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“الغرفة”: توجيهات سمو رئيس الوزراء تنعش “الخاص”
المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقيــة 
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  رئيــس  مــن  شــكر 
البحريــن ســمير نــاس؛ وذلــك تقديــرا لدعــم 
ســموه المســتمر للقطاع التجــاري البحريني، 
رفعــة  ســبيل  فــي  الــدءوب  ســموه  وعمــل 

مملكتنا الغالية ونهضتها االقتصادية.
وقــال رئيــس الغرفــة فــي البرقيــة “يشــرفنا 
مقامكــم  إلــى  نرفــع  أن  الســمو  صاحــب  يــا 
عــن  ونيابــة  نفســي  عــن  باألصالــة  الكريــم 

أعضــاء مجلــس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
البحريــن واألســرة التجاريــة والصناعية في 
المملكة، أســمى آيات االعتزاز والتقدير على 
مــا تقومون به ســموكم وحكومتكم الموقرة 
من جهد مثمر وعمل دءوب في سبيل رفعة 
مملكتنــا الغاليــة ونهضتهــا االقتصاديــة ومــا 
تولونــه دومــا مــن اهتمام بالــغ بالدفع بعجلة 
وإنعــاش  المســتدامة  االقتصاديــة  التنميــة 
القطــاع الخــاص، مؤكديــن لكــم دعمنــا التام 
إلــى  النشــاط  إعــادة  فــي  الوطنــي  لدوركــم 

القطــاع االقتصــادي، داعيــن هللا عــز وجــل 
معربيــن  الجهــود،  هــذه  فــي  يوفقكــم  أن 
عــن خالــص الشــكر واالمتنــان لتوجيهاتكــم 
الســديدة خالل ترأســكم الجلسة االعتيادية 
اإلثنيــن  يــوم  الــوزراء  لمجلــس  األســبوعية 
الماضــي مــن خالل الموافقــة على 8 قرارات 
توصيــات  وتحقــق  التجــار  صغــار  تدعــم 
غرفــة  مــن  المرفوعــة  المشــتركة  الدراســة 
تجــارة وصناعــة البحريــن ووزارة الصناعــة 

والتجارة والسياحة”.
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إلزام المكاتب العقارية 
بتقديم سجل 

للمبيعات

1.7 مليـــون دينــــــار أربـــــاح 
“زيـــن” بالربــع األول بنسبـــة 

نمو 55 % 

 أ) جمیع معامالتها العقاریۀ 
والمستندات ذات الصلۀ 

بتلک المعامالت.

ق علیها   ب)  العمولۀ المتَفّ
على کل معاملۀ عقاریۀ.

 ج) قیمۀ العقار محل 
المعاملۀ.

 ه) البیانات الشخصیۀ  د)  موقع العقار.
للمتعاقِدین وتاریخ 

المعامالت.

 و) اإلیداع المدفوع 
من ِقَبل المشتري.

 ز) بیانات وکیل 
المبیعات المرتبطۀ 

بکل معاملۀ، إْن 
ُوِجدت..

ماذا على المکاتب العقاریۀ أن تقدم من معلومات لـ «ریرا»؟
یجب على الوسیط العقاري ووکیل المبیعات االحتفاظ بسجل للمعامالت 

العقاریۀ، ویجب أن یحتوي السجل على البیانات والمعلومات اآلتیۀ:

        إنفوجرافیک: 
محمد خلیل )١١(

)١٠(

)١٠(

البحريــــــن تواصــــل 
جـذب االستثمارات 

األجنبية

سمو ولي العهد: التسامح سمة المجتمع المتقدم

سمو ولي العهد يزور مجلس سمو الشيخ علي بن خليفة

سمو الشيخ علي بن خليفة: المجالس تحيي روح التواصل

)٤-٥(سمو نائب رئيس مجلس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة الكريمة والمهنئين بشهر رمضان )٣(

)٢(سمو رئيس الوزراء
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التصديق على اتفاقية الخدمات الجوية مع المغرب
العاهل يصدر قانوًنا بتعديل “العقوبات”

صــادق عاهل البــالد صاحــب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة وأصــدر قانون 
رقــم )5( لســنة 2019 بتعديــل المــادة )424( 
بالمرســوم  الصــادر  العقوبــات  قانــون  مــن 

بقانون رقم )15( لسنة 1976، جاء فيه:
المــادة األولى: يســتبدل بنــص المادة )424( 
بالمرســوم  الصــادر  العقوبــات  قانــون  مــن 
النــص  1976م،  لســنة   )15( رقــم  بقانــون 

