سمو رئيس الوزراء يهنئ الكويت برابع أطول جسر بحري

“تصفير النفط اإليراني” يدخل حيز التنفيذ

المنامة  -بنا

بعــث رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير

صباح األحمد الجابر الصباح ،أعرب فيها ســموه عن

خليفــة بــن ســلمان آل خليفة برقية تهنئــة إلى أخيه

أصدق التهاني بمناســبة تدشــين جســر الشــيخ جابر

أميــر دولة الكويت الشــقيقة صاحب الســمو الشــيخ

األحمــد الجابــر الصباح (رحمه هللا) وهــو رابع أطول
جسر بحري بالعالم.

سمو رئيس
الوزراء

البحرين تشارك الكويتيين
فرحتهم بتدشين جسر
الشيخ جابر الصباح

وأكــد ســموه أن تفضــل ســمو أميــر دولــة الكويــت
الشــقيقة بتدشــين جسر الشــيخ جابر األحمد الجابر
الصبــاح (رحمــه هللا) وهــو رابــع أطــول جســر بحــري
بالعالــم يعــد بمثابــة إعــان لمرحلــة تنمويــة جديــدة
ستشــهدها الدولــة الشــقيقة وصوال ألهــداف رؤيتها
الطموحة .2035
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المسيرة الديمقراطية دخلت مرحلة جديدة من التقدم

تعميم بشأن دوام رمضان
المنامة  -بنا

جاللــة الملك :حريصون علــى تعزيز حريــة الصحافة واإلعالم

صــدر عن رئيس الــوزراء صاحب

وجــاء فــي التعميــم انه خالل شــهر

الســمو الملكــي األميــر خليفــة

رمضــان المبارك لعام 1440هـ يكون

بــن ســلمان آل خليفــة تعميــم

الدوام الرسمي في وزارات المملكة

وجــه ملــك البــاد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة رســالة ســامية بمناســبة اليــوم العالمي لحرية

بشــأن ســاعات الــدوام الرســمي

وهيئاتهــا ومؤسســاتها العامــة مــن

خالل شــهر رمضــان المبــارك لعام

الســاعة الثامنة صباحا إلى الســاعة

الصحافة الذي صادف أمس الخميس.

1440هـ.

الثانية بعد الظهر.

المنامة  -بنا

وقــال جاللتــه فــي رســالته “يســعدنا أن نتوجــه بخالــص

مواجهة األكاذيب والشائعات

التحيــة والتقديــر إلى رواد الفكر واإلبــداع ورموز الكلمة
الحرة المسؤولة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة،
َ
شــكلت
والذكــرى الثمانين إلصدار أول صحيفة بحرينية
اللبنــة األولــى فــي صــرح إعالمنــا الوطنــي بتاريخــه
العريق”.وأضــاف جاللتــه“ :لقــد كنــا حريصيــن منــذ بدايــة

ووضع المصلحة العليا للوطن

غدا
تحري هالل الشهر المبارك ً

فوق أي اعتبارات

المنامة  -المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية

مشــروعنا اإلصالحــي قبل عقديــن على تعزيز حريــة الصحافة
والمطبوعــة والمســموعة والمرئيــة واإللكترونيــة أنــه على قدر

واإلعــام ،باعتبارهــا جــزءً ا ال يتجــزأ مــن حقــوق اإلنســان فــي

المعرفــة والتعبير عن رأيه وفكره بحرية ومســؤولية ،وشــاه ًدا

المســؤولية فــي دعم مســيرة اإلصالح والتحديــث ودفع عجلة

حيويًا على استدامة نهجنا الديمقراطي في إطار دولة القانون

البنــاء والتنميــة المســتدامة ،وأدى رســالته بكفــاءة ونزاهة في

والمؤسســات الدســتورية علــى أســس مــن العدالــة والمســاواة

تغطية العملية االنتخابية ودعم االستحقاقات الديمقراطية”.

واحترام الحريات األساســية والكرامة اإلنســانية ،اســتنا ًدا إلى
تشــريعات متطــورة ،وقضاء عــادل ونزيه ،ومجالس تشــريعية

عاليــا اإلســهامات الوطنيــة للكــوادر
وأضــاف جاللتــه“ :نثمــن
ً

اإلعالميــة والفنيــة وكتــاب الــرأي واألعمدة ،من الــرواد األوائل

وبلدية منتخبة ،ومؤسســات حقوقية مستقلة ،ومجتمع مدني

والشــباب المبــدع ،باعتبارهــم ثروتنــا الحقيقيــة علــى طريــق

فعَ ال”.

اإلصــاح الديمقراطــي والتقــدم االقتصــادي واالجتماعــي،

وقــال جاللته“ :أثبت اإلعالم الوطني بجميع وســائله المقروءة

مؤكديــن اعتزازنــا علــى وجــه خــاص بعطــاءات المــرأة فــي

جاللة الملك

قطاعــات الصحافــة واإلعــام واالتصــال والتــي اســتحقت عن
جدارة رئاسة جمعية الصحفيين البحرينية”.
وشــدد جاللته “لدينا إيمان راســخ بأن الصحفيين واإلعالميين

 14.6مليون دينار أرباح “بتلكو” الربعية

فــي بنــاء وتعزيــز مجتمــع ديمقراطــي يســوده األمــن والســام
والعدالة ،والدفاع عن الوطن ومنجزاته في مواجهة األكاذيب

المقتــرح المرفــوع لــه مــن قبــل وزارة
الشيخ عبدالله بن خليفة

محمد بوبشيت

األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط

إيهاب حنّاوي

العمرانــي

الهملة  -بتلكو

حققــت مجموعــة بتلكــو صافــي

دينــار مقارنــة مــع  13.1مليــون

أربــاح لمســاهمي الشــركة للربــع

دينار للفترة ذاتها من العام ،2018

األول

 2019بلــغ  14.6مليــون

أي بزيادة قدرها .% 11

الخدمــات الفنيــة والمــوارد البشــرية
والماليــة في الهيئات البلدية ،في انتظار
إقــراره مــن قبــل الجهــات العليــا المعنية

()11

باألمر.
وأشــارت المصــادر إلــى أن هــذا المقترح

فينتر رئيسا تنفيذيا لـ “بتلكو”

يأتي في ســياق التوجه الســابق بخفض
مســتوى الهيئــات البلديــة إلــى إدارات،

الهملة  -بتلكو

لمعالجــة الترهــل اإلداري فــي شــؤون

عينــت مجموعــة بتلكــو ميكيــل فينتــر رئيســا تنفيذيا

البلديات.

للشــركة بالبحريــن .وأســس فينتــر شــركة فيرجــن

وذكــرت أن إعــادة تعييــن المديريــن

موبايــل للشــرق األوســط وإفريقيا في  ،2006وشــغل

العاميــن فــي الهيئات البلديــة صعب من

منصــب الرئيــس التنفيــذي لها حتى  .2016كما شــغل

مناصب عليا في شــركات النورس في سلطنة عُ مـــان،

و TDCفي الدنمارك ،و Singtelفي سنغافورة)11( .

ميكيل فينتر

تطويــر

لمشــروع

الواجهــة

البحريــة

طرحــت وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات

للعاصمــة (مــا قبــل التنفيــذ) :إعــداد

في جلســة مجلــس المناقصــات والمزايدات

للمشــروع وأعمــال مســح الكميــات منهــا:

لمشــروع الواجهــة البحريــة للعاصمــة ،تقدم

المناقصة وجداول الكميات والمواصفات

والتخطيــط العمرانــي (شــؤون البلديــات)

الخرائط والتصاميم الهندسية التفصيلية

أمــس مناقصــة لتقديــم خدمات استشــارية

احتساب التكلفة التقديرية وإعداد وثائق

إليها عطاءان أقلهما بنحو  179.5ألف دينار،

للمشــروع وإعــداد الشــروط المرجعيــة

في حين أكبرها بقرابة  264.5ألف دينار.

للمناقصة.

 3سنوات لشاب دهس والد صديقته

09

» »عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية
األولى شابا دهس والد صديقته
بالسيارة خوفا من مشاهدته
برفقة ابنته ،ما تسبب له بكسور
في الجمجمة ونزيف داخلي
وعاهة مستديمة؛ بسجنه 3
سنوات.
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وأظهــرت بيانــات مصــرف البحريــن
المركــزي والتــي نشــرت قبــل يوميــن ،أن
موجــودات البنوك البحرينية نمت بنســبة
 % 9.6بنهايــة مــارس مــن العــام الجــاري

 % 90بحرنة “طيران الخليج”

10

األوســط” أثنــاء وجــوده فــي باريــس

» »احتفلت “طيران الخليج” أمس
بيوم العمال العالمي في مقرها
الرئيس بالمحرق؛ لتكريم موظفيها
المتميزين .وتبلغ نسبة البحرنة
في الشركة  % 90من مجموع
الموظفين العاملين في المقر
الرئيس ونحو  % 70من الطيارين.

“تفعيــل

ال أحــد يريــد الحــرب .ال أميــركا وال

وليــس عبــر أطــراف إقليميــة ،ســواء

دول الخليــج أو دول المنطقة تســعى

إيران أو تركيا.

فــي إطــار زيــارة عاهــل البــاد جاللــة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة:

إلــى حــرب .إيــران ارتكبــت أخطــاء

ودعــا

كبــرى حيــن تدخلت في شــؤون دول

كيمنييــن”،

المنطقــة وأرســلت أموالها وأســلحتها

الحــرب بالوكالــة عــن طهــران” .ولفت

وميليشــياتها.والم الوزيــر البحرينــي

إلــى أن تدخل إيران فــي اليمن “يهدد

علــى

الحكومــة

العراقيــة

تبنيهــا

الحوثييــن
بــدل

إلــى

“التصــرف
فــي

“االســتمرار

المصالح الحيوية” لدول الخليج.

تصريحــات زعيــم “التيــار الصــدري”

وزير الخارجية

وفيمــا يخــص الخالف مــع قطر ،اعتبر
الوزيــر أن “الكــرة في ملعــب الدوحة”،

“وســماحها لألصــوات النشــاز بــأن
تســيء للمصالح العراقية أوالً” .وقال

هو الذي أساء”.

آخذا عليها عدم االستفادة من الفرص

وشــدد علــى أن بــاده “ال تجــري وراء

التــي توافــرت لهــا ،ســواء فــي قمــة

إن “الطرف الذي يتعين عليه االعتذار

التطبيع” مع النظام الســوري ،بل تريد

الرياض أو قمة تونس األخيرة)06( .

السودان :وثيقة للمرحلة االنتقالية

لتبلــغ  207مليــارات دوالر مقارنة مع 189

الخرطوم ـ وكاالت

وقالــت قــوى “الحريــة والتغييــر” فــي بيان،

مليــار دوالر فــي الفتــرة ذاتهــا مــن العــام

أعلنــت قــوى الحريــة والتغييــر بالســودان

“يتم اآلن توصيل رؤية اإلعالن الدســتوري

.2018

أمس ،أنها سلمت المجلس العسكري رؤيتها

التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات
ومستوياتها في الفترة االنتقالية”.

وجــاءت الزيــادة فــي الموجــودات ،مــن

بشــأن اإلعــان الدســتوري والــذي يحــدد

مختلــف األنشــطة المصرفيــة بمــا فيهــا

مســتويات الســلطات ودور كل طــرف فيهــا

ونوهــت إلــى أن “تركيزهــا فــي الوقــت

أنشــطة بنــوك الجملــة والتــي تشــكل أكبــر

فــي الفتــرة االنتقاليــة ،مشــددة علــى أنه لم

الحالــي هــو طبيعــة الســلطات ومســتوياتها

مســاهم في الموجودات ،إلى جانب بنوك

يتم االتفاق على من يتولى رئاسة المجلس

وليــس الحديــث عن نســب تمثيــل بمجلس

السيادي.

السيادة”.

التجزئة ،والبنوك اإلسالمية.

سقوط طائرة عسكرية جزائرية

14

كما بلدان عربية  4هي :مصر واألردن
والســعودية واإلمــارات،
ً
غائبــا لمــدة طويلــة”
دور عربــي بقــي
والعــودة إلــى هــذا الملــف مباشــرةً

 207مليارات دوالر موجودات بنوك البحرين

وتحسن القطاع المصرفي في البحرين.

ليلــة (األحــد)  29شــعبان 1440

بالهيئة لإلبالغ.

وقــال فــي مقابلــة مطوّ لة مع “الشــرق

()08

مســتوى منــذ  2010فــي مؤشــر علــى نمو

المجلــس مســاء يــوم الســبت

الهــال ،أن يســارع باالتصــال

االجتماعــات

بأن تغلق ليوم واحد مضيق هرمز” مثلما توعدت بعد تشديد العقوبات األميركية عليها.

العــام واالســتغناء عــن مناصــب مــدراء

قفزت موجودات البنوك البحرينية ألعلى

بمبنــى

لديــه شــهادة أو نبــأ عــن رؤيــة

حذر وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد آل خليفة ،إيران من “الســير في سياســة شــفير الهاوية” ،مشــددا على أنها “لن يُ ســمح لها

التوجه نحــو اإلبقاء على منصب المدير

وتشــمل أعمــال الخدمــات االستشــارية

رمضان المبارك ســتعقد جلســتها

ودعــا بيان المجلــس ،ممن تكون

المنامة  -بنا

عملية تنفيذ هذا المشروع ،مما أدى إلى

علي الفردان

الشــرعية لتحــري هــال شــهر

الفضيل.

وزير الخارجية :ال نريد الحرب ...وإيران ارتكبت أخطاء كبرى

مقتــدى الصــدر المســيئة للبحريــن،

اإلدارات داخل البلدية.

 179.5ألف دينار للواجهة البحرية بالعاصمة
أمل الحامد

بإلغــاء

وظائــف

مديــري

اإلســامي فــإن هيئــة الرؤيــة

اإلســامي بثبــوت دخول الشــهر

نلوم الحكومة العراقية لتبنيها تصريحات الصدر المسيئة

سيدعلي المحافظة
ديــوان الخدمــة المدنيــة اعتمــد أخيــرا

رمضــان المبــارك فــي أفــق العالم

داخل البالد أو األخبار من العالم

()02

والشائعات والحمالت المضللة”.

علمــت “البــاد” مــن مصــادر مطلعــة أن

اإلســامية أنــه مــع إطاللــة شــهر

األنباء والشــهادات برؤية الهالل

بقاعــة

فــي تمســكهم بالضوابــط المهنية واألخالقية هــم حجر الزاوية

إلغاء منصب “مدير”
من الهيئات البلدية

أعلــن المجلــس األعلــى للشــؤون

هـــ الموافــق  4مايــو  2019لتلقي

»»أفادت وسائل إعالم جزائرية،
أمس ،بسقوط طائرة مروحية
عسكرية قرب مطار قمار،
بمدينة وادي سوف جنوبي
البالد .وال يعرف بعد ما إذا كان
الحادث خلف ضحايا أم ال.

()10

“الكنز  ”2في “العين السينمائي”

22

» »قال المخرج شريف عرفة
على هامش مهرجان العين
السينمائي إن الجزء الثاني
من “الكنز” يحمل أحداثًا أهم
وأشمل من األول ،مشيرا إلى
أنه يستكمل القصة في الجزء
الجديد.

()14

بداية نارية بين “الغنرز” والفخار

19

» »تنطلق اليوم مباريات المجموعة الثانية
من مسابقة كرة القدم بدورة ناصر
بن حمد الرمضانية الخامسة لأللعاب
الرياضية ( 2019ناصر  ،)12إذ يلتقي
فريق بتلكو غنرز يونايتد وصيف النسخة
الماضية مع فريق الفخار ،ويواجه فريق
األحالم فريق تايلوس.

ثمن النسخة :السعودية :رياالن  -الكويت 200 :فلس  -اإلمارات :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان 200 :بيسة  -مصر :جنيهان  -األردن 200 :فلس  -لبنان 1000 :ليرة  -المملكة المتحدة :جنيه استرليني  -الواليات المتحدة :دوالران  -أوروبا  2 :يورو

جاللة الملك يهنئ

02

local

@albiladpress.com

رئيس بولندا
المنامة  -بنا

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة،

برقية تهنئة إلــى الرئيس أندريه
دودا رئــيــس جــمــهــوريــة بــولــنــدا؛

بــمــنــاســبــة ذكـــــرى يــــوم الــدســتــور

ل ــب ــاده ،أعــــرب جــالــتــه فــيــهــا عن

أطيب تهانيه وتمنياته له موفور
الصحة والسعادة بهذه المناسبة
الوطنية.

الجمعة

 3مايو 2019
 28شعبان 1440

جاللة الملك مستقبال أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين (أرشيفية)

ترسيخ المواطنة الصالحة وقيم التسامح واالعتدال

جـاللــة الـمـلــك يـوجــه رسـالــة سامـيــة بمناسـبــة الـيــوم العـالمــي لحـريــة الصحـافــة

المنامة  -بنا

اإلعالم الوطني

نقدر اإلسهامات

التمسك بالضوابط

بجميع وسائله

الوطنية للكوادر

المهنية

أثبت أنه على

اإلعالمية والفنية

واألخالقية حجر

يســعدنا أن نتوجــه بخالــص التحيــة

ومسؤولية ،وشاه ًدا حيويًا على استدامة

والتقدير إلــى رواد الفكر واإلبداع ورموز

نهجنــا الديمقراطــي فــي إطــار دولــة

قدر المسؤولية

وكتاب الرأي

الزاوية لبناء مجتمع

الكلمــة الحــرة المســؤولة بمناســبة اليــوم

القانــون والمؤسســات الدســتورية علــى

العالمــي لحريــة الصحافــة ،والذكــرى

أســس مــن العدالــة والمســاواة واحتــرام

في دعم اإلصالح

واألعمدة

ديمقراطي

الثمانيــن إلصــدار أول صحيفــة بحرينيــة
َ
شــكلت اللبنــة األولــى فــي صــرح إعالمنا

الحريــات األساســية والكرامة اإلنســانية،
اســتنا ًدا إلى تشــريعات متطورة ،وقضاء

الوطنــي بتاريخــه العريــق ،ومبادئــه

عــادل ونزيه ،ومجالس تشــريعية وبلدية

الراقيــة ،ورســالته الســامية والمتواصلــة

منتخبــة ،ومؤسســات حقوقيــة مســتقلة،

فــي إرســاء القيــم الوطنيــة المشــتركة،

ومجتمع مدني فعَ ال.

والتوعية والتنوير الثقافي والمعرفي.

وأثبــت اإلعــام الوطنــي بجميــع وســائله

وجــه عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة رســالة ســامية؛
بمناســبة اليــوم العالمــي لحرية الصحافة الذي صادف أمــس الخميس .وفيما يلي نص
الرسالة السامية لصاحب الجاللة الملك:

والمطبوعــة

والمســموعة

وإنــه لمــن دواعــي فخرنــا واعتزازنــا أن

المقــروءة

يتزامن احتفالنا هذا العام بهذه المناســبة

والمرئيــة واإللكترونيــة أنــه علــى قــدر

الدوليــة حول موضــوع “اإلعالم من أجل

المســؤولية فــي دعــم مســيرة اإلصــاح

الديمقراطيــة :الصحافة واالنتخابات في

والتحديــث ودفــع عجلــة البنــاء والتنمية

زمــن التضليــل اإلعالمــي” ،وقــد دخلــت

المســتدامة ،وأدى رسالته بكفاءة ونزاهة

مســيرتنا الديمقراطيــة مرحلــة جديــدة

فــي تغطيــة العمليــة االنتخابيــة ودعــم

مــن التقــدم واالزدهار؛ بفضــل وعي أبناء

االســتحقاقات الديمقراطيــة ،ومســاندته

شــعبنا ومشــاركتهم الفاعلــة فــي إنجــاح

للعمــل البرلمانــي المســؤول لمجلســي

االنتخابــات النيابيــة والبلديــة للــدورة

الشــورى والنــواب ،وتكريس نهــج الرقابة

الوســطية والســام ،ومحاربــة التطــرف
واإلرهاب.
وفــي ظل ما تشــهده المنطقة والعالم من
اضطرابــات أمنية وموجــات متزايدة من
إثــارة للفتــن واالنقســامات ،وتحريــض
على الكراهية والعداوة واإلرهاب السيما
فــي ظــل العصــر الرقمي وتنامي شــبكات
التواصل االجتماعي؛ فإننا بحاجة ماســة
إلــى تقويــة الجبهــة الوطنيــة وتعميــق
الشراكة الدولية والتعاون بين المؤسسات

الوطنــي وجمعية الصحفييــن البحرينية،

الموقــر ،وأثبتــت كفاءتهــا كشــريك جدير

واإلعالمييــن فــي تمســكهم بالضوابــط

في النهوض بالواقع الصحفي واإلعالمي

فــي مختلــف مواقــع العمــل واإلنتــاج

المهنيــة واألخالقية هم حجر الزاوية في

وفنيــا ،بمــا يواكــب
ومهنيــا
تشــريعيا
ً
ً
ً

والمســؤولية ،بدعم وتحفيز من المجلس

بنــاء وتعزيــز مجتمــع ديمقراطي يســوده

األعلى للمرأة.

األمــن والســام والعدالــة ،والدفــاع عــن

وينســجم مع الريادة والتميز الوطني في

وإننــا لعلــى ثقــة تامــة فــي أن اإلعــام

الوطــن ومنجزاته فــي مواجهة األكاذيب

مجــاالت االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات،

الوطنــي المســؤول بجميــع قنواتــه،

والشائعات والحمالت المضللة ،من خالل

واســتخدام اإلنترنــت وشــبكات التواصل

ومــن بينهــا الصحافــة الحــرة المســتقلة،

احترامهــم للدســتور والقانــون ومواثيــق

االجتماعي.

هــو ركيزتنــا األساســية نحــو ترســيخ

واألمانــة

الديمقراطيــة

المســيرة

والتنمويــة،

الصالحــة ،وتكريــس القيــم اإلنســانية
الداعيــة

التســامح

إلــى

واالعتــدال

والتعايــش بيــن األديــان والثقافــات
والحضــارات ،والحفــاظ علــى األمــن
القومــي والنظــام واآلداب العامــة ،ونبــذ
العنف واألفكار المتطرفة ،وفق ما تؤكده
التعاليم الدينية والمواثيق الدولية كافة،

الرشــيدة

للكــوادر اإلعالميــة والفنية وكتــاب الرأي

والمجتمــع المعرفــي ودعــم أهــداف

ونشــر الحقائــق وتعميــم ثقافــة المحبــة

نحو مجتمعات مسالمة وآمنة ومزدهرة.

واألعمــدة ،مــن الــرواد األوائــل والشــباب

التنميــة المســتدامة بالتوافــق مــع رؤيتنا

والتســامح ،ووضــع المصلحــة العليــا

المبــدع ،باعتبارهم ثروتنا الحقيقية على

االقتصاديــة

عمــل

للوطــن فــوق أي اعتبــارات أو انتمــاءات

وفقنــا هللا جميعً ــا لمــا فيــه خيــ ِر وطننــا
الغالــي وشــعبنا العزيــز ،وأعاننــا لمــا يلبي

طريــق اإلصــاح الديمقراطــي والتقــدم

الحكومة ،في إطار من الشفافية وسيادة

دينيــة أو طائفيــة أو أيديولوجيــة،

مؤكديــن

القانــون ،وااللتــزام بــآداب وأخالقيــات

وتميزهــم بالحــس القومــي فــي نصــرة

الخامســة .ولقــد كنا حريصيــن منذ بداية

والمساءلة والشفافية.

اعتزازنــا علــى وجــه خــاص بعطــاءات

المهنــة اإلعالميــة ومواصلــة إســهاماتهم

قضايانــا العربيــة واإلســامية العادلــة،

مشــروعنا اإلصالحــي قبــل عقديــن علــى

وال يفوتنــا فــي هــذا الصــدد أن نعــرب

المــرأة فــي قطاعــات الصحافــة واإلعالم

فــي الــذود عــن أمــن الوطــن واســتقراره،

تعزيز حرية الصحافة واإلعالم ،باعتبارها

عــن شــكرنا وتقديرنــا لــوزارة شــؤون

واالتصــال والتــي اســتحقت عــن جــدارة

وصــون هويتــه الثقافيــة والحضاريــة،

وفــي مقدمتهــا القضيــة الفلســطينية،
ً
صفا واح ًدا إلى جانب المملكة
والوقــوف

جــزءا ال يتجــزأ مــن حقــوق اإلنســان فــي
ً
المعرفــة والتعبير عــن رأيه وفكره بحرية

ونثمــن

عاليــا
ً

االقتصــادي

اإلســهامات

واالجتماعــي،

الديمقراطيــة

والحقوقيــة فــي ترســيخ روح المواطنــة

والمصداقيــة فــي التعبيــر عــن آرائهــم

الوطنيــة

والحوكمــة

الشــرف،

ومراعــاة

الدقــة

اإلعالمية والتعليمية والثقافية والدينية

2030

وبرنامــج

اإلعــام وكافة منســوبيها علــى جهودهم

رئاســة جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة،

وتعزيز مكتسباته التنموية واإلصالحية.

العربيــة الســعودية الشــقيقة الكبــرى فــي

الملموســة بالتعــاون مــع مركــز االتصــال

بعدمــا تبــوأت رئاســة مجلــس النــواب

ولدينــا إيمــان راســخ بــأن الصحفييــن

قيادتها الحكيمة لألمة في إرســاء دعائم

حقــوق شــعوبنا العربيــة واإلســامية
واإلنســانية جمعــاء فــي العيــش الكريــم
واألمــن والســام ،والرخــاء االقتصــادي
والتنميــة

واالجتماعــي،

العادلــة

والمستدامة”.
حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

جـاللـة المـلـك الـداعـم األول لحـريـة الصحـافـة

“الصحفييــن” :الكلمـة السـامـيــة تشريف وتكـلـيــف لجـمـيــع مـوظـفــي المـهـنــة

الجفير -جمعية الصحفيين البحرينية

أكدت جمعية الصحفيين البحرينية أن عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة هو الداعم األول لحرية الرأي

المجــال أمام مؤسســات المجتمــع المدني

ســواء على المســتوى المحلــي أو الدولي،

الوعــي المجتمعــي ،كمــا تــم توظيــف

والتعبيــر المســؤولة ،وأن الرســالة الســامية التــي تفضــل جاللتــه بها بمناســبة اليوم العالمي لحريــة الصحافة تمثل تشــريفا وتكليفا

للعمــل المكثــف ،كمــا أكد لها الشــرعية في

مشــيدة بحرص القيادة على دعم جمعية

التكنولوجيــا الحديثــة لمواكبة التطورات

لجميع الصحفيين والعاملين بمجال الصحافة واإلعالم.

إعــان برامجهــا و توجهاتهــا ،والمشــاركة

الصحفييــن ومســاندتها للقيــام بدورهــا

المتســارعة لشــتى المواضيــع واألحــداث،

في الشأن العام.

وتأديــة رســالتها النبيلــة؛ مــن أجــل تقــدم

معربــة عــن تطلعهــا ألن يتــم إقــرار قانون

كمــا أكــدت الجمعيــة أنهــا ســتكون دائمً ــا

ورقي المجتمع.
ّ

الصحافة لالرتقاء بالمنظومة التشــريعية

ووجهــت جمعيــة الصحفييــن الشــكر

وذكــرت الجمعية أن مواقف جاللته تجاه
الصحافة تعتبر محف ًزا للدور الذي تضطلع

مملكــة البحريــن .وأشــارت إلــى أنــه منــذ

مجلــس اإلدارة عن اعتزازهم بما تضمنته

به المؤسســات اإلعالمية والعاملين فيها،

تدشــين المشــروع اإلصالحــي لجاللــة

الرســالة من إشــادة بالجمعية ودورها في

وأن ميثــاق العمــل الوطنــي ومــا جاء فيه

الملك شهدت الصحافة البحرينية ازدهارا

والتقديــر لمقــام جاللتــه ،إذ أعرب أعضاء

النهوض بالواقع الصحافي واإلعالمي بما
يواكب المسيرة الديمقراطية والتنموية.

ميثــاق العمــل الوطنــي وكفلــه دســتور

مــن مــواد وضعــت مســارًا جديــ ًدا لحريــة

واضحــا ،كما أن جمعيــة الصحفيين تعتبر

التعبيــر المســؤولة ،وهــو مــا نــص عليــه

إحــدى ثمــرات هــذا المشــروع الــذي أتــاح

الصحافيات حققن مكاسب مميزة في عهد جاللة الملك

رئيســة “الصحفيين” :فوز  4نســاء بانتخابات الجمعية يعكس المكانة المتقدمة للمرأة

حريصــة علــى تبنــي توجيهــات القيــادة

وأكــدت جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة

المرتبطــة بالمهنــة ،خصوصــا فيمــا يتعلق

الحكيمــة ،وأنها ســتقوم بدورهــا وواجبها

أن اإلعــام البحرينــي اســتطاع أن يتبــوأ

بالصحافــة اإللكترونيــة التــي ازدادت

فــي إبــراز الجانــب الحضــاري لمملكــة

موضعً ا مهمً ا ،وشــهدت الصحافة المحلية
ً
ملحوظــا ينســجم مــع مســتوى
تطــورًا

أهميتها في ظل انتشــار وســائل التواصل

البحريــن مــن خــال وســائل اإلعــام،

االجتماعي.

“الصحفيين” :نقدر اهتمام سمو رئيس الوزراء باحتياجات القطاع

الجمعيــة هنــأت العامليــن بالجســم الصحافــي بيومهــم العالمــي

الجفير  -جمعية الصحفيين البحرينية

الجفير  -جمعية الصحفيين البحرينية

أكدت رئيســة مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية عهدية أحمد الســيد أن رســالة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك

أعــرب مجلــس إدارة جمعيــة الصحفييــن البحرينيــة عــن اعتزازه بتصريحــات رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير

حمــد بــن عيســى آل خليفة؛ بمناســبة اليــوم العالمي لحرية الصحافــة تعتبر موضع فخر واعتزاز ،مشــيرة إلى أن اإلنجازات

خليفة بن سلمان آل خليفة بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

فعليا من
التــي حققتهــا المــرأة فــي عهد جاللته تأتــي من منطلق إيمان جاللتــه بدورها في المجتمع ،وهو األمر الــذي تحقق
ً

خالل تبوء النساء للعديد من المناصب القيادية في شتى المجاالت.
وأشارت السيد إلى أن فوز  4نساء

العمــل الصحافــي واإلعالمي ،وهو

مــن محــاوالت اإلســاءة لصــورة

بانتخابــات مجلــس إدارة جمعيــة

األمــر الــذي حملتــه الجمعيــة علــى

المملكــة الغاليــة ،وحمايــة جميــع

الصحفييــن أكبــر دليل على المكانة

عاتقهــا فــورً ا ،إذ قامــت بتفعيــل

المكتسبات الوطنية.

المتقدمــة التــي حققتهــا المــرأة

النســائي

كما أشــارت الســيد إلــى أن مواقف

اإلعالمية في عهد جاللة الملك.

وإدمــاج احتياجــات المــرأة ،كمــا

جاللتــه تجــاه الصحافــة تعتبــر

وقالــت الســيد إن جاللتــه ســبق

وضعــت خطة عمل للفتــرة القادمة

وأن أكــد خــال اللقــاء التاريخــي

تصب في هذا اإلطار.

المؤسســات اإلعالميــة والعاملــون

لجــان

تعنــى

بالشــأن

ً
محفــزا للــدور الــذي تضطلــع بــه

وفخــر

واعتبــرت الجمعيــة االهتمــام الكبيــر

لرفــع مســتوى الصحافــة وكفــاءة

الصحافييــن فــي البحريــن باالهتمــام

الــذي

بالصحافــة

زمــاء المهنــة لمــا لذلك من دور مباشــر

الكبير الذي يوليه صاحب السمو رئيس

البحرينيــة مســؤولية تقــع علــى عاتــق

الــوزراء فــي تطويــر العمــل الصحافــي

العامليــن بالمجــال ،خصوصــا مــع تأكيد

فــي التأثيــر علــى مســتوى المحتــوى
ً
فضل
اإلعالمــي الــذي تقدمه الصحــف،

واإلعالمــي عمومــا فــي البحريــن،

ســموه تأثيــر مــا تقــوم الصحــف بنشــره

عــن أن الجمعية ســتكون دائمً ــا ملتزمة

ومتابعــة ســموه الحتياجات ومتطلبات

فــي صياغــة وتوجيــه الــرأي العــام،

بدورهــا فيمــا يتعلــق بمتابعــة قضايــا

الصحافــة والصحفييــن فــي المملكــة،

وأدورهــا فــي خدمــة األوطــان وتطوير

الصحفييــن واإلعالمييــن والوقــوف

والتوجيهــات المباشــرة التــي يصدرهــا

المجتمعات.

علــى احتياجاتهــم وتطويــر أوضاعهــم،

ســموه علــى ضــوء مــا يتــم نشــره مــن

وبمناســبة اليــوم العالمــي للصحافــة،

والســعي إليجــاد الحلــول المناســبة
وســتتعاون

وأكــدت

الجمعيــة

اعتــزاز

يوليــه

ســموه

مــع أعضاء مجلــس اإلدارة الجديد

وجــددت الســيد تعهــد جمعيــة

فيهــا ،وأن ميثــاق العمــل الوطنــي

أهمية دور المرأة وضرورة تســليط

الصحفييــن البحرينيــة باالســتمرار

ومــا جــاء فيــه مــن مــواد وضعــت

قضايــا ســواء تلــك المتصلــة بالشــأن
ً
فضــا عــن تلمســه للمشــكالت
العــام،

وجــه مجلــس اإلدارة التهانــي ألعضــاء

لتحســين

الجمعيــة العموميــة وجميــع العامليــن

الجمعيــة بشــكل وثيــق مــع المجالــس

معيشــتهم،

الضــوء علــى إنجازاتهــا وقضاياهــا

فــي إبراز صورة البحرين المشــرفة

مســارً ا جديــ ً
دا لحريــة التعبيــر

ذات الطبيعــة الخاصــة الــذي تنشــر في

بالجسم الصحافي.

التشــريعية إلقــرار قانــون الصحافــة

واالهتمــام بالعنصــر النســائي فــي

مــن خــال اإلعــام ،والتصــدي ألي

والفكر.

الصحف.

وأكــدت الجمعيــة أنهــا ستســعى دائمً ــا

خالل الفترة المقبلة.
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مباحثات مثمرة بين جاللة الملك والرئيس الفرنسي

تـــســـيـــيـــر ســــبــــل انـــــطـــــاق الـــــعـــــاقـــــات إلـــــــى آفــــــــاق أكــــثــــر رحــــابــــة

المنامة  -بنا

نجحــت زيــارة عاهــل البــاد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة إلى جمهورية فرنســا الصديقة التي أثمــرت فعالياتها اليوم في
تحقيق النتائج المرجوة منها ،وجســدت حقيقة النهج الفاعل الذي تتبناه المملكة لترســيخ أســس تحالفاتها بالدول الكبرى ،وإقامة شــراكات
جديدة في عالقات البحرين مع مجتمع السياسة والمال واألعمال بشتى الدول ،وبما يعود بالنفع والخير على المملكة وشعبها الكريم.
وشــهدت أجواء الزيارة الســامية التي ضمت

والقيــم الرفيعــة” ،الثانيــة :عمــق العالقــات

لتمتــد وتشــمل كذلــك الجوانــب االقتصاديــة

وفــدا كبيــرا مــن المســؤولين ورجــال األعمال

التاريخيــة التي تربــط البلدين ،وذلــك بالنظر

باعتبارهــا اآلليــة األكثــر أهميــة فــي عالــم

الكثيــر مــن المنجــزات المحققــة ،فمــن جهــة

لدور التجار والمستكشــفين الفرنسيين الذين

اليــوم لتعميــق أطــر التعــاون المتشــعبة بيــن

وُ صفــت جولة المباحثــات التي أجراها جاللة

كان لهــم الســبق ليــس فقط فــي التعرف على

البلديــن ،وهــو مــا تجلــى واضحــا بالنظــر إلى

عاهــل البالد مــع الرئيــس الفرنســي بالمثمرة،

البحريــن وقــدم حضارتهــا وإنمــا فــي دعــم

الوفــد االقتصــادي الكبيــر المرافــق لصاحــب

ســيما أنها عززت من متانــة العالقات الثنائية

العالقــات معهــا منذ عقــود وتطويرهــا إلى ما

الجاللــة الملك خالل زيارتــه ،وتنظيم منتدى

الطيبــة بيــن البلديــن والشــعبين الصديقيــن،

وصلت إليه في الوقت الراهن.

رجــال األعمال المشــترك ،فضال عــن اللقاءات

والتــي تعــود إلــى عقــود مضــت ،وعبــرت عن

وكان صاحب الجاللة العاهل قد أكد في عدد

التــي أجراهــا جاللته مــع وفد رجــال األعمال

اإلرادة المشــتركة لتذليــل أيــة عقبــات قــد

مــن التصريحــات خــال وجــود جاللتــه فــي

والمســؤولين الفرنســيين وعلى رأســهم وزير

تعترض تطويرها.

العاصمــة باريــس علــى أن البلديــن يحظيــان

االقتصاد والمالية.

وتأكــد ذلــك فــي أكثــر مــن مظهــر ،فإضافــة

بروابــط “اســتراتيجية” متينــة تشــمل جميــع

إلــى حفــاوة االســتقبال والترحيــب بالوفــد

القطاعــات ،ولدى قادتهما العزم واإلرادة على

شــهدتها الزيــارة ،الســيما منهــا التــي جــاءت

البحرينــي الكبيــر ،والتوقيــع علــى عــدد مــن

جعْ ــل عالقاتهمــا أكثــر تطــورا ،خصوصــا أنهــا

بمشــاركة واســعة مــن نحــو  100مــن رجــال

اتفاقــات التعــاون ومذكــرات التفاهــم بيــن

“تطرد باســتمرار وعاما بعد عام” ،الســيما في

األعمــال البحرينييــن والفرنســيين؛ باعتبارها

ويُ نظــر لجملــة الفعاليــات االقتصاديــة التــي
جاللة الملك في لقاء مع الرئيس الفرنسي

حكومتــي البلديــن شــملت تدريــب األطبــاء

مواجهة “التحديــات والمخاطر الراهنة” التي

آليــة مهمــة باتــت تعتمدهــا المملكــة فــي كل

المتخصصيــن ،والتدريب اإلعالمي والتعليم،

يواجههــا أمــن العالــم واســتقراره ،خصوصــا

تحركاتهــا الدبلوماســية التــي يقودهــا جاللــة

فــي توقيــع عــدد مــن اتفاقــات ومذكــرات

فإضافــة إلــى تطويــر وتبــادل الخبــرات،

والمرتبــة الـــحادية والعشــرين فــي الخدمــات

الســيما العالــي منــه والجامعــي ،جــاءت

مــع اهتمــام البحريــن بالحــادث المــروع الــذي

العاهــل لتدعيم بيئــة األعمال الجاذبة بالبالد،

الكلمــات الحميمــة التــي عبــر فيهــا الرئيــس

تعرضــت لــه كاتدرائيــة “نوتــردام” التاريخية،

وللتعريــف بالحوافــز واألجــواء التــي تقدمها

التفاهم ،التي لم تقتصر على الجانب الرسمي
فحســب ،مثلما ُذكر ســلفا ،وإنما شــملت أيضا

واالســتفادة مــن قــدرات الشــركات الفرنســية

الماليــة ،وتأتــي ضمــن أكبر  50شــركة عالمية

فــي مجــاالت عــدة ،فإنهــا رمــت أيضــا إلــى

فــي الخدمــات المصرفيــة ،وتحتــل شــركاتها

الفرنســي عــن حــرص بــاده على دعــم كل ما

وحــرص جاللــة العاهــل علــى التعبيــر عــن

الستقطاب مزيد من تدفقات االستثمار إليها،

الشــركات الفرنســية ،وبلغــت قيمتهــا مليــاري

تحقيــق أكبر اســتفادة ممكنة في مشــروعات

المراتــب األولــى فــي ترتيــب أكثــر شــركات

مــن شــأنه أن ييســر ســبل االنطــاق لعالقــات

تضامن المملكة مع باريس إثر هذا الحادث.

وهــو مــا يمثــل رافعــة أساســا من روافــع قوة

دوالر؛ لتصــل إجمالــي قيمــة العقــود البينيــة

التحديــث والنهضة التي تشــمل شــتى أرجاء

العالم نموا في مجال التكنولوجيا ،وتســتقبل

البلديــن إلــى آفــاق أكثــر رحابــة ،وبمــا يشــمل

وتبــرز هنــا أهميــة مــا أســفرت عنــه مباحثات

االقتصاد الوطني ،وقاطرة محورية لتحريك

 4.6مليار دوالر.

البــاد ،ومــن ثــم خلــق وظائــف ذات مــردود

نحو  85مليون ســائح سنويا وغيرها بحسب

واألخرى تتعلــق بالفرص الكبيرة التي أتاحها

اقتصــادي كبيــر ،الســيما فــي إطــار مشــروع

مواقع.

منتــدى رجــال األعمــال المشــترك للتعريــف

توســعة مطار البحرين وتزويده بأفضل سبل

وال شــك أن الزيارة الســامية صاحب الجاللة

بأجــواء التجــارة وبيئــة االســتثمار فــي

الراحــة ،ومشــروع تطوير االكتشــاف النفطي

العاهــل وضعــت فــي حســبانها هــذا التطــور

المملكــة ،والتــي حظيــت باهتمــام كبيــر مــن

األخيــر بالمملكة ،ومشــروعات البنى التحتية

الكبيــر الــذي حققتــه النهضــة الفرنســية فــي

جانــب المســتثمرين الفرنســيين الذيــن أبــدوا

الالزمة لتكنولوجيا المعلومات واالتصال.

شــتى المجــاالت والقطاعــات ،ومــن ثــم ،فإنه

اهتمامهم بســبل تطوير العالقات المشــتركة،

وبــدا ذلــك مهما بالنظر إلى ما تملكه الشــقيقة

يتوقــع أن تنمــو حركــة التبــادل التجــاري بين

وأشــادوا بميــزات اإلنتــاج التنافســية التــي

فرنســا من خبرات ،إذ تســاهم فرنســا بسدس

البلديــن خــال الفتــرة القادمــة ،إذ بلغــت

تتمتــع بهــا البــاد ،واإلجــراءات المتخــذة

اإلنتــاج الصناعــي لالتحــاد األوربــي محتلــة

التجــارة غير النفطية نحو  507ماليين دوالر

لتشــجيع رجــال األعمــال للنفــاذ لهــا ،ومــن ثم

بذلــك المرتبــة الـــثانية أوروبيــا والـــرابعة

بالعــام  2018بزيــادة  % 105عن العام ،2015

لمنطقــة الخليج ككل باعتبار أن البحرين تعد

عالميــا ،وتعــد ثانــي مصــدر للمنتجــات

ومــع احتضــان المملكــة لعــدد مــن كبريــات

بمثابة البوابة الرئيســة لهذه الســوق الواسعة

الزراعيــة عالميــا ،واألولــى عالميــا فــي إنتــاج

الشــركات والبنــوك الفرنســية ،فإنــه ينتظــر

والمهمة .واستهدفت الزيارة السامية تحقيق

الكهربــاء ،وتتصدر المرتبة الـــرابعة في إنتاج

أن ينمــو بوتيــرة متســارعة التعــاون التجاري

جملــة مــن األهــداف التنمويــة بالمملكــة،

الســيارات والـــسادسة عالميــا فــي النفــط،

واالقتصادي في السنوات القليلة المقبلة.

وتنشــيط العجلــة التجاريــة التــي يُ عــول فيها

مختلــف مجــاالت التعــاون والتنســيق،

حضــرة صاحــب الجاللــة العاهــل مــع الرئيس

خصوصــا مع وجــود األســاس الــازم لتطوير

الفرنســي ،خصوصــا مــع اتفــاق الجانبيــن

علــى دور رأس المــال الوطنــي لقيــادة حركــة

هــذه العالقــات مــن مصالح حيوية مشــتركة،

بشــأن إقــرار “الســام في الشــرق األوســط” و

النمو والنهوض بالبالد.

وتفاهمــات سياســية بشــأن المســتجدات

”اســتدامة االســتقرار فــي الخليــج العربــي”،

ويبــدو مهمً ــا تأكيــد  3نقــاط مهمــة تعــد

اإلقليميــة والدولية ،ورؤى ومواقف متناغمة

وضرورة أن تســعى جميع األطراف والحلفاء

خالصــة للتحــركات االقتصاديــة البحرينيــة

إزاء العديــد مــن قضايــا االهتمــام .وكشــفت

لحماية المنطقة “من شــر اإلرهاب بكل صوره

فــي باريــس ،إحداهــا :تعــدد وتنوع األنشــطة

الزيارة الســامية والفعاليات التي شهدتها عن

وتنظيماتــه” ،وأن تعمــل جميعها معــا لـ “وقف

االقتصاديــة التــي يمكــن أن تربــط البحريــن

قناعتيــن مشــتركتين ،األولى :ضــرورة البناء

كل أشكال التدخل الخطير في شؤونها”.

