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أمر رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
الرســوم  المتأخــرات مــن مبالــغ  بجدولــة 
والخدمــات المســتحقة والمتراكمــة علــى 
دفعــات  علــى  وتقســيطها  التجــار  صغــار 
ميسرة تصل إلى 24 شهرًا. كما أمر سموه 
الجهــات الحكوميــة بااللتــزام بالمواعيــد 
المحــددة للدفــع للقطــاع الخــاص حســب 

طبيعة العمل وحسب االتفاق المعتمد.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وكان 
تــرأس الجلســة االعتياديــة  الــوزراء قــد 
بقصــر  الــوزراء  لمجلــس  األســبوعية 
مــن  وبتوجيــه  أمــس.  صبــاح  القضيبيــة 
 8 علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  ســموه، 
وتحقــق  التجــار  صغــار  تدعــم  قــرارات 
توصيــات الدراســة المشــتركة المرفوعــة 

البحريــن،  وصناعــة  تجــارة  غرفــة  مــن 
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  ووزارة 

التــي كلف بمتابعتهــا نائب رئيس مجلس 
خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  ســمو  الــوزراء 

الجهــات الحكوميــة ذات  مــع  آل خليفــة 
العالقة.

المنامة - بنا

قــال ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة إن شــهر رمضــان 
القيــم  لتجديــد  فرصــة  الفضيــل 
اإلنسانية والروحية وتعزيزها لتقوية 

والتكاتــف،  والمحبــة  اإلخــوة  روابــط 
من خــالل المجالــس الرمضانيــة التي 
تســهم فــي تنميــة العالقات بيــن أبناء 
وكان  الواحــد.  البحرينــي  المجتمــع 
زياراتــه  أمــس  اســتهل  قــد  ســموه 

للمجالس الرمضانية.

سمو ولي العهد: المجالس تنمي 

العالقات بين أبناء المجتمع الواحد

تقسيط الرسوم المتراكمة على صغار التجار
سمو رئيس الوزراء يأمر الجهات الحكومية بااللتزام بمواعيد الدفع لـ “الخاص”
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العاهل يقيم مأدبة إفطار بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد
جاللة الملك 
يقيم مأدبة 

إفطار 
بمناسبة حلول 
شهر رمضان 

المبارك 
بحضور سمو 
رئيس الوزراء 
وسمو ولي 

العهد

المنامة - بنا

أقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة، في قصر الروضة مساء أمس، مأدبة إفطار بمناسبة 
حلول شهر رمضان المبارك، حضرها رئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، وولــي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل 

خليفة.
كمــا حضر المأدبة، كبار أفــراد العائلة المالكة الكريمة، الذين 
رفعوا إلى جاللة الملك خالص التهاني والتبريكات وأطيب 

األمنيات بحلول هذا الشهر الفضيل.
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We’re devoted to the classic.  
But reject the status quo. We  
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the best designs. And push the  
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سمو ولي العهد يزور مجلس وزير الداخلية

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس



استقبلت مملكة البحرين أمس اإلثنين نسائم شهر رمضان المبارك مع إعالن هيئة الرؤية الشرعية أمس أول ثبوت رؤية هالل رمضان. 
وقد استهل الصائمون الشهر الفضيل بفرحة أبهجت قلوبهم عندما وصلتهم رسالة نصية من عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة لتهنئتهم بحلول شهر رمضان المبارك.

 وعبــر المواطنــون عــن ســعادتهم وامتنانهــم 
لجاللة الملك عبر وسائل التواصل االجتماعي 
المختلفــة، مؤكديــن أنهــا لفتــة كريمــة زادت 
الفرحة والبهجة بمقدم شهر رمضان المبارك، 
ســائلين المولــى عــّز وجــّل أن يحفــظ جاللته 
ويرعــاه ذخًرا للوطن وأًبــا للجميع، وأن يعيد 
هــذه المناســبة الكريمة على جاللتــه بموفور 
البحريــن  الصحــة والســعادة، وعلــى مملكــة 

وشعبها العزيز بالخير والرفعة والتقدم.
إن لشــهر رمضــان في مملكــة البحرين تقاليد 
راسخة تجسد قيم المحبة والتواصل وتتسم 
باألجــواء اإليمانية الروحانية التي يتميز بها 
الشهر الكريم حيث تعمر المساجد بالمصلين 
الذيــن يحرصون علــى أداء الصلوات جماعة 

وأداء صالة التراويح.
بالتواصــل  الفضيــل  رمضــان  شــهر  ويتســم 
بيــن األهــل واألصحــاب واألصدقــاء، حيــث 
بتبــادل  الفضيــل  الشــهر  بحلــول  يبتهجــون 
طريــق  عــن  وذلــك  والتبريــكات،  التهانــي 
الزيــارات بعــد صالة التراويح ســواء للرجال 
أو النساء بشكل مكثف، ويحرص الجميع من 
المواطنيــن والمقيمين علــى ارتياد المجالس 
الرمضانيــة نظــًرا ألهميتهــا فــي تعزيــز روح 

األلفة والتواصل.

أطباق شهية
رمضــان  شــهر  لقــدوم  كان  الماضــي  وفــي 
المبــارك عــادات تجــرى فــي غالبيــة مناطــق 
البحرين، فما أن يهل شــهر شــعبان حتى ترى 
الكثيــر مــن العائــالت فــي البحرين قــد بدأت 
باالســتعداد الســتقبال شــهر رمضــان الكريم، 
كانــوا  الوقــت  ذلــك  فــي  النــاس  ولبســاطة 
يتعاونــون فــي دق الحــب )طحــن الدقيــق(، 
والبهجــة  الفرحــة  وجوههــم  كســت  وقــد 
فــي انتظــار هــذا الشــهر المبــارك، وكان أهــل 

المنــزل يقومون بـــ “تصفير” أوانيهم القديمة، 
وإعادة صقلها، وكانت عملية تصفير األواني 
النحاســية المســتخدمة آنذاك تتم باستدعاء 

شخص يسمى “صفار الجدور”.
وارتبــط شــهر رمضان المبارك بإعــداد أطباق 
خاصــة ال غنــي عنها فــي المجتمــع البحريني 
والتــي تتواجــد بشــكل يومــي علــى الســفرة 
الرمضانيــة ومنهــا التمــر والثريــد والهريــس 
واللقيمات والخنفروش والكباب والحلويات 

)المحلبية( والفالودة وقرص الطابي.
كمــا أن مــن العادات المتبعة حتــى يومنا هذا 
تبــادل أطبــاق األكالت الرمضانيــة بين األهل 
والجيران والتي تتسم بالكرم وحسن الجوار 
حيــث تــرى الحــي )الفريــج( يعــج باألطفــال 
الذيــن يســعون فــي توصيــل تلــك األطبــاق 

قبيل إطالق مدفع اإلفطار.
وتكثــر فــي ليالي الصيام الزيارات بين األهل 
واألقربــاء واألصدقــاء والجلســات، وحضور 
الموائــد )الغبقــات(، حيث يقضــي الحاضرون 
جــزًءا مــن الليــل فــي الحديث والســمر حتى 
الســاعات المتأخرة من الليل، وتزخر الموائد 
أثنــاء الغبقــات التــي تقــدم وتحمــل أطبــاق 

متنوعة من األطعمة والحلويات.
ومن أبرز السمات االجتماعية التي تتميز بها 
التقاليــد البحرينية هــي المجالس الرمضانية 
حيــث تزيــد اللقــاءات االجتماعية خالل هذا 
الشــهر الكريــم، كمــا يكثــر النــاس مــن قــراءة 

القــران فــي هــذا الشــهر الكريــم، وقديمــا كان 
يأتــي بأحد شــيوخ الديــن )الدراريس( وعمل 
حلقات دراســية لتالوة القرآن الكريم وشــرح 

تفاسيره.
العائــالت  مجالــس  مــن  العديــد  وهنــاك 
البحرينية مستمرة على هذا النهج المتوارث 
تظل مفتوحة أمام الجميع والتي تفوح منها 
لهــذه  إن  المتميــزة.  العربيــة  القهــوة  رائحــة 
المــدارس  هــي  كمــا  ــا  تربويًّ دوًرا  المجالــس 
فــي تعزيــز قيم الترابــط االجتماعي وتعميق 
أفــراد المجتمــع فيمــا بينهــم  بيــن  التواصــل 
وتزيــد مــن التكاتــف المجتمعــي وزرع روح 

المواطنة.
رجــال  الرمضانيــة  المجالــس  فــي  ويجتمــع 
لمناقشــة  والمعــارف  واألصدقــاء  األســرة 

الكثير من االهتمامات.

فرحة األطفال

ولشــهر رمضــان الكريــم عنــد األطفــال فرحة 
الزمــن  فــي  األطفــال  كان  حيــث  خاصــة، 
الماضــي يســتقبلون الشــهر الكريــم بتجهيــز 
اســتقبال  أغانــي  ألداء  الصغيــرة؛  الطبــول 
رمضــان، وكانــوا يعــدون هــذه الطبــول مــن 
ومــادة  باألكيــاس  المبطنــة  الصفيــح  علــب 
النشــا، وبعد االنتهاء مــن تجهيزها يخرجون 
مــن جميــع األحيــاء مجتمعيــن علــى ترديــد 
األهزوجــة الرمضانية )حياك هللا يا رمضان.. 

يابــو القــرع والبيديــان “الباذنجــان”(، وخــص 
األطفال بالذكر القرع والبيديان في أغانيهم؛ 
ألنهمــا مــن أكثــر المــواد النباتيــة اســتخداما 
فــي إعــداد الثريــد، وهــي أكلــة تراثيــة. ففي 
ظــل غيــاب وســائل االتصــال الحديثــة، كان 
النــاس يستبشــرون بقــدوم شــهر رمضان من 
ســماع دوي غناء األطفال وقرع طبولهم في 

األحياء.
ويعــد مدفــع رمضــان أحــد العــادات العريقــة 
المتواصلــة فــي البحرين خالل شــهر رمضان 
والتــي ال تــزال تحافظ علــى وجودها، ورغم 
مــن  الكثيــر  وتغيــر  التكنولوجــي  التطــور 
العــادات الرمضانيــة ال يــزال مدفــع رمضــان 
قريًبــا مــن قلــوب البحرينييــن لمــا يحمله من 
ذكريــات ومعانــي تراثيــة متجــذرة. ويســمع 
صــوت المدفــع مرتيــن؛ إحداهما عنــد غروب 
فــي  الشــمس، وقــت اإلفطــار، ومــرة أخــرى 

الفجر لتحديد وقت اإلمساك وبدء الصيام.
ومــن طقــوس رمضان القديمــة والتي ال تزال 
حتى وقتنا هذا والمحببة إلى القلوب المسحر 
أو “أبــو طبيلــة”، وهــو الشــخص الــذي يوقــظ 
ي أبوطبيلــة ألّنه يحمل  النيام للســحور، وُســمِّ
معــه طبــالً ينقــُر عليــه بعصــاه كلمــا مــّر علــى 
بيــت مــن البيــوت ليحــّث النــاس علــى القيــام 
مــن النــوم، وبيــن فتــرة وأخرى يــردد األدعية 

الدينية التي تناسب مع هذا الشهر المبارك.

القرقاعون

التــي  الليلــة  وهــي  القرقاعــون،  ليلــة  وفــي 
تصادف ليلة الخامس عشر من شهر رمضان، 
يخرج األطفال على شكل جماعات، يطرقون 
األبــواب مــن أجــل الحصول على المكســرات 
والحلــوى، واحتفــاء بهــذه المناســبة، ترتــدي 
الفتيــات البخنــق، وهــو لبــاس تقليــدي للفتاة 
يتكــون من غطاء أســود مصنــوع من قماش 
النقــوش  بعــض  البخنــق  ويزيــن  شــفاف، 
المطــرزة بخيــوط ذهبيــة، وفــي العــادة يتــم 
وضــع حليــة مــن الذهــب علــى رقبــة الفتــاة 

تسمى الهالل.
الثيــاب  يرتــدون  فهــم  لــأوالد  بالنســبة  أمــا 
الثــوب  جانــب  إلــى  المتوافــرة  التقليديــة 
)الدشداشــة والقحفية(، وهــي طاقية مطرزة 
إلــى جانــب ارتداء الســديري المطــرز. ويردد 
يطرقــون  وهــم  شــعبية  أهازيــج  األطفــال 
األبــواب في الفريــج، ومنها “قرقاعون عادت 
عليكــم يالصيــام، عطونــا هللا يعطيكــم بيــت 

مكة يوديكم، يا مكة يا المعمورة”.
ويحرص أهالــي البحرين على إحياء الليالي 
العشــر األخيــرة مــن رمضــان، وتحــري ليلــة 
القــدر، في ظل أجــواء روحانيــة كبيرة. ومع 
إعالن رؤية هالل شــهر شــوال يتجمع أهالي 
األحياء في مســيرات تسمى “الوداع”، وفيها 
ينشــدون األناشــيد التراثيــة مودعين الشــهر 
الكريم، داعين هللا عز وجل أن يعيده عليهم 

أعواما عديدة وأزمنة مديدة.

العاهل يتبادل التهاني مع ملك األردن وشيخ األزهر

عائلة املسّلم

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام
  حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
   وصاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

حلول شهر رمضان المبارك
وكل عام وانتم بخير
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المنامة - بنا

ــة أبـــهـــجـــت قــــلــــوب الـــصـــائـــمـــيـــن ــيـ ــصـ ــنـ ــل جــــالــــة الـــمـــلـــك الـ ــ ــائـ ــ رسـ

رمضان في البحرين... تواصل وأجواء تطغى عليها الروحانية

جاللة الملك

جــرى اتصــاالن هاتفيــان بيــن عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد 
بن عيســى آل خليفة وكل من أخيه 
الهاشــمية  األردنيــة  المملكــة  ملــك 

عبــدهللا  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
الثانــي ابــن الحســين وشــيخ األزهر 
الشــريف فضيلة اإلمــام األكبر أحمد 

الطيب.

وتــم فــي االتصاليــن تبــادل التهاني 
والتبريــكات بمناســبة شــهر رمضــان 
المبارك متضرعين إلى هللا تعالى أن 
يعيد المناســبة الميمونة على مملكة 

البحرين وعلى الدولتين الشقيقتين 
بمزيد من االزدهار والرفعة والتقدم 
وعلــى األمتيــن العربية واإلســالمية 

بالخير واليمن والبركات.



03 local@albiladpress.com

الثالثاء
7 مايو 2019 
2 رمضان 1440

أقام عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، في قصر الروضة مســاء أمس، مأدبة إفطار بمناســبة حلول شــهر رمضان المبارك، حضرها رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة.

كمــا حضــر المأدبــة، كبــار أفــراد العائلــة المالكــة 
الكريمــة، الذيــن رفعوا إلى جاللــة الملك خالص 
التهانــي والتبريــكات وأطيــب األمنيــات بحلول 
هــذا الشــهر الفضيــل، ضارعيــن إلــى المولــى عز 

المباركــة علــى  المناســبة  وجــل أن يعيــد هــذه 
وعلــى  والســعادة،  الصحــة  بموفــور  جاللتــه 
مملكة البحرين وشــعبها الكريم بالخير والتقدم 

واالزدهار واألمن واألمان. 

بهــذه  التهنئــة  الجاللــة  صاحــب  وبادلهــم 
مشــاعرهم  لهــم  شــاكرا  المباركــة،  المناســبة 
جاللتــه  وهنــأ  الصادقــة،  ودعواتهــم  النبيلــة 
شــعب البحريــن العزيــز بحلــول شــهر رمضان 

الكريم، سائالً المولى عز وجل أن يعيده على 
المملكــة بوافر الخير واليمن والبركات، وعلى 
والمنعــة  بالعــزة  واإلســالمية  العربيــة  األمــة 

والسؤدد.

جاللة الملك المفدى يقيم مأدبة إفطار بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

المنامة - بنا

العاهل يقيم مأدبة إفطار بمناسبة حلول شهر رمضان
ــة ــة المالكـ ــراد العائلـ ــار أفـ ــد وكبـ ــي العهـ ــمو ولـ ــوزراء وسـ ــس الـ ــمو رئيـ ــور سـ بحضـ

ــة الــمــبــاركــة ــب ــاس ــن ــم ــال ــز ب ــزيـ ــعـ ــئ شـــعـــب الـــبـــحـــريـــن الـ ــن ــه جـــالـــتـــه ي

المنامة - بنا

بعــث عاهــل البــالد صاحــب 
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
آل خليفــة ورئيــس  عيســى 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس 
الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة وولي 
األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد 
النائب األول لرئيس مجلس 
الســمو  صاحــب  الــوزراء 
بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 
برقيــات  خليفــة،  آل  حمــد 
تعزيــة ومواســاة إلــى عاهل 
المملكــة العربيــة الســعودية 
الحرميــن  خــادم  الشــقيقة 
الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيز آل ســعود، أعربوا 
تعازيهــم  خالــص  عــن  فيهــا 
بوفــاة  مواســاتهم  وصــادق 
المغفــور لها بــإذن هللا تعالى 
األميــرة  الســمو  صاحبــة 
حصة بنت سعود بن عبدهللا 

آل  فيصــل  بــن  ســعود  بــن 
ســعود والدة صاحب السمو 
األميــر عبدالعزيــز بن فيصل 
آل  محمــد  بــن  ســلمان  بــن 
سعود، سائلين هللا عز وجل 
بواســع  الفقيــدة  يتغمــد  أن 
رحمتــه ورضوانــه ويســكنها 

فسيح جناته.
رئيــس  ســمو  بعــث  كمــا 
الــوزراء وســمو ولــي العهــد 
ومواســاة  تعزيــة  برقيتــي 
العهــد  ولــي  إلــى  مماثلتيــن 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
بالمملكــة  الدفــاع  وزيــر 
العربية الســعودية الشــقيقة 
الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان  بــن  محمــد  األميــر 
ضمنهــا  عبدالعزيــز،  بــن 
تعازيهمــا  خالــص  ســموهما 
ومواســاتهما بوفــاة الفقيدة 

الراحلة. 

البحرين تعزي خادم الحرمين الشريفين
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كم عدد الفروع لديها أسواق ميدوي؟

تابعونا عىل

٢سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

١٠٩

االسم

الهاتف

آخر موعد لتسلم املشاركات الساعة ١٠ مساًء يف نفس يوم املسابقة.

الرشوط:
توضع النسخة األصلية يف الصندوق املخصص للمسابقة يف مقر جريدة البالد.

ال يحق ملوظفي أسواق ميدوي / جريدة البالد و أقاربهم من الدرجة األوىل االشرتاك يف املسابقة.

اشرتك و احصل عىل فرصة الفوز بقسيمة تسوق بقيمة ٥٠ دينار يومياً

تــرأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
الجلســة االعتيادية األســبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، 
وقد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

حلــول  بمناســبة  الــوزراء  مجلــس  رفــع 
التهانــي  خالــص  المبــارك  رمضــان  شــهر 
صاحــب  البــاد  عاهــل  إلــى  والتبريــكات 
الجالة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  وإلــى 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، 
وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفة، والشــعب البحريني الكريم ســائاً 
المولــى عــز وجــل بــأن يجعلــه شــهر خيــر 
وبركــة وأمــن واســتقرار على هــذا الوطن 
العزيــز في ظــل القيــادة الحكيمــة لجالة 
الملــك، وأن يعيــد هــذه المناســبة الكريمة 
علــى األمتيــن العربية واإلســامية باليمن 

والخير والبركات.
بنتائــج  الــوزراء  مجلــس  أشــاد  بعدهــا، 
الزيارة الرسمية التي قام بها عاهل الباد 
صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، لجمهورية فرنسا الصديقة، ولقاء 
جالتــه مــع الرئيــس الفرنســي إيمانويــل 
ماكــرون، ومــا أســفرت عنــه هــذه الزيــارة 
مــن توقيــع عــدد مــن اتفاقيــات التعــاون 
ومذكــرات التفاهــم بيــن مملكــة البحريــن 
فــي  يســهم  بمــا  الفرنســية  والجمهوريــة 
تعزيــز العاقــات االســتراتيجية وروابــط 
البلديــن  تجمــع  التــي  المتينــة  الصداقــة 

الصديقين. 
صاحــب  جهــود  عاليــًا  المجلــس  وثمــن 
الجالــة الملك في توطيد عاقات مملكة 
البحريــن الخارجية، وحرص جالته على 
األطــراف  كافــة  مــع  والتعــاون  التنســيق 
الدوليــة واإلقليميــة الفاعلــة لتعزيز األمن 
والسام واالستقرار في المنطقة والعالم، 
كما أشاد المجلس بما تم التوقيع عليه من 
اتفاقيــات ومذكرات تفاهم في القطاعين 
مليــاري  مــن  بأكثــر  والتجــاري  الرســمي 

دوالر لتصــل قيمــة العقــود بيــن البلديــن 
التــي الزالــت ســارية إلــى نحــو 4.6 مليــار 
دوالر، بمــا يفتح مجاالت جديدة للتعاون 
البحرينيــة  البينيــة  بالتجــارة  واالرتقــاء 
الفرنســية ويعــزز عاقــات البلديــن علــى 
رفــد  فــي  ويســاهم  األصعــدة،  مختلــف 
الخبــرات  مــن  بمزيــد  الوطنــي  االقتصــاد 

العالمية واالستثمارات األجنبية.
وبمناســبة يوم الصحافــة البحرينية الذي 
يصــادف الســابع مــن مايــو مــن كل عــام، 
فقــد أشــاد صاحــب الســمو الملكــي رئيس 
الــوزراء بالــدور الكبيــر الــذي تضطلــع بــه 
المشــكور،  الوطنيــة وبجهدهــا  الصحافــة 
وكتــاب  وصحفييــن  تحريــٍر  رؤســاء 
أعمــدة، فــي تعزيز مســيرة العمل الوطني 
وبإســهاماتها فــي تنوير الــرأي العام ونقل 
المعلومة بدقة وموضوعية، مؤكدًا سموه 
أن ضمــان حريــة وســائل األعــام أولويــة 
منهــا  ايمانــًا  الحكومــة  عمــل  فــي  مهمــة 
بالرســالة النبيلــة التــي تحملهــا الصحافــة 
وبدورهــا في تنمية الوطن ودعم الوحدة 
الوطنيــة، وجــدد صاحــب الســمو الملكــي 
الــوزارات  علــى  التأكيــد  الــوزراء  رئيــس 
بمزيــد مــن االنفتــاح علــى الصحافة لدعم 

دورها في نقل المعلومة والحقيقة.
الملكــي  الســمو  صاحــب  مــن  وبتوجيــه 
رئيس الوزراء، فقد وافق مجلس الوزراء 
على 8 قرارات تدعم صغار التجار وتحقق 
توصيات الدراسة المشتركة المرفوعة من 
غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن، ووزارة 
الصناعــة والتجــارة والســياحة التي كلف 
بمتابعتهــا نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء 
ســمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مع 
الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة، حيــث 
أمر صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
الرســوم  مبالــغ  مــن  المتأخــرات  بجدولــة 
والخدمــات المســتحقة والمتراكمــة علــى 

دفعــات  علــى  وتقســيطها  التجــار  صغــار 
ميسرة تصل إلى 24 شهرًا، كما أمر سموه 
بالمواعيــد  بااللتــزام  الحكوميــة  الجهــات 
المحــددة للدفــع للقطــاع الخــاص حســب 
طبيعــة العمــل وحســب االتفــاق المعتمــد، 
فيما وجه سموه وزارة الصناعة والتجارة 
مســاحات  تخصيــص  إلــى  والســياحة 
الصناعيــة  لألنشــطة  ومناســبة  مختلفــة 
للمؤسســات الصغيــرة والمتناهيــة الصغر، 
كمــا وجــه ســموه الــوزارة المذكــورة أيضًا 
إلــى تغييــر آليــة إدراج المخالفــات بحيث 
تحســب المخالفــة علــى مســتوى كل فرع 
بشــكل مســتقل ما عــدا في حــال التخلف 
األساســية  التجديــد  متطلبــات  عــن 

فتحســب علــى مســتوى الســجل الواحــد، 
فيمــا كلــف ســموه وزارة العمــل والتنميــة 
إعــداد  فــي  اإلســراع  إلــى  االجتماعيــة 
دراســة عــن ســوق العمــل وتأثيراتها على 
القطــاع التجــاري يتولــى تنفيذهــا فريــق 
عمــل مشــترك بيــن وزارة العمــل والتنمية 
االجتماعيــة، وهيئــة تنظيم ســوق العمل، 
وغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن ورفــع 
النتائــج النهائيــة إلــى ســموه، بينمــا كلــف 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب 
أيضــًا وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات 
والتخطيــط العمرانــي بإنشــاء فريق عمل 
والتجــارة  الصناعــة  وزارة  مــع  مشــترك 
والتنميــة  العمــل  ووزارة  والســياحة، 

االجتماعيــة، وهيئــة تنظيم ســوق العمل، 
وغرفة تجــارة وصناعة البحرين للوقوف 
علــى المشــاكل والتحديــات التــي تواجــه 
القطــاع التجــاري، وكلــف صاحــب الســمو 
الملكــي رئيــس الوزراء بــأن يقوم مصرف 
البحريــن المركــزي بالتنســيق مــع جمعيــة 
مصــارف البحرين للنظر في تقديم مزيدًا 
تمنــح  التــي  االئتمانيــة  التســهيات  مــن 

للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وعلــى صعيــد ذي صلة فقــد وجه صاحب 
وزارة  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط 
العمرانــي برفــع تقريــر عــن صغــار صيادي 
الروبيان وذلك لاطمئنان على أوضاعهم.

فيمــا كلــف صاحب الســمو الملكــي رئيس 
الوزراء وزارة العدل والشؤون اإلسامية 
واألوقاف رفع تقرير عن دور العبادة التي 
يتــم تحصيل رســوم الكهرباء والماء منها 
واآلليــة المتبعة لذلك بالتنســيق مع وزارة 

شؤون الكهرباء والماء.
مــن جانب آخر، فقد اطلع صاحب الســمو 
الملكــي رئيــس الوزراء على المســتجدات 
الخاصــة بتنفيــذ مشــروع المركــز الصحي 
بمدينــة خليفــة بما في ذلك مــا تم إنجازه 
مــن تصاميــم فنيــة، حيــث كلــف صاحــب 
وزارة  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط 

العمراني بالشروع في تنفيذه.

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء 

المنامة - بنا

جدولة الرسوم المتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على 24 شهًرا
ســمو رئيــس الــوزراء يأمــر الجهــات الحكوميــة بااللتــزام بمواعيــد الدفــع لـــ “الخــاص”

بعــد ذلــك نظــر مجلس الوزراء فــي المذكرات المدرجة على جدول أعماله وقرر بشــأنها 
ما يلي:

أواًل: وافق مجلس الوزراء على توصية  «
مجلس الخدمة المدنية برئاسة صاحب 

السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء على ضم 13 جهة غير خاضعة 
لديوان الخدمة المدنية إلى برنامج 
التقاعد االختياري وأن يتم اإلعان 

عن البرنامج وفتح باب التسجيل فيه 
خال شهر يونيو 2019 بذات المميزات 

والشروط التي تم تطبيقها على 
المستفيدين بالبرنامج السابق للجهات 
الحكومية، وهذه الجهات هي: األمانة 

العامة للمجلس األعلى للقضاء، األمانة 
العامة للمحكمة الدستورية، المؤسسة 

الخيرية الملكية، جائزة عيسى لخدمة 
اإلنسانية، مركز عيسى الثقافي، معهد 

البحرين للدراسات االستراتيجية 
والدولية والطاقة، المؤسسة الوطنية 
لحقوق االنسان، ديوان الرقابة المالية 

واإلدارية، األمانة العامة لمجلس 
النواب، األمانة العامة لمجلس الشورى، 
معهد البحرين للتنمية السياسية، معهد 
القراءات واعداد معلمي القرآن الكريم، 

نادي راشد للفروسية.

ثانًيا: وافق مجلس الوزراء على  «
توصية مجلس الخدمة المدنية 

برئاسة صاحب السمو الملكي ولي 
العهد نائب القائد األعلى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء بشأن الهيكل 
التنظيمي لمكتب النائب األول لرئيس 

مجلس الوزراء، حيث وافق مجلس 
الوزراء على تقليص الهيكل التنظيمي 

الحالي لمكتب النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وذلك بإلغاء منصب 
المنسق العام للمشاريع والتخطيط 

االستراتيجي )بدرجة وكيل مساعد(، 
وإلغاء إدارتي المشاريع والتخطيط 

االستراتيجي.

ثالًثا: تابع مجلس الوزراء نتائج  «
الحمات التفتيشية والجوالت الرقابية 

على األسواق والمنشآت للتحقق 
والتأكد من عدم التاعب باألسعار 
عبر استغال التشريعات التي تم 
تطبيقها مؤخرًا وتحديدًا ضريبة 

القيمة المضافة، وكذلك نتائج الحمات 

الرقابية على األسعار والزيارات التي 
قامت بها األجهزة المختصة بوزارة 

الصناعة والتجارة والسياحة إلى 51 
مؤسسة تجارية وبخاصة التموينية 

والغذائية للتأكد من توافر السلع للشهر 
الفضيل والتأكد من استقرار األسعار، 

وذلك من خال المذكرة المرفوعة لهذا 
الغرض من وزير الصناعة والتجارة 

والسياحة.

رابًعا: وافق مجلس الوزراء على  «
مذكرة تفاهم للتعاون في مجال 

الفضاء المدني لألغراض السلمية بين 
الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء بمملكة 

البحرين، ووكالة الفضاء بالمملكة 
المتحدة، وذلك لوضع إطار ألنشطة 

التعاون واستعراض مجاالت المصلحة 
المشتركة في النواحي المدنية 

الفضائية وتسهيل تبادل المعلومات 
والتكنولوجيا في مجاالت المصلحة 

المشتركة.

خامًسا: وافق مجلس الوزراء على  «
فتح النشاط التجاري “استخراج النفط 
والغاز الطبيعي داخل مملكة البحرين” 

أمام االستثمار األجنبي للشركات 

المملوكة برأس مال أجنبي بنسبة 100 
% ممن تملك عقد امتياز من الوزارة 

المختصة بعد موافقة مجلس الوزراء، 
وذلك من خال المذكرة المرفوعة 

لهذا الغرض وزير الصناعة والتجارة 
والسياحة.

سادًسا: وافق مجلس الوزراء على رد  «
الحكومة على اقتراح برغبة للسماح 

للموظفين المدرجين ضمن قوائم 
التقاعد االختياري من االنسحاب 

منه، حيث أكدت الحكومة في ردها 
أن الرغبة قد تحققت فعًا من خال 
الفرصة التي أتيحت لمن يرغب من 

الموظفين المدرجين ضمن قوائم 
التقاعد االختياري لانسحاب، وقد تم 

قبول 84 طلب إلغاء االنضمام خال 
الفترة التي تم السماح بها.

قرارات المجلس

فريق عمل مشترك 
إلعداد دراسة عن 

سوق العمل وتأثيراتها 
على القطاع التجاري 

 فتح نشاط “استخراج 
النفط والغاز 

الطبيعي” أمام 
االستثمار األجنبي

تغيير آلية إدراج 
المخالفات واحتساب 

المخالفة على كل 
فرع بشكل مستقل

ضم 13 جهة غير 
خاضعة لـ “الخدمة” 

إلى “التقاعد 
االختياري”

رفع تقرير عن دور 
العبادة التي تحصل 

رسوم الكهرباء 
والماء منها

النظر في تقديم مزيد 
من التسهيالت االئتمانية 

الممنوحة للشركات 
الصغيرة والمتوسطة

الموافقة على تقليص 
الهيكل التنظيمي 

لمكتب النائب األول 
لرئيس الوزراء 

تخصيص مساحات مناسبة 
لألنشطة الصناعية 

للمؤسسات الصغيرة 
والمتناهية الصغر

تكليف “األشغال” 
الشروع في تنفيذ 

المركز الصحي 
بمدينة خليفة 

تكليف “البلديات” رفع 
تقرير عن صغار صيادي 

الروبيان لالطمئنان 
على أوضاعهم

ياسر الناصر



ونــوه ســموه إلــى أن الصحافــة البحرينيــة تعيــش 
عصــًرا مزدهــرا علــى صعيــد الحريــات واالنفتــاح، 
مــن  أبنائهــا  عطــاءات  بفضــل  وهًجــا  وتــزداد 
الصحافييــن والكتــاب الذيــن يقومــون بــدور مهــم 
وبــارز في تنوير الــرأي العام وربطه بقضايا الوطن 

في إطار من الفكر المستنير والكلمة الصادقة.
وقــال ســموه إن صحافــة البحرين تجســد نموذجا 
فــي الوعي والمســؤولية بتبنيها خطــا لم تحد عنه 
أبــدا فــي الدفاع عن أمن الوطن واســتقراره، وأنها 
أســهمت عبر أجيالها المتعاقبة وبكل اقتدار حركة 
التنوير المجتمعي في كل ما من شأنه أن يعزز من 
الوحدة الوطنية ويســهم فــي الحفاظ على الهوية 

البحرينية األصيلة.
وأكــد ســموه أن الحريــات الصحافيــة واإلعالمية، 
فــي ظل العهد الزاهر لعاهل البالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وصلــت إلــى 
اهتمــام غير مســبوق، وتأطــرت من خالل نصوص 
دســتورية وقانونيــة ُتعلــي مــن قيمــة حريــة الرأي 
بنــاء  مرتكــزات  أهــم  أحــد  باعتبارهــا  والتعبيــر 

األوطان وتحضرها.
وقــال ســموه، إن هــذه الرعايــة الملكيــة الســامية 
للصحافــة، أســهمت فــي االرتقــاء بواقــع الصحافة 
فــي البحريــن، وهيــأت الســبل أمــام العامليــن فــي 
مهنــة الصحافــة واإلعــالم لممارســة رســالتهم فــي 
تضــع  التــي  المســؤولة  الديمقراطيــة  مــن  أجــواء 

مصلحة الوطن العليا في مقدمة األولويات. 
وأضــاف ســموه، فــي تصريــح بمناســبة االحتفــال 

بيــوم الصحافــة البحرينيــة، الــذي يصــادف اليــوم 
الثالثاء الســابع من مايو: “إن قيمة وأثر الصحافة 
ـ  ـ وال تــزال  يكمــن فــي أنهــا منــذ نشــأتها شــكلت 
منابــر للفكــر واالســتنارة، ونافــذة للمعرفــة وطــرح 
والعالميــة،  الوطنيــة  القضايــا  مختلــف  ومناقشــة 
الوســائل  مــن  يتجــزأ  ال  جــزءا  أصبحــت  بحيــث 
أن  ســموه  وأكــد  للشــعوب”.  والمعرفيــة  الفكريــة 
الصحافــة واإلعــالم في مملكــة البحرين كانت وما 
تــزال علــى قدر المســؤولية فــي تنوير الــرأي العام 
وتعــد أحــد مرتكــزات الدفــاع عن الوطــن والتعبير 

بصدق عن نبض المجتمع وتطلعاته.
وأضــاف ســموه: “إننا اليوم نعيش أجــواء احتفال 

يتجدد بصحافتنا الوطنية، وتغمرنا مشــاعر الفخر 
واالعتــزاز بمــا تزخــر بــه مــن أقــالم رصينــة، مــن 
الصحافييــن واإلعالميين وكتــاب الرأي واألعمدة، 
الذيــن يطرحــون فكــرا واعيــا، يســاهم بــدور بنــاء 
فــي تعزيــز مــا تحقــق للوطــن مــن منجــزات علــى 
بنــاء  المســتويات كافــة، فهــم ســند حقيقــي فــي 

الوطن وترسيخ دعائم نهضته واستقراره”.
وأشــاد ســموه بالــدور المحــوري الــذي يضطلــع بــه 
العمــل  مســيرة  فــي  واإلعالميــون  الصحافيــون 
الوطني من خالل الذود عن الوطن بالكلمة والرأي 
والموقف في مواجهة حمالت التضليل والتشويه.

وأكــد ســموه: “إن هــذه المواقف تنبع من إحســاس 

وطني عال ورغبة أكيدة لديهم في القيام بدورهم 
فــي دعم عمليــة التنمية والتقدم باعتبار الصحافة 
والترابــط  الوطنيــة  اللحمــة  لتدعيــم  مهــم  ركــن 

المجتمعي”.
ودعا سموه رجال الصحافة واإلعالم إلى الحرص 
علــى تأســيس ثقافــة مشــتركة تعمل على ترســيخ 
قيم المجتمع البحريني وما يتســم به من تســامح 
للصحافــة  الفاعلــة  القــوة  وتســخير  وتعدديــة، 
ووســائل التواصــل االجتماعــي فــي كل مــا يفيــد 

نهضة الوطن ويدعم استقراره.
كمــا شــدد ســموه على ضــرورة الحذر مــن خطورة 
التواصــل  لمنصــات  الرشــيد  غيــر  االســتغالل 

االجتماعــي، والــذي يصــل فــي بعض األحيــان إلى 
حالــة مــن االنفالت الذي يشــكل خطرا على أخالق 
وقيــم المجتمــع بمــا يبثــه مــن شــائعات وأكاذيــب 
واســتقراره  الوطــن  أمــن  مــن  النيــل  تســتهدف 

وتفتيت تماسكه األهلي واالجتماعي.
مكفولــة  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  أن  ســموه  وأكــد 
بنصــوص الدســتور والقانــون، ويجــب أن توظــف 
هذه الحرية في دعم اسس البناء والتحديث التي 

يشهدها بلدنا العزيز في شتى المجاالت.
ودعــا ســموه الجميــع إلــى أن يقــف صفــا واحــدا 
فــي مواجهــة أيــة أخطــار تهــدد الوحــدة الوطنيــة 
والنســيج المجتمعي، وأن يكون االنفتاح والحرية 
والتعدديــة.  والتســامح  الترابــط  لتعزيــز  منطلقــا 
تكنولوجيــا  فــي  الهائــل  التقــدم  أن  إلــى  ونــوه 
المعلومــات واالتصــاالت، فتــح آفاقــا جديــدة أمام 
الصحافــة لتنمــو وتزدهــر، وهــو مــا يضاعــف مــن 
حجــم مســؤولياتها فــي الحفــاظ على مــا تتمتع به 

من مصداقية ومهنية.
وجــدد ســموه دعوتــه إلــى األجهــزة والمؤسســات 
الحكومية بالتجاوب والتعاطي السريع والبناء مع 

كل مــا تطرحــه الصحافة مــن قضايا وموضوعات، 
وأن تعمل هذه الجهات على التواصل مع الصحافة 
لتعزيز دور وسائل اإلعالم في أداء رسالتها النبيلة 
فــي خدمــة الوطــن والمواطــن. وأكــد ســموه دور 
الصحافــة كعنصــر مســاند لجهــود التنميــة، وقــال 
ســموه إن صحافتنــا اتســمت علــى الــدوام بمهنيــة 
عالية ودور إيجابي وأســهمت في صياغة وجدان 
المجتمع بالشكل الذي تتطلبه المصلحة الوطنية.

وأثنــى ســموه على جمعيــة الصحفييــن البحرينية 
مهنــة  تعزيــز  ســبيل  فــي  جهــود  مــن  تبذلــه  ومــا 
الصحافة، وتنمية كوادرها والدفاع عن مصالحهم، 
باعتبارها البيت الجامع لرجال الصحافة واإلعالم، 
مؤكــدا ســموه دعم الحكومــة لها ولــكل الجمعيات 
مؤسســات  مــع  الشــراكة  مــن  يعــزز  بمــا  المهنيــة 
المجتمــع المدنــي لخدمــة األهــداف الوطنيــة فــي 
النماء والتقدم.  كما أشــاد ســموه بإســهامات جيل 
الــرواد األوائــل مــن العامليــن في مجــال الصحافة 
واإلعــالم ومــا قدموه من عطــاءات كان لها عظيم 
األثــر فــي ترســيخ أســس نهــج صحافــي وإعالمي 

يتسم بالعمق والموضوعية.

05 local@albiladpress.com

الثالثاء
7 مايو 2019 
2 رمضان 1440

أكــد رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة،  أهمية الــدور الفاعل للكلمة الحرة 
والمســؤولة فــي بنــاء األوطــان وتعزيــز أركانهــا وصيانتها، بما لها من تأثيــر في تنمية الوعي المجتمعي وترســيخ 

حرية الرأي والتعبير، وحشد الجهود نحو البناء وتعزيز وحدة وتماسك المجتمع.

المنامة- بنا

الصحافـــــة البحرينيــــة تعيـــــش عصــًرا مزدهـــًرا 
األوطـــان بــنــاء  فــي  والــمــســؤولــة  ــحــرة  ال للكلمة  فــاعــل  دور  ــوزراء:  ــ الـ رئــيــس  سمو 

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رسالة شكر 
وتقدير من رئيس صندوق القفول الخيري عبدالحي علي العوضي، أشاد فيها بمساهمات 
مبرة صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء الرمضانية في التخفيف عن األســر المحتاجة 
والمتعففــة، والتــي تأتــي ضمــن عطــاء ســموه الالمحــدود في خدمــة أبناء الوطــن، داعيا 

المولى جلت قدرته أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية.

صــدر بيــان عــن ديــوان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــذي جــرى بيــن ســمو  الــوزراء أكــد فيــه أن االتصــال 
رئيس الوزراء وأمير دولة قطر ارتكز فحواه على البعد 
االجتماعي بتبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك 

فقط.

ديوان سمو رئيس الوزراء: االتصال بأمير قطر اجتماعي لتبادل التهانيسمو رئيس الوزراء يتلقى رسالة شكر من رئيس “القفول الخيري”

ترسية مزايدة إنشاء متنّزه مدينة حمد العام
البلدية ــرادات  ــ إي ــادة  زيـ فــي  ويسهم  المنطقة  أهــالــي  يخدم  خلف: 

أعلــن وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف ترســية 
مزايدة إنشاء متنّزه عام مدينة حمد الذي سيتم تنفيذه بنظام التعاون بين القطاعين 

العام والخاص لخدمة أهالي مدينة حمد والمناطق المجاورة.

 وأكــد خلف أن مجلس المناقصات والمزايدات 
أرسى مزايدة إنشاء متنزه عام في مدينة حمد 

على مساحة تبلغ 62,000 متر مربع. 
 وأضاف “حرصت الوزارة وبناء على توجيهات 
الحكومة برئاســة رئيس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
ومتابعة واهتمام ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة 
علــى تنفيذ عــدد من المبــادرات الهادفة؛ لزيادة 
الرقعة الخضراء والتشــجير والتجميل وإنشاء 
مختلــف  فــي  والحدائــق  العامــة  المنتزهــات 
الســياق  هــذا  “فــي  وتابــع  المملكــة”.   مناطــق 
وبالتعاون والتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية 

إنشــاء  مزايــدة  طــرح  تــم  الشــمالية  المنطقــة 
متنــزه عــام مدينــة حمــد الــذي يتضمــن بصورة 
واســتراحات  نباتــي وممشــى  متنــّزه  أساســية 
عائلية ومرافق ومواقف للسيارات ومسطحات 
ال  اســتثمارية  ومســاحات  وخدمــات  خضــراء 
تتجــاوز 20 % مــن إجمالــي مســاحة المشــروع 
ا لخدمة  ضمــن إطــاره العام ليكــون متنّزًهــا عامًّ

أهالي مدينة حمد والمناطق المجاورة”.
 وأضاف خلف “حرصت الوزارة وضمن معطيات 
واالســتراتيجية   2030 االقتصاديــة  الرؤيــة 
الوطنيــة على أن يكون القطاع الخاص شــريًكا 
ا في تنفيذ المشاريع التنموية حيث يتم  أساسيًّ
تنفيــذ هــذا المشــروع مــع القطــاع الخــاص فــي 
اســتمرار للتعاون المســتمر بين القطاعين العام 

والخاص في تنفيذ المشاريع التنموية”.
 وأوضــح الوزيــر: “المشــروع يقــع علــى شــارع 
الشــيخ خليفــة بــن ســلمان في مدينــة حمد في 
مجمع 1204 في المنطقة الواقعة بين الدوارين 
الثانــي والثالــث، وعــالوة علــى كــون المشــروع 
يحقــق الهــدف األســاس وهو إنشــاء متنّزه عام 
فإنــه يســهم في تنمية اإليــرادات البلدية بإيراد 

بقيمة مليونين وتســعمائة وواحد وثمانين ألف 
دينــار”.  وأشــار إلــى أن هــذا المشــروع ســيكون 
ــا وإضافــة نوعيــة للمشــاريع  ــا نباتيًّ متنزًهــا عامًّ
توفيــر  فــي  وسيســهم  المملكــة،  فــي  البلديــة 
مســاحات ترفيهية إضافية ضمن خطة الوزارة 
نصيــب  وزيــادة  الترفيهيــة  المشــاريع  إلنشــاء 
الفــرد مــن المســطحات الخضراء على مســتوى 
المملكة.  وأضاف “يقوم المشــروع على أســاس 
 ،BOT والتحويــل  والتشــغيل  اإلنشــاء  مبــدأ 
حيــث يتكفــل المطــور ممثــال بالقطــاع الخــاص 
بتنفيذ المشروع على نفقته وصيانته وتشغيله 
وتــؤول جميــع اإلنشــاءات والمرافــق للــوزارة، 
وهو نموذج قياســي يتيح تحقيق أفضل ســبل 

الشراكة مع القطاع الخاص”.
وأشــاد خلــف بتعــاون ومتابعة المجلــس البلدي 
لبلديــة المنطقــة الشــمالية للمشــاريع التنمويــة 
فــي نطــاق المحافظــة الشــمالية وحرصــه علــى 
تنفيذ المشــاريع التنموية الهادفة لخدمة أهالي 

المحافظة.