اآلتي:
مــادة )424(: يعاقــب بالحبــس مــدة ال تزيد 
عضــو  أو  عامــل  كل  ســنوات  عشــر  علــى 
مجلس اإلدارة أو مجلس األمناء للشــخص 
االعتبــاري الخــاص اختلس ماالً أو ســندات 
أو أوراًقــا ذات قيمــة ماليــة أو تجاريــة أو 
معنوية وجدت في حيازته بســبب عمله أو 

منصبــه، ويحكــم علــى الجانــي برد الشــيء 
المختلــس.  وإذا كان الجانــي مــن مأمــوري 
التحصيــل أو المندوبيــن لــه أو األمناء على 
الودائــع أو الصيارفــة وســلم إليــه المــال أو 
الســندات أو األوراق الماليــة أو التجارية أو 

غيرها بهذه الصفة عد ذلك ظرًفا مشدًدا. 
المــادة الثانية: على رئيــس مجلس الوزراء 
والــوزراء - كل فيمــا يخصــه - تنفيذ أحكام 
هــذا القانــون، ويعمــل بــه اعتباًرا مــن اليوم 
التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وصادق جاللة الملك وأصدر قانون رقم )6( 
لســنة 2019 بالتصديــق علــى االتفاقية بين 
حكومــة مملكــة البحرين وحكومــة المملكة 
المغربية بشأن الخدمات الجوية، جاء فيه:

المــادة األولــى: صــودق علــى االتفاقية بين 
حكومــة مملكــة البحرين وحكومــة المملكة 

المغربيــة بشــأن الخدمات الجويــة الموقعة 
فــي مدينة الرباط بتاريخ 27 فبراير 2018، 

والمرافقة لهذا القانون.
المــادة الثانية: على رئيــس مجلس الوزراء 
والــوزراء - كل فيمــا يخصــه - تنفيذ أحكام 
هــذا القانــون، ويعمــل بــه مــن اليــوم التالــي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

جاللة الملك

local
@albiladpress.com

صدر عن عاهل البالد صاحب الجاللة 
خليفة،  آل  عيسى  بــن  حــمــد  الــمــلــك 
2019م  لــســنــة   )37( رقــــم  ــوم  ــرسـ مـ
ــمــعــنــي بــقــانــون  ــر ال ــ ــوزي ــ بــتــســمــيــة ال
بالقانون  الــصــادر  الصحي  الــضــمــان 

رقم )23( لسنة 2018م، جاء فيه:
ــر الصحة  ــى: يكون وزي الــمــادة األولـ
الضمان  بقانون  المعني  الــوزيــر  هــو 
 )23( رقــم  بالقانون  الصادر  الصحي 

لسنة 2018م.
مجلس  رئيس  على  الثانية:  الــمــادة 
ــوزراء - كل فيما يخصه  الــوزراء وال
- تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من 
الجريدة  في  وينشر  تاريخ صــدوره، 

الرسمية.

المنامة - بنا

مرسوم: وزير الصحة 

02المعني بقانون “الضمان”

المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية شــكر مــن رئيس غرفة 
تجــارة وصناعــة البحريــن ســمير ناس؛ وذلك تقديرا لدعم ســموه المســتمر للقطــاع التجــاري البحريني، وعمل 

سموه الدءوب في سبيل رفعة مملكتنا الغالية ونهضتها االقتصادية. هذا نصها: 

صاحب السمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة حفظــه هللا 

ورعاه
رئيس الوزراء الموقر 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يشــرفنا يــا صاحــب الســمو أن نرفع 
إلــى مقامكــم الكريــم باألصالــة عــن 
نفســي ونيابــة عــن أعضــاء مجلس 
وصناعــة  تجــارة  غرفــة  إدارة 
التجاريــة  واألســرة  البحريــن 
أســمى  المملكــة،  فــي  والصناعيــة 
مــا  علــى  والتقديــر  االعتــزاز  آيــات 
ســموكم وحكومتكــم  بــه  تقومــون 
وعمــل  مثمــر  جهــد  مــن  الموقــرة 
مملكتنــا  رفعــة  ســبيل  فــي  دءوب 
االقتصاديــة  ونهضتهــا  الغاليــة 

ومــا تولونــه دومــا مــن اهتمــام بالغ 
بالدفــع بعجلــة التنميــة االقتصادية 
القطــاع  وإنعــاش  المســتدامة 
الخــاص، مؤكديــن لكم دعمنــا التام 
لدوركم الوطني في إعادة النشــاط 
داعيــن  االقتصــادي،  القطــاع  إلــى 
هللا عــز وجــل أن يوفقكــم في هذه 
الجهــود، معربين عن خالص الشــكر 
الســديدة  لتوجيهاتكــم  واالمتنــان 
خالل ترأســكم الجلســة االعتيادية 
يــوم  الــوزراء  لمجلــس  األســبوعية 
اإلثنين الماضي من خالل الموافقة 
صغــار  تدعــم  قــرارات   8 علــى 
التجــار وتحقــق توصيات الدراســة 
غرفــة  مــن  المرفوعــة  المشــتركة 
ووزارة  البحريــن  وصناعــة  تجــارة 