بفرنسا ،خصوصا في مجاالت “الطاقة والنقل

علــى ركائز عــدة لتطوير العالقــات البحرينية

مــن جهــة ثانيــة ،جســدت الزيــارة الســامية

واالســتثمار الثقافي والتعليمي والســياحي”،

الفرنســية ،وأبرزهــا :تشــابه وجــه البلديــن

أهميــة تجاوز العالقــات البحرينية الفرنســية

مثلما أشــار إلى ذلك صاحــب الجاللة العاهل،

الحضــاري ،إذ تتســم ثقافــة وروح الشــعبين

المفهــوم التقليــدي للتفاعــات البينيــة بحيث

الثانيــة :مــدى حــرص الجانبيــن علــى تمتيــن

الصديقيــن بـــ “التســامح والمحبــة والتعايــش

تتجــاوز الجانبيــن السياســي والدبلوماســي؛

الروابــط االقتصاديــة ،والــذي تبــدى واضحــا

حرص ملكي على فتح آفاق التعاون مع العالم

مــــيــــرزا :شـــركـــات فــرنــســيــة أبـــــدت رغــبــتــهــا لــاســتــثــمــار بــالــطــاقــة الــنــظــيــفــة
المنامة  -هيئة الكهرباء والماء

أكد وزير شؤون الكهرباء والماء عبدالحسين ميرزا حرص عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة على فتح
آفــاق جديــدة للتعــاون مــع مختلــف دول العالم وتنويع شــبكة العالقــات الثنائية بمختلــف أنواعها في إطار ما تهــدف إليه الرؤية
االقتصادية لمملكة البحرين  2030إلى توطيد المصالح بين الدول الشقيقة والصديقة بما يعود بالخير والمنفعة على الجميع.
جــاء ذلــك لــدى مشــاركة الوزيــر ميــرزا

فــي اليــوم األول مــن الزيارة للمشــاركة

ومــن بينهــا علــى ســبيل المثــال شــركة

ضمــن الوفــد المرافق لجاللــة الملك في

فــي نــدوة لرجــال االعمــال بتنظيــم من

 Marealالفرنســية المتخصصــة فــي

زيارته األخيرة لجمهورية فرنسا .وقال
الوفــد المرافق لجاللته في هذه الزيارة

مجلــس التنميــة االقتصادية قــدم فيها
ً
مرئيــا عــن مشــاريع وإنجــازات
عرضــا
ً

مشــاريع توليــد الكهربــاء مــن طاقــة

مملكــة البحريــن فــي قطــاع الطاقــة

وفــي هــذا الصــدد أوضــح ميــرزا أن

التاريخية الميمونة إلى جانب عدد من

المتجــددة وكفــاءة الطاقة واســتعرض

الفــرص اآلن متاحــة بشــكل أكبــر

الــوزراء ورجال األعمال؛ ألجل االطالع

التجربــة البحرينيــة فــي هــذا المجــال

لالســتثمار فــي توليــد الكهربــاء مــن

على مجاالت التعاون والفرص المتاحة

وفــرص االســتثمار المتاحــة للشــركات

خصوصــا بعــد
ً
الريــاح فــي البحريــن،

لتبــادل الخبــرات والتجــارة واالقتصــاد

العالميــة خصوصا الشــركات الفرنســية،

تدشــين أطلــس الريــاح الــذي يوضــح

واألعمال بين مملكة البحرين وفرنسا.

وأبدت بعض الشركات الفرنسية الكبرى

نســبة تواجــد الريــاح الكافية المناســبة

وذكر أنه غادر البالد مع زمالئه الوزراء

رغبتها في المساهمة في االستثمار في

لتشــغيل التوربينات الهوائية التي تولد

قبــل وصــول صاحــب الجاللــة الملــك

مشــاريع الطاقــة النظيفــة فــي البحرين

الطاقــة النظيفــة وتنتــج الكهربــاء مــن

إلــى باريــس ،حيــث ســنحت الفرصــة

مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الرياح،

الرياح.

ميــرزا إننــي أتشــرف بــأن أكــون ضمــن

وزير العمل شارك ضمن الوفد المرافق لجاللة الملك في زيارته األخيرة لجمهورية فرنسا

الرياح.

البحرين توقع اتفاق تعاون مع متحف اللوفر
المنامة  -هيئة البحرين للثقافة واآلثار

على هامش الزيارة التي قام بها عاهل البالد
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل
خليفــة إلــى الجمهوريــة الفرنســية ،وقعــت
هيئــة البحرين للثقافة واآلثار اتفاقية تعاون
مــع متحــف اللوفــر بباريــس ،حيــث مثلــت
الهيئــة رئيســتها الشــيخة مي بنــت محمد آل
خليفة ،فيما مثل متحف اللوفر خالل التوقع
المديــر العــام لمتحف اللوفر باريس جان لوك
مارتينيز.
وقالــت الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة
“إن زيــارة صاحــب الجاللــة تمهد لنــا الطريق
الســتكمال مــا بــدأت الثقافة بتجســيده على

وقّ عت هيئة البحرين للثقافة واآلثار اتفاق تعاون مع متحف اللوفر بباريس

أثناء توقيع االتفاق

أثــرت الحــراك الثقافــي فــي المملكــة ،وأن

خصوصــا ،فــي حفــظ
ً
الثقافيــة ،والمتاحــف

ســتفضي إلــى تعزيــر الحضــور الثقافــي

بباريــس ضمن الجهود في إلقاء الضوء على

توقيــع اتفاقيــة التعــاون مــا بيــن متحــف

التــراث الثقافــي للشــعوب ،مشــيرة إلــى أن

لمملكــة البحريــن فــي فرنســا ،إذ ســيتمكن

غنــى تاريــخ البحريــن فــي الجــزء الخــاص

اللوفــر لمدة  6أشــهر ثــم في المعــرض الدائم
للقســم .وبموجــب االتفاقيــة ً
أيضــا ،توافــق

البحريــن الوطنــي ومتحــف اللوفــر الذي يعد

هيئــة الثقافــة تســعى علــى الــدوام لتطويــر

زوار متحــف اللوفــر من مشــاهدة العديد من

أن “التعــاون الثقافــي مــا بيــن البحريــن

مــن أعــرق المؤسســات الثقافيــة فــي العالــم،

بنيتهــا الثقافيــة التحتيــة وتمكيــن متاحفهــا

القطــع األثريــة المهمــة التــي تمثــل حضارات

بالخليــج العربــي فــي المتحــف الفرنســي.
ً
إعــارة لمجموعة
وتتضمــن اتفاقيــة التعــاون

هيئــة الثقافــة على إعــارة مجموعــة مختارة

لهــي تتويــج لســنوات مــن العمــل المشــترك

مــن القيــام بدورهــا التنويــري .وأوضحــت

البحريــن القديمــة .وتأتي اتفاقية التعاون ما

وفرنســا حافــل بالعديــد مــن المشــاريع التــي

مــا بيــن الطرفيــن” .وأكــدت دور المؤسســات

أن اتفاقيــة التعــاون مــا بيــن المؤسســتين

بين متحف البحرين الوطني ومتحف اللوفر

مــن القطــع األثرية ســيعرضها متحــف اللوفر
ً
أول في قســم آثار الشــرق األدنى في متحف

قــرن مــع زيــارة
أرض الواقــع منــذ أكثــر مــن
ٍ

المصمــم الفرنســي العالمــي جــاك كارتييــه
للبحريــن بح ًثــا عــن جــودة اللؤلــؤ” .وأردفــت

مــن األعمــال مــن ضمــن المجموعــة الدائمــة
لمتحــف البحريــن الوطنــي ومتحــف قلعــة
البحرين لمدة  5سنوات.
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البحرين تشارك الكويتيين فرحتهم بتدشين جسر الشيخ جابر الصباح

المنامة  -بنا

بعث رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقية تهنئة إلى
أخيه أمير دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ،أعرب
فيهــا ســموه عــن أصدق التهاني بمناســبة تدشــين جســر الشــيخ جابر األحمد الجابــر الصباح
(رحمه هللا) وهو رابع أطول جسر بحري بالعالم.
وأكد سموه أن تفضل سمو أمير دولة الكويت

سمو رئيس
الوزراء :نستذكر
بالتقدير خطوات
النهضة والبناء
بالدولة الشقيقة

الشــقيقة بتدشــين جسر الشــيخ جابر األحمد
الجابــر الصبــاح (رحمــه هللا) وهو رابــع أطول
جسر بحري بالعالم يعد بمثابة إعالن لمرحلة
تنمويــة جديــدة ستشــهدها الدولــة الشــقيقة
وصوال ألهداف رؤيتها الطموحة .2035

سمو رئيس الوزراء

وقال ســموه “إننا في مملكة البحرين نشــارك
اإلخــوة فــي الكويــت فرحتهــم بهــذا اإلنجــاز
التاريخي ،فخصوصية العالقة الوطيدة التي
تجمــع بيــن بلدينــا تجعلنــا نــرى أن أي إنجــاز

إشادة بمتانة العالقات مع اإلمارات

سمو أمير دولة الكويت

سمو رئيس الوزراء الكويتي

سمو ولي العهد الكويتي

كويتي هو إنجاز للبحرين”.

التي تشــهدها دولة الكويت الشــقيقة تحقيقا

من تقدم ورفعة في ظل قيادتها الحكيمة.

أخيــه ولــي العهد ســمو الشــيخ نــواف األحمد

واســتذكر صاحــب الســمو الملكــي رئيــس

لتطلعــات وطموحــات شــعبها ،داعيــا المولــى

كمــا بعــث صاحــب الســمو الملكــي رئيــس

الجابر الصبــاح وأخيه رئيس مجلس الوزراء

الــوزراء بالتقديــر خطــوات النهضــة والبنــاء

جلــت قدرتــه أن يحقق للكويت ما تصبو إليه

الــوزراء برقيتــي تهنئــة بهــذه المناســبة إلــى

سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.

تعزيز التعاون مع الجامعات المتخصصة

وزير الداخلية :دور كبير لـ “جامعة نايف” في إعداد البحوث والدراسات األمنية

الرفاع  -قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العــام لقــوة

بحضــور وزيــر شــؤون الدفــاع

دفــاع البحريــن المشــير الركــن

الفريــق الركن عبــدهللا النعيمي،

الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل

ورئيــس هيئــة األركان الفريــق

خليفــة صبــاح أمــس ،ســفير

الركــن ذيــاب النعيمــي .وأشــاد

دولة اإلمــارات العربية المتحدة

وزير الداخلية مستقبال رئيس جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،وأمين مجلس التدريب بالجامعة

القائــد العــام بمتانــة العالقــات

الشــقيقة الشــيخ ســلطان بــن

األخويــة الوطيــدة التــي تربــط

المنامة  -وزارة الداخلية

األمن العام اللواء طارق الحسن.

حمــدان بــن زايــد آل نهيــان،

البلدين الشقيقين.

اســتقبل وزيــر الداخليــة الشــيخ راشــد بــن

والحرفــش ،مشــيدا بالعالقــات الوثيقــة

نايــف العربية للعلوم األمنية بالمملكة العربية

وشعبيهما الشقيقين.

البنيــان ،وأميــن مجلــس التدريــب بالجامعــة

واالرتقــاء بمســتوى الكــوادر البشــرية ،يأتــي

 ...ويؤكد :جنودنا يتمتعون بالجهوزية
الرفاع  -قوة الدفاع

منوهــا إلــى أهميــة العمل على تعزيــز التعاون

العلمي .من جهته ،أعرب رئيس جامعة نايف

التعليميــة والتدريبيــة المتخصصــة ،مشــيدا

لوزيــر الداخليــة لما يوليه من دعم ومســاندة

وفــي مســتهل اللقــاء ،رحــب الوزيــر بالبنيــان

والتنســيق مــع الجامعــات والمؤسســات

عبدهللا آل خليفة ،صباح أمس ،رئيس جامعة

والتاريخيــة التــي تربط بين قيادتــي البلدين

في هذا اإلطار ،بالدور العلمي والثقافي الذي

الســعودية الشــقيقة عبدالمجيــد بــن عبــدهللا

وأوضــح الوزيــر أن منظومــة التدريــب

في مجال إعداد البحوث والدراسات األمنية

خالد بــن عبدالعزيز الحرفش ،بحضور رئيس

فــي مقدمــة األولويــات بــوزارة الداخليــة،

الوعــي الثقافــي وإثــراء مجــاالت البحــث

تقــوم به جامعة نايف العربيــة للعلوم األمنية
والتقاريــر العلميــة المتميــزة بجانــب تعميــق

العربيــة للعلــوم األمنيــة عــن شــكره وتقديــره

متمنيــا
لمؤسســات الدراســات والبحــوث،
ً

لمملكة البحريــن مزي ًدا من التقدم واالزدهار.

حضــر اللقــاء آمر األكاديمية الملكية للشــرطة

ومســاعد رئيس األمن العام لشؤون العمليات
والتدريب.

قــام القائــد العام لقوة دفاع البحرين المشــير الركن الشــيخ خليفة بن
أحمــد آل خليفــة بزيارة تفقدية لعدد مــن وحدات قوة دفاع البحرين
وفــي بداية الزيارة اســتمع إليجاز عن مراحــل التطوير والتقدم التي
تشهدها الوحدات .واطلع على مستوى الجهوزية القتالية واإلدارية،
كما وقف على سير إجراءات العمل ومهام وواجبات الوحدات.
وأثنــى القائــد العــام علــى الجهود

منوهــا بالمســتوى العالــي للرجــال

التــي يبذلهــا رجــال قــوة دفــاع

المخلصيــن فــي مختلــف أســلحة

البحرين والمســتوى المتميز الذي

ووحــدات قــوة الدفــاع ،ومــا

وصلــت إليــه أســلحة ووحــدات

يتميــزون به مــن جهوزيــة قتالية

قــوة الدفــاع مــن حيــث الكفــاءة

وكفــاءة عســكرية وإداريــة عالية

التدريبيــة والجهوزيــة القتاليــة

المســتوى ،ومــا يتحلــون بــه مــن

والمعنويــات العالية وما يحققونه

روح البــذل والعطــاء والتضحيــة

مــن نجاحــات فــي تنفيــذ مهامهم

والفــداء ،مشــيرًا إلــى إن ذلــك
ً
مداعــاة للفخــر واالعتــزاز بمثــل

البالد وعلى كل المســتويات وفي

هؤالء الرجــال .وأضاف أنه بعون

مختلف الميادين.

مــن هللا ســبحانه وتعالــى ومــن

كمــا أشــاد بالمســتوى المتقــدم

ثــم توجيهــات عاهل البــاد القائد

للبرامــج التدريبيــة فــي مختلــف

األعلــى صاحــب الجاللــة الملــك

العســكرية

حمد بن عيسى آل خليفة ،ستبقى

والميدانيــة ،التــي مــن شــأنها

القــوة الــدرع الواقــي والحصــن

االرتقــاء بالعنصــر البشــري الــذي

القــوي ،للحفــاظ علــى االزدهــار

يعــد حجــر الزاويــة والعنصــر

واألمــن واالســتقرار والنمــاء بهذا

الفاعل والمهم ألي قوة عســكرية،

الوطن الغالي.

الوطنيــة ســواء داخــل أو خــارج

التخصصــات

تعزيز العالقات الثقافية واالقتصادية مع اليابان

سمو الشيخ خليفة بن علي يقدم رسالة بمناسبة تتويج ناروهيتو إمبراطورًا

المنامة  -وزارة الداخلية

زار محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة
بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة ســفارة
اليابــان لــدى البحريــن ،حيــث قــدم رســالة
خطيــة باللغتيــن العربيــة واليابانيــة؛
بمناســبة تتويــج ناروهيتــو إمبراطــورًا
لليابــان واعتالئــه عــرش األقحــوان فــي
األول مــن مايــو  2019بحضــور ســفير
اليابان لدى مملكة البحرين هيديكي ايتو،
ونائــب الســفير ورئيــس جمعيــة الصداقــة
البحرينيــة اليابانيــة ناصــر العريض وعدد
من المسؤولين.
وبحــث ســمو المحافــظ ســبل التعــاون

سمو محافظ الجنوبية في زيارة للسفارة اليابانية

بهــا ســموه أخيرا للعاصمــة طوكيو ،مؤك ًدا

واليابان.

فــي تعزيــز العالقــات والحــرص المشــترك

واالجتماعيــة

مســار عالقــات الصداقــة وعمــق العالقات

مــن جهته ،أثنى ســفير اليابــان لدى مملكة

بمــا يحقــق مصالــح البلديــن وشــعبيهما

واالقتصاديــة ،إثــر نجاح الزيــارة التي قام

التاريخيــة التي تربط بين مملكة البحرين

البحريــن علــى جهــود ســمو المحافــظ

الصديقين.

الثنائي بين البلدين في مختلف المجاالت
التاريخيــة

والثقافيــة

“ماجـلـة الخيـر” تـدعـم  550أسـرة فـي “الجـنـوبـيـة”

نــــجــــاح مـــمـــيـــز بــــرعــــايــــة ودعــــــــم مـــــن ســـمـــو الـــشـــيـــخ خـــلـــيـــفـــة بـــــن عــلــي

المنامة  -وزارة الداخلية

اختتمــت مبــادرة “ماجلــة الخيــر” نســختها الثانيــة التــي انطلقــت األســبوع
الماضي برعاية محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل
خليفــة ،وذلــك بنجــاح مميز حقق مســاندة ودعم المحافظة لمــا يقارب 550
أسرة في  14منطقة بالمحافظة.
وانطلقــت المبــادرة في نســختها الثانية ضمــن المبادرات االســتثنائية الخيرية
التــي تحــرص علــى تنفيذهــا المحافظــة الجنوبيــة بتوجيهــات ســمو المحافظ
لتعزيز قيم التواصل والتكافل والتعاون بين أفراد ومؤسسات المجتمع تزامنًا
مــع شــهر رمضــان المبارك بمشــاركة عــدد من الفــرق التطوعية ،إذ أكــدت مدير
إدارة البرامــج االجتماعيــة وشــؤون المجتمــع فاطمــة الغتــم أن “ماجلــة الخير
 ”2حققــت قيــم الترابــط والتالحم اإلنســاني الخيــري ،كما وثقت دور الشــراكة
المجتمعيــة عبــر الوصول إلى األســر المتعففة وتلبيــة احتياجاتهم قبيل حلول
شهر رمضان المبارك.
وأوضحــت أن النجــاح الــذي حققتــه هذه المبادرة ســاهم في اســتمرار “ماجلة
الخير” لتحظى بنسخة ثالثة العام المقبل بإذن هللا ،كونها واحدة ضمن حزمة
األعمال الخيرية االستثنائية التي تقيمها المحافظة وتعود بالنفع والخير على
المواطنين.
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البحرين تقدر إسهامات العمالة الهندية

كومار سينها :المملكة تتصدر الدول المفضلة للعمالة األجنبية
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القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
 ٣1مارس 2019
(مراجعة)
(المبالغ مبينة بآالف الدوالرات األمريكية)

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي في  ٣1مارس 2019

 ٣1مارس 2019

 ٣1ديسمبر 2018

مدينة عيسى  -العمل والتنمية االجتماعية

نقد وأرصدة لدى بنوك

43.984

36.375

تحــت رعايــة وزيــر العمــل والتنمية االجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم ســوق العمل جميل حميــدان ،أقام النادي الهندي

ذمم مدينة

26.184

32.656

استثمارات

13.409

16.201

استثمارات في مشروع مشترك وشركات زميلة

88.371

88.500

استثمارات عقارية

77.342

80.786

ممتلكات وآالت ومعدات

10.657

11.146

موجودات أخرى

1.052

1.305

مجموع الموجودات

260.999

266.969

االحتفــال الســنوي بمناســبة “يــوم العمــال العمالي” ،بحضور ســفير جمهورية الهند لــدى مملكة البحرين ،ألوك كومار ســينها ،وذلك
مساء أمس األربعاء ،بمقر النادي في المنامة.
وفــي كلمة له باالحتفال ،هنــأ حميدان الجالية
الهنديــة بمناســبة يــوم العمال العالمي ،مشــيرًا
إلــى أن مثــل هــذه االحتفــاالت تعبــر عــن
المشــتركات اإلنســانية التــي توحــد الشــعوب
بمختلــف ثقافتها وأطيافهــا العرقية والدينية،

المطلوبات وحقوق المالك

مشــي ًدا بعمق العالقــات التاريخيــة التي تربط

المطلوبات

البلديــن الصديقيــن ،منو ًهــا بإســهامات العمالة

الهنديــة فــي المســيرة التنمويــة التي تشــهدها
مملكــة البحريــن ،والتــي جعلهــا محــط احترام
وتقدير من المجتمع البحريني.
ولفت الوزير إلى أن يوم العمال العمالي فرصة
لتأكيد حرص مملكة البحرين ،وبفضل القيادة
الحكيمــة لعاهــل البــاد صاحب الجاللــة الملك
حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،والحكومــة ،على
تطوير القوانين والتشــريعات العمالية ،وتعزيز
ً
نموذجــا متميــ ًزا
بيئــة العمــل المنتجــة ،لتكــون
ً
ومثال بار ًزا في صون ورعاية وتعزيز الحقوق
العماليــة ومراعــاة احتياجاتهــم اإلنســانية،
مشــيرًا إلــى ما تحظى به المملكة من إشــادات
دولية على هذا الصعيد من مختلف المنظمات
المتخصصة والهيئات ذات العالقة.

الموجودات

وزير العمل يكرم مجموعة من العمال في احتفال الجالية الهندية باليوم العالمي

وأشــاد الســفير الهنــدي بمــا تتمتــع بــه مملكــة

البحرين.

البحريــن مــن إرث حضاري عريق ،وما يشــهده

وفــي الحفــل كــرم وزيــر العمــل والتنميــة

مجتمعهــا مــن قيــم التســامح وانفتــاح علــى

االجتماعيــة ،مجموعة مــن العمال من مختلف

اآلخــر ،والتــي جعلهــا تتصــدر الــدول المفضلــة

القطاعــات العماليــة؛ تقديــرًا لجهودهــم التــي

لــدى العمالــة األجنبيــة للعمــل والعيــش فيهــا،

بذلوهــا فــي أعمالهــم .وتميز الحفل الذي شــهد

ناهيــك بمــا تزخــر بــه مــن تشــريعات عماليــة

حضــورًا الفتًــا مــن الجاليــة الهنديــة تقديــم

متطــورة تحافــظ على حقوق العمــال والعمالة

اســتعراضات فنيــة تعبــر عــن التــراث الهنــدي،

الوافــدة علــى وجــه الخصــوص ،مؤكــ ًدا أن

ولوحــات فلكلورية تحاكــي الحضارة والثقافة

الجاليــة الهنديــة فخــورة بأنهــا تشــارك فــي

الهنديــة العريقــة التــي تعكــس روح التســامح

العمليــة التنموية الكبيرة التي تشــهدها مملكة

الذي يزخر به التاريخ الهندي.

مطلوبات أخرى وذمم دائنة

90.967

93.389

تمويل من بنك

8.265

9.227

مجموع المطلوبات

99.2٣2

102.616

حقوق المالك
رأس المال

114.604

114.604

محسوم منه :أسهم خزانة

()1.239

()1.239

113.365

113.365

احتياطيات

3.358

3.358

أرباح مستبقاة

17.049

19.808

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم

133.772

136.531

حقوق غير مسيطرة

27.995

27.822

مجموع حقوق المالك

161.767

164.٣5٣

مجموع المطلوبات وحقوق المالك

260.999

266.969

القائمة المرحلية الموحدة للدخل لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ٣1مارس 2019

 ٣1مارس 2019

 ٣1مارس 2018

صافي الدخل من عقود المقاوالت

1.185

2.590

دخل من استثمارات عقارية

4.425

1.363

دخل من استثمارات

147

-

أتعاب خدمات اإلدارة والخدمات األخرى
صافي حصة الشركة من خسارة ناجمة عن استثمارات
في مشروع مشترك وشركات زميلة
دخل آخر

()51

257

()129

()121

168

1.124

مجموع الدخل التشغيلي

5.745

5.21٣

الدخل التشغيلي

تكريم الفائزين بتصفيات “تحدي القراءة”

كتابا
ارتفاع المشاركين إلى  94ألفا منهم  5651أتموا 50
ً

المصروفات التشغيلية

وزير التربية والتعليم والسفير اإلماراتي مع المكرمين

قــال وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمي إن جهود الوزارة في حث المدارس الحكومية والخاصة على المشــاركة في مســابقة
تحــدي القــراءة العربــي أســهمت فــي ارتفــاع عدد المشــاركين من  18ألــف طالب في الــدورة األولى ،نجح منهــم  2700في تحقيق
هــدف المســابقة المتمثــل فــي قــراءة وتلخيص  50كتابًا ،إلى نحــو  94ألفا في الدورة الرابعة والحاليــة ،بينهم  88من ذوي الهمم،
نجح منهم  5651في تحقيق الهدف.
وكان الوزير قد حضر والســفير اإلماراتي

البحرينييــن المتميزيــن ،مــا ضاعــف مــن

المعرفــة الثانويــة للبنــات ،زينــب محمــد

لــدى المملكــة الشــيخ ســلطان بــن حمدان

صعوبــة مهمــة لجنة التحكيــم في اختيار
ً
موضحة أن الدورة الحالية من
الفائزيــن،

مــن مدرســة جدحفــص الثانويــة للبنــات،
شــهد صالــح من مدرســة الوفــاء الثانوية

لتكريــم الطلبــة الفائزيــن والمتميزيــن

المســابقة قد شــهدت مشــاركة  13مليون

للبنــات ،أحمد العريبي من مدرســة اإلمام

فــي التصفيــات المحليــة لمشــروع تحدي

طالب من العديد من الدول.

الغزالــي اإلعداديــة للبنيــن ،نــدى الخولــي

القــراءة العربــي فــي دورتــه الرابعــة،

ثــم تــم تكريــم الطلبــة الحاصليــن علــى

مــن مدرســة أم ســلمة اإلعداديــة للبنــات،

بقاعــة الشــيخ عبدالعزيــز بــن محمــد آل

المراكــز العشــرة األولــى علــى مســتوى

مصطفــى يوســف مــن مدرســة مدينــة

خليفــة بجامعــة البحريــن .وأعربت مدير

المملكــة ،وهــم بالترتيــب مــن المركــز

عيسى الثانوية للبنين.

بمؤسســة

األول :بشــرى أســيري من مدرسة اإليمان

كما تم تكريم مدرســة جدحفص الثانوية

مبــادرات محمــد بــن راشــد آل مكتــوم

الخاصــة ،نــور الصالــح مــن مدرســة

للبنــات لفوزها بجائزة المدرســة المتميزة

العالمية منى الكندي عن ســعادتها بحجم

ســترة الثانويــة للبنــات ،زينــب محمد من

فــي المشــاركة بالمســابقة ،إضافــة إلــى

المبــادرات

االســتراتيجية

مصروفات عمومية وإدارية

783

647

مصروفات متعلقة بالممتلكات

399

212

تكاليف التمويل

142

181

استهالك

436

147

مجموع المصروفات التشغيلية

٣.272

2.2٣٣

صافي الربح التشغيلي

2.47٣

2.980

استردادات من الذمم المدينة المضمحلة

721

382

الربح للفترة

٣.194

٣.٣62

العائد إلى:

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

آل نهيــان ،الحفــل الــذي أقامتــه الــوزارة

تكاليف الموظفين

1.512

1.046

حقوق مساهمي الشركة األم

3.021

2.986

حقوق غير مسيطرة

173

376

الربح للفترة

٣.194

٣.٣62

النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح (سنتات أمريكية)

1.07

1.06

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 ٣1مارس 2019

 ٣1مارس 2019

 ٣1مارس 2018

األنشطة التشغيلية
الربح للفترة

3.362

3.194

تعديالت للبنود التالية:
استهالك
صافي حصة الشركة من خسارة ناجمة عن استثمارات
في مشروع مشترك وشركات زميلة
مكسب من بيع استثمارات عقارية

497

511

129

121

()3.196

-

استردادات من الذمم المدينة المضمحلة

()721

()382

()97

3.612

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

الدعــم الرســمي المتميــز للمشــروع علــى
ً
مشــيرة إلــى أن تحدي
مســتوى المملكــة،

مدرســة الســنابس اإلعداديــة للبنــات،

المعلمــة الفائــزة بجائزة المشــرف المتميز

ً
يوما)
ودائع قصيرة األجل (بتواريخ إستحقاق أصلية ألكثر من 90

()5.912

()1.591

زينــب ســيد شــبر مــن مدرســة خولــة

وهــي زينب ســعيد مــن المدرســة األهلية

ذمم مدينة

7.193

4.378

هذا العام كشــف عن عدد كبير من الطلبة

الثانويــة للبنــات ،تقى يحيى من مدرســة

الخاصة.

موجودات أخرى

253

1.173

زيادة الوعي بأهمية الرقمنة على مستوى العالم
القائد يحضر حفل إطالق هوية قمة الحكومة الرقمية بالرياض

ذمم دائنة

()8.202

()2.679

صافي النقد (المستخدم في)  /من األنشطة التشغيلية

()6.765

4.893

متحصالت من بيع استثمارات عقارية

6.640

-

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()8

()5

األنشطة االستثمارية

توزيعات مستلمة من استثمارات

2.792

-

صافي النقد من ( /المستخدم في) األنشطة االستثمارية

9.424

()5

المنامة  -بنا

صافي التغير في التمويل من البنك

()962

()913

برعاية وزير االتصاالت وتقنية المعلومات للمملكة العربية السعودية المهندس عبدهللا بن عامر السواحة ،أطلقت المملكة العربية

صافي النقد المستخدم في النشاط التمويلي

()962

()913

صافي التغير في النقد وما في حكمه

1.697

٣.975

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

36.243

21.540

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

٣7.940

25.515

الســعودية “هويــة قمــة الحكومــة الرقميــة العالمية” في حفــل حضره الرئيــس التنفيذي لهيئــة المعلومات والحكومــة اإللكترونية
(يســر) ،كما حضــر القائد المنتــدى المصاحب
محمــد القائــد تلبيــة للدعــوة المقدمــة مــن برنامــج التعامالت اإللكترونيــة الحكومية ّ

إلطالق هوية القمة ،وعقد اجتماعً ا رفيع المستوى على هامش الفعالية.

النشاط التمويلي

معامالت غير نقدية:

وأوضح القائد أن قمة الحكومة الرقمية

توزيعات مستحقة الدفع من قبل الشركة مقابل أموال صندوق األعمال الخيرية

العالمية تســهم في زيــادة الوعي بأهمية
الرقمنــة علــى مســتوى العالــم ،وتهــدف

-

()50

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق المالك لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ٣1مارس 2019

إلــى جعــل المملكــة العربيــة الســعودية
ً
رائــدة في مجــال التحــول الرقمي ،ومن

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم
احتياطيات

أهــم المراكــز الرقميــة علــى مســتوى
العالــم ،وذلــك لكونها تفتــح المجال أمام

رأس
المال

أسهم
خزانة

احتياطي
قانوني

في  1يناير 2019

114.604

()1.239

3.358

تبــادل الخبــرات والتجــارب؛ مــن أجــل
بنــاء شــراكات مــع المؤسســات الدوليــة

احتياطي
خيار
األسهم

األرباح
المستبقاة

حقوق
غير
مسيطرة

مجموع
الحقوق

مجموع
حقوق
المالك

-

19.808

136.531

27.822

164.353

توزيعات إلى أموال صندوق
األعمال الخيرية

-

-

-

-

()50

()50

-

()50

أرباح أسهم مستحقة الدفع
(إيضاح )19

-

-

-

-

()5.730

()5.730

-

()5.730

واألفكار الملهمة على نطاق دولي؛ لخلق
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المتطــورة لتســريع تطبيــق مفهــوم
الرقمنــة فــي العالــم أجمــع ،إضافــة إلــى
تحفيــز األفــكار بيــن المشــاركين لجــذب
العديــد من الفرص االســتثمارية الرقمية

وأضــاف أن قمــة الحكومــة الرقميــة
العالميــة ذات أثــر مســتقبلي علــى المدى

القائد يحضر حفل إطالق هوية قمة الحكومة الرقمية العالمية بالرياض

ً
مشــيرا إلــى أن عقــد المملكــة العربيــة

المجتمعــات ويغيــر المفاهيــم القياديــة

مجموعــة العشــرين ،المزمــع انعقادهــا

الســعودية ألول قمــة حكوميــة رقميــة

المتعلقــة بالرقمنــة لالســتفادة منهــا فيما

العــام المقبــل فــي المملكــة العربيــة

عالميــة الســنة المقبلــة مــن شــأنه التأثير

يؤثــر علــى نهضة اقتصاد الــدول وتطور

الســعودية ،التــي تعــد أول دولــة فــي

علــى القــادة وصنــاع المســتقبل بمــا

الشــرق األوســط تســتضيف هــذه القمــة،

يرســخ ثقافــة الرقمنــة بشــكل أعمق لدى

المجتمعــات ،وذلــك عــن طريــق التركيــز
على استهداف (المواطن أوالً).

القريــب ،إذ تهيــئ الســتضافة قمــة
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لـن ُيسمــح إليــران بإغــالق “هــرمــز” ليـــوم واحـــد

وزيــر الخارجيــة لـــ “الشــرق األوســط” :نرفــض التدخــل بشــؤوننا ...وليعتذر المســيء

المنامة  -بنا

حذر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ،إيران من “السير في سياسة شفير الهاوية” ،مشددا على أنها “لن يُ سمح
لهــا بــأن تغلــق ليــوم واحد مضيق هرمز” مثلما توعدت بعد تشــديد العقوبات األميركية عليهــا .والم الوزير البحريني في مقابلة
مطوّ لة مع “الشرق األوسط” أثناء وجوده في باريس في إطار زيارة عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،على
الحكومة العراقية تبنيها تصريحات زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر المســيئة للبحرين“ ،وســماحها لألصوات النشــاز بأن

تسيء للمصالح العراقية أوالً” .وقال إن “الطرف الذي يتعين عليه االعتذار هو الذي أساء”.
وشــدد علــى أن بــاده “ال تجــري وراء
التطبيــع” مــع النظــام الســوري ،بــل تريــد
كمــا بلــدان عربيــة  4هــي :مصــر واألردن
والســعودية واإلمــارات“ ،تفعيل دور عربي
ً
غائبــا لمــدة طويلــة” والعــودة إلــى
بقــي
ً
مباشــرة وليــس عبــر أطــراف
هــذا الملــف

إقليميــة ،ســواء إيــران أو تركيــا .ورأى أن
موضــوع الحل السياســي “يجــب أن يُ ترك

للســوريين” ،معتبــرا أن عــودة ســوريا إلــى
الجامعــة العربيــة “يجــب أن ُتطــرح فــي
أوانها”.
ودعــا الحوثييــن إلى “التصــرف كيمنيين”،
بــدل “االســتمرار فــي الحــرب بالوكالــة عن
طهــران” .ولفــت إلــى أن تدخــل إيــران في
اليمــن “يهــدد المصالــح الحيويــة” لــدول
الخليج.
وفيمــا يخــص الخــاف مــع قطــر ،اعتبــر
الوزيــر أن “الكرة في ملعب الدوحة” ،آخذا
عليهــا عــدم االســتفادة مــن الفــرص التــي
توافرت لها ،سواء في قمة الرياض أو قمة
تونس األخيرة .وفيما يأتي نص المقابلة:

»»

في البيانين اللذين صدرا أول من
أمس عنكم وعن الجانب الفرنسي

بمناسبة اللقاءات التي أُ جريت هنا،
هناك تأكيد على “التوافق” في
المواقف بشأن قضايا المنطقة
ونزاعاتها .هل هذا التوافق حقيقي
مثالً بالنسبة إلى الملفين السوري
واإليراني ،علماً بأن لباريس بعض
التمايز في الرأي إزاءهما؟
 هناك تقارب كبير ألن مسألة التوافق نادرامــا تحصــل فــي مواقــف بلديــن .لــو أخذنــا
ســوريا بدايــة ،نحــن وفرنســا نتطلــع إلــى
حــل سياســي يحقن دماء الشــعب الســوري
ً
مبنيــا علــى بيــان
ويحقــق تطلعاتــه ويكــون
“جنيــف  ”1والقــرارات الدوليــة .نحــن وهــم

نلوم الحكومة

ال نجري وراء

العراقية لتبنيها

التطبيع مع النظام

تصريحات الصدر

السوري بل تفعيل

المسيئة

دور عربي غائب

فــي دمشــق بقيــت مفتوحــة بحضــور

لعــدد مــن دول المنطقــة ،وبينهــا البحريــن،

موظفيــن محلييــن ،ولكــن كان هناك غياب

وسئلنا عن ماهيته.
راقبت التحرك العربي ُ

لدبلوماســيين ،وأعنــي الســفير أو القائــم
ً
قائمــا باألعمــال.
باألعمــال .اآلن أرســلنا
علــي اإلشــارة إلــى أن هنــاك الكثير من
ثــم
ّ

المواطنيــن الســوريين في بلــدان الخليج.
أميــز بيــن مســألة التواصــل
وأريــد أن
ّ

وموضــوع التطبيــع .فالتواصــل ضــروري

وكان ردنــا أنــه يتعيــن علــى األميركييــن

الخليــج .ومــا زلــت أعتقــد أن إيــران قــد
ً
مليــا قبــل اإلقــدام علــى خطــوة مــن
تفكــر

العربــي بســوريا علــى أنــه فــي مصلحتهم.
ً
تســرعا،
وربمــا كانــوا قــد رأوا فــي تحركنــا

الذين هم حلفاؤنا أن ينظروا إلى االهتمام

ً
جريــا
لكننــا أكدنــا لهــم أن المســألة ليســت
ً
تطبيعــا غيــر مــدروس وليســت
وليســت

لحــل أي مســألة .ولكــن هــذا ال يعنــي أننــا

عــودة إلــى الجامعــة العربيــة مــن غيــر

تســرعنا فــي التطبيــع .أمــا عــودة ســوريا

شروط .كل ما نريده أننا نعمل على تثبيت

إلــى الجامعــة العربيــة ،فلــم يحــن أوانهــا

دور عربــي فاعــل فــي الشــأن الســوري من

ُ
وســتطرح حتــى
وهــي متروكــة للجامعــة

دول عربيــة وليــس بالوكالة .وهــذه الدول

يحــل وقتهــا .ونحــن اليــوم نتطلع ،بســبب

يمكــن أن تتعامــل مــع الــدول “المؤثــرة”.

وجودنــا هنــاك ،إلــى العمــل مــع الــدول

وهــذا الوضــع نرى أنه األصلح لســوريا ألن

المعنية .وأضيف إلى ذلك أنني بالغ الحذر

من يتكلم باســم الســوريين هم أشــقاؤهم.
ً
إذا ال نريــد أن ندخــل إلى ســوريا من الباب

الســوريين هــم القــادرون علــى التعامــل

اإليراني أو من الباب التركي.

فــي موضــوع الحــل السياســي ،وأرى أن
معــه .أمــا المســائل اإلنســانية مثــل عــودة
ّ
المهجريــن إلــى بيوتهــم ،فيمكــن أن تكــون
إحــدى الخطــوات التي من شــأنها أن تبني
المنــاخ لحــل سياســي ناجــع .لكــن وضعــه
كشــرط مســبق فهــذا يعــود للــدول الكبرى.
من جهتنا ،نحن ال نأخذ بهذا الجانب.

»»

»»

ومنها سوريا .والحال أن إيران هي

يعكس مواقف الدول الخمس.

التوتر األميركي  -اإليراني

»»

نــرى أن هــذا هو األســاس .وبالطبع دار كالم
وحــوار حــول المســؤولية التــي تقــع علــى

له بأن يبقى قائماً  ،وبالتالي هناك

اللغة الحربية والتهديدات

من يرى تناقضاً بين سعيكم إزاء سوريا

العسكرية بين إيران والواليات

وبين موقفكم من إيران؟

المتحدة في الخليج .هل نحن على

االســتقرار إلــى ســوريا .ونحــن مــن جانبنــا،
أكدنــا ضــرورة خــروج األدوار اإلقليميــة،
إليــران أو غيرهــا ،بحيــث تكــون ســوريا
مــن مســؤولية الــدول القــادرة علــى تثبيــت
االستقرار.
وإلــى جانــب ذلــك ،هنــاك دور عربــي يتعيــن
االنتباه إليه ،إذ إنه انطلق قبل بضعة شــهور
في نيويورك بمبادرة من خمس دول عربية
هي مصر والســعودية واإلمــارات والبحرين
واألردن .وهذه الدول سعت ليس إلى إعادة
ســوريا إلــى الجامعــة العربيــة ألن هــذا قــد
ً
ً
جريا وراء تطبيع
سابقا ألوانه وليس
يكون
العالقــات ،بــل إلــى إنهــاء المســألة الســورية
ً
غائبــا طيلــة هــذه
بــدور عربــي مشــترك كان
الفتــرة وســمح لألطــراف اإلقليميــة األخرى
بأن تدخل على الملف السوري.
كان هنــاك توافق مع باريس على أن فرنســا
والحلفــاء اآلخريــن علــى المســتوى الدولي،
وحتــى روســيا ،عليهــم أن يلعبــوا دورا فــي
الوصول إلى الحل الذي هو المقدمة المهمة
التــي تســبق مســألة التعامــل مــع المجاميــع
اإلرهابية في ســوريا مثــل “داعش” أو غيره
ألنهــا مــأت الفــراغ بســبب ضعــف الدولــة
ً
أيضــا هنــاك مجاميــع إرهابيــة
وبناهــا .لكــن
تدعمهــا دول ،مثــل “حــزب هللا” وغيــره،
وهــذه يتعيــن عليهــا الخــروج وليســت لهــا
عالقــة بســورياً .
إذا هنــاك رؤى متوافقة في
هذا الشأن.

»»

الفرنسيون يربطون التطبيع مع
النظام السوري والمشاركة في

إعادة اإلعمار بالتوصل إلى حل
سياسي .وهذا أيضاً هو موقف

بلديــن عربييــن .وفي نهايــة المطاف ،أنا ال
ألغي ســوريا فقط ألن لها عالقة مع إيران.
ســوريا بلــد مؤســس فــي الجامعــة العربية
وهــي مجتمــع عربــي كبيــر ومهــم ومــن
ً
علمــا وثقافــة
خيــرة المجتمعــات العربيــة
وصناعة...

»»

نحن ال نتحدث عن الشعب ولكن عن
النظام...

ال أحــد يريــد الحــرب .ال أميــركا وال دول
الخليج أو دول المنطقة تسعى إلى حرب.
إيــران ارتكبت أخطــاء كبرى حين تدخلت
في شــؤون دول المنطقة وأرســلت أموالها
وأســلحتها وميليشــياتها .اليــوم ،الوضــع
ســببه االتفــاق النــووي الذي انســحبت منه
واشــنطن .وذاك االتفــاق تنــاول البرنامــج
ً
جانبــا البرامــج
النــووي اإليرانــي وتــرك

بســبب عالقتــه مــع إيــران فأنــا أقــرر إلغاء

اإليرانيــة .وألنــه لــم يتــم التعامل مــع هذه
ُ
المســائل ،فإن يد إيران أطلقت أكثر فأكثر

عالقتي به .على العكس .أنا أريد التواصل
معــه وأن ّ
أذكره بأنني أخوه وأنني موجود
وأن محيطــه العربــي أهــم مــن أي محيــط
آخر موجود في اإلقليم.

»»

هل ترى البحرين أن عودة سوريا
إلى الجامعة العربية ما زالت
بعيدة ،علماً بأن األمين العام
للجامعة أكد أكثر من مرة أن
“الشروط” لم تتوافر بعد؟ ما
المطلوب لذلك؟

 المطلــوب أن يتوافــر التوافق بين الدولالعربية ،وأن يتم التواصل مع ســوريا بهذا
الشــأن .وحتــى اليــوم هــذا التوافــق غيــر
متوافر.

»»

نعلم أن هناك ضغوطاً أميركية

األميركيين وغيرهم .والحال أن

على الدول العربية من أجل

هناك من يرى أن البحرين “متسرعة”
في إعادة هذه العالقات.

العالقات أو التطبيع مع سوريا.

الســورية لــم ُتغلــق فــي المنامــة وســفارتنا

المنطقة؟

ال بــأس .نحــن كانــت لنــا عالقــة مــع إيران،

“فرملة” اندفاعها نحو إعادة

 ليس هناك تسرع .العالقات الدبلوماسيةبيننــا وبيــن ســوريا لــم ُتقطــع .الســفارة

أبواب حرب جديدة ومباشرة في

الباليســتية اإليرانيــة التــي تهددنــا فــي
ً
جانبــا سياســة الهيمنة
المقــام األول وتــرك

وأنــا ال أحمّ ــل أخــي العربــي مســؤولية أنــه

هل وصلتكم رسالة أميركية بهذا
الشأن؟
ً
ً
كبيرا
حليفــا
 -الواليــات المتحــدة بصفتهــا

يعوا أين تكمن مصلحتهم.

أن يتصرفــوا فــي المقــام األول كيمنييــن

ومنهــا إنهــاء الحــرب العراقيــة  -اإليرانية،
وعندهــا قالــت إنها “تجرعت كأس الســم”.
ربمــا يتخــذون خطــوة باتجــاه تغييــر
سياســتهم بحيــث يوجهــون رســائل قويــة
فــي المقــام األول إلــى دول الجــوار ألنهــا

وهــي تطلــق التهديــدات كل يــوم ،وهــي
اليــوم تهــدد بإغــاق مضيــق هرمــز .لكنهــا
تعي أن اإلغالق يعني أنها ستخنق نفسها.
هــذه التهديــدات نأخذها على محمل الجد
ونحــن نتعامل معها بالتعاون مع أصدقائنا
ونــرى أنها توفر الســبب كي يتخذ حلفاؤنا
مواقف تصب في الدفاع عن مصالحنا .لذا
علــى إيران اليوم مســؤولية كبيــرة وعليها

يمعنــوا التفكيــر فــي طريقــة صحيحة في
هذه اللحظة بالغة الحساسية.