عصام خلف

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الحريات اإلعالمية بظل 
عهد جاللة الملك وصلت 

الهتمام غير مسبوق

سموه يحذر من االستغالل 
غير الرشيد لمنصات 
التواصل االجتماعي

الصحافيون وكتاب الرأي 
واألعمدة سند حقيقي 

بترسيخ دعائم النهضة

تغمرنا مشاعر االعتزاز 
بما تزخر به الصحافة 

من أقالم رصينة

دور محوري للصحافيين 
في الذود عن الوطن 

بالكلمة والرأي

حرية الرأي والتعبير 
أحد أهم مرتكزات بناء 

األوطان وتحضرها

 االنفالت خطر على 
أخالق وقيم المجتمع بما 
يبثه من شائعات وأكاذيب

دعوة لتأسيس ثقافة 
مشتركة عن المملكة ترسخ 

قيم التسامح والتعددية

صحافتنا نموذج في 
المسؤولية بدفاعها عن 

أمن الوطن واستقراره

المنامة - بنا

اعتمــد وزيــر التربيــة والتعليــم ماجد 
النعيمي قرارا بإنشــاء مدرسة خاصة 
وطنية تحت مسمى )مدرسة الروابي 

اإلعدادية والثانوية(.
وتضــم صفــوف المدرســة من الســابع 
إلــى الثانــي عشــر، وذلــك للطلبــة مــن 
لتضــاف  ســنة،   18 حتــى   13 ســن 
الموجــودة  االبتدائيــة  المرحلــة  إلــى 
بجميــع  التزامهــا  مــع  المدرســة،  فــي 
رقــم  بقانــون  المرســوم  بنــود ومــواد 
)25( لســنة 1998 بشــأن المؤسســات 
الخاصــة  والتدريبيــة  التعليميــة 
عنــه،  تنفيــذا  الصــادرة  والقــرارات 
بمــا فــي ذلــك الحصــول علــى موافقة 
الــوزارة على تعيين أعضــاء الهيئتين 
اإلدارية والتعليمية، وتطبيق المناهج 
الدراســية التي وافقت عليها الوزارة، 
وااللتــزام بتدريــس المــواد اإللزاميــة 
اإلســالمية،  التربيــة  العربيــة،  )اللغــة 

ومــادة  البحريــن  وجغرافيــة  تاريــخ 
التربيــة للمواطنــة(، وااللتزام بالطاقة 
االســتيعابية المرخص بها، واستيفاء 
الرسوم الدراسية المعتمدة من جانب 
الــوزارة، وتجهيــز المدرســة بمــا يتفق 
مــن  الحديثــة  التربويــة  والمتطلبــات 
متطــورة،  تعليميــة  ووســائل  أجهــزة 
التــي  كافــة  االحتياطــات  واتخــاذ 
تضمن أمن وسالمة الطلبة ومنتسبي 

المدرسة.

مدرسة خاصة باسم “الروابي اإلعدادية والثانوية”

ماجد النعيمي

سمو رئيس الوزراء

سموه يوجه األجهزة والمؤسسات الحكومية 
للتجاوب السريع مع كل ما تطرحه الصحافة

المنامة - تمكين

شــاركت 6 مــدارس ثانويــة مــن التعليم 
مرحلــة  فــي  متأهلــة  والخــاص  العــام 
“شــركة أصيــل”، ضمــن برنامــج تطويــر 
الســلوك المهنــي اإليجابــي “أصيــل فــي 
فــي  “أصيــل  برنامــج  المدرســة”.ويهدف 
العمــل  صنــدوق  ينظمــه  الــذي  المدرســة” 
ا بالتعــاون مــع وزارة التربية  )تمكيــن( ســنويًّ
مختلــف  مــن  واســعة  وبمشــاركة  والتعليــم 
المــدارس الثانويــة، إلــى توفيــر بيئــة عمــل 
ُتحاكــي الواقــع، يتم فيهــا تطبيق أخالقيات 

العمل األساسية بشكل عملي.
 )CH9( هــب  كوربوريــت  واســتضافت   
مرحلــة  البرنامــج  ضمــن  أمــواج،  بمنطقــة 
اســتمرت  التــي  أصيــل”،  “شــركة  مســابقة 
علــى مــدى يوميــن متتالييــن بتاريــخ 21 و 
22 أبريــل 2019، حيث تأتي هذه المســابقة 
البرنامــج،  مــن  األخيــرة  المرحلــة  بوصفهــا 
الحاصليــن  عــن  اإلعــالن  ســيعقبها  والتــي 
علــى المراكــز الثالثــة األولــى، ليتــم اإلعالن 

عــن المدرســة الفائــزة فــي الحفــل النهائــي 
لتوزيــع الجوائــز.  وضمــت قائمــة المــدارس 
الثانويــة  ســار  مدرســة  مــن:  كالً  المشــاركة 
للبنــات، مدرســة عبدالرحمــن كانــو، مدرســة 
النعيــم  مدرســة  للبنــات،  الثانويــة  الشــروق 
الثانويــة للبنين، مدرســة جدحفص الثانوية 
للبنــات، ومعهــد الشــيخ خليفــة بــن ســلمان 
كل  مــن  ُطــالب   10 قــام  إذ  للتكنولوجيــا، 

مدرسة بمواجهة تحديات مختلفة.
المــوارد البشــرية والشــؤون   وقــال رئيــس 

اإلداريــة فــي شــركة نســيج عامــر جناحــي: 
“يأتــي برنامــج )أصيــل( بحلــة مختلفــة هــذا 
العــام، إذ تــم اختيــار أفضل 3 مــدارس بنات 
مســابقة  فــي  للمشــاركة  بنيــن  مــدارس  و3 

)شركة أصيل(”.
وقالت رئيس قســم التطويــر والتدريب في 
شــركة البحريــن لالتصــاالت )بتلكــو( ســمية 
عــادل: “هــذه هي تجربتي األولى للمشــاركة 
فــي برنامــج أصيــل، فــإن تفاعــل وحمــاس 

الطلبة في البرنامج فاق توقعاتي”.

ناشد مجموعة من أولياء أمور طلبة جامعة 
موسكو الحكومية للطب العام وزير التربية 
والتعليــم ماجــد النعيمــي اتخــاذ اإلجراءات 
تقــدم  التــي  المكاتــب  تعــذر  تجــاه  الالزمــة 
مبالــغ  تســديد  عــن  الدراســية  الخدمــات 
تســجيل أبنائهــم فــي الجامعــة لعــام كامــل 

والتي بلغت 3421 دينارا.
وســدد صاحــب المكتــب مبالــغ فصــل واحد 
فقــط وهــي 1622 دينــارا فقــط مــن إجمالي 
المبلــغ الــذي دفعــه أوليــاء األمــور للفصليــن 
الدراســيين مــا يحتــم علــى الطلبــة طردهــم 

من الجامعة. 
وقالــوا “تســلم نحــو 28 طالبــا رصيــدا مــن 
المكتــب يفيــد بتســديده المبالــغ المســتحقة 
للســنة الدراســية الواحــدة، فيمــا تبيــن مــن 
الســفارة في موســكو أن المكتب ســلم مبالغ 
الفصل األول فقط لجميع الطلبة، وتعذر عن 

تسليم المبالغ للفصل الدراسي الثاني”. 
وقــال أوليــاء األمــور لـ “البــالد”: “قبــل بداية 

 2019   /2018 الجــاري  الدراســي  العــام 
فــي أغســطس 2018، دفعنــا رســوم الســنة 
الدراسية كاملة حسب النشرة التي أصدرها 
عــن  الوكيــل  بصفتــه  الدراســي  المكتــب 
الجامعــة فــي البحريــن، وبعــد مــرور شــهور 
عدة طالبنا المكتب باألرصدة التي تصدرها 
الجامعة، والتي تثبت تسجيل الطالب للعام 
الدراســي الجــاري، ولكنــه تعذر عن تســليمنا 

األرصدة لمدة طويلة. 

وأضافوا: بعد نحو 7 أشهر من تسديدنا 
ســلمنا  الماضــي  فبرايــر  فــي  الرســوم 
المكتــب رصيــدا يفيــد بالتســجيل فــي 
الجامعــة للفصــل الدراســي األول فقط، 
البحريــن تســلم  فــي  المكتــب  علمــا أن 
من جميع أولياء األمور مبلغ التســجيل 
للســنة الدراســية كاملة، وعند مراجعتنا 
لصاحــب المكتــب تبيــن أن ليــس لديــه 
المال الكافي لســداد المبالــغ وأن أولياء 
أخــرى  مــرة  الدفــع  يمكنهــم  ال  األمــور 
للفصل الدراســي الثاني لسوء ظروفهم 
بإعــادة  المكتــب  وتعهــد  االقتصاديــة، 
تعويضهــم بالمبالــغ المســتحقة”.واختتم 
التربيــة  وزارة  مناشــدتهم  األمــور  أوليــاء 
أوليــاء  لــه  تعــرض  مــا  لمعالجــة  والتعليــم 
األمور، علما أن الطلبة لديهم جميع األرصدة 
وما يثبت تســديدهم جميع المبالغ للفصلين 
الدراسيين، وأصبح الطالب مهددين بالطرد 
مــن الجامعــة؛ بســبب عــدم تســديد رســوم 

الفصل الدواسي الثاني.

البرنامج ينظمه صندوق العمل )تمكين( سنويًّا بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

6 مدارس تتأهل لمرحلة “أصيل” 28 طالب طب مهددون بالطرد في موسكو
مروة خميس

مكتب دراسي 
يتعذر عن تسديد 

الرسوم رغم 
وجود “أرصدة” 
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اســتهل ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمد آل خليفــة، أمس، زياراته للمجالس 
الرمضانية استمرارًا لنهج التواصل الذي 

يحرص عليه سموه خصوصا خالل شهر 
رمضان المبارك، حيث قام سموه يرافقه 
ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان بن حمد 
لــه  المغفــور  لمجلــس  بزيــارة  آل خليفــة 
بإذن هللا تعالى ســمو الشــيخ عبدهللا بن 

خالــد آل خليفة، ومجلس وزير الداخلية 
الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدهللا 
آل خليفــة، حيــث تبــادل ســموه التهانــي 
والتبريكات بمناســبة حلول شهر رمضان 
يعيــده  أن  هللا  ســموه  داعيــا  المبــارك، 
علــى مملكــة البحرين وهــي ترفل باألمن 
صاحــب  البــالد  عاهــل  بقيــادة  واألمــان 

الجاللــة الملــك الوالد حمد بن عيســى آل 
خليفة.

وقــال ســموه إن شــهر رمضــان الفضيــل 
اإلنســانية  القيــم  لتجديــد  فرصــة 
روابــط  لتقويــة  وتعزيزهــا  والروحيــة 
اإلخــوة والمحبــة والتكاتــف، مــن خالل 
المجالــس الرمضانيــة التــي تســهم فــي 

المجتمــع  أبنــاء  بيــن  العالقــات  تنميــة 
معنــى  وتجســد  الواحــد  البحرينــي 
التكافــل الحقيقــي نحو بنــاء وطن قوي 

مزدهر.
مــن جانبهــم، أعــرب أصحــاب المجالــس 
وتقديرهــم  شــكرهم  عــن  والحضــور 
لصاحــب الســمو الملكي ولي العهد نائب 

لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
والتــي  زيارتــه،  علــى  الــوزراء  مجلــس 
تأتــي فــي إطــار مــا يحرص ســموه على 
أبنــاء  كل  مــع  تواصــل  مــن  تكريســه 
الشــهر  هــذا  فــي  البحرينــي  المجتمــع 
المبــارك عبر زيارات ســموه إلى مجالس 

البحرين في كافة محافظات المملكة.

المنامة - بنا

شهر رمضان فرصة لتجديد القيم اإلنسانية والروحية وتعزيزها
ســمو ولــي العهــد: المجالس تســهم في تنميــة العالقــات بين أبنــاء المجتمــع الواحد

سمو ولي العهد يزور مجلس وزير الداخلية

سمو ولي العهد يزور مجلس المغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة

جسر الملك فهد يسجل أرقاًما قياسية بعدد المسافرين
الذروة أوقات  خالل  القصوى  التشغيلية  بالطاقة  العمل 

سّجل جسر الملك فهد مع بدء عطلة نهاية العام الدراسي في السعودية 10 أرقام 
قياســية غيــر مســبوقة خــال 5 أيــام فقــط، عبــر فيهــا نحــو596333 مســافًرا وفق 
إحصائيــة جــوازات جســر الملــك فهــد بالجانب الســعودي في الفترة مــن 30 أبريل 
ا منــذ بداية العــام 2019 لم  حتــى 4 مايــو، مواصــاً بذلــك تســجيل 24 رقًمــا قياســيًّ
يشــهده جســر الملــك فهد منــذ افتتاحه. مع تحســن ملحوظ في مســتوى الخدمات 
المقدمة للمســافرين وفي زمن عبورهم من الجانبين الســعودي والبحريني مقارنة 
بزمــن العبــور خــال األعــوام الماضيــة مــع الزيــادة الكبيــرة فــي أعداد المســافرين 

خال هذه الفترة.

التنفيــذي  المديــر  أوضــح  جهتــه،  مــن   
المكلــف للمؤسســة العامــة لجســر الملــك 
فهــد عمــاد المحيســن أن النمــو الســريع 
فــي  خاصــة  المســافرين  أعــداد  فــي 
ملحــوظ  تحســن  قابلــه  الــذروة  أوقــات 
ومعــدالت  المســافرين  عبــور  زمــن  فــي 
تــم  حيــث  ســفرهم.  إجــراءات  إنهــاء 
العمل بالطاقة التشغيلية القصوى خالل 

أوقــات الــذروة، وبذلــت جميــع اإلدارات 
بالجانبيــن  بالجســر  العاملــة  الحكوميــة 
ا  الســعودي والبحريني جهــوًدا كبيرة جدًّ
أثناء تدفق المركبات وبأعداد كبيرة في 

فترات متقاربة.
 وأوضــح المحيســن أن معــدالت عبــور 
المســافرين بلغت فــي مجملها 40 دقيقة 
ــا فــي الفترة  خــالل أوقــات الــذروة يوميًّ

ما بين الســاعة العاشــرة صباًحا والثانية 
عشــرة منتصــف الليــل، كما ســجلت ذات 
الفتــرة زمــن عبور بلــغ 120 دقيقة خالل 
التدفــق  بســبب  محــدودة  زمنيــة  مــدد 
ا مــن المركبات خــالل فترات  العالــي جــدًّ

زمنية محددة.
 وشكر المدير التنفيذي المكلف للمؤسسة 
العامــة لجســر الملك فهد شــركاء النجاح 
مــن اإلدارات الحكوميــة العاملــة بجســر 
الملــك فهــد الجوازات والجمــارك في كال 
الجانبيــن علــى الجهــود الكبيــرة والبــذل 
غير المحدود وعلى مدار الســاعة إلنهاء 
إجراءات المســافرين بالســرعة الممكنة، 
العامليــن  مــن  المبذولــة  الجهــود  مثمًنــا 
الحكوميــة  اإلدارات  فــي  ومســؤوليهم 
بتوجيهــات  ونســاء،  رجــااًل  والمؤسســة 
الشــقيقتين  بالمملكتيــن  القيادتيــن 

حفظهم هللا.

المنامة - بنا

مسؤولون في شركات كبرى يشيدون بتسهيالت “الوطني لإليرادات”
النهائــي الموعــد  قبــل  “المضافــة”  إقــرار  وتقديــم  إنجــاز  فــي  ســاهمت  تدريبيــة  خدمــات 

أشاد عدد من المسؤولين الماليين في شركات كبرى بما قدمه الجهاز الوطني لإليرادات 
من تعاون بناء وتســهيات وخدمات تدريبية، ســاهمت في إنجاز وتقديم إقرار القيمة 

المضافة قبل الموعد النهائي للتقديم.

فمــن جانبهــا، أشــادت رئيــس القســم المالــي في 
شركة بنفت ليلى القصاب، بالتعاون الكبير الذي 
أبدتــه وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي ممثلــة 
فــي الجهــاز الوطنــي لإليــرادات، والــذي كان لــه 
األثر الكبير في تســهيل تقديم كشــوفات اإلقرار 
قبــل موعدها المحدد بـ 3 أســابيع، مؤكدة أهمية 
ورش العمــل واللقــاءات التــي تمت بين موظفي 
الشــركات  لإليــرادات وممثلــي  الوطنــي  الجهــاز 
والسياســات  اآلليــات  توضيــح  تــم  إذ  الكبــرى، 
واألنظمــة المختلفــة التــي يجــب األخــذ بهــا مــن 
أجــل تقديم اإلقــرار الضريبي، إلى جانب اعتماد 
موظــف خــاص لكل شــركة لتقديم االستشــارات 

الفنية والمالية عند الحاجة.

ونوهت القصاب إلى خدمات الموقع اإللكتروني 
للجهاز الوطني لإليرادات، والذي ساهم في الرد 
علــى االستفســارات المتعلقة باألليــات واألنظمة 
المتعلقــة بضريبة القيمة المضافة، والمســتندات 
الواجــب توفرهــا، إلــى جانــب توضيــح عمليــات 

تقديم اإلقرار الضريبي.
الكبيــر  بالتعــاون  باإلشــادة  حديثهــا  واختتمــت 
الــذي أبــداه موظفــي الجهاز الوطنــي لإليرادات، 
والخطــوات المهمــة التي اتخذتهــا وزارة المالية 
واالقتصــاد الوطنــي بالبــدء بالشــركات الكبيــرة، 
وهــو ما سيســاهم فــي تجنب أيــة معوقات على 
الشــركات األخــرى األصغــر، معتبــرة أنهــا خطــوة 

كبيرة في االتجاه الصحيح.

من جانبها أوضحت الرئيس التنفيذي لمجموعة 
البســتاني سوســن أبو الحســن، أنه ومنذ اإلعالن 
عــن إقــرار ضريبة القيمــة المضافة العــام 2017، 
خــالل  مــن  لهــا  باالســتعداد  المجموعــة  قامــت 
االســتعانة بخدمــات شــركة ماليــة متخصصــة، 
الماليــة  واإلجــراءات  األنظمــة  ترتيــب  تــم  إذ 
الداخليــة، وبمــا يتوافــق مــع آليــات عمــل نظــام 
بالجهــاز  الخاصــة  واألنظمــة  الضريبــي  اإلقــرار 
الوطني لإليرادات، والذي ســاهم بتقديم اإلقرار 

الضريبي قبل الموعد المحدد له.
ونوهــت إلــى التعاون الكبير الــذي أبداه موظفي 
الجهــاز فــي التعاون مع الشــركات، إذ قام الجهاز 
بتخصيــص موظــف لــكل شــركة كبــرى لمتابعــة 
اللوائــح،  األنظمــة  وفــق  اإلقــرار  تنفيــذ  ُحســن 
االستفســارات  جميــع  علــى  لإلجابــة  وكذلــك 
القانونــي  بالفريــق  االســتعانة  أو  بــه،  المتعلقــة 

الخاص بالجهاز.

أن  ضــرورة  إلــى  باإلشــارة  حديثهــا  واختتمــت 
تشــمل الشــركات الكبــرى علــى قســم متخصــص 
بالقيمة المضافة، وهو ما سيســهل عمل الشــركة 
الوطنــي  الجهــاز  مــع  تعاونهــا  حســن  ويضمــن 

لإليرادات.
فقيــه  بــن  شــركة  فــي  المالــي  المديــر  وأشــار 
لالســتثمار العقاري راجا سيجارين، إلى ما قدمه 
الجهــاز الوطني لإليــرادات من تدريــب للعاملين 
فــي الشــركات الوطنيــة عــن آليــات عمــل القيمة 
المضافــة، حســب نوعيــة الشــركات، موضًحــا أن 
هناك اختالفا في كيفية حساب القيمة المضافة 
التجاريــة  الشــركات،  عمــل  لطبيعــة  بالنســبة 

والمالية والعقارية والمقاوالت.
وأضــاف أنه تم تخصيص تدريب خاص للقطاع 
العقــاري واإلنشــاءات فــي مملكــة البحريــن على 
كيفيــة التعامل مع القيمة المضافة، خصوًصا أن 

هناك الكثير من المداخالت في هذا القطاع.

فقيــه  بــن  شــركة  فــي  المالــي  المديــر  وأشــاد 
لالســتثمار العقاري بمستوى التعاون الكبير الذي 
أبــداه الموظفــون في الجهاز الوطنــي لإليرادات 
فــي الــرد على استفســار الموظفيــن الماليين في 
الشركة، مشيًرا إلى سهولة التواصل مع موظفي 
الجهــاز بمختلــف درجاتهــم الوظيفيــة، وســرعة 
تقديــم الحلــول واإلجابــات علــى االستفســارات 

كافة.
فقيــه  بــن  شــركة  فــي  المالــي  المديــر  واختتــم 
لالستثمار العقاري، راجا سيجارين، حديثه لـ “بنا” 
بتقديم الشكر والعرفان لكل العاملين في الجهاز 
الوطنــي لإليــرادات علــى الدعم والمســاندة التي 
يقدمونها للشركات المختلفة، والتي ساهمت في 

إنجاز اإلقرار قبل الموعد المحدد له.
مــن جانبــه أكــد راجــو فاســديف مــن شــركة “بابا 
ســن” مــا قدمــه الجهــاز الوطنــي لإليــرادات مــن 
الماليــة  األقســام  فــي  للعامليــن  وتدريــب  دعــم 

فــي الشــركات؛ مــن أجــل تســهيل تقديــم اإلقرار 
الخاص بالقيمة المضافة.

ونــوه فاســديف إلــى إمــكان االســتفادة الكبــرى 
مــن الخدمــات اإللكترونيــة التي يقدمهــا الجهاز، 
والتي تتوافر على مدار الساعة، سواء باالتصال 
الهاتفي المباشــر أو من خالل الموقع اإللكتروني 
أيــة  عــن  اإلجابــات  جميــع  علــى  احتــوى  الــذي 

استفسارات قد تعترض عملية تنفيذ اإلقرار.
يذكــر أن الجهــاز الوطنــي لإليــرادات قــد عمــل 
علــى تنظيــم مجموعة مــن البرامــج الهادفة إلى 
التوعيــة بالجوانــب الفنيــة واإلجرائيــة لتطبيــق 
القيمــة المضافة، تضمنت ورش عمل متخصصة 
لعــدد من القطاعات االقتصادية والحيوية. وبلغ 
عدد المســتفيدين من الورش منذ شــهر ديســمبر 
الماضــي حتى أمس نحو 2127 مشــارًكا يمثلون 
والخــاص  العــام  القطاعيــن  مــن  شــركة   1247

العاملة في هذه المجاالت.

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الصناعة والتجارة

اجتمــع وزيــر الصناعــة والتجارة 
فــي  الزيانــي  زايــد  والســياحة 
شــؤون  بوزيــر  أمــس  مكتبــه 

الشباب والرياضة أيمن المؤيد.
أن  أكــد  االجتمــاع  وخــالل 
والتجــارة  الصناعــة  وزارة 
دعــم  علــى  حريصــة  والســياحة 
التــي  كافــة  الشــبابية  الطاقــات 
لهــا  وتقــدم  المملكــة،  بهــا  تزخــر 
التســهيالت كافة التي من شأنها 
وإبداعاتهــم  أفكارهــم  تطويــر 
فــي  تصــب  التــي  ومشــاريعهم 
الشــباب  صالــح  فــي  نهايتهــا 

والوطن.
الصناعــة  وزارة  أن  إلــى  وأشــار 
والتجــارة والســياحة تعمــل مــع 
وزارة شــؤون الشــباب والرياضة 
بــروح فريــق البحريــن؛ مــن أجل 
تهيئــة البيئــة المناســبة للشــباب 
وابتكاراتهــم  أفكارهــم  لدعــم 

بطريقة عصرية.

الزياني: حريصون 
على دعم الشباب

المنامة - بنا

المطوع: االتصال بأمير قطر ال 
يمثل الموقف الرسمي للبحرين وال 

يؤثر على التزامها مع شقيقاتها

صــرح وزيــر شــؤون مجلــس 
الــوزراء محمــد المطــوع بــأن 
بيــن  جــرى  الــذي  االتصــال 
صاحب الســمو الملكي رئيس 
قطــر  دولــة  وأميــر  الــوزراء 
الرســمي  الموقــف  يمثــل  ال 
يؤثــر  وال  البحريــن  لمملكــة 
علــى التزامهــا مــع شــقيقاتها 
الســعودية  العربيــة  المملكــة 
العربيــة  اإلمــارات  ودولــة 
مصــر  وجمهوريــة  المتحــدة 
العربيــة عن تنفيــذ دولة قطر 
بمــا التزمــت بــه فــي اتفاقيــة 

2013 و 2014 ومــا تبعهــا من 
مطالب عادلة.

محمد المطوع



  وافقت لجنة الشــؤون المالية واالقتصادية 
بمجلس النواب بإجماع أعضائها الحاضرين 
الميزانيــة  باعتمــاد  قانــون  مشــروع  علــى 
 2019 الماليتيــن  للســنتين  للدولــة  العامــة 
و2020 المرافــق للمرســوم رقــم )19( لســنة 
2019، وتــم رفــع تقريــر اللجنــة بخصــوص 
المجلــس  مكتــب  إلــى  القانــون  مشــروع 
المقبلــة.   المجلــس  جلســة  فــي  لمناقشــته 
الماليــة  الشــؤون  لجنــة  رئيــس  وصــرح 
واالقتصاديــة بمجلــس النــواب النائــب علي 
إســحاقي عقــب اجتمــاع اللجنــة الــذي جاء 
بحضور رئيســة مجلس النواب فوزية زينل 
أن  أمــس  صبــاح  اللجنــة  أعضــاء  والنــواب 
اللجنــة تســلمت أمس رد الحكومة الرســمي 
بشــأن التعديــات التــي تــم التوافق بشــأنها 
تــم  أنــه  موضًحــا  القانــون،  مشــروع  علــى 
التوافــق علــى زيــادة بنــد اإليــرادات العامــة 

وهــي:  الحكوميــة  الجهــات  مــن  عــدد  فــي 
الهيئــة الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات 
الصحيــة، وزارة شــؤون الشــباب والرياضة، 
األشــغال  وزارة  اإلعــام،  شــؤون  وزارة 
العمرانــي،  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
عوائــد شــركة ممتلــكات البحريــن القابضــة، 
عوائد الشــركة القابضة للنفط والغاز، ديوان 
الخدمة المدنية، والمجلس األعلى للقضاء.

 وذكــر أن التعديات التي تقدمت بها اللجنة 
تضمنــت كذلك زيادة إجمالي اإليرادات غير 
النفطيــة بفــارق 71,142,006 لميزانية العام 

2019، و72,742,112 لميزانية العام 2020، 
إلــى جانــب زيــادة المبلــغ المخصــص لقطاع 
الحمايــة االجتماعيــة بواقع 55 مليون دينار 
لــكل ســنة ماليــة، مضيًفــا أن زيــادة المبلــغ 
المخصص للحماية االجتماعية سيكون في 
صالــح المواطنيــن من خــال إعــادة توجيه 

الدعم الحكومي.
 وجــدد تأكيــد اللجنــة علــى عــدم المســاس 
بمكتســبات المواطنيــن خصوًصــا فئــة ذوي 
الدخــل المحــدود على الرغم مــن التحديات 

االقتصادية الراهنة.

يقــود النائــب علي ماجــد النعيمي تحــركا نيابيا 
الســتحداث نيابــة متخصصــة بجرائــم األموال 
العامــة. وأقنــع النعيمــي 4 مــن زمائــه للتوقيــع 
على اقتراح بقانون ينشــئ بموجبه هذه النيابة 

الجديدة وذلك حسب معلومات “الباد”.
والنــواب األربعــة هــم: غــازي آل رحمــة، وأحمد 

العامر، وهشام العشيري، وفاضل السواد.

طريقة التشكيل

نيابــة  القانــون علــى أن تنشــأ  اقتــراح  وينــص 
متخصصــة تســمى نيابــة جرائــم األمــوال العام 
يعيــن أعضاؤهــا بأمــر ملكــي بنــاء علــى عــرض 

النائب العام.
جرائــم  نيابــة  تختــص  االقتــراح:  فــي  وجــاء 

األمــوال العامة بالتحقيق في الجرائم المتعلقة 
باألمــوال العامــة وتلقــي الباغــات مــن ديــوان 
الرقابــة الماليــة واإلداريــة والجهــات الحكومية 
وكل مــن علم بوقــوع مخالفات تتعلق باألموال 

العامة وإصدار القرارات بشأن التصرف فيها.

تصريح النعيمي

وقــال النائــب علــي النعيمــي إن حمايــة المــال 

العــام أمــر يوجبــه الدســتور علــى كل مواطــن، 
وقــد امتثــل المشــّرع بتجريم الصــور المختلفة 

لاعتداء على المال العام.
وأضــاف: معظــم مصــادر المــال العــام يتجســد 
فــي الثــروات الطبيعية ومن ثــم فالدولة بحكم 
الدستور بسلطاتها ومؤسساتها وهيئاتها منوط 
بهــا حفظهــا وحســن اســتثمارها وعليــه فإن أي 
هدر لها أو تطاول عليها يجب أن تقابله الدولة 

بكل حزم وشدة. ونبه أن للبحرين إستراتيجية 
واضحــة في مواجهــة الجرائم الماليــة وحماية 
النظــام المالــي للدولــة تعتمــد في المقــام األول 
علــى المشــاركة والتعــاون بيــن جميــع الجهــات 
والجهــات  القانــون  إنفــاذ  كجهــات  المعنيــة 

الحكومية والمؤسسات المالية.
ورأى أن جرائــم الفســاد واألمــوال العامــة مــن 
الجرائــم الخطرة والمعقــدة فهي جريمة ترتبط 

بكثيــر مــن العوامــل مما تتطلــب التخصص في 
التحقيق وعليه البد من إنشاء نيابة متخصصة 

في تنفيذ هذا األمر.
وأكــد النعيمــي الحاجــة الماســة إلنشــاء نيابــة 
متخصصــة فــي جرائــم األمــوال العــام ويحــال 
إليها الباغات الواردة من إدارة مكافحة جرائم 
الفســاد كجرائــم االختاس وجرائم االســتياء 

وجرائم الرشوة وغيرها من جرائم الفساد.

تحرك الستحداث نيابة لجرائم األموال العامة
النعيمـــي: تتســـلم بالغـــات جرائـــم الفســـاد مثـــل االختـــالس واالســـتيالء والرشـــوة

القضيبية - مجلس النواب

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس النواب علي إسحاقي 
لـ”البــاد” أن لجنــة إعــادة هيكلــة الدعــم الحكومــي ســيعاد تفعيلهــا بعــد إقرار 
الميزانيــة العامــة الجديــدة التي ســتحدد مقــدار الميزانيــة المخصصة للبنود 

التي تقع تحت مظلة الحماية االجتماعية.

فيــه  أبــدت  وقــت  فــي  ذلــك  يأتــي   
الحكومــة موافقتهــا علــى طلــب لجنة 
الشــؤون الماليــة واالقتصاديــة بزيادة 
للعــاوات  المخصصــة  الميزانيــة 
55 مليــون دينــار  االجتماعيــة بواقــع 
البنــد  لهــذا  المخصــص  المبلــغ  علــى 

والبالغ نحو 380 مليون دينار.
توقفــت  الماضــي  يونيــو  ومنــذ   
اجتماعــات اللجنــة التي تشــكلت بأمر 
جالــة الملــك في منتصــف يناير العام 
لجنــة  تشــكيل  بعــد  وذلــك  الماضــي، 
مشــروعي  تعديــات  لبحــث  أخــرى 

ذات  ضمــت  والتــي  التقاعــد،  قانــون 
أعضاء اللجنة األولى.

 وتوقفــت اجتماعات اللجنــة الثاثية 
النــواب  عــن  ممثليــن  مــن  المكونــة 
مرحلــة  علــى  والحكومــة  والشــورى 
متقدمة من التوافقات، والتوصل إلى 
نتيجة مفادها عدم إمكان دمج الدعم 
الحومي في ســلة واحــدة، واالقتصار 
التعديــات علــى  علــى إجــراء بعــض 

مقدار الدعم الحالي فقط.
وُعقــد أول اجتمــاع للجنــة المشــتركة 
في منتصف يناير الماضي، وذلك بعد 

عدة أيام من قرار رفع أســعار البنزين، 
بهدف إعادة توجيــه الدعم الحكومي 
بمــا  اســتحقاًقا،  األكثــر  للمواطنيــن 
المتغيــرات  حجــم  مــع  يتناســب 
االقتصادية واالجتماعية، ويسهم في 

استقرار وتنمية األسرة البحرينية.

علي إسحاقي

2018 يـــونـــيـــو  ــي  ــ ف ــا  ــهـ ــوالتـ جـ تـــوقـــف  بـــعـــد  تجديد تأكيــد عـــدم المســــاس بمكتسبــات المواطنيـــن

إعادة هيكلة الدعم خارج مناقشات الميزانية “مالية النواب” توافق على الميزانية

من اجتماع لجنة الشؤون المالية واالقتصادية بمجلس النواب

النعيمي أقنع 
4 نواب بتوقيع 
اقتراح قانون 
النيابة الجديدة

يعين أعضاؤها 
بأمر ملكي بناء 

على عرض النائب 
العام

تختص بالتحقيق 
في جرائم 

الفساد وبالغات 
ديوان الرقابة

جرائم الفساد 
واألموال العامة 

من الجرائم 
الخطرة والمعقدة

07 local@albiladpress.com

الثالثاء
7 مايو 2019 
2 رمضان 1440

علي البوعينين علي النعيمي

راشد الغائب

سيدعلي المحافظة

ليلى مال اهلل

فوجــئ معلمــون بتســجيلهم “متأخريــن” بتقرير الحضــور اإللكتروني 
بالرغــم مــن حضورهــم قبــل حلــول الســاعة 8 صباًحــا وهــو الموعــد 

المضروب للدوام بشهر رمضان المبارك.

 وقال معلمون لـ “الباد” إن وزارة 
التربيــة والتعليــم أعلنــت بأنــه تم 
تعديل نظام الحضور اإللكتروني 
بالمدارس، بحسب توقيت الشهر 
الفضيــل، وإنــه لــن يتم احتســاب 
الحضور بعد الساعة 7:45 صباًحا 

)موعد الدوام خارج شهر رمضان( 
وقبــل الســاعة 8 صباًحــا )موعــد 

الدوام الرمضاني( كتأخير.
وذكــروا أن تقرير الحضــور لليوم 
كشــف  رمضــان  بشــهر  األول 
بأنهــم  المعلميــن  بعــض  تســجيل 

حيــث  الــدوام،  عــن  متأخــرون 
سجل جميع من بصم بعد الساعة 
وبمــا  متأخــر  بأنــه  صباًحــا   7:45
بهــذا  الــوزارة  تعليمــات  يخالــف 

الصدد.
وطالــب المعلمــون عبــر الصحيفة 
الــوزارة بضــرورة تصويــب الخلل 
أجــل  مــن  اإللكترونــي  بالنظــام 
تفــادي أّي اســتقطاع قــد يطــول 

الرواتب.

البرلمانيــة  التحقيــق  لجنــة  رئيــس  صــرح 
بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة 
الوظائف النائب إبراهيم النفيعي أن أعداد 
األجانب الذين يشغلون المناصب اإلدارية 
العليــا فــي الشــركات الوطنيــة يفــوق عدد 
البحرينييــن ومتوســط رواتبهــم قــد تصل 
إلــى  الــذي أدى  إلــى آالف الدنانيــر، األمــر 
تراجــع نســبة البحرنــة فــي هذه الشــركات 

إلى نسب قد تصل إلى 25 % وأقل.
 موضًحــا النفيعــي أنــه ومــن خــال ردود 
ومرئيات المؤسسات الحكومية والخاصة 
الحظــت اللجنــة أن ســبب المفصوليــن من 
الغيــاب  هــو  البحرينييــن  مــن  ألبــا  شــركة 
لمــدة 10 أيــام متواصلــة، وهــو األمــر الذي 
ــا  لــم يعتبــره أعضــاء اللجنــة مبــرًرا حقيقيًّ
اللجنــة  رئيــس  مضيًفــا  للفصــل،  وكافًيــا 
أن نســبة البحرنــة فــي شــركة أســري تبلــغ 
25 %، هــذا وقــد قــّررت اللجنة اســتدعاء 

المعنيين في كا الشركتين.
رفــع  قــّررت  اللجنــة  أن  النفيعــي   مشــيًرا 
خطــاب تنســيقي مــع وزيــر العمــل بهــدف 
تزويــد اللجنة بالخطــة الوطنية للتوظيف 
المحدثــة، حيــث تــم ماحظــة عــدم قيــام 

بتحديــث  العمــل  ســوق  تنظيــم  هيئــة 
علــى  مشــدًدا  منهــا،  األخيــرة  النســخة 
 2006 لســنة   74 قانــون  تطبيــق  ضــرورة 
بشــأن رعاية وتأهيل المعاقين وتوظيفهم 
فــي الدوائــر الحكوميــة بنســبة ال تقــل عن 
2 % وتحديــد الوظائــف المناســبة لهم في 

الخطة الوطنية.
 وقــال النفيعــي إن اللجنــة وجــدت خــال 
فــي  األجنبيــة  العمالــة  مــن  عــدد  عملهــا 
بعــض الشــركات الحكوميــة الكبــرى يعــود 
تعيينهــم لعــام 1981 وحتــى اليــوم، رغــم 
وجــود الكفاءات الوطنية التي من الممكن 
اإلداريــة،  المناصــب  هــذه  لمثــل  إشــغالها 
إلــى جانــب ارتفــاع عــدد الفيــزا المرنة إلى 

حوالي 24 ألف عامل.
إبراهيــم  النائــب  أشــاد  آخــر،  مــن جانــب   
النفيعي بقيام شركة ألبا مؤخًرا بشغل أحد 
الكــوادر الوطنيــة البحرينيــة فــي منصــب 
“رئيــس تنفيــذي بالوكالــة” متمنيــن تثبيت 
المنصــب في المســتقبل القريب، ومشــيًدا 
لتخصيــص  المشــتركة  الماليــة  باللجنــة 
ميزانيــة لخطــة اإلحــال الوظيفــي الــذي 

ورد من ديوان الخدمة المدنية.
وضــرورة  أهميــة  علــى  النفيعــي  مشــدًدا 
التزام كافة الجهات المعنية بتزويد اللجنة 
بمجمل البيانات المطلوبة للخروج بأفضل 
التوصيات التي تصب في مصلحة الوطن 

والمواطنين.

أعلــن رئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة 
وبالتنســيق  الديــوان  ان  الزايــد  أحمــد 
مــع الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي 
لتنفيــذ  الازمــة  الخطــوات  ســيتخذ 
 13 علــى  االختيــاري  التقاعــد  برنامــج 
جهة لم يشــملها البرنامج عند تدشــينه، 
مــن  عليهــا  الموافقــة  تمــت  والتــي 
مجلــس الــوزراء فــي جلســته األخيــرة 
الخدمــة  مجلــس  توصيــة  علــى  بنــاء 
المدنية، مشــيًرا إلى أنــه تقرر فتح باب 
التســجيل لبرنامــج التقاعــد االختياري 
أمــام موظفــي الـــ 13 جهــة لمــدة شــهر 

أن  علــى   2019 يونيــو   9 مــن  ابتــداًء 
للمســتفيدين  عمــل  يــوم  آخــر  يكــون 
الزايــد  2019.وكشــف  30 ســبتمبر  هــو 

العامــة  األمانــة  هــي  الجهــات  أن  عــن 
األمانــة  للقضــاء،  األعلــى  للمجلــس 
العامة للمحكمة الدســتورية، المؤسسة 
الخيرية الملكية، جائزة عيسى للخدمة 
اإلنســانية، مركز عيســى الثقافي، معهد 
اإلســتراتيجية  للدراســات  البحريــن 
والدوليــة والطاقــة، المؤسســة الوطنية 
لحقوق اإلنســان، ديــوان الرقابة المالية 
لمجلــس  العامــة  األمانــة  واإلداريــة، 
النواب، األمانة العامة لمجلس الشورى، 
معهد البحرين للتنمية السياسية، معهد 
القراءات وإعداد معلمي القرآن الكريم، 

نادي راشد للفروسية.

معلمون لـ “^”: ما زال يحتسب الدوام من 7:45 صباًحا

النفيعي: البحرنة في أسري 25 % والغياب سبب الفصل بـ “ألبا”

فتح التسجيل لمدة شهر أمام الموظفين
جهـــــاز بصمــــة المدارس... فاطـــر!

رواتب األجانب بالشركات الوطنية تفوق البحرينيين

الزايد: تطبيق التقاعد االختياري على 13 جهة إضافية

من اجتماع اللجنة البرلمانية للتحقيق ببحرنة الوظائف

أحمد الزايد

القضيبية - مجلس النواب

الجفير - ديوان الخدمة المدنية



على مرضى السكري مراجعة الطبيب المختص خالل رمضان

إنجازات سمو رئيس الوزراء شيَّدت حضارتنا الحديثة

”^“ لـــــ  بــالــســلــمــانــيــة  الـــســـكـــري  عـــــيـــــادات  مــنــســقــة 

الشفافية ــن  م عــالــيــة  ــة  ــدرج ب ــم  ــس ات ــوه  ــم س ــع  م ــقــاء  ــل ال ــري:  ــط ــق ال

دعت منسقة ومثقفة عيادات السكري بمجمع السلمانية إيمان األنصاري مرضى السكري 
من النوع األول والثاني لمراجعة الطبيب المختص ومعرفة إن كان يســمح لهم بالصيام 
أو عدمــه، ومعرفــة طريقــة وكيفية التعامــل مع توقيت وكيفية تناول األدوية إذا ســمح 

لهم بالصيام. 