الصناعة والتجارة والسياحة.
مشــيدين فــي هــذا الصــدد بعظيــم 
لدعــم  العرفــان  وخالــص  االمتنــان 
ســموكم المســتمر للقطــاع التجاري 
البحرينــي، والذي قد أســهم بشــكل 
كبيــر فــي تمكيــن هــذا القطــاع مــن 
وأدواره  بمســئولياته  النهــوض 
الريادية والتنافســية للمساهمة في 
تحريــك عجلــة االقتصــاد الوطنــي، 
ســموكم  توجيهــات  عاليــا  مثمنيــن 
واألجهــزة  الــوزارات  لمختلــف 
الحكوميــة بالمباشــرة بتنفوصيــات 
الغرفــة  بيــن  عليهــا  المتوافــق 

والوزارة.
 إن توجيهاتكم الكريمة سيكون لها 
بــإذن هللا تأثيــر إيجابي في إنعاش 

القطــاع الخــاص وتحريــك النشــاط 
وتخفيــف  المملكــة  فــي  التجــاري 
المؤسســات  كاهــل  عــن  العــبء 
الصغيرة والمتوســطة، فقد عكست 
توجيهاتكــم الحكيمــة رؤيــة واعية 

وحكيمــة مــن لــدن ســموكم خاصــة 
الراهنــة  واألوضــاع  الظــروف  وإن 
تقتضي منح المزيد من التسهيالت 
للقطــاع الخــاص حتى يقــوم بدوره 
النمــو  بعجلــة  الدفــع  فــي  المأمــول 
العمــل  فــرص  االقتصــادي وتوفيــر 

للمواطنين.
صاحــب  يــا  والثنــاء  الشــكر  كل 
لــكل توجيهاتكــم الســديدة  الســمو 
وقراراتكم الحكيمة، وكل ما تحظى 
بــه الغرفــة والقطــاع التجــاري الذي 
تمثله من دعم ال محدود ومســاندة 
كبيــرة من لــدن ســموكم، وهو الذي 
يؤكــد لنــا مــدى إيمانكــم بــدور هذه 
التنميــة  عمليــة  فــي  المؤسســة 
الشــاملة، مقدريــن عاليــا جهودكــم 
الجلية والواضحة في كل ما يخدم 
القطاع التجاري البحريني وتطوره، 
وهــي جهــود ســتبقى دومــا موضــع 
اعتــزاز وتقدير الجميــع، داعين هللا 

عــز وجل أن يمتعكــم بنعمة الصحة 
والعافيــة لتواصلــوا مســيرة الخيــر 
والعطــاء، وأن يوفقكــم لتحقيــق ما 
تصبــون إليه مــن المزيد من التطور 
واالقتصــادي  والحضــاري  التنمــوي 
لهــذه المملكة الغاليــة في هذا العهد 
الجاللــة  صاحــب  لحضــرة  الزاهــر 
ورعــاه  المفــدى حفظــه هللا  الملــك 
ودعــم صاحــب الســمو الملكي ولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 

األول لرئيس مجلس الوزراء. 
وتفضلــوا يــا صاحب الســمو بقبول 

أصدق مشاعر االحترام والتقدير،

ودمتــم بعــون هللا ســالمين، ودامت 
أيامنا بكم سعيدة.

سمير عبدهللا ناس
رئيس غرفة تجارة وصناعة 
البحرين

ــزاز ــتـ ــع اعـ ــوضـ ــوه وســتــبــقــى مـ ــمـ ــود سـ ــهـ ــدر عـــالـــيـــا جـ ــقـ ــر نــــــاس: نـ ــي ــم س

توجيهات سمو رئيس الوزراء تنعش “الخاص” وتدعم التجار

سمو رئيس الوزراء

جرى اتصال هاتفي بين عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن  «
عيسى آل خليفة، وأخيه نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء 
بسلطنة عمان الشقيقة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل 

سعيد، تم فيه تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان 
الكريم، داعيين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على 

الشعبين والبلدين الشقيقين بالخير واليمن والبركات وعلى األمتين 
العربية واإلسالمية بالعزة والسؤدد والمنعة.