»»

الحديث عن المواجهة ال يعني
بالضرورة حرباً مفتوحة ألن إيران

بأوامرها...

»»

هل هؤالء توقفوا يوماً عن
التدخل؟

وكذلــك فــي ســوريا ولبنــان ...هويات هذه
البلــدان عربيــة وهوياتنــا جميلــة وتبــرز
حضارتنــا وعلــى رأســها (هويــة) لبنان التي
نــرى أنهــا مهــددة .ولــذا علينــا أن نحافــظ
على االســتقرار والبعد الحضــاري للمنطقة
العربيــة ،وهــم ال يهمهــم مصيــر الشــعوب
العربية.

األزمة مع قطر

»»

 األمــور بيــد قطر .دولنــا اتخذت خطواتســد الضرر وليس هناك حصار لقطر .هناك
إغــاق األبــواب لصد الضــرر لعــدم احترام
قطــر لالتفاقــات .كذلــك اتخذنــا مبــادرات
منهــا توجيــه خــادم الحرميــن الشــريفين
دعــوة إلى أمير قطر لحضــور قمة الرياض
وكانــت فرصــة لم تتــم االســتجابة لها .كما
أن خــادم الحرميــن شــارك فــي قمة تونس
وجــاء أميــر قطــر ومــر مــن أمامــه لحظــة
التقاط الصورة التذكارية ولم يســلم عليه.
لــم نــ َر مــن قطــر رغبــة فــي وضع حــد لهذه
األزمــة وإذا كانــوا يفضلون أن تبقى قائمة
ً
شيئا.
فنحن لن نخسر

»»

هل توقفت جهود الوساطة،

أميركية أم كويتية؟

اإليرانيون إنه إما أن تكون إيران
أي نقطة نفط لن تخرج من الخليج.
كيف تتعاطون مع هذا الواقع
المستجد؟
ّ
ً
حقيقــة لــكل دول
 -هــذا تهديــد صريــح

العالــم أن ُتحــل فليتركهــا لــدول المجلــس
لحلفائنــا وأصدقائنــا فــي العالــم فــإن

المســألة ستتشــعب وتتعقــد وســتعكس
ً
دورا
الصــورة الخاطئــة لقطــر أن هنــاك
يتخــط حداً
ً
َّ
دوليــا فــي الموضــوع الذي لم

ً
معينــا ،وقطــر تعــي المخاطــر المترتبــة

علــى سياســتها ضدنــا مثــل وجــود القوات
األجنبيــة عندهــا ،وأعنــي القــوات التركية،
وتدخلهــا في الــدول المجاورة وسياســتها

إخــراج أي طــرف مــن الحل السياســي ،بما

ألنهــم يمنيــون ،وأن يبتعــدوا عــن تأثيــر
إيران ودعمها.
نــرى أن مــا يحصــل في اليمن هــو مواجهة
بالواســطة حيــث الحوثيــون يقاتلــون عــن
إيــران .وإن أرادوا وضــع حــد لهــذه الحرب
فليبتعدوا عن إيران .اليمن صلب منطقتنا
ُّ
وتدخــل إيــران فيــه
فــي الجزيــرة العربيــة
يعــد تهديــد لمصالحنا الحيويــة .ولن نقبل
بذلــك .مالمح الحل واضحة بالنســبة إلينا

نحن ملتزمون بمبادرة السالم العربية التي

ّ
يوصــل الحوثييــن إلــى أي
والســاح لــن
ّ
يمكن إيران من الســيطرة على
مــكان ولــن

وتدافع وتتحمل مســؤوليتها .نحن نســعى

اليمن .وإذا أراد الحوثيون الحل فليعودوا
ً
ً
سياسيا وليدخلوا العملية السياسية.
حزبا

تتمســك بمطالب الفلســطينيين المشروعة
إلــى الســام ،لكــن لــن يكــون هنــاك ســام
علــى حســاب الحقوق المشــروعة للشــعب
وإن كانت هناك خطة فلن َر ما
الفلســطيني،
ْ

هــي .وإن كان ثمــة توجه جديــد فعلينا أن
نتعرف عليه ،وما إذا كان ســيخدم الســام
أم يديــر ظهــره لــه .ولــذا علينــا انتظــار مــا
ً
دوما دور
ســتقدمه واشــنطن التي كان لها
مهــم وفاعــل فــي محاولــة الوصــول إلــى
حــل لعقــود .بالنســبة إلينــا ،نحــن ملتزمون
بمبــادئ خطة الســام العربية وتــم التأكيد
ً
مجــددا فــي قمــة تونــس العربيــة
عليهــا
األخيرة.

»»

لكن في الوقت نفسه رئيس

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو

تصلح يوماً ما؟

أن تتنبه لذلك.

قادرة على تصدير نفطها وإما إن

األضعف؟

عربية من دون الحل السياسي مع

وإن طــال الوقــت .أمــا إذا فتــح البــاب

اإليراني .ويقول المسؤولون

هذا الملف الشائك وهم الطرف

هل العالقة مع قطر يمكن أن

لتراجــع سياســتها ألن هــذه السياســة

األميركية لثماني دول لشراء النفط

ترك الفلسطينيين وحدهم في

يروج إلمكانية التطبيع مع دول
ّ

بينهــا وبيــن أميــركا .ونــرى فرصــة لطهران

السماح التي أعطتها اإلدارة

وتشكيل الحكومة اإلسرائيلية

ال يتعاملون مع األمور بغباء ،وما نأمله أن

الوســاطة الكويتيــة والمســألة يجــب أن
وإن أراد
ُتحــل داخــل مجلــس التعــاون،
ْ

»»

وإسرائيل بعد نهاية شهر رمضان

منها .وسؤالي هو :هل يمكن

ليســت هنــاك وســاطة أميركيــة .هنــاك

بعد أيام قليلة تنتهي فترة

خطتها للحل بين الفلسطينيين

أهم دول بالنســبة إلى إيــران .واإليرانيون

أن تراجــع نفســها فــي هذا الظــرف الدقيق

أوصلتهــا إلــى شــفا الهاويــة ويتعيــن عليها

»»

نسمع أن واشنطن تستعد لطرح

الجديدة .الفلسطينيون قلقون

هــم يتدخلــون فــي العــراق ويتحكمون به

التي دعمت النظام السوري وسمحت

العالقــة مــع ســوريا نريدهــا عالقــة بيــن

فــي الماضي اتخــذت إيران قــرارات مهمة

الدول الخمس المذكورة سابقاً ؟

في اآلونة األخيرة ارتفع سقف

كاهــل الــدول الكبــرى ،ومنها فرنســا ،إلعادة

ً
مجــددا معها .الكرة فــي ملعبها وعليهم أن

والميليشيات والجهات التي تأتمر

بلدان العالم في الشــأن الســوري وما أقوله

أهــم مــن أي شــيء آخــر .إذا فكــرت بهــذه
ً
جميعا مرحبين بالعمل
الطريقة ،فســنكون

واضحــة ،ونحــن نقــول إن الحــل ليس في
فــي ذلــك “الحوثيــون” .لكــن يتعيــن عليهم

هل ما تفضلت به يمثل موقف

 -الــدول الخمــس تتطلــع إلــى أن تعمــل مع

أن جيرتهــا هــي بيئتهــا الصحيحــة وأنهــا

تســتطيع اســتجوابه بهذا الشأن .المماطلة

ً
ً
خطيــرا
تصعيــدا
هــذا النــوع ألنــه ســيكون
ً
ً
واحــدا.
يومــا
ولــن يُ ســمح لــه أن يســتمر

تستطيع القيام بها بالوكالة

تكف إيران يدها
البحرين تطالب بأن ّ
عن التدخل في شؤون الدول العربية

وزير الخارجية

الفلسطينيين ،ويدلل على ذلك
بزيارات ومشاركات إسرائيلية في
عدد من الدول العربية؟
زيــارة نتنياهــو لعمــان شــيء ثنائــي ،ولــم
نعــرف مــا كان هدفهــا ومــا تحقــق منهــا
شــيء ال نعرفه .أما مســألة مشــاركة وفود
إســرائيلية فهــي مــن مســؤوليتنا ،إذ إنه لو
رغبنــا فــي أن تكون لدينــا مؤتمرات دولية
وإســرائيل عضــو فيهــا فنحــن ال نســتطيع
إقفال الباب بوجه اإلسرائيليين .استضفنا
مؤتمــر ريــادة األعمــال واجتماعــات لجنــة
التــراث ومؤتمــر “فيفــا” (االتحــاد الدولــي
لكــرة القــدم) .وإســرائيل عضــو فــي هــذه
التجمعــات .نحن موجــودون في منظمات
وإســرائيل موجــودة فيهــا مثــل األمــم
المتحــدة وكل مــا يتفــرع عنهــا .وإن أردنــا
اســتضافة مؤتمــرات ،وهــذا مــا نبغيــه ،فال
نستطيع منع إسرائيل من الحضور ،وليس
من ســبب لمنعها من المشــاركة .في مؤتمر
ً
موجــودا ووزراء
وارســو كان نتنياهــو
عــرب .والخالصــة أننــا ال نغلــق األبــواب
مــن أجــل إغــاق األبواب .وهنــاك مبادئ ال
نتنازل عنها.

»»

ما المخرج من حرب اليمن التي
استمرت  4سنوات؟

 السبب األول في ذلك مماطلة الحوثيينوعــدم تنفيــذ القــرارات واالتفاقــات .انظــر
مــا الــذي يقومــون بــه فــي الحديــدة حيث

لكــن ما دامــوا يأتمرون بأوامــر من طهران
ً
ممكنا قبول هذا الوضع.
فلن يكون

»»

هل انتهى التصعيد بينكم وبين
العراق بعد تصريحات مقتدى الصدر
وردكم عليه؟

 هنــاك أشــخاص في العــراق يأتمرون منالخــارج ،ومنهــم مقتــدى الصــدر ،يعمــدون
إلــى اإلســاءة إلــى البحريــن كمــا يريــد
اإليرانيــون .ولمــا رأى أن العــراق يتقــارب
مــع الســعودية وأن العالقــات مــع البحرين
تطــورت ُ
وفتحت الســفارات وقنصلية في

النجــف ،لــم يُ ــرد أن تســتمر األمــور علــى

هــذا المنــوال فقام بإصدار بيانــه المعروف
المسيء إلينا.
نحــن نقــول :مَ ن قرع الباب ســمع الجواب.
انتظرنــا مــن الحكومــة ســاعتين ونصــف
الســاعة أن تدلــي بتصريــح بشــأن مــا جاء
ِ
يــأت الجــواب ،فقمنــا
فــي البيــان ولــم
باستدعاء القائم باألعمال وسلمناه مذكرة
فحواهــا أن ما صــدر كالم غير مقبول وأن
الجانــب العراقــي يتحمــل مســؤولية أي
تدهــور فــي العالقــات .وحصــل مــا حصــل
ً
الحقــا
ألن الحكومــة العراقيــة أصــدرت
ً
ً
ً
ودفاعــا عنــه،
تضامنيــا مــع الصــدر
بيانــا

وأعلنت أنها ستســتدعي السفير البحريني
لالحتجاج.
الحــل اليــوم في يــد العراق ،ونحن نســأل:
هــل يريــد العمــل مــع محيطــه الطبيعــي
العربي أم يريد االســتمرار في هذا الخط؟
موقفنــا نحــن أن مــا هــو مهــم لنــا أننــا ال
نقبــل ولــن نقبــل هــذا الــكالم ،وأننــا نرفض
التدخــل فــي شــؤوننا أو أن ُتنقــل إلينــا
مشــكالت اآلخريــن .أطلــب مــن الحكومــة
العراقيــة أن تتمســك بتطلعاتهــا إلصــاح
عالقاتهــا مــع الــدول العربيــة وأن تحافــظ
عليهــا وتحميهــا ،ومــن ذلــك التصريحــات
والمواقــف التي أشــرت إليها ألنها تســيء.
إذا صــدر اليــوم تصريــح ضــد البحريــن
ً
غدا تصريح ضد الســعودية التي
ســيصدر
تســعى اليــوم بــكل أمانــة لبنــاء عالقــات
قويــة مــع العــراق .هــؤالء النــاس يأتمرون
بأوامــر مــن خــارج الدولة العراقيــة فأرجو
مــن الدولــة العراقيــة أال تســمح لألصــوات
النشــاز بــأن تضر بالمصالــح العراقيــة أوالً.
ً
اعتــذارا؛ ألننــا رددنــا
هــم يطلبــون منــي

فــي دعــم الحــركات اإلســامية المناوئــة

يتطلب نقل ســيارة “عســكرية” واحدة من

علــى شــخص أســاء إلينــا ،وكان عليهــم أن

فــي المنطقــة ،لــذا يتعيــن علــى قطــر أن

مــكان إلــى آخــر اتصــاالت ال تنتهــي .وهذا

يطلبــوا منه االعتذار ألنه أســاء إلى مملكة

تكــون حــذرة وأن تفكر بمنطــق وأن تعتبر

مارتــن غريفيــث (المبعــوث الدولــي لليمن)

البحرين قبل أي شيء آخر.

ليس هناك

عودة سوريا إلى

أقول للحوثيين:

الكرة في ملعب

إيران ارتكبت أخطاء

ملتزمون بالمبادرة

تسرع ...والعالقات

الجامعة العربية

تصرفوا كيمنيين

الدوحة ...لم تستفد

كبرى بتدخالتها

العربية وال سالم

الدبلوماسية مع

يجب أن ُتطرح

بدل الحرب

سوريا لم ُتقطع

في أوانها

بالوكالة عن إيران

من الفرص ...ولم َنر
رغبة في حل األزمة

في المنطقة...

على حساب الحقوق

وال أحد يريد الحرب

المشروعة للفلسطينيين

تأمين المستوى األفضل من التعليم للضباط
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عبدالعزيـــز بـــن ســـعود :خريجـــو “واجبـــات األركان” قـــادة المســـتقبل

المنامة  -بنا

تحــت رعايــة مديــر أركان الحــرس الوطنــي

المفاهيــم العلميــة والتكنولوجيــة الحديثــة

اللــواء الركــن الشــيخ عبدالعزيــز بــن ســعود

فــي إدارة العمــل المكتبــي ،حيــث اشــتملت

آل خليفــة وبحضــور عــدد مــن كبــار الضباط

الــدورة علــى عــددٍ مــن الموضوعــات العلمية

فــي الحــرس الوطنــي ،أقيــم فــي معســكر

التــي مــن شــأنها االرتقــاء بالقدرات البشــرية

الحــرس الوطنــي أمــس حفــل تخريــج دورة

ومســاعدة الضبــاط للقيام بواجبــات األركان

واجبــات األركان الخامســة للضبــاط ،والتــي

على مستوى الوحدات والقيادات.

أقيمت تحت إشــراف جنــاح تدريب الضباط

وأكــد مديــر األركان ،حــرص رئاســة الحــرس

بمشــاركة ضبــاط مــن قــوة الدفــاع ووزارة

الوطنــي علــى تأميــن وتقديــم المســتوى

الداخليــة وجهــاز األمــن الوطني.وألقــى آمــر

األفضل من التعليم للضباط ،وفق توجيهات

المدرســة كلمــة ترحيبيــة براعــي الحفــل

رئيس الحرس الوطني الفريق أول ركن سمو

والحضــور تالهــا إيجــاز عــن مراحــل تدريب

الشــيخ محمد بن عيســى آل خليفــة ،بتوفير

الدورة قدمه مسؤول جناح تدريب الضباط،
أوضــح مــن خاللــه أهميــة دورة واجبــات

المتطــورة ،والســعي الدائــم لتطويــر أداء

زمالء المهنة..
المجد لكم

إبراهيم النهام

ÛÛيحتفي الصحافيون اليوم الموافق الثالث من مايو ،بيومهم المهني والذي نستذكر
فيــه شــهداء القلــم ،والمهنــة الحــرة ،ممن قدمــوا أرواحهــم ودمائهم ،قربانــ ًا لخدمة

البشرية ،وإلعالء كلمة الحقيقة.

ÛÛهــذه المهنــة المُ جهــدة ،التي تُ صنف بأنها األٌقســى ،واألصعب ،واألقــل مدخوالً ،كان
لها –وال يزال -دور مفصلي في تغيير حياة الشــعوب ،وفي إيجاد واقع أجمل ،عبر

مدير أركان الحرس الوطني يرعى حفل تخرج واجبات األركان

مكاشفة الرأي العام ،بخفايا الحقيقة المتوارية عن األنظار.

ÛÛوأعيــدٌ للذاكــرة في اليوم العالمي للصحافة ،بعــض المالحم الصحافية التي غيرت

مســاعدات التدريــب الحديثــة والمناهــج

ً
تعزيزا لألهداف
التدريبيــة بأفضل الخبــرات

قيادتهــم بهــم ،والعمل على تنفيذ مكتســبات

األركان ودورهــا فــي إعــداد الضبــاط إلتقــان

ً
داعيــا
وتهانــي رئيــس الحــرس الوطنــي،

المنوطــة بهــم ،باعتبارهــم قــادة المســتقبل

الوضع اإلنســاني القاســي الذي يعيشه سكان قطاع غزة ،جراء الحصار اإلسرائيلي

جنــاح تدريب الضبــاط حيث يجري تحديث

المنشــودة .وتفضــل مديــر األركان بتوزيــع
الشــهادات علــى الخريجيــن ،ناقــاً تحيــات

الــدورة بفاعليــة فــي الواجبــات الوطنيــة

مفاهيم السياسة العالمية ،أولها فوز الصحافي الفلسطيني محمد الغير العام 2008

وأن يكون شــعارهم “الوالء واالنتماء للوطن

قواعــد وأســس الخطــط واألوامر ،وترســيخ

المناهــج وأســاليب التعليــم ورفــد الهيئــة

الخريجيــن إلــى أن يكونــوا عنــد حســن ظــن

وقيادة جاللة الملك الحكيمة”.

بجائــزة أفضــل مجموعــة قصــص صحافيــة مكتوبة على مســتوى العــام ،تناول بها

الجار ،حيث عرى خاللها بالكلمة والصورة الممارســات الصهيونية الوحشــية ،ليضع
الحكومة اإلسرائيلية بحرج بالغ أمام المجتمع الدولي.

ÛÛهُ نالــك أيضــ ًا فضيحــة “ووترجيــت” الشــهيرة ،وهي قضيــة التجســس الداخلي في
أميركا العام  1972والتي انتهت باستقالة الرئيس ريتشارد نيكسون سنة  1974بعد

ما اتضح أن الحزب الجمهوري الذي كان يتبعه ،يتجسس على الحزب الديمقراطي
لكــي يعــرف مخططاتــه ،ويبعــده ،وال يفــوز باالنتخابــات ،الفضيحة الكُ برى ،كشــفها

نقل تجربة البحرين في التعايش إلى “اليونسكو”

صحافيان ،هما :كارل برنستين وبوب وود بصحيفة “واشنطن بوست”.

ÛÛملحمة ثالثة ،حدثت أثناء خوض الواليات المتحدة حربها المشــؤومة في فيتنام،
حيــث كشــف الصحافــي ســيمور هيــرش أفظــع مذبحة
ُ
لمنــع قيــام نظــام شــيوعي،

حدثت خالل هذه الحرب في مدينة ماي ليا الفيتنامية على يد الجيش األميركي،

قُ تل فيها أكثر من  400شخص ،بينهم نساء وأطفال.

مســـؤولة بالمنظمـــة :البحريـــن قطعـــت شـــوطا كبيـــرا يســـتحق اإلشـــادة

ÛÛبعــد نشــر التحقيــق الصحفــي الــذي أجــراه هيرتــش ،حوكــم الضبــاط األميركــي
المســؤول عــن العملية العســكرية هنــاك ،وأدين بالقتل في محكمة عســكرية قضت
بسجنه  20عاماً.

ÛÛهــذه القصــص وغيرهــا ،تحكــي بالتاريــخ الموثق يوميــات مهنة الصحافة إذ يســير

باريس  -بنا

زار وفــد مــن مركز الملك حمد العالمي للتعايش

المركــز لتطويــر ســبل التعــاون مــع المنظمــة

الســملي ،وجمعيــة هــذه هــي البحريــن مقــر

فــي مشــاريعها الكبيــرة والهادفــة إلــى خدمــة

منظمــة األمم المتحــدة للتربية والعلم والثقافة

المجتمعات ،وتطوير كفاءة األفراد من الناحية

(اليونيســكو) فــي العاصمــة الفرنســية (باريس)،

العلمية والثقافية.

برئاســة رئيــس مجلــس أمنــاء المركــز الشــيخ

وأكــدت رئيســة قســم الحــوار بيــن الثقافــات

خالــد بــن خليفــة آل خليفــة ،بمشــاركة أعضــاء

فــي منظمــة اليونيســكو آن بيلينــدا بريــس أن

مجلــس األمنــاء الذين يمثلــون مختلف األديان

النموذج الذي تقدمه البحرين للتعايش السلمي

والطوائــف فــي البحرين.جــاءت الزيــارة ضمــن

بيــن الثقافــات واألديــان ،يؤكــد النهــج الــذي

جملــة مــن البرامــج الدوليــة التــي يقــوم بهــا
المركــز والجمعيــة؛ لنقــل تجربــة البحريــن فــي

ســعيا لتوفير كل
تســير وفقه المنظمة العالمية؛
ً
الحقــوق والحريــات الدينيــة والثقافيــة لألفراد

مجال التعايش الســلمي والتسامح للمجتمعات

والمجتمعــات .وقالــت “إن مملكــة البحريــن
ً
شــوطا كبيرًا يســتحق اإلشــادة وشهدنا
قطعت

ضمــن رؤية عاهل البــاد صاحب الجاللة الملك

ذلــك التنــوع بيــن المذاهب واألديــان من خالل

حمــد بــن عيســى آل خليفــة ،التي تؤكد أســمى

الوفد الذي حضر إلى مقر المنظمة”.

معانــي احتــرام وقبــول اآلخــر والتــي ســارت

كمــا بينــت أن المنظمــة تطمــح للعمــل علــى

علــى نهجهــا المملكة.وأكد رئيس الوفد الشــيخ

مشــاريع كبيــرة مــع مركــز الملــك حمــد العالمــي

خالــد بــن خليفــة آل خليفــة فــي اجتماعــه مــع

ســعيا لتحقيــق أهــداف
للتعايــش الســلمي؛
ً

العالميــة وللتحــاور الثقافــي معهــا .ويأتــي ذلك

عــدد مــن المســؤولين فــي المنظمــة ،اســتعداد

بها زمالء المهنة في حقول مليئة بالشراك واأللغام؛ بهدف إيصال صوت الحقيقة،
فتحية خالصة لكل صحافي يُ ناضل لتشريف المهنة ،وإن المجد لكم.

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

مشتركة تخدم الدول والمجتمعات على توفير

االرتقاء بالعالقات البحرينية اإليطالية
وفد من مركز الملك حمد العالمي للتعايش وجمعية هذه هي البحرين في زيارة لليونسكو

بيئــة أفضــل للتســامح والتعايــش بيــن مختلف

وتقديــر؛ نتيجــة البنيــة القانونيــة الرصينــة

األديان والثقافات.

التــي تنطلــق مــن ثوابــت إنســانية تؤكــد حريــة

وأوضحت رئيســة الجمعية بيتســي ماثيوســن،

االعتقــاد والديــن والحريات الشــخصية ،عالوة

المنامة  -بنا

إيطاليــا لــدى البحريــن دومينيكــو بيالتــو.

أن مــا توفــره البحريــن مــن أجــواء رحبــة

علــى البنيــة التشــريعية الرصينــة التــي تحفــظ

للتعدديــة الدينيــة والثقافيــة؛ جعل منهــا منارة

وتعــزز حقوق اإلنســان واألفــراد دون أي تمييز

اســتقبل وزير شــؤون اإلعــام رئيس مجلس

واســتعرض الرميحــي مــع الســفير العالقــات

علــى مســتوى العالــم يشــار لهــا بــكل احتــرام

أو تفرقة.

أمنــاء معهد البحرين للتنمية السياســية علي

الثنائيــة وســبل تعزيزها وتطويرهــا بمختلف

الرميحــي أمــس فــي مكتبــه ســفير جمهورية

المجاالت.

البحرين تشارك في “حوار التعاون اآلسيوي”

ترحيــب باقتــراح المملكــة الســتضافة االجتمــاع مــع األمنــاء العامين

البحرينيون قادرون على المنافسة في األسواق العالمية

فــواز بن محمد :وجود العدد الكبير من العاملين ببريطانيا يعكس قدرات المواطن

المنامة  -وزارة الخارجية

لندن  -بنا

شــارك وفــد البحريــن برئاســة مديــر إدارة الشــؤون االفروآســيوية منــى رضــي فــي اجتماع كبــار المســؤولين واالجتمــاع الوزاري

اســتقبل ســفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة الشــيخ فواز بن محمد آل خليفة بمناســبة اليوم العالمي للعمال مجموعة من

السادس عشر لحوار التعاون اآلسيوي الذي عقد في الدوحة في الفترة  30أبريل  1 -مايو  ،2019إلى جانب الدول األعضاء في

المواطنين البحرينيين العاملين في بريطانيا بمقر إقامته في لندن لالحتفال بالمناسبة ،وبحضور عدد من الضيوف الزائرين من

المنتدى السيما المملكة العربية السعودية ،دولة الكويت ،وسلطنة عمان.

مملكة البحرين ويتقدمهم محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج.

وصــدر عــن االجتمــاع الــوزاري إعــان

وأشــار الســفير فــي كلمتــه عــن اعتــزازه بمــا

الدوحــة الــذي رحــب باقتــراح مملكــة

يقدمــه البحرينييــن فــي الخارج مــن إنجازات

البحريــن الســتضافة اجتمــاع حــوار

فــي كل المجــاالت والتــي يشــهد لهــم الجميــع

التعــاون اآلســيوي مــع األمنــاء العاميــن

بالمســتوى العالــي وإخالصهــم وتفانيهــم فــي

اآلخرين للمنظمــات /المنتديات اإلقليمية

العمــل ،خصوصــا فــي المملكــة المتحــدة لعمق

في آسيا باعتباره المرحلة األولى للتعاون

العالقــات التاريخيــة بيــن البلديــن الصديقيــن

بيــن حــوار التعــاون اآلســيوي وشــركاء

التــي تعــود ألكثر من  200عام ،وأكد أن وجود

التنمية المحتملين.

العــدد الكبيــر مــن البحرينييــن العامليــن فــي

وأكــد أهميــة تعزيــز التعــاون بيــن الــدول

بريطانيــا تأكيــد لقــدرات المواطــن وإمكاناتــه

األعضــاء فــي حــوار التعــاون اآلســيوي

الكبيرة للمنافسة في األسواق العالمية.

وتعزيــز الشــراكات فــي مجــاالت التعــاون

كمــا أكــد الســفير أن المواطــن هــو الثــروة

مدير إدارة الشؤون األفروآسيوية تشارك في االجتماع

الســتة للحــوار وهــي :العالقة بيــن الغذاء
والطاقــة واألمــن المائي ،االتصــال ،العلوم

لتحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة،

الدينيــة والتمييــز والتطــرف واإلرهــاب،

والتكنولوجيــا واالبتــكار ،التعليــم وتنمية

والثقافة والســياحة ،كما أكد اإلعالن على

المــوارد البشــرية ،وتشــجيع النهــوج

رفــض جميــع أشــكال العنصريــة العرقية/

مرح ًبــا بانضمام دولة فلســطين إلى حوار

التعاون االسيوي.

سفير البحرين لدى المملكة المتحدة يستقبل مجموعة من المواطنين البحرينيين العاملين في بريطانيا

الحقيقيــة للبــاد األمر الذي نوه بــه ملك البالد

خطــط وبرامــج عمــل الحكومــة التــي تحققت

مــن البحرينيين العاملين في المملكة المتحدة

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل

عبــر التركيــز علــى التعليــم والتدريــب ودعــم

لتفوقهــم فــي عملهم ولتشــجيعهم لبــذل مزيد

خليفة ،حين شدد على أهمية التنمية البشرية

الشباب وتمكين المرأة.

فــي المســتقبل كونهــم ممثليــن للبحريــن فــي

كونها ركيزة للتنمية المســتدامة وداعم لجميع

وفــي ختــام الحفــل ،قــام الســفير بتكريــم عدد

الخارج.

“الشمالية” تدشـن “بيئتنـا غيـر في شهـر الخيـر”
البديع  -بلدية الشمالية

دشنت بلدية الشمالية بالتعاون مع المجلس البلدي وشراكة حقيقية مع األوقاف السنية
والجعفرية حملة (بيئتنا غير في شهر الخير) بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ،تحمل
رسالة هدفها زيادة الوعي بقضية المخلفات المنزلية وتأثيرها السلبي على البيئة.
حضــر حفــل التدشــين الــذي أقيــم صبــاح

لتوجيهــات

أمــس في مجمع الريــف المدير العام لبلدية

البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام

الشــمالية لميــاء الفضالــة ورئيــس مجلــس

خلف ووكيل الوزارة لشــئون البلديات نبيل

بلــدي الشــمالية أحمــد الكوهجــي ورئيــس

أبوالفتح بضرورة تكثيــف حمالت التوعية

األوقــاف الســنية الشــيخ راشــد الهاجــري

البيئية واستغالل جميع المناسبات الدينية

ورئيس األوقاف الجعفرية الشــيخ محسن

والوطنية أطلقنا حملة بيئتنا غير في شــهر

العصفــور وعدد من أعضــاء مجلس النواب

الخير”.

وأعضــاء مجلــس بلــدي المنطقــة الشــمالية

وأعلنــت الفضالــة ”عــن تدشــين فعاليــة

الفضالــة:

المجالــس الرمضانيــة البيئية وذلك بتنظيم

البلدية .وقالــت

وزيــر

األشــغال

وشــؤون

ومســؤولي
ً
“انطالقــا مــن األهــداف االســتراتيجية

حلقــات الحــوار الرمضانيــة النوعيــة فــي

المحققــة لرؤيــة وزارة األشــغال وشــؤون

مجالــس الشــمالية بمشــاركة المختصيــن

البلديــات والتخطيــط العمراني الطموحــة

والمســئولين إلــى جانــب نشــطاء العمــل

فــي عمــل بلــدي شــامل قائــم علــى أســاس

التطوعــي البيئــي ،وندعــو جميــع المجالس

االســتدامة والشــراكة المجتمعية وتنفيــذا

الرمضانيــة لالســتفادة مــن هــذه المبــادرة

المدير العام لبلدية الشمالية ورئيس مجلس بلدي الشمالية ورئيسا األوقاف السنية والجعفرية حضروا حفل التدشين

رمضــان المبــارك مــن أجــل توعيــة وتثقيف
ً
بيئيــا بأهميــة الحفــاظ علــى البيئــة
أبنائنــا

ُ
ووطننــا مشــيرا إلــى أن البيئــة أمّ نــا وعنــد
ُ
المحافظــة عليهــا فنحــن نحافــظ علــى أمّ نا

الحملــة ليــس الغــرض منهــا حملــة عاديــة

وخاصة في شــهر رمضان المبارك”  .وأشــار

بحجــم حمــات نظافتهــا االعتياديــة التــي

وأضافت ”سيتم تدشين القافلة الرمضانية

وإثارة اهتمامهم بالتحديات البيئة”.

إلــى أن األوقاف الســنية وجهت جميع أئمة

تطلقهــا فــي ســائر الشــهور وإنمــا بســبب

البيئية بالتعاون مع أعضاء المجلس البلدي

وأكــد رئيــس األوقــاف الســنية أن األوقــاف

الجماعــة فــي جميــع المســاجد اليــوم إلــى

انتشــار واستشــراء ظواهــر ســلبية وغريبة

وشــركة أورباســير ،والتي تتمثل في حافلة

الســنية تضــع يدهــا بيــد البلديــة الشــمالية

الحديــث عــن البيئــة والحفــاظ عليهــا وعــن

علــى مجتمعاتنــا العربيــة واإلســامية فــي

مــزودة بأحــدث التقنيــات والمعلومــات

وبيــد كل جهــة تقــوم بمبــادرة تخــدم ديننــا

المبادرة.

الشهر الفضيل.

بالتنسيق مع البلدية لتسجيلها ضمن قائمة

البيئية تجول المدن والقرى في ليالي شهر

المجالــس الرمضانيــة البيئيــة الســتضافة
الفعاليات البيئية”.

بينمــا قــال رئيــس األوقــاف الجعفريــة:
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الحايكي :زيارة سمو رئيس الوزراء للغريفي تعكس الترابط

local@albiladpress.com

عبداألمير :الرؤية القيادية منحت سموه القدرة على تحقيق النهضة

وزير “المجلسين” يناقش التعاون مع الحمر

محرر الشؤون المحلية
أعربــت النائــب كلثــم الحايكــي عن تقديرهــا لزيارة رئيــس الوزراء صاحب الســمو
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة لمجلــس الســيد عبــدهللا الغريفــي،
متمنيــة أن تكــون الزيــارة منطلقا لحلحلة جميــع الملفات السياســية واالجتماعية
والمعيشية والتي انعكست آثارها على المواطنين في السنوات الماضية.

المنامة  -بنا

التقى وزير شــؤون مجلســي الشورى
والنــواب غانــم البوعينين فــي مكتبه

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن
عيســى آل خليفــة ،منو ًهــا بتوجيهات

الخميــس وزيــر اإلســكان باســم

رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

الحمــر ،وخــال اللقــاء بحــث وزيــر

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

شــؤون مجلســي الشــورى والنــواب

خليفــة ،وولــي العهــد نائــب القائــد

ووزير اإلســكان ســبل تعزيــز التعاون

األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس

مــع الســلطة التشــريعية وأهــم

الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير

عليهــا.

ســلمان بــن حمد آل خليفــة ،للتواصل

وأشــاد البوعينيــن بجهــود الحمــر

المســتمر مــع المجلســين والمتعلقــة

لتقديــم أفضــل الخدمــات اإلســكانية
ً
تحقيقا للمســيرة التنموية
للمواطنين

بتعزيــز التواصــل مع أعضاء الســلطة
التشــريعية

الشــاملة التــي يقودهــا عاهــل البــاد

المواطنين.

الموضوعــات

المعروضــة

لتحقيــق

تطلعــات

واعتبــرت الحايكي أن الزيــارة الميمونة

رئيــس الــوزراء لمنــزل الغريفــي ،مــن

مــن قبل ســمو رئيــس الــوزراء للغريفي،

معــان نبيلــة تؤكــد تالحــم قيــادة مملكة

مــا هــي إال مؤشــر علــى حجــم المــودة

البحريــن مــع جميــع مكونــات شــعب

والترابــط الــذي تنعم بــه مملكة البحرين

البحريــن وطوائفــه ،وهــو مــا رســخته

في ظل توجيهات جاللة الملك.

العائلــة الكريمــة الحاكمــة فــي قيادتهــا

وقالــت إنهــا ومــن موقعهــا كعضــو فــي

الســديدة لمملكة البحرين وانعكس ذلك

مجلــس النــواب ســتتقدم بعــدد مــن

في المقابل على والء الشــعب البحريني

اقتراحــات القوانيــن التــي تســاهم فــي

الثابــت ألســرة آل خليفــة الكــرام لمــا

تعزيــز اللحمــة الوطنيــة وفتــح صفحــة

أغدقوه من عطايا والحرص على الحكم

جديــدة لواقــع سياســي جديــد يكــون

العــادل في إدارة شــؤون الدولــة ،والذي

للجميع فيه دور تنمية وبناء الوطن.

أرســى لبنتــه المؤســس المغفور لــه بإذن

وأشــارت الحايكــي إلــى ضــرورة أن

هللا تعالى أحمد الفاتح.

يالقي مجلــس النواب المبادرات ويدفع

وذكــرت أن الروابــط الوثيقــة والوطيدة

بتقدمها.

التــي تجمــع مواطنــي شــعب البحريــن

بينمــا أشــادت النائــب زينــب عبداألميــر

وقيادتــه هــي الحصن المنيــع ضد جميع

بما جسدته زيارة صاحب السمو الملكي

ما يحاك من مؤامرات ومكائد يراد منها

وأشــارت المصادر إلى أن هذا المقترح يأتي

عن مناصب مدراء اإلدارات داخل البلدية.

في ســياق التوجه الســابق بخفض مســتوى

وبينــت أنــه بنــاء علــى هــذا المشــروع فــإن

الهيئات البلدية إلى إدارات ،لمعالجة الترهل

الهيــكل الجديــد للبلديــة ســيتكون من مدير

فــي المملكــة لتحقيــق افضــل المســتويات
لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة،
وإشــراك القطاع الخاص في دعم الخطط
والبرامــج واألنشــطة لالرتقــاء بالمســتوى
البيئي في المملكة على األصعدة كافة.
واطلع على خطط وبرامج شركة البحرين
لالستثمار العقاري (إدامة) ،إذ أكد العريض
حــرص الشــركة على اإلســهام فــي تحقيق
أهداف التنمية المســتدامة وزيادة الرقعة
الخضراء.

 ،1996بشأن إشغال الطرق العامة بتعديل بعض

البلديــات” الــواردة فــي المــواد (2-3-9-11-12-

خبراتهم في تحســين جودة الخدمات التي

 )14مــن المرســوم بقانــون رقــم ( )2لســنة 1996

المــادة الخامســة تنفيذيــة .ويهــدف مشــروع

بشــأن إشــغال الطــرق العامــة .ونصــت المــادة

القانــون إلــى تعديــل بعــض أحــكام المرســوم

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية التي ارتأت

تقدمها الهيئات البلدية.

الثانيــة علــى اســتبدال نصــوص المــواد (5-10-

بقانون رقم ( )2لسنة  1996بشأن إشغال الطرق

سالمته من الناحية الدستورية.

حصر األضرار بمنزل محترق بمدينة حمد

التواصــل مــع كافــة القطاعــات العاملــة

تعزيــز نصــوص المرســوم بقانــون رقم ( )2لســنة

العاصمــة” بعبــارة “الــوزارة المختصــة بشــؤون

رئيس “األعلى للبيئة”
يطلع على خطط “إدامة”

ضمــن سياســة المجلــس فــي مــد جســور

دور إشرافي على الهيئات البلدية ،كما يستهدف

القانــون علــى تعديــل الالئحــة التنفيذيــة ،وأتت

يتــم شــغره مــن قبــل عــدد مــن الكفــاءات

اإلبقاء على منصب المدير العام واالستغناء

عبــر اللقــاءات الثنائيــة والــذي يأتــي

المختصــة بشــؤون البلديــات التــي ليــس لهــا إال

( 14مكــررًا)ّ ،
ونصــت المــادة الرابعة من مشــروع

إمكانيــة اســتحداث مســمى مستشــار فنــي،

هــذا المشــروع ،ممــا أدى إلــى التوجــه نحــو

البلدية ،لتصحيح الخلل الهيكلي الناتج عن
إلغــاء مناصــب المديريــن ،واالســتفادة مــن

بـــــدء أعــــمــــال الـــصـــيـــانـــة بــــأســــرع وقـــــت مــمــكــن

اســتقبل الرئيــس التنفيــذي للمجلــس

إصدار تراخيص إشغال الطرق العامة ال الوزارة

على اســتبدال عبارة “البلدية المختصة أو أمانة

بالموارد البشرية والمالية.

المنامة  -بنا

البلديــة وأمانــة العاصمــة بشــكل مباشــر فــي

المــادة الثالثــة علــى إضافــة مــادة جديــدة برقم

ولفتــت المصــادر إلــى وجــود مقتــرح لبحث

البلديــة ،وبقيــة األقســام ذات العالقــة

وأكــد بــن دينــه أهميــة تطويــر التواصــل

العامــة ،بحيــث ينــص علــى اختصــاص الهيئــات

مــن خمــس مــواد ،تضمنت المــادة األولــى النص

فــي الهيئــات البلدية صعب من عملية تنفيذ

مــن أجــل تعزيــز التعــاون بيــن الجانبيــن.

إنــه عصــي علــى كل مــا يحــاك ضــده

أيديولوجية ضيقة”.

بالنصــوص الــواردة بالقانون النافــذ ،بينما نصت

والنظافــة ،والرقابــة والتفتيــش ،واألمــاك

الحكوميــة لــدى شــركة إدامــة فهد الســعد

األصيــل بتالحمــه مــع قيادتــه الرشــيدة

تفكيك الدول والشــعوب لتحقيق مآرب

ويتألــف مشــروع القانــون فضــاً عــن ديباجتــه

اإلداري في شؤون البلديات.

العريــض ،وبحضــور مديــر إدارة العقارات

وأضافــت“ :أثبــت الشــعب البحرينــي

بأيــدي خارجيــة ليس لها أي غاية ســوى

 )15-16-17التــي جــاء بهــا مشــروع القانــون

وذكــرت أن إعــادة تعيين المديريــن العامين

البحرين لالســتثمار العقــاري (إدامة) أمين

يفخر بها كل بحريني.

تعرضــت له الشــعوب العربيــة من خداع

الطرق العامة ،ولما يستهدفه من تعزيز لنصوص قانون إشغال الطرق العامة.

تراخيــص البنــاء ،وتراخيــص الخدمــات،

بالمجلــس الرئيــس التنفيــذي لشــركة

البحريــن وتلــك المكانــة المرموقــة التي

عليهــا فــي عالمنــا العربــي نتيجــة لمــا

اختصاص الهيئات البلدية وأمانة العاصمة بشكل مباشر في إصدار تراخيص إشغال

عــام ورؤســاء لألقســام البلديــة كأقســام

األعلــى للبيئــة محمــد بــن دينــه بمكتبــه

تحقيــق النهضــة التنمويــة الشــاملة فــي

الفاشــلة التــي نــرى الكثيــر مــن األمثلــة

المرســوم بقانــون رقــم ( )2لســنة  1996بشــأن إشــغال الطــرق العامــة ،ينــص علــى

فني فيها

انتظار إقراره من قبل الجهات العليا المعنية باألمر.

القيادية التي منحت ســموه القدرة على

ً
نموذجــا للدولة
لالنــزالق للهاويــة لتكون

يناقــش مجلــس الشــورى فــي جلســته المقبلــة مشــروع قانــون بتعديــل بعــض أحكام

مسمى مستشار

وظائف مديري الخدمات الفنية والموارد البشــرية والمالية في الهيئات البلدية ،في

ونوهــت بالخصــال الحميــدة والرؤيــة

بــه وتظليلــه بهــدف الدفــع بالمملكــة

مروة خميس

مقترح الستحداث

المرفــوع لــه مــن قبل وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيــط العمراني بإلغاء

شق الصف للنيل من البحرين وسيادته.

فــي الخفــاء والظــام مــن أجــل المكــر

مجلس النواب رفض القانون ...واللجنة الشورية توصي بالموافقة

مصادر لـ “^” :اإلبقاء على منصب المدير العام واألقسام

علمــت “البــاد” مــن مصــادر مطلعة أن ديــوان الخدمــة المدنية اعتمد أخيــرا المقترح

كلثم الحايكي

“إشغال الطرق” تائهة بين “البلديات” والوزارة األم

إلغاء منصب “مدير” من الهيئات البلدية
سيدعلي المحافظة

زينب عبداألمير

النصــوص وإضافــة نص جديد .وتجدر اإلشــارة
إلــى أن مجلــس النــواب قــرر رفــض مشــروع
القانــون مــن حيــث المبــدأ وإحالتــه إلــى مجلس
الشــورى ،حيث تدارســت لجنــة المرافــق العامة
والبيئــة مشــروع القانــون ،واطلعــت علــى رأي

الخياط :تعزيز البنية بمختلف المناطق

الجنبية  -المجلس البلدي الشمالي

عايــن رئيــس المجلــس البلــدي الشــمالي أحمــد
الكوهجــي بمعيــة ممثــل الدائــرة التاســعة
بالمحافظــة الشــمالية عبدهللا القبيســي وفريق
قســم تنميــة المــدن و القــرى بالمجلــس البلــدي
منــزل بمجمــع  1210فــي منطقــة مدينــة حمــد
والــذي تعــرض للحريــق مســاء الســبت الماضي
 6إبريــل المنصــرم وذلــك لالطمئنــان علــى أهله
وســامتهم حيــث أتــى الحريــق علــى القســم

المنامة  -وزارة األشغال

األمامــي بالــدور األرضي من المنزل دون وقوع
اصابات للسكان القاطنين.
وفي هذه الزيارة قام الكوهجي وممثل الدائرة
القبيســي بتفقد أحــوال هذه العائلــة لالطمئنان
علــى أفرادهــا المتضرريــن والوقــوف علــى
الحالــة العامــة للمنــزل وأمــرا بحصــر األضــرار
العامــة التــي طالــت اغلب غــرف ومرافق الدور
األرضــي ،ومتابعــة الحاجــات الطارئــة للعائلــة
ومن ثم التنســيق مع مختلف الجهات الخدمية
لتحديــد األضــرار بصورة عاجلــة مراعاة للحالة
اإلنسانية.

من زيارة المنزل المحترق

وقــد قام فريــق تنمية المدن والقــرى بالمجلس

االضــرار التي طالت جميع غرف ومرافق الدور

البلــدي بالمتابعــة الالزمــة بالتنســيق مــع

األرضي وجزء من الدور االول وذلك للبدء في

المختصيــن بــإدارة التنميــة الحضريــة بــوزارة

رصــد وتحديــد األضــرار هندســيا وفنيــا للبــدء

االشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني

في إجــراءات الصيانة واإلصالح بأســرع وقت

لزيــارة المنــزل المحتــرق لمعاينــة وحصــر كافة

ممكن.