تكــرار  علــى  المرضــى  األنصــاري  وحثــت 
فحص نسبة السكر بالدم خالل شهر رمضان 
خصوصــا فــي األســبوع األول، الســيما ممن 
لديهم سوابق مرضية في معدالت انخفاض 
مضاعفــات  يعانــي  ممــن  أو  بالــدم،  الســكر 
لتجنــب  الصــوم؛  فــي  ويرغــب  المــرض 
التعرض لحالة “هبوط السكري”. وأوضحت 
المنســقة أن فحــص الســكر اليومي ال يبطل 

الصوم كما يظن بعض المرضى.
كمــا بينــت أن مرضــى الســكري المعالجــون 
بالحميــة واألدويــة، فيمكنهــم أن يصومــوا 
منتظمــة  لديهــم  الســكر  نســبة  كانــت  إذا 

أو  الكلــى  فــي  مشــكالت  أي  يعانــون  وال 
الكبــد، ولكــن عليهــم أيضا مراجعــة الطبيب 
جرعــة  لتعديــل  رمضــان؛  قبــل  المختــص 

الدواء وموعد تناولها.
وشــددت األنصــاري فــي تصريــح لـــ “البالد”، 
الصائميــن  الســكري  علــى أن علــى مرضــى 
فــي حال شــعورهم بــأي عرض مــن أعراض 
هبوط الســكر، أو عند قيامهم بفحص نســبة 
الســكر في الدم، وكانت نتيجة القراءة أقل 
من 70 مغ، أال يترددوا بكسر صيامهم حتى 
وإن كان ذلــك قبــل موعــد اإلفطــار بدقائــق 
وذلــك حرصا على ســالمتهم من مضاعفات 

“نوبة” هبوط السكر بالدم. ودعت الصائمين 
المصابيــن بالســكري إلــى اإلكثــار من شــرب 
المــاء منــذ اإلفطــار وحتــى موعد اإلمســاك، 
مؤكــدة أن شــرب المــاء بكثــرة يعــد عامــال 
مهمــا في حمايــة الكليتيــن وتجنب اإلصابة 

بالجفاف.

مــن  يكثــرون  البحرينييــن  أن  وأوضحــت 
التــي  والحلويــات  والتمــر  العصائــر  تنــاول 
تكــون غنيــة بالســكريات والدهــون، والتــي 
تؤثــر بشــكل قــوي على مســتوى الســكر في 
الــدم وتــؤدي إلــى ارتفاعــه بســرعة، ويجب 
مراعــاة التــوازن بين الكميــات المتناولة من 
هــذه المأكوالت لدى مرضى الســكر، وكذلك 
االعتماد على طرق الطبخ الصحي المخففة 
من الزيوت واستبدل القلي بالشوي، وكذلك 
تجنــب مرضى الســكري اإلكثار من األطعمة 
التــي تحتــوي علــى نســبة عاليــة مــن الملــح 

مثل المكسرات والمخلالت.
وذكــرت األصــاري أن علــى مرضى الســكري 
يتعالجــون  الذيــن  والشــباب  األطفــال 
هبــوط  كان  إذا  يصومــوا  أال  باألنســولين 
معــدل الســكر فــي الــدم يشــكل خطــرا على 

حياتهم.

أشادت رئيس لجنة المرأة والطفل البرلمانية النائب فاطمة القطري بمضامين اللقاء الذي جمع عدًدا من 
النواب مع رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة يوم األحد الماضي.

 وأشــارت القطري إلى أن لقاء ســموه اتســم 
والصراحــة،  الشــفافية  مــن  عاليــة  بدرجــة 
والفتــة إلــى إيجابيــة وانفتــاح ســموه علــى 
جميــع الرؤى والموضوعات التي تم التطرق 

لها خالل اللقاء.
 وذكــرت أن ســموه كعادتــه مــا فتــئ يؤكــد 
علــى متانــة العالقــة التــي تربــط الســلطتين 
التعــاون  وأهميــة  والتشــريعية،  التنفيذيــة 
بيــن الســلطتين بمــا يخــدم مصلحــة الوطــن 

والمواطنين، ويحقق النجاح واإلنجاز.
وتابعت أن سموه كان وال يزال يمثل المظلة 
د  الجامعــة ألبنــاء الوطــن، والرجل الذي شــيَّ
بإنجازاته حضارة البحرين الحديثة في ظل 
المشــروع اإلصالحــي لعاهــل البــالد المفــدى 

جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
بحــرص  القطــري  فاطمــة  النائــب  ونّوهــت   
توجيــه  علــى  والدائــم  الشــخصي  ســموه 
بضــرورة  الحكوميــة  واألجهــزة  الــوزراء 

التعــاون مع أعضاء الســلطة التشــريعية، بما 
يتماشــى مــع رؤى وتوجيهــات عاهــل البــالد 
عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
آل خليفــة الســاعية إلــى تحقيــق المزيــد من 

الرفاه ألبناء البحرين واألجيال القادمة.
شــكرها  خالــص  عــن  القطــري  وعبــرت   
وتقديرهــا لســموه علــى حرصــه الدائــم على 
العالقــات ويعــّزز  بمــا يوطــد  بهــم،  االلتقــاء 
التفاهم اإليجابي بين الســلطتين، وبما يذلل 
التحديــات نحو تحقيق تطلعات المواطنين، 

ودعم مسيرة التنمية الشاملة.

إيمان األنصاري

فاطمة القطري

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - وزارة الخارجية

أدانــت وزارة الخارجيــة الهجــوم اإلرهابي 
ا للشرطة في مدينة بل  الذي استهدف مقرًّ
خمــري بحمهوريــة أفغانســتان اإلســالمية، 
ممــا أدى إلــى مقتــل وإصابــة العشــرات من 
التعــازي  صــادق  عــن  معربــة  األشــخاص، 
الضحايــا،  وذوي  ألهالــي  والمواســاة 

وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.
 وتؤكــد وزارة الخارجيــة تضامــن مملكــة 
أفغانســتان  جمهوريــة  مــع  البحريــن 
الثابــت  موقفهــا  مجــددة  اإلســالمية، 
والرافــض لجميع أشــكال العنــف والتطرف 

واإلرهاب.

البحرين تدين الهجوم اإلرهابي في أفغانستان

حملة رمضانية خيرية لألطفال المصابين بالسرطان
ــن “الــصــحــة” ــع “ابــتــســامــة” بــدعــم م ــوطــنــي” يــتــعــاون م “الــبــحــريــن ال

أطلــق بنــك البحريــن الوطنــي مبادرتــه الرمضانية الخيرية للعــام 2019 بتعاون مميــز مع مبادرة 
“ابتسامة” لدعم األطفال المصابين بالسرطان.

الدعــم  تقديــم  مجــال  فــي  المبــادرة  وتعمــل 
النفســي واالجتماعي لتخفيــف معاناة األطفال 
فــي  وعائالتهــم  الســرطان  بمــرض  المصابيــن 
مرحلــة العــالج، عبــر توفيــر حزمــة متنوعة من 
التعــاون  الدعــم والمســاندة والرعايــة. ويأتــي 
بدعــم مــن وزارة الصحــة وســيمتد مــن 6 مايــو 
ويهــدف   ،2019 ديســمبر   31 ولغايــة   2019
للمســاعدة فــي توفيــر مصــادر تمويــل جديــدة 
لمبادرة “ابتســامة” وللتوعية بالعمل المهم الذي 
تقــوم بــه.  ولهــذه الغاية، ســيطلق بنك البحرين 
الوطنــي سلســلة حمــالت توعويــة وتحفيزيــة 
واســعة االنتشار لتشجيع جميع أفراد المجتمع، 
خصوصا موظفي البنك والشــبكة العريضة من 
الشــركاء، علــى التبــرع باألمــوال مباشــرًة فــي 
 BH12( حســاب “ابتســامة” المصرفي مــع البنك

.)NBOB 0000 0099 660067
وصّرحــت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح “نحن 
بنــك  مــع  المهــم  التعــاون  بدعــم  مســرورون 
البحرين الوطني ومبادرة ابتســامة، التي تلعب 
دور مهًمــا للغايــة فــي دعــم األطفــال المصابيــن 

بالسرطان وعائالتهم على مستوى المملكة”.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين 
الوطني جان - كريستوف دوراند “يعد الجانب 
الصحــي عنصرا مهما فــي برنامج بنك البحرين 

الشــركة  ومــع  والتبرعــات،  للهبــات  الوطنــي 
الجديــدة ســنتخذ خطــوة إضافيــة إلــى األمــام 
نحو مضاعفة مســاهمتنا في هذا المجال. نحن 
نشــجع عامــة النــاس وشــركائنا وموظفينا على 
التبرع بســخاء لمبادرة )ابتســامة( عبر الحساب 

المصرفي للجمعية مع البنك”.

وصرح رئيس مبادرة “ابتســامة” صباح الزياني 
“مــع الدعم المالــي اإلضافي والوقت المســتثمر 
مــن قبل المتطوعين من بنــك البحرين الوطني 
عبــر حمــالت التوعية، نأمــل في تعزيــز الموارد 
الماليــة والبشــرية المتاحة لنــا، حتى نتمكن من 

زيادة التسهيالت والرعاية التي نقدمها”.

جان - كريستوف دوراند صباح الزياني

المنامة - بنك البحرين الوطني

08local@albiladpress.com
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إشادة بقرارات سمو رئيس الوزراء بالتسهيل على صغار التجار2 رمضان 1440
الســـلوم: ســـتكون لها آثـــار إيجابيـــة على المؤسســـات الصغيـــرة والمتعثرين

أشــاد رئيــس جمعيــة البحريــن لتنميــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة النائــب 
أحمــد الســلوم بالقرارات التي صدرت عن مجلس الــوزراء البحريني أمس االثنين 
غــرة شــهر رمضــان المبــارك، والتــي بلغت نحــو 8 قــرارات شــملت وزارات وجهات 

حكومية عدة وصبت كلها في صالح صغار التجار في البحرين.

الــوزراء  رئيــس  بتوجيهــات  النائــب  ونــوه 
بــن  الملكــي األميــر خليفــة  الســمو  صاحــب 
المتأخــرات  بجدولــة  خليفــة  آل  ســلمان 
المســتحقة  الرســوم والخدمــات  مبالــغ  مــن 
والمتراكمــة علــى صغــار التجــار وتقســيطها 
علــى دفعــات ميســرة تصــل إلــى 24 شــهًرا، 
بااللتــزام  الحكوميــة  الجهــات  وأمــر ســموه 
بالمواعيــد المحــددة للدفــع للقطــاع الخــاص 
االتفــاق  وحســب  العمــل  طبيعــة  حســب 
لمصــرف  ســموه  تكليــف  وكذلــك  المعتمــد، 
جمعيــة  مــع  بالتنســيق  المركــزي  البحريــن 
مصــارف البحريــن؛  للنظــر في تقديــم مزيًدا 
تمنــح  التــي  االئتمانيــة  التســهيالت  مــن 

للشركات الصغيرة والمتوسطة. 
وقــال الســلوم إن قــرار جدولــة المتأخــرات 
ســتكون لــه آثــار إيجابية كبيرة علــى العديد 
من المؤسسات الصغيرة والتجار المتعثرين، 
مشيدا بالقرارات الرصينة التي طالما اعتدنا 

رئيــس  الملكــي  الســمو  مــن صاحــب  عليهــا 
الــوزراء، والتــي تضــع فــي اعتبارهــا العديــد 
بالســوق  المتعلقــة  العوامــل والظــروف  مــن 
للتجــار  االقتصاديــة  واألوضــاع  المحليــة 
الذيــن يعانــون بشــكل واضــح في الســنوات 
األخيرة؛ بســبب تباطؤ النمو إقليميا وعالميا 

وانعكاساته على السوق المحلية.
وأوضــح أن اللجنة المالية بمجلس النواب - 
وهو أحــد أعضائها - طالبت بمراعاة أوضاع 
صغــار التجــار عمومــا، الســيما فيمــا يتعلــق 
المســتحقات  وصــرف  المتأخــرات  بجدولــة 
قــرار  إن  وقــال  الحكومــة،  لــدى  المتأخــرة 
الخاص بتكليــف المصرف المركزي وجمعية 
المصــارف بتســهيل تقديــم القــروض لصغــار 
المؤسســات هــو مطلــب مــن المطالــب التــي 
إلــى تحقيقهــا علــى مســتوى  طالمــا ســعينا 
مــن خــالل غرفــة  التجــاري ســواء  القطــاع 

التجارة أو الجمعيات االقتصادية الفئوية.

كمــا أشــاد النائب بالعديد من القــرارات التي 
صــدرت عــن صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء أمــس فــي جلســة مجلــس الــوزراء 
بناء توصيات الدراســة المشــتركة المرفوعة 
مــن غرفة تجــارة وصناعة البحريــن ووزارة 
كلــف  التــي  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة 
بمتابعتها  نائب رئيس مجلس الوزراء ســمو 
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة مع الجهات 
الحكومية ذات العالقة، ومنها توجيه سموه 
والســياحة  والتجــارة  الصناعــة  وزارة  إلــى 
ومناســبة  مختلفــة  مســاحات  بتخصيــص 

الصغيــرة  للمؤسســات  الصناعيــة  لألنشــطة 
ومتناهيــة الصغــر، كمــا وجه ســموه الــوزارة 
المخالفــات  إدراج  آليــة  تغييــر  إلــى  أيًضــا 
بحيــث تحســب المخالفــة علــى مســتوى كل 
فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف 
عــن متطلبات التجديد األساســية فتحســب 

على مستوى السجل الواحد.
والتنميــة  العمــل  وزارة  ســموه  كلــف  فيمــا 
االجتماعيــة إلى اإلســراع في إعداد دراســة 
عــن ســوق العمــل وتأثيراتهــا علــى القطــاع 
التجاري يتولى تنفيذها فريق عمل مشــترك 
االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة  بيــن 
وهيئــة تنظيــم ســوق العمــل وغرفــة تجــارة 
وصناعــة البحرين ورفع النتائج النهائية إلى 

سموه.
كما شــملت توجيهات ســموه وزارة األشغال 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
وزارة  مــع  مشــترك  عمــل  فريــق  بإنشــاء 
الصناعة والتجارة والســياحة ووزارة العمل 
والتنميــة االجتماعيــة وهيئــة تنظيــم ســوق 
البحريــن  وصناعــة  تجــارة  وغرفــة  العمــل 
التــي  المشــاكل والتحديــات  للوقــوف علــى 

تواجه القطاع التجاري.

أحمد السلوم

محرر الشؤون المحلية

بدور المالكي من السلمانية

Û  فــي زيارتــي األخيــرة لمستشــفى الســلمانية الطبــي، تفاجأت بأن مشــكلة
شــح مواقــف الســيارات ال تــزال علــى حالها القديــم، من تعطيــل لمصالح 
المراجع والمريض، و “بهذلة” واســتفزاز، وزيادة الهم، كترحيب اســتقبال 

أول.
Û  الــذي يــزور مستشــفى الســلمانية صباًحا - بعد التاســعة تحديًدا - ســيرى

بعينــه طوابيــر الســيارات الطويلــة، والتــي تجــاوزت الشــوارع المحيطــة 
ة حركــة  بســور المستشــفى، لتصــل للشــوارع الفرعيــة والداخليــة، مشــلَّ
الســير، ومحولــة حيــاة القاطنيــن لجحيــم ال يطــاق، مــع ضجيج وصخب 

أبواق السيارات المتواصلة.
Û  وكنــت يومهــا، مصطحًبا ابنــي الصغير محمد )3 ســنوات( لمراجعة إحدى

عيــادات المستشــفى، ونظــًرا للحــال المذكــور، اضطــررت لركن الســيارة بـ 
“براحة” قرب مستشفى الطب النفسي، والسير على األقدام، بطقس حار 

نسبًيا، وأنا أحمل ابني.
Û  بعــد وصولــي المستشــفى، وكتفــي يــكاد ينخلع، وفــي أثناء نقاشــي األمر

مــع أحــد األطباء، وهو صديق قديم، قال لي ضاحكا “أنا موقف ســيارتي 
يمــك، يا خــوي الحال من بعضه للمريض والمراجــع والطبيب والممرضة، 

الكل يئن ويولول ويشكو الحال منذ سنين طويلة، بس من رفيجك؟”.
Û  ويضيــف “لــك أن تتخيــل بــأن بعض المرضــى يضطرون للمشــي كل هذه

المســافة لوحدهــم، خصوصــا إذا لــم يكــن معهــم مرافــق، وبحالتــك أنــت 
اســتطعت حمــل ابنــك؛ ألنه صغير، لكــن لو كانت زوجتــك لوحدها، بتقدر 

تحمله كل هذه المسافة؟ أكيد ال”.
Û  ويتابــع “ســنين طويلــة وال يــزال الحــال علــى وضعــه، بــل هــو فــي ســوء

متزايــد، ازدحــام، ومضاعفــات مرضيــة، وضغــط علــى أقســام الطــوارئ 
والعيــادات الخارجيــة، وتلفيــات تتعرض لها ســيارات الموظفيــن، لبعدها 
عن حرم المستشفى، واقع مر، والكل يتجاهله، وال يوليه أدنى اهتمام”.

Û  هــذا الواقــع الُمــر والُمــذل، يلــزم وزارة الصحــة لدراســة ووضــع الحلــول
بدايتهــا طلــب  زمنيــة محــددة،  وفــق خارطــة  لذلــك،  الجــادة  الجذريــة 
اســتمالك أرض قريبــة مــن المستشــفى، تصلــح كموقف أفقي للســيارات، 

والعمل على مخاطبة الحكومة الموقرة لتخصيص الموازنة لذلك.

إذالل مراجع 
“السلمانية”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

أعــرب النائــب يوســف الــذوادي عــن بالــغ شــكره وتقديــره إلــى رئيس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة الهتمامــه الدائم 

وحثة المتواصل للنواب باالهتمام بالقضايا والملفات التي تهم المواطنين.

بقصــر  ســموه  لقــاء  كان  حيــث   
القضيبيــة مؤخــًرا مع عدد مــن النواب 
ــا مــن خاللــه أكــد ســموه  لقــاًء تنويريًّ
للنــواب أهمية التعاون بين الســلطتين 
أجــل  مــن  والتشــريعية  التنفيذيــة 
تحقيــق رؤى وتوجيهــات عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 
آل خليفــة مــن أجــل مســتقبل مشــرق 

ألبناء البحرين.
كانــت  ســموه  توجيهــات  أن  وتابــع   
بــكل  يســعى  ألبنائــه  أب  مــن  تصــدر 
قوته للعمل من أجل مصلحة البحرين 
وشــعبها بكافــة أطيافه، مؤكًدا ســموه 
أن النواب هم الصوت الصادق للشعب 

الذي ينقلون همومه وصوته.
زيــارة  إلــى  الــذوادي  النائــب  وأشــار   
ســموه للشــيخ عبــدهللا الغريفــي بأنهــا 
ومــن  ســموه  علــى  بالغريبــة  ليســت 

أراد أن يتعلــم كيفيــة المحافظــة علــى 
فقــط  عليــه  االجتماعيــة  العالقــات 

دراسة تاريخ حكام البحرين.

الذوادي: توجيهات سمو رئيس الوزراء من أب ألبنائه

يوسف الذوادي

ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية

أعلنت المؤسسة الخيرية الملكية بمناسبة شهر رمضان الكريم عن إطالقها 
حملة وطنية خيرية تحت شعار )الخير بحريني(،  وذلك بالتعاون مع وزارة 
شــؤون اإلعــالم من خالل برنامج )تم(، وشــركة فيفا، يتــم من خاللها تقديم 

مختلف أنواع الدعم والمساندة للعديد من فئات المجتمع البحريني.
وبيــن األميــن العــام للمؤسســة الخيريــة الملكيــة مصطفــى الســيد أن هــذه 
الحملــة تتضمــن عــدة مشــروعات إنســانية، حيــث ســيخصص كل أســبوع 
لدعم مشــروع مختلف حســب الحاالت اإلنســانية الصعبة التي تواجه أفراد 

المجتمع. 
لألطفــال  األنســولين  مضخــات  لتوفيــر  األول  األســبوع  خصــص  وتابــع: 
المصابيــن بالنــوع األول مــن داء الســكري. أمــا األســبوع الثانــي، فخصــص 
لدعــم جــزء من تكاليف العالج الخاصة بطلبات مرضى الســرطان والحاالت 
العالجيــة الصعبــة، فيمــا تســهم حملــة األســبوع الثالث مــن رمضــان لتوفير 
األجهزة الطبية لكبار السن. أما األسبوع الرابع سيكون لوقف ذوي العزيمة.

وأشــار إلى أن شــركة فيفا تعتبر الشــريك األساســي للحملة، حيث خصصت 
منصــات ترويجيــة وصناديــق للتبــرع فــي عــدد مــن المجتمعــات التجاريــة، 

إضافة إلى إمكان التبرع عن طريق )فيفا كاش(.
 ويمكــن للراغبيــن فــي التفاعل في دعــم هذه الحاالت اإلنســانية التبرع من 
 www.rco.gov.bh خــالل الموقــع اإللكترونــي للمؤسســة الخيريــة الملكيــة
باختيــار أيقونــة )تــم(، أو عبر منصات شــركة فيفا في المجتمعــات التجارية 

.viva cash أو من خالل

إطالق “الخير بحريني” لدعم الحاالت الصعبة

محرر الشؤون المحلية



عودة “رهينة صفقة مخدرات” بعد 9 سنوات من أسر اإليرانيين
ـــة ـــة أول درج ـــة لمحكم ـــادت القضي ـــتئنافية” أع ـــد و“االس ـــوم بالمؤب محك

أمــرت محكمــة االســتئناف العليا الجنائيــة األولى بإعــادة قضية مخدرات 
إلى محكمة أول درجة حتى ال تفوت الطاعن درجة من درجات التقاضي؛ 
كونــه كان رهينــة فــي إيــران لحيــن إتمــام صفقــة بيــع 8 أشــوله مــن مخــدر 
الحشــيش، ونظــرا إلــى القبــض على المهربيــن في العــام 2009 حال جلبهم 
تلــك الكميــة المرهــون علــى إثرها المســتأنف، فقد ظــل المذكور فــي إيران 
حتــى يئــس المــوردون للمخــدرات هنــاك مــن اســتالم قيمتهــا، إذ أطلقــوا 
ســراحه بعــد 9 ســنوات قضاها محبوســا لديهم، فقــرر العودة إلــى المملكة 
ليتم القبض عليه حال وصوله ويكتشــف أنه محكوم عليه بالســجن المؤبد 

مع رفاقه المهربين.

وتشــير التفاصيل حسبما وردت في 
حكــم المحكمــة أنه في العــام 2009، 
المخــدرات  مكافحــة  إدارة  تلقــت 
معلومات عن المتهم الثامن بالقضية 
تتــراوح  متهمــا،   14 ضمــت  التــي 
أعمارهــم وقــت إحالــة القضيــة فــي 
عامــا،  و52   22 بيــن   2009 العــام 
بقصــد  المخــدرات  حيازتــه  مفادهــا 
البيــع، حيــث تم ضبطــه بكمين أثناء 
عمليــة بيــع لقطعــة مــن المخــدر إلــى 
 14- -المتهــم  مدرســة  أمــن  حــارس 
والذي بــدوره اعترف ضــد المتهمين 

12 و13.
وبالتحقيــق مــع المتهــم الثامــن قــرر 
المتهــم  مــن  المخــدرات  أنــه يســتلم 
عليــه  القبــض  عنــد  والــذي  األول، 
أرشــد الشرطة على قطع صغيرة من 
الحشــيش كان خبأهــا فــي حمامــات 
مجمــع  فــي  عملــه  بمقــر  الموظفيــن 
الســلمانية الطبــي، إال أنهــم فوجئــوا 
عنــد تفتيش مســكنه أنــه ليس كمثل 
علــى  بحوزتــه  عثــروا  إذ  بائــع،  أي 
جهــاز مالحة بحرية، ثبت بعد تفريغ 
الحــدود  إلــى  دخــل  أنــه  محتوياتــه 

اإليرانية.
وبسؤال األول حول تلك اإلحداثيات 
ســواحل  إلــى  توجــه  بأنــه  اعتــرف 
إيــران بواســطة قــارب باالتفــاق مــع 
المتهميــن الثانــي والرابــع والخامس 
علــى جلــب كمية مــن الحشــيش من 
ورافقهــم  البحــر  طريــق  عــن  إيــران 
المتهم الســادس؛ ألن لديه خبرة في 

المحركات البحرية.
وأفــاد أنــه تعرف علــى المتهم الثاني 

حيــث  عملــه،  بمقــر  وجــوده  أثنــاء 
كميــة حشــيش  جلــب  عليــه  عــرض 
مــن إيران باســتخدام قاربــه، فوافق 
مبلــغ  علــى  حصولــه  مقابــل  الثانــي 
يتراوح ما بين 15 إلى 20 ألف دينار.
وأضــاف أنــه توجــه إلــى ســاحل أبــو 
الــدراز قبــل أســبوع  صبــح بمنطقــة 
أدخــل  وهنــاك  عليــه،  القبــض  مــن 
المتهــم الثانــي اإلحداثيــات الخاصة 
بمنطقة التســليم بالقرب من الحدود 
المنطقــة  تلــك  وفــي  اإليرانيــة، 
شــخصان  متنــه  علــى  قاربــا  التقــوا 
أشــولة   8 منهــم  اســتلموا  إيرانيــان، 
الثانــي منهــا  الحشــيش، وأخــذ  مــن 
وقامــوا  لنفســه،  واحــد  كيلوجــرام 
بتســليمها للمتهــم الرابع، الــذي ما إن 
وقــع فــي يــد الشــرطة حتــى اعترف 
وأبــدى تعاونا في اإليقــاع بالخامس 
واتصــل بــه واتفــق معــه علــى شــراء 
بمبلــغ  الحشــيش  مــن  كيلوجــرام 
2000 دينــار، وعندما حضر الخامس 
والســادس تــم القبض عليهمــا، وعثر 
مــن  كيلوجــرام   2 علــى  بحوزتهمــا 
الحشــيش مخبأة تحت مقعد سيارة 

الخامس.
وأقــر المتهمــان الخامــس والســادس 
الحشــيش،  واســتيرادهما  ببيعهمــا 
وقــال الخامــس إن الثالــث هــو مــن 
قــام بترتيــب عملية جلب الحشــيش 
مــن إيران؛ كون لــه عالقات مع تجار 
الشــرطة  وأرشــد  هنــاك،  مخــدرات 
علــى كميــة مــن 16 كيلوجرامــا مــن 
الحشــيش خبأهــا فــي منــزل مهجور 

بمنطقة الديه.

وبينــت التحقيقات أن المتهم الثالث 
وعقــب القبــض عليه أرشــد الشــرطة 
على كمية من الحشــيش أخفاها في 
ســاحل منطقة سماهيج، والتي ثبت 
بعــد ضبطهــا أن وزنهــا يصــل إلى 52 
كيلوجرامــا، كمــا اعتــرف بأنــه اتفــق 
مــع بقيــة المتهميــن على جلــب كمية 
من مخدر الحشيش، على أن يتوجه 
المتهم الســابع “المعــارض” إلى إيران 
ليبقــى هنــاك “رهينة” لــدى الموردين 
اإليرانيين؛ لضمان عدم وجود كمين 

في العملية.
المســتوردين  أن  إلــى  ونظــرا  لكــن 
لــم يتمكنــوا مــن إدخــال تلــك الكمية 
للبــالد ودفــع قيمتهــا إلــى المورديــن 
اإليرانييــن، فقــد ظــل المتهم الســابع 
رهينــة لديهــم لمــدة 9 ســنوات حتى 

أفرجوا عنه.
العامــة  النيابــة  أحالتهــم  وكانــت 
فــي  أنهــم  اعتبــار  علــى  للمحاكمــة 
2009، جلبــوا  غضــون شــهر مــارس 
الحشــيش  مــادة  اإلتجــار  بقصــد 
المخــدرة في غير األحوال المرخص 

بها قانونا.
وفــي جلســة 12 أبريــل 2010 قضت 
محكمــة أول درجــة بالســجن المؤبد 
منهــم  المتهميــن  مــن  خمســة  علــى 
المســتأنف، والذي كان ال يزال حينها 
رهينــة لــدى اإليرانييــن، وغرمت كل 
منهــم مبلــغ 10 آالف دينــار، وعاقبت 
 10 لمــدة  بالســجن  واحــد  متهــم 
ســنوات وبتغريمه مبلغ 5000 دينار، 
وقضت بإعفاء 3 متهمين من عقوبة 

البيــع وأدانتهــم بالتعاطــي بالحبــس 
لمــدة 3 ســنوات وبتغريــم كل منهــم 
3000 دينــار، وبحبــس متهــم واحــد 
لمــدة 6 أشــهر فقــط وبتغريمــه مبلــغ 
100 دينــار وأعفتــه مــن العقــاب عــن 
تهمــة الجلب واإلتجار، فيما حبســت 
4 متهمين لمدة سنة واحدة وغرمت 
تهــم  عــن  دينــار   1000 منهــم  كل 
بمصــادرة جميــع  التعاطــي، وأمــرت 

المضبوطات.
للبــالد  الســابع  المتهــم  عــودة  وعنــد 
بتاريــخ 1 فبرايــر 2018 تــم القبــض 
عليــه لتنفيــذ حكمــه بالســجن المؤبد 
عليــه،  أصحابــه  اعترافــات  بعــد 
فطعــن علــى هــذا الحكــم بالمعارضة 
مــن محبســه، إال أن القضيــة أحيلــت 

لالستئناف على رغم ذلك.
غنيــم  عبدالرحمــن  المحامــي  وقــال 
يعلــن  لــم  موكلــه  أن  المتهــم  وكيــل 
بالحكــم، وكان من المتعين أن تحال 
وذلــك  الجنائيــة  الكبــرى  للمحكمــة 

لوجود معارضة على هذا الحكم.
المحكمــة  لــه  اســتجابت  مــا  وهــو 
وأمــرت بإعــادة القضية إلــى محكمة 
أول درجة، والتي قضت الحقا بعدم 

جواز نظر المعارضة.
فطعن غنيم على الحكم باالستئناف 
فــي  والخطــأ  القانــون  لمخالفــة 
تطبيقــه، وقــرر فــي مذكرة تقــدم بها 
أن الحكــم المعــارض فيــه قــد صــدر 
حضوريــا اعتباريــا، بينمــا الثابت هو 
أي جلســة  المســتأنف  عــدم حضــور 
ولم يعلن لشــخصه، األمر الذي يقطع 
بــأن حقيقة الحكم المعارض فيه أنه 
حكــم غيابــي ولــو وصفتــه محكمــة 

أول درجة بأنه حضوري اعتباري.
بــأن  القــول  إلــى  المحكمــة  وانتهــت 
فــي  يفصــل  لــم  المســتأنف  الحكــم 
موضــوع المعارضــة، ومن ثــم يكون 
قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون بمــا 
يتعيــن معه إلغــاء الحكم المســتأنف 
وإعــادة القضية لمحكمــة أول درجة 
لنظــر المعارضــة حتــى ال تفوت على 

الطاعن إحدى درجات التقاضي.

عبدالرحمن غنيم

رفضت محكمة التمييز طعون 10 من المدانين بقضية “قروب البسطة” والبالغ عددهم 19 متهًما من بينهم دبلوماسي إيراني وآخر مسؤول 
فــي تنظيــم حــزب هللا اللبنانــي اإلرهابــي، وأيــدت األحــكام الصادرة ضد الطاعنين بالســجن المؤبد ألربعة منهم، والســجن 15 عاًما لخمســة 

آخرين، وبالسجن 10 سنوات لطاعن واحد، كما أيدت إسقاط الجنسية البحرينية عن 9 طاعنين.

 وعقــب صــدور الحكــم صــرح القائــم بأعمال 
رئيــس  اإلرهابيــة  الجرائــم  نيابــة  رئيــس 
النيابــة عيســى الرويعــي أن محكمــة التمييز 
قــد أصــدرت حكمهــا أمــس بتأييــد أحــكام 8 
متهميــن بالســجن المؤبــد وســجن 9 متهمين 
لمــدة 15 ســنة وســجن متهميــن لمــدة عشــر 
ســنوات وتغريمهمــا 100 ألف دينار وإســقاط 
الجنســية عــن 15 متهًمــا فــي قضيــة الســعي 
والتخابــر مــع دولــة أجنبية ومنظمــة إرهابية 
تعمــل لمصلحتهــا وتلقــي أمــوال منهــا للقيام 
بأعمــال عدائيــة وبقصــد اإلضــرار بالمصالــح 
إرهابيــة  جماعــة  وتأســيس  للبــالد  القوميــة 

علــى خالف أحــكام القانون واالنضمــام إليها 
وتمويل جماعة إرهابية.

 وأوضح أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 
كانــت قــد أصدرت حكمها بتاريــخ 30 أكتوبر 
بالســجن  متهميــن  ثمانيــة  بمعاقبــة   2017
ســنة   15 لمــدة  متهميــن   9 وســجن  المؤبــد 
وســجن متهمان لمدة 10 ســنوات وتغريمهما 
100 ألــف دينــار وإســقاط الجنســية عــن 15 
متهًمــا، فيما قضت محكمة االســتئناف العليا 
األولــى فــي تاريــخ 7 مــارس 2018 برفــض 
وتأييــد الحكــم المســتأنف، فطعــن المحكــوم 
عليهــم فــي ذلك الحكم أمــام محكمة التمييز 

التي قضت بتأييد الحكم. 
وأضــاف أن تفاصيــل الواقعــة تعــود إلــى أنه 
عناصــر  قيــام  التحقيقــات  خــالل  مــن  ثبــت 
مــن أتبــاع ما يســمى بتيــار الوفاء اإلســالمي 
بتكويــن خليــة ســرية تحــت مســمى )قــروب 
الشــارع  تحريــض  علــى  تعمــل  البســطة(، 
البحرينــي ضــد نظــام الحكــم وبــث البيانــات 
والدعايــات المغرضــة التــي تدعو إلــى تغيير 
نظام الحكم باســتعمال العنف والقوة إلحياء 

تيار الوفاء اإلسالمي.
 وثبــت قيام المتهميــن بااللتقاء بقيادات من 
الحرس الثوري اإليراني وقيادات من منظمة 

حــزب هللا اللبنانــي اإلرهابيــة، لتلقــي الدعــم 
المالــي والفنــي الالزميــن لتنفيــذ المخططات 
اإلجراميــة لتنظيــم قروب البســطة اإلرهابي 
داخل مملكة البحرين واإلنفاق على أنشطته 
بموافــاة  يلتزمــا  أن  علــى  المملكــة،  داخــل 
قيــادات الحــرس الثــوري اإليرانــي ومنظمــة 
حــزب هللا اللبنانــي اإلرهابيــة بتقاريــر ســرية 
دوريــة تحتــوي على معلومات عــن األوضاع 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية بمملكة 
البحريــن وكافــة األنشــطة التــي مارســها مــا 
وتنظيــم  اإلســالمي  الوفــاء  بتيــار  يســمى 

)قــروب البســطة( وكــذا الجماعــات اإلرهابية 
التي يدعهمــا التنظيم، وأوجه إنفاق األموال 
المقدمة من هاتين الجهتين لتمويل التنظيم 

المذكور.
 وثبــت صــرف األمــوال المســتلمة منهــم فــي 
فــي  والموقوفيــن  عليهــم  المحكــوم  دعــم 
القضايــا اإلرهابيــة والتنظيمــات والجماعات 
لتشــجيعهم  المملكــة  داخــل  اإلرهابيــة 
وتحفيزهــم علــى ارتــكاب المزيــد مــن تلــك 
األعمــال اإلرهابيــة إللحــاق الضــرر بالمصالح 
وارتــكاب  للمملكــة  السياســية واالقتصاديــة 

بأمنهــا  والمســاس  ضدهــا  عدائيــة  أعمــال 
المالــي  الدعــم  تقديــم  عــن  فضــالً  القومــي، 
لتنظيم ســرايا األشــتر اإلرهابي ومجموعات 
إرهابيــة وتخريبيــة أخــرى فــي عــدة مناطق 

داخل المملكة.
متهميــن   10 منهــم  جميًعــا  إحالتهــم  وتــم   
محبوســين إلــى المحكمــة الكبــرى الجنائيــة 
علــى  بالقبــض  األمــر  مــع  الرابعــة  الدائــرة 
المتهميــن الهاربيــن، حيــث تداولــت القضيــة 
أمــام تلــك المحكمــة التــي اســتمعت لمرافعة 
والتــي  العامــة  والنيابــة  المتهميــن  ودفــاع 
علــى  عقوبــة  أقصــى  توقيــع  علــى  صممــت 
المتهميــن، حيث أصدرت المحكمة المذكورة 
حكمها سالف الذكر والذي تم تأييده وإقراره 
مــن محكمة االســتئناف العليــا األولى، وصار 
ا بحكم محكمة التمييز الذي صدر اليوم. باتًّ

تأييد المؤبد و15 و10 سنوات للمدانين بـ “قروب البسطة”

“التمييز” ُتقّر إعدام اثنين من المدانين بقتل الحمادي واليافعي
ــا ــات ــكـــم أصـــبـــح ب ــم اإلرهــــابــــيــــة: الـــحـ ــ ــرائ ــ ــج ــ ــة ال ــابـ ــيـ رئـــيـــس نـ

أقرت محكمة التمييز حكم اإلعدام وإسقاط الجنسية البحرينية الصادر بحق المداَنين بواقعتي اغتيال المالزم أول هشام الحمادي غدرا بمزرعته في 
منطقة البالد القديم وفرار نزالء من “سجن جو” ما أدى لقتل الشرطي عبدالسالم سيف اليافعي، وأيدت كذلك األحكام الصادرة بحق باقي الطاعنين 

البالغ عددهم 34 من أصل 60 متهما، والمحكومين بعقوبات تتراوح بين السجن المؤبد و3 سنوات.

العليــا  االســتئناف  محكمــة  أعضــاء  أن  يذكــر 
الجنائيــة األولــى أجمعــوا علــى قبــول اســتئنافي 
اثنين من المدانين وبتأييد الحكم الصادر بحقهما 
بإعدام كل منهما، كما قبلت اســتئنافات 34 مدانا 
آخرين في القضية ذاتها، وفي الموضوع بتعديل 
عقوبــة 4 ســيدات مــن الســجن 5 ســنوات إلــى 3 
سنوات فقط، فيما أيدت عقوبات باقي المدانين 
بواقعة ضبط أســلحة ومتفجــرات بمنطقة النبيه 
صالــح وعمليات إطــالق نيران في عــدة مناطق، 

بعد أن تدرب عدد منهم في إيران والعراق.
وقضت المحكمة على 19 مدانا بالســجن المؤبد، 
وبســجن 17 آخريــن لمــدة 15 عامــا بينهــم شــاب 
خليجي الجنسية، كما عاقبت 9 مدانين بالسجن 
لمدة 10 ســنوات، وبسجن اثنين لمدة 5 سنوات، 
جميعــا،  عنهــم  البحرينيــة  الجنســية  وأســقطت 
مــا عــدا الخليجــي. كمــا قضــت بســجن 9 مدانين 

تــم  4 ســيدات  بينهــم  5 ســنوات،  لمــدة  آخريــن 
تخفيــف عقوباتهم الحقــا، فيما برأت مدانَين مما 
أسند إليهما بجميع التهم، وببراءة 9 متهمين مما 
نســب إليهم من تهم االنضمام للجماعة اإلرهابية 
والذخائــر  األســلحة  بمصــادرة  وأمــرت  فقــط، 

والمواد المفرقعة والمتفجرة المضبوطة.
وتحتــوي القضيــة، والتــي لــم يتــم القبــض علــى 
علــى  للمحكمــة،  إحالتهــا  عنــد  فيهــا  متهمــا   24
عــدة وقائــع مغايرة تتبــع بمجملهــا واقعة تهريب 
الســجناء، منهــا واقعتــي قتــل شــرطي مــن قــوة 
هشــام  المــالزم  قتــل  وكذلــك  الســجن،  حراســة 
الحمــادي بمزرعتــه، فضــال عــن شــروع عــدد مــن 
كان  برصاصــة  المتهميــن  أحــد  بقتــل  المتهميــن 

مقررا أن تتوجه ناحية أفراد الشرطة.
وكانــت أحيلــت القضية كواقعة تشــكيل لجماعة 
إرهابيــة علــى خــالف أحــكام القانــون، وتضم 60 

متهمــا، منهــم 36 متهمــا محبوســين، و24 متهمــا 
هاربين. 

الجرائــم  نيابــة  رئيــس  بأعمــال  القائــم  وصــرح 
بــأن  النيابــة عيســى الرويعــي  اإلرهابيــة رئيــس 
محكمــة التمييــز أصــدرت حكمها وقضــت بإقرار 
الحكــم الصــادر بإعــدام متهميــن وتأييــد أحــكام 
الســجن المقضــي بهــا بحــق باقــي الطاعنيــن فــي 
خــالف  علــى  إرهابيــة  جماعــة  تشــكيل  قضيــة 
الجماعــة  تلــك  إلــى  القانــون واالنضمــام  أحــكام 
اإلرهابيــة مع العلــم بأغراضها اإلرهابية والتدرب 
تنفيــذا  والمفرقعــات  األســلحة  اســتعمال  علــى 
ألغــراض إرهابيــة وقتــل والشــروع بقتــل أفــراد 
الشــرطة عمدا تنفيذا ألغراض إرهابية واستيراد 
وحيازة واستعمال المتفجرات واألسلحة النارية 
ألغــراض  تنفيــذا  باإلكــراه؛  والســرقة  والذخائــر 
إرهابية والتعدي على القائمين على تنفيذ أحكام 

قانــون حمايــة المجتمــع مــن األعمــال اإلرهابيــة 
ومقاومتهــم بالقــوة والعنــف وهــروب المتهميــن 
بعد القبض عليهم ومســاعدة متهمين محكومين 
على الهرب وإخفاء متهم ومحكوم عليه بعقوبة 

سالبة للحرية، )...(.
وأضــاف أن الواقعــة تخلــص فيمــا ورد بمحاضــر 
التحريــات الــواردة مــن اإلدارة العامــة للمباحــث 
البحــث  جهــود  نتائــج  عــن  الجنائيــة  واألدلــة 
والتحــري ومــا أســفرت عنه بشــأن واقعــة هروب 
10 مــن المحكومين مــن مركز اإلصالح والتأهيل 
بســجن جــو بتاريــخ 1 ينايــر  2017 والــذي أســفر 
عــن مقتــل أحد رجــال الشــرطة من قوة حراســة 
تنظيــم  تشــكيل  عــن  كشــفت  والتــي  الســجن. 
إرهابــي تم تأسيســه واالنضمام إليه من عدد من 
المتهميــن بينهــم 12 متهمــا بالخــارج فــي إيــران 
الداخــل،  فــي  و46  بألمانيــا  وأحدهــم  والعــراق 
ومنهــم الـــ 10 الهاربيــن مــن الســجن، وأن قــادة 
وأعضــاء هــذا التنظيم أعــدوا وخططوا لعدد من 
الجرائــم اإلرهابية؛ بغــرض اإلخالل بالنظام العام 
وتعريض سالمة المملكة وأمنها للخطر واإلضرار 
بالوحــدة الوطنيــة وعرقلــة الســلطات العامة من 

ممارســة أعمالهــا، وأنهــم فــي ســبيل تحقيق هذه 
األغراض قاموا بتنفيذ الجرائم اآلتية:

- واقعــة ضبــط أســلحة ناريــة رشاشــة وعبــوات 
متفجــرة داخل طراد على شــاطئ البحر بمنطقة 
النبيــه صالح وضبط مســتودع لتخزيــن العبوات 
ســترة  بمنطقــة  والذخائــر  واألســلحة  المتفجــرة 

بتاريخ 1 ديسمبر  2016.
- واقعــة الهجــوم علــى مركــز اإلصــالح والتأهيل 
بســجن جــو وتمكيــن عــدد مــن المحكــوم عليهــم 
فــي جرائــم إرهابيــة مــن الفــرار والذي أســفر عن 
مقتل أحد رجال الشرطة وإصابة آخرين وسرقة 

أسلحة نارية بتاريخ 1 يناير  2017.
إحــدى  اســتهدفت  التــي  اإلرهابيــة  العمليــة   -
ناريــة وأســفرت عــن  الشــرطة بأعيــرة  دوريــات 
إصابة أحد أفراد الشــرطة في منطقة بني جمرة 

بتاريخ 14 يناير  2017.
- عمليــة اغتيــال أحــد ضبــاط الشــرطة بمنطقــة 
أمــام  ينايــر  2017   28 بتاريــخ  القديــم  البــالد 

مزرعته الخاصة.
البــالد  خــارج  إلــى  الهــروب  محاولــة  عمليــة   -
ومقاومــة رجــال الشــرطة بإطــالق النــار عليهــم 

داخــل المياه اإلقليمية للمملكة، والذي أســفر عن 
مقتــل 3 مــن أعضــاء التنظيــم بتاريــخ 9 فبرايــر 

.2017 
وتمكنــت الجهــات األمنيــة القبــض علــى عدد من 
المتهمين وتفتيش مساكنهم وأماكن تم إعدادها 
كمســتودعات، وقد أســفر ذلك عــن ضبط كميات 
والقنابــل  والصواعــق  المتفجــرات  مــن  كبيــرة 
اليدويــة والقوالب المتفجرة وعدد من األســلحة 
النارية اآللية الرشاشــة )كالشنكوف( ومسدسات 
الســيارات  مــن  وعــدد  الذخائــر  مــن  وكميــات 
الجرائــم  تنفيــذ  فــي  المســتخدمة  والقــوارب 

اإلرهابية وعمليات التهريب.
ونظــرت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة القضية إلى 
أن قضت بإدانة ومعاقبة المتهمين المدانين على 
النحو الســابق بيانه، والذي تأيد اســتئنافا، وصار 

باتا بحكم محكمة التمييز الذي صدر )أمس(.