جاللة الملك ونائب رئيس الوزراء العماني يتبادالن التهاني

هل يوجد ألسواق ميدوي فروع خارج مملكة البحرين؟

تابعونا عىل

٤سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

ال يوجديوجد

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

أكــد ولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة عمق العالقــات القائمة بين مملكة 
البحريــن والواليــات المتحــدة األميركية علــى كل األصعدة، خصوصــا في المجال 
العســكري والدفاعــي، مشــيرا ســموه إلــى أن المملكــة مســتمرة بالتزامهــا كشــريك 
راســخ فــي الجاهزيــة للدفــاع عن أمــن المنطقة ومكافحــة اإلرهــاب والتطرف مع 

حلفائها وفق شراكتها االستراتيجية التاريخية الممتدة.

ونــوه ســموه بأهميــة مواصلــة تعزيــز 
تجمــع  التــي  الوثيقــة  العالقــات  أطــر 
البلدين والشعبين الصديقين بما يعود 

عليهما بالنماء واالزدهار.
جاء ذلك لدى لقاء سموه، مساء أمس 
في قصر الرفاع، بحضور سمو الشيخ 
عيســى بن ســلمان بن حمــد آل خليفة 
الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة  ووزيــر 
الشــيخ ســلمان بــن خليفــة آل خليفــة، 
والفريــق الركــن ذيــاب النعيمي رئيس 

هيئة األركان، سفير الواليات المتحدة 
البحريــن  مملكــة  لــدى  األميركيــة 
القــوات  وقائــد  ســيبيريل  جاســتين 
البحريــة بالقيادة المركزيــة األميركية 
الفريــق  الخامــس  األســطول  قائــد 
بحري جيمس مالوي، حيث استعرض 
ســموه ســبل تطوير العالقــات الثنائية 
بيــن البلديــن الصديقيــن فــي مختلــف 
الــذي  الــدور  إلــى  مشــيًرا  المجــاالت، 
تقــوم به الواليــات المتحدة األميركية 

إلــى جانب الدول الشــقيقة والصديقة 
فــي  واالســتقرار  األمــن  ترســيخ  فــي 

المنطقة.
علــى  االطــالع  تــم  اللقــاء،  وفــي 
المشــترك  االهتمــام  ذات  المواضيــع 
الســاحتين  علــى  المســتجدات  وآخــر 

اإلقليمية والدولية.

المنامة - بنا

سمو ولي العهد: عالقات عميقة مع الواليات المتحدة في المجال العسكري
البحرين مستمرة 
بالتزامها كشريك 

راسخ إلى جانب 
حلفائها في 

الجاهزية للدفاع 
عن أمن المنطقة

سمو ولي العهد مستقبال السفير األميركي وقائد القوات البحرية بالقيادة المركزية األميركية قائد األسطول الخامس
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 أكــد ولــي العهــد نائب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة أن “مملكة البحرين تسير على نهج عاهل البالد صاحب الجاللة 

الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة في تكريس الوسطية والتسامح والتعددية”.

 وأشــار ســموه إلــى أن “المملكــة تواصــل البنــاء 
علــى هــذا النهــج كقيــم أساســية فــي المجتمــع 
عــززت مــن مكانــة البحريــن كنمــوذج حضــاري 
متميــز، وهــو مــا يتجلــى مــن خــال العديد من 
المبــادرات الراميــة إلــى ترســيخ قيم التســامح 
واالحتــرام بمــا يســهم فــي نشــر ثقافــة الســام 

للجميع”.
 جاء ذلك لدى زيارة ســموه يرافقه سمو الشيخ 
عيســى بــن ســلمان بن حمــد آل خليفــة لمجلس 
الشــيخ  ســمو  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب 
علــي بــن خليفــة آل خليفــة، ومجلــس المرحوم 
عبدهللا أحمد ناس، حيث تبادل ســموه التهاني 

والتبريكات بحلول شــهر رمضان المبارك سائاً 
هللا أن يعيده على األمتين العربية واإلسامية 

بالخير والمسرات.
 وقــال ســموه “إننــا نحتفــي في مملكــة البحرين 
وبقناعات راسخة بقيم ومبادئ ثابتة نتوارثها، 
أسست لمبدأ التسامح الذي هو سمة من سمات 

المجتمع المتقدم”.
 من جانبهــم، أثنى أصحاب المجالس والحضور 
على حرص ســموه على عادته الســنوية، بزيارة 
الرمضانيــة داعيــن هللا أن  المجالــس  مختلــف 
يعــود هــذا الشــهر الكريم علــى مملكــة البحرين 

وأهلها بالخير والبركة.