“الخدمة” يصدر تعليماته بشأن ساعات العمل برمضان
الجفير  -ديوان الخدمة المدنية

قــام وكيــل الــوزارة لشــؤون األشــغال

وشــؤون

بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات

العمرانــي عصــام خلــف بضــرورة

والتخطيــط العمرانــي أحمــد الخياط

متابعــة طلبات المواطنين والمقيمين

يرافقــه عضــو المجلــس البلــدي

ومقترحات أعضــاء المجالس البلدية

الشــمالي (ممثــل الدائــرة  )11أحمــد

والمجلــس النيابــي .وأضــاف أن
ً
جهدا في ســبيل توفير
الوزارة ال تألو

مدينــة حمد.واشــار الخيــاط إلــى أن

كل مــا مــن شــأنه اإلســهام فــي تعزيز

مثــل هــذه الجــوالت التفقديــة تأتــي

البنية التحتيــة لمختلف المناطق في

ضمــن توجيهــات وزيــر االشــغال

المملكة.

المناعــي بجولــة في عدد مــن مناطق

استبدال أختام تأشيرة العودة بملصق
المنامة  -وزارة الداخلية

أعلنــت شــئون الجنســية والجــوازات

المعلومات المطلوبة.

واإلقامة أنه اعتبارا من األحد  5مايو

كمــا أشــارت إلــى أن أختام تأشــيرات

ســيتم إلغاء األختام المستخدمة في

العــودة الموجــودة فــي الجــوازات،
ســتكون سارية المفعول لحين انتهاء
مدة صالحيتها.

أوضــح القائــم بأعمــال رئيــس ديــوان الخدمــة

حتــي الســاعة الثانيــة وخمس وأربعــون دقيقة

ً
اســتنادا بتعليمات
فئات الدوام المرن المحددة

المدنيــة الشــيخ خالــد بــن إبراهيــم آل خليفــة

من يوم األحد إلى األربعاء ،وفي يوم الخميس
ً
صباحا إلى الســاعة الثانية
مــن الســاعة الثامنة

الخدمة المدنية رقم ( )5لعام  2013بشأن نظام

إصــدار تأشــيرة العــودة  ،إذ ســيتم

الحضــور واالنصــراف فــي الجهــات الحكوميــة

اســتبدالها بملصق يحتــوي على كافة

واســتنادا إلــى المــادة رقــم ( )19مــن قانــون

البلديــات

والتخطيــط

ً
ظهــرا ،كمــا تخفــض ســاعات العمــل
والنصــف

واألنظمــة والتعليمــات ذات العالقــة ،وطبيعــة

( )48لسنة  2010بشأن أيام العمل في األسبوع

الخاصــة التــي وافــق عليهــا ديــوان الخدمــة

الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية بحســب

ومواقيتــه وضوابــط العمل خارج أوقات العمل

المدنية لبعض الجهات الحكومية بنفس النسبة

الفئات الوظيفية.

الرســمي ،أنــه تقــرر أن تكــون ســاعات الــدوام

وتحدد الســلطة المختصة بهذه الجهات أوقات

واختتــم القائــم بأعمــال رئيــس ديــوان الخدمة

دعوة أصحاب الخيام ألخذ تراخيص

الرسمي خالل شهر رمضان المبارك من الساعة
ً
صباحا حتى الســاعة الثانية بعد الظهر
الثامنــة

بداية وانتهاء الدوام الرســمي اليومي بحســب

المدنيــة بــأن الموظفيــن الذيــن تتطلــب طبيعة

الرفاع  -بلدية المنطقة الجنوبية

للموظفيــن العامليــن وفــق نظام ســاعات العمل

حاجة العمل وما يتوافق مع الضوابط المحددة
ً
منوها أن ذلك
وفق سياســات الخدمــة المدنية،

عملهم وبصورة ملحة العمل أكثر من الســاعات

االعتياديــة ،بحيــث تخفــض ســاعات العمــل

يشــمل الموظفيــن فــي الهيئــات والمؤسســات

فــي األســبوع بمعــدل الســدس فتكــون 30

الحكوميــة المنضويــة تحــت الخدمــة المدنيــة

ســاعة للعاملين بنظام  36ســاعة في األســبوع،

الذيــن يعملــون بنظــام  36أو بنظــام  40ســاعة

ال يتجــاوز األقصــى للســاعات المرنة للموظفين
ً
ً
يوميا
وفقا لهذا النظام ســاعة واحدة
العامليــن

وتخفــض كذلــك بنفــس النســبة للموظفيــن

فــي األســبوع بحيث تطبــق عليهم نفس نســبة

فــي جميع ســاعات العمــل االعتيادية والمطولة

التعويــض بأوقــات راحــة مســاوية لســاعات

العامليــن وفــق ســاعات العمــل المطولــة بحيث

التخفيض في ساعات العمل.

والخاصــة ،بحيث يســتكمل الموظف الســاعات

العمــل اإلضافــي التــي عملها الموظــف طبقا لما

تكــون  33ســاعة ونصــف للعامليــن بنظــام 40
ً
صباحا
ســاعة في األســبوع من الســاعة الثامنة

وأمــا في الحاالت التي يطبق فيها نظام الدوام

المرنــة بعــد اســتكمال الســاعات األساســية

تقــرره الجهــة الحكوميــة التــي ينتســب إليهــا

المرن المعتمد في الخدمة المدنية ،فقد تقرر أن

المقــررة لــه وفــق نظــام عملــه ،وذلــك بحســب

وتوفر الميزانية الالزمة لصرف هذه األجور.

الخدمــة المدنية الصادر بالمرســوم بقانون رقم

الشيخ خالد بن إبراهيم

المخفضــة المذكــورة أعــاه ،فإنهــم يعوضــون

بمناســبة قــرب حلــول شــهر رمضــان

غيــر المرخصــة علــى نفقــة المخالفين.

المبارك أعلنت بلدية المنطقة الجنوبية

وتتمثــل آليــة طلب الترخيــص للخيام

عــن الســاعات اإلضافيــة حســب سياســة العمل

عــن أهميــة طلــب الراغبين فــي نصب

الرمضانيــة بتقديــم رســالة طلــب،

اإلضافــي المعتمــدة في الخدمــة المدنية وذلك

الخيــام الرمضانيــة الترخيــص الــازم

ونســخة مــن بطاقــة الهويــة لمقــدم

مــن قســم تراخيص الخدمــات البلدية

الطلــب ،والحصــول علــى موافقــة

سواء للخيام في المناطق السكنية أو

البلديــة في حال ترخيــص الخيام في

ألصحاب المحالت التجارية والفنادق

المناطــق الســكنية ،وموافقــة اإلدارة

ومن في حكمهم.

العامــة للدفــاع المدنــي ومديريــة أمن

وســتزيل البلديــة جميــع المنشــآت

المحافظة الجنوبية.

مــن خــال صــرف أجــور العمــل اإلضافــي أو

برامج لشرح أهداف العقوبات البديلة في “الشمالية”

المحافظة تنظم عــددا من البرامج واألنشطة الصيفية في رمضان

المنامة  -وزارة الداخلية

رفع محافظ الشمالية علي العصفور التهاني والتبريكات إلى جاللة عاهل البالد وإلى سمو
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“الجوازات” تشارك بمعرض العمال للجالية البنغالية

رئيــس الــوزراء وســمو ولــي العهد نائب القائد األعلــى النائب األول لرئيــس مجلس الوزراء
بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
كمــا أعــرب المحافــظ عــن تهانيــه لوزيــر

بمشــاركة المحامــي فريد غــازي رفيع وإدارة

الداخليــة الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن

الشــؤون القانونيــة بــوزارة الداخليــة ،مبينًــا

عبــدهللا آل خليفــة .جــاء ذلــك فــي المجلــس

أن المحافظــة تعمــل علــى تبنــي البرامــج

األســبوعي للمحافظــة الــذي حضــره النائــب

االجتماعيــة لتنفيــذ القانــون بالتعــاون مــع

سيدفالح هاشم وعدد من ممثلي مؤسسات

إدارة الوقاية من الجريمة.

المجتمــع المدنــي والجمعيــات الخيريــة

وأشــار المحافــظ إلــى األبعــاد التكافليــة

واألهالــي ،إذ بيــن المحافــظ للحضــور

لمشــروع بيوت الخيري الذي حقق إسهاماته

اســتعدادات المحافظــة الســتقبال الشــهر

فــي تعزيــز الروابــط واللحمــة الوطنيــة

الكريــم والذي ســيتضمن تبــادل الزيارات مع

والمجتمعيــة؛ مــن أجــل تحســين الحيــاة

مجالــس األهالــي وإقامة مجلــس الرمضاني

المعيشــية لألســر المحتاجــة والمتعففــة

الــذي سيســتضيف جلســة حواريــة لتوضيح

والتــي ال تســتفيد مــن المشــاريع الخدميــة

محتــوى وأهــداف قانــون العقوبــات البديلــة

واإلســكانية .وأوضــح أن المحافظــة تســتعد

بلّغ ضد صديقه بعدما سرق أمواله
محرر الشؤون المحلية
فوجــئ أفراد أحد مراكز الشــرطة

مــن المؤثــرات العقليــة ،فتــم القبــض
ّ
المبلــغ .فأحالتــه النيابــة
علــى الشــاب

عــن اســتيالء صديقــه لمبلــغ 25

العامــة للمحاكمة بعدما وجهت له أنه

دينــارا قيمــة كميــة “الشــبو” التــي

حــاز وأحــرز بقصد التعاطــي مؤثرات

طلبهــا منــه ،مبينــا أنــه يرغــب في

عقليــة فــي غيــر األحــوال المرخــص

بحضــور شــاب للمركــز واإلفصاح

اإلبالغ عن صديقه الذي عمد إلى

بها قانونــا ،وقضت المحكمة الصغرى

سرقة أمواله.وقال الشاب في بالغه

الجنائيــة الثالثــة بمعاقبتــه بالحبــس

إنــه تواصل مع صديقه  -المبلغ عنه -

لمدة  6أشهر مع النفاذ وبتغريمه مبلغ

وطلــب منــه كمية مــن المؤثــر العقلي

 100دينار.

(الشبو) وبالفعل حضر األخير واستلم

ولــم تســتجب المحكمــة إلــى دفــاع

منــه قيمة تلك الكميــة ووعده بجلبها

وكيــل المتهــم ،والــذي قــدم فــي

إليــه ،إال أن المبلــغ ضــده احتــال عليه

مرافعتــه مســتندات طبيــة تفيــد أن

وأخــذ أموالــه ولم يرد علــى اتصاالته

موكلــه يصــرف لــه وصفة طبيــة بناء

بعــد ذلــك كمــا لم يرجــع له مبلــغ الـ25

علــى مواعيــد وتقاريــر طبيــة ،حيــث

دينــارا التي اســتلمها منه ولم يســتلم

يصــرف لــه عقــارات طبيــة مخــدرة؛

منــه المخــدرات المتفــق عليهــا .ولــم

وذلــك ألن ما قدمه دفــاع المتهم غير

يتــم التأكد من صحة بالغ الشــاب إال

منتج؛ كون أن الئحة االتهام تضمنت

بعدما تم أخذ عينة من إدراره ،والتي

مؤثــرات عقلية أخرى غير الموصوفة

بتحليلهــا ثبــت احتواؤهــا علــى عــدد

للمتهم.

المنامة  -وزارة الداخلية

محافظ الشمالية يتحدث في المجلس األسبوعي

إلقامة النشاط الصيفي لطلبة المدارس جريًا

ميدانيــة تهــدف إلــى تعزيز االنتمــاء الوطني

علــى عادتها الســنوية بالشــراكة مــع صندوق
العمــل (تمكيــن) الــذي سيشــمل إقامــة ورش

داعيــا األهالــي لالســتفادة
وقيــم المواطنــة،
ً
من النشــاط عبر تســجيل أبنائهم من حساب

عمــل وبرامــج ترفيهيــة وتثقيفيــة وزيــارات

المحافظة اإللكتروني على االنستغرام.

شــارك فريــق مــن فــرع العالقــات

باليــوم العالمي للعمــال والحديث عن

العامــة واإلعــام بشــؤون الجنســية

الحقــوق المكفولة للعمــال وواجباتهم

والجــوازات واإلقامــة فــي المعــرض

بحســب قوانيــن هيئــة تنظيــم ســوق

الدولــي األول للعمــال للعــام 2019

العمل وشــؤون الجنســية والجوازات

والذي نظمتــه الجالية البنغالية تحت

واإلقامــة؛ بهــدف نشــر التوعيــة بيــن

شعار “التغيير”.

العمــال وحثهــم علــى اتبــاع لوائــح

وتضمنــت الفعالية ،تهنئة المشــاركين

العمل.

سنة مع وقف التنفيذ لنجار أحرق مقر عمله انتقاما

تــســبــب بــتــلــفــيــات تــقــدر بـــــ 300ألـــف ديــنــار لــعــدم تــســلــم راتــبــه
عباس ابراهيم

قضت المحكمة الكبرى الجنائية األولى بحبس متهم عربي جنسية ( 52عاما) ،سلم نفسه للشرطة بعدما تعمد إحراق ورشة النجارة التي

وأضــاف أنــه تقــدم بشــكوى جديــدة أمــام

يعمل فيها لمجرد أنه لم يتســلم راتبه المقرر بمبلغ  273دينارا ،والذي تســبب في تلفيات بالورشــة بلغت  300ألف دينار؛ وذلك لمدة ســنة

المحكمــة العماليــة ،والتــي حكمــت بإلــزام

واحــدة ،وأمــرت فــي ذات الوقــت بوقــف تنفيــذ العقوبــة المقضي بها لمدة  3ســنوات ،بعدما تقــدم وكيله بإقرار تنازل صــادر من أصحاب
الورشة.
وقالت المحكمة في أســباب حكمها إنها عند

في ورشة للنجارة بمنطقة أبو العيش ،عقب

ســابق بتخريب الورشــة أثناء اختصامه في

تقديرهــا للعقوبــة فقد وضعت فــي اعتبارها

إخمــاد الحريــق جاء في تقريــر إدارة الدفاع

دعوى رفعها أمام المحكمة العمالية.

ظــروف المتهــم وتأخــذه بقســط مــن الرأفــة

المدني أنه الحريق مفتعل بفعل فاعل.

وبالتحقيــق مــع المتهــم ،والــذي ســلم نفســه

بمــا تخولها المــادة ( )72من قانون العقوبات،

وتبيــن من خالل تقرير التلفيات أن األضرار

بنفســه إلــى مركــز الشــرطة بعــد حصــول

وكــذا تنــازل مــاك الورشــة عــن الدعــوى

حدثــت فــي  13آلــة نجــارة ،ومجموعــة مــن

الواقعــة بيوم واحــد ،واعترف أنه حضر إلى

الجنائيــة الماثلــة ،والثابــت بإقــرار التنــازل

األخشــاب واألثــاث الجاهــز للتوصيــل إلــى

مملكــة البحريــن بتاريــخ  27ســبتمبر ،2017

الموثــق وتقضي بالعقوبــة المبينة بالمنطوق

الزبائــن ،وقــدر صاحــب الورشــة أن إجمــال

وبســبب ظــروف العمــل الصعبــة والجهــد

مــع وقــف تنفيذها عمــا بالمادتين ( 81و)83

خســائره التــي تعــرض إليهــا يصل إلــى 300

البدنــي المتعــب وتأخــر صاحــب العمــل عــن

من ذات القانون.

ألف دينار.

تسليمه راتبه الشهري فقد تقدم بشكوى في

وتشــير التفاصيــل إلى أن بالغــا كان قد ورد

وبســؤال صاحــب الورشــة قــرر بــأن المتهــم،

وزارة العمل وتمت تســويتها ،إال أن صاحب

لمركز شرطة سترة بتاريخ  3مايو  2018في

والــذي يعمــل لديــه بصفتــه نجــار ،هــو مــن

العمــل توقــف مجــددا في شــهر ينايــر 2018

الســاعة  7:30صباحــا ،مفاده حــدوث حريق

أشــعل الحريــق ،كونــه قــد هــدد فــي وقــت

عن دفع رواتبه حتى شهر أبريل.

 3سنوات لشاب دهس والد صديقته

خــال محاولته الهرب خوفا من مشاهدته مع ابنته

صاحــب الورشــة بدفــع راتبــه البالــغ 273
دينارا ،فسلمه صاحب الورشة شيك بالمبلغ،
إال أنه اكتشف عدم إمكانه صرف الشيك إال
عبر حساب بنكي وهو ما ال يمتلكه.
وتفاجأ ذات يوم باتصال من صاحب الورشة
يســخر منه بســؤاله( :صرفت الشيك؟) ،فقرر
االنتقــام منــه ،وتوجــه إلــى الورشــة وجلــب
عبوة بها مادة قابلة لالشــتعال وســكبها على
اآلالت ثم أشعل النار وغادر إلى مسكنه.
فأحالتــه النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار
انه بتاريخ  3مايو  ،2018أشعل عمدا حريقا
فــي المنقــوالت المملوكــة لورشــة النجــارة
المجنــي عليهــا ،وكان مــن شــأن الحريــق
تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.

سنة ووقف التنفيذ لسكران تسبب بحادث

الــمــتــهــم لـــم يــتــســبــب لــشــقــيــقــه بـــأيـــة أضــــرار
محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى شــابا دهس والد صديقته بالســيارة خوفا من مشــاهدته برفقة ابنته ،ما تســبب له بكسور

حبســت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة آســيويا قــاد مركبته وهو بحالة ســكر ،ما أدى الرتكابــه حادثا مروريا ،والــذي عندما طلب منه

في الجمجمة ونزيف داخلي وعاهة مستديمة؛ وذلك بسجنه لمدة  3سنوات عما أسند إليه من اتهام.

شرطي المرور تقديم بطاقة هويته ورخصة قيادته ،قدم له البطاقتين الخاصين بشقيقه.

وتتمثــل التفاصيــل فــي أن فتــاة

شــقيق المراهقــة أنهــا خرجــت فجــرا

فتــم إحالــة األب المجنــي عليــه إلــى

مراهقــة ال يتعــدى عمرهــا الـــ 16عامــا

ولــم ترجــع للمنــزل فأبلــغ والدهمــا

مجمــع الســلمانية الطبــي علــى وجــه

واعــدت صديقهــا (المتهــم) والــذي

باألمــر ،والــذي توجــه لخــارج المنــزل

الســرعة لتلقــي العالج الــازم ،والذي

تربطهــا بــه عالقــة عبــر برنامــج

بــذات الوقــت الــذي كانت عائــدة فيه

ثبــت مــن خــال تقريــر الطبيــب أنــه

التواصــل االجتماعــي “ســناب شــات”

ابنتــه ،ولــم تعلــم ابنتــه أنــه شــاهدها

تعرض لكســور فــي الجمجمة ونزيف

منــذ  3ســنوات ،واتفقــت معــه علــى

وهــي معــه فــي الســيارة قبــل نزولهــا

داخلــي ،مــا يشــكل عاهــة مســتديمة

أن يحضــر إلــى مســكنها فــي الســاعة

منها ،لكنها طلبت من الشاب اإلسراع

لــه ،إذ بقــي األب فــي غرفــة اإلنعــاش

 3فجــرا ،معتقــدة أن جميــع عائلتهــا

في مغادرة المكان.

إثــر تعــرض العصــب الســابع بوجهــه

نائمين بذلك الوقت.

إال أن والــد الفتــاة أمســك بمقدمــة

إلصابات.

فلــم يتــوان الشــاب الــذي يكبرهــا في

سيارة الشاب؛ ظنا منه أنه لن يتحرك

وبالقبض على الشاب المتهم ،اعترف

السن بأكثر من سنتين بقبول دعوتها،

بعد ضبطهما ،ولسوء حظه بدأ الشاب

بمــا نســب إليــه مــن اتهــام باالعتــداء

وخرجــا لمــدة  3ســاعات كاملــة حتى

فــي القيــادة للخلــف واألب متمســك

علــى ســامة جســم األب المجنــي

قــررت الرجــوع لمنزلها في الســاعة 6

بســيارته ،وانحنــى بقــوة لليميــن مــا

عليــه والتســبب لــه بإصابــات وعاهــة

صباحا.

تســبب في ســقوط األب على األرض

مســتديمة أعجزته عن القيام بأعماله

وخــال تلك الســاعات الثــاث الحظ

وتعرضه إلصابات بليغة.

الشخصية لمدة تزيد عن  20يوما.

وعندمــا كشــف أمــره بمكتــب الحــوادث

لمثــل هذه الواقعة ،األمر الذي تنتهي معه

مــن بنطالــه تلــك البطاقتيــن والتــي تبيــن

المروريــة فــي مركــز الشــرطة ادعــى أنــه

المحكمة إلى اســتخدام الرأفة بحقه عمال

ســلمهم للمرور بطريــق الخطأ؛ وذلك لمدة

بالمــادة ( )72مــن قانــون العقوبات ،وتنزل

لــه أنهمــا ليســا له بل لشــقيقه ،مشــيرا في

ســنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة

بالعقوبــة ،مع إيقافهــا عمال بنص المادتين

لمــدة  3ســنوات تبــدأ من تاريــخ صيرورة

( 81و )83من ذات القانون.

الحكــم نهائيــا .وفــي نظــر القضيــة دفــع

وتتحصــل التفاصيــل حســبما جــاءت

المحامــي الخــاص بالمتهــم بعــدم توافــر

بــاألوراق فــي أن المتهــم وأثنــاء مــا كان

الركــن المعنــوي لجريمــة التزويــر النعــدام

بحالــة ســكر تفقــده القدرة على الســيطرة

قصده الجنائي.

على المركبة التي يقودها ،إذ تســبب ذلك

لكن المحكمة أوضحت في أسباب حكمها

فــي ارتكابــه لحــادث مــروري علــى شــارع

أن الثابــت مــن أقــوال المجنــي عليــه أنــه

الملــك فيصــل في يــوم  10نوفمبر 2018؛

شــقيق المتهــم ،كمــا لــم يتهمــه باســتعمال

وذلــك نتيجــة لعــدم انتباهــه؛ كــون أنــه

بطاقتــه ولــم يشــر إلى أيــة أضــرار نتيجة

تناول كمية من المشروبات المسكرة.

اســتخدام المتهم للبطاقــة ،إضافة إلى أن

وبحضــور أفــراد شــرطة المــرور وطلبهــم

أخفــي ذلــك علــى أفــراد الشــرطة ،مدعيــا

األوراق قد خلت من سبق ارتكاب المتهم

لرخصــة قيادتــه وبطاقــة هويتــه أخــرج

أنها ذلك حصل بطريق الخطأ.

أقوالــه إلــى أنــه حصــل عليهما عــن طريق
الخطــأ علــى حد تعبيره ،لــذا فإنه لم يخبر
المرور بحقيقة هويته خوفا من اكتشــاف
أمره ،واســتغل الشبه الكبير بينه وشقيقه
فــي اســتكمال اإلجــراءات الرســمية لذلك
الحادث.
لكنــه وعند توجههم إلــى مكتب الحوادث
المروريــة بمركــز الشــرطة أبلــغ مباشــر
الحــادث أن شــقيقه اســتبدل هويتيهمــا
ورخصــة قيــادة كل منهمــا واعتــرف أنــه

استبدال عقوبة متعاط للمخدرات للعمل بخدمة المجتمع
الرابــع التعاون مع الشــرطة للقبــض عليها ،إذ

محرر الشؤون المحلية
أمرت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى باســتبدال عقوبة متعاط للمواد المخدرة من الحبس  6أشــهر إلى العمل في
خدمة المجتمع وبموافقته.

اتصل بها وطلب منها شراء كمية من “الشبو”
بمبلــغ  120دينــارا ،وعنــد الموعــد وبعد إتمام
عمليــة االســتالم والتســليم ألقــت الشــرطة
القبــض عليهــا بمنطقــة العدليــة ،وتوجهــوا

وكانــت قضــت محكمــة أول درجــة بســجن

شــخص آســيوي يقيم بمنطقة الجفير للمواد

نفس جنســيته واســتلم منها “الشبو” وسلمها

سيدتين آسيويتين لمدة  5سنوات؛ إلدانتهما

المخــدرة بقصــد بيعهــا وتعاطيهــا ،فتــم عمل

المبلــغ ،ودخلت األخيرة إحدى البنايات بينما

باالتجــار فــي مــادة الميتامفيتاميــن “الشــبو”

التحريات التي أكدت صحة تلك المعلومات،

تابعــت الشــرطة المتهــم الــذي عــاد للمصــدر

وأمــرت بتغريــم كل منهمــا مبلــغ  1000دينــار

وبعــد فتــرة أبلــغ أحــد المصــادر الســرية أنــه

وســلمه المــواد المخــدرة ،وألقــت الشــرطة

وبحبســهما لمــدة  3أشــهر إضافيــة عــن تهمة

تلقــى اتصاال مــن المذكور ســلفا يعرض عليه

القبــض عليــه ،فأرشــدهم عــن ســكن المتهمة

اإلقامــة غيــر المشــروعة بالبــاد ،كمــا قضــت

المؤثــر العقلــي “الشــبو” بقيمــة  120دينــارا،

التي استلم منها “الشبو”.

ســعوديا .فأســندت النيابة العامــة للمتهمتين

بحبــس  3متعاطيــن بينهــم المســتأنف لمــدة

وبعــد اســتصدار إذن مــن النيابــة العامــة

وبتوجــه رجــال األمــن لمســكنها تمكنــوا مــن

األولــى والثانية والمتهــم الثالث تهمة حيازة

 6أشــهر وبتغريــم كل منهــم مبلــغ  100دينار،

لضبطه وإحضاره ،اتفق المصدر الســري معه

القبــض عليهــا وعلى أخرى معهــا كانت تحوز

مؤثــر عقلــي بقصــد االتجــار ،وللمتهــم الرابــع

وببراءة آخر مما أسند إليه ،وأمرت بإبعادهم

على أن يقابله بالقرب من القاعدة األميركية

كيســين من “الشــبو” لحظة مداهمة الشــرطة

تهمة التوســط بقصد االتجار في بيع “الشبو”

جميعا عدا الثالث “المستأنف” والسادس عن

في الجفير.

لمســكنهم ،وأرشــدت الشــرطة علــى صديقهــا

لصالــح المتهمة األولــى ،فيما وجهت للمتهمة

البــاد بعــد قضائهم مــدة العقوبــة وبمصادرة

وفــي الموعــد المحــدد توجــه المصــدر إليــه

“المســتأنف” الــذي كان بإحدى الغــرف والذي

الثانية والخامســة والمتهميــن الثالث والرابع

المواد المخدرة المضبوطة.

واســتلم منــه المتهــم المبلــغ المصــور ســلفا

ضبط وبحوزته كيس من نفس المؤثر.

والســادس تهمــة التعاطــي ،فضــا عــن اتهام

وتعود التفاصيل إلى ورود معلومات لإلدارة

وطلــب مــن المصــدر االنتظــار ،إذ توجــه إلــى

وتبين أنهم يشترون المواد المخدرة من فتاة

األولــى والخامســة باإلقامــة غيــر المشــروعة

العامــة لمكافحة المخــدرات مضمونها حيازة

شارع في نفس المنطقة وتقابل مع فتاة من

أخــرى مــن نفــس جنســيتهم ،فعــرض المتهم

في البالد.

معهــا لمســكنها ففتح شــخص آســيوي الباب،
وبتفتيش الشــقة عثروا على ميزان حســاس
وأكياس تستخدم للتعبئة وأدوات للتعاطي،
إضافــة إلــى مبلــغ  151دينــارا و 2970ريــاال

تراجع النفط مع مستوى
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سنغافورة  -رويترز

تراجعــت أســعار النفــط أمــس الخميــس

ال تغيير بالدين العام للبحرين منذ  5أشهر

 11.4مليــــــار دينـــــار بنـهــــايـــــة الــربــــع األول 2019

تحــت وطــأة إنتــاج قياســي مــن الخــام
األميركــي مــا أفضــى إلــى تنــام فــي
المخزونــات .لكــن أســواق النفــط ظلــت

علي الفردان

يشــوبها التوتــر مــع انقضــاء اإلعفــاءات
الممنوحــة مــن العقوبــات األميركيــة

اســتقر الدين العام للبحرين خالل الربع األول من العام الجاري  2019عند  11.457مليار

علــى إيــران وتفاقــم األزمــة السياســية

دينــار بنهايــة الربــع األول مــن العــام الجــاري حســب مــا أظهرتــه أحــدث بيانــات مصــرف

فــي فنزويــا واســتمرار خفــض معــروض

البحرين المركزي والتي نشرت قبل يومين.

“أوبــك” .وفــي الســاعة  0655بتوقيــت
جرينتش ،كانت العقود اآلجلة لخام برنت
عنــد  71.81دوالر للبرميــل ،منخفضــة 35
ســنتا بمــا يعــادل  % 0.5عن أحدث إغالق
لهــا .ونزلــت عقــود الخــام األميركــي غرب
تكســاس الوسيط  27ســنتا أو  % 0.4إلى

الجمعة

 63.33دوالر للبرميل.

 3مايو 2019
 28شعبان 1440

تداول  9.95مليون سهم بـ  2.8مليون دينار
اإلجـمـــالية للتداول وبكـــمية قدرها 7.87

المنامة  -بورصة البحرين

أقفــل مـــؤشر البحريـــن العــام أمــس

الخميس عند مستوى  1,434.59بارتفاع
وقــدره  0.67نقطة مـقارنـــة بإقفالـــه يوم

األربعاء ،في حين أقفل مؤشــر البحريـــن
اإلسالمـــي عند مستوى  793.79بارتفاع
وقـــدره  6.41نقطــة مـقارنـــة بإقفالـــه

الســابق .وتــداول الـمستثـــمرون فــي
بـــورصة البحريـــن  9.95مليــون ســهم،
بقيـــمة إجـمـــالية قدرهــا  2.82مليــون
ديـنـار ،تـم تنفيذها من خالل  101صفقة،
حيث ركز الـمستثـــمرون تعامالتـــهم على
أســهم قطاع البنــوك التجارية التي بلغت
قيـــمة أســهمه الـمتداولـــة  2.49مليــون
ديـنـــار أي ما نسبته  % 88.46من القيـمة

مليــون ســهم ،تـــم تنفيذها مــن خالل 43
صفقــة .وجــاء البنــك األهلــي المتحد في
الـمركـــز األول ،إذ بـــلغت قيـــمة أســهمه
الـمتداولـــة  2.40مليــون ديـنـــار أي مــا
نســبته  % 85.11مــن إجـمـالـــي قيـــمة
األســهم الـمتداولـــة .أمـــا الـمركـــز الـثـــاني

وبحســب بيانــات المصــرف المركــزي فــان

الخليجيــة ضمن برنامج التوازن المالي في

قيمــة أدوات الديــن العام بلغت  80.7%من

ديســمبر الماضي ،وذلك ضمن مبلغ إجمالي

الناتج المحلي اإلجمالي في الربع األول من

يصــل إلــى  10مليــارات دوالر ســتقدمها

العــام  2018مقارنــة مــع  75.1%فــي الربــع

كل مــن المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة

األول مــن  .2017كمــا انخفضــت الفائــدة

اإلمــارات ودولــة الكويــت خــال خمــس

علــى مختلــف إصــدارات الديــن العــام ليبلغ

ســنوات .وأشــار مســئولون في وقت سابق

 2.61%فــي الصكــوك الدوليــة و 4.15علــى

إلــى أن المســاعدات الخليجيــة تســتهدف

اإلصدارات القصيرة لثالثة أشهر.

تمويــل عجــز الموازنــة وبالتالــي تقليــل

وتقنين الدعم الحكومي.

الســوق الخارجيــة مــع انخفــاض أســعار

وبذلــك يظــل الديــن العــام دون تغييــر منــذ

االتجــاه نحو االقتــراض الخارجــي لتغطية

إال أن مســئولين لــم يســتبعدوا أن تتجــه

النفــط في العام  2014وزيادة الضغط على

شــهر نوفمبــر الماضــي مــا يؤكد علــى توجه

عجــز الموازنــة الــذي تهــدف الحكومــة إلــى

البحريــن لالقتــراض مــن الســوق الدوليــة

الموازنــة ،بيــد أن أســعار النفــط أخــذت في

الحكومــة إلــى كبــح النمــو فــي الديــن العام

القضــاء عليــه خــال الســنوات المقبلــة مــن

خالل العام الجاري .2019

التحســين في اآلونة األخيرة وبدأت تحوم

مــع اســتالم البحريــن ألولــى المســاعدات

خــال عــدد مــن مبــادرات ترشــيد اإلنفــاق

وكانــت المملكــة زادت مــن اقتراضهــا مــن

حول مستويات السبعين دوالرا للبرميل.

موجودات البنوك بالبحرين ألعلى مستوى منذ 2010

بـلـغـــــــت  207مليـــــارات دوالر بنهــــايــــة الـــربـــع األول 2019

فكـــان لـــمجموعة جــي اف اتــش الماليــة

علي الفردان

مــا نســبته  % 4.95مــن إجـمـالـــي قيـــمة

قفــزت موجــودات البنــوك البحرينيــة

بقيـــمة قدرهــا  139.58ألــف ديـنـــار أي
األســهم الـمتداولـــة .ثـــم جــاءت شــركة
البحريــن للتســهيالت التجاريــة بقيـــمة
قدرهـــا  65.08ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته
 % 2.31مــن إجـمـالـــي قيـــمة األســهم
الـمتداولـة.

ألعلــى مســتوى منــذ ، 2010حيثأظهــرت
أحدث بيانات لمصرف البحرين المركزي،
أن موجــودات البنــوك نمت بنســبة 9.6%

قروض األعمال نحو  5مليارات دينار.

 4.22مليار

نمو بالودائع

دينار القروض

مدعوم بأسعار

الشخصية

الفائدة المرتفعة

وبلــغ متوســط الفائــدة علــى القــروض

بنهاية مارس من العام الجاري لتبلغ 207
مليــارات دوالر مقارنــة مــع  189مليــار

الشــخصية نحــو  5.22%فــي حيــن بلــغ
المتوســط على قروض األعمال (ال يشمل
الســحب علــى المكشــوف) نحــو .5.2%
أمــا معــدالت الفائــدة علــى الودائــع لفترة
ً
شــهرا فقد بلغت في المتوســط
 3إلى 12
 .2.27%وارتفــع عــرض النقــد بمختلــف

 2019بالمقارنــة مــع  84.6مليــار في ذات

الودائــع المحليــة لتبلــغ  12.6مليــار دينــار

الفتــرة مــن  ،2018فــي حيــن ارتفعــت

فــي الربع األول بنســبة نمــو قدرها 6.2%

موجــودات بنوك الجملــة لتبلغ  115مليار

علــى أســاس ســنوي .أمــا فيمــا يتعلــق

دوالر ( 104فــي الربــع األول ،)2018

بالقــروض والتســهيالت التــي تقدمهــا

والبنــوك اإلســامية لتبلــغ  30مليار دوالر

البنــوك لألفــراد والشــركات ،فقــد ارتفــع

( 27مليار في الربع األول  .)2018وتشكل

الرصيــد القائم للقــروض ليبلغ  9.62مليار

موجــودات البنــوك أكثر مــن خمس مرات

دينــار فــي الربــع األول  2019مقارنــة مــع

الناتج المحلي اإلجمالي للبحرين.

 8.98مليــار دينــار فــي ذات الفتــرة مــن

والتســهيالت داخــل الســوق المحليــة،

مــن جانب آخــر ،أظهرت البيانــات ارتفاع

العام الماضي ،أي بزيادة نسبتها .7.1%

الودائــع المصرفيــة بنســبة كبيــرة خــال

وبلغــت قيمــة القروض الشــخصية بنهاية

بنســبة  4.3%بمفهومــه الواســع وبنســبة

نحــو  91.5مليار دوالر بنهاية الربع األول

الربــع األول من العــام الجاري ،إذ ارتفعت

الفتــرة  4.22مليــار دينــار فــي حين بلغت

 4.2%بمفهومه األوسع.

دوالر فــي ذات الفتــرة مــن العــام .2018
وجــاءت الزيــادة فــي الموجــودات ،مــن
مختلــف األنشــطة المصرفيــة بمــا فيهــا
أنشــطة بنــوك الجملــة والتــي تشــكل أكبر
مساهم في الموجودات ،إلى جانب بنوك
التجزئة ،والبنوك اإلسالمية.
وبلغــت موجــودات بنــوك التجزئــة والتي
تقــوم بــدور اإلقــراض والتمويــات

مفاهيمــه خــال الربــع األول مــن العــام
الجــاري فــي مؤشــر علــى بــوادر انتعــاش
اقتصــادي ،إلــى جانــب الضغــط نحــو
تخفيــف ســعر الفائــدة على اإلقــراض من
قبــل البنــوك المحليــة .ومع ارتفــاع حجم
االقتــراض ،تشــير البيانــات إلــى اتســاع
عــرض النقــد بمفهومه الضيق ن 1بنســبة
 2.6%فــي الربــع األول فــي حيــن ارتفــع
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تدشين النظام اإللكتروني الجديد للتسجيل العقاري

رئيس “المساحة” :تقديم خدمات جديدة لتسريع وتيرة المعامالت

 % 90نسبة البحرنة بـ “طيران الخليج”

ترقيــة  46موظفــا ضمن قواهــا العاملة بالمقــر الرئيس

المنامة  -بنا

المحرق  -طيران الخليج

دشــن رئيــس جهــاز المســاحة والتســجيل العقاري الشــيخ ســلمان بن عبــدهللا آل خليفــة النظام اإللكترونــي الجديد

احتفلــت “طيــران الخليــج” أمــس بيــوم

للتسجيل العقاري ،الذي يحقق سرعة ودقة أكبر وتقليص فترات االنتظار ،مع الحفاظ على جودة العمل وموثوقية
اإلجراء.

ببعــض الكلمــات التشــجيعية مــن قبــل

والتسجيل العقاري إلدارة التسجيل في الدور األرضي من

أعضــاء اإلدارة التنفيذية للناقلة ،وانتهت
ً
موظفــا؛ تقديــرًا
بتكريــم أكثــر مــن 40

مبنــى الجهــاز ،أطلع على كيفية إجــراء المعاملة الجديدة،
ّ
المســجل
والتي يتم من خاللها إنجاز المعاملة في مكتب

إلخالصهم وتفانيهم في العمل على مدى

ً
مؤكدا معاليه
دون الحاجة لالنتقال إلى اإلدارات األخرى،

العام الماضي.

علــى المســئولين بالجهــاز ضمــان عــدم وجــود أي أعطــال

وتفخــر طيــران الخليــج ببرامجهــا التــي

إلكترونية تتسبب في تأخير معامالت المراجعين.

تهــدف الــى تطويــر كوادرهــا البحرينيــة

» »وقال رئيس الجهاز إن طرحنا لهذا النظام ليواكب

احتفال طيران الخليج بيوم العمال العالمي

وبنــاء قاعــدة مــن الخبــرات القــادرة على

االرتفاع الملحوظ في عدد المعامالت التي ينجزها

شــغل المناصــب القياديــة في المســتقبل،

الجهاز ،وللتغلب على النقص الحاصل في الموارد

حيث أســفرت هذه البرامج عن ترقية 46
ً
بحرينيــا ضمــن قواهــا البحرينيــة
موظفــا
ً

البشرية ،مضيف ًا أن الجهاز يعمل حالي ًا على

تقديم خدمات إلكترونية أخرى ستسهم في تسريع

الشيخ سلمان بن عبدالله

أوائل تم ترقيتهم لمنصب قبطان.

الرئيــس للناقلــة بالمحــرق ونســبة تقــارب

كمــا تفخــر الشــركة بكفــاءة القــوى
البحرينيــة العاملــة لديهــا وتســعى دومً ــا

طيــران الخليج موقعً ا رياديًا في توظيف

موظفين تم ترقيتهم لمناصب إدارية ،و6

لالســتثمار فــي تطويرهــم علــى الصعيــد

البحرينييــن فــي المملكــة ،وتمنح الفرصة

المهني.

للكفــاءات المحلية والمحترفة بالعمل في

طياريــن مســاعدين تــم ترقيتهــم لمنصب

وبنســبة بحرنــة تصــل إلــى  % 90مــن

مختلف قطاعات وأقسام الناقلة.

العــام  .2019والعــدد المذكــور يتضمــن 7

على ضوء هذا النظام يتم حالي ًا إتمام معاملة

طيار مســاعد أول ،و 8طيارين مساعدين

مجمــوع الموظفيــن العامليــن فــي المقــر
مــن  % 70مــن مجمــوع طياريهــا؛ تتخــذ

العاملــة فــي مقرهــا الرئيــس منــذ بدايــة

وتيرة العمل لتحقيق مزيد من السرعة ،علم ًا بأنه

المعاملة قبل الساعة العاشرة صباحا.

فــي مقرهــا الرئيــس بالمحــرق؛ لتكريــم
موظفيهــا المتميزيــن .وبــدأت الفعاليــة

وفي الجولة التفقدية التي قام بها رئيس جهاز المســاحة

نقل الملكية في اليوم نفسه في حالة أن أدخلت

العمــال العالمــي مــن خالل فعاليــة أقيمت

 1.7مليون دينار أرباح “زين البحرين” الربعية

“بي إم إم آي” تربح  1.85مليون دينار

 5.5مليون دينار أرباح “التسهيالت” في  3شهور

المنامة  -بورصة البحرين

المنامة  -بورصة البحرين

المنامة  -بورصة البحرين

ارتفعت أرباح شــركة زين البحرين ،العائدة على مســاهمي الشــركة خالل الربع

أعلنــت شــركة “بــي إم إم آي” عــن

بورصــة البحريــن فــي نهايــة شــهر

تحقيــق أربــاح بلغــت  1.85مليــون

مــارس الماضــي  117.3مليــون دينــار،

دينــار خــال الربــع األول مــن العــام

مرتفعــة مــن  111.6مليــون المســجلة

الجــاري ،مقارنــة ب  1.28مليــون فــي

في نهاية العام الماضي .ووصل العائد

الفتــرة نفســها مــن العــام  ،2018أي

على الســهم فــي الربــع األول من العام

بزيــادة نســبتها  .44.5%وبلغ مجموع

الجاري  15فلســا ،بعد أن كان  12فلسا

حقــوق الملكيــة والموجودات بحســب

فــي الفترة المقابلة مــن العام الماضي،

بيانــات رســمية منشــورة علــى موقــع

أي بزيادة نسبتها .25%

األول من عام  ،2019بنسبة  55بالمائة ،مقارنة بنفس الفترة من عام .2018
ً
ووفقــا للبيانات المالية المنشــورة على
موقع بورصة البحرين أمس الخميس،
بلغــت أربــاح الفتــرة نحــو  1.72مليون
دينار ،مقابل  1.11مليون دينار بالفترة
المماثلة من العام الماضي.
وعلــى مســتوى البيانــات الفصليــة،
انخفضت األعباء التشغيلية واإلدارية

ربحــت شــركة البحرين للتســهيالت التجاريــة  5.52مليون دينار فــي الربع األول
مــن العــام الجــاري ،مقارنــة بنحــو  4.98مليــون فــي الفتــرة المماثلــة مــن العــام
الماضي ،بما يعني أنها مرتفعة ما نسبته .10.8%
وأظهرت بيانات رسمية
للشــركة منشــورة علــى
موقــع بورصــة البحريــن
اإللكترونــي أن مجمــوع
المطلوبــات

وحقــوق

المســاهمين بلغــت فــي

بنســبة  30%لتصــل إلــى  4.9مليــون

نهايــة

دينــار في تلك الفتــرة من  2019مقابل

الماضــي

 7مالييــن دينــار خــال الربــع األول

شــهر

مــارس
396.77

مليــون دينــار ،بعــد أن

.2018

كانــت  391.08مليــون

وبخصــوص البيانــات الســنوية لعــام

في نهاية شــهر ديســمبر

 ،2018ارتفعــت األربــاح العائــدة علــى

الماضي.

مســاهمي الشــركة إلــى  5.017مليــون
دينــار ،مقابل نحــو  4.306مليون دينار

مليــون دينــار ،مقابل نحــو  368مليون

بعام  ،2017بزيادة 16.5بالمائة.

ســهم ،بقيمة اســمية  0.10دينار للسهم

ويبلــغ رأســمال الشــركة نحــو 36.8

الواحد.

وبلــغ العائد على الســهم
بحســب نفــس البيانــات
في الشهور الثالث األولى من العام الجاري  27فلسا ،مرتفعة من  25فلسا المسجلة
في الربع األول من .2018

ميكيل فينتر رئيسا تنفيذيا لـ “بتلكو” البحرين
التنفيذي لشركة البنية التحتية ،والذي شغل

لبرنامــج إعــادة الهيكلــة المســتمر لتحقيــق

منصــب الرئيــس التنفيــذي لبتلكــو البحريــن

االنفصــال القانونــي علــى النحــو المبيــن فــي

منــذ أكتوبــر  2017قام خاللها بــإدارة وتنفيذ

الخطــة الوطنيــة الرابعــة لالتصــاالت ،والذي

مهمة الفصل القانوني للشــركة.كما تم تعيين

يتطلــب فصــل شــركة بتلكــو إلــى كيانيــن

إيهــاب حنــاوي رئيســا تنفيذيا لالســتثمارات

رئيســين أحدهمــا شــركة البنيــة التحتيــة،

الدولية للشــركة؛ إلعادة هيكلة االســتثمارات

واألخــرى شــركة عمليــات البيــع بالتجزئــة

الدوليــة بمــا يتناســب مــع خطــط الشــركة

والمؤسسات.