عيسى الرويعي

09 local@albiladpress.com
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ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

المفوضيــن  مجلــس  أعضــاء  عقــد 
اجتماعهــم االعتيــادي التاســع برئاســة 
لحقــوق  الوطنيــة  المؤسســة  رئيــس 
مقــر  فــي  خــوري  ماريــا  اإلنســان 
المؤسســة الوطنيــة بضاحيــة الســيف.

الموافقــة  االجتمــاع  فــي  المجلــس  وقــّرر 
على تعيين المستشــار ياســر شــاهين أميًنا 
ا للمؤسســة الوطنيــة، والذي انضم إلى  عامًّ
المؤسســة منــذ إنشــائها منــذ ما يقــارب 10 
ســنوات مديًرا للشــؤون القانونيــة ثم أميًنا 

ا مساعًدا.  عامًّ
وبحث المجلس آلية إعداد التقرير السنوي 

للمؤسســة الوطنية لعام 2019، واستعرض 
أهم الموضوعات التي من الممكن إدراجها، 

واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
 واعتمــد مجلــس المفوضيــن تقريــر عمــل 
العــام  مــن  األول  للربــع  العامــة  األمانــة 
األمانــة  بعمــل  اإلشــادة  وتمــت   ،2019
ودورهــا  الماضيــة،  الفتــرة  فــي  العامــة 
والمســاندة  الدعــم  تقديــم  فــي  الواضــح 
لمجلــس المفوضين للقيام بدورهم وتنفيذ 
اختصاصاتهم الواردة في قانون اإلنشاء. 

 كما اســتمع المجلس إلى موجز عن أعمال 
مفوضيــة حقــوق الســجناء والمحتجزيــن 

في الفترة الماضية.

ا لـ “حقوق اإلنسان” شاهين أميًنا عامًّ

 محرر شؤون المحلية

 محرر شؤون المحلية

عباس إبراهيم

األولــى  المدنيــة  الكبــرى  المحكمــة  أجلــت 
الدعــوى  فــي  النظــر  اإلداريــة(  )الدائــرة 
المرفوعــة مــن 3 محاميــن ضــد وزيــر العــدل 
ومنفــذ القراريــن رقــم 64 لســنة 2017 ورقم 
20 لســنة 2019 بشــأن االلتزامــات المتعلقــة 
بإجــراءات حظــر ومكافحــة غســل األمــوال 
وتمويل اإلرهاب في مهنة المحاماة ومبادئ 
وتوجيهات تلك اإلجراءات، والذين يطالبون 
الجــاري؛  مايــو   12 جلســة  حتــى  بإلغائهمــا، 
وذلك لردهم على ممثل جهاز قضايا الدولة.

وقال المحامي حمد الحربي إنه تقدم باسمه 
يعمــالن  محاميتيــن  عــن  وكيــال  وباعتبــاره 
معــه أمــام المحكمــة اإلداريــة بالئحــة دعوى 
طلــب فيها إلغــاء القرار رقم 64 لســنة 2017 
بشــأن االلتزامــات المتعلقــة بإجــراءات حظر 
ومكافحــة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب 
فــي مهنــة المحامــاة، والقــرار رقــم 20 لســنة 
التوجيهيــة  المبــادئ  إصــدار  بشــأن   2019
الخاصــة بإجــراءات حظــر ومكافحــة غســل 
األمــوال، والمرفوعة ضد وزير العدل وكذلك 
منفــذ القــرار المســجل العــام باإلنابــة؛ وذلــك 

بالقراريــن،  لوجــود عــدة شــبهات دســتورية 
خصوصا وأنها ســتقوض من حرية المحامي 
فــي قبــول الترافــع عــن المتهميــن خوفــا من 
المســؤولية الجنائيــة المترتبة على القرارين، 
فضــال عن كونهــم معرضين للمســاءلة بتهمة 
الحصــول علــى أمــوال من مصادر مشــبوهة، 
إضافــة إلــى جعلهــم تابعين لــوزارة الداخلية 
وإفشــاء أســرار موكليــه لهــا علــى الرغــم من 

حصانتهم من ذلك وفقا لقانون المحاماة.
وناشــد المحامــي الحربــي جميــع المحاميــن 
ممــن يرغبــون باالنضمام معهم فــي الدعوى، 
التواصــل معــه شــخصيا أو االلتقــاء بــه قبــل 
موعــد الجلســة القادمــة أمام قاعــة المحكمة 

اإلدارية.

12 مايو رد المحامين بشأن قراري “مكافحة اإلرهاب”
محرر شؤون المحلية

حمد الحربي

بينهم دبلوماسي إيراني وآخر مسؤول 
في “حزب هللا” اإلرهابي
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بنسبــــــــة نمـــــــــو 7.5 % خـــال الربـــــــع األول 2019

ــن” ــلع بكيـ ــى “سـ ــة علـ ــوم الجمركيـ ــيرفع الرسـ ــب سـ ترامـ

أرباح قطاع الفنادق والسياحة بالبحرين

النفط ينخفض عقب تهديدات تجارية أميركية للصين

ارتفعــت أربــاح شــركات قطــاع الفنادق والســياحة المدرجــة في بورصة البحرين بنســبة 
7.5 % في الربع األول من العام 2019 مقارنة مع ذات الفترة من العام السابق 2018.

وبحسب بيانات جمعتها “البالد”، فإن أرباح 
الفنــادق  المدرجــة ضمــن قطــاع  الشــركات 
والســياحة وهي أربع شــركات، قــد ارتفعت 
لتبلغ 2.27 مليون دينار في الربع األول من 
عــام 2019 مقارنــة مــع 2.11 مليــون دينــار 

في نفس الفترة من العام 2018.
كل  أداء  تحســن  بفضــل  الزيــادة  وجــاءت 
من شــركة البحرين للترفيه العائلي وشركة 
الفنــادق الوطنيــة، إذ نجحــت األخيــرة فــي 
مضاعفة أرباحها بنسبة 161.5 % في الربع 
األول مــن العــام الجــاري لتبلــغ 603.7 ألــف 
دينــار بالمقارنــة مــع 230.8 ألــف دينــار فــي 

الربع األول من العام 2018.
أمــا شــركة البحريــن للترفيــه العائلــي فقــد 
حولــت نتائجهــا الربعيــة مــن الخســارة إلــى 
الربحية خالل الربع األول من هذا العام، إذ 

ســجلت الشــركة ربحيــة قدرهــا 126.7 ألف 
دينار بالمقارنة مع خسائر بلغت 143.9 ألف 

دينار في ذات الفترة من العام 2018.
القطــاع،  أداء  تحســين  فــي  ســاهم  كمــا 
للفنــادق خســائرها  البنــادر  تقليــص شــركة 
الربعيــة، إذ تراجعــت خســائر الشــركة مــن 
864.9 ألف دينار في الربع األول من 2018 
لتبلــغ 757.8 ألــف دينار فــي الربع األول من 

.2019
فنــادق  بــأداء مجموعــة  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
 2.299 الربــح  صافــي  بلــغ  فقــد  الخليــج، 
مليون دينار مقارنة ب 2.892 مليون دينار 
فــي الربــع األول من عــام 2018، بانخفاض 
قــدره 593 ألف دينــار أو 20.51 %. ويعود 
ســبب االنخفــاض فــي صافــي الربــح للربــع 
بســبب  الماضــي،  بالعــام  مقارنــة  األول 

بلغــت  الــذي  االســتهالك  مخصــص  زيــادة 
قيمتــه 400 ألــف دينــار، والمتعلقــة بفنــدق 
والمشــاريع  دبــي  فــي  الجديــد  المجموعــة 
التــي تــم تنفيذهــا خــالل العــام 2018، إلى 
جانــب مصاريــف مــا قبــل االفتتــاح لمبنــى 
“أجنحــة الخليج الفاخرة - الجفير” للشــقق 

الفندقية الذي تم افتتاحه في يناير 2019 
بالجفيــر وقيمتها 134 ألف دينار، باإلضافة 
دينــار(،  ألــف   243( الفائــدة  تكاليــف  إلــى 
والتــي تــم تعويضهــا من خــالل الزيادة في 
اإليرادات، والتي ساهمت في تقليل العجز 

اإلجمالي.

هبطــت أســعار النفــط أمس اإلثنين بعدما قال الرئيــس األميركي دونالد ترامب 
إنه ســيرفع الرســوم الجمركية على سلع صينية هذا األسبوع، مما ينذر بتعطيل 
المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وسجل خام غرب تكساس 
الوســيط األميركــي فــي العقود اآلجلــة 60.57 دوالر للبرميل في الســاعة 0646 

بتوقيت جرينتش، منخفضا 1.37 دوالر أو 2.2 % عن التسوية السابقة.

ونــزل خــام القيــاس العالمــي برنت عن 
تداولــه  وجــرى  للبرميــل  دوالًرا   70
فــي العقــود اآلجلــة عنــد 69.34 دوالر 
للبرميــل، بانخفــاض 1.51 دوالر أو 2.1 

% في سعر آخر إغالق.
وكتــب ترامــب علــى تويتــر يــوم األحد 
أنــه ســيرفع الرســوم الجمركيــة كثيــًرا 
علــى ســلع صينيــة هــذا األســبوع، ممــا 
دفــع األســواق الماليــة للهبــوط بما فيها 

عقود النفط اآلجلة.
وقــال مدير األبحاث فــي لندن كابيتال 
جــروب للسمســرة فــي العقــود اآلجلــة، 
المتشــدد  ”الموقــف  لولــر  جاســبر 
تجــاه  ترامــب  تبنــاه  الــذي  المفاجــئ 
الرســوم الجمركيــة علــى الصيــن أقلــق 
إلــى  يســارعون  الذيــن  المســتثمرين 
خفــض مســتويات تعرضهــم للمخاطــر 

في األسواق“.
المحادثــات  تعثــر  ”احتمــال  وتابــع 
التجارية المســتمرة منذ شــهور بســبب 

ترامب أثار مخاوف بشــأن الطلب على 
النفط في المستقبل“.

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN( 1754 تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم
BH0002071957( مــن أذونــات الخزانــة 

الحكومية األسبوعية.
وتبلغ قيمة اإلصدار 70 مليون دينار لفترة 
استحقاق 91 يوًما تبدأ فـي 8 مايو 2019 
وتنتهــي فــي 7 أغســطس 2019، كمــا بلــغ 
معدل ســعر الفائدة عليها 3.27 % مقارنة 
بســعر الفائــدة 3.32 % لإلصــدار الســابق 
بتاريــخ 1 مايــو 2019.  وبلــغ معــدل ســعر 
الخصــم 99.180 % وتــم قبــول أقل ســعر 
للمشــاركة بواقــع 99.160 % علًمــا بأنه قد 
تمــت تغطيــة اإلصدار بنســبة 114 %. كما 
بلــغ الرصيــد القائــم ألذونــات الخزانــة مــع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي
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2.3
دينار مليون 

وزير “المواصالت” يطلع على المشاريع المستجدة بخليج البحرين
ــة ــفـ أرصـ  3 تـــديـــر  ــن”  ــ ــري ــ م “ديـــلـــمـــا  و  ــة  ــيـ ــاحـ ــمـ الـ ــة  ــطـ ــشـ ــاألنـ بـ شـــركـــة   17

استقبل كل من رئيس مجلس إدارة شركة خليج البحرين للتطوير، عاطف عبد الملك، وعضو المجلس هشام الراعي والرئيس التنفيذي، جاجان 
ســوري، وزيــر المواصــالت واالتصــاالت كمــال بن أحمــد وفريق الموانئ والمالحــة البحرية المرافق لــه، وذلك بغرض أخذ جولــة تفقدية في خليج 

البحرين.

الكبيــر  االهتمــام  إطــار  فــي  الزيــارة   وجــاءت 
التطويريــة  بالمشــاريع  الوزيــر  يوليــه  الــذي 
الضخمــة بالمملكــة، ومنهــا تلــك التــي تتضمــن 
مشاريع الترفيه والتاكسي البحري، حيث تقوم 
بالــوزارة  البحريــة  والمالحــة  الموانــئ  شــئون 
بترخيــص الشــركات العاملــة فــي هــذا المجــال 
وفق اشــتراطات عديدة تشــمل توفير شهادات 
الــركاب  ســفن  وتراخيــص  القــوارب  تســجيل 
وشــهادات الترخيص المالحية وطريق اإلبحار 
على الخرائط المالحية وخطة الطوارئ وخطة 
اإلنقــاذ. حيث قامت شــئون الموانــئ والمالحة 
إلــى  شــركة  عشــر  ســبعة  بترخيــص  البحريــة 
اآلن لممارســة هــذا النشــاط ومنها شــركة ديلما 

مريــن التي تديــر 3 أرصفة في خليــج البحرين 
وهــي: رصيــف األفنيوز ورصيف الفورســيزونز 

ورصيف أركبيتا.
فــي  القائمــة  التطــورات  علــى  الوزيــر  واطلــع   
خليج البحرين، باألخص المشــاريع المســتجدة 

“ذا وارف وذا بارك”.
وتــم اصطحــاب الوزيــر والضيــوف فــي جولــة 
خليــج  مشــاريع  شــملت  بالقــوارب  تفقديــة 
مــع  البحريــة  الواجهــة  علــى  المطلــة  البحريــن 
شــرح عــن المشــروع وعن الشــركة المطــورة له 
مــروًرا بمجمــع األفنيــوز والفورســيزونز وصوالً 
إلــى رصيــف أركبيتــا. بعــد ذلــك تــم اصطحــاب 
الوزيــر والضيــوف فــي جولة أخرى مشــًيا على 

بــارك” حيــث توجــد محــالت  “ذا  فــي  األقــدام 
البيــع بالتجزئة والحدائق والمناطق المخصصة 
للعــب األطفال، وتم تســليط الضوء على بعض 

المشاريع قيد اإلنشاء في الوقت الراهن.

ا ا رئيسيًّ “بحرين باي” مركًزا استثماريًّ

  قال وزير المواصالت واالتصاالت “يســرنا أن 
نشــهد هــذا التطــور الكبيــر الذي يشــهده خليج 
البحريــن، وفــي منطقة تعتبــر واحدة من أروع 
البحريــن،  فــي  المتميــزة  البحريــة  الواجهــات 
ونتطلــع إلــى المزيــد مــن التطــور ليصبــح هــذا 
ا  ا وعامالً أساسيًّ ا رئيسيًّ الموقع مركًزا استثماريًّ

لجذب المستثمرين والسواح والمقيمين. 
المواصــالت  وزارة  فــي  “نحــن،  وأضــاف   
الدعــم  بتقديــم  ملتزمــون  واالتصــاالت، 
وتقديــم  للتعــاون  ومســتعدون  والمســاندة 
الدعــم التقنــي والخبرات لهــذا المرفق الحيوي 

المهــم لضمــان نمــوه واســتدامته، وذلــك ضمن 
مســاعي تعزيــز مســتوى خدمــات المواصــالت 
وذات  والمتطــورة  الحديثــة  واالتصــاالت 
الحوافــز  أحــد  يشــكل  بمــا  العاليــة،  الجــودة 
والعوامل الرئيسية في جذب االستثمار ودعم 

االقتصــاد الوطنــي فــي المملكــة”.  واختتمــت 
الجولــة بزيارة للمكاتب الدائمة التي تم بناؤها 
مؤخــًرا في خليــج البحرين للتطوير من ناحية 
نــورث وارف، والعــودة مــرة أخــرى إلــى نقطــة 

االنطالق.

المنامة - المواصالت واالتصاالت

وزير “المواصالت” لدى زيارته خليج البحرين 

توقع محللون أن تشــهد أســواق الخليج حالة من النشــاط مع حلول شــهر رمضان وســط توالي إفصاح الشــركات الكبرى عن 
النتائــج الماليــة للربــع األول مــن العــام الحالــي.  وفــي مطلــع األســبوع وقبل انطالق جلســات شــهر رمضان، اختتمت أســواق 

الخليج )جلسة األحد( على تراجع بفعل عمليات جني األرباح.

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وتوقــع 
“مايندكرافت” لالستشــارات أن تنعكس 
الحــرب  بشــأن  المفاوضــات  نتائــج 
الواليــات  بيــن  وهدوئهــا  التجاريــة 
األســواق  علــى  والصيــن  المتحــدة 
يتابعــه  الــذي  األمــر  وهــو  الخليجيــة، 
خــالل  كثــب  عــن  العالــم  مســتثمرو 

األسبوع الجاري.
 وعلــى الصعيــد الخليجــي، رّجــح فادي 
الماليــة  النتائــج  تســاهم  أن  الغطيــس 
للشــركات مــع ظهــور بعــض المؤشــرات 

االقتصاديــة الجيــدة باالقتصــاد الكلــي 
فــي  والســعودية  باإلمــارات  ســيما  وال 
عــودة النشــاط لألســواق الماليــة خــالل 

الجلسات المقبلة.
 وأشــار إلى أن تلك المؤشــرات ســترفع 
وتيرة ضخ الســيولة باألســهم وال ســيما 
بعد وصولها لمســتويات مغرية للشراء، 
موضًحــا “األســواق اإلماراتيــة نجحــت 
خــالل أبريــل في جــذب ســيولة أجنبية 
لــم تشــهدها منــذ أشــهر تزامًنــا مــع بــدء 
رفع نســبة األجانب بأسهم بعض البنوك 

التي كان أبرزها بنك أبوظبي األول”.
األفــراد  قســم  رئيــس  وأوضــح   
والحســابات الخاصــة لدى شــركة الرمز 
كابيتال أن هناك مســتثمرين في الفترة 
الفصليــة،  النتائــج  ينتظــرون  الحاليــة 
علــى  تأكيــد  بمثابــة  ســتكون  التــي 
اســتمرارية أداء الشــركات فــي الســوق 
بتحقيق أداء جيد. ولفت مروان شراب 
إلى أن تداوالت الشــهر الجديد ستشهد 
تزامن شــهر رمضان مع موســم اإلعالن 
عــن النتائــج الفصلية، متوقًعا أن نشــهد 

أداًء جيًدا خالل هذا الشــهر على عكس 
األعوام الماضية.

األصــول  إلدارة  العــام  المديــر  وتوقــع   
لدى شــركة ميناكورب للخدمات المالية 
الجلســات  خــالل  التعامــالت  هــدوء 
المقبلة بالتزامن مع بداية شــهر رمضان 
المبــارك، خصوًصــا مــع الغيــاب المنتظر 
للتداوالت المضاربية على األســهم التي 
لــم تشــهد خــالل جلســات شــهر أبريــل 

تحركات سعرية.
 ولفــت طارق قاقيش، إلى أن المحافظ 
إجــراء  نحــو  ــا  حاليًّ تتجــه  األجنبيــة 
المزيــد من عمليات تبــادل مراكز مالية، 
وصلــت  التــي  األســهم  علــى  خصوًصــا 
بهــدف  الشــرائي؛  التشــبع  مرحلــة  إلــى 

الســعرية  المســتويات  مــن  االســتفادة 
األســهم  علــى  خصوًصــا  المتميــزة، 

المنتقاة.
وتوقــع جمــال عجاج المحلــل المالي أن 
ترتد مؤشرات أغلب األسواق الخليجية 
صعوًدا نحو مســتويات مقاومة جديدة 
بالتزامــن مع حالة الزخم الشــرائي التي 
تشــهدها األســهم الكبــرى وســط اتجــاه 
المســتثمرين إلعــادة ضــخ  مــن  الكثيــر 
األســهم  بســوق  النقديــة  التوزيعــات 

القتناص الفرص المتاحة.
وتوقــع المستشــار االقتصــادي بأســواق 
الخليــج، إبراهيــم الفيلــكاوي، أن تشــهد 
الهــدوء  بعــض  الخليجيــة  األســواق 
واألداء الفاتــر، الــذي قــد يصحبــه بــدء 

المكاســب ببعــض األســهم التي ســتعلن 
عن نتائج بالربع األول جيدة.

ســيتحكم  باألســواق  األداء  أن  ويــرى 
عوامــل  ثالثــة  الفتــرة  تلــك  فــي  فيــه 
مهمــة؛ وهي إنهاء اإلعفاءات الممنوحة 
لبعض مشــتري الخــام اإليراني؛ وهو ما 
ســينعكس إيجاًبــا علــى أســعار النفــط، 
إضافــة إلــى حلــول شــهر رمضــان الــذي 
تتســم فيــه التــداوالت ببعــض العــزوف 

من قبل المتداولين.
 وأشــار إلــى أنــه خــالل الفتــرة ســيحل 
الصيفيــة،  المــدارس  إجــازات  موعــد 
وذلــك بعــد انتهــاء موســم االمتحانات؛ 
وهــو ما ســيؤدي إلى الهدوء باألســواق 

أيًضا.

دبي - مباشر

كيف يرى المحللون تداوالت أسواق الخليج في رمضان؟

علي الفردان

 يختار المساهمون أعضاء مجلس اإلدارة ممن تتوفر فيهم الثقة والكفاءة. وللمساهمين 
ســلطة تعييــن والعــزل في حــاالت معينة، لكن مجلــس اإلدارة هو المســئول عما يتعلق 
بأمــور الشــركة. وقانــون الشــركات يجعــل تشــكيل مجلــس اإلدارة في يد المســاهمين، 
وربمــا يهيمــن حاملــو غالبية األســهم على مجلــس اإلدارة ويفرضون إرادتهم بالشــركة 
وفي هذا محاســن لهم ولكنه قد يضر بمصالح اآلخرين. لهذا، ظهرت الحاجة لحوكمة 
الشــركات وبعــد تجــارب تــم وضع مبــادئ الحوكمة لتوفير المناخ الســليم للمســتثمرين 
والمتعامليــن للقيــام بنشــاطاتهم وفــق األطــر المهنية. وظهــرت نظرة جديــدة لمجالس 
اإلدارة تشــترط وجود نســبة من األعضاء المستقلين “اندبندنت”، ونسبتهم تصل لثلث 

العضوية وتحديدها يتوقف على الرؤية في إشراك أطراف مستقلة في المجلس.
 لكــن مــن هــو العضــو المســتقل؟. وكيــف نحــدد االســتقاللية؟ وهــل هناك معيــار واحد 
“ســتنادرد”؟. حقيقــة ليــس هنــاك معيــار واحــد بــل نالحــظ االختالفــات بيــن المعيــار 
األميركــي واألوروبــي ويشــير األول، أن العضــو المســتقل هــو الشــخص الــذي ليــس له 
عالقة رســمية أو تعاقدية مباشــرة أو غير مباشــرة مع الشــركة، أنه ال يملك أســهم في 
الشــركة والشــركات المرتبطة بالشركة األم. والمعيار األوربي يختلف في الجزئية التي 
تنص على أن الشــخص المســتقل هو من ال يملك نســبة مؤثرة أو حصة مســيطرة في 
أســهم الشــركة أي أن مجــرد التملــك البســيط لألســهم ال يؤثــر فــي اعتبار االســتقاللية. 
وبعض البلدان تشــترط أن يكون العضو المســتقل ليس له عالقة بمســاهم رئيســي وال 
يكــون عمــل فــي وظيفــة إداريــة أو استشــارية فــي الشــركة أو الشــركات المرتبطة وال 
يكــون مــن المتعاقدين أو الموردين أو الزبائن البارزين للشــركة أو الشــركات المرتبطة. 
وبصفــة عامــة، تعريــف العضــو المســتقل يهــدف للتأكــد مــن انقطــاع أيــة عالقــة بينــه 
والشــركة، لضمان االســتقاللية لدرجة تمكنه من ممارســة مهامه وهو مستقل، ولتوفير 

نسبة بالمجلس تتخذ قرارها بوازع مهني مستقل.

عضو مجلس اإلدارة 
د. عبد القادر ورسمه المستقل

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

ــة.. وآخـــــرون: الــشــهــر يــّتــســم بــالــهــدوء ــي ــال ــم ــا مــرتــبــًطــا بــالــنــتــائــج ال ــع نــشــاًط ــوّق الــبــعــض ت
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دعا تجار مواد غذائية المســتهلكين إلى عدم التهافت على األســواق وشــراء السلع 
بكميات تفوق حاجتهم، كون المواد متوافرة واألسعار ثابتة واألمور طبيعية رغم 
دخــول شــهر رمضــان المبــارك. وقالــوا إن التهافــت والشــراء بهــدف التخزيــن يضر 
بميزانيــة العوائــل ويحملهــا فــوق طاقتهــا، فضــاً عــن أنه يدفــع بعض المحــال إلى 
زيــادة األســعار أو التوقــف عــن طــرح العروضات التــي عادة ما تصــب في مصلحة 

المستهلكين.

وأشــاروا إلــى أهميــة أن يتحلــى النــاس 
شــراء  فــي  يتمثــل  اســتهالكي،  بوعــي 
البحــث  عــن  فضــالً  فقــط،  االحتياجــات 
التــي  األســعار  وعــن  بدائــل  عــن  دائًمــا 
تناســب دخولهــم، خصوًصــا أن البحريــن 
تتمتع بأســواق مفتوحة توفر العديد من 

الخيارات.
 وشــهد بدايــة رمضــان واليوميــن الذيــن 
األســواق  علــى  متوســًطا  إقبــاالً  ســبقاه 
خصوًصــا االســتهالكية )اللحــوم، واألرز، 
الطعــام  فــي  تدخــل  التــي  والمــواد 

البحرينــي المعتــاد كالهريــس وغيره(، إال 
ا قياًســا  أنــه إقبــال اعتبره التجــار طبيعيًّ
بالســنوات الماضية، ما يشــير إلى ارتفاع 

نسبة الوعي االستهالكي عند الناس.
األســواق  أنعــش  رمضــان  أن  وأكــدوا   

بشكل عام، رغم الهدوء الطبيعي.
التجاريــة  المحــال  أن  المعلــوم  ومــن   
علــى مختلــف أنواعهــا تطــرح العديد من 
العروض واألســعار التنافسية هذه األيام 
ســوق  فــي  المســتهلكين،  جــذب  بهــدف 
صغيــرة تتمتــع بمنافســة قويــة مــع كثرة 

المحالت واألسواق.
 وكان رئيــس لجنــة الثــروة الغذائيــة في 
غرفــة صناعــة وتجــارة البحريــن، رجــل 
األعمــال خالــد األمين أعلــن أكثر من مرة 
عــن توافــر مخــزون غذائي فــي البحرين 

يزيد عن 3 أشهر.

 ووقع تجار البحرين )كعادتهم الســنوية( 
فــي شــهر أبريــل الماضــي، علــى وثيقــة 
وتجــارة  صناعــة  غرفــة  برعايــة  شــرف 
البحرين ووزارة الصناعة والتجارة بعدم 

رفع األسعار خالل الشهر الفضيل.
 ويقــول تاجــر المــواد الغذائيــة عبــدهللا 

ال  بالســلع  ممتلئــة  مخازنــه  إن  محمــود 
الشــهر  تكفــي  وهــي  الرمضانيــة  ســيما 
وتزيد، داعًيا الناس إلى عدم التهافت أو 

شراء كميات بهدف التخزين.
 وبيــن أن األســعار ثابتة كاأليــام العادية، 
)...( الجميــع ملتــزم بعــدم رفــع األســعار 

واستغالل شهر الخير.
 وتابــع “يعــد الشــهر فرصة جيــدة للتجار 
والحــال كونــه ينعش األســواق ويحركها 
ويعوض بعض الكســاد الذي يصيبها بين 

الفينة واألخرى”.
مهــدي،  أبــو  التاجــر  أكــد  جهتــه،  مــن   
أن  األرز،  تجــارة  فــي  متخصــص  وهــو 
األســعار هــذا الموســم جيــدة وهــي أقــل 
مــن الســنوات الماضيــة أو تســاويها رغم 
ارتفــاع كلفــة االســتيراد، مرجًعا ذلك إلى 

استقرار األسعار في بلدان المنشأ.
 وأوضــح أن الســوق البحرينيــة مفتوحة 
أمــام  الخيــارات  مــن  العديــد  وتوفــر 
المســتهلكين، ومــا علــى الشــخص ســوى 

البحث عن ما يناســبه ســواء بالجودة أو 
بالسعر.

 أم محمــد، ربــة منزل، تؤكد أنها اشــترت 
احتياجات رمضان قبل دخوله بأســبوع، 
مشــيرة أنها تعرف من أين تشــتري، فهي 
عادة ما تحصل على ســلع جيدة بأســعار 

مناسبة.
واألســواق  متوافــر  “الخيــر  وأضافــت   
للتهافــت  حاجــة  هنــاك  وليــس  ممتلئــة، 

وشراء كميات فائضة عن الحاجة”.
مــن  اســتغرابه  أكــرم،  محمــود  وأبــدى   
الشــراء،  علــى  يتهافتــون  الذيــن  النــاس 
موضًحــا أن رمضــان كغيــره مــن األيــام 

بالنسبة لكميات الطبيخ واألكل.
وأشار أكرم، وهو مقيم في البحرين منذ 
7 ســنوات، أن السوق البحرينية متنوعة 
واألنــواع  االحتياجــات  جميــع  وتوفــر 
بحكم تعدد الجنسيات وبالتالي المطابخ 
واألمزجــة، وهــو أمــر يؤثر على مســتوى 

األسعار ويجعلها بصالح الناس.

رمضان.. ال تهافت وال تخزين واستقرار باألسعار
ــاع الـــوعـــي االســـتـــهـــاكـــي لــــدى الــنــاس ــ ــف ــ انـــتـــعـــاش األســـــــواق رغــــم ارت

5.8
مليــار دينــار

إصدارات الصكوك والسندات بالبحرين في 2018
ــار ــنـ ديـ ــار  ــيـ ــلـ مـ  5.7 ــة  ــغـ ــالـ ــبـ والـ  2017 ــام  ــ ــع ــ ال ــن  ــ ع  %  1.3 ــاع  ــ ــف ــ ــارت ــ ب

ارتفع مجموع اإلصدارات المحلية للصكوك والسندات التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين إلى 5.79 
مليار دينار بنهاية العام 2018 مقارنة بإجمالي اإلصدارات المحلية التي بلغت 5.723 مليار دينار في نهاية العام 2017 بنسبة ارتفاع 

بلغت 1.3 %.

 ويقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن 
حكومة البحرين بإصدار صكوك وســندات 
تقليدية وإسالمية قصيرة وطويلة األجل 
الحكوميــة  الخزانــة  أذونــات  فــي  ممثلــة 
وصكــوك  الحكوميــة  التنميــة  وســندات 

السلم وصكوك التأجير اإلسالمية.
 وأكــد المصرف المركزي من خالل التقرير 
الســنوي للعــام 2018، أنــه قام خــالل العام 
الماضي بإصدار أذونات الخزانة الحكومية 
بالدينار البحريني لفترة استحقاق 3 أشهر 
بصــورة  وذلــك  دينــار،  مليــون   70 بمبلــغ 
أســبوعية، حيــث أصــدر المصــرف أذونات 
خزانــة حكوميــة لفترة اســتحقاق 6 أشــهر 

بصــورة شــهرية وبمبلــغ 35 مليــون دينــار، 
الخزانــة  أذونــات  إصــدار  إلــى  باإلضافــة 
شــهًرا   12 اســتحقاق  لفتــرة  الحكوميــة 

بصورة شهرية وبمبلغ 100 مليون دينار.
كما يقوم المصرف المركزي بإصدار صكوك 
اســتحقاق  لفتــرة  شــهرية  بصــورة  الســلم 
3 أشــهر بمبلــغ 43 مليــون دينــار، وإصــدار 
صكــوك إجــارة شــهرية لفترة اســتحقاق 6 
أشــهر بمبلغ 26 مليون دينار. وبلغ مجموع 
بمــا  دوالر  مليــار   2 الدوليــة  اإلصــدارات 
يعــادل 752 مليــون دينــار فــي نهايــة العام 
2018 مقارنة بإجمالي اإلصدارات الدولية 
يعــادل  بمــا  دوالر  مليــار   3.5 بلغــت  التــي 

1.316 مليــار دينــار فــي نهايــة العام 2017 
بنسبة انخفاض بلغت 42.9 %.

* سندات تنمية حكومية
وأصــدر مصــرف البحريــن المركــزي خــالل 
الماليــة  وزارة  مــن  وبطلــب   ،2018 العــام 
ســندات تنمية حكومية وصكوك إسالمية 
محلية ودولية لفترات اســتحقاق مختلفة 

على النحو التالي:
- ســندات تنميــة محلية بمبلــغ 300 مليون 
دينار بتاريخ 3 مايو 2018 لفترة استحقاق 

سنتين بسعر فائدة ثابت بلغ 5.50 %.
- ســندات تنميــة محلية بمبلــغ 150 مليون 

لفتــرة   2018 أغســطس   5 بتاريــخ  دينــار 
اســتحقاق 3 سنوات بسعر فائدة ثابت بلغ 

.% 6.55
- صكوك تأجير إسالمية محلية بمبلغ 100 
مليــون دينــار بتاريــخ 8 ينايــر 2018 لفترة 
اســتحقاق 3 ســنوات بعائد ثابت بلغ 4.80 

.%

كمــا قــام مصــرف البحريــن المركــزي فــي 
إجــارة  صكــوك  بإصــدار   2018 أبريــل 
بليــون  بقيمــة  دوليــة  إســالمية  ومرابحــة 
دوالر، وذلــك لفتــرة اســتحقاق 7 ســنوات 
ونصف الســنة بســعر فائدة بلــغ 6.875 %. 
كمــا قام المصرف وبالتنســيق مــع عدد من 
هيئــة  علــى  إصداريــن  بتنفيــذ  المصــارف 

تمويل خاص وذلك على النحو التالي:
إصــدار بمبلغ 500 مليون دوالر بتاريخ 23 
أبريــل 2018 لفتــرة اســتحقاق 5 ســنوات، 
وإصدار بمبلغ 500 مليون دوالر على هيئة 
صكــوك تأجيــر ومرابحة إســالمية بتاريخ 
 3 اســتحقاق  ولفتــرة   2018 ســبتمبر   10

سنوات.

قالــت نائــب رئيــس “مجلــس دول اآلســيان والبحريــن” ورئيس اللجنة المشــتركة مع تايلند، ســيدة األعمال، فريال ناس، إن المجلس شــديد 
الحــرص علــى تحقيــق أهدافــه المتمثلــة فــي تقويــة  عاقــات الصداقــة والتفاهم بيــن البحريــن ودول اآلســيان وتطوير العاقــات التجارية 
واالقتصاديــة  والتجاريــة والســياحية والثقافيــة، وخاصــة مــع تايلنــد التــي ترتبــط مــع البحريــن بعاقــات متميــزة ووثيقة، وهنــاك احترام 
وتقديــر كبيريــن علــى مســتوى العاقات السياســية بين القيادة الرشــيدة فــي البلدين، مما كان لــه أكبر األثر  في  توطيــد العاقات التجارية 
واالستثمارية، وقد ساهمت هذه العاقات الوثيقة في فتح العديد من األبواب وسهلت  العديد من السبل إلقامة شراكات تجارية متميزة. 

مــع  المســتمر  التواصــل  أن  نــاس  وأكــدت    
العالقــة  وخصوصيــة  التايلنــدي  الجانــب 
بيــن البلديــن الصديقيــن أثمــرا  عــن  حصــول 
غيــر  امتيــازات  علــى  البحرينــي  المســتثمر 
مســبوقة في تايلند، وهو ما يجب اســتغالله 
وخلــق  البحرينــي  الخــاص  القطــاع  لصالــح 
مضيفــًة  الجانبيــن،  بيــن  أثــر  ذات  شــراكات 
ــا المســاهمة  والمســاعدة فــي  أن “هدفنــا حاليًّ

 جــذب المزيــد مــن رؤوس األمــوال للبحرين، 
البلديــن  بيــن  التعــاون  عالقــات  وتشــجيع 
الصديقيــن “البحريــن وتايلند” فــي المجاالت 
االقتصادية  والتجارية على وجه  الخصوص، 
إذ إن ذلــك يدعــم االقتصــاد الوطني في ظل 
 الرغبــة بتنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي غير 
اآلســيوي  الســوق  وأن  خصوًصــا  النفطــي، 

واسع ومتعدد وغني”. 

 وكان مجلس دول اآلســيان والبحرين، نظم 
حفل عشــاء على شــرف وفد اقتصادي رفيع 
المســتوى  مــن تايلند قــام بزيارة رســمية إلى 
البحريــن األســبوع الماضــي . وقــد شــارك في 
حفــل العشــاء أعضــاء مجلــس إدارة مجلس 
دول اآلســيان والبحريــن والوفــد  التايلنــدي 
الــذي يضــم ممثليــن عــن كبريــات الشــركات 
التايلندية المتخصصة في عدد من األنشطة 

التجارية   إلى جانب مسؤولين ورجال أعمال 
مــن  البحريــن. وشــهد اللقــاء نقاشــات مثمرة 
حول ســبل تعزيز العالقات الثنائية التجارية 

واالســتثمارية بيــن البلديــن الصديقيــن فــي 
ظــل مــا تشــهده هــذه العالقــات مــن تقــارب 

واضح على المستوى السياسي.

مــن جهته، أكد رئيس “مجلس دول اآلســيان 
آل  عيســى  بــن  دعيــج  الشــيخ  والبحريــن” 
خليفــة، أهميــة المضــي قدًما فــي المباحثات 
اآلســيان  دول  مجلــس  بيــن  جــرت  التــي 
البحريــن والقطاع الخــاص التايلندي وبعض 
األفــكار  لتحويــل  تايلنــد  فــي  المؤسســات 
التــي ســبق طرحها علــى طاولة النقــاش بين 
الطرفيــن إلــى مشــروعات علــى أرض الواقــع 
تــدر النفــع والخيــر لــكال البلديــن الصديقيــن، 
بــه  يقــوم  الــذي  الــدور  أهميــة  إلــى  مشــيًرا 
القطــاع الخاص ورجال األعمــال في البلدين 
بيــن  البلديــن  الثنائــي  التعــاون  تطويــر  فــي 
الصديقيــن، الســيما فــي المجــاالت التجارية 

واالستثمارية . 

المنامة - اآلسيان والبحرين

امتيازات غير مسبوقة للمستثمر البحريني في تايلند

الحضور في حفل العشاء على شرف الوفد االقتصادي التايلندي

أمل الحامد

مازن النسور

زينب العكري

ــات حــقــيــقــيــة ــروعـ ــشـ ــمـ ــة لـ ــروحـ ــطـ ــمـ ــج: تـــحـــويـــل األفــــكــــار الـ ــ ــي ــ الـــشـــيـــخ دع

127 ألف دينار لتوفير خدمات النقال لـ “تطوير”
أظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت علــى موقــع مجلــس المناقصــات والمزايــدات أمس، 
فتــح 4 مناقصــات تابعــة لـ 3 جهات حكومية، بإجمالــي 14 عطاًء، في حين تم تعليق 
عطاءيــن تابعيــن لمناقصتين. وبلــغ مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 299.2 ألف 

دينار.

لشــركة  مناقصتيــن  المجلــس  وفتــح   
تطويــر للبترول، أولهمــا لتوفير خدمات 
الهاتــف النقــال، تقــدم إليهــا 3 عطاءات، 
أقلهــا بنحــو 127 ألــف دينــار فــي حيــن 

دينــار.  ألــف   197.3 بقرابــة  أكبرهــا 
توفيــر  العــرض  مقــدم  علــى  واشــترط 
باقــات خدمــات الهاتف الجوال للشــركة 
لمــدة 36 شــهًرا بمجموعة مــن المميزات 

هــي: االتصال المباشــر الوطني/الدولي، 
الســرعة،  عاليــة  اي(  تــي  )ال  بيانــات 
الدولــي  التجــوال  القصيــرة،  الرســائل 

وحزمة تجوال البيانات األمثل(.
والمناقصــة الثانيــة لتوريــد قطــع غيــار 
األصليــة  المصنعــة  الشــركة  مــن  بيكــر 
التــي  تــي دي”  ايهــو ال  “بيكــر هويــس 
الدائريــة،  الضبــط  )صمامــات  تشــمل 
صمــام التجــاوز الوامــض، مجموعة من 
خواتــم التعبئة، عمــود دوران المخرطة، 
قــالدة القفل، خاتم القفــل، برغي القفل، 

محــول صمام الضبط( تقدم إليها عطاء 
وحيد بنحو 239.5 ألف دوالر )ما يعادل 

90.1 ألف دينار( وتم تعليقه.
لهيئــة  مناقصــة  المجلــس  فتــح  كمــا   
البحرين للســياحة والمعــارض لخدمات 
توفيــر رجال أمن وســالمة تقدم إليها 8 
عطاءات، علق أحدها وأقل عطاء بنحو 
57.6 ألــف دينار في حيــن أكبرها بقيمة 
165.6 ألــف دينــار. وتســعى الهيئــة إلــى 
تعييــن شــركة محليــة لتوفيــر خدمــات 
هــي:  مقــرات   4 فــي  والســالمة  األمــن 

مركــز البحرين الدولي للمعارض، ســوق 
بــاب البحريــن، مركــز الجســرة للحــرف 
الصناعــات  تطويــر  مركــز  اليدويــة، 

الحرفية.
وكذلــك فتــح المجلــس مناقصــة إلدارة 
الكهربــاء  بهيئــة  المركزيــة  المخــازن 
والمــاء لشــراء 390 حزمــة مــن األقفــال 
الكهربائية لالســتخدام في شبكة توزيع 
الكهرباء والماء في البحرين تقدم إليها 
عطــاءان، أقلهمــا بنحــو 24.6 ألــف دينار 
في حين أكبرها بقرابة 34.5 ألف دينار.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
)CR2019 - 31665( اعالن رقم

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركةراميسا لالستشارات االقتصادية ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد/ رابعة احمد حس���ين بامرحول يإعتباره المصفي القانوني شركةراميس���ا 
لالستش���ارات االقتصادي���ة ذ.م.م، المس���جلة  كش���ركة ذات مس���ؤلية مح���دودة 
بموج���ب القي���د رقم 98605، طالبا  إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل����ن إدارة التس����جيل ب����وزارة الصناع����ة والتج����ارة والس����ياحة بأنه ق����د تقدم إليها الس����يد 
غالم عباس علي محمد المالك ل� نوبل تريدرز )مؤسس����ة فردية( والمس����جلة بموجب القيد 
رقم 1388 طالبا تحويل الفرع العاش����ر لمؤسس����تة الفردية المس����ماة ترينيتي للقرطاس����ية 
ومس����تلزمات الكمبيوتر إلى ش����ركة ذات مس����ئولية محدودة برأس����مال وقدره 25٫000 الف 

ينار، لتصبح شركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1.   فاطمة احمد حسن محمد المنصوري
OUSEPH JOSHI MENACHERRY 2

LONAKUTTY MOONJEL JACOB .3
SANAL SASI .4

MAKKUNNATH REMASHAN .5
وتعديل االسم التجاري ليصيح شركة ترينيتي للقرطاسية ومستلزمات الكمبيوتر ذ.م.م

فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 
أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )000( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 1388 

 تاريخ: 6/5/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 

إليها السادة/ مكتب نبيل عبدهللا احمد الساعي نيابة عن المالك ل� أتش جي 

للتكنلوجيا )مؤسس���ة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 11911-8 طالبا 

تحويل مؤسس���ة فردية لتكون فرعًا لشركة ذات مسئولية محدودة )قائمة( 

المسماة: شركة هونستي للمقاوالت والتجارة ذ.م.م، وقيدها 3-63225

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

لتكون فرعًا لـ شركة ذات مسئولية محدودة )قائمة(

2/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-60816( اعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

2/5/2019
)CR2019-60878( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه: فريدة جاسم فردان محمد حسين بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: الى السيد/ محمد منصور محمد كاظم المحاري 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

تق���دم إلين���ا المعل���ن أدن���اه: عيس���ى عبدهللا  راش���د راش���د بطلب تحوي���ل المحل 
التجاري التالي: الى السيد/ السيدة هاشمية السيد محمد صالح هاشم علوي 

فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد
60678-1

رقم القيد
67485-1

االسم التجاري
االناقة للواني المنزلية

االسم التجاري
خدمات الحق للسيارات

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
الس���ادة ش���ركة إي���ه إن بي البحرين الس���تيراد وتصدي���ر الم���واد الغذائية ش.ش.و 
لمالكها جاس���م احمد الماج، المس���جلة بموجب القيد رق���م 127079، طالبين تغيير 
االس���م التجاري من ش���ركة إيه إن بي البحرين الس���تيراد وتصدير المواد الغذائية 
ش.ش.و لمالكه���ا جاس���م احم���د الم���اج ال���ى آرتف���ل إي���ه آند جي���ه بحري���ن للدعاية 

واإلعالن والعالقات العامة والنشر ش.ش.و لمالكها جاسم احمد جاسم الماجد
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة إيه إن بي البحرين الستيراد 
وتصدير المواد الغذائية ش.ش.و لمالكها جاسم احمد الماج

القيد: 127079 

 تاريخ: 5/5/2019
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -58695( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب تغيير اس���م تج���اري، فعل���ى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 80558-1

اسم التاجر: فواز خالد محمد االنصاري
االسم التجاري الحالي: بالست للسياحة

االسم التجاري المطلوب: ميامي للسياحة

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة فونير انترناشونال لالستشارات ش.ش.و لمالكها نيكوال تيجري

سجل تجاري رقم 82494

بن���اء على ق���رار المالك لش���ركة قونير انترناش���ونال لالستش���ارات ش.ش.و لمالكها 
نيك���وال تيج���ري المس���جلة بموجب القي���د رق���م 82494، بتصفية الش���ركة اختياريا 

وتعيين السيد/  نبيل عبدهللا احمد الساعي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن س���لطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال 
بن���ص الم���ادة 335 م���ن قانون الش���ركات يدع���و المصف���ي جميع دائني الش���ركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 33009518 )973+(
nabilsai@batelco.com.bh :البريد االلكتروني

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
الس���ادة لش���ركة اي���ه زد عب���ر الق���ارات العالمي���ة للخدم���ات العامة ذ.م.م، المس���جلة 
بموج���ب القي���د رق���م 79403، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة ايه زد عبر 
الق���ارات العالمي���ة للخدمات العامة ذ.م.م الى ش���ركة عبر القارات ل���إدارة والدعم 

ذ.م.م
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )61973( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ايه زد عبر القارات 
العالمية للخدمات العامة ذ.م.م

القيد: 79403 

 تاريخ: 6/5/2019
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اإلمارات تفرج عن 
زورق عسكري قطري

أفرجت اإلمارات أمس االثنين عن زورق 
عسكري قطري على متنه 4 أشخاص، 
ودخل المياه اإلقليمية في 30 أبريل 

الماضي. وحسب وكالة األنباء اإلماراتية، 
فإن من كانوا على متن الزورق هم مالزم 
أول محمد حسم الهيل )قطري الجنسية( 
ووكيل عريف سعيد ناصر المري )قطري 

الجنسية( ووكيل عريف محمد رياض 
البلتاجي )فلسطيني الجنسية( وجندي 

فايز تلكوم )هندي الجنسية(.
وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي 

أن الزورق العسكري القطري الذي يحمل 
علم دولة قطر دخل المياه اإلقليمية 

للدولة يوم 30 أبريل الماضي وعلى متنه 
األشخاص األربعة وجميعهم عسكريون.