سمو ولي العهد يزور مجلس سمو الشيخ علي بن خليفة

المنامة - بنا

البحرين تسير على نهج جاللة الملك في تكريس الوسطية والتسامح
ســمو ولــي العهــد: مواصلــة البنــاء لتعزيــز مكانــة المملكــة كنمــوذج حضــاري متميز

سمو ولي العهد يزور مجلس المرحوم عبدالله أحمد ناس
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الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  اســتقبل 
ســمو الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة، 
بمجلس ســموه أمس، عددا من كبار أفراد 
العائلــة المالكــة الكريمــة، والــوزراء، وكبار 
المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية 
المواطنيــن؛  مــن  وجموعــا  المملكــة،  فــي 

حيــث تبــادل ســموه مــع الجميــع التهانــي 
داعيــا  المبــارك،  رمضــان  شــهر  بمناســبة 
ســموه المولــى جلــت قدرتــه أن يعيد هذه 
المناســبة علــى مملكــة البحريــن وشــعبها 
وهــي في أمــن وأمان ومزيد مــن االزدهار 
فــي ظــل القيــادة الحكيمــة لعاهــل البــاد 

صاحب الجالة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفة.

مــع  الــوزراء  رئيــس  نائــب  ســمو  وتبــادل 
الحضــور األحاديــث الودية، إذ أكد ســموه 
العــزم الحكومــي برئاســة رئيــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن 

سلمان آل خليفة ومؤازرة ولي العهد نائب 
القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
ســلمان بــن حمــد آل خليفة نحــو مزيد من 

التنمية التي تحقق تطلعات المواطنين.
ووجه ســمو نائــب رئيس مجلــس الوزراء 

الشــكر والتقديــر لصاحــب الســمو الملكــي 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي 
األول لرئيــس مجلس الوزراء على زيارته 
الكريمة لمجلس ســموه، مؤكدا أن زيارات 
ســموه للمجالــس الرمضانيــة تحيــي روح 
التواصل في المجتمع وتكرسها، خصوصا 

الشــهر  مــن  المباركــة  األيــام  هــذه  فــي 
الفضيل.

وأثنى ســموه على ما يشهده شهر رمضان 
المبــارك مــن مظاهــر للتواصــل والتراحــم 
بين أبناء المجتمع ترسيخا لما نشأوا عليه 

من قيم وخصال حميدة.

المنامة - بنا

البحرين بقيادة جاللة الملك تعيـــــــــــش أمـًنــــا وأمـاًنـــا وازدهــاًرا
عزم حكومي برئاسة رئيس الوزراء وسمو ولي العهد نحو مزيد من التنمية لتحقيق تطلعات المواطنين
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ســمو نائب رئيس مجلس الوزراء: زيارات ســمو ولي العهد للمجالس تحيي روح التواصل في المجتمع



المنامة - بنا

حضر ســفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية الســعودية الشــيخ حمود 
بــن عبــدهللا آل خليفــة مأدبــة اإلفطار التــي أقامهــا وزير خارجيــة المملكة 
العربيــة الســعودية إبراهيــم العســاف، أمــس، فــي مدينة الرياض لرؤســاء 
البعثات الدبلوماســية المعتمدة لدى المملكة بمناســبة حلول شــهر رمضان 

المبارك.

كمــا بــادل الســفير نظــراءه التهانــي 
بحلــول شــهر رمضان المبــارك، داعًيا 
المولــى ســبحانه وتعالــى أن يتقبــل 
من الجميع صالح األعمال وأن يبارك 
لنــا فــي رمضان وان يجعلنــا فيه من 

المقبوليــن والفائزيــن والعتقــاء مــن 
النــار وممــن يقــوم ليلــة القــدر إيماًنــا 
واحتســاًبا، وأن يعيــد هذه المناســبة 
الكريمة على األمة اإلسالمية بالخير 

والبركة.

حمود بن عبداهلل يحضر مأدبة وزير الخارجية السعودي
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 مسابقة القرآن لـ “اآلسيان والبحرين” 15 مايو

ســـمو محافـــظ الجنوبيـــة: نعتـــز بخدمـــة المواطنيـــن ونعتبرهـــا شـــرفا

دول  6 ــة  ــاركـ ــشـ ومـ عــلــي  بـــن  ــيــفــة  خــل الــشــيــخ  ســمــو  بـــرعـــايـــة 

اســتقبل محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة بمجلس ســموه األســبوعي بالمحافظة، عددا من 
المسؤولين ووجهاء وأهالي المحافظة الجنوبية.