وســتكون شــركة “البنيــة التحتيــة” المنشــأة

البحريــن ،بمــا يتماشــى مــع أهــداف سياســة

المســتقبلية .وكان حنــاوي قــد شــغل منصب

وســتكون شــركة بتلكــو البحريــن هــي

حديثــا مســؤولة عن شــبكة النطــاق العريض

الحكومــة لقطــاع االتصــاالت وتطويــر بنيــة

الرئيــس التنفيــذي للمجموعــة منــذ ديســمبر

المســؤولة عــن عمليــات البيــع بالتجزئــة

ميكيل فينتر

فــي المملكــة والتــي ســتقدم خدمــات

تحتية حديثة ومتقدمة لالتصال الرقمي.

.2015

والمؤسســات وســتواصل تقديــم الخدمــات

االتصــاالت لجميع المشــغلين المرخصين في

وســيتولى محمــد بوبشــيت منصــب الرئيس

وتأتــي هــذه التعيينــات التنفيذيــة تطبيقــا

والحلــول لكل من قطاع المؤسســات وقطاع

المســتهلكين ،مــع المحافظــة علــى المســتوى

التركيــز بشــكل أكبــر علــى توفيــر الحلــول

المطلــوب مــن تقديــم الخدمــات واســتمرار

الرقمية إلثراء تجربة زبائنها.

الهملة  -بتلكو

عينت مجموعة بتلكو ميكيل فينتر رئيسا تنفيذيا للشركة بالبحرين .وأسس فينتر
شــركة فيرجن موبايل للشــرق األوســط وإفريقيا في العام  ،2006وشــغل منصب
الرئيس التنفيذي لها حتى العام  .2016كما شــغل مناصب عليا في شــركة النورس
فــي ســلطنة عُ مــان ،وشــركة  TDCفي الدنمــارك ،وشــركة  Singtelفي ســنغافورة

وذلك قبل تأسيس شركة فيرجن موبايل الشرق األوسط وإفريقيا.
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الجمعة

 14.6صافي أرباح “بتلكو” للربع األول 2019
مليــون دينــار

بزيـــادة قدرهـــا  ...% 11وارتفـــاع إجمالـــي الدخـــل الشـــامل بنســـبة % 19
الهملة  -بتلكو

حققــت مجموعــة بتلكــو صافــي أرباح لمســاهمي الشــركة للربــع األول من عــام  2019بلــغ  14.6مليون دينــار مقارنة
مــع  13.1مليــون دينــار للفتــرة ذاتهــا مــن العــام  ،2018أي بزيادة قدرهــا  .11%وكذلــك ،بلغ إجمالي الدخل الشــامل
أي بزيادة نســبتها  19%مقارنة مع  14.5مليون
لمســاهمي الشــركة في الربع األول  2019بقيمة  17.3مليون دينارّ ،

دينــار للربــع األول  .2018وارتفعــت األربــاح التشــغيلية للمجموعــة بالربع األول  2019بنســبة  8%والتي بلغت 21.9

مليون دينار مقارنة مع  20.3مليون دينار للربع األول .2018
وبلغــت

األربــاح

التمويــل

والضرائــب

واالســتقطاعات

تكاليــف

ديسمبر  .2018وبلغت العائدات على

تحقيــق المزيــد مــن االرتفــاع فــي

واالســتهالك

فلسا للربع
الســهم الواحد (EPS) 8.8
ً

اإليــرادات واألربــاح وبالبنــاء علــى

قبــل

()EBITDA

للربــع

األول  2019مبلــغ  38.6مليــون دينار

فلســا
األول  2019مقارنــة مــع 7.9
ً

للربع ذاته .2018

 ،2018وذلــك بزيــادة نســبتها % 6
وبمــا يمثل هامش أرباح قبل تكاليف
التمويــل

واالســتهالك

والضرائــب

واالســتقطاعات  .% 38وســاهمت
الزيــادة فــي اإليــرادات واالنخفــاض
الــذي شــهدته التكاليــف المباشــرة
بنســبة  % 2برفــع قيمــة األربــاح
قبــل تكاليــف التمويــل والضرائــب
واالستهالك واالستقطاعات.
واســتمر الصعــود فــي نمــو اإليرادات
في الربع األول للعام  2019بتحقيقها

بدأناها في  .2018إن التنفيذ الناجح
لخططنا االستراتيجية عبر مجموعة

مقارنــة بمبلــغ  36.6مليــون دينــار
بحرينــي فــي الربــع المقابــل لعــام

اإلنجــازات الماليــة المتقدمــة التــي

الشيخ عبداهلل بن خليفة :بداية
مبشرة للغاية
فــال رئيــس مجلــس اإلدارة الشــيخ
عبــدهللا بــن خليفــة آل خليفــة “إن
مجلــس اإلدارة فخور للغاية بالبداية
المبشــرة التــي شــهدتها باكــورة العام
 2019بتحقيــق نســب زيــادة واعــدة
فــي صافــي األربــاح إذا مــا قورنــت
بالربع األول .”2018
وأضــاف “نحــن مســرورون لمواصلــة

لعوائد بقيمة  101.2مليون دينار ،أي

بتلكــو ســاهم فــي تأســيس منصــة
تمتــاز بالقــوة والمتانة والتي تســتمر
فرقنــا العاملة في االنطالق منها نحو

األول للعام  2018والذي شــهد عوائد

األفضل”.
وتابــع “إن االســتثمار فــي شــبكات
األليــاف البصريــة والبيانــات ،وهمــا
مجــاالن أساســيان يحــوزان علــى
اهتمــام وتركيــز المجموعــة ،قــد أدى
إلــى تحقيــق نســب نمــو واعــدة فــي
اإليــرادات ،بينمــا ارتفعــت نســبة
الزيــادة فــي صافــي األربــاح علــى
أســاس ســنوي إلــى  ،% 11وذلــك مع

خدماتنــا الرقميــة والتــي حققــت

احتدام المنافسة في السوق

ارتفاعً ــا بنســبة  % 12مقارنــة بالعــام

مــن جهتــه ،قــال الرئيــس التنفيــذي

الماضــي ،مــا دعــم النمــو اإليجابــي

للمجموعــة إيهــاب حنّــاوي “إن أكبــر
التحديــات التــي نواصــل مواجهتهــا

لإلرادات”.

مهمة مع شركة الكهرباء األردنية إلنشاء

شركة جديدة ستوفر البنية التحتية لشبكة
األلياف البصرية واسعة النطاق والتي

العموميــة

ستخدم المناطق التي تديرها شركة الكهرباء

للمجموعــة علــى قوتهــا مــع إجمالــي

األردنية .وزاد عدد مشتركي النطاق العريض

أصــول  974.4مليــون دينــار فــي 31

لدى “أمنية” بنسبة  % 26مقارنة بالربع األول

مــارس  2019مقارنة بحوالي 912.4

 2018وبنسبة  % 2مقارنة بالربع الرابع .2018

مليــون دينــار في  31ديســمبر .2018

 •2.2جزر المالديف (ديراغو) :سجلت شركة ديراغو

وبلــغ صافــي األصول فــي  31مارس

نسبة زيادة في اإليرادات بلغت  % 1خالل

 2019عنــد  492.3مليــون دينــار

الربع األول مقارنة بالفترة نفسها من العام

مقارنــة بحوالــي  504.9مليــون دينار

 ،2018مدفوعة بالنمو في قطاعات النطاق

في  31ديسمبر  .2018بينما بلغ النقد

العريض والمؤسسات .وحققت الشركة

واألرصدة البنكيــة للمجموعة 154.9

إنجازًا كبيرًا مع وصول شبكة األلياف البصرية

مليون دينار.

إلى األسر بنسبة  % 75من مجمل األسر في

مجمــوع حقــوق الملكيــة المنســوبة

جزر المالديف ،مع تمديد الخدمة إلى جزر

لمســاهمي الشــركة فــي  31مــارس

إضافية .وتتاح الخدمة اآلن في  57جزيرة

 2019هو  450.0مليون دينار مقارنة

حول البالد.

مــع  465.2مليــون دينــار فــي 31

179.5

ألـــــــــف دينـــــــــار

المجموعــة ثماره طــوال  2018حيث
واصلنا على هذه الخطى خالل الربع
األول .”2019

وأوضــح “وقعــت بتلكــو اتفاقيــة

تكمــن فــي احتــدام المنافســة فــي

عقدتهــا شــركة أمنيــة مــع الشــركة

أســواق االتصــاالت التــي تعمــل فيهــا

األردنيــة للطاقــة الكهربائيــة بهــدف

شــركات المجموعــة ،وبالرغــم مــن

إنشــاء أكبــر شــبكة لألليــاف البصرية

 •3.3جزر تشانل ،جزيرة آيل أوف مان ،ساوث
أتالنتيك ودييجو غارسيا (مجموعة شور):
نجحت مجموعة شور في إنجاز برنامج رئيس
يُعنى بتحويل تكنولوجيا المعلومات من
خالل تحديث منصات الفوترة وإدارة عالقات
العمالء وبرامج الذكاء لألعمال.
4.4أما في جزيرة آيل أوف مان ،تستمر
مجموعة شور في تقديم العروض التي
تمتاز بالتنافسية وإتاحة الشبكة الرائدة في
السوق ،وذلك عبر توظيف أحدث تقنيات
شبكة األلياف البصرية وشبكة الجيل الرابع
للموبايل ،مما أسهم في تحقيق زيادة حصة
الشركة السوق ونمو إيراداتها.
5.5وفي جزر تشانل (جزر القنال) ،واصلت
مجموعة شور في جذب عمالء النطاق
العريض بمزيج فريد من شبكة النطاق
العريض غير المحدود والتجربة النموذجية
لالستخدام.

الستشارات الواجهة البحرية للعاصمة

مناقصــة قدمتهــا “البلديــات” إلــى المجلــس الخميــس
أمل الحامد

طرحت وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (شؤون البلديات)
فــي جلســة مجلــس المناقصــات والمزايــدات أمــس مناقصــة لتقديــم خدمــات
استشــارية لمشــروع الواجهة البحرية للعاصمة ،تقدم إليها عطاءان أقلهما بنحو
 179.5ألف دينار ،في حين أكبرها بقرابة  264.5ألف دينار.
وتشــمل أعمــال الخدمــات االستشــارية
البحريــة

وأعمــال مســح الكميــات منهــا :احتســاب

للعاصمــة (مــا قبــل التنفيذ) :إعــداد الخرائط

التكلفــة التقديرية وإعــداد وثائق المناقصة

6.6وفي ساوث أتالنتيك ،تدفع الزيادة المستمرة
في معدالت استخدام شبكة الجيل الرابع

في جزر فوكالند في تحقيق ارتفاع كبير في
معدالت استخدام البيانات حيث يستفيد
الزبائن من السرعات الفائقة والتغطية

األوسع عبر الجزر .وبالنسبة لدييجو غارسيا،
ارتفع عدد عمالء خدمة الموبايل والنطاق

العريض الثابت عبر مجموعة شور بنسبة 3

 %منذ الربع األول .2018

 •7.7الكويت (كواليتي نت) :وقعت بتلكو اتفاقية
شراء األسهم ( )SPAمع شركة االتصاالت

الكويتية ( )VIVAلبيع حصتها البالغة % 90
من شركة كواليتي نت .وسيتم تحديد سعر
الشراء عند إنجاز النقل الكامل لألسهم

واستيفاء الشروط واألحكام والعهود

المتفق عليها بين الطرفين في اتفاقية
شراء األسهم المذكورة.

بتلكو البحرين
قــال الرئيــس التنفيذي لشــركة بتلكو
البحريــن محمــد بوبشــيت إن إتاحــة

وإعداد الشــروط المرجعية للمناقصة .وكان

قــال مجلس الذهــب العالمي أمس الخميس

المجلــس قد فتــح ذات المناقصــة بتاريخ 4

إن المشــتريات اإلســتراتيجية للبنــوك

مــارس الماضي ،وتقدم إليهــا  3عطاءات لم

المركزية ســاهمت في زيادة الطلب العالمي

يتــم اإلفصــاح عن قيمــة أي منهــا .وأظهرت

علــى الذهــب  % 7في الربــع األول من العام

بإجمالــي عطاءيــن ،وبلــغ مجمــوع أقــل
العطاءات المقدمة نحو  179.5ألف دينار.

العطاءات المفتوحة
الجهة

وصف المناقصة

العدد

الشركة

شؤون
البلديات

خدمات استشارية
لمشروع الواجهة
البحرية للعاصمة

2

Dar SSH International
Engineering Consultants
w.l.l

179,523

الرقميــة يواصــان المســاهمة فــي
زيادة أعــداد العمالء في المملكة مما
انعكــس فــي زيــادة قدرهــا  % 4فــي
زبائــن الخطوط الثابتة وزيادة أخرى
نســبتها  % 13فــي زبائــن النطــاق
العريض والتي تستمر في النمو عامً ا
بعــد عام .ونمت قاعــدة عمالء بتلكو
للخطــوط الثابتــة النطــاق العريــض
الثابــت بنســبة  % 1و % 4علــى
التوالي ،مقارنة بشهر ديسمبر .2018
وأضــاف بوبشــيت “وقعــت بتلكــو
شــراكة مميــزة فريــدة مــن نوعهــا
مــع شــركة إريكســون إلطــاق شــبكة
الجيل الخامس في البحرين”.
وأطلقــت الشــركة منصــة “منصــة
المنامــة لتمريــر حركــة اإلنترنــت”
بالشــراكة

مــع

AMS-IX

(شــركة

أمســتردام لتبادل اإلنترنــت) ،الرائدة
العالميــة لمنصــات تمريــر حركــة
اإلنترنت.

الجاري.
وأضــاف البنــك في أحدث تقاريــره الفصلية
بشــأن اتجاهــات الطلب أن البنــوك المركزية
التي تســعى لتنويع احتياطياتها اشــترت ما
إجماليــه  145.5طــن مــن الذهب فــي الفترة
بيــن ينايــر ومــارس .ويمثــل ذلــك ارتفاعــا

أقل عطاء بالدينار

شــاملة مــن المنتجــات والخدمــات

بســـبب مشـــتريات البنـــوك المركزيـــة للمعـــدن

وجــداول الكميــات والمواصفــات للمشــروع

أمس فتح مناقصة وحيدة لوزارة األشغال،

بصــورة فعالــة وطرحهــا لمجموعــة

 % 7ارتفاع الطلب العالمي على الذهب
لندن  -رويترز

أحــدث بيانــات نشــرت على موقــع المجلس

والتصاميــم الهندســية التفصيلية للمشــروع

الواجهــة

لخططنا االســتراتيجية عبر شــركات

شــركة بتلكو لشبكة األلياف الضوئية

 •1.1األردن (أمنية) :وقعت شركة أمنية اتفاقية

األصول

لمشــروع

في الخدمات الرئيســة والتي تشــمل

وتابــع حنــاوي “آتــى التنفيــذ المحكم

البحرين ،مقارنة بـ % 61من اإليرادات و % 52من األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واالستقطاعات في الربع األول .2018

 974.4مليون دينار إجمالي

تطويــر

ذلــك فقــد تمكنّــا مــن تحقيــق النمــو

الهوائية في األردن”.

بالنســبة للربع األول  ،2019جاءت نســبة  % 59من اإليرادات و % 56من األرباح قبل الفوائد والضرائب واالســتهالك واالســتقطاعات من عمليات المجموعة خارج

بقيمة  99.5مليون دينار.

وحافظــت

دعمها ببرامج الح ّ
د من الكلفة”.

إيهاب حنّاوي

العمليات الدولية

بزيــادة قدرهــا  % 2مقارنــة بالربــع

الميزانيــة

الشيخ عبدالله بن خليفة

محمد بوبشيت

بنســبة  % 68على أســاس سنوي ويأتي في
أعقــاب مشــتريات قدرهــا  651.5طــن فــي
العام  2018هي األكبر منذ العام .1967
وقــال رئيــس قســم معلومــات الســوق فــي
مجلــس الذهــب العالمــي أليســتر هيويــت
”بالنظــر إلــى الطبيعــة االســتراتيجية

لمشــتريات البنوك المركزية نتوقع اســتمرار

وقــال المجلــس إن المســتثمرين أقبلوا على

قــوة الدفــع“ مضيفــا أنــه يتوقــع أن تشــتري

صناديــق متداولــة يدعمها الذهــب وأضافوا

البنــوك المركزيــة بيــن  500و 600طــن فــي

 40.3طــن إلــى حيازاتهم بزيادة  % 49على

العام الحالي.

أســاس ســنوي؛ بفعــل الضبابيــة السياســية

وذكر مجلس الذهب العالمي أن االستخدام

واالقتصاديــة واحتمــال تباطــؤ وتيــرة رفــع

العالمــي للمعدن النفيس في الربع األول من

أســعار الفائدة .وأعلــن المجلس أن إمدادات

العام ســجل  1053.3طــن مقارنة مع 984.2

الذهــب فــي الربــع األول ظلــت دون تغييــر

طن في الفترة نفسها من العام .2018

على أساس سنوي عند  1150طنا.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

تاريخ29/4/2019 :

عرض وطلب

اعالن رقم ( )9999لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ارت وودز التجارية ذ.ذ.م

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم

+973 17111504
+973 38344464
+973 17580939

20/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ()CR2019 -24432
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري ،فعلى كل من لديه اعتراض قانوني
التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز

إليها الس���ادة اصحاب ش���ركة ارت وودز التجارية ذ.ذ.م المسجلة بموجب

اعتراضه.

القيد رقم  ،68891-01طالبين تغيير االس���م التجاري من شركة ارت وودز

اسم التاجر :احمد سلمان جبر المسلم

التجارية ذ.ذ.م إلى شركة ارت وودز ذ.ذ.م

االسم التجاري الحالي :الجابرية لالستشارات
االسم التجاري المطلوب :كنوز لالنشطة العقارية

فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل

األنش���طة التجارية المطلوبة :أنش���طة الخبرة االستش���ارية الحاس���وبية وإدارة المرافق

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

الحاسوبية ،األنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود-الداللة في العقارات

قيد رقم27197-10 :

القيد277 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة فيال نوفا ش.ش.و لمالكها عبدالعزيز باسل سعود الزامل
سجل تجاري رقم 103680

إلى شركة الشخص الواحد

بناء على قرار المالك في ش���ركة فيال نوفا ش.ش.و لمالكها عبدالعزيز باسل سعود

اعالن رقم ( )57884لسنة 2019

تاريخ29/4/2019 :

بشأن تحويل مؤسسة فردية

الزام���ل بموج���ب القي���د رق���م  ،103680بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد
تقدم إليها الس���يد /صادق حسن صادق البحارنه المالك ل� فنذق مون
ب���الزا (مؤسس���ة فردية) والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م  277يطلب
تحويل المؤسس���ة المذكورة إلى ش���ركة الش���خص الواحد ،برأس���مال
وق���دره  18٫000.00د.ب( ،ثماني���ة عش���ر الف ذين���ار بحريني) لتصبح
مملوكة من السيد لنفسة.

عبدالعزيز باسل سعود الزامل مصفية للشركة.

بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون

الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بن���ص الم���ادة  335م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى

تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر

هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:

عنوان المصفي :عبدالعزيز باسل سعود الزامل
رقم الموبايل)+973( 33663841 :

إعالن بحل وتصفية شركة
راديانت بروبرتيز ش.ش.و
سجل تجاري رقم 68600

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم () CR2019 - 60173
معاملة مشتركة

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطل���ب معامل���ة مش���تركة ،فعلى كل م���ن لديه
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن
بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر :احمد عبدهللا سالمة العنزي
االسم التجاري الحالي :رهف لتخليص المعامالت
االسم التجاري :رهف للعقارت

قيد رقم2-60780 :

53٫6
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65
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450

470

]4
]5
]6
]7
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3

112
376

240

4
6

2116٫9

8

620

بن���اء عل���ى قرار المالك في ش���ركة راديانت بروبرتي���ز ش.ش.و بموجب القيد رقم
 ،68600بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن الس���يد /روبيرت جي���روم مارياداس
مصفية للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة  325من قانون
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )21لعام  ،2001وعمال
بن���ص الم���ادة  335م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى
تقديم مطالباتهم إليه ،مدعومة بالمستندات الالزمة ،خالل  15يوم من تاريخ نشر
هذا اإلعالن ،وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي :روبيرت جيروم مارياداس
رقم الموبايل)+973( 33663841 :
abddulla@coralland.net
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عرض وطلب

+973 38344464
+973 17580939

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
اعالن رقم ( )49779لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة اوزنجول لمقاوالت البناء -تضامن لصاحبها علي احمد وفاطمة حسين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
اعالن رقم ( )999لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة طموح الينتهي لتشييد المباني
تضامن ألصحابها أكرم علي الدرازي ورحاب علي سلمان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
اعالن رقم ( )999لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة شركة جاسم محمد عيد محمد وشركاه ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )000لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة صقلية للتنظيف العام للمباني
تضامن لصاحبها محمود يوسف وشركاؤه

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها

الس���يد  /فاطمة حس���ين احمد حس���ين باعتباره المصفي القانوني لشركة اوزنجول

 /أك���رم علي احم���د صالح احمد الدرازي باعتباره المصفي القانوني لش���ركة طموح

الس���يد  /أك���رم علي احمد صالح احم���د الدرازي باعتباره المصفي القانوني لش���ركة

الس���يدة  /فاطمة حس���ين احمد حس���ين باعتباره المصفي القانوني لش���ركة صقلية

لمق���اوالت البناء -تضامن لصاحبها علي احمد وفاطمة حس���ين ،المس���جلة كش���ركة

الينتهي لتش���ييد المباني تضامن ألصحابها أكرم علي الدرازي ورحاب علي سلمان،

ش���ركة جاسم محمد عيد محمد وش���ركاه ذ.م.م  ،المسجلة ذات مسئولية محدودة

للتنظيف العام للمباني تضامن لصاحبها محمود يوسف وشركاؤه ،المسجلة كشركة

تضام���ن بحرينية بموج���ب القيد رقم  ،1-97429طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية

المس���جلة كش���ركة تضامن بموجب القيد رقم  ،104761طالبا إش���هار انتهاء أعمال

القي���د رق���م  ،76179طالبا إش���هار انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفي���ة اختيارية

تضام���ن بحريني���ة بموجب القيد رقم  ،105373طالبا إش���هار انته���اء أعمال تصفية

الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها من الس���جل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون

تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام

وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر

الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها من الس���جل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
اعالن رقم ( )9999لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة فاطمة حسين احمد ألعمال الهدم وتحضير المواقع ش.ش.و

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )44714لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية أطياف راحلة للتنظيف العام للمباني -
تضامن ألصحابها فاطمة حسين احمد وشريكتها

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد

الس���يد  /فاطمة حس���ين احمد حس���ين باعتب���اره المصفي القانوني لش���ركة فاطمة

 /فاطمة حس���ين احمد حس���ين باعتباره المصفي القانوني ألطياف راحلة للتنظيف

حسين احمد ألعمال الهدم وتحضير المواقع ش.ش.و ،المسجلة كشركة الشخص

العام للمباني  -تضامن ألصحابها فاطمة حسين احمد وشريكتها ،المسجلة كشركة

الواح���د بموجب القيد رقم  ،1-100853طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة

القيد104014 :
تاريخ25/4/2019 :

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة المشحوف لتشييد
المباني -تضامن لصاحبها محمود يوسف حسين وشريكته

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها كامل
يوس���ف عب���دهللا علي فاطمة حس���ين احمد حس���ين باعتب���اره المصف���ي القانوني ل�
ش���ركة المش���حوف لتش���ييد المبان���ي -تضام���ن لصاحبه���ا محم���ود يوس���ف حس���ين

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )44751لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة حسين علي جواد وشريكته لمقاوالت
تنسيق الحدائق-تضامن ألصحابها حسين علي جواد وفاطمة حسين
تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها
الس���يدة  /فاطمة حس���ين احمد حس���ين باعتباره المصفي القانوني ل شركة حسين
عل���ي جواد وش���ريكته لمق���اوالت تنس���يق الحدائق-تضامن ألصحابها حس���ين علي
ج���واد وفاطم���ة حس���ين ،المس���جلة كش���ركة تضام���ن بحريني���ة بموج���ب القيد رقم

تضام���ن بحريني���ة بموجب القيد رقم  ،104765طالبا إش���هار انته���اء أعمال تصفية

وشريكته المسجلة كشركة تضامن بموجب القيد رقم  ،104014طالبا إشهار انتهاء

تصفية اختيارية وشطبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات

الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها من الس���جل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون

 ،1-98171طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من

أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من السجل التجاري ،وذلك وفقا

الس���جل التجاري ،وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة .2001

بقانون رقم  21لسنة .2001

غارة للتحالف تدمر
عربتين عسكريتين
للحوثيين
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بســبب برنامجها النــووي وتدخلها في شــؤون دول المنطقة

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

دمرت طائرات تابعة للتحالف العربي لدعم

الشرعية في اليمن ،عربتين عسكريتين
لميليشيات الحوثي اإليرانية ،في غارة

شنتها على محافظة الضالع جنوبي البالد،

الخميس .وذكرت مصادر “سكاي نيوز

عربية” في اليمن ،أن طائرات التحالف
العربي استهدفت العربتين في منطقة

العود ،شمالي محافظة الضالع ،التي تشهد
معارك بين ميليشيات الحوثي اإليرانية

والقوات اليمنية المشتركية .ويأتي هذا

التطور بعد ساعات من استعادة القوات

اليمنية المشتركة السيطرة على عدد من
البلدات في مديرية قَ عطبة في محافظة

الجمعة

الضالع ،التي تشهد معارك منذ عدة أيام.
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الحشد يحاصر “داعش” بين العراق وسوريا

عواصم ـ وكاالت

بغداد ـ أ ف ب

دخــل قــرار واشــنطن عــدم تجديــد اإلعفــاءات الممنوحة للدول التي تشــتري النفط الخــام اإليراني ،حيز التنفيذ ،مســاء أمس الخميس ،في إطار تشــديد العقوبات

أطلقت ميليشيات الحشد الشعبي العراقية ،أمس الخميس ،عملية عسكرية واسعة

األميركيــة علــى طهــران ،بســبب برنامجهــا النووي وتدخلها في شــؤون دول المنطقة .وطالبــت الواليات المتحدة ،في  22أبريل الماضي ،الدول التي تشــتري النفط

لتفتيش الشريط الحدودي غربي البالد ،وذلك بالتزامن مع عمليات للجيش السوري

اإليراني ،بالتوقف عن استيراده بحلول األول من مايو ،وإال ستواجه احتمال فرض عقوبات عليها.

منع تصدير النفط اإليراني جزء من العقوبات األميركية على طهران

على الجانب اآلخر من الحدود .وأوضحت الميليشيات في بيان ،أمس الخميس ،أن
العملية تستهدف  232كيلومترا من مدينة القائم إلى منطقة الوليد.
وأعلنت أنها ستنتشر على الشريط الحدودي ،لمواجهة خطر فرار مسلحي “داعش”
نحو حدود العراق من األراضي السورية ،إثر عمليات الجيش السوري الجارية حاليا.
وتأتي هــذه العملية بعد أسابيع على إعــان قــوات سوريا الديمقراطية أنها قد
سيطرت بالكامل على آخر جيب لتنظيم “داعش” في الباغوز ،في مارس الماضي،
وهزمته بعد معركة دامت أشهر.

سقوط طائرة عسكرية جزائرية جنوبي البالد

وانتهت مهلة استمرت  6أشهر ،منحتها

على سعره منخفضا.

احتمال ارتفاع سعر النفط بعد القرار،

تجاه إيران.

الواليات المتحدة إلى  8دول ،معظمها

ووفـــــق مـــصـــادر مــقــربــة مـــن اإلدارة

لكنهم اقــتــنــعــوا بــه بــعــد ذل ــك ،وأي ــدوا

وقالت وزارة الخارجية األميركية إن

في آسيا ،من أجل التوقف عن استيراد

األمـــيـــركـــيـــة ،فـــــإن م ــس ــت ــش ــار األمـ ــن

سياسة متشددة تجاه إيران.

هــوك سيشدد خــال اجتماعاته على

النفط اإليراني ،الذي تستخدم طهران

القومي جــون بولتون ،ووزيــر الطاقة

ومـ ــع بـ ــدء عـ ــدم تــجــديــد اإلعـــفـــاءات

أهمية محاسبة إيران ،لتحديها قرارات

إي ــرادات ــه فــي تــمــويــل أنــشــطــة تــزعــزع

ريك بيري ،لعبا دورا كبيرا في إقناع

لمشتري النفط الخام اإليــرانــي ،يعقد

مــجــلــس األمــــن م ــن خـ ــال تــطــويــرهــا

االستقرار في المنطقة.

الرئيس األميركي دونالد ترامب بأن

المبعوث األميركي الخاص إلى إيران

واختبارها للصواريخ الباليستية.

هـــدف واشــنــطــن ه ــو وقـــف صـ ــادرات

الوقت قد حان لوقف صــادرات إيران

بـــرايـــان ه ـ ــوك ،اجــتــمــاعــات ف ــي مقر

وأضافت الوزارة أن هوك سيؤكد أيضا

الــنــفــط اإليــرانــيــة تــمــامــا أو تصفيرها

النفطية كليا.

األمــم المتحدة في نيويورك ،إلطالع

على الحاجة إلى تطبيق كل القرارات

وح ــرم ــان ط ــه ــران م ــن مــصــدر دخلها

وقــالــت الــمــصــادر إن بــعــض موظفي

األعــضــاء الدائمين في مجلس األمن

الدولية المتعلقة بإيران ،ومنها تقييد

الرئيسي.

وزارة الخارجية أعربوا عن قلقهم من

بآخر مستجدات السياسة األميركية

سفر مسئوليها وحظر شرائها للسالح.

وتــســبــبــت الــضــغــوط األمــيــركــيــة على

الجزائر ـ أ ف ب

إيــران بانهيار اقتصادها ،إذ تراجعت

أفادت وسائل إعالم جزائرية ،أمس الخميس ،بسقوط طائرة مروحية عسكرية قرب

صادراتها النفطية بنحو  ،% 53منذ

مطار قمار ،بمدينة وادي سوف جنوبي البالد.

ذروت ــه ــا فــي مــايــو الــمــاضــي إل ــى 1.3

وال يعرف بعد ما إذا كان الحادث خلف ضحايا أم ال ،في وقت شهدت فيه طائرات

مليون يوميا ،علما أن طهران تصدر

الجيش الجزائري خالل األعوام الماضية حوادث أسفرت عن عشرات الضحايا.

النفط إلى البلدان التي كانت واشنطن

وفي مارس الماضي ،سقطت طائرة تدريب عسكرية جزائرية خالل تمارين الطيران

قد أعفتها فقط.

الليلية في واليــة وهــران غربي البالد ،مما أدى إلى مقتل قائدها ،بوجادي محمد
مهدي.

وتــأمــل ال ــوالي ــات الــمــتــحــدة أن يوفر

كما لقي شخصان حتفهما في حادث سقوط طائرة مروحية بمنطقة الرشايقة بوالية

إنتاج النفط األميركي ،الذي وصل إلى

تيارت غربي العاصمة الجزائرية ،في فبراير الماضي.

أعلى مستوياته فــي الــتــاريــخ ،حاجة
األسـ ــواق مــن الــنــفــط ،بحيث يحافظ

السعودية تساعد ناقلة نفط إيرانية
» »الرياض ـ رويترز :قالت وكالة األنباء السعودية أمس الخميس إن قوات حرس الحدود السعودية ساعدت ناقلة نفط إيرانية
كانت تواجه مشكلة في المحرك قبالة ساحل جدة في البحر األحمر ،وذلك بعد أن تلقت الرياض طلبا للمساعدة من إيران.
وأكدت طهران أن ناقلتها تعطلت في المنطقة .وذكرت الوكالة السعودية أن الناقلة (هابينس  )1وطاقمها المؤلف من 26
بحارا كانت على مسافة  70كيلومترا جنوب غربي ميناء جدة اإلسالمي وأن القبطان طلب قطرها لوجود ”عطل في المحرك
وأنها في وضع فقد السيطرة“ .ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود قوله ”تم اتخاذ جميع
االحتياطات الالزمة لسالمة طاقم السفينة وعدم حدوث أي أضرار بيئية وتقديم الدعم والمساندة“ .من جانبها نقلت وكالة
شانا لألنباء،التابعة لوزارة النفط اإليرانية ،عن شركة ناقالت النفط الوطنية اإليرانية قولها إنه ال يوجد تسرب في البحر من
ناقلتها .وقالت الوكالة ”كانت الناقلة التي تحمل طاقما مؤلفا من  26فردا تبحر يوم الثالثاء في البحر األحمر باتجاه قناة
السويس عندما تعطل محركها بسبب تسرب المياه إلى غرفة المحركات“ .وذكرت أن الطاقم مؤلف من  24بحارا إيرانيا
واثنين من بنجالدش .وأضافت أن الناقلة في أمان ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى اآلن أو حدوث أي ضرر بيئي.

اإلمارات“ :ميليشيات متطرفة” تسيطر على طرابلس المعارضة السودانية تعلن وثيقة للمرحلة االنتقالية
اتفاق أبوظبي أتاح فرصة لدعم العملية السياسية في ليبيا

وقف العمل بدستور  2005وتشكيل مجلس سيادي يتولى قيادة الجيش

دبي ـ رويترز

الخرطوم ـ وكاالت

قـــالـــت اإلمـــــــــارات أمـــــس الــخــمــيــس إن

أعلنت قــوى الحرية والتغيير بالسودان

”مــيــلــيــشــيــات مــتــطــرفــة“ تــســيــطــر على

امـ ــس الــخــمــيــس ،أن ــه ــا ســلــمــت الــمــجــلــس

العاصمة الليبية طرابلس حيث يخوض

العسكري رؤيتها بشان اإلعالن الدستوري

حليفها الــقــائــد الــعــســكــري خليفة حفتر

والذي يحدد مستويات السلطات ودور كل

معركة النتزاع السيطرة عليها من القوات

طرف فيها خالل الفترة االنتقالية ،مشددة

المتحالفة مع الحكومة الليبية المعترف

على أنــه لــم يتم االتــفــاق على مــن يتولى

بها دوليا.

رئاسة المجلس السيادي.

وت ــدع ــم اإلمـــــــارات وم ــص ــر حــفــتــر ال ــذي

وقالت قوى “الحرية والتغيير” في بيان،

تــعــتــبــرانــه حــصــنــا م ــن الــمــتــشــدديــن في

“يتم اآلن توصيل رؤية اإلعالن الدستوري

شــمــال أفــريــقــيــا .وأفـ ــاد تــقــريــر ص ــدر عن

التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات

األم ــم المتحدة فــي  2017أن اإلمـــارات
قدمت لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني
الليبي) التي يقودها حفتر دعما عسكريا
ولوجيستيا.
وقـــال وزيـــر الــدولــة اإلم ــارات ــي للشؤون
الخارجية أنور قرقاش في تغريدة على
تويتر ”األولــويــة فــي ليبيا هــي التصدي
للتطرف واإلره ــاب ودعــم االستقرار في
أزمــة طــال أمــدهــا“ .وأضــاف ”أتــاح اتفاق

وزير الدولة اإلماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش

ومستوياتها في الفترة االنتقالية”.
ونوهت بأن “تركيزها في الوقت الحالي

أبوظبي فرصة لدعم العملية التي تقودها

وبــيــن حفتر اتــفــقــا خــالــهــا عــلــى ض ــرورة

األمــم المتحدة .لكن فــي الــوقــت ذاتــه ال

إجراء انتخابات عامة.

ت ــزال ميليشيات متطرفة تسيطر على

ووفقا ألحدث أرقام األمم المتحدة ،أوقع

العاصمة وتعطل البحث عن حل سياسي“.

هــجــوم طــرابــلــس مــنــذ بــدئــه  376قتيال

وفي فبراير الماضي استضافت أبوظبي

بينهم  23مدنيا وأسفر عن إصابة 1822

الــتــي أبــــدت تــأيــيــدهــا لــمــســاعــي الــســام

بينهم  79مدنيا .ونزح أكثر من  45ألفا عن

بالسودان تتضمن وقــف العمل بالدستور

محادثات بين رئيس الوزراء فائز السراج

منازلهم.

االنتقالي لعام .2005
وأك ـ ــدت الــوثــيــقــة أن “مــجــلــسـ ًـا ســيــاديـ ًـا”

هو طبيعة السلطات ومستوياتها وليس
ال ــحـــدي ــث عـ ــن ن ــس ــب تــمــثــيــل بــمــجــلــس
السيادة”.
وتضمنت الوثيقة الدستورية لقوى التغيير

هتافات أثناء مظاهرة خارج مقر الجيش في الخرطوم (أ ف ب)

ســيــتــولــى رئــاســة ال ــق ــوات الــمــســلــحــة ولــه

يتكون مــن  120شخصا مــن الــقــوى التي

صــاحــيــات إعـــان الــحــرب بــالــتــشــاور مع

شاركت في الثورة ويكون أربعين بالمئة

رئيس الوزراء.

من النساء”.

وبحسب وثيقة قوى التغيير فإن المرحلة

وقــالــت قــوى الحرية والتغيير بالسودان

االنــتــقــالــيــة ســيــكــون عــمــرهــا  4ســنــوات،

في مؤتمر صحفي إنها تتنظر من المجلس

وي ــك ــون إع ـ ــان ح ــال ــة الـ ــطـ ــواري ف ــي يد

العسكري ردا سريعا على رؤيتها لإلعالن

مجلس الوزراء.

الــدســتــوري ،مشيرة إلــى ان رؤيتها قابلة

وتابعت أنها “اقترحت مجلس تشريعي

للتعديل عبر النقاش والحوار.

أردوغان “يستميت” إللغاء نتائج إسطنبول

ترامب يدعو إلنهاء “القمع الوحشي” في فنزويال

مؤسس “ويكيليكس” يواجه الترحيل لواشنطن

اسطنبول ـ وكاالت

عواصم ـ أ ف ب

لندن ـ أ ب

بــدأ االدع ــاء التركي ،أمــس الخميس32 ،

في البالد .وقال الحزب في تبرير موقفه:

دعــا الــرئــيــس األمــيــركــي ،دونــالــد تــرامــب،

االسبوع المقبل.

أكـ ــد مــؤســس مــوقــع ويــكــيــلــيــكــس ،أمــس

حيث يتهم بالتآمر مع الجندية األميركية

تحقيقا في مزاعم بشأن ارتكاب مخالفات

“آالف األش ــخ ــاص أدلــــوا بــأصــواتــهــم في

أمس الخميس ،إلى إنهاء “القمع الوحشي”

وقــــال م ــس ــؤول أمــيــركــي إن الــوزيــريــن

خالل االنتخابات المحلية التي جرت في

إسطنبول رغــم عــدم أهليتهم للتصويت

في فنزويال ،حيث دعا الرئيس ،نيكوالس

سيناقشان “مجموعة واسعة من القضايا”

الــخــمــيــس ،أن ــه ســيــقــاوم طــلــب الــواليــات

السابقة تشلسي مانينغ لقرصنة أجهزة

إسطنبول ،وخسرها حزب العدالة والتنمية

بناء على قرارات حكومية سابقة”.

مـ ـ ــادورو ،الــجــيــش إل ــى “مــحــاربــة جميع

عند لقائهما على هامش اجتماع مجلس

المتحدة تسلمه من بريطانيا ،حيث يمثل

حاسوب في البنتاغون ،التهمة التي تبلغ

الــحــاكــم ،بــزعــامــة الــرئــيــس رجـــب طيب

وأظهرت النتائج األولية وبعض عمليات

االنــقــابــيــيــن” غــــداة ت ــظ ــاه ــرات جــديــدة

بلدان القطب الشمالي الــذي يبدأ االثنين

أردوغــان ،لصالح حزب الشعب الجمهوري

إعـــــادة فـ ــرز األصـ ـ ــوات ف ــي االنــتــخــابــات

مناهضة له.

في مدينة روفانيمي شمالي فنلندا.

المعارض .وذكــرت وكالة أنباء األناضول

المحلية التي جرت على مستوى البالد أن

وصرح ترامب في البيت األبيض “صلواتنا

ويأتي ذلك بعد أن دعا زعيم المعارضة،

الــتــركــيــة أن االدع ـ ــاء اســتــدعــى أكــثــر من

حزب العدالة والتنمية خسر السيطرة على

تــواكــب الشعب الفنزويلي فــي معركته

خــوان غــوايــدو ،في فنزويال إلــى إضــراب

 100م ــن مــســؤولــي الــلــجــان االنــتــخــابــيــة

كل من إسطنبول والعاصمة أنقرة.

العادلة من أجــل الحرية” ،مضيفا “القمع

عام ومواصلة التظاهرات على أمل طرد

الستجوابهم كمشتبه فيهم.

وفــي ضربة ألردوغ ــان ،فــاز حــزب الشعب

الــوحــشــي للشعب الــفــنــزويــلــي يــجــب أن

الــرئــيــس نــيــكــوالس م ـ ــادورو ،الـــذي وعــد

وبــدا أن أردوغ ــان وحزبه لم يتقبلوا بعد

الجمهوري العلماني ،وهو حزب المعارضة

ينتهي سريعا”.

بمعاقبة “الخونة” المسؤولين عن التمرد

فــكــرة خــســارتــهــم فــي االنــتــخــابــات ،التي

الــرئــيــســي ،بــالــتــحــالــف مــع أحــــزاب أصغر

مــن جانب آخــر ،يناقش وزيــر الخارجية

العسكري الفاشل الذي وقع قبل يومين.

ج ــرت أواخـ ــر مـــارس الــمــاضــي ،فــحــاولــوا

بمقعد رئيس البلدية في المدينتين لينهي

األم ــي ــرك ــي ،م ــاي ــك بــومــبــيــو ،م ــع نــظــيــره

وقــال غوايدو أمــام آالف من أنصاره في

بشتى الطرق إعادتها،

سيطرة الحزب الحاكم عليهما المستمرة

ال ـ ـ ــروس ـ ـ ــي ،س ــي ــرغ ــي

ودع ــا الــحــزب إلــى إلــغــاء النتائج

منذ سنوات طويلة .وتولى مرشح حزب

الفـــــــــــــــــــــــــــــــــروف،

الــشــعــب ال ــج ــم ــه ــوري أك ـ ــرم إم ــام

ال ـ ــخ ـ ــاف ـ ــات بــيــن

إلى اإلضــراب العام .،مضيفا

إسطنبول كما قــدم طعن بها

أوغــلــو ،منصب رئــيــس بلدية

بلديهما بشأن األزمة

“سـ ــنـ ــواصـ ــل ت ــح ــرك ــن ــا فــي

مرتين ،وهــو ما أشــاع التوتر

إســطــنــبــول ،بعد  17يــومــا من

الــفــنــزويــلــيــة عــنــدمــا

وإع ـ ـ ـ ـ ــادة االنـ ــتـ ــخـ ــابـ ــات فــي

فــي األس ــواق المالية

االعتراضات وإعادة الفرز.

يلتقيان في فنلندا

كراكاس“ :سنواكب اقتراح التناوب
ف ــي اإلض ـ ـ ــراب إلـ ــى أن نصل

ال ــش ــارع إل ــى أن نحصل
على حريتنا”.

أم ــام الــقــضــاء هــنــاك بــعــد مــكــوثــه ســنــوات
متحصنا داخل سفارة اإلكوادور بلندن.
وق ــال قــاضــي بــريــطــانــي ،وفــق أمــا أفــادت
“أسوشيتد ب ــرس” ،أن تسليم أســانــج إلى
الواليات المتحدة ستستغرق “عدة أشهر”،
حيث يعد جلسة استماع إجرائية جديدة
في  30مايو الجاري.
وأضاف القاضي مايكل سنو إلى أنه تقرر
عقد جلسة أكثر موضوعية في  12يونيو
المقبل.
ومثل مؤسس ويكيليكس أمــام محكمة
في لندن عبر رابــط فيديو من السجن،
حيث يقضي عقوبة السجن لمدة 50
أسبوعا بسبب مخالفته شروط الكفالة.
وأشار إلى أنه سيقاوم قرار تسليمه
إل ــى ال ــوالي ــات الــمــتــحــدة،

عقوبتها القصوى السجن  5سنوات.
وطلب أسانج اللجوء في سفارة اإلكوادور
بلندن في يونيو عام  2012لتجنب تسليمه
لــلــســويــد ،حــيــث ك ــان مطلوبا الستجوابه
بشأن مزاعم اغتصاب واعتداء جنسي.
واقــتــادت الشرطة البريطانية أسانج من
داخل السفارة في أبريل الماضي ،وتتهمه
الواليات المتحدة بالمسؤولية عن واحدة
م ــن أكــبــر عــمــلــيــات تــســريــب الــمــعــلــومــات
ال ــس ــري ــة .ويــعــتــبــر الــبــعــض أس ــان ــج بطال
لفضحه ما يصفه أنصاره بأنه
إســـــاءة اس ــت ــخ ــدام للسلطة
ودفــاعــه عن حرية التعبير.
لــكــن بــالــنــســبــة آلخ ــري ــن هو
م ــت ــم ــرد خ ــط ــي ــر هـــــدد أم ــن
الواليات المتحدة.

Osama.almajed@albiladpress.com
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الصحافة ...مهنة لها حد
السيف

أسامة الماجد
يصــادف اليــوم الجمعة  3مايو اليوم العالمــي لحرية الصحافة ،وقد وجه

تطــوع فــي خدمــة األوطــان وتطويــر المجتمعــات ،وأن يتســم الخطــاب

ســيدي صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيس

الصحافــي بقيــم الموضوعيــة والرصانــة التــي تشــكل حجر األســاس في

الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه رســالة ســامية إلى العالم بهذه المناسبة،

مواثيق العمل الصحافي).