واشنطن ترســل حاملة طائرات ومجموعة سفن ضاربة إلى المنطقة

البنتاغون: جاهزون لصّد هجمات إيران ووكالئها

قال مسؤول بوزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( إن القوات األميركية جاهزة للرد على أي هجوم محتمل من قبل إيران أو وكالئها في المنطقة. وذكر المسؤول 
لوكالة “أسوشــيتد برس” أمس االثنين، أن قرار البيت األبيض إرســال حاملة طائرات ومعدات عســكرية أخرى هي رســالة إلى إيران عقب “مؤشــرات واضحة” على 

أن إيران أو وكالئها في المنطقة يستعدون لمهاجمة القوات األميركية في المنطقة.

وقــال المســؤول الــذي تحدث شــريطة 
لمناقشــة  هويتــه  عــن  الكشــف  عــدم 
البنتاغــون  إن  الحساســة،  المعلومــات 
وإنــه  االنتشــار  عمليــات  علــى  وافــق 
يعتقــد أن القــوات األميركية في البحر 

وعلى األرض هي األهداف المحتملة.
هــي  مــا  تحديــد  المســؤول  ورفــض 
علــى  أكــد  لكنــه  المحتملــة  األهــداف 
أي  لصــد  األميركيــة  القــوات  جاهزيــة 

هجوم.
قبــل  مــن  التصريحــات  هــذه  تأتــي 
عقــب  البنتاغــون،  فــي  مســؤول 
القومــي  األمــن  مستشــار  تحذيــرات 
فــي  بولتــون،  جــون  األبيــض،  بالبيــت 
بيــان صــدر مســاء األحــد قال فيــه “إن 
الواليات المتحدة ال تسعى إلى الحرب 
مع النظام اإليراني، لكننا على استعداد 
تام للرد على أي هجوم، سواء بالوكالة 
أو مــن قبــل الحرس الثــوري أو القوات 

اإليرانية النظامية”.
وأكــد بولتــون بــأن الواليــات المتحــدة 
تنشــر مجموعــة “يــو إس إس أبراهــام 
لنكولــن” فــي منطقــة القيــادة المركزية 
ردًا  األوســط،  الشــرق  فــي  األميركيــة 
على “عدد من المؤشــرات والتحذيرات 

المقلقة والمتصاعدة”.
ولــم يقــدم بولتــن تفاصيــل أكثــر، لكنــه 
قــال إن الواليات المتحدة تريد إرســال 
الصارمــة”  “القــوة  أن  مفادهــا  رســالة 
المصالــح  علــى  هجــوم  أي  ســتواجه 

األميركية أو مصالح حلفائها.
لنكولــن”  “أبراهــام  مجموعــة  أن  يذكــر 
الســفن  مــن  الهجوميــة  ومجموعتهــا 
والطائــرات المقاتلة فــي البحر األبيض 
المتوســط مؤخــرًا. لكــن إشــارة بولتون 
إلــى منطقة القيــادة المركزية تدل على 
البحــر  إلــى  شــرقًا  تتجــه  لينكولــن  أن 
األحمر وربما إلى بحر العرب أو الخليج 

العربي، بحسب “أسوشيتد برس”.
بولتــون  إشــارة  أن  الوكالــة  وأضافــت 
بــأن  قــوة هجوميــة توحــي  نشــر  إلــى 
البنتاغون نشر طائرات قاذفة برية في 
مــكان مــا فــي المنطقة، وربما في شــبه 

الجزيرة العربية.
القــرار  ســبب  البيــان  يوضــح  ولــم 
األميركي بنشــر حاملــة الطائرات وقوة 
القاذفــات في هذا التوقيــت، لكن وزير 
الخارجيــة األميركي مايــك بومبيو أكد 
الحقــا أن األمــر غيــر مرتبــط بالتصعيد 

مؤخرا بين إسرائيل وقطاع غزة.
وقــال بومبيــو “مــا حصــل بالضبــط هــو 
مــن  تصعيديــة  تحــركات  شــهدنا  أننــا 
قبــل اإليرانييــن وسنحاســبهم علــى أي 
هجمات تستهدف المصالح األميركية”. 
وأضــاف قبــل التوجــه إلــى فنلنــدا “في 
حــال حصلــت هــذه األنشــطة وإن كان 
أو  ثالــث  طــرف  عبــر  بالوكالــة  ذلــك 

هللا،  حــزب  مثــل  مســلحة  مجموعــة 
فسنحاســب القيــادة اإليرانية مباشــرة 

على ذلك”. 
ولــم يوضــح بومبيــو طبيعة “األنشــطة 

التصعيدية” التي كان يشير إليها. 
ويأتي نشر القوة وسط ارتفاع مستوى 
التوتــر بيــن واشــنطن وطهــران بشــأن 
برنامــج األخيــرة النووي إذ اســتهدفت 
الواليــات المتحــدة صــادرات إيران من 

اليورانيوم المخصب بعقوبات. 
قبــل  المتحــدة  الواليــات  وانســحبت 
عــام بشــكل أحادي من االتفــاق النووي 
 2015 ســنة  أبرمتــه  الــذي  اإليرانــي 
مــع الــدول الكبــرى وتعهــدت بممارســة 
“أقصــى درجات الضغط” بهــدف تقييد 

دور إيران اإلقليمي. 
وفــي ابريل، صّنفــت الواليات المتحدة 
أنــه  علــى  اإليرانــي  الثــوري  الحــرس 

“منظمة إرهابية أجنبية”.

واشنطن ـ وكاالت

أبوظبي ـ وام

حاملة طائرات أميركية في طريقها لمنطقة الشرق األوسط

أنقرة ـ وكاالتواشنطن ـ أ ف ببنغازي ـ وكاالت

دعا المشير خليفة حفتر الذين يشّن منذ 4 أبريل هجوما على طرابلس، جيشه إلى “تلقين 
درس أعظم وأكبر” للقّوات التي ُتدافع عن العاصمة الليبّية وحكومة الوفاق الوطني.

الوطنــي  “الجيــش  بيــن  معــارك  وتــدور 
الليبي” بقيادة حفتر من جهة وبين قوات 
حكومــة الوفــاق برئاســة فائز الســراج من 
جهــة ثانيــة فــي جنــوب العاصمــة الليبيــة 
وضاحيتهــا الجنوبية. ووّجه حفتر الرجل 
القوي في الشرق الليبي، رسالًة إلى قّواته 
تالهــا الّلــواء أحمــد المســماري المتحــّدث 
وتــّم  الليبــي”،  الوطنــي  “الجيــش  باســم 
نشرها في وقت متأخر مساء اإلثنين قبل 
ســاعات مــن بــدء “شــهر رمضــان المبارك، 

شهر الجهاد” كما جاء في الّرسالة. 
“أّيهــا  رســالته  فــي  حفتــر  وقــال 
المقاتليــن  والجنــود  الضّبــاط 
والقــّوات  المســّلحة  قّواتنــا  فــي 

المســاندة، أحّييكــم فــي هذه 
وأشــّد  المجيــدة  األّيــام 
وقــّوة  أيديكــم  علــى 

أعظــم  درســًا  العــدّو  لتلّقنــوا  عزيمتكــم 
وأكبــر مــن الّدروس الســابقة بقــّوة وثبات 
كمــا عرفناكــم دائمــًا، حّتــى يتــّم اجتثاثــه 
مــن أرضنــا الحبيبــة، فكونوا أّيهــا األبطال 
األشاوس في الموعد رجاالً بواسل أشّداء 
على عدّوكم مع االلتزام والمحافظة على 

أرواح المدنّيين وممتلكاتهم”.
وعّددت رسالة حفتر عددًا من التعليمات 
جيــدًا  العــدّو  “رصــد  بينهــا  العســكرّية 
وتهديــد أماكن تواجده، الهجوم الســريع 
والمنّظــم إلربــاك العــدّو وتحقيــق مبــدأ 
المفاجــأة، المحافظــة علــى الّذخائــر 
وخاّصًة بعد تحقيق النصر، االنتباه 
الحيطــة  العــدّو وأخــذ  إلــى خــدع 
والحــذر منهــا، تنظيــم التعــاون في 
مــا بينكــم مــن حيــث المهــام، 

الخطوط، الوقت”.

وصــف نائــب الرئيــس األميركــي الســابق والمرشــح الديموقراطــي لالنتخابات 
الرئاســية عــام 2020، الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب الــذي يهــزأ دائمــا مــن 

منافسيه، بأنه “مهّرج”.

فــي  األمــوال  لجمــع  اجتمــاع  وخــالل 
كولومبيــا في كاروالينا الجنوبية، تعّرض 
بايــدن لالنتقــاد من جانب أحــد مناصريه 
بسبب طريقته في الرّد على ترامب الذي 

يطلق عليه لقب “جو النائم”.
وقال هذا المناصر للمرشح الديموقراطي 
“أريدكــم أن تــردوا، عندمــا ُيطلــق عليكــم 

لقبا، يجب أن تعطوه لقبا في المقابل”.
فأجــاب بايدن وفــق ما نقل عنه صحافي 

كان متواجدا، “هناك الكثير من األلقاب 
هــذا  علــى  أطلقهــا  أن  أحــّب  قــد 

الرجل، يمكن أن تبدأوا بمهّرج”.
الجمهــوري  المليارديــر  ويطلــق 

علــى  ألقابــا  منتظــم  بشــكل 
معارضيه أو منتقديه.
وأكــد بايــدن المحّنــك 

في السياسة األميركية، أنه لن يتردد في 
الرّد على هجمات ترامب، لكنه ال يريد أن 
يتمكــن الرئيــس مــن تحويــل االنتباه عن 

المسائل المهمة.
وقــال بايــدن “ما ال أريــده هو أن يجذبني 
فيمــا يريــد أن أفعلــه. إنــه يريــد أن تكون 

معركة مصارعة في الوحل”.
وكان ترامــب اســتخدم عمــره )72 عامــا( 
 76 البالــغ  الديموقراطــي  المرشــح  ضــد 
الـــ21  ســباق  يخــوض  والــذي  عامــًا 

مرشحا.
وقــال ترامــب فــي 27 أبريل “أنا 
األكثــر شــبابًا. فأنــا ال أزال شــابا 
والنشــاط.  بالحيويــة  مفعمــا 
عندمــا أنظــر إلــى جــو 

)بايدن(، ال أعرف”.

بعــد األزمــة التــي افتعلهــا مــع قبــرص ودول شــرق المتوســط، فــي إطار ســعيه 
لتجاهــل االتفاقيــات الدوليــة والتنقيــب عــن الغــاز بالمنطقــة، يســعى الرئيــس 
التركي رجب طيب أردوغان إلى إقحام حلف شــمال األطلســي “الناتو” لتأجيج 

الوضع المشتعل أصال.

وقــال أردوغــان، أمــس االثنيــن، إن بــالده 
“تتوقــع مــن الناتــو دعــم حقوقها في شــرق 
أعربــت  أن  بعــد  وذلــك  المتوســط”،  البحــر 
األوروبــي  واالتحــاد  المتحــدة  الواليــات 
عــن قلقهمــا مــن خطــط أنقــرة للتنقيب في 
منطقــة بحريــة، تقــول قبــرص إنهــا ضمــن 
المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة التابعة لها، 
حســب مــا ذكــرت وكالــة رويتــرز. وأعلنــت 

ســتجري  ســفنها  أن  الجمعــة،  تركيــا، 
عمليــات حفــر فــي البحــر المتوســط 
حتــى ســبتمبر المقبــل، للتنقيــب عــن 
الغــاز واســتخراجه، فــي دليــل جديد 

التركيــة،  الحكومــة  تعنــت  علــى 
واتخاذهــا كل اإلجراءات التي 
توائــم مصالحهــا، بغــض النظــر 

عن التأثيرات الكارثية التي قد تتسبب بها.
وواجــه إعــالن تركيــا األخيــر رفضــا دوليــا 
مــن انتهاكها لحقوق دول الجوار، إذ طالبها 
تركيــا  ســعت  الــذي  األوروبــي،  االتحــاد 
طويــال لالنضمــام إليــه، إلــى وقــف األعمال 
غيــر القانونيــة واحترام الحقوق الســيادية 

لقبرص.
وقالــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة 
األميركيــة، مورغــان اورتاغوس، 
في بيان إن “الواليات المتحدة 
النوايــا  إزاء  بالــغ  بقلــق  تشــعر 
البــدء  بشــأن  لتركيــا  المعلنــة 
منطقــة  فــي  تنقيــب  بعمليــات 
قبــرص  جمهوريــة  تعتبرهــا 

منطقتها االقتصادية الخالصة”.

أردوغان يقحم “الناتو” بأزمة “المتوسط”بايدن يصف ترامب بـ” المهّرج”حفتر يدعو جيشه لتلقين الخصوم “درسًا”
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الهاي ـ رويترز

الخرطوم ـ أ ف ب

ألغــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة قرارا بإحالــة األردن إلــى مجلس األمن 
الدولي؛ ألنه لم يقبض على الرئيس الســوداني عمر حســن البشــير، عندما 

زار عمان لحضور القمة العربية في مارس 2017.

وقالــت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
أمــس االثنيــن، إن األردن لــن يحــال 
إلــى مجلــس األمــن الدولــي بســبب 
عــدم القبــض فــي عــام 2017 علــى 
عمــر البشــير المشــتبه فــي ارتكابــه 
جرائــم حرب، في نقض لقرار ســابق 

لها، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وفــي قــرار منفصــل، وجــدت لجنــة 
مكونــة مــن 5 قضاة، أنــه كان ينبغي 
لكــن  البشــير،  اعتقــال  األردن  علــى 
إخفاقــه فــي القيــام بذلــك لــن يكــن 

سببا لإلحالة إلى مجلس األمن.

قــال تجمــع المهنييــن أمــس االثنيــن إن “محــاوالت تجــري إلزالــة التــرس 
الموجود قبالة كبري كوبر”.

وفــي تغريدة على تويتــر، اعتبر التجمع 
“هــذه المتاريــس هــي أحد أهــم خطوط 
أمامنــا تــم تثبيتها بدماء شــهداء وقفوا 
عليهــا وشــيدوها وقدمــوا أرواحهــم من 

أجلها”، وفق قوله.
للحضــور  الثــوار  جميــع  التجمــع  ودعــا 
“لحراســة  للجيــش  العامــة  للقيــادة 
وإبطــال  ثورتنــا  وحمايــة  اعتصامنــا 

المحــاوالت المتكــررة إلزالــة المتاريــس 
االعتصــام  لفــض  مدخــل  هــي  والتــي 

وتقويض الثورة”، على حد تعبيره.
المجلــس  يقــدم  أن  المتوقــع  ومــن 
العســكري االنتقالــي ردا مكتوبا على كل 
مالحظــة ُقدمت لــه، كما أنه من المنتظر 
أن ينشــر المجلــس الوثيقــة الدســتورية 

المقترحة خالل ساعات.

“الجنائية” الدولية تلغي قرارا بشأن األردن

تجمع المهنيين يحذر من “فّض اعتصامات”

موسكو ـ وكاالت غزة ـ وكاالت

ُقتل 41 شــخصا على األقّل بينهم طفالن إثر الهبوط االضطراري لطائرة تابعة لشــركة “أيروفلوت” الروســّية واندالع حريق فيها 
مســاء األحد في مطار قرب موســكو، وفق ما أعلن المحّققون. وقالت لجنة المحّققين في بيان إّنه “كان هناك على متن الطائرة 

78 شخصا، بينهم أفراد الطاقم”. 

وأضافــت اللجنة أّنــه “وفقًا للمعلومات المحّدثــة” التي في حوزة 
المحّققين حتى اآلن “فقد نجا 37 شخصا”.

وقال مصدر لوكالة إنترفاكس إّن “الطائرة وّجهت نداء اســتغاثة 
بعــد إقالعهــا. لقد حاولت القيام بهبوط اضطراري لكّنها لم تنجح 
فــي المــّرة األولــى، وفــي المــّرة الثانيــة اصطــدم هيكلهــا باألرض 
واندلعــت فيهــا النــار”. وكانــت الطائــرة ُتســّير رحلــة بين موســكو 

ومورمانسك.
والطائــرة مــن طــراز “ســوبرجيت 100” وهــي أول طائــرة مدنّيــة 

روسّية الصنع بعد الحقبة السوفياتية.
وأوضحــت لجنــة التحقيق الروســية في بيــان أّن “تحقيقًا جنائّيًا 

ُفتح”.
وال تزال أسباب الحريق مجهولة، فيما قالت وكالة ريا نوفوستي 

إّنه قد يكون ناتجًا عن خلل في نظام الكهرباء.
هيئــة  باســم  المتحدثــة  عــن  الروســية،  األنبــاء  وكاالت  ونقلــت 
التحقيق الرئيســية قولها إن المحققين يبحثون في 3 احتماالت 

رئيســية وراء ســبب الكارثــة: هــي عــدم كفايــة مؤهــالت الطيــار 
وتعطل المعدات والطقس.

وافقــت الفصائــل الفلســطينية فــي قطــاع غــزة على وقــف النار مع إســرائيل، بعد ثالثة أيام مــن القصف اإلســرائيلي الذي وصف 
بـ”األخطــر” منــذ حــرب 2014. وقــال رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنيامين نتنياهو، صبــاح االثنين، إن بالده ضربــت حركتي حماس 

والجهاد بقوة كبيرة في اليومين األخيرين، مضيفا أن “المعركة لم تنته بعد”.

وقــال نتنياهــو “ضربنا أكثر مــن 350 هدفا، 
واستهدفنا قادة اإلرهاب وعناصره ودمرنا 
أبراج اإلرهاب. كان الهدف وال يزال ضمان 
توفيــر الهــدوء واألمــان لســكان الجنــوب”. 
وتابــع “المعركــة لــم تنته بعد وهــي تتطلب 
الصبر والرشد. نستعد للمراحل المقبلة.. “.

الــذي  االّتفــاق  فــي  مصــر  توّســطت  وقــد 
وســاد  أمــس،  فجــر  التنفيــذ  حيــز  دخــل 
القطــاع هــدوء حــذر بعــد قصــف خلــف 27 
شــهيدا بينهــم ثالث نســاء اثنتــان حامالن، 
 154 مــن  أكثــر  أصيــب  فيمــا  ورضيعــة، 

فلسطينيًا بجروح.
إلــى أن وقــف  ولفــت مســؤول فلســطيني 
النــار تم بشــرط أن يكون متبــادالً ومتزامنًا 
ومرهونــًا بتنفيــذ االحتــالل تفاهمات كســر 

الحصار عن غزة.
وأضــاف المســؤول أن مــن بيــن الخطــوات 
المتفــق عليهــا إعــادة مســاحة الصيــد من 6 
إلــى 15 ميالً واســتكمال تحســين الكهرباء 

وتحســين  البضائــع  واســتيراد  والوقــود 
التصدير.

كمــا أكد مســؤول في الجبهــة الديمقراطية 
بغزة أن االتفاق يشمل فتح المعابر.

الطائر المنكوبة تشتعل فيها النيران أثناء الهبوط الطارئ )أ ف ب(

مراسم تشييع شهداء العدوان اإلسرائيلي في مسجد في بيت الهيا )اف ب(

ــة” ــاث ــاالت “ث ــمـ ــتـ ــح تــحــقــيــق جــنــائــي.. واالحـ ــت ف بعــد تنتــه  لــم  المعركــة  بالصبــر..  علينــا  نتنياهــو: 
41 قتياًل في هبوط اضطراري لطائرة روسية هدوء حذر في غزة بعد اتفاق لوقف النار



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

للتواصل: 17111483

opinions
@albiladpress.com

7 مايو 2019 الثالثاء
2 رمضان 1440

عندما أراد رب العزة والجاللة أن يوجه النداء األخير لإلنسانية جمعاء، مبشرا إياهم بأن 
من يؤمن به ربا واحدا ال شــريك له ســتكون الجنة جزاءه، اختار رســالة اإلســالم وأنزلها 
أوال على العرب ليؤمنوا بها أوال، ثم لينشروها لبقية األجناس واألعراق، وعندما أراد رب 
العالميــن أن يوجــه النــداء األخيــر لإلنســانية جمعــاء، محــذرا إياهم من أن عقابه ســيحل 
بهم إن لم يؤمنوا به إلها واحدا ال شــريك له، اختار العرب لكي يحملوا هذا النداء األخير 
للبشــرية جمعاء، وعندما أراد هللا ســبحانه وتعالى أن يضع رســالته بين يدي إنسان أمين 
يحملها ويصونها وينشــرها بين البشــرية، اختار أفضل البشــر منذ بدء الخليقة وهو النبي 
العربــي محمــد بــن عبــدهللا، عليــه وعلى آلــه أفضل الصــالة وأتــم التزكيــات. وعندما آمن 
العــرب بهــذه الرســالة وأرادوا نشــرها بيــن مختلــف األجناس واألعــراق، كان البــد لهم من 
تقديم تضحيات هائلة بالروح والدم والمال والجهد، لم يســبقهم شــعب أو عرق أو جنس 
بهذه التضحيات وهذا اإليمان بهذه الرسالة، واإليمان أيضا بأنهم شعب هللا المؤتمن )من 

فكر كاتب هذه السطور(، الذي حمل هذه األمانة وسلمها للبشرية جمعاء. 
وخــالل مــدة قليلــة مــن الزمــن، وبتوفيــق مــن هللا ســبحانه وتعالــى، وتضحيــات جســام 
لــم يقدمهــا أي شــعب نظيــر إيمانــه بقضية ما، اســتطاع العرب المســلمون أن ينشــروا هذا 
الديــن العظيــم بأغلــب أصقــاع العالــم، من الفلبيــن إلى األندلــس ومن جنــوب أفريقيا إلى 
جنــوب أوروبــا. كل ذلــك االنتشــار لهــذا الديــن كان بالدرجــة األولــى من العرب المســلمين 
وتضحياتهــم، قبــل أن يــرد عنصريــوا وعرقيوا تلك الشــعوب هذا اإلحســان وهذا الجميل 
باإلســاءة والنكــران، كمــا يفعل اآلن صنم فــارس الخامنئي والمنافــق الطوراني، وحلمهما 
باســتعباد أســيادهم العرب المســلمين بمســاعدة بعض األنظمة واألحزاب العربية العميلة، 
صاحبــة األنفــس المريضــة الحالمة بأن تبنــي امبراطوريتها الوهمية وتســيطر على رقاب 
العرب المسلمين، وهي ال تملك من المقومات إال عمالتها للمنافق الطوراني وصنم فارس، 
متناســية أن للعرب المســلمين كبرياء وهوية وثقافة وتاريخا مشــتركا، تتصدى به وبكل 
قــوة وعزيمــة لهــؤالء الشــعوبيين الجدد فــي إيران وتركيــا، وآيديولوجيتهم في تســويق 

هويتهم ونزعتهم العرقية والعنصرية بين أوساط أسيادهم العرب المسلمين.

لقد قدم العرب المسلمون لإلنسانية والبشرية والشعوب واألعراق جميال  «
وإحسانا، بحملهم رسالة اإلسالم ونشرها بين هذه الشعوب، وقدموا أنفسهم 

وأرواحهم وأموالهم من أجل هذا الدين وال شيء إال لهذا الدين، بينما قام 
هؤالء الشعوبيون الجدد بارتكاب المجازر ضد بقية الشعوب تحت شعار خدمة 

اإلسالم، وهم بالحقيقة عملوا على نهب ثروات هذه البلدان وتسخيرها لملوكهم 
وسالطينهم ورفعة عنصريتهم وقوميتهم البغيضة. وللحديث بقية.

الشعوبيون الجدد... بداية رسالة العرب المسلمين

رمضانيات )1(

حرب ما بعد رمضان بين واشنطن وطهران

أقــدم علينــا شــهر رمضــان الكريــم، ومن أولى تباشــير الشــهر المبــارك َتفُضل 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة رئيــس الوزراء 
الموقــر بأمــره الكريــم )بمضاعفة قيمة المســاعدات االجتماعية التي تصرف 
لمستحقي الضمان االجتماعي ومستحقي مخصصات اإلعاقة، والعمل على 
مباشــرة صرفهــا مــن قبــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة(. ويأتــي هــذا 
التوجيــه الجليــل مــن لُدن صاحب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء الُموقر لما 
يكنــه مــن اهتمام ورعايــة ألبناء البحرين من ُمســتحقي الضمان االجتماعي 
وأصحاب اإلعاقات بمختلف أنواعها، والهادفة إلى تخفيف األعباء المعيشية 

وتوفير مظلة الحماية االجتماعية والحياة الكريمة لهم وألسرهم. 
إن توجيــه ســموه حفظــه هللا مــا هــو إال نتاج المتابعة الُمســتمرة من ســموه 
لحيــاة هــؤالء وحرصــه الشــديد على توفيــر الدعم الُمســتدام لهــم، من أجل 
تحقيق ضمان اجتماعي آمن لمستحقي هذه المساعدات الذين ال يتوفر لهم 
الدخل المادي الكافي للمعيشة، فتكون المساعدات سنًدا وحماية لهم، وهي 
رؤيــة شــاملة لتحقيــق مبــدأ المســاواة االقتصاديــة واالجتماعيــة بيــن أفراد 
المجتمــع لحياة اقتصاديــة واجتماعية آمنة في بالدهم، وهي رؤية تتوافق 
مــع اإلعالن العالمي لحقوق اإلنســان، ومع ُنظــم الحماية االجتماعية لألفراد 

واألســر الفقيــرة للبنــك الدولــي بغــرض توفير خدمــات الحمايــة االجتماعية 
للجميــع مــن أجــل تعزيــز الرخــاء المشــترك. وتتفــق هــذه الرؤيــة مــع الهدف 
الفرعــي )1/3( مــن أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة الُمســتدامة بحلــول عام 

2030م.
وتهتــم مملكــة البحريــن كثيــًرا بالرعايــة االجتماعيــة لمواطنيهــا، وخصوصا 
والتنميــة  العمــل  وزارة  خــالل  مــن  اإلعاقــات  وأصحــاب  المحتاجيــن  فئــة 
االجتماعيــة وقيادتها بهدف مســاعدتهم لمواجهة متطلبــات الحياة، ويعتبر 
نظــام المســاعدات االجتماعيــة من أبرز الخدمات فــي وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية على مدى سنواٍت، كما أن الوزارة ومن خالل موقعها اإللكتروني 
ُتهيــب بــكل َمــن ينتمــي لهــذه الفئــات بــأن ُيبادر بتســجيل اســمه ليكــون من 

المشمولين بهذه المساعدات.

وقد أضفى هذا القرار البهجة والسرور على هذه الفئات وكل أبناء البالد  «
الذين تمنوا أن يعم خيرها على جميع المواطنين، ومن ضمنها برامج 
المساعدات الحكومية التي يستفيد منها قطاع المحتاجين وأصحاب 

اإلعاقات المختلفة، وبرنامج المساعدات من البرامج الُمميزة في السياسة 
االجتماعية لمملكة البحرين.

كثيــرون يتوقعــون أن تواجــه إيــران أياًما أكثر 
خنقــا وســوًءا من تلــك التي تعيشــها منذ فترة، 
وذلــك بعــد أن بــدأ فــي الثاني من مايــو الجاري 
سريان قرار واشنطن بإنهاء اإلعفاءات السابقة 
مــن العقوبــات لــدول تســتورد النفــط اإليراني. 
وقــد تباينــت التقديرات بشــأن الســيناريوهات 
والمســارات التــي ســينتهجها النظــام اإليرانــي 
األميركيــة  العقوبــات  هــذه  مــع  التعامــل  فــي 
المتصاعــدة، حيــث هنــاك مــن يتوقــع رضوًخــا 
تاًمــا وتحــوال جذريــا فــي السياســات اإليرانيــة 
الفعــل  وردود  العنجهيــة  تلــك  عــن  والتخلــي 
المتطرفــة والتصريحات الجوفاء التي ال طائل 
مــن ورائهــا ســوى بــث قــدر مــن الثقــة دون أن 
تتوافر لها المعطيات المادية التي ترســخها في 
نفوس الشعب اإليراني أو أتباع ووكالء إيران.
بينمــا فريــق يشــير إلــى أن إيــران قــادرة علــى 
التصعيــد بمــا تمتلكــه مــن أوراق تشــكل ضغًطا 
يفكــر  وتجعلــه  األميركــي  القــرار  صانــع  علــى 
طويــال ويحســب حســاباته جيــدا قبــل التورط 
فــي قــرار ال يمكــن العــودة فيــه كقــرار الحــرب 
الــذي يمــس دول المنطقة كلها، وأن السياســات 
األميركيــة تتســم بالتقلــب وعــدم اتخــاذ توجه 
ثابــت، ويمكــن أن تتغيــر بيــن لحظــة وأخــرى 

باتجاه الحوار والتهدئة مع إيران.
فريق ثالث يرى أن المناورات ولعبة شد الحبل 
بين واشــنطن وطهران ســوف تستمر على ذات 
النسق البعيد عن الحرب لفترة أخرى دون قطع 
هــذا الحبــل أي دون تصعيــد يطيــح بالحــدود 
والحــرب  القلــق  الســلم  حالتــي  بيــن  الفاصلــة 
المدمــرة ليصــل بالمنطقــة إلــى الحالــة القصوى 
مــن التوتــر وعــدم االســتقرار، وهــو خــالف مــا 
يذهــب إليــه رئيــس هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون 
اإليرانــي الســابق، محمــد ســرفرار حيــث توقــع 
فــي تصريحــات نشــرت مؤخــرا انــدالع حــرب 
مباشــرة، بيــن إيران وأميركا بعد شــهر رمضان، 
مؤكــدا أن المســؤولين اإليرانييــن يعلمــون ذلك 
جيدا، ويبحثون حاليا عن حلول ومخارج لهذه 
الحــرب القادمــة رغم أن مــن بينهم من يريدون 

فتح حوار مع واشنطن لتجنب الحرب.

كل السيناريوهات الممكنة في العالقة بين  «
أميركا وإيران حرًبا أو سلًما، تصعيًدا أو تهدئة، 
تمس العالم العربي الذي عليه أن يكون على 

علم واستعداد لكل االحتماالت وأن يكون قادرًا 
على مواجهتها بما يؤمن مصالحه ويجنبه كل 

مخاطرها.
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د. طارق آل شيخان

tariq
@cogir.org 

Ata2928@gmail.com

عبدعلي الغسرة

عطا الشعراوي

“ردود الفعل المتطرفة  «
والتصريحات الجوفاء للنظام 
اإليراني ال طائل من ورائها 
سوى بث قدر من الثقة في 

نفوس أتباع إيران”.
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مستقبل الدول يقرره 
التعلم من دروس الماضي

التهديــدات علــى دولنــا قائمــة وال أحــد ينكر ذلــك، وهناك مــن يحاول 
أن يتســلل ويختــرق حصانــة مجتمعاتنا بثقافة عدائيــة، لكن إن أردنا 
تقوية مناعتنا ودفاعاتنا علينا اإلنصات إلى ما يقوله ســيدي صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر 
حفظــه هللا ورعــاه، حكيــم األمــة ومقــدم الحلــول الجذريــة للتصــدي 

ألعداء أمتنا.
ولــدى اســتقبال ســموه أيــده هللا عددا من أعضاء مجلــس النواب يوم 
األحد الماضي قال عبارة وجملة عظيمة المحتوى والمضمون وبمثابة 
وثيقــة إنســانية رائعــة ذات رؤيــة شــمولية متماســكة وأبعــاد تقدميــة 
تحمل في مضامينها كل أفكار القوة والتصدي لكل أشكال المؤامرات 
وهــي )إن البحريــن مــرت بالعديــد مــن األحــداث التــي أكســبتها القــوة 
والصالبة في التعامل مع مختلف التحديات، وقال سموه أيضا: من لم 
يتعلم من دورس الماضي، ال يمكنه أن يأمن على حاضره ومستقبله(.
مــا يقولــه ســيدي ســمو رئيــس الــوزراء أيده هللا يشــكل منهجــا علميا 
لعــدم االنعطــاف والســير في خط مســتقيم مــن أجــل المحافظة على 

األمن واالستقرار، وكل شواهد التاريخ أثبتت أن من ال يستطيع فهم 
آليــة الماضــي واالســتفادة منها لــن يتمكن من حل مشــكالت الحاضر، 
وبالتالــي لــن يأمــن علــى حاضــره ومســتقبله، وكثيــر من الــدول مرت 
بتجارب لكنها رفضت رفضا قاطعا فلسفة التعلم من دروس الماضي 
وســارت بطريقــة خاطئــة لتحليــل الظواهــر وكانــت النتائــج كارثيــة 

واألخطار بها ال تنتهي. 
القضيــة ليســت كمــا يتصورهــا البعــض “مــاض قــد مــات”، لكــن األمــر 
متوقف على مدى استفادتنا من دروس ذلك الماضي لكي نتمكن من 
رســم المســتقبل ونتعض وتكون عندنا رؤية تفسيرية جديدة للحياة، 
فالتجــارب والتعلــم مــن الماضــي أرضيــة ننطلــق منها إلى المســتقبل، 
فالعالــم ال يســير وفــق منهــج معين، لهذا يجب أن نشــق طريقنا ضمن 

معطيات االستفادة والتعلم من الماضي كما قال سموه أيده هللا.

مستقبل الدول يقرره التعلم من دروس الماضي، والقوة والصالبة تأتي  «
من نجاحك في اختبار التجارب وتفوقك على الضعف والوهن.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

جــاء رمضــان، كل عــام وجميــع األمة اإلســالمية بخير وأمن وأمــان، ولعل هللا ســبحانه وتعالى 
يســتجيب لدعــوات المســلمين فــي أنحاء الدنيــا ويأتي األمــن واألمان الذي غــاب منذ زمن عن 
هــذه األمــة التــي ابتليــت بباليــا كثيــرة علــى مــدى ســنوات مضــت، جــاء رمضــان شــهر العبــادة 
والروحانيات والعطف على الفقراء واإلحساس بالفقراء والمحرومين، فنحن نصوم لكي نشعر 
خــالل شــهر واحــد بالجــوع الــذي يشــعر بــه غيرنــا على مــدار العــام وبالتالي نمــد أيدينــا بالخير 
للمحتاجيــن، هــذا هــو رمضــان وهذا هو الدرس المقصود الذي نســمعه علــى كل المنابر كل عام، 

فهل نحن فعال نعي هذا الدرس ونعمل به؟
هل يستفيد المسلمون في أنحاء العالم، خصوصا نحن العرب من دروس رمضان؟ هل يتحقق 
لنــا اإلحســاس بالجــوع فعــال فــي ظــل عاداتنــا وإنفاقنــا في شــهر رمضــان؟ الذي يحــدث هو أن 
رمضــان عندنــا يتحــول بفعــل ممارســاتنا الخاطئة إلى شــهر للشــبع والتخمة! ولو قمنا بحســاب 
الميزانيات التي ننفقها نحن العرب بالذات على طعامنا وشرابنا خالل هذا الشهر وحده لصدمنا 
بســبب حالــة الســفه التــي تصيبنــا فــي شــهر الصبــر! الوضــع الصحيح الــذي يجــب أن ينتج عن 
الصــوم هــو التوفيــر علــى اعتبــار أننــا نتنــاول وجبتيــن فقط فــي اليــوم، ولكن الــذي يحدث أن 
الوجبتين تكونان بمقام عشر وجبات في غير رمضان، ناهيك عن الذين يبتدعون وجبة أخرى 

بين الفطور والسحور، هي “الغبقة”. 
والوضع الصحيح أن تخف أوزان البشر وتنحل أجسامهم في شهر رمضان بسبب طول فترات 
الحرمان من الطعام، لكن الذي يحدث في الواقع هو أننا نزداد سمنة في هذا الشهر الكريم. أما 
العــادة األخــرى التي تجعلنا بعيدين بالفعل عن الممارســات الصحية واألجواء المفترضة لشــهر 
رمضــان فهــي أننــا بعد أن نقضي الليل في التهام ما لذ وطاب نقضي النهار نائمين ويصبح ليلنا 
سمبوســة وحلويــات وغبقــات ويصبــح نهارنا نوما ويكــون عدونا من يوقظنا خاللــه! فهل بهذه 

الممارسات تتحقق لنا الفائدة الروحية والجسدية من صيام رمضان؟
حتــى إن قــال البعــض إنهــم ينفقــون على المحتاجيــن ويدفعون الــزكاة، فما العيــب أن يتمتعوا 
بأنــواع الطعــام اللذيــذ في هذا الشــهر، فنحن نقول لهم إن العيــب ليس في مجرد تناول الطعام 
بعــد يــوم مــن الجوع، لكن العيب في التخمة والســفه والنوم طــوال النهار، العيب أن نصبح أمة 

عاطلة طوال شهر كامل.

الصوم وسيلة لتهذيب النفس وكبح الشهوات بفعل الحرمان، فكيف تتهذب  «
نفوسنا وتكبح شهواتنا ونحن نمدها بما لم نمدها به طوال العام؟ كل عام 

وأنتم بخير، وأعتذر لكم على ثقل دمي وكلوا ما شئتم... وكل عام وأنتم بخير.

جاء رمضان... كل عام وأنتم بخير

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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أثبت المدرب الوطني 
في هذا الموسم كفاءته 

وقيادته الناجحة في اعتالء 
منصات التتويج لكرة القدم، حينما 

تكون البيئة المحيطة به صحية، 
ولديه العناصر المحلية واألجنبية 
المميزة، ويلقى الدعم والثقة من 
رجاالت النادي.. علي عاشور مثااًل.

إصرار االتحاد البحريني لكرة 
القدم على مشاركة األندية 

المعنية في بطولة كأس 
النخبة رغم امتناع البعض عن 

المشاركة، يدل على وجود 
خلل في عملية التنسيق بين 

األطراف والوصول التفاق 
نهائي يرضي الجميع.

أشــاد النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بــن حمد آل خليفــة، بالجهود المتميزة 
التي يبذلها ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة للحفاظ 
على التراث الشــعبي كمكّون للثقافة الشــعبية بالمجتمع البحريني، من خالل البرامج والمبادرات التي يطلقها ســموه، والتي تأتي تنفيًذا لتوجيهات حضرة 
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، لتعزيز الموروثات التي تعد رافًدا من روافد التراث الوطني األصيل.

 وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة: “نعرب عن اعتزازنا بالجهود 
ســمو  أخــي  يبذلهــا  التــي  الكبيــرة 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
ســيدي  وتوجيهــات  رؤى  لتنفيــذ 
الجاللــة  صاحــب  حضــرة  الوالــد 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
هللا  حفظــه  المفــدى  البــالد  عاهــل 
ورعــاه، لدعــم الحفاظ علــى التراث 
الشــعبي. فإن توجيه سموه بإطالق 
مهرجــان ناصــر بن حمــد الرمضاني 
علــى  واضــح  تأكيــد  هــو  الشــعبي، 
حرص واهتمام ســموه على ترجمة 
بإطــالق  الملكيــة  التوجيهــات 
البرامــج والفعاليــات التــي تعّزز من 
الثقافة الشعبية التي يمتاز بها أهل 

البحرين”.
وتابع ســموه: “إن الهدف من إطالق 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
خليفــة لهــذا المهرجــان يرتكــز على 
تعزيــز األلعــاب الشــعبية التــي تعــد 

جــزًءا ال يتجزأ من التراث 
البحرينــي وتراث 

منطقــة دول 
مجلــس 

العربيــة،  الخليــج  بــدول  التعــاون 
واســًعا  اهتماًمــا  تســتقطب  والتــي 
مــن قبل الشــباب لممارســتها خاصة 
فــي المجالــس، فــإن هــذا المهرجان 
يعــد توثيًقــا لتلــك األلعــاب بالصوت 
والصــورة، مــن أجــل إحيــاء هــذا 
الشــعبي  المــوروث 
الناشئة  وإطالع 

عليها”.
ف  ضــا أ و

ســمو 

بــن حمــد آل خليفــة  الشــيخ خالــد 
ذراعيــه  يفتــح  المهرجــان  هــذا  أن 
الممــارس  البحرينــي  للشــباب 
لأللعــاب الشــعبية المعتمــدة، وهــي: 
الدامــة،  وزوجــي(،  )فــردي  الكيــرم 
“الدومنــة”،  الدومينــو  الشــطرنج، 
الهانــد،  الكــوت سداســي “بوســتة”، 
الســجن “لودو “، مشــيًرا ســموه إلى 
أنهــا فرصة إلبــراز قــدرات وطاقات 
المشــاركين فــي هــذه األلعــاب مــن 
بالحمــاس  خــالل منافســات مليئــة 
والتحــدي، موضًحا ســموه أن فكرة 
علــى  فقــط  تقتصــر  لــم  المهرجــان 
األلعــاب الشــعبية فحســب، بــل تــم 
اعتمــاد إدراج األلعــاب اإللكترونيــة 
الحديثة التي تستحوذ على اهتمام 
الشــباب البحرينــي، وهــي لعبــة كرة 
القــدم “FIFA” وكــرة الســلة وكذلك 
خليــط  لتكــون  “الببجــي”،  لعبــة 
الشــعبية واأللعــاب  األلعــاب  بيــن 
لهــذا  أن  ســموه  مبيًنــا  الحديثــة، 
المهرجــان أبعــاًدا إيجابيــة ستســهم 
تنميــة العقــل والترابــط المجتمعــي 

من خالل بناء جســور من العالقات 
االجتماعيــة التــي تعــزز مــن اللحمة 
ا  الوطنية بيــن أبناء البحرين، متمنيًّ
ســموه في الوقت ذاته كل التوفيق 
والنجاح للمشــاركين في منافســات 

هذا المهرجان.
 مــن جانبــه، ثّمن خليفــة بن عبدهللا 
رياضــات  لجنــة  رئيــس  القعــود 
للجنــة  التابعــة  الشــعبي  المــوروث 
األولمبية البحرينية، الدعم المستمر 
بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  قبــل  مــن 
حمــد آل خليفــة ألنشــطة المــوروث 
الشــعبي، منّوًهــا بالــدور البــارز الذي 
علــى  للحفــاظ  ســموه  بــه  يقــوم 

الموروث الشعبي البحريني. 
وقــال القعــود إن الدعــم والمســاندة 
من قبل ســمو الشــيخ خالد بن حمد 
نحــو  إصــراًرا  يزيدهــم  خليفــة  آل 
العمل بشكل أكبر لتطوير الرياضات 
الشــعبية والتراثيــة والحفــاظ عليها 

لألجيال القادمة.
مــن جانــب آخر، عقد خليفــة القعود 
اجتماًعا مع رؤســاء اللجان الفرعية 
الجاهزيــة  علــى  ووقــف  المنظمــة 
مهرجــان  مــن  نســخة  أول  لتنظيــم 
ناصــر بــن حمــد الرمضانــي الشــعبي 
الفضيــل  الشــهر  فــي  ســيقام  الــذي 
مــن  عشــر  التاســع  حتــى  ويســتمر 
رمضــان، إذ طالــب الجميــع بضرورة 
بــذل كل مــا بوســعهم إلنجــاح هــذا 
المهرجــان الــذي يحمــل اســًما غالًيــا 

على قلوبنا جميًعا. 
المهرجــان  هامــش  علــى  تقــام  كمــا 
فــي  تتمثــل  مصاحبــة  فعاليــات 
المنتجــة  لألســر  متنوعــة  معــارض 
ومطاعــم متنقلــة ومنطقــة ترفيهية 
وذلــك  األطفــال  أللعــاب  مخصصــة 
فــي  العائــالت  اســتقطاب  بهــدف 

أجواء احتفالية.

سمو الشيخ خالد بن حمد خليفة القعود

تمنى للمشاركين النجاح في مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني
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انطلقت يوم األحد منافسات بطولة األندية والشركات للسنوكر الرمضانية على صالة 
نادي كيو إن بالمنامة التي ينظمها االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس حتى 

15 مايو الجاري.

فــوز  عــن  األول  اليــوم  نتيجــة  وأســفرت 
فريــق بناغــاز )ب( علــى وزارة الداخليــة )أ( 
بنتيجــة )1/2( بعدما فــاز يونس صقر على 
علــى  1/3 وعبــدهللا مجيــران  فهــد خلــف 
2/3 وخليــل إبراهيــم علــى  ماجــد ضيــف 

هشام صقر 1/3.
وزارة  فريــق  فــاز  الثانيــة،  المبــاراة  وفــي 
الداخلية )ب( على شركة ألبا بنتيجة )0/3(، 
إثر فوز حامد ضيف على عيســى البنخليل 
1/3 وطــالل مطــر علــى ســلمان قمبــر 1/3 
وصــادق عبدالغنــي علــى عبــدهللا البنخليل 

.0/3
يونــس  )أ(  الداخليــة  وزارة  العــب  وحقــق 

صقر على أعلى معدل 61 نقطة.

وشــهد اليــوم األول حضور جماهيري مميز 
تابــع المنافســات بحماســية وســط متابعــة 
حثيثة من ِقبل أعضاء مجلس إدارة اللعبة 
الذين حرصوا على التواجد والوقوف على 
أمــور التنظيــم وتســهيل كافــة اإلجــراءات 

النطالق المنافسات بالشكل المثالي.
ويشــارك فــي البطولــة عشــرة فــرق وهــي 
)شركة ألبا، وزارة الداخلية )أ( و)ب(، شركة 
غاز البحرين الوطنية )أ( و)ب(، شركة نيازي 
للتجــارة، مؤسســة بوجيــري، نــادي باربــار، 

نــادي الخريجيــن، نادي كيــون إن(. وقد تم 
توزيــع الفــرق علــى مجموعتيــن، إذ ضمــت 
المجموعة األولى كل من )شركة ألبا، وزارة 
شــركة  الخريجيــن،  نــادي  “ب”،  الداخليــة 
نيــازي  شــركة  “أ”،  الوطنيــة  البحريــن  غــاز 

للتجــارة(، فيمــا ضمــت المجموعــة الثانيــة 
كل مــن )شــركة غاز البحريــن الوطنية “ب”، 
وزارة الداخلية “أ”، مؤسسة بوجيري، نادي 

باربار، نادي كيو إن(.
ويتأهــل األول والثانــي مــن كل مجموعــة 

النهائيــة، وســينال صاحــب  المراحــل  إلــى 
المركــز األول على جائزة مالية قدرها 500 
 100 والثالــث  دينــار   300 والثانــي  دينــار 
دينــار والرابــع 50 دينــاًرا باإلضافــة إلى 50 

ديناًرا ألعلى معدل للنقاط.

اللجنة اإلعالمية

انطالقة قوية لبطولة األندية والشركات للسنوكر

جانب من المنافسات 

حفــالً  داركليــب  نــادي  أقــام 
األول  الفريــق  لمــدرب  ــا  تكريميًّ
للكــرة الطائرة البرازيلي لوشــيانو 
ويليــان  المحتــرف  ومواطنــه 
تقديــًرا لهمــا بعــد نهايــة الموســم 
 ،2018/2019 الحالــي  الرياضــي 
وذلــك بمقر النادي بحضور معظم 
العبــي الفريــق األول ومجموعــة 
من أعضــاء مجلس اإلدارة. وكان 
نــادي داركليب نشــر على حســابه 
أن  )االنســتغرام(  علــى  الرســمي 
المــدرب  لتوديــع  مقامــة  الحفلــة 
والالعــب بعد نهاية الموســم، قبل 

أن يتم اســتبدال التعليق بحفل تكريم وليس توديًعا، فهل ســيجدد داركليب للمدرب 
البرازيلــي لوشــيانو تحديــًدا أم يتعاقــد مــع مــدرب جديــد لقيــادة العنيد في الموســم 

القادم؟
 يذكر أن داركليب حقق بقيادة المدرب البرازيلي لوشيانو هذا الموسم بطولة الدوري 
للمــرة الثانيــة فــي تاريــخ النادي بعدما ســبق وأن نجح مواطنه الكســندر تحقيق أول 
لقــب للعنيــد فــي موســم 2015/2016، وهــو مــا قــد يدفــع النــادي للتمســك بالمــدرب 
لوشــيانو لموســم جديــد، بيــد أن ذلك مرتبط بالتأكيــد برؤية مجلــس اإلدارة والجهاز 
اإلداري وتقييمهم للنتائج والمستويات التي ظهر عليها الفريق، باإلضافة إلى أن ذلك 

مرتبط بتوفر الميزانية التي قد تحول دون تكرار التجربة رغم نجاحها.
ودأب داركليــب خــالل الســنوات الماضــي علــى االســتعانة بمدربيــن أجانــب بــدالً من 

المحليين وقد أثبتت التجربة نجاحها في عدة مرات.

هل يوّدع داركليب مدربه لوشيانو؟

توبلي - اتحاد البحرين للدفاع عن النفس

شــهد رئيس اتحاد البحرين للدفاع عن النفس 
الوطنــي  المنتخــب  تدريبــات  الخيــاط  أحمــد 
للتايكونــدو عضــو مجلــس اإلدارة مديــر لعبــة 
التايكوندو خالد الحســن، حيث التقى الخياط 
مع المستشــار والمدير الفنــي للعبة التايكوندو 
الوطنــي  المنتخــب  والعبــي  نويصــر  توفيــق 

هشام الهاشمي ومحمد صالح.
 وأكــد الخيــاط أن االتحاد حريص على تقديم 
كامــل الدعــم لكافــة المنتخبــات الوطنيــة مــن 
أجــل تحقيــق أفضــل النتائــج فــي المشــاركات 
الخارجيــة وتطبيــق رؤية وشــعار ممثل جاللة 
الشــباب  وشــئون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتحقيق 
الميداليات الذهبية تحت شعار “الذهب فقط”، 
حيــث إن االتحــاد يحــرص علــى تهيئــة أفضل 

األجواء من أجل تحقيق هذا الشعار.
 وأوضــح الخيــاط أن لعبــة التايكونــدو حققت 
العديد من اإلنجازات في مشاركاتها الخارجية 

الســابقة وأن االتحاد على ثقة كبيرة بمواصلة 
ا  هذه النتائج المميزة في الفترة المقبلة، متمنيًّ
ومشــيًدا  للمنتخــب،  والنجــاح  التوفيــق  كل 
بجهود المستشــار والمدير الفنــي للعبة توفيق 
نويصر.  وســوف يشــارك المنتخــب في بطولة 
العالــم فــي مانشســتر االنجليزية بداية الشــهر 
القــادم، حيث اطمــأن الخياط علــى تدريباتهم 
وجاهزيتهــم للبطولة، ويســتعد العبا المنتخب 
للمشــاركة  صالــح  ومحمــد  الهاشــمي  هشــام 

فــي بطولــة العالــم بعــد انقطــاع المنتخــب عن 
المشاركات الدولية لمدة 3 أعوام، حيث تعتبر 
هــذه المشــاركة األولــى لهم بعد هــذا االنقطاع، 
وبذلــك تعــد هــذه المشــاركة الخطــوة األولــى 
المشــاركات  إلــى  التايكونــدو  لعــودة منتخــب 
الدوليــة واإلعــداد للبطــوالت الدوليــة القادمــة 
وأهمهــا التأهيــل األولمبــي لعــام 2020 والعمل 
علــى زيــادة عــدد الالعبين للوصــول إلى فريق 

كامل في المستقبل.

جانب من الزيارة

أكد دعم المنتخب لتحقيق أفضل النتائج في المشاركات الخارجية

الخياط يزور تدريبات التايكوندو

تقام عند 10 من مساء اليوم مباراة إياب الملحق الكروي للموسم الرياضي 2018-2019، 
وذلــك بيــن فريقي ســترة والحالة على اســتاد األهلي. وكانت مواجهــة الذهاب أقيمت 2 
مايو الجاري على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة، وفاز فيها الحالة بنتيجة )3-1(.

االتحــاد  اســتحدثها  الملحــق  مباريــات 
البحريني لكرة القدم في الموســم الماضي، 
وتجمــع ثامــن ترتيــب دوري ناصــر بن حمد 

الممتاز
مع ثالث ترتيب دوري الدرجة الثانية.

اليــوم بيــن الحالــة  إلــى مبــاراة   وبالعــودة 
)ثامن دوري ناصر بن حمد الممتاز( وســترة 
)ثالــث دوري الدرجــة الثانية(، فــإن برتقالي 
مــن  بفرصتيــن  المواجهــة  يدخــل  الحالــة 
أجــل ضمــان البقــاء في الــدوري الممتــاز، إذ 
إن الحالــة يلعــب علــى فرص عديــدة تؤمن 
موقعه بين األندية الكبار، حيث أن فوزه أو 
تعادله أو خسارته بفارق هدف وحيد يعني 
بقاءه ضمن الدوري الممتاز من جهة، وبقاء 

سترة في الدرجة الثانية من جهة أخرى.

ســوى  أمامــه  مجــال  ال  فإنــه  ســترة،  أمــا 
إن  حيــث  أكثــر،  أو  هدفيــن  بفــارق  الفــوز 
هــذه النتائــج ســتؤهله إلى الــدوري الممتاز، 

وتهبط بالحالة إلى دوري الدرجة الثانية.
يشرف على الطرفين مدربان وطنيان: علي 
منصور مع سترة، ومحمد زويد مع الحالة.

وينص نظام الملحق على مشاركة محترف 
نظــًرا  الحالــة؛  صفــوف  فــي  فقــط  واحــد 

لمواجهته مع فريق من الدرجة الثانية.
يعــول علــي منصــور علــى مجموعــة جيــدة 
مــن الالعبيــن الشــباب أمثــال ســيد قاســم 
علــوي، ســيد محمد أمين، محمــود العريبي، 
باإلضافة إلى تواجد الحارس أحمد مشيمع 
المحتــرف  علــى  عــالوة  حبيــل،  ومحمــد 

دييغو.

أمــا محمــد زويــد، فــإن يعتمــد علــى تواجد 
عبــاس  حاجــي،  كحســين  محليــة  أســماء 
مبــاراة  فــي  هدفيــن  ســجل  الــذي  الســاري 
محمــود  األم،  فريقــه  وبمرمــى  الذهــاب 
الحايكــي، والحارس حمد الدوســري، راكان 
المحترفيــن  أحــد  إلــى  باإلضافــة  مفلــح، 

سامويل أو جواو.

الحالة يواجه ســترة بأفضليــة للبقاء في الــدوري الممتاز

من يحسم بطاقة الملحق الكروي؟

حسن علي

متابعة حثيثة من 
أعضاء مجلس 

اإلدارة وحضور 
جماهيري مميز

أحمد مهدي

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي



ز نادي العروبة أكثر من خمسين طاولة ورقعة شطرنج في قاعة إبراهيم خليل  جهَّ
كانو بمقره في الجفير الستقبال المشاركين من الجنسين في بطولة المرحوم جاسم 

محمد فخرو )43( الرمضانية المفتوحة للشطرنج من داخل البالد أو خارجها.

مجلــس  عضــو  حميــدان  محمــود  وقــال 
اإلدارة رئيــس لجنــة الشــطرنج إن العمل 
اإلداري سار على ما يرام والقاعة جاهزة 
بــكل مســتلزماتها ومــا تحتاجــه البطولــة 
من أدوات وساعات وأماكن للمشاركين.

وأشــار إلــى أن حفــل االفتتــاح ســيكون 
مســاء يــوم األربعــاء الثامــن مــن الشــهر 
الجــاري عنــد الســاعة التاســعة وبرعايــة 

وحضــور  )فخــرو(  الكريمــة  العائلــة 
المدعويــن والضيــوف ورجــال الصحافــة 

الرياضية وكبار المسؤولين.
إلــى  يهــدف  اإلدارة  مجلــس  إن  وقــال: 
تســاهم  والئقــة  راقيــة  بطولــة  تقديــم 
في نشــر هــذه الرياضــة الفكريــة األنيقة، 
ويعبــر عــن حفاظه المســتمر علــى تراثها 

التاريخي ونشرها على أوسع نطاق.

تنطلــق مســاء اليــوم مباريــات بطولــة المرحوم يوســف خليل المؤيــد الرمضانيــة لزوجي التنس 
التــي ينظمهــا نــادي البحريــن للتنــس ضمــن أنشــطته الرمضانية تخليــًدا لذكرى المرحوم يوســف 
خليل المؤيد، أحد قدامي أعضاء نادي البحرين للتنس ومن أكثر الداعمين للنادي طوال حياته، 

ويحضر االفتتاح رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي ورئيس وأعضاء اللجان المنظمة.

 وبعــد مراســم االفتتــاح تقــام 6 مباريــات 
األولــى  المرحلــة  تبــدأ  مرحلتيــن،  علــى 
مســاء،  والنصــف  التاســعة  الســاعة  فــي 
وأهمهــا اللقــاء الــذي يجمــع حامــل اللقــب 
أبــو  ومحمــد  المخــرق  حســين  الثنائــي 
حســن مــع الثنائــي عيســى الســماك وأنيل 
أســيك، واللقــاء الذي يجمــع الثنائي ناجي 
الســماهيجي وأحمــد عمــران مــع الثنائــي 

عــادل المحمــود وعصــام مصطفــي، وتبدأ 
فــي  المباريــات  مــن  الثانيــة  المرحلــة 
الســاعة العاشــرة والنصــف مســاء وأهمهــا 
لقــاء وصيــف البطــل فــي العــام الماضــي 
الثنائي عبد الحســين نشــابه وأمين شرف 
مــع الثنائــي زاهــد حيــدر وغــام محمــد. 
وتقــام كافــة المباريات علــى ماعب نادي 

البحرين للتنس بالجفير.

افتتاح بطولة المؤيد الرمضانية للتنس“العروبة” يعلن الجهوزية لبطولة فخرو للشطرنج

فــي لقــاء مثيــر وصفــه المتابعون بالنهائــي المبكر تمكن فريق بيت التمويل الوطني من رفع حظوظه بالتأهــل للدور الثاني في بطولة تأمين 11 
لكرة الصاالت المقامة على نادي الشباب حين فاز على بنك البحرين المركزي بثالثة أهداف مقابل هدف، فيما فاز ترست ري على أكسا للتأمين 

بنتيجة )13/1(.

 فــي المبــاراة األولــى، دخــل الفريقــان اللقــاء 
بحذر شديد حيث يتنافس كاهما على بطاقة 
التأهــل للــدور الثانــي، وتمكــن بيــت التمويــل 
الوطني من التقدم عن طريق العبه المحترف 
علــي جميل لينتهي الشــوط األول بهدف دون 

در.
 في الشوط الثاني دخل بنك البحرين المركزي 
بقــوة لتعويض النتيجــة وكان له ما أراد حيث 
ســجل الاعــب خليفة رشــدان هــدف التعادل، 
ولكن بيت التمويل الوطني كان يرغب بحسم 
األمــور فضغط بــكل قوة إلحراز التقدم وحقق 
ما يصبو إليه حين سجل الهداف حمد يوسف 
رائعــة  تكتيكيــة  ومــن جملــة  الثانــي،  الهــدف 
أطلــق علــي جميــل رصاصة الرحمة بتســجيله 
بيــت  بفــوز  اللقــاء  لينتهــي  األهــداف  لثالــث 

التمويل الوطني بثاثة أهداف مقابل هدف.
الوطنــي  التمويــل  بيــت  الفــوز يتصــدر  بهــذا   
المجموعــة األولــى بـــ6 نقــاط من فوزيــن بينما 
بقــي رصيد بنــك البحرين المركزي 3 نقاط من 

فوز وخسارة. 
التمويــل  بيــت  محتــرف  عبــر  اللقــاء،  وبعــد 
ســعادته  عــن  جميــل  علــي  الاعــب  الوطنــي 
بتحقيــق الفــوز في هــذه المباراة وأمــام فريق 
بنــك البحريــن المركــزي والذي اعتبره منافًســا 
مباشــًرا علــى بطاقــة التأهــل للــدور الثانــي لما 
يمتلكــه مــن عناصــر، لكنــه يــرى أن االنضبــاط 
الذي ظهر عليه فريقه كان نقطة الحســم التي 

رجحت كفة فريقه للفوز.
أما عيسى بو حمود العب فريق بنك البحرين 
المركزي فيرى أن فريقه دخل المباراة بارتباك 
وهــو مــا أدى لفقــدان تــوازن الفريــق وهــذا مــا 
كلفــه الخســارة، حيــث إن المنافــس لــم يكــن 

خصًمــا ســهاً، ولكــن بوحمــود علــى ثقــة تامــة 
أن فريقــه قــادر علــى العودة للمســار الصحيح 

وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.
 وفــي المبــاراة الثانية، حقق فريق ترســت ري 
النتيجــة األكبــر فــي البطولــة لحــد اآلن حيــث 
تفــوق علــى فريــق أكســا البحريــن بـــ13 هدًفــا 
مقابــل هدف وحيــد، وكان واضًحــا تأثر فريق 
أكسا بالغيابات ولكن هذا ال يقلل من الحماس 
والقــوة التــي ظهر بها فريق ترســت ري والذي 
تقــدم مــع بداية المباراة حيــث تألق محترفوه 
محمــد درويــش وعلــي عبدالرســول وســجا 

لوحدهما 9 أهداف.
 المبــاراة كانــت مــن جانــب واحــد تماًمــا حيث 
بالطــول  الملعــب  علــى  ري  ترســت  ســيطر 
والعرض ورغم تســجيله لهذه النتيجة الكبيرة 
إال أن العبيــه تفننــوا فــي إضاعــة العديــد مــن 
الفرص السهلة التي لو سجلت لكانت النتيجة 

أكبر بكثير.
 بهــذا الفــوز يحصــد ترســت ري نقاطــه الثاث 
األولــى ويعلن أنــه يدخل لهــذه البطولة بهدف 
فمنــي  البحريــن  أكســا  فريــق  أمــا  المنافســة، 

بالخسارة الثانية.
 وبعــد هــذه النتيجــة العريضــة صــرح العــب 
فريــق ترســت ري إبراهيــم كويــد أن تحقيــق 
ا  الفــوز فــي أول مبــاراة فــي البطولــة مهــم جدًّ
ودافــع معنــوي كبير في طريق تحقيق أهداف 
الفريــق، وأضــاف أن الفريــق هذا العــام يطمح 
بالمنافســة وهــذه واضــح من خــال الصفقات 
التــي أبرمهــا حيث تعاقد مــع أفضل العب في 
والاعــب  عبدالرســول  علــي  الصــاالت  دوري 
أن  كويــد  ويــرى  درويــش،  محمــد  الهــداف 
ا فــي المجموعة  المنافســة ســتكون صعبــة جدًّ
األولــى ولكن فريقه قــادر على تحقيق النتائج 

اإليجابية.

يشــارك  فريقــه  أن  فاعتبــر  كومــار  أجــاي  أمــا 
فــي البطولــة بهــدف إنجاح البطولــة والتواجد 
فــي هــذا المحفــل الرائع، ومن وجهــة نظره أن 
األهــداف المرجــوة تحققت في المباراة والتي 
األفضــل  الطــرف  كان  ري  ترســت  أن  صــرح 
فيهــا بــدون منازع، كمــا يعتقد كومار أن أكســا 
البحريــن قادر على تصحيح أوضاعه والعودة 

بشكل أقوى في المباراة القادمة.

أحمد عبدالنبي أحد المحترفين

لــكل  العــام  البطولــة فــي هــذا  يســمح قانــون 
فريــق بتســجيل العبيــن محترفيــن، واختيــار 
المحترفيــن المناســبين يلعــب دوًرا كبيــًرا فــي 
الشــكل الــذي ســيظهر عليه الفريــق، ولعّل أبرز 
ما يميز فريق بيت التمويل الوطني هو وجود 
العــب منتخبنــا الوطنــي لكــرة الصــاالت أحمد 

عبدالنبــي فــي صفوفــه كاعب موظــف برفقة 
كل مــن زمائــه بنــادي الشــباب فــاح عبــاس 
وعلــي جميــل كمحترفيــن وهو ما يشــكل قوة 

ضاربة للفريق.
 

ضيف اليوم الثاني

تســتضيف اللجنــة المنظمــة فــي كل يــوم مــن 
أيــام البطولة إحــدى الشــخصيات المؤثرة في 

الرياضة البحرينية.
ضيــف اليــوم الثانــي مــن البطولــة كان نائــب 
رئيس لجنة الشــواطئ والصــاالت في االتحاد 
منتخبنــا  ومشــرف  القــدم  لكــرة  البحرينــي 

الوطني لكرة الصاالت، سيرين قمبر.
والمؤسســين  األعمــدة  أحــد  ســيرين  وتعتبــر 
للعبــة كــرة الصــاالت ولهــا تاريــخ عريــق مــن 
حيــث المشــاركة في لجان التنظيــم للبطوالت 

اإلقليمية والمنتخبات الوطنية.

مسابقات الترفيه 

المســابقات  المنظمــة تنظيــم  اللجنــة  تواصــل 
الترفيهية في فترات االستراحة بين الشوطين 
وبعــد المباريــات، حيــث تحــرص اللجنــة علــى 
إدخال الفرح والســرور علــى جميع الحاضرين 
مــن جماهيــر البطولة، حيث تقام بين شــوطي 
المبــاراة األولــى مســابقة خاصــة باألطفال، أما 
بعــد المبــاراة األولــى فهنــاك تحدي ترســت ري 
اليــوم حيــث ســيصل مبلــغ التحدي فــي اليوم 
ــا بعــد أن فشــل  الرابــع إلــى 80 دينــاًرا بحرينيًّ
فريق الجمهور في تحدي فريق المنظمين في 
اليوم الثالث، وتختتم الفعاليات الترفيهية مع 
مســابقة صــوب واربــح مــع ســوليدارتي حيث 

تحدد مهارتك في التسديد جائزتك.

اللجنة اإلعالمية:

الـــــصـــــاالت لـــــكـــــرة   ”11 “تـــــأمـــــيـــــن  مــــنــــافــــســــات  اســــــتــــــمــــــرار 

بيت التمويل الوطني يحسم النهائي المبكر
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تنطلــق اليــوم )الثالثــاء( منافســات كأس النخبــة لكــرة القدم للموســم الرياضــي 2019-2018، وذلــك بإقامة لقاءيــن عند 9.30 
مساء.

لحساب المجموعة األولى يلعب الرفاع مع 
المحــرق علــى االســتاد الوطني، ولحســاب 
المجموعة الثانية يلعب المنامة مع النجمة 
آل  محمــد  بــن  علــي  الشــيخ  اســتاد  علــى 

خليفة.
إذ  إلــى مجموعتيــن،  الفــرق  تقســيم  وتــم 
تضــم األولى: الرفــاع، المحرق والحد، فيما 
والرفــاع  النجمــة  المنامــة،  الثانيــة:  تضــم 

الشرقي.
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  وكان 
اســتحدث بطولة كأس النخبة في الموسم 
الماضي، وأحرز لقبها آنذاك فريق الحد بعد 

فوزه في المباراة النهائية على المالكية.
وينــص نظــام كأس النخبــة علــى مشــاركة 

بطــل الــدوري الممتــاز وبطــل كأس الملــك، 
باإلضافة إلى أول 5 فرق في الترتيب العام 
للــدوري الممتــاز، حيــث يتــم تقســيم الفرق 
إلــى مجموعتيــن، ويتأهــل األول والثانــي 
إلــى نصــف النهائــي ثــم يلعب الفائــزان فيه 

المباراة النهائية.
وبالعودة إلى مباريات اليوم، فإن المواجهة 

األولــى التــي تجمــع الرفــاع بالمحــرق هــي 
الخامســة بيــن الطرفيــن هــذا الموســم، إذ 
التقيا ذهاًبا وإياًبا في دوري ناصر بن حمد 
إلــى ذهاًبــا وإياًبــا فــي  الممتــاز، باإلضافــة 
نصــف نهائــي كأس الملــك، وانتهــت جميــع 
المباريــات بفــوز الرفــاع، فيمــا عــدا ذهــاب 
الــدور ســيطر التعادل اإليجابــي )1-1( على 

النتيجة.
الغريميــن  بيــن  المواجهــات  آخــر  وكانــت 
التقليدييــن يوم الســبت الماضي في ختام 
دوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز، والــذي توج 
الرفــاع بلقبه، حيــث تمكن الرفاع من الفوز 

بنتيجة )4-2(.
لقــاء اليــوم بــا شــك ســيكون مختلًفــا عــن 

)علــي  الفريقيــن  مدربــا  ويــدرك  ســابقيه، 
عاشــور مع الرفاع وعلي عامر مع المحرق( 
أهمية النقاط الثاث في سبيل التأهل إلى 

نصف النهائي.
أمــا المبــاراة الثانيــة، فإنهــا تجمــع وصيــف 
الــدوري فريــق المنامــة مــع النجمة صاحب 

الترتيب الرابع في الدوري.
وتعــد المواجهة متكافئة بين الطرفين، في 
حين يدخل النجمة تحت ضغط المباريات؛ 
نظًرا لمشاركته في كأس االتحاد اآلسيوي، 
ومع خروجه من ســباق التأهل في المشهد 
اآلســيوي، إال أنــه تبقــت لــه مبــاراة يوم 14 
مايــو الجــاري علــى االســتاد الوطنــي أمــام 

فريق االتحاد السوري.
الوطنــي  المــدرب  المنامــة  علــى  يشــرف 
محمد الشمان، والنجمة المدرب التونسي 

فتحي العبيدي.

انطـالق كـأس النخبــــة لكـــــرة القـــــدم

يوسف المؤيدمحمود حميدان 

أحمد مهدي

اليوم إقامة 
مواجهتين في 

توقيت واحد
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واصل وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد سلسلة زياراته للمراكز الشبابية، 
حيــث زار مركــز شــباب دمســتان والتقــى خــال الزيــارة بالنائــب أحمــد الدمســتاتي 

رئيس مجلس إدارة مركز شباب دمستان وعدد من أعضاء مجلس اإلدارة. 

 وخــال الزيــارة تجــول وزيــر شــؤون الشــباب 
والرياضة في مبنى مركز شباب دمستان الذي 
شــيد بجهــود ذاتيــة مــن قبــل أعضــاء مجلــس 
المنطقــة  وأهالــي  ومنتســبيه  المركــز  إدارة 
وتعــرف علــى البرامج واألنشــطة التــي يقيمها 
المركــز وعــدد الفعاليــات التــي يقيمهــا المركــز 
والــذي اختتم العام الماضــي بإقامة 32 فعالية 
شــاب   3500 مــن  أكثــر  فيهــا  شــارك  متنوعــة 

وشابة. 
 واطلــع وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة خال 
بالمركــز  االســتثمارية  الفــرص  علــى  الجولــة 
يمتلكهــا  التــي  للعقــارات  األفضــل  واالســتثمار 
وأعضــاء  رئيــس  رؤيــة  إلــى  واســتمع  المركــز 
بمــا  األمثــل  اإلدارة حــول االســتغال  مجلــس 
ا ويمكنه من تنفيذ  يســاهم في دعم النادي ماليًّ
المزيد من البرامج واألنشطة الموجهة للشباب. 
والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  واســتمع 
إلــى طلبــات مركــز شــباب دمســتان التــي مــن 

للمركــز  المجــاورة  األرض  ضــم  طلــب  بينهــا 
المنشــآت  تطويــر  فــي  منهــا  االســتفادة  ليتــم 
الشــبابية والرياضيــة التابعــة للمركــز باإلضافة 
مــع  يتناســب  الــذي  بالشــكل  اســتثمارها  إلــى 
توجهــات المركــز واحتياجاتــه كمــا تــم خــال 
الزيارة االطاع على تطوير المنشآت الشبابية 

والرياضية بالمركز. 
 وبهــذه المناســبة، أشــاد وزيــر شــؤون الشــباب 
والرياضــة بالجهــود الكبيــر التــي يبذلها رئيس 
وأعضــاء مجلــس إدارة مركــز شــباب دمســتان 
وعملهــم المقــدر فــي ســبيل االرتقــاء بالقطــاع 
الشــبابي والرياضــي فــي المنطقــة واحتضــان 
الشــباب وتوجيــه طاقاتهــم بالصــورة الســليمة 
مشــيًدا  وطاقاتهــم،  هواياتهــم  تلبــي  التــي 
بالجهود المتميزة والعمل بروح الفريق الواحد 
من قبل مجلس اإلدارة واألهالي التي ساهمت 

في تشييد المبنى بجهود ذاتية. 
وأكــد أيمــن المؤيــد أن وزارة شــؤون الشــباب 

والرياضــة تحــرص علــى الوقــوف إلــى جانــب 
علــى  قــادًرا  ليكــون  دمســتان  شــباب  مركــز 
خدمــة أكبــر شــريحة مــن شــباب المنطقــة مــن 
خــال طرح البرامج المنوعــة التي تلبي ميول 
واهتمامات الشــباب فــي مختلف المجاالت بما 

يتوافــق مع مبادرات البرنامج الوطني لتطوير 
القطاع الشبابي والرياضي “استجابة”. 

 ومن جانبه، أعرب رئيس مركز شباب دمستان 
عــن تقديــره للجهــود الطيبــة التــي يبذلها وزير 
شــؤون الشــباب والرياضة لارتقاء بالقطاعين 

وخاصــة  المملكــة  فــي  والرياضــي  الشــبابي 
المراكز الشــبابية، مشــيًدا بالزيارة التي قام بها 
لاطــاع عــن قرب على مركز شــباب دمســتان 
والتعــرف علــى البرامــج التــي يقيمهــا المركــز 

واحتياجاته والخطط المستقبلية له.  

وأشــار الدمســتاني إلــى أن زيارة وزير شــؤون 
الشــباب والرياضــة للمركــز تبعث علــى التفاؤل 
وســتعطي مجلــس اإلدارة دافًعــا من أجل بذل 
المزيــد مــن الجهــود لتكثيف االهتمــام بالقطاع 

الشبابي في المنطقة.

جانب من الزيارة

المؤيد يطلع على برامج واحتياجات مركز شباب دمستان
اإلدارة مجلــس  مــن  الواحــد  الفريــق  بــروح  والعمــل  المتميــزة  بالجهــود  أشــاد 

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة اللجنة اإلعالمية

بدأت األمانة العامة لاتحاد العربي للريشة 
إلقامــة  اســتعداًدا  تحضيراتهــا  الطائــرة 
اجتمــاع المجموعــة العربيــة لاتحــاد الــذي 
واجتمــاع  الصينيــة،  نانــغ  بمدينــة  ســيعقد 
اللجنة التنفيذية الثالث الذي سيعقد بنفس 
24 مايــو الجــاري،  المدينــة وذلــك بتاريــخ 
وذلــك على هامش إقامــة اجتماع الجمعية 
العموميــة لاتحــاد الدولــي للريشــة الطائرة 

بضيافة الصين.
 وقــال األمين العام لاتحاد العربي للريشــة 
الطائــرة جعفــر إبراهيــم أن األمانــة العامــة 
وّجهــت الدعــوة لكافــة االتحــادات العربيــة 
تــم  كمــا  االجتماعيــن،  لحضــور  األعضــاء 
مشــيًرا  لكليهمــا،  األعمــال  جــدول  إرســال 
إلــى أن اجتمــاع المجموعــة العربيــة يأتــي 
فــي إطــار حرص اللجنــة التنفيذية برئاســة 

الدكتورة سوسن تقوي على تعزيز التواصل 
الفعــال مــع االتحــادات األعضــاء والتباحث 
والتشاور حول مختلف المواضيع التي تهم 
الريشــة الطائرة العربية، حيث تم استغال 
تواجــد ممثلــي االتحــادات الوطنيــة خــال 
اجتمــاع الجمعية العمومية لاتحاد الدولي 
لعقد هذا االجتماع وبحث ومناقشة العديد 
من النقاط المهمة التي ستدرج على جدول 

األعمال.
 كمــا أوضــح أن اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة 
المواضيــع  مــن  العديــد  كذلــك  ســيتناول 
الكشــف عنهــا الحًقــا،  التــي ســيتم  المهمــة 
مؤكــًدا حــرص األمانة العامــة على الترتيب 
الائقــة  بالصــورة  لاجتماعيــن  واإلعــداد 
والمتميزة بما يتناسب مع التطور الملموس 
فــي عمــل االتحــاد خــال الفتــرة الماضيــة، 

ا أن يسهم االجتماع بالخروج بأفضل  متمنيًّ
القــرارات التــي ترمــي إلى تفعيل األنشــطة 
األولــى  بالدرجــة  والمســابقات  والبرامــج 
االرتقــاء  علــى  إيجابيــة  بصــورة  لتنعكــس 
بلعبة الريشة الطائرة في الوطن العربي من 

المحيط إلى الخليج.

اســتطاع متســابق فريــق البحريــن للتحمــل 13 خافيير غوميــز أن يتوج 
بلقــب بطولــة العالم في التريثلــون التي أقيمت في بونتيفيدرا، إســبانيا 
السبت الماضي وهذا اللقب التاسع الذي يفوز به غوميز بهذه البطولة. 

وكان الســباق قد شــهد اقتطاع لمسافة الســباحة بسبب درجات الحرارة 
القارسة )9 درجات حرارة مئوية(. 

 ومع ذلك، أنهى غوميز مرحلة السباحة وهو متقدم بدقيقة واحدة على 
منافســيه غيــر إن زميلــه في الفريــق تيرينزو بوزون اســتطاع أن يقلص 
الفارق معه، ويتقدم في الصدارة خال مرحلة الجري وشهدت المرحلة 
الحاســمة للســباق منافســة 12 متســابًقا على المركز األول، إال أن غوميز 
أثبــت أنــه هــو األفضــل بين الجميــع ليخطف اللقــب، فيما تراجــع بوزون 
للمركز السابع. وأنهى غوميز السباق في 5 ساعات، و5 دقائق و39 ثانية. 
 من جهتها، استطاعت هولي لورانس أن تدعم مركزها الثاني الذي فازت 
بــه فــي بطولة أشــون ســايد بالفــوز بلقب بطولــة القديس جــورج للرجل 
الحديــدي 70.3 والتــي أقيمت في شــمال أمريكا. وأنهت لورانس ســباق 
الســباحة فــي 24:57 ثانيــة، ولكــن متأخرة بـ3 ثوان علــى المتصدر ولكن 
بفضل أدائها القوي في مرحلة ســباق الدراجات الهوائية، اســتطاعت أن 
ا قدره ثاث دقائق دقائق ونصف مع  تخطف الصدارة وتبني فارًقا زمنيًّ

أقرب ماحقاتها. 
 وعّززت هذه الصدارة خال مرحلة الجري، وأنهت السباق في 4:06:05 
بفــارق زمنــي قــدره 8 دقائــق عــن أقــرب منافســاتها وسيشــارك كًا مــن 
لورانــس وبــوزون فــي بطولــة آســيا والمحيــط الهــادئ للرجــل الحديــدي 

.70.3
 من جهته، استطاع زميلهم في الفريق جان فرودينو أن يفوز في سباق 

كأس بوشوتين سيغيرالند للترايثلون.

جعفر إبراهيم
جانب من المشاركات

تحتضنهمــا الصين نهاية الشــهر على هامش عموميــة االتحاد الدولي تألــق خافيير غوميــز وهولــي لورانس وجــان فرودينو
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اتحاد ألعاب القوى يغيب عن بطولة العالم للتتابعات
ــرك الــعــالــمــي األهـــم ــت ــع ــم ــل ــرات تــحــضــيــًرا ل ــك ــس ــع ــم لــمــشــاركــة الـــعـــدائـــيـــن ب

قــّرر االتحــاد البحرينــي أللعاب القوى عدم المشــاركة في بطولة العالــم للتتابعات التي 
من المقرر لها أن تقام بمدينة يوكاهاما اليابانية خال يومي 11 و12 مايو الجاري.

كانــت  التــي  المشــاركة  االتحــاد  وألغــى   
مدرجــة علــى خطتــه الســنوية لرغبتــه في 
العدائيــن  مختلــف  أمــام  المجــال  إتاحــة 
والعــداءات لاســتعداد األمثــل للمشــاركة 
فــي بطولــة العالــم أللعــاب القــوى للرجــال 
بالعاصمــة  ســتنطلق  التــي  والســيدات 
ســبتمبر  شــهر  خــال  الدوحــة  القطريــة 
ابتعــاث  االتحــاد  ينــوي  حيــث  المقبــل، 
العدائيــن لخوض سلســلة من المعســكرات 
التدريبيــة الخارجيــة للوصــول إلــى أعلــى 
مراحــل الجاهزية الفنيــة والبدنية بدال من 

المشاركة في بطولة العالم للتتابعات.
 وكان اتحــاد ألعــاب القــوى بــدأ مشــاركاته 
الختــراق  العربيــة  بالبطولــة  العــام  لهــذا 

الضاحيــة للرجــال والســيدات التي أقيمت 
ماراثــون  نصــف  وســباق  األردن،  فــي 
البحريــن الدولــي الــذي أقيــم بشــهر مارس 
على أرض المملكة، وبطولة العالم الختراق 
الضاحيــة التــي أقيمت في الدنمارك بشــهر 
مــارس الماضي، والبطولــة العربية للرجال 
والسيدات التي أقيمت بمصر بشهر مارس 
الماضي، وأخيًرا البطولة اآلسيوية للرجال 
العاصمــة  فــي  أقيمــت  التــي  والســيدات 

القطرية الدوحة بشهر أبريل الماضي.
 ويســعى منتخــب ألعــاب القــوى لتحقيــق 
نتائــج إيجابيــة مشــرفة فــي بطولــة العالم 
حققــت  بعدمــا  القادمــة  القــوى  أللعــاب 
البحريــن ميداليــة ذهبيــة وفضيــة، األولى 

كانــت من نصيب روز تشــيليمو في ســباق 
الماراثون، والثانية من نصيب ســلوى عيد 

ناصر في سباق الـ400 متر، لتأتي البحرين 
إلــى  وتقدمــت  ــا  عربيًّ األول  المركــز  فــي 

ا عبر تاريخ  المركز الثامن والعشــرين عالميًّ
بطوالت العالم الســابقة، برفع رصيدها إلى 

تســع ميداليات متنوعة منها ست ذهبيات 
وفضية واحدة وبرونزيتان.

تتويج أبطال ألعاب القوى بمشاركتهم في البطولة اآلسيوية من مشاركة القوى البحرينية في البطولة اآلسيوية

حسن علي
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أكد األمين العام المســاعد للمجلس األعلى للشــباب والرياضة عبدالرحمن عســكر أن دورة ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد الرمضانية تعد واحدة من مبادرات متعددة أطلقها سموه؛ خدمة للرياضة 
البحرينيــة. واعتبــر عبدالرحمــن عســكر أن تواصــل إقامة الدورة للســنة 12 علــى التوالي يعكس 
مــا يوليــه ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفة، مــن اهتمام كبير للشــباب البحريني عبر توفير 
البرامج الرياضية المختلفة والهادفة في المقام األول إلى تعزيز الحركة الرياضية في المملكة.

وقــال عســكر إن رعايــة ســمو الشــيخ ناصــر بن 
أعطــت  الرمضانيــة  للــدورة  خليفــة  آل  حمــد 
الحــدث بعــدا كبيــرا علــى مســتوى كــرة القــدم 
أساســيا  رافــدا  الــدورة  باتــت  إذ  البحرينيــة، 
لألنديــة والمنتخبــات الوطنيــة بمــا تخرجه من 
العاليــة  وإمكاناتهــا  قدراتهــا  أثبتــت  مواهــب 
مــن خــال دورة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 

الرمضانية.
وأضاف عســكر أن الدورة حققت نقات نوعية 
من نسخة إلى أخرى، مشيرا إلى أنه مع وصولنا 
نســخة  كل  حليــف  النجــاح  بــات   12 للنســخة 
وبشــكل متطــور من عام إلــى آخر، خصوصا مع 
األفــكار والرؤى التطويرية التي يقدمها ســموه 
للدورة في كل نسخة؛ األمر الذي يعطيها زخما 
تنافســيا وإعاميــا كبيــرا، إذ باتــت الــدورة مــن 
أهــم الفعاليــات في المنطقة؛ لما اســتقطبته من 
نجــوم كبار على المســتويات العالميــة والقارية 

واإلقليمية والمحلية.
إقامــة  اســتمرار  أن  عســكر  عبدالرحمــن  وأكــد 
توفيــر  علــى  ســموه  حــرص  يعكــس  الــدورة 
للشــباب  والمســاندة  الدعــم  أشــكال  مختلــف 
فــي  الرياضــي  نشــاطهم  لممارســة  البحرينــي؛ 
والتنافــس  التعــارف  هدفهــا  مثاليــة  أجــواء 

واالرتقاء بالرياضة البحرينية.
وأشــاد عســكر بااللتفاف الكبير الذي تحظى به 
دورة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد الرمضانيــة 
بيــن مختلــف الجهات، مؤكدا أن ذلــك يعزز من 
تطلعات سموه الرامية إلثراء الحركة الرياضية 
عبر دورة بات يشار إليها بالبنان؛ لما تحققه من 

نجاحات ومكتسبات من نسخة إلى أخرى.
وعبــر عســكر فــي ختــام تصريحــه عــن خالــص 
شــكره وتقديره إلى ســمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة، ومــا يوليــه ســموه مــن اهتمــام بالــغ 
بالشباب البحريني، مؤكدا أن مخرجات الدورة 
اإليجابية ملموسة األثر وبشكل يعكس األفكار 
ســبيل  فــي  ينتهجــه  ومــا  لســموه  التطويريــة 
رقــي الرياضــة البحرينيــة وقيادتهــا إلــى أعلــى 

المستويات.