آيــات  أســمى  المحافــظ،  ســمو  ورفــع 
عاهــل  مقــام  إلــى  والتبريــكات  التهانــي 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة، وإلى رئيــس الوزراء 
األميــر خليفــة  الملكــي  الســمو  صاحــب 
بــن ســلمان آل خليفــة، وإلــى ولــي العهد 
نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
خليفــة؛  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر 
بمناســبة حلــول شــهر رمضــان المبــارك، 
أن يجعــل  داعيــا هللا ســبحانه وتعالــى 
هذا الشــهر الكريم شــهر خير وبركة على 
مملكــة البحرين وشــعبها العزيز في ظل 

قيادة جاللة الملك.
ورحب ســموه بالحضور وبادلهم التهنئة 
تهانيهــم  لهــم  شــاكًرا  الفضيــل،  بالشــهر 
ومنوهــا  النبيلــة،  ومشــاعرهم  الطيبــة 
الكريــم، تتجلــى  أن شــهر رمضــان  إلــى 

والتكافــل  التواصــل  قيــم  أســمى  فيــه 
االجتماعــي بيــن الجميــع، ويحرص أهل 
البحريــن الكــرام علــى إحيائهــا بأفضــل 
بينهــم؛  فيمــا  والتالحــم  الترابــط  صــور 
والقيــم  األصيلــة  الســمات  مــن  كونهــا 
الراســخة التــي يحظى بهــا إرث المملكة 

الحضاري والتاريخي منذ القدم.
علــي  بــن  خليفــة  الشــيخ  ســمو  وأشــار 
إلــى التــزام المحافظــة الجنوبيــة بتنفيذ 
الملــك،  الجاللــة  صاحــب  توجيهــات 
وصاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء، 
العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو  وصاحــب 
نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيس 
تطلعــات  وتحقيــق  الــوزراء،  مجلــس 
الوطــن وخدمــة المواطنيــن التــي نعتــز 
بهــا ونعتبرهــا شــرفا وأولويــة  ونفتخــر 
وذلــك من خالل زيــادة التواصل وتبادل 
علــى  واالطــالع  األهالــي  مــع  الزيــارات 

احتياجاتهــم ومالحظاتهــم والعمل على 
تنفيــذ المشــاريع الحيويــة التــي تخــدم 
بالتعــاون  وذلــك  الجنوبيــة  المحافظــة 
الحكوميــة  الجهــات  مــع  والتنســيق 

والخاصة في المملكة.
واعتــزازه  تقديــره  عــن  ســموه  وأعــرب 
للجهــود المخلصــة لرجــاالت المحافظــة 
فــي  الفاعلــة  وإســهاماتهم  الجنوبيــة 
دعــم مبــدأ الشــراكة المجتمعيــة وتعزيز 
مكانــة العمل الوطني، منوها ســموه في 
هــذا الصــدد بالــدور البــارز الــذي تضطلع 
بــه مجالــس المحافظــة الجنوبيــة التــي 
تمثــل جانبــا مضيئــا فــي تــراث مملكــة 
البحريــن ومــا تســهم به مــن تعزيز لروح 
األخــوة والمحبــة والتآلــف بيــن مختلف 
أن  ســموه  مؤكــدا  المجتمــع،  مكونــات 
زيــارات المجالس وااللتقــاء بالمواطنين 
واألهالــي خــالل شــهر رمضــان، تعكــس 

عــادات  تأصيــل  علــى  الدائــم  الحــرص 
التواصل والترابط.

وأشاد سموه، بجهود رجال األمن بقيادة 
وزير الداخلية الفريق أول الشــيخ راشد 
بــن عبدهللا آل خليفــة، وبدورهم األمثل 
فــي تعزيز دعائــم األمن وما يمثلونه من 
تحمــل للمســؤولية فــي مجــال الحــرص 
علــى ســالمة المواطنيــن والمقيمين من 

خالل تنفيذ القانون.
مــن جهتهــم، عّبــر الحضــور عن شــكرهم 
وتقديرهــم لمــا يبذله محافــظ الجنوبية 
ســمو الشــيخ خليفــة بن علي بــن خليفة 
آل خليفــة من مبــادرات طيبة من خالل 
تواجــه  التــي  كافــة  الصعوبــات  تذليــل 
المواطنيــن، مؤكديــن أن متابعــة ســموه 
الشــخصية ألمــور واحتياجــات األهالــي 
كان لها أكبر األثر في اإلسراع في تنفيذ 
مختلف المشــاريع والفعاليات التي تقام 

على أرض المحافظة.

تحت رعاية محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، ينظم 
“مجلس دول اآلســيان والبحرين” مســابقة القرآن الكريم األولى لمجلس دول اآلسيان 
والبحريــن لتــاوة وتجويــد القــرآن الكريــم بمشــاركة 6 دول، وهــي: ماليزيــا، تايلنــد، 
الفلبيــن، بروناي، إندونيســيا ومملكــة البحرين الدولة المضيفة، بإجمالي 24 متســابقا، 

والدعوة عامة للرجال فقط.  