حملــت فــي طياتهــا بالغة من القيــم ومالحظات منهجيــة رائعة تركز في

ومن هنا فإن الصحافة ليست كغيرها من المهن ،إنما مهنة لها حد السيف

األســاس علــى الدور الطليعــي المهم الذي تقوم بــه الصحافة في التعامل

فــي خــط المواجهة والتحديات ،ولها خطوط تماس مباشــرة ومؤثرة في

مــع األحداث والتنوير والنهوض بالمجتمع ومســيرته في البناء والتنمية،

األهــداف والغايــات المحــددة وفهم الواقــع وتفاصيله البارزة والغاطســة،

فسمو رئيس الوزراء حفظه هللا ورعاه من أكثر القادة اهتماما بالصحافة

والصحافــة أيضــا هــي الرافــد الحيــوي الــذي يتأثــر بــه الشــارع والمجتمع

والصحافييــن ويريــد دائمــا أن يأخــذ رجــل الصحافــة واإلعــام مكانــه

وتســتطيع فهم مشــاكل الناس وتجاوزها نحو األفضل ،بشــرط أن يلتزم

الصائب في عملية التطوير على مستوى الشكل والمضمون.

الصحافيــون باألمانــة الصحافيــة والصــدق وروح المســؤولية الوطنيــة

يقول سموه أيده هللا (الصحافة بما لها من تأثير قوي وفعال في صياغة
ً
أساســا إلرســاء الســام واالســتقرار،
وتوجيــه الــرأي العــام العالمــي ،تعــد

العالية والعمل من أجل الوطن ورفعته ونجاحه.

واحتواء وتســوية النزاعات ،وبث روح التعاون بين الدول والمجتمعات،
وتوجيــه طاقاتهــا للتركيــز علــى القضايــا اإلنســانية المشــتركة التي يتفق
عليها المجتمع العالمي وفي مقدمتها التنمية المستدامة).
وقــال ســموه أيضــا (إن الرســالة النبيلــة التــي تحملهــا الصحافــة يجب أن

» »منذ أن دخلت عالم الصحافة قبل نحو  24عاما وأنا أكتب بال تقييد
وال تردد وال خوف ،وأتعلم دائما من التوجيهات القيمة لسيدي
سمو رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه في مجلسه األسبوعي وفي
مناسبات عديدة ،وهذا ما يعطينا قوة مضاعفة لحمل أمانة الكلمة
والمسؤولية الوطنية.

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «

الجمعة

 3مايو 2019
 28شعبان 1440

للتواصل17111483 :

عبدعلي الغسرة

اليوم العالمي للسالمة والصحة في مكان العمل
السالمة في مكان العمل صحة وأمن واستثمار ،واإلنفاق على سالمة العمال والموظفين
ً
وإنتاجــا مُ ســتدامً ا لهــا ،ويُ قلــل نفقاتها ويرفــع أرباحها،
وأمنهــم يُ حقــق اســتثمارًا للمنشــأة
ً
مجــال للحوادث المميتــة ،وهناك
فمنشــآت عمــل كثيــرة وخصوصــا الصناعية منهــا تكون

منشآت تراعي سالمة وأمن موظفيها وعمالها وبعضها تغيب فيها مبادئ السالمة.
أول بحث عن قانون السالمة تم في سنة 1802م ببريطانيا وشمل سالمة األطفال الذين
يلتحقــون بالمصنــع ُ
لميــا ،وفــي 1803م صــدر قانون الســامة األول
وهــم غيــر مؤهليــن عِ ً
فــي بريطانيــا ،وفــي 1974م صدر القانون األول للصحة والســامة .وفــي مملكة البحرين

صــدرت العديــد مــن القــرارات المُ تعلقــة بالســامة المهنيــة فــي العمــل ومنها (قــرار رقم 8
لسنة 2013م بشأن تنظيم السالمة والصحة المهنية في المنشآت) ،ويقوم ديوان الخدمة
المدنيــة بالتنســيق مع الجهــات الحكومية بتعزيز ثقافة وإدارة الصحة والســامة المهنية
وإصــدار التعليمــات الخاصــة بالســامة المهنيــة فــي البحريــن ،ومــن بنــود هــذه القــرارات
(يلتــزم صاحــب العمــل بتوفيــر وســائل الســامة والصحــة المهنية فــي أماكــن العمل على
نحــو يكفــل الوقاية من مخاطر العمل ــ المادة  ،)166وتأسســت جمعية الصحة والســامة
البحرينية في  20فبراير 1979م ،وهي من الجمعيات التي تتمتع بسجل جيد من العطاء
والبذل للبحرين وشعبها ،ويحتفل العالم بيوم الصحة والسالمة المهنية في  28أبريل من
أجل تحقيق عدد من األهداف ،ومنها ــ ضمان بيئة عمل آمنة والئقة تحوي مبادئ الوقاية
مــن األخطــار ،وعدم تشــغيل األطفال ،ونشــر الوعي بتداعيــات حوادث العمــل وإصاباتها
وأمراضهــا ،واالهتمــام بصحــة وســامة العاملين والعامــات في جميع المنشــآت ،والعمل
علــى التحســن الدائــم فــي أداء الصحــة والســامة المهنية ،وشــعار 2019م هــو (نحو بيئة
عمل آمنة).
yasmeeniat@yasmeeniat.com

صرخة العجيري من
سيسمعها؟

ياسمين خلف

ً
عموما ،فكل ما هو محلي،
مطربة الحي ال تطرب ،هكذا هو حالنا نحن العرب

درجــات الحــرارة بنســب كبيــرة ،مــا ســيترتب عليه بحســب العجيــري ارتفاع

آت ممــن هم منا وعلينا ،نشــكك فيه ،ولنقلهــا صراحة ال نثق فيه!
وكل مــا هــو ٍ

جنوني في أسعار األغذية.

وكل ما هو أجنبي ،نذهل به .عالم الفلك والرياضيات الكويتي صالح العجيري

لنكــن ولــو لمــرة واحــدة فــي حياتنــا ،أكثــر حكمــة فــي التعامــل مــع األزمــات

أطلــق صرخــة ،بمثابة جرس إنذار لمن ال يعاني من صمم .األيام تلوك بعضها،

الطبيعيــة ،ولنســتعد كمــا ينصحنــا هــذا الفلكــي الضليــع فــي علــم الكواكــب

وشــتاء العــام الجاري بعد ســبعة أشــهر ســيعود إلينــا من جديــد ،وإن لم نأخذ

والنجوم لمواجهة غضب الطبيعة ،لنســتعد بتوســيع شــبكات الصرف الصحي

تحذيــرات العجيــري على محمل الجــد ،فإننا ربما هالكــون ال محالة ،وكعادتنا
ً
دائما على اللبن المسكوب!
نبكي

بأعلــى درجــات ممكنة ،لنســتوعب الكمية المضاعفة مــن األمطار ،كي ال نغرق
مــن الدقائــق األولــى التــي تهطــل فيهــا علينــا األمطار كمــا يحدث لنــا كل عام،

أخبــار الشــمس كمــا أطلق عليها العجيــري ربما تكون أهم رســالة في تاريخنا،

ولنخزن األغذية طويلة األمد ،ونبدأ في بناء المنصات الزراعية ،كي ال نكون

فقــد أكــد بنبــرة صارمــة ،ال شــك فيها وال هزل ،أن شــهر ديســمبر المقبل بداية

حينهــا فــي “حيــص بيــص” ،ويضطــر النــاس إلــى شــراء تلــك األغذية بأســعار

لعصــر جليــدي قــد يســتمر لعشــر ســنوات أو أكثــر ،وبدايــة للهبــوط الشمســي

مضاعفــة ،العجيــري ليس من الهــواة وليس جديدا على علم الفلك ،قضى في

العظيم ،وسيكون له دور عظيم كذلك في زيادة كمية األمطار على منطقتنا،
ً
ً
خصوصا هنا في منطقتنا الخليجية
عموما ،والذي يهمنا
وفي الشرق األوسط

هــذا العلــم جل عمــره ،وحري بالمعنيين والمســؤولين أخذ كالمــه على محمل

ومنهــا مملكتنــا ،والتــي تنبــأ بــأن تتضاعــف كميــة األمطــار فيهــا لعشــرين أو
ً
ضعفا ،على ما شــهدناه هذا العام من أمطار ،ويعني ذلك القضاء على
ثالثين
المساحات الواسعة من األراضي الزراعية ،والثروات الحيوانية بسبب هبوط

» »إن الهدف األول من قانون الصحة والسالمة الحفاظ على سالمة العمال
في أماكن العمل والتوعية العامة بالسالمة المُ ستدامة والعمل على نشر
مبادئها .إن السالمة من الضروريات الحتمية في كل مواقع العمل من
إدارية وتشغيلية لما لها من آثار شخصية على العاملين ومادية إيجابية
للشركات والمصانع واألفراد ،ومسؤولية تحقيق السالمة تقع على عاتق
مؤسسات العمل أوال ،والعامل ثانيًا ،والمؤسسات اإلعالمية واألكاديمية
والثقافية والمجتمعية ثالثا ،كُ ٌل يُساهم بدوره في نشر ثقافة الصحة
والسالمة والتوعية بها ،فالسالمة واألمن مسؤولية مشتركة من الجميع.

الجد ،وليستعدوا لشتاء هذا العام من اآلن.
» »ياسمينة :لمرة واحدة ،لنخطط ونستعد ،ونعمل بجد لمواجهة الكوارث
الطبيعية.

أحمد عمران

تخصيص وقت للطالب لتنظيف الصفوف والساحات
واقــع النظافــة في مدارســنا الحكوميــة حديث ذو شــجون ،ولمعرفة ذلك البد
من النظر إلى الســاحات أثناء الفســحة وكيف يتعامل قطاع كبير من الطالب
مــع بقايــا ومخلفــات أطعمتهم ،حيــث إنهم يقومــون بإلقائها بعــد االنتهاء منها
علــى األرض دون اكتــراث أو مبــاالة ،ومــا إن ينقضــي وقــت الفســحة تجــد
الســاحات وكأنهــا مفروشــة بالقمامــة وبعدها يقــوم عمال النظافــة بتنظيف ما
خلفــه الطــاب وهــذا يكــرس االتكالية ويســاهم فــي صناعة جيل فاقــد لقيمة
النظافة .فال نســتغرب حين نشــاهد منظر القمامة في الحدائق العامة أو قرب

التعلم اآللي ورقمنة
العمليات

الســواحل أو الشــوارع ،فالمدارس لها دور كبير في زرع هذ الثقافة ،وال يمكن
أن نغفل الجهود التي تبذلها إدارات المدارس بالتعاون مع المعلمين في توعية

د .جاسم حاجي

يقــدر الباحثــون أنــه فــي عــام  ،2021ســيصل إنفاق المؤسســات على مشــاريع الذكاء

بهذه األنشطة للقيام بمزيد من المهام المربحة ،حيث أنتجنا برنامجا لشركة األبحاث

االصطناعي والتعلم اآللي إلى  57مليار دوالر ،أي أربعة أضعاف ما كان عليه في عام

الدوليــة  Nielsenيمكنــه أن يجد ويقرأ ويحفظ فــي قاعدة بيانات تركيبة محتويات

 ،2018هذه التقنيات تســتخدم اآلن كل يوم ،وليس فقط بين قادة االبتكار ،وبفضل

المنتج باستخدام صورة فقط من عبوته ،ما يقصر وقت العمل من الدقائق المخصصة

رقمنة العمليات التجارية ،تســيطر المؤسســات على كميات أكبر من البيانات ،والتي،

إلعادة كتابة التكوين يدويا من الملصق ،إلى بضع ثوان اللتقاط صورة للتغليف.

بمســاعدة التعلــم اآللــي ،يمكن اســتخدامها ألتمتــة العمل ،في الوقت نفســه ،يمكن أن

ثالثــا الصيانــة التنبؤيــة  - 4.0تحســين تكاليــف صيانــة الجهــاز ...نظــرًا ألن أي عطــل

يكون اإلنفاق على المجاالت الخمسة التالية محدو ًدا.

فــي األجهــزة يتضمــن تكاليــف اإلصــاح ووقت توقف اإلنتــاج ،فما هي الشــركة التي

أوال تخفيــض التكاليــف المرتبطــة بالحفــاظ علــى الطاقــة واســتخدامها ...فمــع تزايد
تعقيد النظام ،يزداد ً
أيضا التحدي المتمثل في اإلشراف عليه .وفيما يتعلق باستهالك

لــن تبحــث عــن األدوات التــي يمكنها التنبــؤ باألخطاء ومنعهــا؟ رابعا مراقبــة الجودة
 -أخطــاء أقــل مــع تعلــم اآللــة ،ففي العديــد مــن الصناعات ،تأتــي مراقبة الجــودة مع

الطاقة وتوليد غاز ثاني أكســيد الكربون ،ينتج قطاع الـ ( ICTتقنيات االتصاالت ،بما

تكاليف باهظة ،بالنسبة لمصنعي أشباه الموصالت ،التكاليف الباهظة تعني  % 30من

فــي ذلــك خدمات االتصــاالت وتكنولوجيا المعلومات) اثنين فــي المئة من االنبعاثات

التكاليف ،ويؤدي التحكم التلقائي في الجودة باستخدام أدوات التعرف على الصور

العالميــة ،وهــو علــى قــدم المســاواة مــع شــركات الطيــران ،ولتقليــل نفقــات الكهربــاء

إلى زيادة نسبة العيوب التي يتم اكتشافها بنسبة تصل إلى  90بالمئة.

الخاصــة بهــا ،قــررت  Googleتكليــف إدارة الطاقــة في إحدى غرف الخــوادم التابعة

» »خامسا قوة البيانات في المبيعات والتسويق وخدمة العمالء ،حيث إن
التعلم اآللي قادر على معالجة مجموعات البيانات بشكل أسرع وأكثر كفاءة
حتى من معظم المحللين الخبراء ،وهذا يجعل من الممكن تحليل ما
يحدث باستمرار ،على سبيل المثال ،في نظام مبيعات الشركة أو معامالتها،
وكذلك مراقبة نشاط العمالء بانتظام.

لهــا للــذكاء االصطناعــي ،والذي “تعلم” بنية المركز وخفض تكاليف التبريد بنســبة 40
في المئة.
ثانيا الحد من التكاليف البشرية من خالل األتمتة .يتيح التعلم اآللي أتمتة األنشطة
المتكــررة التــي تســتغرق وقتًــا طويــاً ،مــا يؤدي إلــى تحرير الفــرق التــي كانت تقوم

الطالب وحثهم على النظافة ،ولألسف فإن الطالب ال يلتزمون بأمور النظافة
إال حينما تكون أعين المعلمين حاضرة بينهم وعندما تغيب ينعدم االلتزام.
لذلك أصبح من الضروري تخصيص وقت محدد للطلبة للقيام بعملية التنظيف
التي تكون مقتصرة فقط على ما ألقوه من قمامة سواء في ساحات المدرسة
أثناء وقت الفسحة أو داخل الصفوف قبل المغادرة ،وقد يعارض بعض اآلباء
فكــرة عمليــة التنظيــف ولكنهــا الحــل األمثــل الذي سيســاهم في تعزيــز ثقافة
النظافة عند الطالب ،ألن الطالب إذا قام بنفسه بعملية التنظيف بشكل متكرر
سترســخ عنــده فكــرة رمي القمامــة في أماكنهــا المخصصة ومع مــرور الوقت
يثبــت فــي ذهنه هذا الســلوك .فمشــاركة الطلبــة في عملية النظافــة تعزز روح
التعاون وتكســبهم التواضع وتنمي لديهم اإلحســاس بالمســؤولية ،كما أن هذا
السلوك يمنح الوطن مظهرا حضاريا راقيا يتحدث عنه القاصي والداني.
» »لهذا فإن إلزام الطلبة بذلك تدريب عملي على تحمل المسؤولية،
فالشعارات واألحاديث التي تحث على النظافة نجد أغلب الطالب
يرددونها قوال ال فعال لذلك حان الوقت الذي تترجم فيه األقوال إلى
أفعال ،وهنا نستذكر تجربة اليابان التي تخصص وقتا للطلبة للقيام
بعملية التنظيف وكما تعرفون أن اليابان ليست عاجزة عن توفير عمال
ال يحافظ على الممتلكات
النظافة في المدارس ،لكنهم بذلك يعدون جي ً
العامة ويعزز عندهم الشعور باالنتماء والحب للوطن.

اتحاد السباحة
يكرم رئيس
االتحاد العربي
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علي بن محمد :دعم سمو ولي العهد وسام فخر

Sports
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أشاد بحضور عيسى بن سلمان وهنأ األهلي بـ “أغلى الكؤوس”

اتحاد السباحة

قــدم رئيــس االتحــاد البحرينــي للســباحة
محمــد المجبــل شــكره وتقديــره وامتنانــه
الكبيــر لألشــقاء فــي الجمهوريــة التونســية

اتحاد الطائرة

على كرم الضيافة وحفاوة االســتقبال .جاء

رفــع رئيــس االتحــاد البحرينــي للكــرة

ذلــك خــال التكريــم الــذي قــام بــه المجبــل

الطائــرة الشــيخ علــي بــن محمــد آل

لرئيــس الجامعة التونســية للســباحة الهادي

خليفــة أســمى آيــات الشــكر والعرفــان

بالحســن ،وذلــك علــى هامــش اجتماعــات

إلــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى

الجمعيــة العموميــة والمكتــب التنفيــذي

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء

لالتحاد العربي للسباحة والذي انعقد أخيرا

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن

بتونــس .وعلــى نفــس الســياق قــام رئيــس

حمــد آل خليفة لرعايته الكريمة لكأس

االتحــاد البحرينــي للســباحة بتكريــم رئيس

ســمو ولــي العهــد للكــرة الطائــرة والذي

االتحــاد العربــي للســباحة طــه بــن ســليمان؛
تقديــرا للجهــود التــي يبذلهــا فــي تطويــر
رياضة السباحة في البلدان العربية.

الجمعة

يعكــس اهتمام ســموه المتواصل بدعم
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الحركة الشبابية والرياضية.
وأعــرب الشــيخ علــي بــن محمــد آل
خليفــة عــن اعتــزازه الكبيــر بتنظيــم
االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة
لبطولــة كأس ســمو ولــي العهد ســنويا،
والتــي تتشــرف األنديــة بالمشــاركة بها

الخياط يشارك باجتماع “تنظيمية المالكمة”

والتنافس على لقبها؛ ألنها تحمل اســما
ً
غاليــا علــى الجميــع ،مشــيدا بالمكانــة

اتحاد فنون القتال

المتميــزة للبطولــة منــذ انطالقتها ألول
مرة موسم  - 1975 1976وما اكتسبته

يشــارك رئيــس االتحــاد البحرينــي لفنــون القتــال المختلطــة رئيــس االتحــاد

مــن تطوير واهتمــام بالغ حتى أضحت

البحرينــي للمالكمــة خالــد الخيــاط باجتمــاع اللجنــة التنظيميــة للمالكمة بدول

أحــد أهــم البطــوالت الرياضيــة علــى

مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،والذي سيعقد بدولة الكويت الشقيقة.

المســتوى المحلــي ،منوهــا كذلــك بمــا

ويتــرأس اللجنــة التنظيمية الخليجية

أســهمت بــه البطولــة مــن دور بــارز في

للمالكمــة الشــيخ حامــد بــن خــادم بــن

سمو ولي العهد

سمو الشيخ عيسى بن سلمان والشيخ علي بن محمد

االرتقــاء بمســتوى لعبــة الكــرة الطائــرة

علــى حضــوره لنهائي “أغلــى الكؤوس”

آل خليفــة يعتبــر مصــدر فخــر واعتزاز

من جميع النواحي.

معربــا عن تشــرف أســرة الكــرة الطائرة

ألســرة الكــرة الطائرة؛ لمــا يكنه الجميع

كمــا تقــدم الشــيخ علــي بــن محمــد آل

بحضــور ســموه وتتويــج األبطــال

خليفــة بخالــص الشــكر والعرفــان إلــى

اســتمرارا لدعــم واهتمــام ســموه بهــذه

ســمو الشــيخ عيســى بــن ســلمان آل

المســابقة ،مشــيدا بالجهود التي يبذلها

خليفــة نجــل ســمو ولــي العهــد ،رئيــس

سموه في دعم الحركة الرياضية.

مجلــس أمناء وقف عيســى بن ســلمان

وأكــد الشــيخ علــي بــن محمــد آل أن

التعليمــي الخيــري ،نائــب راعــي الحفل

حضور ســمو الشــيخ عيســى بن سلمان

مــن محبــة وتقدير لســموه ،مشــيرا إلى
أن حضــور ســموه كان له أبلــغ األثر في
نجــاح النهائــي ومنحه زخمــا من جميع
النواحي.
كمــا هنأ الشــيخ علي بــن محمد مجلس
إدارة النادي األهلي بفوزه بلقب بطولة
الــكأس للمــرة الرابعــة علــى التوالــي
والخامســة فــي تاريــخ النــادي ،مؤكــدا

بطي آل حامد ،ويشغل منصب األمين

اســتحقاق النادي للفوز بأغلى الكؤوس

العام للجنة حسن الحمادي.

عطفا على ما قدمه من مســتوى متميز

ووضعــت اللجنــة العديــد مــن األجندة

طــوال الموســم وأداء قتالــي تمكن من

علــى جــدول األعمــال ،مــن أبرزهــا
اعتمــاد أعضــاء اللجنــة التنظيميــة

خاللــه أن يثبــت نفســه ويعتلــي المركز

المرشــحين مــن االتحــادات واللجــان

األول بــكل جــدارة ،مشــيدا بجهــود

المســؤولة عن لعبــة المالكمة ،واعتماد

الجهــاز اإلداري والفنــي والالعبيــن

روزنامــة البطــوالت ،ودعــم تطويــر

والدعم الجماهيري الكبير ،متمنيا حظا

اللعبــة والــذي من شــأنه إعــادة الحياة

أوفــر لنادي المحرق في االســتحقاقات

فيهــا مما يعزز الحضور الخليجي على
المستويين القاري والدولي ،ومناقشة

خالد الخياط

الكوادر الخليجية وذلك بالتنســيق مع

اللجان التنظيمية الخليجية والمكتب

االتحادات القارية والدولية.

التنفيــذي للجــان األولمبيــة الخليجية،

وكانــت اللجنــة التنظيميــة الخليجيــة

وتــم االتفــاق علــى أن يســتمر الشــيخ

للمالكمــة برئاســة الشــيخ حامــد بــن
خــادم بــن بطــي آل حامــد قــد عقــدت

رئيســا،
حامــد بــن خــادم بــن بطــي
ً

وحســن الحمادي أمينًا عامً ا وأن تبقى

فــي أبريــل الماضــي اجتماعً ــا فــي

العاصمــة اإلماراتيــة أبوظبــي مقــرا

ســلطنة عمان ،على هامش اجتماعات

للجنة.

البرامــج والــدورات التدريبيــة لتأهيل

المقبلة.
وأشــاد الشــيخ علــي بــن محمــد بالروح
الرياضيــة مــن قبــل جماهيــر النادييــن
والتزامهــم بالتشــجيع المثالــي وحرص
الفريقيــن علــى التنافــس الرياضــي
الشريف ،وهنأ جميع الالعبين الحائزين
علــى األلقاب الفرديــة معربا عن خالص
شــكره وتقديــره لــكل األنديــة الوطنية
األعضــاء التــي ســاهمت بتعاونهــا فــي
األهلي بطل كأس سمو ولي العهد

نجاح الموسم الرياضي  - 2018.2019

الحـالــة يقتـرب من البقـاء في الــدوري الممتــاز

تـــخـــطـــى ســــتــــرة فـــــي ذهــــــــاب الـــمـــلـــحـــق الــــــكــــــروي 2019 - 2018
أحمد مهدي

اقتــرب فريــق الحالــة مــن البقــاء فــي دوري ناصر بــن حمد الممتاز لكــرة القدم ،بعــد أن تخطى
سترة بثالثة أهداف مقابل واحد ،في مباراة الذهاب للملحق للموسم الرياضي
.2019 - 2018
ويجمــع الملحــق ثامــن ترتيــب دوري ناصر بن

مفلــح فــي الشــوط الثانــي مــن زمــن المبــاراة.

حمــد الممتــاز مــع ثالــث ترتيــب دوري الدرجة

أدار المبــاراة الطاقــم التحكيمــي المكــون مــن

الثانية .ورغم تقدم ســترة بهدف لالعب أحمد

حكم الســاحة عبدالشــهيد عبداألميــر ،وعاونه

محمد الشهير بـ ”السكي” في الدقيقة ( )16من

محمــد جعفــر وعبــدهللا صالح ،والحكــم الرابع

عمــر المبــاراة ،إال أن الحالــة تمكــن مــن حســم

عبدالعزيز شريدة ،فيما كان عبدالعزيز الوادي

األمــور لصالحــه بقلــب النتيجــة علــى ســترة

مقيمــا للحكام ،وعبدالرحمــن عبدالقادر مراقبا

وتسجيل  3أهداف جاءت عبر كل من:محمود

للمبــاراة .وســيلتقي الفريقــان مجــددا يــوم

الحايكــي فــي الدقيقــة ( ،)58وعبــاس الســاري

الثالثاء المقبل الموافق  7مايو الجاري ،وذلك

فــي الدقيقتيــن ( )67و ( .)86وشــهدت المباراة

فــي مبــاراة ســيحتضنها اســتاد النــادي األهلي

إضاعــة ركلــة جــزاء مــن قبــل محتــرف الحالة

عنــد  10مســاء ،وهــي المبــاراة الحاســمة نحو

سامويل في الدقيقة ( ،)20كما شهدت المباراة

مصير المتأهل للدوري الممتاز والهابط لدوري

إشــهار البطاقــة الحمــراء لالعب الحالــة راكان

الدرجة الثانية.

من لقاء الحالة وسترة

عنان ويعقوب يشاركان بدورة ند الشبا
حسن علي
يشــارك مجموعــة مــن العبي الكــرة الطائــرة المحليين في دورة نــد الشــبا الرمضانية ،التي
تقام بدولة اإلمارات العربية المتحدة خالل الفترة من  8حتى  14مايو الجاري بمشاركة 6
فرق مقســمة على مجموعتين ،تضم المجموعة األولى كال من المفاجأة ،فهود زعبيل ،دبي
 ،2020وتضم المجموعة الثانية البركان ،دبي  ،2021بن ثاني.
وذكــر المــدرب والمشــرف علــى فريقــي دبــي

نعيم ،الليبرو علي صالح.

 2020ودبــي  2021عيســى حســن أن الفريق

أمــا فريــق (دبــي  )2021فإنــه يضــم الالعــب

األول (دبــي  )2020يضــم العبيــن اثنيــن مــن

الســعودي أحمــد بخيــت والمحتــرف الكوبــي

البحريــن وهمــا ناصــر عنــان محتــرف النصــر

رامــوس هرنانديز الذي يعتبر أفضل مســجل

اإلماراتــي ،ومحمــد يعقــوب العــب نــادي

في الدوري اإليطالــي ،والدوليان اإلماراتيان

داركليــب ،باإلضافــة إلــى  5العبيــن دولييــن
بمنتخــب اإلمــارات وهــم عامــر غــام ،صانــع
األلعــاب محمد ســلطان ،محمد شــمل ،محمد

حمــدان غانم ،ومبارك منصور ،والليبرو خالد
حمــزة وصانع األلعــاب ماجد ثاني إلى جانب
التونسي وائل شماخلي.
وعبــر عيســى حســن عــن أملــه فــي أن يوفق

جوائزها ضخمة
ومستواها أقوى من
الدوري اإلماراتي

فريق  F3-Aبطل النسخة الماضية

حقــق المركــز األول بوجــود محمــد يعقــوب

أقيمــت تحــت رعايــة ولــي عهــد دبــي رئيس

المركــز األول المقــدرة بـ  600ألف درهم بينما

الدوري اإلماراتي إلى مستوى دورة ند الشبا،

وناصــر عنــان ،فيمــا حقــق فريــق  F3-Bالذي

مجلــس دبــي الرياضي ســمو الشــيخ حمدان

حصــل  F3-Bعلــى  500ألــف درهــم وفريــق

وقــال :كل الفــرق فــي الدورة تلعــب بالعبين

كان يضــم العــب األهلــي محمد عنــان المركز

بــن محمــد بن راشــد آل مكتــوم ،حيث ينظم
ً
ســنويا
دورة نــد الشــبا مجلس دبي الرياضي

المفاجــأة صاحــب المركــز الثالــث علــى 400

أجنبيين وبعضهــم األفضل في العالم وبذلك

ألــف درهــم .وكان رئيــس االتحــاد اإلماراتــي
للكرة الطائرة يوســف المال قد صرح لوســائل

مــن الصعب الوصــول إلى هذا المســتوى في
ً
قريبا ولكن
الدوري ،نتمنى أن نقدم مســتوى

اإلعــام اإلماراتيــة بأنــه مــن الصعــب وصول

الواقع مختلف.

الفريقــان اللــذان يضمــان عناصــر بحرينيــة

الثاني.

وكان فريــق  F3-Aقــد تــوج بطــاً لبطولــة

فــي شــهر رمضــان تحــت شــعار «قــدرات ال

كان يلعب العام الماضي تحت مســمى F3-A

الكــرة الطائرة ضمن منافســات الدورة والتي

حــدود لهــا» .وحصل فريــق  F3-Aعلى جائزة

فــي إحــراز اللقــب ،خصوصــا أن الفريق الذي

من منافسات البطولة العام الماضي

إطالق الحملة الترويجية لمهرجان ناصر بن حمد

“البحرين للتحمل” يتطلع للمزيد من اإلنجازات

لجنة الموروث

المكتب اإلعالمي

أطلقت اللجنة المنظمة لمهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي الحملة الترويجية

يتطلــع أبطــال فريــق البحريــن للتحمــل  13خافييــر غوميــز وتيرينــزو بــوزون إلضافــة المزيــد

للمهرجــان الــذي يقــام فــي شــهر رمضان المبــارك بتنظيم مــن لجنة رياضــات الموروث

مــن اإلنجــازات العالميــة لســجلهما خــال مشــاركتهما فــي بطولــة العالــم للمســافة الطويلــة فــي

الشعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية.

بونتيفيدرا والتي ينظمها االتحاد الدولي للترايثلون وتقام هذه البطولة على مضمار يمتد على

وعكفــت اللجنــة المنظمــة للمهرجــان على

النطــاق المهرجان الــذي يبدأ في األول

مســافة ضعف أو  3أضعاف المســافة العادية ،وستشــمل هذا العام سباق سباحة على مسافة 3
كلم ،وسباق دراجة هوائية على مسافة  112كلم إضافة لسباق جري لمسافة  30كلم.

اإلعــداد األمثــل لهــذه الحملــة الترويجيــة

مــن رمضــان ويســتمر حتــى العشــرين

مــن خــال نشــر إعالنــات المهرجــان فــي

مــن الشــهر الكريــم .وأشــرف علــى إنتــاج

وســتكون هــذه أول مشــاركة لغوميــز فــي

أريــد أن أفوت مثل هذه الفرصة للمســابقة

الشــوارع ووســائل التواصــل االجتماعــي،

اإلعــان الترويجــي لمهرجــان ناصــر بــن

هــذه البطولــة ويقــول فــي هــذا الســياق

في بلدي”.

إضافــة إلــى التلفزيــون .وأنتــج تلفزيــون

حمــد الرمضاني الشــعبي المخرج عيســى

“ســيكون شــيء خــاص بالنســبة لــي أن

وشــارك بــوزون في العام  2013في ســباق

فــي المهرجــان ليوميــن إضافييــن لتنتهي

أنافس في وطني الســبت المقبل ،المسافة

ثانيــا علــى
بيلفــورت ،بفرنســا وقــد حــل
ً

الطويلــة هــي ليســت مــا أركــز عليــه خــال

مضمــار ســباق أصغــر مــن الــذي سيســتابق

مهلة التسجيل يوم غدا السبت.

التدريبــات فــي هــذه اللحظــة ،ولكننــي ال

عليه في بونتفيدرا.

ترويجيــا لمهرجــان
البحريــن إعال ًنــا
ً

المطــوع ،حيــث تضمــن اإلعــان التعريف

ناصــر بــن حمــد الرمضانــي الشــعبي لبثــه

عــن األلعــاب الشــعبية التــي يشــملها

عبــر قنــاة البحريــن الرياضيــة اســتعدادا

المهرجــان .مــن جانــب آخــر ،وجــه رئيــس

لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي خليفة
القعــود بتمديد فترة التســجيل للمشــاركة
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سمو الشيخ عيسى بن علي يزور نادي النويدرات

اســـــتـــــمـــــرارا لـــنـــهـــج ســــمــــوه فـــــي الــــتــــواصــــل مـــــع األنــــــديــــــة كـــافـــة

اتحاد السلة

أكد سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة ،أن االتحاد حريص على
تقديم مختلف أشــكال الدعم والرعاية لألندية األعضاء ،وتلبية االحتياجات الالزمة لها التي من شــأنها أن تســهم
بشكل فاعل في تحقيق العديد من المنجزات والطموحات المنشودة.
جــاء ذلــك خــال زيــارة ســموه لنادي

نعتبــره جزءا من عوامــل الدفع بهذه

وقــال رئيــس نــادي النويــدرات إن

النويــدرات الرياضــي ،والتــي التقــى

الخطوات نحو األمام”.

الجميــع متفائــل للغايــة مــن المرحلــة

فيهــا برئيــس النــادي الســيد محمــد

وأثنــى ســموه على الجهــود المتميزة

المقبلــة ومــا تحملــه مــن خطــوات

علي جاسم ،وأعضاء مجلس اإلدارة،

التــي يقــوم بهــا رئيس مجلــس إدارة

جــادة نحــو التطويــر ،مؤكــدا أن

الــذي

النــادي الســيد محمــد علــي وأعضــاء

الفتــرة الماضيــة شــهدت العديــد مــن

يحرص عليه سموه مع األندية كافة.

مجلــس اإلدارة فــي دعــم وتطويــر

الخطــوات الملموســة التــي تعــزز من

وقــال ســموه إن سياســة مجلــس 

النــادي عمومــا ولعبــة كــرة الســلة

تطلعات األنديــة وتدفعها للعمل بكل

إدارة اتحــاد كــرة الســلة ترتكــز حول

خصوصا ،مشــيدا بالخطط والبرامج

قــوة للمســاهمة فــي تطويــر اللعبــة

توفيــر األرضيــة الخصبــة لجميــع

التــي يقدمهــا مجلــس إدارة النــادي

واالرتقاء بمستوى الالعبين.

األندية لتكــون موقعا مهما لالنطالق

الرامية إلى االرتقاء بواقع اللعبة في

نحو تحقيق األهداف والتطلعات.

النادي.

وأضــاف ســموه “نحــن علــى ثقة بأن 

بــدوره ،أشــاد رئيــس مجلــس إدارة

هــذه السياســة ســوف تســهم بــكل

نــادي النويدرات محمــد علي بمبادرة

سيواصل دعم مسيرة

تأكيــد فــي ســير الخطــط الموضوعة

ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل

مــن قبــل مجلــس اإلدارة بأكمــل

خليفة بالتواصل المباشــر مع األندية

مضيفا أن الجميع على ثقة

وجــه ،خصوصا في ظــل الدعم الذي

الوطنية الذي يؤســس لشــراكة قوية

نتلقــاه مــن األنديــة األعضــاء ،والذي

بين االتحاد واألندية.

اســتمرارا

لنهــج

التواصــل

» »وأكد أن مجلس إدارة النادي
التطوير التي ينتهجها سموه،
تامة بأن المرحلة المقبلة

ستشهد المزيد من اإلنجازات
والمكتسبات.

جانب من زيارة سمو الشيخ عيسى بن علي لنادي النويدرات

نهاية موسم عنان مع النصر اإلماراتي

الخلل الكبير

بع ــد خس ــارة الفري ــق م ــن العي ــن بنص ــف نهائ ــي ال ــكأس
حسن علي

Û Ûلــو نمســك الورقــة والقلم ونحســب كم
بطولة فاز بها النادي األهلي أو النســور

جعفر حبيب

ســابقً ا ســوف نتعجب كيف لهذا النادي
العريــق أن يلعــب فــي دوري الدرجــة

الثانية لكرة القدم مرتين بينما نادي المحرق منافســه الوحيد يلعب في الدرجة األولى .هذه
حقائق ال يتصورها أي عقل رياضي عموما وال عاشق لكرة القدم خصوصا.

Û Ûلكــن فــي الموســم الجــاري لدوري الدرجــة الثانية حقق األهلــي نتائج كروية مبهــرة وهذا أمر

انتهــى موســم العــب منتخبنــا الوطنــي والنــادي األهلــي للكــرة الطائــرة ناصر عنان مــع نــادي النصر اإلماراتــي بهذا

طبيعــي؛ ألنــه يمثــل ثانــي أكبــر األنديــة المحليــة حضورً ا فــي كرة القــدم وصنع بل قــدم لكرة

الموسم - 2018 2019بيد أن الالعب يربطه عقد مع النادي اإلماراتي حتى  31مايو الجاري.

القدم مئات الالعبين المرموقين الذين ارتدوا قميص المنتخب الوطني ســواء على مســتوى

وخاض عنان آخر مباراة مع النصر أمام

رغبتــه فــي خــوض تجربــة احترافيــة

العهــد أمــام المحرق وهــو اللقب

العيــن فــي الــدور قبــل النهائــي لــكأس

جديــدة فــي الموســم المقبــل 2019

الــذي تــوج بــه األهلــي للمــرة

رئيــس الدولــة والتــي خســرها النصــر

 - 2020بعــد أن خــاض أول تجربــة

الخامســة في تاريخه وللمرة

بنتيجة /3 0يوم الثالثاء الماضي ،فيما

الموســم الحالــي بموافقــة مــن مجلــس

الرابعــة علــى التوالــي بعد

فاز شباب األهلي على الوصل بالنتيجة

إدارة النــادي األهلــي ليســتفيد الالعــب

هزيمــة طائــرة األحــام

ذاتهــا ليتأهــل فريقــي العيــن وشــباب

مــن قيمــة الصفقــة ويؤمــن مســتقبله

بـــ  3أشــواط مقابــل

األهلي إلى نهائي كأس رئيس الدولة.

المعيشــي ،إذ عبر عنان عــن رضاه التام

شوط.

وكان النصــر اإلماراتــي نجــح بالفــوز

من التجربة وســعادته بالمعاملة الطيبة

ببطولــة كأس صاحــب الســمو نائــب

التــي لقيهــا من النــادي اإلماراتــي ،األمر

رئيــس الدولــة ،فيمــا ظفــر العيــن بدرع

الذي قد يفتح أمام المجال أمام تجديد

الــدوري ،ويبحــث شــباب األهلــي عــن

عقده أو ربما اللعب لناد إماراتي آخر.

الخــروج ببطولــة مــن الموســم الحالــي،

ورغــم غيــاب عنــان عــن “النســور” هــذا

والــذي ســيختتم ببطولــة كأس صاحب

الموســم إال أن جماهيــر األهلــي الوفيــة

السمو رئيس الدولة.

والالعبيــن اســتذكروا الالعــب عندمــا

وكان عنــان قــد أكــد لـــ “البالد ســبورت”

رفعــوا قمصيــه بعــد نهائــي كأس ولــي

األشبال أو الناشئين أو الشباب بما فيهم الفريق األول.

Û Ûلو احتفل النادي األهلي بصعوده سيكون االحتفال باهتًا جدً ا؛ ألنه سيعيب نفسه أكثر من أن
يفتخــر بــه فاألهلــي يفتــرض أال يهبــط وأال يغادر منصات التتويج في كــرة القدم أو على أقل
تقديــر يكــون واحــدً ا من المتنافســين على األلقاب في كل موســم منذ بدايات كــرة القدم في
موســم /57 58وحتــى اليــوم لكــن األخطاء الفنيــة واإلدارية التي تم ارتكابهــا ضد الفريق من
أهلــه وجماعتــه ســلبته القوة والعراقة وتحول من فريق قــوي إلى فريق عادي يرتدي العبوه
القمصان الصفراء وهم غير منتمين إليه دمً ا ولحمً ا وال عظمً ا.

Û Ûهذه حقيقة مؤلمة لعشــاق النســر األصفر لكن الســؤال الذي يبدو متكررً ا ،ما خطة كرة القدم
فــي هــذا النــادي العريــق للموســم الجديــد ليس مــع الفرق الكبيــرة؛ ألنه في الحقيقــة ال يوجد

فريــق كبيــر فــي هــذا الزمــن كمــا كما كنــا عليه فــي الماضي ،فقــد تســاوى العصفور مــع البلبل
واألرنــب مــع القــط والحمامــة مــع الدجاجة ولم نعد في اســتطاعتنا أن نفرق بيــن الطيور فما
بالنا بالذين يسيرون ويزحفون على أربع؟

Û Ûأنــا أصــرخ مــن قلبــي؛ ألن القادم ســيكون أســوأ لكرة القــدم المحليــة وآخر النتائــج في دوري

ناصر عنان

الدرجــة الثانيــة فــي هــذا الموســم تنبــئ عــن كــوارث وعلــى ســبيل المثــال/7: 1و 8/0وعلــى

المســؤولين في اتحاد الكرة أن يقارنوا بين هاتين النتيجتين في نهاية القســم األول ليعرفوا
الخلل الكبير والذي يفضح الكبير مع الصغير.

المحرق بط ً
ال لكأس المصرف الخليجي لكرة الصاالت
اتحاد الكرة

توّ ج الرئيس التنفيذي للمصرف الخليجي التجاري سطام سليمان القصيبي ،فريق المحرق
بطــا لــكأس المصــرف لكــرة الصــاالت بفــوزه علــى الحــد (/٠ )٥فــي النهائــي ،بحضــور عضو
مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس لجنة الشواطئ والصاالت عارف المناعي ،واألمين العام
لالتحاد إبراهيم البوعينين.
فعلــى صالــة مدينــة خليفــة الرياضيــة،

وقــدم عضو مجلــس إدارة االتحاد البحريني

نجــح المحــرق فــي كســب البطولــة بجــدارة

لكــرة القــدم ورئيــس لجنــة الصــاالت

واســتحقاق علــى حســاب الحــد بـــ  5أهــداف

والشــواطئ عــارف المناعــي شــكره وتقديره

دون رد .وانتهــى الشــوط األول مــن المبــاراة

إلى رئيس مجلس إدارة االتحاد الشيخ علي

بتقدم المحرق بهدفين نظيفين.

بن خليفة آل خليفة وأعضاء مجلس اإلدارة

وسجل أهداف المحرق :علي عبدالرسول (٣

على دعمهم للعبة كرة الصاالت.

أهداف) ،علي صالح وحسين القصاب.

كمــا أعــرب المناعي عــن شــكره وتقديره إلى

وبعــد نهايــة المبــاراة ،تــوّ ج القصيبــي فريــق

المصرف الخليجي التجاري لدعمه مسابقتي

المحــرق بالميداليــات الذهبيــة وكأس

الــدوري والــكأس للموســم  - ٢٠١٨،٢٠١٩

المصــرف الخليجي التجــاري لكرة الصاالت،

مشــيدا بتعــاون ودعــم الرئيــس التنفيــذي

كمــا تــم تقليــد العبــي الحــد الميداليــات

للمصرف الخليجي التجاري سطام القصيبي.

الفضية.

ولفــت المناعــي إلى أن مثل هذه المســابقات

فريق المحرق متوجا بالكأس

لهــا العديــد مــن االنعكاســات اإليجابيــة علــى

تفعيــل أنشــطتها بمــا ينعكــس إيجابــا علــى

الرياضيــة ،بإقامــة  4مباريــات .يلعــب البديع

مســتوى المنتخبــات الوطنية لكــرة الصاالت،

مســتوى منتخب الصــاالت ،مشــيرا إلى تميز

مــع قاللــي عند  3عصرا ،ســترة مــع التضامن

مؤكــدا دورهــا البــارز فــي إثــراء اللعبــة

منتخــب الصــاالت فــي كأس آســيا ٢٠١٨

عنــد  4.30عصــرا ،المالكيــة مــع الحــد 6.15

والمســاهمة فــي خلــق أجــواء تنافســية يبرز

ووصوله إلى ربع النهائي.

مساء ،الشباب مع المحرق عند  8مساء.

من خاللها العديد من المواهب.

إلــى ذلــك ،تختتــم اليــوم الجمعــة منافســات

وسيشــهد اليوم تتويج المحرق بطال للدوري

وقــال المناعي إن لجنة الصاالت والشــواطئ

دوري المصــرف الخليجــي التجــاري لكــرة

بعــد حســمه اللقــب ،فيمــا يتنافــس الشــباب

باالتحــاد البحريني لكــرة القدم حريصة على

الصــاالت ،وذلــك علــى صالــة مدينــة خليفــة

والحد على المركزين الثاني والثالث.

فاز في النهائي
على الحد بـ 5
أهداف دون رد
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العبو المنتخب الفائزون بنزاالت اليوم األول

سمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد يشهد انطالق منافسات بطولة آسيا لـ “”MMA

ســموه يشــيد بجهــود اتحــاد  IMMAF-WMMAAفــي تعزيــز اللعبــة بقــارة آســيا

المكتب اإلعالمي

سموه :جهود االتحاد

شــهد النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنــة األولمبية

الدولي تصب في مصلحة

البحرينيــة ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة يوم الخميس الموافــق  2مايو الجاري،
انطــاق منافســات النســخة الثانيــة لبطولــة آســيا المفتوحــة لفنــون القتــال المختلطــة

تطوير هذه الرياضة

للهــواة ،والتــي ينظمهــا االتحاد الدولي لفنون القتــال المختلطة  IMMAF-WMMAAفي
الفترة  4 - 2مايو بفندق إمباسادور بالعاصمة التايالندية بانكوك.