ويننغ والزعيم يتصدران الثالثة

حقــق فريــق ويننغ فوزا مســتحقا على حســاب 
فريــق نومــاس بنتيجــة هدفيــن مقابــل هــدف، 
فــي المبــاراة التــي جمعــت بيــن الفريقيــن يــوم 
امــس األول )األحــد( ضمن مباريــات المجموعة 
الثالثــة لمســابقة كــرة القــدم ببطولــة ناصــر بــن 

حمــد الرمضانيــة الخامســة لأللعــاب الرياضيــة 
“ناصر١٢”.

فــي  الســالم  يوســف  الاعــب  الهدفيــن  ســجل 
الدقيقــة ٦٠، والاعــب محمــد بــن فصــال فــي 
الدقيقــة ٧٢، فيما ســجل هدف نوماس الاعب 
راشــد جمــال فــي الدقيقــة ٩١. وبهــذه حصــد 
رصيــد  ظــل  فيمــا  نقــاط،   ٣ أول  علــى  ويننــغ 
نومــاس خاليــا مــن دون نقــاط، علما بــأن فريق 
الزعيــم، وفــي المجموعة ذاتها تغلــب على فور 

إيفر بهدف دون رد.

قالوا بعد المباراة

قــال حــارس فريــق الزعيــم محمــد يوســف بعد 
فــوز فريقه على فور إيفــر “بداية، أهنئ الفريق 
إلحــراز أول فــوز في هذه من البطولة، فالبداية 
الفريــق فــي المجموعــة مــن  مطمئنــة لمشــوار 
خال إحراز هذا االنتصار الذي شارك في جميع 
الفنــي واإلداري.  الجهازيــن  بتكاتــف  الاعبيــن 
فالفريق واجه منافسا قويا ال يستهان به، ولكن 
تمكــن مــن التعامل بصــورة جيدة مــع المباراة”، 
مضيفا أن لكل مباراة حســاباتها، فالفريق أنهى 
مواجهة فور إيفر بنجاح، مشيرا إلى أن الفريق 
سيســعى إلحراز النقــاط الثاث فــي المباراتين 

القادمتين.
قــال العــب فريق فــور إيفــر أحمد الخيــاط بعد 
خســارة فريقــه مــن فريــق الزعيم “نهنــئ فريق 
الزعيــم لهــذا الفــوز، ونتمنــى حظا أوفــر لفريقنا 
فــي المباراتيــن القادمتيــن. لقــد خذلتنــا اللياقة 
البدنيــة في مباراتنا األولى، وذلك بســبب تأخر 
مرحلــة اإلعــداد، علــى خــاف الفريــق المنافس 
الذي تفوق علينا في هذا الجانب، وقدم مباراة 
لنتعلــم  فرصــة  المبــاراة  الفــوز،  وحقــق  جيــدة 

فــي  ونعمــل  المســار  ونصحــح  األخطــاء  منهــا 
التحضيــرات لبقية المواجهات فــي المجموعة، 
الجهــود؛  ومضاعفــة  التركيــز  هــو  فالمطلــوب 
بهــدف التعويــض وحصــد النقــاط التــي تأهــل 
الفريــق للــدور الثاني، وهذا بكل تأكيد ســيكون 

الهدف فيما تبقى من منافسات المجموعة”.
قــال العــب فريــق ويننــغ علي هــارون بعــد فوز 
فريقــه علــى فريــق نومــاس “بصراحــة بطولــة 
رائعــة وأجوائهــا طيبــة والمشــاركة فيها شــرف 
للجميع، خصوصا وأنها تحمل اســما غاليا اســم 
ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل خليفــة. الفريق 
في هذه المباراة قدم مستوى جيدا، ونجح في 
إحــراز أول 3 نقــاط، ولكــن الفريــق لديــه أفضل 
فــي  كبيــر  لديهــم طمــوح  ذلــك، والعبيــن  مــن 
الوصــول لنهائي هذه النســخة. فالجميع يتطلع 
لتقديــم األفضل في المباريــات القادمة وإحراز 
االنتصــارات تلــو االنتصــارات؛ لتحقيــق الهدف 

في هذه المشاركة”.
الدولــي  الاعــب  نومــاس  فريــق  العــب  قــال 
الســابق راشــد جمــال بعــد خســارة فريقــه مــن 
فريق ويننغ “بداية، نتشرف بالمشاركة في هذه 
البطولة التي تحمل اســم سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة شيخ الشباب والرياضة. الفريق 
قــدم أداء جيــدا في مباراته األولــى أمام فريق 
الفريــق  البدنيــة خذلــت  اللياقــة  ويننــغ، إال أن 
المتأخــر،  اإلعــداد  ســبب  المواجهــة  هــذه  فــي 
ولكــن الفريــق يبشــر بالخير ولديــه القادرة على 

التعويــض وتقديــم مســتويات أفضــل مــن ذلك 
فــي المباريــات المقبلــة فــي المجموعــة، حيــث 
سيسعى الفريق للعودة مجددا والمنافسة على 

إحدى بطاقتي العبور للدور الثاني”.

يوسف وهارون نجمي اليوم الثالث

حصد حارس فريق الزعيم محمد يوســف لقب 
أفضــل العب فــي مباراة فريقــه االفتتاحية مع 
فريــق فــور إيفــر لحســاب المجموعــة الثالثــة، 
وجــاء حصولــه علــى الجائــزة بعــد تألقــه فــي 
أكثــر مــن مناســبة وحفاظه على شــباكه نظيفة 
طــوال المبــاراة التي انتهت لصالــح فريقه 1-0، 
كمــا حصل العــب فريق ويننغ علي هارون على 
جائــزة أفضــل العب في مباراة فريقه مع فريق 
نومــاس بفضــل نشــاطه الكبيــر فــي اللقــاء مــا 

ساهم في فوز فريقه على نوماس 2-1.

الماجد: نجاح جديد ُيسجل للبطولة

قــال رئيــس البطولــة علي الماجــد: “إنه مع 
انطــاق مســابقة الــدوري المحلي بمســماه 
الجديــد دوري ناصــر بن حمــد الممتاز لكرة 
القــدم، الجميع كان يتســاءل مــا هو مصير 
بطولــة ســموه الكرويــة الرمضانية. فبدعم 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جالــة  ممثــل 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 

ناصــر  الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب 
بــن حمــد آل خليفــة، أقيمــت هذه النســخة 
علــى  ســموه  أصــر  حيــث  البطولــة،  مــن 
اســتمرارها؛ بهدف احتضان الشباب ودعم 
الرياضــة البحرينيــة، وهو ما يؤكد نجاحها 
وهــو نجــاح جديــد ُيســجل لهــذه البطولــة 
الشــكر  فــكل  الخصبــة،  األرضيــة  ذات 
هــذه  علــى  ســموه  إلــى  نرفعهــا  والتقديــر 
التوجيــه وهــذا الدعــم الامحــدود لقطــاع 
وأضــاف:  البحرينــي”.  والرياضــة  الشــباب 
“ورغــم تأخر االســتعدادات لــدى الفرق، إال 
أنهــا الفــرق شــاركت وقدمــت نفســها منــذ 
البدايــة بصــورة طيبــة، والذيــن نتمنى لهم 

كل التوفيق والنجاح في هذه النسخة”.
وأشار إلى أن النظام المعمول به من جانب 
اللجنــة المنظمــة الختيــار الفــرق، فالفــرق 
الثمانيــة بالنســخة الماضيــة هــي مــن لهــا 
فرصة التواجد بشكل ثابت، وهناك 8 فرق 
يقــع االختيــار عليهــا، موضحــا أن النســخة 
الحاليــة مــن البطولة شــهدت غيــاب حامل 
اللقــب فريــق طمــوح وفريــق الزلــزال أحد 
الفرق المرشحة دائما لنيل اللقب، مبينا أن 
البطولة في نســختها الحالية تشهد تواجد 
فــرق كالصقــر األبيــض الــذي كان الحصــان 
األسود في النسخة الماضية، وفريق جنرز 
يونايتــد أحد المرشــحين لنيــل الكأس في 

هذه النسخة.

 محترفان تونسي وسوداني 
في المجموعة األولى

الفــرق  فــإن   ،12 ناصــر  بطولــة  نظــام  بحســب 
المشاركة بإمكانها االستعانة بعدد ثاثة العبين 
محترفيــن علــى أن يكــون منهمــا اثنــان داخــل 
المســجلون  الاعبــون  وهــم  الملعــب،  أرضيــة 
أو  محلييــن  ســواًء  األنديــة  كشــوفات  فــي 
أجانــب، وتمتلــك جميع فــرق المجموعة األولى 
اثنــان  العبــان  بينهمــا  بحرينييــن  محترفيــن 
تونســي وســوداني، حيث يمثــل فريق تايلوس 
كمحترفين حســن خميس البري وعماد عبدهللا 
وصالــح عدنــان، فيما محترفو فريق األســاطير 
النعــار،  ومحمــد  النعــار  طــال  الشــقيقان  همــا 
إلــى طــال الشــروقي، وســجل فريــق  إضافــة 
فيكتوريوس محترفان اثنان فقط، وهما هزاع 
علي وأحمد الثويني، وأخيرا، فإن فريق صقور 
البحريــن قــام بتســجيل ثاثة محترفيــن، وهم 
البحرينــي أيمــن عبداألميــر، والتونســي صــدام 

القريشي، والسوداني حسن محمد.

الزئبق.. أكبر مشارك

يعد الحارس الدولي السابق علي حسن الملقب 
بــــ “الزئبــق” أكبــر العــب مشــارك فــي منافســات 
حمــد  بــن  ناصــر  ببطولــة  القــدم  كــرة  مســابقة 
الرمضانيــة الخامســة لأللعــاب الرياضية “ناصر 
12”. فهــذه المشــاركة ليســت األولــى للحــارس 
وأن  ســبق،  حيــث  البطولــة،  فــي  حســن  علــي 
شــارك مــع فريــق الزلــزال فــي النســخ الماضية. 
ويعتبــر الحــارس علــي حســن واحــدا مــن أبــرز 
البحرينيــة  الكــرة  أنجبتهــم  التــي  الحــراس 
إلــى جانــب األســطورة حمــود ســلطان، مشــعل 
الخجــم، محمــد صالــح بوبشــيت، عبــدهللا بال 
وعبدالعزيــز بوحاجيــه. وقد مثل الحارس علي 
العمريــة  بالفئــات  الوطنيــة  المنتخبــات  حســن 
الرابــع  المركــز  الناشــئين  منتخــب  مــع  وحقــق 
بمونديــال كأس العالــم باســكتلندا العــام 1989، 
كمــا ومثــل المنتخــب الوطني، وشــارك معه في 
المؤهلــة  والتصفيــات  الخليــج  كأس  دورات 

لكأس آسيا وكأس العالم.

عسكر: مبادرات ناصر بن حمد تخدم الرياضة البحرينية
ــيــة ــوطــن ــات ال ــب ــخ ــت ــن ــم الـــــــدورة مــكــتــســبــاتــهــا كــثــيــرة ورافــــــد لـــأنـــديـــة وال

اللجنة اإلعالمية

تنطلق مســاء اليوم الثاثاء منافسات 
بــن  ناصــر  دورة  مــن  الثانيــة  الجولــة 
لأللعــاب  الخامســة  الرمضانيــة  حمــد 
إلقامــة  وذلــك   ”12 “ناصــر  الرياضيــة 
مباراتيــن لحســاب المجموعــة األولى، 
يلتقــي  مســاًء  التاســعة  الســاعة  فــي 
فريقــا فيكتوريوس واألســاطير، وفي 
تمــام الســاعة الحاديــة عشــرة والربــع 
يلعــب فريقا دلمون وصقــور البحرين، 
فــي  األمــور  ُتحســم  أن  وباإلمــكان 
المجموعة في حال فوز فيكتوريوس 
ودلمون، حيث يملكان 3 نقاط بســبب 
فوزهما في الجولة األولى على صقور 

البحرين واألساطير.
فأنهــا  األولــى،  المبــاراة  إلــى  بالعــودة 
مــن المنتظــر أن تميــل نســبيا لفريــق 
فيكتوريوس على حســاب األســاطير، 
وذلــك ال يعنــي بأن نتيجتهــا مضمونة 

فــوزا  حقــق  الــذي  لفيكتوريــوس 
صعبــا فــي الجولــة األولــى، وبالتالــي 
األســاطير  العبــو  يجــاري  أن  ُينتظــر 
العبــي فيكتوريــوس؛ بهــدف مواصلة 

المنافســة،  فــي  بحظوظهــم  التمســك 
النعــار  محمــد  العبهــم  وســيفتقدون 
الــذي تحصل علــى بطاقة حمــراء في 

المباراة الفائتة.

وفي المباراة الثانية ُينتظر أن ينتفض 
أراد  مــا  إذا  البحريــن  صقــور  فريــق 
مزاحمة المنافســين، ولكنه سيصطدم 
بفريق دلمون الذي حقق نتيجة جيدة 

علــى   3-1 وفــاز  األولــى  الجولــة  فــي 
بالهجــوم  دلمــون  ويتميــز  األســاطير، 
الســريع المرتد، ويملك الفريق الاعب 
ســمير بشــير الذي تصدر الهدافين في 

أول أيــام البطولــة بتســجيله هدفيــن، 
البحريــن  صقــور  فريــق  المقابــل  فــي 
ويمتلــك  التعويــض،  عــن  ســيبحث 
خامات جيدة قادرة على قلب األمور.

مواجهتان بالمجموعة األولى... وإمكان حسم التأهل وارد

أحمد الخياط العب فريق فور إيفر

عبدالرحمن عسكر

علي هارون العب فريق ويننغ

لقطة من مباراة ويننغ ونوماسعلي الماجد

صقور البحرين في مهمة التعويض دلمون يتطلع للتأهل المبكر

راشد جمال العب فريق نوماس محمد يوسف حارس فريق الزعيم الحارس علي حسن أكبر العبي البطولة

فريق األساطير والبحث عن الفوز األولفيكتوريوس والبحث عن انتصار وتأهل



روح إسطنبول
يتســلح ليفربــول اإلنجليــزي الوصيــف بروحيــة نهائي دوري أبطــال أوروبا 
لكرة القدم العام 2005 في إســطنبول عندما يســتضيف برشلونة اإلسباني 
ونجمــه األرجنتينــي ليونيــل ميســي علــى ملعــب انفيلــد اليــوم الثالثــاء في 

إياب نصف نهائي المسابقة القارية.

ــان لــيــفــربــول قــلــب تــخــلــفــه صفر  ــ وك
أمـــام ميالن  األول  الــشــوط  فــي   3 -
اإليــطــالــي فـــي نــهــائــي الـــعـــام 2005 
قبل أن يدرك التعادل 3-3 في نهاية 
الـــمـــبـــاراة، ثـــم يــحــســم الــنــتــيــجــة في 
صــالــحــه بـــركـــالت الــتــرجــيــح مــحــرزا 
المسابقة  في  األخير  الخامس  لقبه 

العريقة.
وبــلــغ لــيــفــربــول الــنــهــائــي مــرتــيــن بعد 
ذلك وخسر أمام ميالن بالذات العام 
العام  اإلسباني  مدريد  وريال   ،2007

الماضي.
ــفــريــق الــشــمــالــي  وســيــتــعــيــن عــلــى ال
العريق تكرار هذا اإلنجاز في مواجهة 
عليه  تقدم  الــذي  الكاتالوني  الفريق 
خرافي  هــدف  بينها  نظيفة،  بثالثية 
لميسي من ركلة حرة مباشرة من 30 

مترا سددها في الزاوية اليمنى العليا 
لــشــبــاك مــرمــى الـــحـــارس الــبــرازيــلــي 

اليسون بيكر.
ــيــفــربــول مــعــركــة  ل ــاض  وبـــعـــد أن خــ
فائزا  وخــرج  نيوكاسل،  ضد  شرسة 
مركز  مؤقتا  ليستعيد   3-2 بصعوبة 
الـــصـــدارة فــي بــطــولــة إنــجــلــتــرا قبل 
المباراة  فإن  واحدة،  بمرحلة  نهايتها 
مواجهة  على  سلبية  آثــارا  تترك  قد 

برشلونة. 
وحـــــذر مـــــدرب بــرشــلــونــة ارنــســتــو 
فــالــفــيــردي العــبــي فــريــقــه مــن مغبة 
مذكرا  حسمت  النتيجة  بأن  االعتبار 
ــام رومــا  أيــاهــم بــخــروج الــفــريــق أمــ
المسابقة  نهائي  ربــع  فــي  اإليــطــالــي 
ذهابا  برشلونة  تقدم  أن  بعد  القارية 
اإليطالية  العاصمة  فريق  على   4-1

3، ويــخــرج   - يــخــســر صــفــر  قــبــل أن 
ــوفــــاض. وقــــال فــالــفــيــردي  ــ خــالــي ال
ــيــفــربــول فــريــق يــجــعــل الــمــنــافــس  “ل
نتمتع  كنا  الــحــال،  وبطبيعة  يعاني. 
بأفضلية ثالثة أهداف العام الماضي، 

ثم خرجنا”. 
ألنه  روما؛  أقوى من  ليفربول  ويبدو 
3 أهــداف أو أكثر  نجح في تسجيل 
الــمــوســم فــي مواجهة  19 مــرة هــذا 
ــثـــال بــاريــس  مــنــافــســيــن أقـــويـــاء أمـ

الفرنسي وبورتو قاريا،  سان جرمان 
ومانشستر يونايتد وأرسنال محليا.

لكن برشلونة ثابت في المستوى في 
الفريق  وقــد حقق  األخــيــرة،  ــة  اآلونـ
ــفــوز 14 مـــرة فــي آخـــر 17 مــبــاراة  ال
بــأن  علما  الــمــســابــقــات،  مختلف  فــي 
التعادل مرتين والخسارة مرة واحدة 
ضمن هذه السلسلة جاءا بعد إراحة 
ــدة بــعــد ضمان  الـــمـــدرب لــالعــبــيــن عـ

اللقب المحلي.

غياب صالح وفرمينو

المنـافـس األفضـل

وكاالت

أعلــن يورجــن كلــوب مــدرب ليفربــول أمس اإلثنيــن أن فريقه ســيواجه برشــلونة 
فــي إيــاب الــدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكــرة القدم يوم الثالثاء بدون 
الثنائــي الهجومــي المؤلــف مــن محمــد صــالح وروبرتــو فيرمينو مع ســعي الفريق 

االنجليزي لقلب تأخره 3 - صفر عقب مباراة الذهاب.

صالح  المصري  الدولي  الالعب  وخــرج 
مــحــمــوالً عــلــى مــحــفــة بــعــد إصــابــة في 
ــــرأس خـــالل الــمــبــاراة الــتــي فـــاز فيها  ال
الفريق 2-3 على نيوكاسل يونايتد يوم 
الــســبــت الــمــاضــي ولـــم يــتــعــاف لخوض 
يوم  انفليد  اســتــاد  على  برشلونة  لقاء 

الثالثاء.
إلصــابــة  فيرمينو  الــبــرازيــلــي  وتــعــّرض 
التي  التشكيلة  ضمن  يكن  ولم  عضلية 

استاد سانت  السبت على  لقاء  خاضت 
جيمس بارك. وقال كلوب خالل مؤتمر 
صحفي ”االثنان لن يكونا متاحين غًدا”.
”أصـــيـــب مـــو بـــارتـــجـــاج فـــي الـــمـــخ. لن 
يسمح له بالمشاركة. هو يشعر بأنه على 
الجيد مشاركته  من  ليس  لكن  يــرام  ما 
”يأمل بشدة في  من وجهة نظر طبية. 
القيام  بوسعنا  لــيــس  لكننا  الــمــشــاركــة 

بذلك“.

اعتبــر بيــب جوارديــوال مــدرب مانشســتر ســيتي منافســه ليفربــول مــن أفضل 
الفرق التي واجهها خالل مسيرته التدريبية مع استمرار الصراع بين الفريقين 
علــى لقــب الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز لكــرة القــدم حتــى الجولــة األخيــرة هذا 

الموسم.

فقط  واحــدة  مباراة  ليفربول  وخسر   
الــدور  الموسم وبلغ  الـــدوري هــذا  فــي 
ــا  ــ قــبــل الــنــهــائــي لــــدوري أبــطــال أوروب
تشكيلة  أن  ــى  إلـ جـــوارديـــوال  وأشــــار 
المدرب يورجن كلوب تبدو في نفس 
برشلونة  عليها  كان  التي  التألق  حالة 
موسم 2015-2014 عندما فاز الفريق 

بالثالثية.
تليجراف  لصحيفة  جــوارديــوال  وقــال 
”خالل مسيرتي كمدرب، واجهت فرًقا 
ال تصدق. هناك فريقان اعتبرهما في 
بــرشــلــونــة مع  مــتــفــردة. األول  مــكــانــة 
نيمار  وجــود  ظــل  فــي  انريكي  لويس 
سواريز  و)لــويــس(  ميسي  و)ليونيل( 

في خط الهجوم.
”الــفــريــق اآلخـــر هــو لــيــفــربــول بشكله 

فريقين  أفضل  أنهما  أعتقد  الحالي. 
فإن  السبب،  لهذا  كمدرب.  واجهتهما 
حصد  عقب  المرحلة..  لتلك  الوصول 
100 نقطة )الموسم الماضي( هو أكثر 

ما يشعرني بالرضا كمدرب“.
ــا صــالبــة  ــًضـ وامـــتـــدح جــــوارديــــوال أيـ
ثانية  طريقها  شقت  أن  بعد  تشكيلته 
تراجعها  بعد  اللقب  على  الصراع  في 
بــفــارق ســبــع نــقــاط عــن الــمــتــصــدر في 

يناير.
تكون  ”عندما  اإلسباني  المدرب  وقال 
أن  يمكن  نقاط  سبع  بــفــارق  متراجًعا 
تقول   ‘  قضي األمر  ‘   وتفكر بطريقة   ‘  قمنا 

بالمهمة الموسم الماضي  ’   .
”قمنا بعكس ذلك. الفارق هو ليفربول. 
الــحــال  كـــان  )كــمــا  الــعــمــل  بنفس  قمنا 

الموسم الماضي(.
يــصــدق لكن  ــًرا ال  أمـ بــه يعد  ”مــا قمنا 

بلقب  فزنا  ما  إذا  المميز  من  سيكون 
الدوري الممتاز“.

محمد صالح وروبرتو فرمينو

بيب جوارديوال

وكاالت

وكاالت

sports@albiladpress.com
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وكاالت

امتــدح تومــاس باخ رئيس اللجنــة األولمبية الدولية الخطط المبكرة 
بعــرض  التقــدم  باحتمــال  كوينزالنــد  واليــة  شــرق  جنــوب  لمنطقــة 
عقــب  وذلــك  الصيفيــة 2032،  األولمبيــة  األلعــاب  الســتضافة دورة 

اجتماعه مع رئيس بلدية برزبين أمس االثنين.

 وأجــــــرت بـــرزبـــيـــن عــاصــمــة واليـــة 
كوينزالند والمدن القريبة منها دراسة 
ــدوى بـــشـــأن اســتــضــافــة األلـــعـــاب  ــ جـ
األولمبية لكنهم لم يضمنوا بعد دعم 
للتقدم  االتحادية  والحكومة  الوالية 
بعرض رسمي.  وقال باخ للصحفيين 
في برزبين ”يجب أن أقول إننا نشعر 
ــات الــجــدوى  بــالــســعــادة لــرؤيــة دراســ
التفصيلية التي تمت بالفعل في هذه 
المرحلة المبكرة وكيف تم التأسيس 
”األمــر  جيد.  بشكل  الــدراســات  لهذه 
يرجع اآلن لكافة األستراليين للتفكير 
في األمر وليعلنوا ما إذا كانوا يريدون 
ــمــشــروع  ــذا ال ــي هــ ــمــضــي قـــدمـــا فـ ال
ومع  األولمبية“.  األلعاب  باستضافة 

ــعــاب  ــدورة األل ــ اســتــضــافــة بـــاريـــس لـ
األولمبية 2024 وفوز لوس انجليس 
فإن   ،2028 ألــعــاب  استضافة  بحق 
لعرض  تمنح  أن  يتوقع   2032 دورة 
الهادي.  المحيط   - آسيا  منطقة  من 
ورجحت اللجنة األولمبية الدولية أن 
تقدم الكوريتان الشمالية والجنوبية، 
واللتان وقعتا على اتفاق هدنة فقط 
عرضا  بينهما،  ــحــرب  ال انــتــهــاء  مــنــذ 
 .2032 دورة  الســتــضــافــة  مــشــتــركــا 
والتقى باخ مع ادريان شرينر رئيس 
ــرأس أيــًضــا  ــ ــو يـ ــلــديــة بــرزبــيــن وهــ ب
بلديات مدن منطقة  رؤســاء  مجلس 
والذي  كوينزالند  والية  جنوب شرق 

أشرف على دراسة الجدوى.

أولمبياد 2032

وكاالت وكاالت

وّدع آرون رامسي ناديه أرسنال بطريقة مفعمة بالمشاعر يوم األحد 
بعد 11 عاًما قضاها في النادي اللندني وقال إنه يتطلع إلى المرحلة 
المقبلة في مسيرته باللعب مع يوفنتوس بطل دوري الدرجة األولى 
مبكر  بشكل  الويلزي  الالعب  موسم  وانتهى  القدم.   لكرة  اإليطالي 
بعد تعرضه إلصابة في عضالت الفخذ الخلفية الشهر الماضي ومن 
المنتظر أن يلتحق بتشكيلة يوفنتوس في نهاية الموسم بعد التوقيع 

على عقد لمدة 4 سنوات في فبراير الماضي.
64 هــدًفــا، بتحية مــن زمــالئــه عن  الــهــداف رامــســي برصيد  وحظي 
طريق ممر شرفي ونال جائزة تذكارية بعد التعادل 1-1 مع برايتون 
)28 عاما(  ــارات. وقــال رامــســي  اإلمــ اســتــاد  ألبيون على  آنــد هــوف 
كانت  بالمشاعر.  أمر مفعم  تأكيد هذا  ”بكل  لشبكة سكاي سبورتس 
األمــور.  من  الكثير  فيها  حــدث  حياتي  من  عاًما   11 مذهلة.  رحلة 
ا. ”أنا متحمس  يمكن أن تعرف من نبرة صوتي ما يعنيه لي ذلك حقًّ
يوفنتوس(  )مع  حياتي  في  الجديد  والفصل  الجديد  للتحدي  ا  حقًّ
لكن الموقف الحالي هو ما يسيطر على مشاعري اليوم. ”هنا نشأت 
وترعرعت. أريد أن أتعامل مع ما حدث اليوم وأتأقلم لعدة أيام قبل 
أن أفكر في المستقبل وأبدأ التركيز على ذلك. ”سأذهب إلى النادي 
رونالدو“.  )كريستيانو(  مع  وسألعب  األبطال  دوري  في  يلعب  الــذي 

الموسم  نهاية  الــذي سيعتزل في  أرسنال،  بيتر تشك حــارس  وقــال 
يمثل  رامسي  رحيل  إن  أيًضا،  أرسنال  من  بتكريم  وحظي  الجاري 
من  جــاء  حين  أنــه  ”أعتقد  وأضــاف  اللندني.  للنادي  كبيرة  خسارة 
النادي  لم يكن يعرف أي شخص تقريبا مدى أهمية تعاقد  كارديف 
معه كالعب وأعتقد أنه قدم كل شيء ممكن خالل 11 عاًما“. وأكد 
مانشستر  من  المنضم  ويلبيك  دانــي  المهاجم  رحيل  أيًضا  أرسنال 
يونايتد في 2014 والذي لم يلعب منذ خضوعه لجراحة في الكاحل 
في نوفمبر. وقال أوناي إيمري مدرب أرسنال ”لقد حدث نقاش مع 

النادي. القرار أنه سيرحل“.

أقّر رئيس اللجنة األولمبية الدولية األلماني توماس باخ أمس اإلثنين أن قضية العداءة 
الجنــوب إفريقيــة ســيمينيا كاســتر التــي خســرت معركتها مع محكمــة التحكيــم الرياضي 
)“كاس”( حول مسألة الرياضيات اللواتي يتمتعن بمستويات مرتفعة من التوستستيرون، 

“معقدة وحساسة للغاية”.

 وأفاد باخ على هامش مؤتمر صحافي في 
األولمبية  اللجنة  أن  االسترالية،  بريزبين 
ــاء مــجــمــوعــة مــن  ــشــ ــ الـــدولـــيـــة قـــــــّررت إن
الطبي  المدير  من  كل  من  تتكون  الخبراء 
االتــحــاد  ممثل  بــودجــيــت،  ريــتــشــارد  لمعهد 
عالم  من  و”خــبــراء  القوى،  األلعاب  الدولي 
الرياضيين  وممثلي  األخــالقــيــات  الــعــلــوم، 

واالتحادات الدولية”.
المشكلة  هـــذه  الــخــبــراء  “ســـيـــدرس  ــع  ــاب وت

ا”. المعقدة والحساسة جدًّ
األولمبية  اللجنة  رئيس   وتأتي تصريحات 
للقاء  لبريزبين  زيارته  الدولية ضمن سياق 
تعتزم  التي  كوينزالند،  والية  بلدية  رئيس 
الترشح الستضافة األلعاب األولمبية 2032.

 وكانت محكمة التحكيم الرياضي )“كاس”( 
رفعتها  الــتــي  الــقــضــيــة  ــاء  ــعــ ــ األرب رفــضــت 
الـــعـــداءة كــاســتــر ضـــد الــقــواعــد الــجــديــدة 
المثيرة للجدل لالتحاد الدولي أللعاب القوى 
التي ترغم بعض العداءات اللواتي يتمتعن 
التوستستيرون،  مــن  مرتفعة  بمستويات 
بخفض الى ما دون مستويات معينة إذا ما 

أردن مواصلة خوض المنافسات.
 وطلبت “كاس” من االتحاد الدولي أللعاب 
والتي ستدخل حيز  لوائحه،  تعديل  القوى 

التنفيذ في 8 مايو الحالي.
تؤخذ  أن  “إنــهــا مسألة يجب  بــاخ  وأضـــاف 
ــيــة،  ــادات الــدول ــحــ ــ بــعــيــن االعــتــبــار مـــع االت
التقنية”،  وقوانينها  المعنية،  قوانينها  إنها 

موضًحا أنه ال يملك “أي فكرة متى ستقدم 
مجموعة العمل استنتاجاتها”.

بين خبراء  “مــن وقــت آلخــر،  قائالً  وأردف 
العالم الطبي، يشبه األمر تقريًبا ما يحصل 
صعبة  نقاشات  فهناك  المحامين  عالم  في 
للغاية، ولهذا السبب ال أعرف متى ستنتهي 

المجموعة من عملها”.

آرون رامسي

سيمينيا كاستر 

رامسي يوّدع أرسنال حالة “معقدة وحساسة”

ليفربول يتسلح بأنفيلد لتحقيق “المهمة المستحيلة”

الثالثاء 7 مايو

دوري أبطال أوروبا
إياب نصف النهائي

برشلونةليفربول 22:00

وكاالت
ــافـــرت بــعــثــة بــرشــلــونــة صـــبـــاح أمــس  سـ
اإلثنين إلى ليفربول، استعدادا للمواجهة 
الثالثاء  مساء  الفريقين  بين  المرتقبة 
على ملعب آنفيلد في إياب نصف نهائي 

بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويعد الفريق الكتالوني هو األقرب لحسم 
ــــذي سيحتضنه  ال الــنــهــائــي  إلـــى  الــتــأهــل 
ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو 
بعد فوزه  المقبل،  مدريد في أول يونيو 
ذهابا في كامب نو 3 - 0. ورغم االنتصار 
“الريدز” قدموا  للبالوجرانا، إال أن  الكبير 
مباراة كبيرة وكانوا األكثر استحواذا في 
أوقات عديدة، ليحلموا بـ”ريمونتادا” في 

ملعبهم تقودهم إلى النهائي. 
على  مرانه  البارسا  يخوض  أن  وينتظر 

 18.00 الـــســـاعـــة  فـــي  اآلنــفــيــلــد  مــلــعــب 
أن  على  اليوم،  مساء  بريطانيا  بتوقيت 
فالفيردي  إرنــســتــو  ــمــدرب  ال قبله  يعقد 
سواريز  لويس  األوروجــوائــي  والمهاجم 

مؤتمرا صحفيا. 
وتــضــم بــعــثــة فــريــق بــرشــلــونــة كـــل مــن: 
بينيا،  وإنياكي  وسيليسين  شتيجن  تير 
ســيــرجــي روبـــرتـــو وســيــمــيــدو وبــيــكــيــه 
ــوردي ألــبــا  ــ ولــيــنــجــلــيــت وأومــتــيــتــي وجــ
وتوديبو وموريلو وفيرمايلين، سيرجيو 
ورافينيا  وآرثــر  وراكيتيتش  بوسكيتس 
وأرتورو فيدال وكارليس ألينيا، كوتينيو 
ــوم ومــيــســي ولـــويـــس ســـواريـــز  ــكـ ــالـ ومـ

وبواتنج. 
فيما مكث في المدينة الكتالونية، عثمان 

ديمبلي وتوديبو لمواصلة التعافي.

بعثة برشلونة تطير إلى ليفربول



multaqa
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إعداد: هبة محسن

علــى  يقتــرب  المبــارك  رمضــان  شــهر 
الشــهر  هــذا  فــي  وكالعــادة  األبــواب... 
العــروض  الجميــع  ينتظــر  الفضيــل 
الترويجيــة التي تقدمها الشــركات على 
تظــل  ولكــن  البحريــن،  فــي  الســيارات 
شــركة بــن هنــدي للســيارات – الوكيــل 
صاحبــة  هــي  كيــا  لســيارات  المعتمــد 
أقــوي  تقديــم  فــي  والتفــرد  االمتيــاز 
العــروض الحقيقيــة وأفضلهــا مــن بيــن 

الجميع في كل عام.
 وهــذا العــام تقــدم بن هندي للســيارات 
لزبائنهــا عــرض )حكايــة( ســخي مبتكــر 
األخــرى  العــروض  كافــة  عــن  ومغايــر 
المقدمــة فــي المملكــة، وتبــدأ الحكايــة 
ال  التــي  الرائعــة  التمويــل  بعــروض 
مثيــل لهــا، حيــث يمكــن للزبائــن اقتناء 
ســياراتهم بــدون دفعــة مقدمــة، حريــة 
اختيار دفع القســط األول بعد 3 أشــهر، 
بــدون الحاجــة لتحويــل الراتــب، وأقــل 
نسبة فائدة من %2,9 إلى %3,1 فقط، 
هــذا باإلضافــة إلــى إمكانيــة التقســيط 
الشــهري لفتــرة تتــراوح من ســنة إلى 7 

سنوات.
الشــهر  فــي  كيــا  عــرض  يتضمــن  كمــا 

وامتيــازات  مزايــا  العــام  هــا  الفضيــل 
مدهشــة منها تخفيضــات حقيقية على 
األســعار والتــي تشــمل ضريبــة القيمــة 
المضافــة، ومــع صفقات خدمــة مجانية 
مــن 4-1 ســنوات من أجــل توفير راحة 
البــال التامــة للزبائــن، 1000 لتــر وقــود 
مجانــًا، تأمين شــامل في الســنة األولى 

مــن bni، التســجيل مجانــًا فــي الســنة 
األولى، تظليل أصلي للنوافذ من عالمة 
مجانــًا،  األميركيــة   SUNCONTROL
ضمــان ممتــد لمدة 6 ســنوات بدون حد 
أقصــى للمســافة، باإلضافــة إلــى ضمان 
نقــدًا...  والدفــع  الســيارة  إعــادة شــراء 

وغيرها الكثير من المزايا األخرى!

الفــوز  فرصــة  إلــى  باإلضافــة  هــذا  كل 
ذكــي  سامســونج  تلفــاز   20 بيــن  مــن 
)Curved( 49 بوصة في السحب، ولكن 
عــرض كيا هــا العام يعتمــد على أولوية 
الشــراء ألن الكميــة محــدودة، ويســري 
العــرض حتــى 30 يونيــو 2019 حســب 

توافر الموديالت.

1000 لتــر وقــود مجانــاً وتأمين شــامل فــي الســنة األولى

“حكاية”... أقوى العروض من “كيا”

هنــأ رئيس جامعة العلوم التطبيقية 
غســان عــواد باإلنجاز الجديــد الذي 
حققــه طلبــة الجامعة في المســابقة 
األعمــال  رائــدي  للشــباب  الســنوية 
مــن  بتنظيــم  أقيمــت  التــي   ،2019
مؤسسة إنجاز البحرين تحت رعاية 
رئيس مجلــس إدارة إنجاز البحرين 
ســمو الشــيخة حصة بنت خليفة آل 
خليفة، وحصد الطلبة خاللها جائزة 
أفضل شــركة لفئــة الجامعات 2019 

 AL - عــن تطبيقهــم الذكــي )الفزعــة
.)FAZAA

هــذا  أن  الجامعــة  رئيــس  واعتبــر 
الجامعــة  قــدرة طلبــة  يؤكــد  الفــوز 
فــي المنافســة والفــوز فــي المحافل 
واإلقليميــة،  المحليــة  والمســابقات 
كمــا يؤكــد امتالكهــم روح االبتــكار 
واإلبــداع للتميــز وتمثيــل البحريــن 
فــي مختلــف المجــاالت وعلــى كافة 

المحافل اإلقليمية والدولية.
ا بعنوان الفزعة يتيح للمستخدمين التعرف  « وصمم الطلبة تطبيًقا ذكيًّ

على خدمات شاملة تتعلق بصيانة السيارات من ورش الصيانة 
ومتاجر قطع الغيار، والمغاسل، ومتاجر اإلطارات، والوكاالت، إضافة 

إلى خدمة الصيانة على الطريق، كما يقدم معلومات للسائق عن أقرب 
مركز للصيانة وأقرب مركز أمني في حاالت الطوارئ والحوادث.

طلبة “العلوم التطبيقية” يحصدون جائزة أفضل شركة

أطلقت شركة إبراهيم خليل كانو الوكيل الحصري لسيارات لكزس في مملكة البحرين عروضها الرمضانية، التي توفر خصومات 
عالية على خدمات الصيانة والتصليح والصباغة لجميع موديالت لكزس. 

رمضــان  شــهر  فتــرة  طــوال  الحملــة  تســتمر 
الحصــول  لكــزس  لمالكــي  وُتتيــح  المبــارك، 
علــى خصم %25 شــامالً االجــور والقطع على 
خدمــات الصيانة والتصليح والصباغة وخصم 
%25 علــى إطــارات ميشــالن بجانــب خصــم 
 LLumar لومــار  خدمــات  علــى   20% لغايــة 
وزيبــارت Ziebart للعناية بالســيارات. ومقابل 
كل 50 دينــاار يتــم انفاقهــا ســيحصل العمــالء 
على بطاقات “امسح واربح” للفوز بالعديد من 
الجوائــز القيمــة تتضمن عقود صيانــة مجانية 
لمــدة عــام وقســائم للحصــول علــى خدمــات 
متنوعة في مراكز خدمات لكزس في المملكة. 
وستكون جميع مراكز خدمات لكزس مفتوحة 
أمام العمالء طيلة أيام األسبوع من الساعة 7 
صباحــًا وحتــى الســاعة 4 عصــرًا وفــي الفتــرة 
الســاعة  وحتــى   8:30 الســاعة  مــن  المســائية 

11:30 مساًء. 
وســتقام العديد من األنشــطة في مركز تويوتا 

بالزا في توبلي تزامنًا مع حلول الشهر الفضيل 
وتتضمن عرضًا للســيارات الكالسيكية إضافة 
الى تنظيم جوالت خاصة داخل مرافق تويوتا 

بالزا لتعريف العمالء بفريق الفنيين المسؤول 
الســيارات  وتصليــح  صيانــة  عمليــات  عــن 

وباألجهزة المتطورة المستخدمة.

أعلنــت بيرنيــز المؤسســة الرائــدة فــي مجال العالقــات العامة في مملكة البحرين عن نيتها في توســيع شــبكة مكاتبها 
اإلقليميــة فــي عــدد مــن عواصم المنطقة، وذلك بعد النجاح الذي حققته في مملكة البحرين من خالل العمل مع العدد 
من الشركات االستثمارية التي دخلت السوق البحريني خالل األعوام الثالثة الماضية وكانت بيرنيز للعالقات العامة 
قد قادت عدد من الحمالت الناجحة الموجهة للمســتهلكين وحمالت العالقات العامة واالتصال المؤسســي في مملكة 

البحرين والمملكة العربية السعودية. 

وفــي تعليقهــا علــى هــذا اإلنجــاز الجديــد، قالــت الرئيــس 
العامــة  والعالقــات  لإلعــالم  بيرنيــز  لمؤسســة  التنفيــذي 
اإلعالميــة ربــاب أحمــد: “توســعنا اليــوم فــي بيرنيــز يأتي 
تتويجــًا لجهــود فريــق العمــل، والتزامهــم الراســخ بــأداء 
واجباتهم على أكمل وجه وتلبية الحتياجات عمالءنا في 
الســوق المحليــة، واألســواق الخارجيــة، إذ قررنــا التوســع 
الخارجي وذلك بعد النجاح الذي حققه فريق العمل خالل 

السنوات األولى من تأسيس مؤسستنا الناشئة”.
وأضافــت أحمــد “إننــا نديــن بالفضــل الكبيــر للدعــم الــذي 
تتلقــاه المشــاريع الرائــدة من قبــل قيادتنا الرشــيدة ممثلة 
فــي عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة وولــي العهــد نائــب القائــد 
الــوزراء صاحــب  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى 

الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، والجهات 
الحكوميــة المعنية في مملكة البحرين، من خالل تســهيل 
كافــة  علــى  الملمــوس  والدعــم  وسالســتها،  اإلجــراءات 
األصعــدة، األمــر الذي دفــع بيرنيز للتوســع. وال يخف على 
وشــركات  االستشــارية  للشــركات  الخصبــة  البيئــة  أحــد 

العالقات العامة في مملكتنا.

لكزس البحرين تطلق عروض رمضان الحصرية على الخدمات

ــز ــوائ ــج ــال ــوز ب ــف ــل ــرص ل ــ ــة وفـ ــل ــذه خـــصـــومـــات م البحرين ــي  ف للمشاريع  كــبــيــرة  وتــســهــيــات  دعـــم 

رمضــان كــريــم مــع “لكـــزس” “بيرنيز للعالقات العامة” تتوسع خارج المملكة
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شــهدت معــارض شــركة مونتريال للســيارات إقبــاالً كبيًرا 
تزامًنــا مــع إطالقهــا مفاجــآت عروضهــا الرمضانية، حيث 
تعــد شــركة مونتريــال مــن أكبر شــركات الســيارات داخل 
مملكــة البحريــن، ومــن أكبــر الشــركات الرائــدة والمحــرك 
األقــوى لســوق الســيارات فــي مملكــة البحريــن لمــا تتمتع 
به الشــركة من انتشــار واســع داخل مملكة البحرين، ومن 
األســعار التنافســية المغريــة التــي تقدمهــا علــى تشــكيلة 
كبيــرة مــن الســيارات داخــل معارضهــا بأقســاط تناســب 

جميع احتياجات األسرة وأذواقهم المختلفة.
وأعــدت شــركة مونتريــال عروًضــا لــم يســبق لهــا مثيــل 
فــي ثــالث مفاجــآت لــكل عميــل، وأولهــا كوبــون امســح 
واربــح التــي تمنــح الزبــون هديــة فوريــة وتتنــوع الهدايا 
امســح واربح بيــن أجهزة هواتف ذكيــة، وعوازل حرارية 

للسيارات، ومانع صدأ، وخدمات تلميع السيارات.
وحرصــت شــركة مونتريــال على إطالق هــذا العرض بعد 
اإلقبــال واالستحســان الكبيــر الــذي القتــه العــام الماضي، 
ويعــد العــرض مكافــأة مــن الشــركة لعمالئهــا الكــرام فــي 

الشــهر الكريــم علــى ثقتهــم فــي اختيــار شــركة مونتريال 
وزيارتهم أحد فروعها. 