ويســتضيف المسابقة جامع الشيخ سلمان 
بن حمــد آل خليفة بمنطقة “عوالي” يومي 
العاشــر  الموافــق  الجــاري  مايــو  و16   15
فــي  رمضــان،  شــهر  مــن  عشــر  والحــادي 
حيــن ســيقام حفــل توزيــع الجوائــز علــى 
المتســابقين يــوم 17 مايــو، ومــن المنتظــر 
العربيــة  الــدول  ســفراء  يحضرهــا  أن 
واإلســالمية والــدول المشــاركة وممثلــون 
اإلســالمية  والشــؤون  العــدل  وزارة  عــن 
واألوقاف إلى جانب أعضاء مجلس إدارة 
“مجلس دول اآلســيان والبحرين” والرعاة 
وكبــار المدعويــن، وتقــام المســابقة بدعــم 
من المصرف الخليجي التجاري البحريني، 

وبيت التمويل الكويتي - البحرين.
مجلــس  رئيــس  وجــه  المناســبة،  وبهــذه 
دول اآلســيان والبحرين الشــيخ دعيج بن 

عيســى آل خليفــة خالــص شــكره وامتنانه 
إلى ســمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة 
آل خليفــة، محافظ الجنوبية     على رعايته 
هــذه المســابقة القرآنيــة األولــى التي تعزز 
مبــادئ التعاون بيــن مملكة البحرين ودول 
اآلســيان، وتهــدف إلــى نشــر علــوم القــرآن 
الكريم وتجويده بين فئات الشباب والكبار 
من مســلمي هــذه الدول خصوصــا، بحيث 
يســتفيدون من خبرات البحريــن وعلمائها 
 4 إلــى مشــاركة  فــي هــذا الشــأن، مشــيرا 
متسابقين من كل دولة بما فيهم البحرين.
وأكــد الشــيخ دعيــج بــن عيســى آل خليفة 
رئيس مجلس دول اآلسيان والبحرين بأن 
المســابقة تأتــي فــي إطار حــرص المجلس 
علــى تحقيــق أهدافــه المتمثلة فــي تقوية 
 عالقــات الصداقــة والتفاهــم بيــن البحرين 

ودول اآلسيان وتطوير العالقات  التجارية 
والســياحية  واالقتصاديــة  والتجاريــة 
أن  إلــى  مشــيرا  واالجتماعيــة،  والثقافيــة  
مثــل هذه الفعاليات يكــون لها أطيب اآلثر 
بيــن  االجتماعيــة  العالقــات  تجذيــر  فــي 
البحرين وهذه البلدان، خصوصا في شــهر 

رمضان الفضيل شهر القرآن الكريم.
الشــيخ دعيــج علــى أهميــة ودور  وشــدد 
الشــراكة المجتمعية بين مؤسســات العمل 
لتحقيــق  الرســمية؛  والمؤسســات  األهلــي 
أهداف التعاون مع البلدان الثقافية، ونشر 

األعمال التي تعود باألثر الحسن عليها .   

وأكد سعي مجلس دول  اآلسيان والبحرين 
 إلى مســاندة جهــود الحكومة في االهتمام 
بالقــرآن الكريم، وتربية الناشــئة والشــباب 

على أخالقه  ومنهجه القويم. 
وتأســس مجلــس دول اآلســيان والبحرين 
فــي العــام 2017؛ بهــدف التعريــف  بفــرص 
 االســتثمار المتاحــة فــي  المملكــة،  والعمــل 
مثمــرة  اقتصاديــة  شــراكات  خلــق   علــى 
بيــن  الجانبيــن، وتقويــة  عالقــات الصداقة 
والتفاهــم بين  الشــعب البحريني وشــعوب 
وتطويــر  العالقــات   منظمــة  اآلســيان، 
والتجاريــة  واالقتصاديــة   التجاريــة 
والســياحية  والثقافيــة،  وتعزيــز العالقــات 
المتبادلــة لمــا فيــه  منفعــة البحريــن  ودول 
 اآلســيان وزيــادة حجــم  التبــادل  التجــاري، 
 وتشــجيع عالقــات التعــاون بيــن البحريــن 
 وهــذه البلــدان فــي  المجــاالت  االقتصادية 

 والتجارية على وجه  الخصوص  . 
دول  عشــرة  اآلســيان  مجلــس  ويضــم 
ماليزيــا،  )إندونيســيا،  وهــي:  آســيوية، 
تايلنــد،  برونــاي،  ميانمــار،  ســنغافورة، 

 كمبوديا، الوس، فيتنام، والفلبين(. 

سمو محافظ الجنوبية مستقبال بمجلس سموه األسبوعي عددا من المسؤولين ووجهاء وأهالي المحافظة

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - مجلس دول اآلسيان والبحرين

Û  مهمــا كبرنــا نبقــى أطفاال في داخلنا نبحث عن أرجوحة، عن لعبة نتلهى بها، وعن كلمة
حانيــة تالمــس مشــاعرنا الممزقــة، وعــن لمســة تتــذوق نكهة قطــرة ندى الحــب، وهي 
تتأرجح على جســد أضناه الزمن، وإحســاس لعبت به الحياة. ازرع خنجرا على قبري، 
ولكن أعطني وردة وأنا حي. يقول نيتشه: )البعض يولدون بعد موتهم !(، فال يقدرون.