وتحويلها للعبة أولمبية

“أســعدنا كثيرا ما قدمه العبو المنتخب من

جهود متميزة لالتحاد الدولي
وأشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة
بالجهــود المتميــزة التــي يبذلهــا االتحــاد
الدولــي لفنــون القتال المختلطــة IMMAF-
WMMAA؛ لتعزيــز رياضــة فنــون القتــال
المختلطــة  MMAعلى مســتوى قارة آســيا،
وذلــك من خــال دعمه وتنظيمــه للفعاليات
والبطــوالت ،التــي تســهم فــي رفع مســتوى
المنتخبات والالعبين ،مؤكدا سموه أن تلك
الجهود تصب في مصلحة نجاح الخطوات
التــي يبذلهــا االتحــاد الدولــي لتطويــر هــذه
الرياضــة ومســاعيه الحثيثة نحــو تحويلها

مستويات فنية قوية خالل النزاالت ،والذي
أكــدوا من خاللها حرصهم في الظهور بهذه

سموه يشيد بما قدمه

علــى إحراز النتيجة المطلوبة .وإن وجودنا

العبو المنتخب من

المســتويات منــذ البداية؛ ليعلنــوا إصرارهم
معهــم يعكــس حرصنــا واهتمامنــا الدائمين

مستويات قوية في

علــى دعمهــم ومؤازرتهــم ،والــذي يرفــع من
معنوياتهــم ويدفعهــم أن يحققــوا إنجــاز

منافسات اليوم األول

قاري جديد”.
وشــكر ســموه الالعبيــن إبراهيــم درويــش
وعبدالمنــاف محمــدوف ومــراد علــى

سموه أثناء مرافقته ومؤازرته لالعبي المنتخب

مــا قدمــوه مــن مســتوى فنــي كبيــر رغــم
خســارتهم فــي النــزاالت ،متمنيا ســموه لهم

افتتاح بطولة آسيا 2

 8العبين يتأهلون للدور قبل النهائي

افتتحــت يــوم أمــس بفنــدق إمباســادور

وأســفرت نتائــج نــزاالت لالعبــي المنتخــب
الوطنــي بمنافســات اليــوم األول ،عــن تأهل

لرياضة أولمبية.

حظا أوفر في المشاركات المقبلة.

إشادة بمستوى الالعبين

سموه يرافق  11العبا

بالعاصمــة التايلنديــة بانكــوك ،منافســات

وأشــاد ســموه بالمســتويات القويــة التــي

وحــرص ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل

بطولــة آســيا المفتوحــة الثانيــة لفنــون

 8العبيــن للــدور قبــل النهائــي فــي هــذه

القتــال المختلطــة للهــواة .وقــد ســبق إقامــة

البطولــة ،إذ تأهــل الالعــب محمــد المعماري

المواجهــات كلمــة افتتاحيــة لرئيــس االتحاد

للــدور قبل النهائي فــي وزن  56كيلوجراما،

الدولــي لفنــون القتــال المختلطــة كاريــث

بعــد فــوزه علــى الالعــب التايلنــدي شــوالك.

بــراون ،رحــب فيهــا بحضــور ســمو الشــيخ

وتأهل الالعب منصور محمدوف للدور قبل

خالــد بــن حمــد آل خليفــة ،وكذلــك بجميــع

النهائــي بــوزن  56كيلوجرامــا ،لعــدم حضور

الفرق المشــاركة ،متمنيا لهم التوفيق النجاح

منافســه البريطاني محمــد موكييف للنزال.

فــي هــذه النســخة مــن البطولــة ،التي تشــهد

وتأهل الالعب محمدوف ادريس للدور قبل

مشاركة  79رياضي ورياضية من  12دولة.

النهائــي لوزن  61كيلوجراما ،بعد فوزه على

قدمهــا العبــو المنتخــب الوطنــي خــال
منافســات اليــوم األول من البطولــة ،والتي
تعكس بشــكل واضــح التحضيرات لخوض
غمــار هذه المشــاركة ،مؤكدا ســموه أن تلك
المستويات ستنعكس بصورة واضحة على
ظهــور المنتخب بصورة مشــرفة ،وتحقيقه
للتطلعات بإحرازه إنجاز آسيوي جديد.
وقال ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة

خليفــة على مرافقــة  11العبا من المنتخب
الوطنــي لفنــون القتــال المختلطــة شــاركوا
بمنافســات دور الثمانيــة ببطولــة آســيا
المفتوحــة .إذ تابع ســموه جميــع مواجهات
الالعبيــن مــن الموقــع الخــاص بالجهازيــن
الفنــي واإلداري خلــف الحلبــة ،كمــا حــرص
ســموه علــى مــؤازرة الالعبيــن ووجههــم
ورافقهم أثناء استراحة جوالت النزاالت.

اليوم ..ينطلق الدور
الالعــب التايلنــدي ســيريروت ،كمــا وتأهــل

قبل النهائي و12

 61كيلوجرامــا ،بعــد فــوزه علــى التايلنــدي

العبا بحرينيا يشاركون

الالعب علي يعقوب للدور قبل النهائي لوزن
ناروبــون .وتأهــل الالعــب يوســف ســيار
للــدور قبل النهائي لوزن  70كيلوجراما ،بعد
فــوزه علــى الالعــب التايلنــدي ألكــس يلين،
وتأهــل الالعــب محمــد عبــاس خــان للــدور
قبــل النهائــي لوزن  77كيلوجراما ،بعد فوزه
على االسترالي كوري ريفير ،وتأهل الالعب
رمضــان جيتينوف للدرو قبــل النهائي لوزن
 83كيلوجرامــا بعــد فــوزه علــى الفرنســي
ألكــس وتأهل للدور قبــل النهائي لوزن 120
كيلوجرامــا الالعــب شــاميل غازييــف بعــد

بالمنافسات
فوزه على الماليزي تسان نينغ.
وودع

الالعبــون

مــراد

وعبدالمنــاف

محمــدوف وإبراهيــم درويــش البطولة ،بعد
خســارتهم بنــزاالت دور الثمانيــة والــذي
شــهدته منافســات اليوم األول من البطولة.
فقــد خســر عبدالمنــاف نزالــه فــي وزن 65
كيلوجرامــا أمــام الكازاخســتاني إلمــان،
وخســر مــراد نزالــه فــي وزن  77كيلوجراما
أمــام الكازاخســتاني إيديــن وخســر الالعب
إبراهيــم درويــش نزالــه فــي وزن كيلوجرام
أمام الالعب الماليزي براندون.

 12العبا بحرينيا في دور قبل النهائي
وتنطلق اليوم “الجمعة” منافســات دور قبل
النهائي من البطولة ،والتي تشــهد وجود 12
العبــا بحرينيــا مــن بينهم الالعبــون الثمانية
الذيــن تأهلــوا بعــد فوزهــم بنــزاالت دور
الثمانيــة التــي أقيمــت يــوم أمــس ،وكذلــك
األربعــة الذين تأهلوا مباشــرة بالقرعة وهم:
الالعب عيسى الدوي “وزن  52كيلوجراما”،
والالعــب شــامييل جمبتــوف “وزن 70
كيلوجرامــا” ،والالعــب عبدالرحمــن الحســن
“وزن  83كيلوجرامــا” والالعــب محمــدوف
جادهيسولف “وزن  93كيلوجراما”.

جانب من أجواء البطولة

“األولمبية” تستقبل منتخب الجوجيتسو بحث التعاون الرياضي مع اليابان
حــصــل عــلــى  4مــيــدالــيــات بــعــالــمــيــة أبــوظــبــي

وزيـــر الشـــباب والرياضـــة يســـتقبل الســـفير اليابانـــي

اللجنة األولمبية

المنامة  -بنا

اســتقبل األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة محمد النصف وفــد منتخبنا الوطني للجوجيتســو العائــد من المشــاركة ببطولة أبوظبي

اســتقبل وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد ،بمكتبه ســفير اليابان لدى مملكة البحرين الســيد هيديكي إيتو،

العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي أقيمت خالل الفترة من  23لغاية  26أبريل الجاري بالعاصمة اإلماراتية أبوظبي ،محمال بـ  4ميداليات

إذ تــم مناقشــة الســبل الكفيلــة بتطويــر العمــل الشــبابي والرياضي بيــن البلدين الصديقين واالســتفادة مــن التجارب

ملونــة بينهــا  3ميداليــات ذهبيــة وميداليــة برونزيــة ،بحضــور رئيس االتحــاد البحريني للدفــاع عن النفس ســعادة المهنــدس أحمد الخياط

الناجحة ضمن مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة “استجابة” لتكون البحرين عاصمة للشباب

والمستشار الفني للجوجيتسو رضا منفردي وإداري المنتخب أحمد جناحي.

والرياضة.

ورحــب النصــف باألبطــال ونقــل لهــم تحيات

وأشــاد وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة،

وتهاني النائب األول لرئيس المجلس األعلى

بعمــق ومتانــة العالقات الوطيــدة القائمة

للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة

بيــن البلديــن الصديقيــن ،ومــا يشــهده

البحرينيــة رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعاب

التعــاون المشــترك بين البحريــن واليابان

القوى ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة،

مــن تقــدم وتطــور في مختلــف المجاالت

مشــيدا بما حققه المنتخب من حصاد متميز

خصوصا في الجانب الشبابي والرياضي.

في البطولة العالمية يعكس المكانة المتميزة

مــن جانبــه ،أعــرب الســفير اليابانــي عــن

لرياضة الجوجيتســو البحرينية وما تزخر به
من العبين على مســتوى عال من األداء ،في

النصف لدى استقباله منتخب الجوجيتسو

حــرص بــاده علــى تطويــر التعــاون مــع
مملكــة البحريــن بمــا يلبــي طموحــات

يأتــي بعد أيــام قليلة من اإلنجــاز الرائع الذي

الخطــط والبرامــج التــي ينتهجهــا االتحــاد

البلديــن والشــعبين الصديقيــن ،مؤكــدا

االتحاد برئاسة أحمد الخياط.

حققتــه لعبة الجوجيتســو فــي بطولة جنوب

لدعــم المنتخبــات ،إضافــة إلــى مــا يتمتــع به

ســعيه الدائــم إلــى تطويــر وتنميــة

وعبــر النصــف عــن فخــره واعتــزازه بالنتائج

آسيا المفتوحة التي أقيمت بالهند بعد إحراز

العبونــا من روح العزيمــة واإلصرار على رفع

عالقــات بــاده مــع المملكة علــى مختلف

الرائعــة للمنتخــب وحــرص الالعبيــن علــى

العبينــا  7ميداليــات ملونــة بينهــا  5ذهبيــات

راية الوطن”.

المســتويات بمــا فيهــا قطاعــا الشــباب

تشــريف الوطــن ،مضيفــا أن “هــذا اإلنجــاز

وفضيــة وبرونزيــة وهــو مــا يعكــس ســامة

ظل الرعاية واالهتمام من قبل مجلس إدارة

والرياضة.

المؤيد مستقبال السفير الياباني
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فريق بتلكو غنرز يونايتد

محمد النصف البحرينية

فريق الفخار

الجمعة
 3مايو 2019
 28شعبان 1440

سمو الشيخ ناصر بن حمد

بداية نارية بين “الغنرز” والفخار ...واألحالم يطمع في كرم تايلوس

فــتــيــل الــمــنــافــســة يــشــتــعــل الـــيـــوم فـــي الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة بــــــ ”نـــاصـــر ”12

اللجنة اإلعالمية

تنطلق اليوم (الجمعة) مباريات المجموعة الثانية من مســابقة كرة القدم بدورة ناصر بن حمد الرمضانية الخامســة لأللعاب الرياضية “ 2019ناصر
 ،”12إذ تقام مباراتين على ملعب استاد مدينة خليفة الرياضية ،فعند الساعة  5.35مساء يلتقي فريق بتلكو جنرز يونايتد وصيف النسخة الماضية
مع فريق الفخار ،وعند الساعة  8مساء يواجه فريق األحالم فريق تايلوس.
وتعتبر المواجهة األولى التي تجمع بتلكو جنرز
يونايتــد والفخــار هي األبرز فــي مواجهتي هذا
المساء ،خصوصا أنهما من الفرق المرشحة لنيل
اللقب ،حيث سبق لها معانقة الكأس الغالية في
نسخ سابقة.
بتلكو جنرز يونايتد بقيادة مدربه الشيخ سلمان
بــن عبدالرحمــن آل خليفــة أنهــى التحضيــرات
علــى الشــكل الــذي يخــدم تطلعاتــه فــي كســب
أولى النقاط الثالث من مباراة اليوم.
والوضــع ال يختلــف تمامــا عــن فريــق الفخــار
بقيــادة مدربــه الوطني فيصــل عبدالمجيد الذي

مصباح الكعبي وقصة المنصة ببطوالت ناصر

أنهى هو اآلخر االســتعدادات؛ من أجل الدخول

بتلكو غنرز يونايتد خالل حصوله على المركز الثاني ببطولة ناصر 11

لهذا اللقاء وإحراز أول انتصار.

النصف :البطولة

ويتوقع أن تشهد هذه المباراة اإلثارة والمنافسة

مساحة الكتشاف

والقــوة ،خصوصــا أن الفريقان يمتلــكان عناصر
مميزة.

المواهب لرفد

وفــي اللقاء الثاني ،يدخل فريق األحالم بقيادة
مدربــه الوطنــي إبراهيــم ســويد هــذه المواجهة

األندية

وهــو يســعى لتقديــم المســتوى الجيــد الــذي
يســاهم في حصده ألولى نقاط الفوز .وسيعول
الفريق على وجود عنصر الخبرة كالالعب ســيد

إطالق المسابقة

الالعــب ســيد علــي الســيد عيســى الملقــب بـــ

الجماهيرية..

حســن السيد عيسى الملقب بـ ”حمامه” وشقيقه
”عــاوي” في هذه المواجهة مع العناصر الشــابة
التي يمتلكها لحصد الفوز األول.

تايلوس في ودية إعدادية لناصر 12

وســتكون األمــور شــبيهة لــدى فريــق تايلــوس
الــذي يقوده المــدرب الوطني محمــد المحرقي،
الــذي يســعى لتحقيــق أول انتصاراتــه فــي
المجموعــة .ويمتلك الفريق خليــط من العناصر
الشــابة وعناصر الخبرة ،أبرزهم الالعبين حسن
البــري وعمــاد عبــدهللا وصالــح عدنــان الذيــن
سيعتمد عليهم المحرقي في هذه المواجهة.

النصف :مكانة بارزة لبطولة ناصر
ً
كرويا مميزًا
حراكا
وخلقت
ً
أكــد األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة
محمــد النصــف أن بطولــة ناصــر بــن حمــد
الرمضانيــة لكــرة القدم (ناصــر  )12تعتبر واحدة
من أهم البطوالت المحلية التي اكتسبت سمعة
كبيــرة ومكانة بارزة فــي ظل الرعاية واالهتمام
الــذي تحظــى به من قبل ســمو الشــيخ ناصر بن
حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس
األعلى للشباب والرياضة.
وأوضــح النصــف أن بطولــة ناصــر بــن حمــد

تجعلها بطولة ناجحة بجميع المقاييس.
وأكد النصف أن استمرار البطولة حتى النسخة
الـــ  12لهو أكبر دليل على نجاحها بعدما
ســاهمت فــي بــروز العديــد مــن
النجــوم المحلييــن واكتشــاف

تفاعل كبير مع المسابقة الجماهيرية

ســؤال لمتابعي الحساب مع تقديم جائزة
نقديــة يوميــة بقيمــة  50دينــارا

كما أنها ســبق أن اســتقطبت
العديد من النجوم العالميين

علــى أن يتــم تكريــم

والمشاهير وهو ما يعبر عن

الفائزيــن

بشــكل

المكانــة المرموقة التي باتت

يومــي فــي اليــوم

تتحلــى بهــا البطولــة عاما بعد

العاملة.

وحظيــت

فــي يومهــا األول ،إذ بلــغ عــدد
المشــاركين فــي المســابقة أكثــر

وعبــر النصــف عــن ثقته فــي أن تحقــق البطولة

مــن  500شــخص ،وســاهمت المســابقة

التميز المنشود لها عطفا على التحضيرات التي

فــي رفــع نســبة المتابعــة علــى حســاب البطولــة

تقــوم بهــا مختلف اللجان ،والمشــاركة الواســعة

الرســمي إلى أكثر من  1000متابع بزيادة بلغت

نجــوم الكــرة المحلية وفــق ما تقتضيــه اللوائح

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ،وباعتبارهــا

والقوانيــن التــي تنظم المســابقة ،متمنيا لجميع

حمــد الخامســة لأللعــاب الرياضيــة “ناصــر ”12

الفرق المشاركة النجاح والتوفيق.

مواهــب جديــدة مــن الالعبيــن لرفــد األنديــة

تفاعل كبير مع المسابقة الجماهيرية

هــو المصــدر األول للبطولــة والــذي يقــوم بنشــر
فعاليات البطولة ً
أول بأول من صور ومعلومات

والمنتخبــات الوطنيــة ،إضافــة لكونهــا تخلــق
حراكا رياضيا كرويا فريدا من نوعه لما تتميز به
من قوة المنافســة والتنظيم المثالي والتســويق
الرائع والتغطية اإلعالمية الواســعة والمفاجآت
الجديــدة فــي كل عــام والعديد مــن األمور التي

وأخبار وتصريحات وفيديوهات.

وزيادة تفوق  400متابع

وعلــي صعيــد متصــل فقــد أعــدت اللجنــة

أطلقــت اللجنــة اإلعالمية لــدورة ناصر بن حمد

اإلعالميــة للبطولة فيديو ترويجي قصير قبيل

الخامسة لأللعاب الرياضية “ناصر  ”12المسابقة
الجماهيريــة عبــر الحســاب الرســمي للبطولــة
علــى تطبيــق االنســتغرام اعتبــارًا مــن مســاء

بتلكــو غنــرز يونايتــد وحققــه مــع فضيتــان فــي

بتفاعــل جماهيــري كبيــر

مــن الفــرق المحليــة واســتقطاب مجموعــة مــن

مصدر الســتقطاب الالعبين الشــباب واكتشــاف

جانب الالعبين

التالي من السؤال.

 400متابع في أقل من  24ساعة.

كبيــرة؛ ألنهــا تقام تحــت رعاية كريمة من ســمو

اإلداريين إلى

المســابقة

ويعتبــر الحســاب الرســمي لبطولــة ناصــر بــن

الرمضانيــة لكــرة القدم (ناصــر  )12تحمل أهمية

بطولة ناصر تطال

علــى المســابقة بتقديــم
حتــى نهايــة البطولــة

واللجنــة التنفيذيــة وســائر اللجــان

قصص نجاح

بحرينيا ،وســيتم االســتمرار

عــدد مــن اإلدارييــن الجــدد،

التــي تبذلها اللجنــة المنظمة العليا

نسبة المتابعين

يــوم أمــس األول “األربعــاء” ،وذلــك علــى هيئــة

 16ســؤاال للمتابعيــن

عــام فــي ظــل الجهــود الكبيــرة

تفاعل كبير وزيادة

انطــاق البطولــة؛ من أجل التحفيــز الجماهيري
وتــم نشــره علــى الحســاب الرســمي مــع تعــاون
عدد من المواقع الرياضية في نشره.

ناصر  8و 9إضافة وذهبية في بطولة ناصر .10

زيادة المتابعين على حساب انستغرام البطولة الرسمي

إقبال على بطاقات اإلعالميين
تقــدم عــدد مــن اإلعالمييــن الرياضييــن
والمصوريــن الفوتوغرافييــن وكذلــك بعــض
مصــوري الفيديــو بطلــب الرغبــة فــي الحصــول
على التصاريح الخاصة للوجود في دورة ناصر
بن حمد الرمضانية الخامســة لأللعاب الرياضية
“ناصــر  ”12وذلــك عقب إعــان اللجنــة المنظمة
عبــر اللجنــة اإلعالميــة وتحديــ ًدا فــي الحســاب

الرســمي للبطولــة عــن فتــح المجــال لوجودهــم
فــي البطولــة ،وتلقــت اللجنــة اإلعالميــة عبــر
البريــد اإللكترونــي عدد من الطلبــات كما تتلقى
استفســارات الزمــاء اإلعالميين بشــكل يومي،
وتعكف اللجنة على سرعة إصدار البطاقات من
أجــل ضمان دخــول جميع اإلعالمييــن الراغبين
في التغطية لمتابعة البطولة وتغطيتها بحســب

وساهم بروزه في بطولة ناصر بن حمد النتقاله

رغبتهم في مواقعهم المختلفة.

الكعبي ..قصة نجاح إداري
يعتبــر مصبــاح الكعبــي أحــد أبــرز الوجــوه فــي
بطوالت ســمو الشــيخ ناصر بن حمد الرمضانية
لكــرة القــدم بعدمــا بــرز كإداري مــع أكثــر مــن
فريــق واســتطاع مــن خــال وجــوده فــي هــذه
المهمة الصعود لمنصة التتويج في  7مناســبات
مختلفــة ،وتــم تكريمــه فــي النســخة األخيــرة
ببطولة “ناصر  ”11كأفضل إداري.
وتمثلــت اإلنجــازات التي حققها مصباح الكعبي
فــي بطــوالت ناصــر بن حمد لكــرة القــدم عندما
كان ضمــن الجهــاز اإلداري لفريــق الزلــزال

إلــى العمل اإلداري ضمــن الجهاز اإلداري للفريق
األول بنادي الرفاع هذا الموسم وكان من ضمن
الطاقــم الــذي تــوج بلقــب كأس الملــك ودوري
ناصر بن حمد في موسم استثنائي.
وعبــر إداري فريــق بتلكــو غنــرز يونايتد مصباح
الكعبــي عــن شــكره وتقديــره إلــى ســمو الشــيخ
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة علــى دعــم ســموه
للشباب والرياضة البحرينية الكتشاف مواهبهم
وإبراز أفضل ما لديهم في هذه البطولة ،معتبرًا
بأنه اكتسب الكثير من الخبرة في هذه البطولة
والتي ســاعدته كثيرًا علــى البروز في العمل مع
نــادي الرفاع ،كما أشــاد بالبطولة في مســاهمتها
فــي اكتشــاف الالعبيــن الذيــن لــم تتســنى لهــم
الفرصــة اللعــب مــع أنديتهم أو مع فرقهــم مبينًا

بتحقيــق  3بطــوالت مع الفريق “ذهبية” وبطولة

أن هــذه البطولــة هــي أقــوى بطولــة محليــة

كمركز ثاني “فضية” ،وثم انتقل للعمل مع فريق

رمضانية كروية في البحرين.

رأسية خاطفة تمنح فيكتوريوس الفوز األول
قاد الالعب مشاري أحمد فريقه فكتوريوس إلحراز أول انتصاراته بالمجموعة

المبــاراة ،ســوى انــه شــهد فــي بدايتــه

هزاع علي مقوسة ،لتصل الكرة لالعب

األولــى بمســابقة كــرة القــدم ضمــن دورة ناصــر بن حمــد الرمضانية الخامســة

اســتبعاد مــدرب فريــق فكتوريــوس

مشــاري أحمــد الــذي لدغهــا برأســه

المــدرب الوطني صديق زويد؛ بســبب

مباشــرة لتفاجأ الحارس وتعانق الكرة

احتجاجاتــه المتكــررة علــى قــرارات

الشباك ،معلنة بذلك تقدم فكتوريوس

الطاقم التحكيمي.

بالهدف األول.

وواصــل فكتوريــوس أفضليتــه مــع

وتواصــل تقــدم فكتوريــوس بالنتيجة

محاولة لخلق الفرص ،في حين حاول

مــع محاولــة لصقــور البحريــن إلدراك

صقــور البحريــن التحــرر مــن اعتمــاده

التعــادل قبــل نهايــة المبــاراة ،إال أن

علــى التغطية الدفاعية والتقدم إال أن

التنظيــم الدفاعــي لفكتوريــوس منــع
صقــور البحرين من تشــكيل الخطورة

لأللعــاب الرياضيــة “ناصــر  ،”١٢وذلــك على حســاب فريــق صقــور البحرين ،في
انطالق منافسات الدور األول بالبطولة ،وتحديدا لحساب المجموعة األولى.
وســجل الالعــب مشــاري احمــد هــدف

الجانبيــن ،فــي المقابــل حــاول فريــق

المباراة الوحيد في الدقيقة  ،٧١ليهدي

صقــور البحريــن االعتمــاد علــى إغالق

بذلك أولى النقاط الثالث لفريقه.

منافــذ العبور على العبــي فكتوريوس

الشــوط األول انتهــى ســلبيا فــي

والتقــدم عبــر الكــرات المرتــدة التــي

النتيجة ،وشهد سيطرة من قبل فريق

لــم تشــكل أي تهديــد علــى مرمــى

محاوالته كانت خجوله.

فكتوريــوس إال أن تلــك الســيطرة

فكتوريوس.

وفــي الدقيقــة  ٧١تحصل فكتوريوس

المطلوبــة؛ لتنتهــي المواجهــة بفــوز

لــم تشــهد أي فــرص خطيــرة مــن

وفي الشــوط الثاني لم يتغير سيناريو

علــى ركلة حرة مباشــرة نفذها الالعب

فكتوريوس بهدف دون رد.

فرحة الهدف األول فريقه فكتوريوس

الجمعة
 3مايو 2019
 28شعبان 1440
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ذكريـات رومـا

وكاالت

بعدمــا خطــف برشــلونة هدفين متأخرين فــي الفوز المذهل  - 3صفــر على ليفربول

النتيجــة تكــون جيــدة عندمــا تفــوز وال

في ذهاب الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قال المدرب إرنستو

يســجل منافســك لكننــا عانينــا .مــا زالــت

فالفيردي إن مكان فريقه في النهائي غير مضمون بعد.

هناك  90دقيقة وفي الوقت الذي ســجلنا

ومنــح هــدف لويس ســواريز في الشــوط

اإلياب باستاد أنفيلد يوم الثالثاء المقبل.

األول وثنائيــة ليونيــل ميســي ،الــذي

وقال فالفيردي الذي ودع فريقه البطولة

وصــل إلــى  600هدفــا مــع برشــلونة ،بعد

في العام الماضي بعد الخســارة  - 3صفر

االســتراحة فوزا كبيرا للفريق الكاتالوني

فــي روما ”لن نذهــب إلى هناك بإجراءات

أمــام  98ألــف متفــرج باســتاد نــو كامــب

احترازية بل بخبرة مؤثرة.

رغم األداء الجيد من ليفربول.

”شــاهدنا كيــف يتحكــم ليفربــول فــي

لكــن فالفيــردي أشــار إلى الخــروج المؤلم

المباريــات والســرعة التــي يلعــب بهــا وال

لفريقــه مــن نســخة العــام الماضــي بعدما

يمكــن أن ننســى أننــا ال نســتطيع الشــعور

فــرط فــي تقدمــه  4-1فــي الذهــاب وأكد

بثقة زائدة .المواجهة لم تحسم ونحن لم

أنه ال يوجد أي شيء مضمون في مباراة

نصعد بعد“.

أهدافــا كان يمكن لليفربول أن يفعل ذلك
أيضا.
”(ليفربول) كان أفضل منا لبعض الفترات
ونعلم ماذا ينتظرنا هناك“.
ويتوقــع أرتــورو فيــدال العــب وســط
برشلونة أن يقاتل ليفربول في أنفيلد.
كرة ميسي نحو شباك ليفربول

وأحــرز ليفربــول  7أهــداف فــي آخــر

فــي مرمى بايــرن ميونيــخ وبورتو ورغم

هنــاك  90دقيقــة وعلينــا إنهــاء العمــل

مباراتين خــارج ملعبه في دوري األبطال

تأخــره بهــدف ســواريز أظهر رغبــة كبيرة

وأضــاف بالبيــردي ”ال يمكــن أن ننفــي أن

هناك“.

كلوب يتقبل “النتيجة الصعبة”

الجولة 37

وكاالت

الدوري االنجليزي
22:00

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إن فريقه لم يكن ليقدم أداء أفضل مما فعل

بيرنلي

الجولة 36

22:00
الجولة 35

الدوري االيطالي
يوفنتوس

تورينو

الجولة 32

الدوري األلماني
21:30

ماينز

اليبزغ

الجولة 35

الدوري الفرنسي
ستراسبورغ

21:45

قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم باستاد نو كامب.
األمــر

ليغانيس

21:30

رغــم الهزيمــة  3-0أمام برشــلونة بقيادة ملهمه ليونيل ميســي في ذهاب الدور
وأضــاف كلــوب ”هــذه هــي كــرة القدم.

الدوري االسباني
اشبيليه

نعانــي كثيــرا وتأقلمنــا بشــكل جيــد لكــن
في الهجوم.

الجمعة  3مايو

ايفرتون

وقــال الالعــب التشــيلي ”كان علينــا أن

يتعلــق

األهــداف

وحصــل فريــق المــدرب كلــوب علــى

وبرشــلونة أحــرز  3أهــداف ونحــن لــم

فرص أيضا إذ تصدى حارس برشــلونة

نســجل لكــن األداء كان جيــدا جــدا.

لتســديدتين مــن جيمــس ميلنــر فيمــا

الالعبــون قدمــوا أداء رائعــا لكــن أمــام

ارتدت كرة محمد صالح من القائم.

فريق مثل برشــلونة فلحظات بســيطة

وقــال كلــوب ”هــذا مــا حــدث .طريقــة

تمنحه الفرصة.

صنــع الفــرص كانــت رائعــة وتســببنا

”مــا الــذي يمكننــي قولــه؟ أنــا ســعيد

فــي مشــاكل لبرشــلونة وســيطرنا على

بــاألداء لكــن بالتأكيــد لســت ســعيدا

المباراة جيدا.

بالنتيجــة ويجــب أن نتقبــل ذلك فهذه

”بعــد نهاية الشــوط األول قمنا بتحليل

هــي كــرة القــدم ونحــن نعلــم ذلــك .ال

مــا حــدث وأبلغــت الالعبيــن مــا الــذي

تحصــل علــى درجــات فقــط نتيجــة

يمكــن أن نقدمــه بشــكل أفضــل وعلينا

حــاول يــان فرتونجــن مدافــع توتنهــام
هوتســبير مواصلــة اللعــب عقــب تصــادم
بالرأس خالل مواجهة أياكس امستردام في

بشأن قدرة الالعب على مواصلة اللعب.

الــدور قبل النهائي لــدوري أبطال أوروبا يوم

لكــن دهــوج يعتقــد أنه ســيكون مــن الصعب

الثالثــاء مــا دعا مؤسســة هيــدواي الخيرية،

على األطباء المستقلين تقييم الالعبين.

التــي تســاعد األشــخاص بعــد تعرضهــم

وقــال دهــوج ”نصيحــة الفيفــا واالتحــاد

إلصابــات فــي الدمــاغ ،للمطالبــة بتغييــر

األوروبــي واضحــة .فــي كل مناســبة وقبــل

اللوائح.

أي بطولــة نبلــغ األطبــاء أنــه يجــب اتبــاع

ونقلــت صحيفة تايمز عن دهوج قوله ”هناك

اإلجراءات الضرورية“.

إمكانية لتوفير اســتبدال لالعب الذي يعاني

وأضــاف ”يجب أن يتولى األطباء مســؤولية

من ارتجاج وهذا أمر يستحق المناقشة.

العبيهــم .هــم يعرفــون الالعبيــن وهــم فــي

”لكــن إذا خــرج العــب لمــدة عشــر دقائــق ثــم

موقــف أفضل للتقييــم إذا كانت هناك معاناة

دخــل الملعــب دون إحمــاء جيــد فإنــه مــن

من ارتجاج أو إذا كان الالعب في خطر“.

المرجح أن يتعرض إلصابات عضلية .وهناك

وأعلــن توتنهــام أن فرتونــن خضــع لمزيد من

مشاكل تتعلق أيضا بهذا األمر“.

الفحــوص وأظهــرت أنــه يســتطيع مواصلــة

كمــا دعــت مؤسســة هيــدواي الــى تدخــل

اللعب في األيام القليلة المقبلة.

وأضاف كلوب ”برشلونة أظهر أنه أكثر

هدف خارج ملعبه.
وقال كلوب ” 3-0ليســت أســهل نتيجة

لكــن بعــد ســيطرة مبكــرة فــي الشــوط

ال“.

خبرة .شــاهدنا ذلك في لحظات عندما

الثانــي هــز ميســي الشــباك مرتيــن مــن

وتابع ”لكن بعد ذلك جاءت تلك اللحظة

أوقف إيقاعنــا وقام بتهدئة اللعب لكن

لكــن هنــاك مبــاراة أخــرى (اإليــاب)

بينهمــا هــدف مذهــل مــن ركلــة حــرة

عندمــا ارتدت الكــرة من العارضة ...ثم

هذا جزء من كرة القدم“.

وجماهيرنا ستكون موجودة“.

تحت السيطرة
وكاالت

أبلــغ ميشــيل دهــوج رئيــس اللجنــة الطبيــة باالتحــاد الدولــي لكــرة القــدم (الفيفا)

حــاالت ارتجاج المــخ“ التخاذ القــرار النهائي

تكن هناك فرصة للتصدي لتلك الكرة“.

ومــا يزيدهــا صعوبة هو عدم تســجيل

صعبة وعلينا تقبلها“.

 2010ألزمــة قلبيــة خــال تدريبــات بورتــو المنافــس فــي دوري الدرجــة األولــى

”أطبــاء مســتقلين مــن أصحــاب الخبــرة فــي

هدفا مذهال فهذا ما حدث .بالتأكيد لم

بقلب المواجهة لصالحه باســتاد أنفيلد

وتأخر ليفربول  1-0في الشــوط األول

وكاالت

وقوع إصابات خطيرة في الرأس خالل المباريات.

أحــرز ميســي هدفــا ســهال .ثــم ســجل

وســيكون أمــام ليفربــول مهمــة صعبــة

يمكننــا تقديــم أداء أفضــل مــن ذلك أم

تعــرض إيكــر كاســياس ( 37عامــا) قائــد منتخــب إســبانيا الفائــز بــكأس العالم في

صحيفــة تايمــز أن الفيفــا مســتعد لمناقشــة اســتبدال الالعبيــن بشــكل مؤقت عند

يورجن كلوب

فعــل ذلك مــرة أخرى .ال أعلــم هل كان

مرسيليا

“الفيفا” يناقش إصابات الرأس

بتســجيل

بعيدة المدى.

البرتغالي لكرة القدم يوم األربعاء لكنه قال الحقا عبر تويتر من داخل المستشفى
إن ”كل األمور تحت السيطرة“.
وكان بورتو قال في بيان على اإلنترنت

إسبانيا في فوزها األول والوحيد بكأس

”تعــرض إيكــر كاســياس ألزمــة قلبيــة

العالــم فــي  2010وكذلــك فــي التتويــج

حــادة خــال تدريبــات الفريــق يــوم

بلقب بطولة أوروبا في  2008و.2012

األربعاء.

وبســبب إنجازاتــه مــع منتخــب بــاده

”توقــف المــران علــى الفــور مــن أجــل

اشــتهر الحــارس باســم ”القديــس إيكــر“

تقديــم المســاعدة الطبيــة للحــارس

وأصبــح واحــدا مــن أكثــر الشــخصيات

الموجــود حاليــا فــي مستشــفى بورتــو.

المعروفــة

وكاســياس

حالــة كاســياس جيــدة ومســتقرة وتــم

متــزوج مــن ســارة كاربونيــرو المراســلة

عالج مشكلة القلب“.

التلفزيونية ولديه طفالن.

وفــي وقــت الحــق كتــب كاســياس على

وُ لــد كاســياس فــي موســتوليس فــي

تويتــر ”كل األمــور تحــت الســيطرة.

مدريــد ونشــأ في أكاديميــة ريال مدريد

شعرت بقلق كبير لكنني استعدت قواي.

وقضــى معظــم حياتــه الكرويــة فــي

خالــص الشــكر علــى كل رســائل الدعــم

صفــوف النــادي حتــى انضــم لصفــوف

والمساندة“.

بورتو في يوليو تموز .2015

وخــاض كاســياس  167مبــاراة مــع

وكاســياس ثاني أكثر الالعبين مشــاركة

منتخب بالده ونال شــهرة ألنه كان قائد

فــي مباريــات مــع ريــال مدريــد علــى

فــي

بــاده.

دربـي تـورينـو

إيكر كاسياس

مــر العصــور حيــث لعــب  725مبــاراة

اإلسباني.

بيــن عامــي  1999و 2015وتــوج بلقــب

ويتصدر راؤول زميل كاســياس السابق

الــدوري اإلســباني خمس مــرات ودوري

فــي ريــال مدريــد القائمــة حيــث خــاض

أبطــال أوروبــا ثــاث مــرات مــع العمالق

 741مباراة مع النادي.

نيمار يجهز للرحيل
وكاالت

أفــادت تقاريــر صحافيــة بــأن البرازيلــي

وكاالت

نيمــار جونيــور نجــم باريس ســان جيرمان

يأمــل تورينــو فــي تعزيــز آمالــه بالمشــاركة فــي دوري أبطال أوروبــا بنظامه الجديــد للمرة

الفرنســي ،يتجــه إلنهــاء تجربته مــع فريقه

األولــى فــي تاريخــه ،عندما يحل على جاره يوفنتوس الذي ضمن لقبه الثامن تواليا ،اليوم

الحالــي فــي الصيــف المقبــل ،فــي ظــل

الجمعة في افتتاح المرحلة  35من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وتقــام المبــاراة عشــية الذكــرى الســبعين

المدينــة يحمــل نكهــة خاصــة ،إال أن تورينــو

لتحطــم طائــرة الفريــق الذهبــي لتورينــو في

يأمــل فــي االســتفادة مــن ضمــان يوفنتــوس

أربعينيــات القــرن الماضــي .وكان  18مــن

اللقــب ،واللحــاق موقتــا باتاالنتــا الرابــع الذي

العبــي ومســؤولي تورينــو بيــن  31شــخصا

يحل على التســيو االحــد .ويبتعد يوفنتوس

قتلــوا فــي حــادث تحطــم طائرة فــي  4مايو

( 88نقطــة) بفــارق  18نقطة عــن نابولي الذي

 1949فــوق هضبــة ســوبرغا بالقــرب مــن

ضمــن منطقيــا المركــز الثاني البتعــاده بفارق

تورينــو .وكان فريــق “غرانــدي تورينو” عائدا

 8نقــاط عــن انتــر الثالــث .لكــن الصــراع على

مــن مواجهــة بنفيــكا البرتغالــي فــي لشــبونة،

المركــز الرابــع يبــدو ناريــا قبــل أربــع مراحــل

ويمــر بافضــل فترة في تاريخــه بعد تتويجه

علــى ختــام الــدوري بيــن أتاالنتــا ( ،)59رومــا

بلقــب الدوري خمس مرات متتالية .لكن بعد

( ،)58تورينــو وميــان ( )56والتســيو (.)55

الحادثــة الكارثيــة أحرز تورينــو لقب الدوري

وأخفــق تورينــو بتحقيــق الفــوز علــى ارض

مــرة وحيــدة عــام  .1976فــي المقابــل ،كان

يوفنتــوس منــذ  ،1995ومــذذاك الوقــت

يوفنتــوس يحصــد اللقــب تلو االخــر ،فوصل

هزمــه مــرة واحــدة فــي أبريــل  .2015وكان

عــدد ألقابــه إلــى  35آخرهــا الشــهر الماضــي

يوفنتــوس يحــاول تحطيــم رقمــه القياســي

للمــرة الثامنــة تواليــا .وصحيــح ان دربــي

بعدد النقاط ( 102في موســم  ،)2014بيد أن

تورينو يواجه يوفنتوس لمواصلة الحلم األوروبي

تعادلــه االخير مع انتر  1-1االســبوع الماضي

في آخر تسع مباريات ،وهو يحل االحد على

أحبط ســعيه .لكن ال يــزال بمقدوره الوصول

التســيو قبــل مواجهتهما المرتقبــة في نهائي

الــى حاجــز المئــة نقطــة الرمــزي بحــال فوزه

مســابقة الــكأس علــى الملعــب االولمبــي فــي

فــي آخــر أربع مباريــات ،حيث يحــاول نجمه

روما في  15مايو الجاري .وســيكون بمقدور

الجديــد البرتغالــي كريســتيانو رونالدو انهاء

انتــر تعزيــز مركــزه الثالــث عندمــا يحــل على

الموســم علــى رأس ترتيــب الهدافيــن حيــث

أودينيزي الســابع عشــر والمهدد بالهبوط .أما

يملك  20هدفا راهنا ،بفارق ثالثة أهداف عن

روما الخامس فيســافر الــى جنوى باحثا عن

مهاجم سمبدوريا المخضرم فابيو كوالياريال

الحفــاظ علــى سلســلته مــن دون اي خســارة

( .)23وســيكون ليوفنتــوس دور كبيــر فــي

للمباراة السادســة تواليا .وفي ختام المرحلة

تحديــد هويــة المتأهليــن الــى المســابقات

االثنيــن ،يســتضيف ميــان الســابع بولونيــا

االوروبيــة ،فبعــد مواجهــة تورينــو ،يلتقــي

الرابع عشــر ،بعد احــراز فريق المدرب المهدد

رومــا االســبوع المقبــل ثــم أتاالنتــا فــي 19

باالقالــة جينــارو غاتــوزو  ٥نقــاط فقــط فــي

مايو .ويســرق أتاالنتا االنظار لعدم خســارته

مبارياته السبع االخيرة.

إمكانيــة تفعيــل الشــرط الجزائــي بعقــده.
ً
ووفقــا لصحيفــة “مونــدو ديبورتيفــو”
اإلســبانية ،فــإن عقــد نيمــار يتضمــن بنــدا
خفيــا ،بوجــود شــرط جزائــي بقيمــة 170
مليــون يــورو ،يمكــن تفعيلــه بعــد الموســم
الثالــث .وانضــم نيمــار إلــى ســان جيرمــان
قبــل موســمين قادمً ــا مــن برشــلونة ،بعدما
تــم دفــع الشــرط الجزائي في عقــده والبالغ
 222مليون يورو .وال يســير نيمار بالشــكل
المأمــول فــي باريــس ،حيــث فشــل فــي
المنافســة علــى جائــزة البالــون دور خــال
الموســمين الماضييــن ،إضافــة لفشــله فــي
قيادة الفريق لتحقيق لقب دوري األبطال.
وانتقــد األلمانــي تومــاس توخيــل مــدرب
الفريــق ،تعــدي نيمــار علــى أحــد مشــجعي
ريــن عقــب مبــاراة نهائــي الــكأس األخيــرة،

نيمار

وقــال“ :تصــرف ســيئ للغايــة ..ال يمكــن أن
يفعــل ذلــك” .ومن المنتظــر أن يوقع االتحاد
الفرنســي عقوبــة علــى نيمار قد تحرم ســان
جيرمــان مــن جهــوده فــي بدايــة الموســم
الجديــد .وبحســب ذات المصــدر ،ال تعــد
هــذه مشــكلة نيمــار الوحيــدة فــي باريــس،
حيــث ســبق وأن صــرح بــأن حياتــه تعســة
فــي باريــس ،وأنه لــم يكن يتصــور أن يكون
الوضع هكذا ،وكذلك الحال بالنســبة للفريق،
مما أغضب زمالءه بشدة .وأكدت الصحيفة
أن ريــال مدريــد يترقــب موقــف الالعب مع
ناديــه ،تحســ ًبا لالنقضــاض عليــه وإعادتــه
إلسبانيا من بوابة سانتياجو برنابيو.

طريقة تنظيف القولون من الغازات
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مشــروب البابونــج والزعتــر البري وحبــة البركة مع العســل

تعــد الغــازات مــن اكثــر مشــاكل الجهــاز
الهضمــي التــي ال ترتبط بعمــر او جنس
محدد وهي ليســت حالــة مرضية وانما
تنتج عن عادات غذائية ســيئة .ويمكن
لتنــاول بعض االطعمة او الطريقة التي
يتم بهــا تناول الطعام احداث تفاعالت
كيميائيــة مــن خــال تفاعــل عنصــر
الكبريــت مــع البيكربونــات الموجــودة
فــي المعدة واالحماض االساســية التي
تكــون جــدار المعــدة ،لتنتقــل بعدهــا

الجمعة

لالمعــاء الغليظــة وتتســبب بالغــازات
واالنتفاخ داخل البطن.

إعداد :طارق البحار

 3مايو 2019
 28شعبان 1440

للتواصل17111479 :

طريقة تنظيف القولون من الغازات
» »• مشروب الزنجبيل فعال
ايضا في تنظيف القولون من
الغازات ،ويمكن تحضيره عن
طريق تقطيع الزنجبيل الى شرائح
رقيقة بعد تقشيره ثم اضافة
الماء الساخن اليه وتغطيته حتى
يتحول لون الماء لالصفر .ويمكن
اضافة العسل اليه وتناوله مرتين
صباحا ومساءا.

» »• تناول منقوع اليانسون
الذي يساعد على تهدئة المعدة
والتخلص من الغازات واالنتفاخ،
ويمكن تحضيره من خالل مقع
ملعقة واحدة لكل كوب كبير من
الماء الساخن ثم تغطيته ونقعه
لبعض الوقت ثم شربه مرتين في
الماء مع اضافة القليل من السكر
اليه.