وتمنــح الشــركة اختيــار هديتــك القيمــة مــع كل ســيارة 
أو  لوحــي  أو جهــاز  بيــن هاتــف ذكــي  الهدايــا  ووتتنــوع 
أســورة ذهب، ويمكن لجميع عمالء الشركة اختيار إحدى 
تلــك الهدايــا مــع كل ســيارة يقتنيها من شــركة مونتريال، 
علًمــا أن جميــع العروض خاضعــة لموافقــة وزارة التجارة 

والصناعة.

مع حلول شــهر رمضان المبــارك، أطلقت 
طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة 
الشــركة   – ســيبر  وشــركة   – البحريــن 
التقنيــة  الحلــول  توفيــر  فــي  الرائــدة 
–مبادرتهمــا  العالميــة  الســفر  لصناعــة 
الرمضانية المشــتركة التي تشهد تضافر 
التبرعــات  جمــع  فــي  الصناعــة  شــركاء 
وضــع  خــالل  مــن  والنقديــة  العينيــة 
الرئيســي  المقــر  فــي  التبــرع  صناديــق 
البحريــن  مرفــأ  وفــي  الخليــج  لطيــران 
المالي للتشجيع على العطاء، والذي يعد 

من القيم األساسية للشهر الفضيل.
وتتنــوع التبرعــات العينية التي تشــملها 
والمســتلزمات  المالبــس  بيــن  المبــادرة 
المدرســية لألطفــال، واألغذيــة المعلبــة 
المطبــخ.  ومســتلزمات  واإللكترونيــات 
مــن  الرمضانيــة  المبــادرة  هــذه  وتعــزز 

ارتبطــت  طالمــا  التــي  القويــة  األواصــر 
بهــا طيــران الخليج مع ســيبر، حيث انها 
تبنــي علــى مبــادئ الشــراكة المجتمعيــة 
المحليــة  المجتمعــات  ومســاعدة 

للمؤسستين.
مــع  بالتواصــل  الخليــج  طيــران  تلتــزم 
المجتمعــات التــي تعمل من خاللها وبمد 
يد العــون للمحتاجين والمعوزين، حيث 

الناقلــة مؤخــرًا مــع المؤسســة  تعاونــت 
مبادرتهــا  إلطــالق  الملكيــة  الخيريــة 
الحاليــة التــي تهــدف إلــى تفعيــل مبــدأ 
الشــراكة المجتمعيــة مــن خالل تشــجيع 
مســافرين الناقلــة على التبــرع بعمالتهم 
النقديــة والورقيــة الزائــدة بوضعهــا فــي 
جيــوب  فــي  موجــودة  خاصــة  أظــرف 

مقاعد كافة رحالت طيران الخليج.

ــمــحــتــاجــيــن فـــي رمــضــان3000 دينــار نقــًدا وهديتــان إضافيتــان مع كل ســيارة ــل مـــد يـــد الـــعـــون ل

“طيران الخليج” و“سيبر” تجمعان التبرعات“مونتريال” تشهد إقبااًل كبيًرا على عروضها

بمناســبة حلــول الشــهر الفضيــل وكمــا جــرت 
عليهــا العــادة الســنوية تعاونت شــركة كريدي 
مكــس مــع حوالــي 80 جمعيــة خيريــة داخــل 

الســنوي  الرمضانــي  تبرعهــا  لدعــم  المملكــة 
لصالــح األســر المحتاجــة، والــذي يأتــي كجزء 
مــن اســتراتيجية كريدي مكــس طويلة المدى 

للشــراكة المجتمعيــة ومــن وحــي روح العطاء 
رمضــان  شــهر  فــي  تســود  التــي  والمشــاركة 

الكريم.

“كريدي مكس” تتبرع للمتعففين
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تذكر بعض المصادر أن مدفع اإلفطار في البحرين يعود إلى ما قبل عصر 
النفط، وقد انتقلت هذه العادة من عدة بلدان عربية إلى البحرين. ويسمى 
مدفــع اإلفطار فــي البحرين وبعض دول الخليج العربية “بالواردة”، فكان 

الناس يقولون “ثارت الواردة”، بمعنى أطلق المدفع.

مطلــع  منــذ  الكلمــة  بهــذه  “أرِم” 
الثالثينــات تطلــق ذخيــرة صناعيــة 
مملكــة  فــي  اإلفطــار  مدفــع  مــن 
البحريــن، وعــادة ما يقــوم أفراد من 
رجــال األمن بإطالق قذيفة مدفعية 
صوتية لحظة مغيب الشــمس معلنًا 
حلــول موعــد اإلفطــار خــالل شــهر 

رمضان المبارك.

تعييــن  يتولــى  كان  الســابق  وفــي 
المشــرف على مدفــع اإلفطار، قضاة 
الشــرع في البحرين، حيث كان يتم 
اختيار المشــرفين على المدفع ممن 
يعرفــون باألمانــة وضبــط التوقيت، 
العــدل  وزارة  تتولــى  وحاليــا، 
والشئون اإلســالمية واألوقاف هذه 

المهمة.

مدفع اإلفطار.. ثارت الواردة
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تشارك الفنانة السورية ليليا األطرش في عملين دراميين للموسم 
الرمضاني المقبل، حيث توزع مشاركاتها بين الشامي التاريخي 
والكوميــدي. والعمــل األول هــو “حرملك” للكاتب ســليمان 
عبدالعزيــز والمخــرج تامــر إســحاق وإنتاج شــركة “كالكيت 
ميديا” للمنتج إياد النجار، وتؤدي فيه شــخصية “عطر” إحدى 

الفتيــات الفاعالت في المسلســل ومن محــركات األحداث، كما 
تشــارك، بالمسلســل الكوميدي “حــركات بنات” من تأليف ســعيد 

حناوي وإخراج محمد معروف، وهي الرأس المدبر لكل القصص التي تجري.

كشــف الفنان محمد إمام أنه ال يســتخدم “دوبليــر” نهائيا أثناء 
تصوير المشاهد الخطيرة في أعماله الفنية، السيما مسلسل 
“هوجــان”. جاء ذلك فــي تعليق أحد متابعــي الفنان محمد 
إمام عند عرضه أغنية “كســبنا إيه” من مسلسل “هوجان”، 
الذي  يعرض حاليا قائال: “سؤال بيطرح نفسه.. مشهد الجدار 

اللي جريت عليه ده انت وال دوبلير؟ ليرد إمام “مش بســتخدم 
دوبلير خال. وطرحت شــركة سنرجي، المنتجة لمسلسل هوجان، 

أغنية “كسبنا إيه” من أحداث المسلسل، غناء المطرب رضا البحراوي.

تواصل الفنانة ناهد السباعي تصوير مشاهدها ضمن أحداث 
المسلسل الدرامي الرمضاني “الزوجة الـ 18” الذي يجمعها 
للمرة األولى بحسن الرداد في عمل كوميدي جديد بالدراما 
التلفزيونيــة. وعن المسلســل قالت ناهد: ســعيدة كثيرا 
بهذا العمل عموما، والدور الذي سيفاجئ الجمهور، خاصة 

أنه مختلف عن كل ما ســبق أن قدمته فــي أعمالي بالدراما 
التلفزيونيــة، الكواليس كلها ممتعة ومرحة وأنا وحســن بيننا 

كيمياء فنية سيشاهدها الجمهور على الشاشة في رمضان.

“الزوجة الـ 18”ال يستخدم دوبليرعملين لألطرش

 للتواصل واإلضافة: 
tariq.albahar@albiladpress.com الثالثاء

  مجلس محمد بن إبراهيم المطوع )وزير شؤون مجلس الوزراء( 17214998 الرفاع الغربي

 مجلس معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة 39337733 الجفير

 مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة بن سلمان بن عيسى آل خليفة وأبنائه 39366679 الرفاع الغربي

 مجلس عادل العسومي 39466644 الحورة 

 مجلس مبارك بن محمد بن دينه 39405504 البسيتين 

 مجلس المغفور له عبدالعزيز بن علي االحمد 39900773 الحد

 مجلس عائلة آل محمود 39676270 الحد 

 مجلس مبارك فرج الدوسري 39691216 البديع

 مجلس سعيد الصيرفي 39444420 عالي 

 مجلس جهاد بوكمال وأخوانه 39650640 مدينة عيسى

 مجلس أهالي المدينة 39955123 مدينة عيسى 

 مجلس مبارك المغربي 39697010 مدينة عيسى

 مجلس المؤيد 17211155 الرفاع الشمالي 

 مجلس المرحوم الحاج علي عبدالرسول بن رجب وأوالده 39976668 مدينة عيسى

 مجلس عائلة المحاري 36666912 جنوسان 

 مجلس عائلة القصاب 36366999 البسيتين 

 مجلس جاسم محمد أحمد مراد 39171315 المحرق 

 مجلس بن هندي 39011162 المحرق

 مجلس المرحوم الحاج حسن بن يعقوب العالي 39471323 عالي

 مجلس الجالهمة 39732671 الرفاع الشرقي 

 مجلس محمد الرفاعي 33227706 الرفاع الشرقي 

 مجلس المرحوم الحاج أحمد محفوظ العالي 36355333 عالي 

 مجلس الكعبان  39683008 عسكر  

 مجلس عارف هجرس وأخوانه 39303030 مدينة عيسى 

 مجلس الذواودة 39424499 الحد 

 مجلس البنجاسم 33077717 - 36332333 البسيتين 

 مجلس عائلة المرحوم علي بن خميس الرميحي 39682181 أم الحصم

 مجلس عائلة أبل 17253171 السلمانية )حوطة أبل(

 مجلس أبناء المرحوم صالح راشد الزياني 39603661 المحرق

 مجلس علي بن راشد األمين 39605050 المحرق 

 مجلس الفايز 33022299 المحرق 

 مجلس بيت السكران 36455595 المحرق

 مجلس الشيخ عادل المعاودة 39661313 البسيتين 

 مجلس أبناء سلطان ناصر السويدي 39665599 البسيتين 

 مجلس إبراهيم عبداهلل الشيخ 36366600 البسيتين

 مجلس محمد بن عبداهلل العيد 39442550 - 33238850 البسيتين

 مجلس حسن علي البنفالح 39678811 البسيتين 

 مجلس يعقوب محمد بن جاسم سيادي 39661160 البسيتين 

 مجلس ومتحف أحمد بن عيسى البوسميط 39679467 عراد

 مجلس الشيخ صالح الجودر 33888814 الحد 

 مجلس راشد بن عبداهلل جليجل البوفالسة 39949959 الحد 

 مجلس سيد خليل القاهري 39443329 مدينة حمد 

 مجلس جاسم عجاج العجاج 39464168 مدينة حمد

 مجلس حمد بن أحمد السيسي البوعينين 39631236 مدينة حمد

 مجلس حجي حسن العالي 17782368 عالي 

 مجلس سماحة العالمة المرحوم الشيخ أحمد بن خلف آل عصفور 36043444 بوري

 مجلس محمد أبو الفتح وأوالده 39699239 الرفاع الغربي 

 مجلس حمد بن يوسف الرويعي 39663318 الرفاع الغربي 

 مجلس ناصر بن علي السندي 36451045 الرفاع الشرقي 

 مجلس جاسم سالم بوحمود القحطاني  36674440 الرفاع الشرقي

مجلس أحمد محمد البوعينين 39466652 وادي السيل

ألّلُهمَّ اْجَعْل َسْعيي 
فيِه َمشكوراً، َوَذنبي 
فيِه َمغُفوراً، َوَعَملي 
فيِه َمقُبواًل، َوَعْيبي 

فيِه َمستوراً يا أسَمَع 
األكالت البحرينية في رمضانالّسامعيَن.

التمــر والثريــد والهريــس واللقيمــات والخنفــروش والكباب
طارق البحار

يبــدأ االســتعداد لرمضــان فــي المطبــخ البحرينــي قبــل بــدء الشــهر الكريــم بأكثــر مــن أســبوع، حيــث تبدأ األســواق في 
االزدحام لشراء مستلزمات الطهي ويبدأ الناس في لف السمبوسة استعداًدا لقليه يوميًا على اإلفطار.

يعــد شــهر رمضان موســم الطعام التقليــدي األصيل، يفضل 
النــاس فــي معظم الــدول اإلســالمية طهي الطعــام األصيل 
الــذي تشــتهر بــه بالدهــم منذ األزل، إذ يشــعر النــاس براحة 
أكبــر فــي تنــاول طعــام تقليــدي معتــاد بعد ســاعات الصيام 

الطويلة وال يحبون تجربة طعام جديد في هذا الموسم.
تتغيــر قائمــة الطعــام يومًيــا بالطبــع، ولكــن علــى األغلــب 
يبــدأ النــاس فــي البحرين اإلفطــار بتنــاول الشــوربة والتمر 
وربمــا بعــض المقليــات. كمــا أن الموائــد البحرينيــة ال تخلــو 
مــن أصنــاف مختلفــة مــن األكالت الشــهيرة، مثــل “الهريس 
والثريد والمقليات”، إضافة إلى أطباق الحلوى األكثر شهرة 

بين الدول الخليجية.
وجبــة اإلفطــار هــي أول وجبــة يتناولهــا الصائــم بعــد يــوم 
طويــل مــن الصيام، وفــي أغلب األحيان يتنــاول الصائمون 
المغــرب  يصلــون  ثــم  الرمضانيــة  والعصائــر  والمــاء  التمــر 
ويتناولــون اإلفطــار بعــد الصالة. يتناول النــاس اإلفطار مع 
عائالتهــم، وأحياًنــا مــا تتســع هــذه المناســبة لتشــمل جميــع 
أفــراد األســرة واألصدقــاء والجيــران، فرمضــان هــو شــهر 

المودة.
أما أشهر األطباق البحرينية وأكثرها شعبية، المجبوس، 

فكثيًرا ما يجد طريقه إلى مائدة اإلفطار 
أيًضــا. المجبــوس طبــق مــن األرز 

ويمكــن  والتوابــل  البســمتي 
البقــري  اللحــم  مــع  طهيــه 
أو لحــم الغنــم أو الدجــاج 
مــا  وكثيــًرا  الروبيــان.  أو 
المائــدة  علــى  يتواجــد 

أيًضــا طبــق الصالونــة، وهو 

يخني بحريني تقليدي. أما نجمة األمســية الرمضانية فهي 
القهــوة العربيــة، وعادة ما يصحب القهــوة التمر أو نوع من 

الحلويات الشرقية أو بعض الحلوى البحرينية التقليدية.
السحور هو الوجبة التي يتناولها الناس قبل الفجر، أو قبل 
الصيــام، وعــادة ما يكون وجبــة خفيفة تتضمــن الزبادي أو 
موز او مشــروب اللبن الرائب لتقليل الشعور بالعطش أثناء 

ساعات الصيام الطويلة.
توجــد وجبــة اخــرى يتميز بها رمضــان فــي البحرين ودول 
الخليــج االخرى، وتســمى هــذه الوجبة الغبقــة. كلمة الغبقة 
تعنــي االجتمــاع أو اللمــة. وتــؤكل هــذه الوجبــة فقــط فــي 
المناســبات الخاصة أو في المطاعم والفنادق. يفطر الناس 
فــي هــذه الحالة على بعض التمر والعصائر أو وجبة خفيفة 
جًدا، ثم يخرجون لتناول الغبقة في المطاعم أو يستقبلون 
الضيوف على الغبقة بعد صالة العشاء. الغبقة في األساس 
مــن  والكثيــر  الكثيــر  تتضمــن  ولكنهــا  اجتماعيــة،  مناســبة 

الطعام اللذيذ.
من األطباق التي الغنى عنها في المجتمع البحريني والتي 
تتواجــد بشــكل يومــي علــى الســفرة الرمضانيــة هــي التمر 
والخنفــروش  واللقيمــات  والهريــس  والثريــد 
والفالــودة  والمحلبــي  والكبــاب 
والطابي، وأيضا من العادات 
يومنــا  حتــى  المتبعــة 
هــذا هــي تبــادل أطبــاق 
الرمضانيــة  األكالت 
واألهــل  الجيــران  بيــن 
واألصدقــاء فــي االحياد 
فــي  القديمــة  البحرينيــة 

القــرى وبعــض المدن، حيث ترى الحي يعج باألطفال الذين 
تلــك األطبــاق قبيــل إطــالق مدفــع  يســعون فــي توصيــل 
اإلفطار. كذلك من الوالئم التي تقام في منتصف ليالي شهر 
رمضــان وتســمى )الغبقة(، وعادة ما تتكــون من الرز المحمر 

بالسكر أو الدبس ويسمى محليًا )المحمر( والسمك”.
ويتســم هــذا الشــهر الفضيــل كذلــك بالتواصــل بيــن األهــل 
واألصحــاب واألصدقــاء عــن طريــق الزيــارات بعــد صــالة 
التراويــح ســواء للرجــال أو النســاء بشــكل مكثــف، وهــذا 
وبعــض  الشــبابية  الشــريحة  مــن  البعــض  أن  مــن  بالرغــم 
مــن الكبــار يتغاضــون عــن الزيــارات ويذهبــون للمجمعــات 
التجاريــة والمقاهــي التــي تعــج بالحركــة فــي شــهر رمضان 
كمــا تتكاثــر الخيــم الرمضانيــة بشــكل ملحوظ وتأخــذ مقرًا 
للســهرة والتجمــع لعامــة النــاس وهــو تقليــد عصــري متبــع 
في أيامنا هذه. أما المســحر وهو شــخص يحمل معه طبلة 
بصحبــة عــادة مجموعــة مــن الشــباب يتكفــل فــي الليالــي 
الرمضانيــة بالتطبيــل بيــن الفرجــان واألزقــة بغــرض مناداة 

األهالي لالستيقاظ وتناول طعام السحور.

الثريد.. ومن منا ال يحبه

القيمات.. زينة الصائمالكباب البحريني.. اول لقمة



الراحــة مــن األمــور المهمــة التي يجــب أن تحــرص عليها المــرأة الحامل في 
شــهر رمضــان المبــارك، فالجهــد الــذي تبذلــه خالل ســاعات الصيــام الطويلة 
سواء في العمل خارج المنزل أو في إعداد وجبات الطعام، سيجعل جسدها 
يلجــأ لمخــزون الطاقــة المخزنــة، حتى ال يشــعر الطفل بأي نقــص في الغذاء 

الممتّد له والمسئول عن نموه وبقائه بصحة وحالة جيدة.

النوم بقدٍر كاف: النوم بقدر كاٍف خالل ساعات الليل الطويلة، ألن نوم 
الليل هو األكثر أهميًة وفائدًة وراحة للجسد من نوم النهار.

عدم اإلرهاق في العمل: إن كنِت صاحبة عمل خارج المنزل، أو 
لديِك في المنزل أعماٌل عديدة، حاولي أالَّ ُترهقي نفسك فيها، بل استبدلي 

األعمال المتراكمة بمساعدة منزلية، أو أي شخص يمكنه مساعدتك.

تقسيم المهام: فكرة تقسيم المهمات تساعدك على تنظيم وقتك، 
َعِب أضعاف غيرك،  َضٌة للتَّ خصوًصا حال كونك امرأة حامالً، فأنت ُمَعرَّ

وبالتالي ففكرة تقسيم المهمات تختصر الجهَد المتراكم أيًضا.

تجنب السهر: ترتيب األولويات والتخطيط لوجبات الطعام طيلَة 
ر عليك وقًتا وجهد كبير.كما أن االستيقاظ مبكًرا يساعدك  الشهر يوفِّ

في إنجاز المهام، والسهر بقدر ما هو ُمْرِهق للصحة -خصوًصا في فترة 
الحمل- فهو أيًضا َمْضَيَعٌة للوقت ومشتِّت للمهام، باإلضافة إلى كون السهر 

سيلغي جميع األولويات والخطط 

ممارسة التمارين: من األمور المهمة التي ال ُبدَّ أن تركِّزي عليها طيلة 
فترة الحمل التماريُن الخاصة بالمرأة الحامل، فتلك التمارين تعمل على 

تقوية العضالت لديك، وال ُتشعرك بالتعب واإلرهاق أثناء الوالدة.

الفيتامينات: إمداد الجسم باحتياجاته من الفيتامينات واألمالح 
المعدنية المتنوعة، وذلك من خالل الخضروات الطازجة والفاكهة ودمجها 

في وجبة اإلفطار بكثرة من خالل السلطات ولمسليات الصحية. 

الماء: شرب كميات كافية من المياه، وذلك على مدار فترة ما بعد 
اإلفطار لتعويض نقص السوائل في الجسم

دهنية: تجنب الوجبات الدهنية، وذلك لما تسببه من تخمة بدون فائدة 
صحية ذات قيمة. 

االهتمام بالنفس: المرأة الحامل ليس شرًطا أن تكون غير مهتمة 
بذاتها ومهملة في أناقتها، بل يجب عليِك تنظيُم وقِتك من أجل أن 

تهتمي بنفسك وتعتني بأظافرك وبشرتك، ألنها جميعها بحاجة للتغذية 
والحيوية.

tariq_albahhar

تتنافــس 3 برامــج كوميديــة مصرية على جذب الجمهور ونســب المشــاهدة في رمضان، حيث 
يعيش سامح حسين الخيال، ويظهر رامز جالل وبصحبته غوريال، وهاني رمزي يفجر األلغام.

ويظهر النجم الكوميدي ســامح حسين خالل 
المواهــب  مــن  مجموعــة  مــع  الكريــم  الشــهر 
والنجوم الشباب من خالل برنامج “الدور على 
ميــن” الــذي يعرض علــى قناة “تــن” المصرية، 
حيــث يقدمــون مجموعــة من األلعــاب. وقال 
ســامح حســين إن فكرة البرنامج تعتمد على 
الخيــال واالرتجــال، حيــث تتفجــر الكوميديا 
مــن خــالل مجموعــة مــن األلعــاب والمواقــف 
المفاجئــة، وغيــر المنطقية، التــي يتم وضعها 
أمام النجوم الشــباب ليجســدوها في مواقف 
تمثيليــة أمــام الجمهور في االســتديو. ويطل 
الفنــان رامــز جــالل فــي شــهر رمضــان علــى 
جمهوره من خالل برنامج “رامز في الشــالل” 

وبصحبتــه غوريــال إذ ينفــذ موقفــا كوميديــا 
على جزيرة في شــرق آسيا دعا إليها النجوم، 
والبرنامــج يعــرض عبــر شاشــة “إم بــي ســي” 
صحافــي.  بيــان  فــي  أفــادت  حســبما  مصــر 
وتعتمــد فكــرة البرنامــج، وفــق البيــان، علــى 
إيهــام ضيــف الحلقــة بأنــه يغــرق علــى متــن 
قــارب فــي إحــدى الجــزر بإندونيســيا، ومعــه 
شخص من فريق البرنامج، ويحاول الضحية 
الســباحة إلــى جزيــرة قريبــة لينجــو بحياتــه، 
بــأن  لكــن بعــد وصولــه إلــى الجزيــرة يفاجــأ 
الجزيــرة تغــرق هــي أيضــا، ووســط كل ذلــك 
الرعــب تظهر له غوريال ليزداد الموقف إثارة، 

وتكون الغوريال هي رامز جالل.

أبلــغ المخــرج البحرينــي القديــر بســام الــذوادي 3 برامج كوميدية في رمضان
الكوهجــي  المبــدع عمــار  البحرينــي  والمخــرج 
تحية وسالم الفنانين البحرينيين واإلعالم إلى 
الفنــان والمخــرج اإلماراتي صاحــب اإلنجازات 
الكبيرة سعيد سالمين المري بعد مروره بوعكة 
صحيــة المــت بــه حديثــا وأبعدتــه )مؤقتــا( عــن 
الســاحة اإلخراجيــة، وذلــك ضمــن حضورهمــا 
لمهرجان العين الســينمائي أخيــرا في اإلمارات 
العربيــة المتحدة، وأبلغ المخرجــان البحرينيان 
تحيــات الزمالء لســالمين وتمنياتهــم له العودة 

إلى المشهد الفني قريبا وسط أصدقائه.
وســعيد سالمين المري كاتب ســيناريو ومخرج 
إماراتــي، اشــتهر لفــوزه بالعديــد مــن الجوائــز، 
منها جائزة أفضل مخرج إماراتي في »مهرجان 
دبــي الســينمائي الدولــي«، وقدم المــري فيلمين 
»ثــوب الشــمس« الحائــز جائــزة  طويليــن، همــا 
لجنــة التحكيــم الخاصــة فــي مهرجــان مســقط 
الجنــة«  »ســاير  وفيلــم  الدولــي،  الســينمائي 

الحاصــل علــى جائــزة المهــر اإلماراتــي ألفضــل 
فيلم في مهرجان دبي السينمائي 2015.

مــا  مثــل  المــري،  عليهــا  حصــل  كثيــرة  جوائــز 
حصــل مــع فيلمــه الروائــي القصير »بنــت مريم« 
الــذي حصــد 13 جائــزة ضمــن مشــاركاته فــي 
مهرجانــات عربيــة ودوليــة، كمــا تــم عرضه في 
ســوق األفــالم بمهرجــان كان الســينمائي، ومــن 
بيــن الجوائــز التــي حصدهــا هــذا العمــل نذكــر: 
الجائــزة الفضيــة مهرجــان الخليــج الســينمائي 

2008، جائــزة الصقــر الفضــي مهرجــان الفيلــم 
2008، جائــزة أفضــل فيلــم  العربــي بروتــردام 
– مهرجــان مســينا فــي إيطاليــا 2008، جائــزة 
البانــوش البرونــزي بمهرجان الريف الســينمائي 
فــي مملكــة البحرين 2008، جائــزة أفضل فيلم 
الدوليــة  الســينمائي  األردن  بمهرجــان  عربــي 
2008، جائــزة لجنة التحكيم الخاصة بمهرجان 
دبــي الســينمائي الدولــي 2008، جائــزة أفضــل 
مخــرج إماراتي عن فيلم »بنت مريم« بمهرجان 

دبي الســينمائي الدولي 2008، الجائزة الذهبية 
 - الدولــي  الســينمائي  الُهرّبــان  مهرجــان  فــي 
العراق 2009، الجائزة الكبرى األولى - مهرجان 
الفيلــم القصيــر الــدار البيضــاء 2009، الجائــزة 
الكبرى األولى ألحســن فيلم روائي قصير حول 
البيئــة بالغــرب 2009. حصل ســعيد على ألقاب 
عــدة، مثــل »صائــد الجوائــز« و»ســفير الســينما 
اإلماراتية« بســبب كثرة تواجده في مهرجانات 
ســينمائية عالميــة. ويوجــد فــي رصيــد المــري 
9 أفــالم روائيــة قصيــرة، مــن بينهــا فيلــم »بنت 
مريــم« فــي عام 2008، الــذي حصد أكثر من 13 
جائزة دولية، و»هبوب« و»غيمة أمل« و»الغبنة«.
اختارتــه مجلــة »ديجيتــال اســتوديو العالميــة« 
كأفضــل مخــرج عربي شــاب لعــام 2007. كذلك 
فــاز بجائزة أفضل مخــرج إماراتي في مهرجان 
دبــي الســينمائي الدولــي 2008. ُيعــد المــري من 
المخرجين الشــباب الذين واكبــوا حركة التطور 
الســينمائية فــي البــالد، وحــاول كمــا أقرانــه في 
هــذا المجــال، أن يوصــل الفيلــم اإلماراتــي الــى 
العالم، كي يشاهده أكبر عدد من محبي السينما.

البحرينييــن الفنانيــن  تحيــات  ينقــان  الكوهجــي  وعمــار  الــذوادي  بســام 

أمنيات بحرينية للمخرج سعيد سالمين

علي حسين

صحتك مع الصوم

نصائح للمرأة الحامل

ومــن  المبــارك،  رمضــان  شــهر  حلــول  مــع 
المتعــارف فــي هــذا الشــهر الكريــم أن تكثر 
فيهــا  يقــوم  التــي  التلفزيونيــة  األعمــال 
الفنانــون بــأداء أدوار فــي الغالــب ما تكون 
إذ  الحقيقيــة،  شــخصياتهم  عــن  بعيــدة 
يجسدون أدوارا أخرى عديدة، وفي العادة 
عــن  تســاؤالت  المشــاهد  ذهــن  فــي  تــدور 
حياتهــم الطبيعيــة وكيف يقضــون أيامهم، 
بعــض  مــع  البــالد“  “مســافات  اســتطلعت 
الفنانيــن البحرينيين للتعــرف على حياتهم 
الكريــم وعــن  فــي شــهر رمضــان  اليوميــة 
كيفيــة قضــاء الشــهر الكريم وما طقوســهم 
الشــهر  خــالل  يتبعونهــا  التــي  الخاصــة 
الفضيــل ومــا البرامــج المفضلــة لهــم بعيــدا 
عــن أجــواء العمــل والروتيــن باقــي أشــهر 
الســنة، وهــل كانــت جديــدة أم انهــا عادات 
قديمة تأصلت في وجدانهم واستمروا في 

تأديتها على مّر السنوات الماضية. 
اذ يعبــر الفنــان البحرينــي خليــل المطــوع 
عــن ذلــك بقولــه “بالنســبة لــي اجــواء شــهر 
رمضــان الكريم عادة ما تكون في المســرح 

لمســرحية  )البروفــات(  بعمــل  لالســتعداد 
عيــد الفطــر الســعيد القادمــة، اذ نطــل على 
قــادم  بعمــل جديــد  الســنة  هــذه  الجمهــور 
بعــض  مــع  الســابقة  المجموعــة  نفــس  مــع 
اإلضافــات الجديــدة، امــا بالنســبة لروتيني 
للعمــل  بالذهــاب  بدايــة  يكــون  الرمضانــي 
فــي الصبــح ومن ثــم القيلولــة والراحة في 
المســاء وبعــد ذلــك التجمــع مــع االهل على 
بــاالكالت  تتميــز  التــي  االفطــار  وجبــات 

الرمضانية اللذيذة التي تحمل طابع خاص 
فــي رمضــان مثــل البالليــط فهــي الوجبــة 
الرئيســة والمفضلــة لي بالشــهر الكريم، بعد 
ذلــك اتوجــه للمســرح للتجهيــز للمســرحية، 
لــدي عمــل  لمسلســالت رمضــان  وبالنســبة 
للمخــرج  نديمــك”  “قديمــك  بعنــوان  قــادم 

مصطفــى رشــيد ومــن بطولــة الفنــان علــي 
الغريــر مع الفنان اإلماراتــي جابر النغموش 
امــا كمتابــع فلســت  علــي،  والفنانــة ســعاد 
كثيــر المتابعــة لالعمــال الرمضانيــة بســبب 
لمســرحية  والتحضيــر  بالمســرح  االرتبــاط 

عيد الفطر السعيد.

الفنان الكوميدي خليل المطوع

المكونات

 3 أكواب من الخس الروماني 

 كوب هريس المطاحن منقوع 

 حبة خيار مقشرة ومقطعة 

 كوب طماطم مقطعة 

 كوب جبنة فيتا 

 ½ كوب أنصاف الزيتون 

 ¼ كوب شرائح البصل 

 3 مالعق بقدونس مفروم ناعم 

الصلصة

 ½ ملعقة أوريغانو 

 ¼ كوب من عصير الليمون 

 ملعقة طعام قشر الليمون 

 3 مالعق زيت الزيتون 

 ¼ ملعقة صغيرة ملح

 ¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

مطبخ

مع الشيف
 فجر المنصوري

سلطة حب الهريس
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طارق البحار

الخطوات

 في مقالة على درجة حرارة هادئة شّوحي حب الهريس مع القليل من الملح والفلفل لمدة دقيقتين.

 لتحضير صلصة الليمون، اخلطي الليمون وقشر الليمون وزيت الزيتون مع األوريغانو والملح والفلفل.

 في صحن التقديم اخلطي جميع مكونات السلطة واسكبي الصلصة على السلطة.

 يمكن إضافة البقدونس قبل التقديم حسب الرغبة.

اختتمــت “ســينما يتيــم” عروض موســمها 
األول الــذي جــاء بعنــوان “120 كــغ” وذلك 
مــن موقعها بالقرب من مجّمع يتيم )مبنى 
رقــم: 70 – شــارع الّتّجــار – المنامــة 304(. 
الســينما  قّدمــت  األخيــر  العــرض  وخــالل 
ماتــس  للمخــرج  “البــرج”  فيلــم  للجمهــور 
معانــاة  علــى  الضــوء  يلقــي  الــذي  جــرود 
الالجئين الفلســطينيين بعد تجهيزهم من 

منازلهم عام 1948م. 
وتابع حضور الســينما حكاية فيلم “البرج” 
طفلــة  عائلــة  نــزوح  قصــة  يتتّبــع  الــذي 
فلســطينية تبلــغ مــن العمــر 11 عامــًا إلــى 
مخيــم الالجئين الواقع بالعاصمة اللبنانية 
بيــروت، حيــث كان جّدهــا مــن أوائــل مــن 

استقروا في المخيم. 

وتجمع الفتاة في الفيلم شهادات  «
عائلتها من جيل إلى آخر حول أحداث 

اللجوء، حيث يعطي الجد حفيدته مفتاح 
منزله في الجليل ما يعزز مخاوفها من 

فقدان ّجدها ألمل العودة إلى وطنه. 

سينما يتيم 
تختتم عروض 
موسمها األول
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 باكستاني ينظف قوًسا ملوًنا بأحد المساجد 
استعداًدا لصالة التراويح في روالبندي )أ ف ب(

 )5G( ”حّذرت تقارير صحافية عديدة من أن شــبكات “الجيل الخامس
الجديدة لالتصاالت يمكن أن تكون قاتلة، بصورة كبيرة.

ميــل  الديلــي  صحيفــة  ونشــرت 
البريطانيــة تقريــًرا، حــول التأثيرات 
الســلبية التي تســببها شبكات الجيل 
الخامس على قدرات التنبؤ بالطقس 
خاصة في أوقات العواصف الكبرى.
 وأطلــق المركــز األوروبــي للتنبــؤات 
فــي  المــدى  المتوســطة  الجويــة 
بريطانيــا، تحذيــًرا، مــن أن شــبكات 
تشــكل  أن  يمكــن  الخامــس،  الجيــل 
التنبــؤ  قــدرات  علــى  بالًغــا  خطــًرا 

أن  يمكــن  مــا  الكبــرى،  بالعواصــف 
وربمــا  كارثيــة،  نتائــج  إلــى  يــؤدي 

خسائر في األرواح.
ونقلــت الصحيفة عــن توني مكنالي، 
مــن المركز األوروبي، قوله: “ترددات 
شــبكات  تســتخدمها  التــي  الراديــو 
الجيــل الخامــس الجديدة، ســتعطل 
أدوات األقمــار الصناعيــة الحساســة 
لمراقبــة  اســتخدامها  يتــم  التــي 

التغيرات في الغالف الجوي”.

وتابع: “المشكلة هي أن بعض شبكات الجيل الخامس قد تنقل  «
بالقرب من تردد مماثل للتردد المنبعث من بخار الماء، وبالتالي 

فإنها تنتج إشارة تشبه وجودها في الجو، ما يؤثر على البيانات التي 
تتلقاها األقمار وتؤدي لقراءات خاطئة.

شبكات “الجيل الخامس” يمكن أن تكون قاتلة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أنجبــت ميغيــن مــاركل زوجــة األمير 
أعلــن  مــا  هــاري مولــودا ذكــرا، علــى 
األمير لوســائل اإلعالم اإلثنين، مبديا 
ســعادته بــوالدة طفلــه األول “بصحة 

جيدة جدا”.
وقــال دوق ساســكس أمــام كاميرات 
قصــر  فــي  التلفزيونيــة  القنــوات 

أعلــن  أن  جــدا  “يســعدني  ويندســور 
صبــاح  طفــال  رزقنــا  وميغيــن  أننــي 

اليوم، وهو بصحة جيدة جدا”.
ويحتــل العضــو الجديــد فــي العائلــة، 
ولم تتم تسميته بعد، المرتبة السابعة 
علــى العــرش البريطانــي، وهــو حفيد 

الملكة إليزابيث الثانية.

هاري وماركل يرزقان بطفل

مليون نوع نباتي وحيواني مهدد باالنقراض
قــال علمــاء أمــس اإلثنيــن فــي تقريــر مهــم عــن أضــرار الحضــارة الحديثــة علــى 
الطبيعــة إن الســعي الحثيــث وراء النمــو االقتصــادي وأثــر تغيــر المنــاخ يهددان 

عددا “لم يسبق له مثيل” يصل إلى مليون نوع نباتي وحيواني باالنقراض.

وخلــص التقريــر الذي أقرتــه 130 دولة منها 
الواليــات المتحدة وروســيا والصين إلى أن 
تحوال واســع النطــاق في االقتصــاد العالمي 
والنظــام المالــي هو وحده القــادر على إنقاذ 
النظــم البيئيــة المهمــة لمســتقبل مجتمعــات 
البشــر علــى مســتوى العالــم مــن علــى شــفا 

االنهيار.
 145 إعدادهــا  فــي  التــي شــارك  والدراســة 
خبيــرا من 50 دولة هي حجر الزاوية لكيان 
ربمــا  العالــم  أن  إلــى  يشــير  جديــد  بحثــي 
يحتاج اتباع شكل اقتصادي جديد “لما بعد 
النمــو”؛ من أجل تجنــب المخاطر الوجودية 
وانبعاثــات  التلــوث  عواقــب  تشــكلها  التــي 

الكربون وتدمير الموائل الطبيعية.

وخلــص التقرير الــذي صدر بعنوان “التقييم 
العالمــي” )جلوبــال أسيســمنت(، إلــى أن مــا 
يصل إلى مليون من بين نحو ثمانية ماليين 
نــوع مــن النباتــات والحشــرات والحيوانات 
علــى ســطح األرض مهــدد باالنقــراض، وقد 

ينقرض الكثير منها في غضون عقود.
وأظهــر التقريــر أن تغيــر المنــاخ الناجــم عن 
حرق الفحم والنفط والغاز في إطار صناعة 

الوقود األحفوري يفاقم الخسارة.
بيئــي  وقــال روبــرت واتســون، وهــو عالــم 
بريطانــي يــرأس المنبــر الحكومــي الدولــي 
التنــوع  مجــال  فــي  والسياســات  للعلــوم 
البيولوجــي وخدمــات النظــم اإليكولوجية، 
إنــه لــن يكــون مــن الممكــن بــدء إجــراءات 

حمايــة البيئــة واســتخدام الطبيعــة بشــكل 
مســتدام إال إذا كانــت المجتمعات مســتعدة 
لمواجهــة “المصالــح الراســخة” التــي تبقــي 

على الوضع القائم.
وأضــاف واتســون في بيــان “التقريــر يبلغنا 
كذلــك بــأن الوقــت لم يفــت إلحــداث تغيير، 
لكن فقط إذا بدأنا اآلن على كل المستويات 

من المحلي إلى العالمي”.

أخلــي مركــز للشــرطة شــمال شــرقي 
باريــس بعدمــا غزتــه البراغيث، وفق 

اتحاد للشرطة.
البــاب األمامــي لمركــز  ووضــع علــى 
الشــرطة الواقــع في الدائرة التاســعة 
عشــرة من العاصمة الفرنسية إشعار، 
جــاء فيه “مركز الشــرطة مغلق حتى 

إشعار آخر”.
 وفــي تغريــدة غاضبة علــى “تويتر”، 
فــي  الشــرطة  أجهــزة  اتحــاد  كتــب 
غزتهــا  قــد  المحطــة  أن  فرنســا 
الحشــرات، “ما جعل ظروف العمل ال 

تطاق!!!”.
إن  االتحــاد  فــي  مســؤول  وقــال 
الشــرطيين الذيــن تعرضــوا للدغــات 
كانــوا ينقلــون معهــم البراغيــث عــن 
غير قصد ما تسبب في انتشارها في 

منازلهم ولسع أطفالهم أيًضا.

البراغيث تغلق 
مركًزا للشرطة

غيــم  إنــد  “أفنجــرز:  فيلــم  حّطــم 
)المنتقمــون: لعبة النهايــة(” جميع 
وتجــاوزت  القياســية،  األرقــام 
أرباحه حاجز الملياري دوالر، بعد 

11 يوًما فقط على عرضه.
دوالر  مليــار   2.2 الفيلــم  وحصــد 
حــول العالم في 11 يوًما، ليحطم 
حاجــز فيلــم “أفاتار”، الــذي وصل 
 47 بعــد  دوالر  مليــاري  ألربــاح 
أفنجــرز  فيلــم  وأصبــح  يوًمــا. 
الجديــد خامس فيلــم يعبر حاجز 
الـ”مليــاري دوالر” بالنســبة ألربــاح 
فيلــم  مؤخــرا  وتجــاوز  األفــالم، 
الــذي  األســطوري  “تايتانيــك” 

عرض نهاية التسعينات.
قائمــة  “أفاتــار”  فيلــم  ويتصــّدر 
حاجــز  تجــاوزت  التــي  األفــالم 
مليــاري دوالر، حيــث حصــد فيلم 
الخيــال العلمــي الــذي عــرض قبل 
10 أعــوام، 2.8 مليــار دوالر حول 

العالم.
 ويأتــي فيلــم “أفنجــرز إيند غيم” 
بالمركــز الثانــي برصيــد 2.2 مليار 
دوالر، مــع توقعــات في أن يصبح 
الفيلــم األعلــى ربًحــا فــي تاريــخ 

السينما خالل األسابيع المقبلة.

“أفنجرز” يتجاوز 
ملياري دوالر

أعلن أطباء المعهد الوطني األميركي للســرطان، أن النظام الغذائي الغني باأللياف 
يعّزز نظام المناعة في الجسم ويحول دون الوفاة المبكرة.

ووفًقــا لمعطياتهم، يســاعد تنــاول المواد 
إطالــة  علــى  الغذائيــة  باألليــاف  الغنيــة 
العمــر. كمــا ينخفــض خطر المــوت المبكر 
لــدى األشــخاص الذيــن يتناولــون كميات 
لتفاديهــم  الغذائيــة،  األليــاف  مــن  أكبــر 
الدمويــة،  واألوعيــة  القلــب  أمــراض 
الجهــاز  وأمــراض  المعديــة  واألمــراض 
الغنيــة  المــواد  أفضــل  وإن  التنفســي. 

باأللياف هي الحبوب الكاملة.
درس الباحثــون الحالــة الصحيــة لـــ 388 
نظامهــم  وقارنــوا  وامــرأة،  رجــل  ألــف 
الغذائــي بحالتهــم الصحيــة. فاتضــح من 
هذه المقارنة، أن الذين يتناولون األلياف 
الغذائيــة هــم أقــل عرضــة لخطــر المــوت 

المبكر.
 ويشــير الباحثون، إلى أن الكمية الالزمة 
مــن األليــاف الغذائية التي يجــب تناولها 
ــا للرجال بحدود 30 غراًما وللنســاء  يوميًّ
26 غراًمــا. وقــد أظهــرت حســاباتهم بــأن 
يبعــد  األليــاف  مــن  الكميــة  هــذه  تنــاول 
خطــر المــوت المبكر بنســبة 22 %، حيث 
تخفض هذه الكمية نسبة وفيات الرجال 
الدمويــة  واألوعيــة  القلــب  بأمــراض 
المعديــة  واألمــراض  التنفســي  والجهــاز 
بنســبة 24 - 56 % والنســاء 34 - 59 %. 
كمــا لوحــظ أن تنــاول األليــاف الغذائيــة 
الوفيــات  نســبة  انخفــاض  إلــى  يــؤدي 

بمرض السرطان بين الرجال”.

عموًما لّخص الباحثون نتائج دراستهم بأنه يجب تناول ما ال يقل عن 14 غراًما  «
من األلياف الغذائية لكل 1000 سعرة حرارية.

تناول أغذية غنية باأللياف يطيل العمر

روبرت واتسون
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