» »• تناول حبة البركة مع
العسل عن طريقة خلط ملعقة
من العسل مع نصف ملعقة من
حبة البركة وتناولها على الريق
وقبل االكل.

» »• تناول منقوع البابونج
والزعتر البري والذي يحمل
خصائص مهدئة للقولون وتساعد
كذلك في التخلص من الغازات.
ويمكن تحضير هذا المنقوع من
خالل غلي الزعتر البري ووضع
ملعقة من زهر البابونج في
الكوب لمنع تطاير الزيوت منه مع
تغطيته واضافة السكر حسب
الرغبة.

» »• شرب مغلي عيدان
القرفة التي تساعد على تنظيف
المعدة والتخلص من المغص
الذي يترافق مع تشكل الغازات
في القولون.

الجراحية.

» »• الشمندر مع عصير
التفاح يساعد ايضا في التخلص
من المغص ويمنع تشكل
الغازات كما انه يعالج سوء
الهضم خاصة بعد العمليات

» »• شرب الماء قبل تناول
الوجبة بنصف ساعة هو افضل
عالج وحل لمنع تكون الغازات في
القولون.

السرطان يختبئ في عروض السوبر ماركت
أجــرت الجمعيــة البريطانيــة ألبحــاث الســرطان دراســة حــول عــادات
المســتهلكين داخــل الســوبر ماركــت ،فوجــدت قرابــة ثلــث األطعمــة
والمشــروبات المليئــة بهــا عربــات التســوق ،عبــارة عــن عــروض ترويجيــة
مختلفة لمواد غذائية غير صحية غنية بالدهون والسكر والملح.

ما يجب أن تعرفه عن الغازات
» »• الغاز المفرط أو انتفاخ البطن

قد يحتاج لعناية طبية طارئة خاصة في
حال المعاناة من بعض االعراض مثل

التشنجات الحادة واالسهال واالمساك

والبراز الدموي والحمى والغثيان والتقيؤ

وااللم في الجانب االيمن وانتفاخ البطن.

» »• ضرورة تغيير العادات الغذائية

وجعلها اكثر صحية من خالل تجنب

االطعمة التي تسبب النفخة والغازات
وتناول الطعام بطريقة ابطأ.
» »• عدم االفراط في العالجات

العشبية والمنزلية دون استشارة طبية

وهي البكتيريا النافعة التي تسهل

الهضم وتمنع تكون الغازات في القولون.
» »• اجراء فحوصات طبية لتبيان

االصابة باي من االمراض الخطيرة

وفي حال استمرار االصابة بالغازات.

المسببة للغازات مثل متالزمة القولون

ومنتجات االلبان التي تحوي البروبيوتيك

االمعاء.

» »• تناول االلياف الغذائية

العصبي او زيادة البكتيريا الصغيرة في

تطفــئ ظمــأك فــي فصــل الصيــف وفــي رمضــان

يوجــد العديــد مــن األطعمــة التي تحتوي على نســبة عالية من المــاء ،تتجاوز في كثير من األحيان  90في المئة ،األمــر الذي يجعلها مصدر مهما
للماء ،في حال تعذر عليك الوصول إليه .ونستعرض هنا  6أطعمة ،تحتوي على كميات كبيرة من الماء ،وتضم عددا من الخضراوات والفواكه

الغنية أيضا بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة جدا للجسم.

 90فــي المئــة من وزن البطيخ ماء ،األمر الذي
يجعلــه واحــدا مــن أهــم الفواكــه المحببــة لدى

الكثيريــن مــن أجل إطفــاء ظمأهم ،خاصة في
فصل الصيف وفي رمضان.

األناناس

الخيــار كمرطــب للجســم فــي حــال الشــعور

الطماطم

الخس

تعرف الطماطم بأنها غنية بالماء ،وتصل نسبتها

يحتــوي الخــس علــى  95فــي المئة مــن الماء،

أ فضــل

مصدر جيد لفيتامين (أ) والبوتاسيوم ،وبعض

بالجفاف ،كما أن هضمه سهل جدا.

فيهــا إلــى  94في المئة .ويعــد عصير الطماطم

واحــدا

هــذا النمــط مــن الشــراء ،موضحــة

ووجدت الدراســة أن نصف األغذية

أن المســتهلكين الذيــن يقبلــون

غير الصحية مثل الشــوكوال ورقائق

علــى شــراء المــواد الغذائيــة التــي

البطاطــس والفشــار والبســكويت

عليهــا خصومــات ،عُ رضــة بنســبة

والمشــروبات الغازيــة والوجبــات

 54%لإلصابــة بالســمنة واألمــراض

الخفيفــة اللذيــذة التــي تــم شــراؤها

مثــل

مــن محــات الســوبر ماركــت كان

الســرطان وأمراض القلب والسكري،

عليها خصومات وعروض ترويجية.

المرتبطــة

بهــا

المخاطر الصحية لنقص الملح في الطعام

اضطرابات في الجهــاز العصبي وحدوث نزيف في الدماغ

المخاطــر الصحيــة لنقــص الملح في الطعام تتشــابه تمامــا كاإلفراط في
تناولــه ،والملــح يحتــوي على عنصــري الصوديــوم والكلوريد وفي بعض
األنــواع يأتــي مدعم باليــود ،وكلها عناصر يحتاجها الجســم وأي نقصان

المصــادر الغذائية التي تســاعد على وقف نمو

مــن

ألــف مســتهلك ،مــن االســتمرار فــي

لهذه العروض والخصومات.

الخطيــرة

أطعمة قد تغنيك عن الماء طوال اليوم

البطيخ

وحــذرت الدراســة ،التــي شــملت 16

أكثــر مــن أولئــك الذيــن ال يكترثــون

يحتــوي األناناس علــى  70في المئة من الماء،

الخاليا السرطانية في بطانة الرحم.

نشــرت صحيفة “ماليشــا” الروسية ،تقريرا تحدثت فيه عن أهمية الملح
فــي الطعــام ،مؤكــدة أن اإلفــراط في تناول الطعام المشــبع بالملح ،مضر

ممــا قــد يروي عطش اإلنســان .كمــا أن الخس
المغذيات األخرى.

المئــة .واألنانــاس غنــي جــدا بالفيتامينــات

ويحتوي على كميات ضئيلة
مــن البروتينــات والمعــادن

الخيار

والنشــا

يحتــوي الخيــار علــى  97فــي المئــة

والفيتامينــات.

وللفجــل دور كبيــر فــي إذابة

مــن المــاء ،ممــا يضعــه فــي صــدارة

الدهــون

الخضــراوات المشــبعة بالميــاه .ويعمــل

وأشــارت الصحيفــة في تقريرهــا إلى أن الناس واألطبــاء يتحدثون في
الغالب عن مخاطر اإلفراط في وضع الملح بالطعام ،والعواقب المترتبة
علــى ذلــك ،ولكن أغلبهم يتغاضون عــن الحديث عن مخاطر التقليل من
وذكرت الصحيفة خمسة مخاطر لنقص الملح في الطعام وهي:

يتكــون الفجــل مــن  85فــي المئــة مــن المــاء،

والخمائر المساعدة على الهضم.

بصحة اإلنسان ،تماما كالتقليل منه.

تناول الملح.

الفجل

وكميــات كبيــرة مــن الســكر تصــل إلــى  20في

بها يشكل خطر على الصحة ككل.
المخاطر الصحية لنقص الملح في الطعام:

بمختلــف

أنحــاء

الجسم ،وفقا لسكاي نيوز.

نقــص الملــح يؤدي لإلصابة باضطرابات في وظائــف الجهاز العصبي ،إذ
إن االفتقــار لألمــاح في الجســم من شــأنه أن يتســبب فــي حدوث خلل
في الجهاز العصبي ،فضال عن اإلصابة بالتشــنجات العصبية ،والهلوســة
واالرتباك ،وفي بعض األحيان قد يصل األمر إلى اإلصابة بالغيبوبة.
نقــص الملــح من شــأنه أن يؤثر علــى الدماغ ،حيث يعــد ظهور تورم في
الدمــاغ مــن بين اآلثار الجانبية األكثر خطورة لنقص الملح في الجســم،
باإلضافة إلى تفاقم مخاطر حدوث نزيف في الدماغ بالنسبة للمصابين

بأمراض األوعية الدموية.
في حال كان اإلنسان يتمتع ببنية جسدية ضعيفة ،فإن نقص الملح في
نظامــه الغذائــي سيســبب له مشــاكل في النــوم ،على غــرار األرق وتقطع
النوم”.
نقــص الملــح فــي الطعــام “يؤثر في القــدرة على الســيطرة على عضالت
الجســم ،مــا يــؤدي إلى اإلصابــة بتشــنجات العضالت وضعفهــا ،وتورمها
أحيانا”.
نقــص صوديــوم الــدم ،هو مــرض آخر ينتج عــن نقص الملح فــي النظام
الغذائي ،ومن بين أعراضه “الغثيان ،وفقدان الشهية ،واإلرهاق”.
مالحظــة :قبــل قيامــك أو اتباعــك هــذا العــاج أو هــذه الطريقــة الرجاء
استشارة الطبيب المختص.

الفياغرا ..عالج للحوامل
يقــول العلمــاء إن عقــار الفياغــرا يمكــن أن يســتخدم كعــاج للنســاء اللواتــي
يعانين من حالة تسمم الحمل.
ويمكــن اســتخدام هــذا الــدواء الشــهير ،لتخفيض ضغــط الدم لدى النســاء الالئي
يعانين من حالة مرضية تسبب ارتفاع الضغط لدى األم والطفل أثناء الحمل.
تسمم الحمل هو حالة تؤثر على واحدة من كل  16أم في المملكة المتحدة وتزيد

المشويات وأمراض الجهاز التنفسي
حــذرت دراســة طبيــة حديثــة مــن أن اإلكثــار مــن تنــاول األطعمــة المشــوية أو
المطهــوة علــى الفحــم يزيــد االحتمــاالت المرتبطــة بمخاطــر اإلصابــة بأمــراض
الجهاز التنفسي أو الوفاة.
وفــي مقارنــة بيــن مــن اســتخدموا

ً
وفقا لوكالة
الفحــم في أغراض الطهي،

المواقــد الكهربائيــة والعاملة بالغاز في

أنباء الشرق األوسط.

طهــو الطعــام ،وجــد باحثــون بجامعــة

وأرجــع الباحثــون الســبب فــي ذلــك

“أوكســفورد” فــي بريطانيــا ،ارتفــاع

إلــى أن الوقــود الصلــب ينبعــث منــه

حــاالت الوفــاة الناجمــة عــن أمــراض

مســتويات عاليــة للغاية مــن الملوثات،
ً
جدا التي
خاصة الجســيمات الصغيــرة

 % 36بين من اســتخدموا الخشــب أو

تخترق بعمق الرئتين.

الجهاز التنفســي المزمنة الحادة بنسبة

مــن خطــر حــدوث مضاعفــات الحمــل ،وتعاني كيــم كارداشــيان وماريــا كاري من
ً
ً
وألما لألم ،كما يزيد من خطر إصابة الطفل
صداعا
المرض الذي يمكن أن يســبب
بنوبــة قلبيــة فــي وقــت الحق من حياتــه .وتم ابتــكار الفياجرا فــي األصل كدواء
ً
وبعيدا عن استخداماته الحالية.
لعالج الذبحة الصدرية

خطر جديد لألطعمة غير الصحية
توصلت دراســة موســعة أجريت في  195دولة إلى أن األطعمة غير الصحية ال
ً
عالميا .ورصدت النتائج وفاة
تزال مسؤولة عن أكبر عدد من الوفيات المبكرة
 11مليــون إنســان فــي عمــر مبكر بســبب ســوء التغذيــة عــام  ،2017وبذلك تبلغ
حصة سوء التغذية من الوفيات واحد من كل .5
معظم الوفيات المبكرة كانت بسبب أمراض القلب والسرطان والسكري ،وتعتبر التغذية غير
ّ
وغطت بيانات الدراســة التي ُنشــرت فــي مجلة “النســيت” الطبية
الصحيــة مــن أهــم أســبابها
الفتــرة منــذ  1990وحتــى  ،2017ووجــدت أن معظــم الوفيــات المبكــرة كانت بســبب أمراض
ً
ً
مهما في تطوّ ر هذه األمراض.
دورا
القلب والسرطان والسكري ،وتلعب التغذية غير الصحية
ً
ّ
نوعــا من األطعمــة من تزايــد االعتماد
وحــذرت نتائــج الدراســة التــي رصــدت تأثيــرات 15
علــى المأكــوالت غيــر الصحية مثل اللحــوم المصنّعة ،أو الغنية بدهــون متحولة ،إلى جانب
االنتشــار المتزايد للمشــروبات الســكري ،واســتخدام كمية زائدة من الملح في كل األطعمة
الجاهزة.
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عرض “الكنز  ”2في العين السينمائي

تعــاون مهم مع مهرجــان نيودلهي الدولــي لتقديم األفالم
طارق البحار

تجربــة جميلــة عبــر  4قصــص عشــناها مــع المخرج الكبير شــريف عرفة في مهرجان العين الســينمائي المقــام حاليا في مدينة العيــن االماراتية ومميزة وســط ردود فعل ايجابية من

تظهر الفنانة اإلماراتية

الجمهور مع العرض االول للجزء الثاني من فيلم الكنز وسط حالة سعادة وبهجة على كل من شاهده ،خصوصا مع طريقة سرد القصة الجديدة على السينما المصرية ،وهو ما يجعل

هدى الخطيب ضيفة شرف

التجربة كلها مليئة بالمغامرات ،حيث عبر عدد من المهتمين والحضور باإلعجاب الكبير له وأشادو بالعمل خصوصا بالسيناريو الذي كتبه عبدالرحيم كمال ،وما يتسم به من جودة

في المسلسل الخليجي

وتميز ،ويعتمد الفيلم على قصص منفصلة وأحداث زمنية مختلفة ،لذا فإن كل جزء يجســده مجموعة من الموهوبين على رأســهم محمد ســعد الذي قدمه المخرج بصورة جديدة
جدا وكان ذلك جليا عند من شاهده في جزئه األول الى جانب أحمد رزق وهند صبرى وروبى وآخرون ..وقال مخرج العمل شريف عرفة في المؤتمر الخاص للفيلم بآن محمد سعد

“بالني زماني” ،وهو عبارة

له طاقات كبيرة مثل البركان يحتاج من يقدمه بصورة مناسبة خصوصا وأنه فنان مبدع وبقدرات كبيرة لكن تنقصه الثقة في ما يقدم.

عن مجموعة من الحلقات
المتصلة المنفصلة ،حيث
يتم تقديم قصة في كل
حلقة بطريقة كوميدية.
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وقــال إن الجــزء الثانــى مــن «الكنز» يحمل
ً
أحداثــا أهــم وأشــمل مــن الجــزء األول،
مشــيرا إلــى أنــه يســتكمل فــي «الكنــز »2
القصــة وليــس هــو جــزء ثانــي بالمعنــى
الحقيقــي فالفيلــم كان ببســاطة لمــدة 5
ساعات وهنا اختار ان يقسمه الى جزءين.
وفــي ســؤال لمســافات البــاد حــول اللغــة
المســتخدمة في الفيلم قال المخرج الكبير
بــان ذلــك بســبب انه اختــار اللغــة المصرية
العاديــة الحــداث تقع في  4أوقات مختلفة

رئيس المهرجان عامر سالمين مع شريف عرفة

مــن الزمــان .وتحــدث عــن اداء الممثليــن
حيث أعطاهم المســاحة الكاملة في الفيلم
كونــه يؤيــد ذلــك فــي أعمالــه وذكــر بــان
النجــم الراحــل احمــد زكــي مثــا ال يلتــزم
بالنــص لكنــه يرتجــل بنســبة كبيــرة جــدا
وهــذا كان يميــزه بنجوميتــه وســط جيلــه.
وعبــر عــن ســعادته بوجــوده فــي مهرجــان
العيــن الســينمائي حيــث يقــدم مجموعــه
مــن االفــام والعــروض الســينمائية التــي

لحظة االتفاق مع مهرجان نيودلهي

تتناســب مــع تطلعاتــه .وقــال عرفــة“ :أنــا

المخرج الكبير شريف عرفة في المؤتمر الصحافي

فــي غايــة الســعادة لوجــدي فــي مهرجــان

دقيقة صمت
عمــان مــن العيــار الثقيــل يطــل

بســبب عدم القدرة على تنســيق

مــن خاللهمــا الفنــان عابــد فهــد

مواعيــد التصويــر ،فحــل مكانــه

علــى الجمهور في شــهر رمضان،
همــا “دقيقــة صمــت” و”عندمــا
تشــيخ الذئــاب” ،وكان المفترض
أن يصل عدد األعمال إلى ثالثة،
لكنــه اعتــذر عــن المشــاركة فــي
مسلســل “مســافة أمــان” إخــراج
الليث حجو قبــل التصوير بأيام؛

الفنان عبدالمنعم عمايري.

العيــن الســينمائي وأتطلــع لمعاينــة ردود

ضمن العــروض وعرض أفالم هندية

فعــل الجمهــور علــى الجــزء الثانــي لفيلــم

في الدورات المقبلة في العين ،حيث

(الكنــز :الحــب والمصيــر)” .واعتبــر عرفــة

ذكــر رئيــس المهرجــان عامر ســالمين

أن المهرجــان إضافــة نوعية للمشــهد الفني

المــري بان هذا االتفاق ســيكون نواة

واإلبداعــي ليــس فــي اإلمــارات والخليــج
ً
عموما.
فقط ،بل في المنطقة

للعديــد مــن التعــاون واالشــتراكات
التــي تتضمن تصوير أفــام اماراتية

ويســتكمل “الكنز” فــي الجزء الثاني صراع

فــي الهنــد وإنتــاج أفــام هنديــة

الشــخصيات مــن أجــل الوصــول إلــى الكنز

وإماراتيــة الــى جانــب العديــد مــن

أو مــن حمايتــه مضحيــن فــي ســبيل ذلــك

المشــاريع حيث ان العين الســينمائي

يــؤدي عابد فهد شــخصية “أمير
ناصــر” فــي مسلســل “دقيقــة
وهــو ســجين محكــوم عليــه
باإلعدام.

مشهد من الكنز 2

بحبهــم أو بحياتهــم ،ويوّ صلنــا الفيلــم إلــى

سر الكنز وماهيته وكيف نحتفظ به ،ونرى

صمت” ،إخراج شــوقي الماجري،

الدولــي لعــرض أفالم خليجيــة هناك

يبتعــد عــن نمطيــة المهرجانــات
الســنوية عــن طريــق عــرض االفــام

ذلك من خالل استكمال حياة الشخصيات

المعركة بينهم ،وما هو ثمن االنتقام ،وبشــر

المجهول لوالده.

علــى طــوال العــام باالشــتراك مــع

التي رأيناها في الجزء األول ،حتشبســوت

باشــا الضابــط الكبيــر الــذي ضحــى بأخيــه

وصراعهــا مــع الكهنــة وحبهــا للمهنــدس

وحبيبتــه مــن أجــل مركــزه وكيــف ســيعثر

نيودلهي

العديــد مــن دول مجلــس التعــاون

ســمنوت ،وعلي الزيبق وصراعه مع الكلبي

علــى دليــل الوصــول للكنــز ،وكيف ســيرزق

وقــع مهرجــان العيــن الســينمائي مذكــرة

وحبــه البنتــه زينــب وإلــى أيــن ســتصل

بابنه حســن الذي ســيظل يبحــث عن اإلرث

تعــاون مــع مهرجــان نيودلهــي الســينمائي

والعالــم العربــي والغربــي ،حيــث
المهرجــان ســيعرض افالمــه فــي
البحرين قريبا وغيرها.

تصريح أحمد

والد رزق 2

قماشتي المفضلة

قال أحمد ســعد “الســت اللي تتجوز راجل ولو يوم واحد وتطلع

يظهر الفنان باسم سمرة في  5مشاهد من فيلم “والد رزق ،”2

يفتتح الفيلم الروائي السوري “قماشتي المفضلة” للمخرجة

جــاء ذلك خــال البرومو الــذي عرضتــه فضائيــة “القاهرة

دور بلطجي خالل األحداث ،ومن المقرر أن ينتهي من دوره

بغدادي مهرجان أيام الســينما الســورية في الدنمارك في

رمضــان المقبل .يذكــر أن المطرب أحمد ســعد انفصل عن

في موســم عيد األضحى المقبل وهو من بطولة أحمد عز

تتكلم عليه تبقى مش تمام”.

والناس” ،لبرنامج “شــيخ الحارة” ،المقرر عرضه خالل شــهر

الفنانة ســمية الخشــاب في وقت ســابق ،لتظهر األخيرة في

وسائل اإلعالم لتدلي بأكثر من تصريح مفادها أنها طلبت الطالق

منه قبل  6أشهر بسبب تضررها منه.

جايــا جيجي ،ومــن بطولة منال عيســى ،عال طبــري وثريا

حيث يواصل حاليا تصوير مشــاهده .ويجسد باسم سمرة

الثالــث مــن مايو ،وتســتمر فعاليات المهرجــان حتى 24

فى األيام األولى من شهر رمضان ،والفيلم مرشح للعرض

مايــو ،وكان الفيلم قد عرض في مهرجان كان الســينمائي

الدولي ضمن قســم نظرة ما .يتتبــع الفيلم قصة فتاة تجد

وأحمد الفيشاوي وعمرو يوســف وأحمد داود وكريم قاسم

نفســها مشــتتة بين اختيار البقاء في بلدهــا والقتال من أجل

وخالــد الصاوي ونســرين أمين وعدد من نجــوم مصر والعالم

الحرية ،أو قبول عرض بالزواج مرتب له مسبقا بأحد المغتربين.

العربي.

 3مايو
1902

1906
إقرار اتفاقية بين المملكة المتحدة والدولة العثمانية.

1920
 -المملكة المتحدة تعلن االنتداب على العراق.

 السلطان العثمانيعبدالحميد الثاني
اقتراحا
ً
يرفض

1924
زحف الجيش اليمني لحرب األدارسة وهزم األدارسة.

من مؤسس
الحركة
الصهيونية ثيودور

1933
افتتاح أول مترو أنفاق في أوساكا.

هرتزل بإنشاء جامعة
يهودية في القدس.

1945
قوات الحلفاء تدخل هامبورغ في ألمانيا خالل الحرب العالمية الثانية.

الميزان

الحمل
تكون بحالة ممتازة ،وتشعر بحاجة إلظهار

عليك التركيز على األمور األساسية في العمل.

طاقاتك.

العقرب

الثور
اعتن جديا بلياقتك واتبع عالجا وقائيا.

ال تتردد لحظة في المطالبة بحقوقك.

القوس

الجوزاء
تصبو إلى التحرر وترى األمور من وجهة نظر.

السرطان

تمر بيوم ضبابي في العالقة بالعمل.

الجدي

تالحق بعض األهداف وتتحقق من المعلومات.

األسد

المهم التمهل والتريث ومعرفة األسباب.

الدلو
بالغتك وقدرتك على التعبير مميزتان والفتتان.

العذراء

التنزه في أحضان الطبيعة مصدر مهم للنشاط.

الحوت
تسافر في رحلة استجمام للترويح عن نفسك.

وضعك الصحي يفرض عليك االنتباه كثيرا.

tariq_albahhar
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برامــج منوعــة علــى قنــاة العدالــة فــي رمضــان
اســتعدت قنــاة “العدالــة” الفضائيــة لموســم رمضــان بباقــة متنوعــة مــن البرامــج ،كما خصصت مســاحة كبيــرة للدراما  ،هــذا ما كشــفه المدير التنفيــذي للقناة،
اإلعالمــي أحمــد الفضلــي ،الــذي قــال ان هــذه الــدورة هــي ثمــرة تخطيــط وجهــود كبيــرة قمنــا بها علــى مدى عــدة شــهور متواصلة ،والتــي ستتناســب وأذواق
المشاهدين الكرام كافة .وأشار الفضلي إلى أن هذه الدورة البرامجية ستدخل دائرة المنافسة مع القنوات الفضائية المحلية والخليجية والعربية ،خصوصا
على صعيد الدراما المحلية ،إلى جانب استقطاب نجوم لهم وزنهم في الساحة الفنية.

» »احتفلت الفنانة عبير صبري بعيد زواجها األول من المحامي أيمن
البيّاع في حفل بسيط أُقيم في دبي .ونشرت الصور عبر حسابها على
“إنستغرام” معلقة“ :احتفالنا أنا وحبيبي مع األصدقاء بعيد زواجنا
األول في دبي” ،فيما ظهر أمامهما قالب حلوى حمل صورتهما ما
يؤكد أنها تزوجت بفترة طويلة قبل إعالن الخبر عند توثيقه رسمي ًا في
السفارة المصرية باإلمارات خالل شهر يوليو الماضي.

وأشــار الفضلــي إلــى أن الــدورة تتضمــن

برامــج بينها “اللوبــي” من تقديم

مسلســل “ال موســيقى فــي األحمــدي” مــن

احمــد الفضلــي ومجموعــة مــن

تأليــف الكاتبــة منــى الشــمري واخــراج محمد

األســماء البــارزة ،واخــراج رائــد

دحــام ،ويشــارك فــي بطولتــه جاســم النبهان،

مــال هللا“ ،ســراي مــع نــورة”
نــورة

نــور ،عبدالمحســن النمــر ،علــي كاكولــي ،د.

مــن تقديــم المذيعــة

فهــد العبدالمحســن وفوز الشــطي ،ومسلســل

عبــدهللا واخــراج رائــد مــال هللا

“أمنيــات بعيــدة” مــن تأليــف الكاتبــة منــى

مــن البرامــج التــي تقــدم رؤى

الشــمري أيضا واخراج محمد القفاص ،بطولة

نقديــة علــى اعمــال رمضــان

هدى حســين ،جمــال الردهان ،حصــة النبهان.

ويســتضيف نجــوم األعمــال،

كذلــك مسلســل “مــا ادراك ما أمــي” من تأليف

وبرنامــج المســابقات “فانــوس

علــي دوحــان واخــراج حســين الحليبــي،

هيونــة” تقديــم هيــا الشــعيبي

بطولــة الهــام الفضالــة ،محمــد العجيمــي،

واخراج محمــد عز الدين ،اعداد

هنادي الكندري ،يعقوب عبدهللا ،نور الشــيخ،

الســيناريو علي دوحــان وتعتمد

وحســين المهــدي ،ومسلســل “عــذراء” مــن

الشــعيبي في التقديم على خلق

تأليــف األخوين علي ومحمد شــمس واخراج

اجــواء مــن المرح مــع المتصلين

محمد القفاص ،بطولة شجون ،مرام ،عبدهللا

ويشــاركها التقديم “المــارد” .كما

الطليحي ،ميس كمر.

تقــدم القنــاة عــددا مــن البرامــج

وذكــر الفضلــي ان الــدورة تحتــوي علــى عدة

المنوعة والمسابقات وغيرها.

المسلسالت الخليجية في شهر رمضان 2019
أعــــمــــال مــتــنــوعــة بـــيـــن االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــكـــومـــيـــديـــة والـــرومـــانـــســـيـــة
قائمة المسلســات الخليجية في شــهر رمضان  2019تضم عددا كبيرا من األعمال المتنوعة بين االجتماعية والكوميدية والرومانســية والتي ستشــهد منافســة شــديدة
بين نخبة من ألمع النجوم لهذا الموســم وبينهم حياة الفهد وســعاد عبدهللا وناصر القصبي وداوود حســين وشــجون الهاجري ،فيما تتصدر الكويت القائمة بما يقارب 12
عمال متنوعا.
نرصــد لكــم أبــرز المسلســات الخليجية
المقرر عرضها في شهر رمضان .2019

مسلسل “العذراء”
تدور أحداث المسلســل فــي إطار درامي
تراجيــدي حــول حيــاة مجموعــة مــن
الســجينات الالتــي تالقــت حكاياتهــن،
فاجتمعت همومهن وراء قضبانها.
“العــذراء” مــن تأليــف محمــد شــمس
وإخــراج محمد القفاص وبطولة شــجون

استكماالً ﻷحداث الجزء األول منه
ويتنــاول العمــل مســيرة نمــو المجتمــع
الســعودي مــن الســبعينيات وحتى وقتنا
الراهــن ،وهــو مــن تأليــف عبدالرحمــن
الوابلــي وإخــراج المثنــى صبــح ،بطولــة
ناصــر القصبــي ،ليلــى الســلمان ،عبــدهللا
الســناني ،ريــم عبــدهللا ،ريمــاس منصــور
وفادي صبيح.

مسلسل “يال نسوق”

الهاجري ،عبــدهللا الطليحي ،عبير أحمد،

يضــم المسلســل مجموعــة مــن نجــوم

مشــاري البــام ،هيفــاء حســين ومــرام

الســعودية وبينهــم مــروة محمــد ،ســعيد

البلوشي.

صالــح ،ســارة اليافعــي ،مريــم الغامــدي،

مسلسل “الديرفة”

نيرمين محســن ومحمــد القس وغيرهم،

يدخــل الفنان محمــد المنصور المنافســة
فــي موســم رمضــان  2019مــن خــال
عمــل تراثــي يحمــل عنــوان “الديرفــة”،

مسلسل حضن الشوك

وهــو مسلســل كوميــدي يتنــاول منــح
المرأة الســعودية حرية القيادة ،ويشرف
على إخراجه أحمد شفيق.

مسلسل سوق الدماء

وتــدور أحداثــه فــي إطــار اجتماعــي
بفتــرة الخمســينات والســتينات وصــوالً

تتمحور أحداثه “مسلســل ســوق الدماء”

إلــى ســبعينات القــرن ،وانطــاق التعليــم

ضمــن اإلثارة والتشــويق حول مجموعة

والتجديد واالنفتاح الثقافي

مــن األشــخاص الذيــن يفقــدون أبناءهم

العمــل مــن بطولــة هيفاء عــادل ،وبثينة

ويتعرضون البتزاز للتنازل عن حقوقهم،

الرئيســي ،وحســين المهــدي ،وأســمهان

وهــو مــن تأليــف عــاء حمــزة وإخــراج

توفيق ،وعبدالرحمن العقل.

الليث ،بطولة تركي اليوسف ،إلهام علي،

مسلسل “حضن الشوك”

هند محمد وشيماء الفضل.

مسلســل حضــن الشــوك ينــدرج ضمــن

مسلسل الحالج

المسلســات االجتماعيــة وهــو مقتبــس

ومــن المسلســات اإلماراتيــة التــي

عن قصة حقيقية ،يتخللها بعد المسارات

ســتحضر على طاولة المنافسة ،مسلسل

والمفارقات

الحــاج الــذي يتنــاول ســيرة الصوفــي

“حضن الشــوك” من تأليف عبدهللا السعد

الشــهير الحســين بن منصــور الحالج في

وإخــراج حمــد البــدري ،بطولــة إبراهيــم

إطار تاريخي تخيلي.

الحربــي ،إلهــام الفضالــة ،ليلــى عبــدهللا،

المسلســل مــن تأليــف أحمــد المغربــي

محمــد العلــوي ،خالــد البريكــي وعبيــر

وإخــراج شــعالن الدبــس ،بطولــة غســان

أحمد.

مســعود ،منــذر رياحنــة ،منــى واصــف،

مسلسل “العاصوف ”2

عاكف نجم ،زهير رمضان ومحمد قنوع.

الســعودية لهــا حصــة ايضــا ضمــن درامــا

مسلسل “ ص .ب”1003 .

الخليج لموســم رمضان  ،2019وسيكون

يضم مسلسل “ ص .ب ”1003 .مجموعة

المشــاهد علــى موعــد مــع “العاصــوف ”2

مــن نجــوم اإلمــارات ،وأبرزهــم هــدى

مسلسل ص .ب1003 .

مسلسل الحالج

مسلسل العاصوف 2
مسلسل سوق الدماء

حسن.

تعييــن “يوســف” مســؤوالً عــن صناديــق

تنطلــق أحــداث المسلســل بقصــة صــراع

البريــد ،وتقصــده إنهاء اشــتراك صندوق

الغانــم ،وجاســم الخــراز ،وميثــاء محمد،

مقتبــس عــن روايــة الكاتــب اإلماراتــي

تتمــازج فيــه القيــم التــي ســادت فتــرة

بريــد رقــم  1003بســبب وفــاة صاحبــه،

وأمــل محمــد ،وخالــد البنــاي ،وياســر

ســلطان العميمي ،ورؤية درامية للمخرج

النيــادي ،وريــم حمــدان ،والمسلســل

باســم شــعبو ،وســيناريو وحــوار محمــد

ثمانينــات القــرن ،في مركز بريــد “الذيد”،

ثــم اســتيالئه علــى بريــده وبــدء تقمــص

ومــا يرافقهــا من أحداث مثيرة ،بدءا من

شخصية الراحل.

abdulnabi.alshoala
@albiladpress.com
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@albiladpress.com
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“النورس الصحافي” يسرق
األضواء ويغزو “تويتر”
حظيــت بعــض طيــور النورس بشــهرة واســعة على موقــع “تويتر” حديثــا ،بعدما
اعتــادت علــى الوقــوف أمــام كاميــرات مراقبــة حركــة المــرور فــي العاصمــة
البريطانية لندن .وبدأت قصة شهرة النوارس ،االثنين الماضي ،عندما نشر موقع
أخبــار حركــة المواصــات فــي لندن تغريدة على حســابه حول آخــر أخبار حركة
المرور ،وظهر فيها نورس أمام الكاميرا بوضع يعوق المشهد .وجاءت التغريدة،
التي نشرت يوم  29أبريل الماضي ،تحت عنوان “يوم اثنين سعيد” ،وظهر طائر
النورس أمام الكاميرا التي تصور حركة المرور على شــارع برونزويك في لندن.
وبمجــرد نشــر التغريدة ،أعيد نشــرها حوالــي  4200مرة .ويبــدو أن النورس علم
بذلك ،وبأنه أصبح مشــهورا ،إذ عاد في اليوم التالي ووقف أمام الكاميرا نفســها،
وغرد موقع أخبار مواصالت لندن قائال“ :احزروا من عاد؟” .والحظ موقع “ســي
بــي إس” اإلخبــاري مقــدار الشــهرة التــي حظي بها النــورس ،خصوصــا بعدما بث
موقع أخبار المواصالت لقطة فيديو مدتها  11ثانية للطائر ،وكتب تحتها تعليقا
مفاده“ :بناء على طلب الجماهير ..تحديث سريع لمراسلنا عند المدخل الشمالي
لنفــق بالكــوول” .ويبــدو أن طائر نورس آخر الحظ شــهرة زمليه ،فقرر مشــاركته
الحدث فانضم إليه أمام الكاميرا.

عارضات إندونيسيات يقدمن إبداعات مصنوعة من تقنيات الباتيك واإليكات في قطار في جاكرتا (أ ف ب)

تدخين األب قد يسبب مشاكل في قلب الجنين
تشــير دراســة جديــدة إلــى أن تدخيــن اآلبــاء وليــس األمهــات

وأوضحــت الدراســة بعــد متابعــة عينــة مــن حوالــي  30ألــف طفــل تــراوح أعمارهم بيــن  6و9
سنوات في  16دولة أوروبية “األطفال الذين لم يرضعوا ً
أبدا رضاعة طبيعية هم أكثر عرضة

القلب.
وقــال الطبيــب جيابــي كيــن مــن كليــة الصحــة العامــة بجامعــة

بنسبة  22%للبدانة” من األطفال الذين رضعوا رضاعة طبيعية لمدة ستة أشهر على األقل.

ســنترال ســاوث في تشانغ شــا بالصين ،وهو أحد المشاركين في

ونشرت هذه الدراسة خالل انعقاد المؤتمر األوروبي للبدانة في غالسكو.

الدراســة ”ينبغــي للرجــال الذيــن ســيصبحون آبــاء أن يقلعوا عن

وتوصي منظمة الصحة بالرضاعة الطبيعية الحصرية حتى عمر ســتة أشــهر واســتمرارها “من

التدخين ...اآلباء مصدر كبير للتدخين السلبي بالنسبة للحوامل

ستة أشهر إلى سنتين أو أكثر” على أن تستكمل بنظام غذائي آخر.

بــل ويبــدو أنهــم أكثــر ضــررا على األجنــة مــن النســاء المدخنات
أنفسهن“.
ولطالمــا كان معروفــا أن تدخيــن النســاء الحوامــل يزيــد خطــر

التدخين أكثر ضررا على األجنة من النساء المدخنات أنفسهن

المبكــرة والــوزن المنخفــض عند الــوالدة والعيــوب الخلقية .لكن

شــملتهم الدراســات ،كان نحــو  137600يعانــون من مشــاكل في

خطــر اإلصابــة بمشــاكل فــي القلب على وجه الخصــوص لم يكن
واضحــا بالقــدر ذاتــه وكذلــك التأثيــر المحتمــل لتدخيــن اآلبــاء
المنتظرين.
ولتقييــم خطــر إصابة الجنين بمشــاكل في القلب بســبب تدخين
أحد الوالدين ،أعاد كين وزمالؤه تحليل بيانات من  125دراســة
ســابقة شــملت فــي المجمل قرابــة  8.8مليــون أب وأم في جميع

القلب .وخلص التحليل الجديد الذي نشر في الدورية األوروبية
للوقايــة مــن أمراض القلب إلى أن تدخين األبوين مرتبط بشــكل
كبيــر بخطــر إصابــة األجنة بمشــاكل في القلب وأن نســبة الخطر
تزيد بواقع  25في المئة عندما تدخن األمهات أثناء الحمل.
وتــزداد قــوة هــذه الصلــة عندما يدخــن اآلبــاء .فمقارنــة باألجنة
التــي ال يدخــن آباؤها وأمهاتها ،كانت أجنة اآلباء الذين يدخنون

أنحــاء العالــم .وبحثــت الدراســات فــي مســألة تدخيــن األمهــات

أثنــاء الحمــل أكثــر عرضة بنســبة  74فــي المئة لإلصابة بمشــاكل

الحوامــل وتدخيــن اآلبــاء أثنــاء فتــرة الحمل وتعــرض الحوامل

فــي القلــب عنــد الــوالدة بينمــا يتضاعــف التأثيــر إلــى أكثــر مــن

للتدخيــن الســلبي .ومــن بين األطفال الذين ولــدوا آلباء وأمهات

المثلين عند تعرض األمهات للتدخين السلبي.

انهيار “مروع”

يبتلع المنازل في

قصة الحارسة الشخصية التي أصبحت ملكة
اســتطاعت حارســة أمن أن تأســر قلب ملك تايلند الذي سيتوج رسميا بعد يومين ،وأن تنقل نفسها

بوليفيا

صحيفــة “غارديــان” البريطانيــة ،أمــس الخميــس ،فقــد أعلــن ملك تايلنــد ،ماهــا فاجيرونغكورن (66

أظهــر تســجيل مصــور لحظــات انهيــار

عاما)  ،أنه تزوج نائبة مســؤول أمنه الشــخصي “ســوثيدا” ،ومنحها لقب الملكة .وانضمت ســوثيدا،

أرضــي مروعــة ،أدت إلــى تدميــر عشــرات
المنــازل فــي بوليفيــا ،حيث رصد الســكان
عبر هواتفهم المحمولة بيوتهم وهي تنهار
واحدا تلو اآلخر.
وتســبب االنهيار األرضي بتدمير  66منزال

مــن عالــم الموظفيــن إلــى عالــم الملــكات فــي إعــان فاجــأ الكثيريــن .وفــي التفاصيل التــي أوردتها

التــي كانــت تعمــل مضيفــة طيران في الخطــوط التايلندية ،عام  2014إلى الحــرس الملكي ،وعينها
فاجيرونغكــورن نائبــة لوحدة حراســته الشــخصية ،وفي  2016رقاها إلى رتبــة جنرال في الجيش.
ويأتــي اإلعــان الملكــي المفاجئ ،األربعاء ،قبــل أيام من تتويج فاجيرونغكــورن على عرش تايلند،
المقــرر غــدا الســبت فــي العاصمــة بانكــوك .وســيتوج الملــك الجديــد علــى العــرش بعــد وفــاة والده
بوميبول أدولياديغ ،الذي ظل على العرش لنحو  70عاما ،في أكتوبر .2016

تــم بناؤهــا بشــكل غير قانونــي على موقع

كشــفت دراســة علمية حديثــة أن تناول

ووجــد الباحثون أن األحمــاض األمينية

مشــروبات البروتيــن “بنــاء العضــات”

الموجــودة فــي مشــروب “مخفــوق

بشــكل دائــم تــؤدي إلــى مخاطــر كبيــرة

البروتيــن” ،الــذي يســاهم فــي نمــو

على المدى البعيد.

العضالت ،ضارة بصحة الجسم.

وأوضحت الدراسة التي أعدها باحثون

وتشــهد صناعــة مشــروبات البروتيــن

في جامعة سيدني األسترالية أن تناول

المكملــة فــي الواليات المتحدة انتعاشــا

نــوع واحــد من هذه المشــروبات بشــكل

كبيرا ،ويقول اثنان بين كل  5أميركيين

دائــم يؤدي إلى زيــادة الوزن واالكتئاب،

إنهم يشربون البروتينات المكلمة بشكل

واألهــم مــن ذلــك كلــه تقصيــر متوســط

دوري ،وذلــك مــع رغبتهــم فــي الحصول

العمر المتوقع.

على جسم ممشوق القوام.

على القمر

قالت دار كريســتيز للمزادات بنيويورك إن
الكتيــب التفصيلــي الــذي اســتخدمه رائدا
الفضــاء األميركيــان نيل آرمســترونغ وباز
أولدريــن فــي رحلــة الهبــوط علــى ســطح
القمــر فــي عــام  1969ســيطرح فــي مــزاد
فــي يوليو وقد يجلب ما يصل إلى تســعة
ماليين دوالر.
ويتنــاول الكتيــب الخــاص بمهمــة (أبولــو
 )11والمكــون مــن  44صفحــة بالتفصيــل
كل إجــراء اســتلزمه فصل الوحــدة (إيغل)
وإنزالهــا وربطهــا بوحــدة القيــادة عندمــا
أصبــح آرمســترونغ وأولدريــن أول رجلين
يسيران على سطح القمر.
» »وقالت كريستينا جيجر رئيسة
قسم الكتب والمخطوطات في
كريستيز لرويترز “هذه تعليمات
مفصلة تغطي كل تفاصيل رحلة
المركبة إيغل ...إنها سلسلة من
التعليمات حول كل شيء من
ارتداء الخوذة إلى فحص نظام
الطاقة”.

العزف والغناء..

قدرات استثنائية
لـ “كلب فنان”

كشــف كلــب “موهــوب” عــن مهــارات
استثنائية في العزف على البيانو والغناء،
وأثــار إعجــاب الكثيريــن ،بعــد أن نشــر
صاحــب الحيــوان األليــف مقاطــع فيديــو
تظهر قدراته الفريدة.
واحتفــل الكلــب ،ويدعــى “بــودي” ،قبــل
عائلــة أميركيــة ،في جزيــرة “لونــغ آيالند”

البــاز ،وبدت المنــازل وكأن األرض تبتلعها

قــرب نيويــورك ،وكان االحتفــال بالعــزف

ببــطء .وأفــادت وســائل إعــام بوليفيــة

المنفرد على البيانو والغناء.

محليــة أن  3أشــخاص ،من بينهــم زوجان

ويظهر الفيديو الكلب “بودي” وهو يضرب

مســنان ،اعتبرا في عداد المفقودين جراء

بأحــد أقدامــه علــى البيانــو ،بينمــا يرفــع

انهيار المنازل ،في حين قالت فرق اإلنقاذ

رقبتــه إلى أعلى ويصــدر أصواتا متناغمة

إن أحدا لم يصب بأذى.

مع ما يصدر عن البيانو ،وكأنه يغني.

وأمــر المســؤولون الحكوميــون موظفــي

وتمكــن صاحــب الكلب من تســجيل ألبوم

الطــوارئ بإجــاء  88عائلــة ،بعد اكتشــاف

يحتوي على مقطوعات عدة للكلب ،وقال

تشــققات فــي الجــدران الخارجيــة لبعــض

إن  50بالمئة من ريع األلبوم ســيذهب إلى

المنازل في اآلونة األخيرة ،وفق ما ذكرت
الخميس.

مشروبات بناء العضالت“ ..مخاطرها كبيرة”

أول دليل للهبوط

يوميــن ،بالذكــرى الثالــث إلنقــاذه مــن قِ بل

مكب نفايات سابق في العاصمة البوليفية

صحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانيــة ،أمــس

أظهــرت دراســة حديثــة أجرتهــا منظمــة الصحــة العالمية أن األطفــال الذين يرضعــون رضاعة
ً
خصوصا إذا
طبيعية هم أقل عرضة للبدانة مقارنة بأولئك الذين يتغذون بمســحوق الحليب،
استمرت الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر على األقل.

فحســب قــد يزيــد نســبة تعــرض األجنــة لإلصابــة بمشــاكل فــي

إصابة األجنة في طور النمو بمشاكل صحية بما في ذلك الوالدة

دراسة :الرضاعة الطبيعية تحد من البدانة

 9ماليين “ثمن”

تحدثت تقارير عن عالقة عاطفية تجمع الملك بحارسته التي يعتقد أن عمرها (  40عاما) ،خاصة
مع تكرار ظهورهما مع بعضهما البعض في أماكن عامة ،لكن القصر الملكي لم يقر بذلك.

جمعيــة لرعايــة الحيوانات مــن أجل إنقاذ
مزيد من الكالب.

ممثلة بوليوود الهندية تابسي بانو تقف أمام عدسة المصورين خالل
تسجيل برنامج حوارات الواقع في مومباي (أ ف ب)