Û  ّإال إذا احتضنهــم التــراب. عظماؤنــا الذيــن قدموا لنا كل هذه الحضــارة والثراء األدبي
والثقافــي، أغلبهــم أدخلــوا المصحات النفســية، وســجنوا فيها. لقد ســجنوا ماركيز دي 
ساد، وسجنوا نيتشه، وسجنوا بودلير.. وكونراد، وموباسان، وهولدرلين، وهمنجواي، 
وفان جوخ، والتوسير. كانوا يصرخون ويبكون داخل المصحة. هذا القدر قاتل، وغير 
منصــف، فهــل تكون ضريبــة العبقرية والمجد المصحة النفســية والعذاب األبدي؟ كان 
يعانــي الفيلســوف الفرنســي البيركامــو صاحــب روايــة الغريــب، والفائــز بجائــزة نوبل 
بيأس قاتل. هناك بداخله وحش يأكله من الداخل من غدر الحبيبة. أنا من دعاة زواج 
الحــب ال حــب الــزواج؛ كي ال تكون العالقة من الخــارج ثوب حريريا، ومن الداخل بزة 
ســجن. يقول جبران ))تســُلك المرأة طريق العبيد لتســود الرجل، ويسلك الرجل طريق 
األســياد لتســتعبده المرأة(( كثير من العظماء عزفوا عن الزواج، فديكارت لم يتزوج،، 
وكذلــك األمر بالنســبة لكانط، وســبينوزا، ونيتشــه، وســارتر، وميشــيل فوكــو، وفولتير 
ومي زيادة وجبران خليل جبران، بعضهم تزوج وفشل فشال ذريعا مثل أوسكار وايلد 
وأفالطــون وبرتنــارد راســل والبركامــو وروســو؟ أقــول لــو كل عظيــم اعتمــد كوكتيــل 
الحياة، وقام بنقد حياته بشــكل موضوعي، وأزال األتربة لما وقع ضحية االكتئاب أو 
االنتحار. العذاب عندما تحصر نفسك في ركن من أركان الحياة، وال تحاول أن تخرج 
منه أو تفتح نافذة سجنك لترى حجم آالف األركان الجمالية في هذا العالم، أكان هذا 
الركــن عشــق رجــل المــراة أو عشــق امــراة لرجل أو هــوس مال أو جنون شــهرة أو ولع 
ثقافي. لماذا أغلب الفالســفة والمثقفون ينســون بقية متع الحياة حتى ينســوا لباسهم 
وهندامــه أيضــا، بــال أناقــة ولحاهم مطلقــة أو ثيابهم بالية؟ أو بشــكل غريب، فنيتشــه 
بشــاربه الكثيــف، ودالــي بشــاربه المعكــوف، وتولســتوي وماركــس بلحاهــم المطلقــة، 
وأنتونــي كاودي بثيابــه الممزقــة؟ مــن قال األناقة ال تتناســب مع الثقافــة؟ إنه الهوس 
في الكتابة الذي يشــغل اإلنســان عن بقية متع الحياة. كســروا أصنامكم وانطلقوا في 
الحيــاة، فالعالــم مليء بالجمال. للتو رجعت مــن باريس قاصدا مقبرة العظماء، وزرت 
قبر فيكتور هوكو، وقبر فولتير، وقبر جان جاك روســو. شــعرت بالعظمة وكانت متعة 
ال تضاهيهــا متعــة، وســوف أزور قبــور ومتاحف كبار مثل تيلســتوي ودوستوفيســكي 
بروســيا، ومنــزل غوســتاف فلوبيربباريــس ومايــكل أنجلــو بإيطاليــا. يــا لهــا مــن متعة 
كبيــرة! كل هــذه متــع غائبــة عنــا. أقــول: اكتئابهــم بســبب هوس بشــيء ونســيان بقية 
الحيــاة، بودلير ســجن نفســه في هــوس بأمه حامال عقدة أوديــب. في باريس حصلت 
علــى صــورة لرســمة الرســام الفرنســي الشــهير كلــود مونيــه، أحــد مؤسســي المدرســة 
االنطباعيــة. كان أســطورة، لكــن مشــكلته هي هوســه بجلــد ذاته، ومازوخيتــه وتقليله 

حجم عظمته. دخل ركن الفن، فلم يخرج منه. 
Û  بلــزاك كان مهووســا بالكتابــة، ونســي متــع الحيــاة، فآثــر علــى صحتــه. وكان بســبب

القــروض يتخفــى فــي البيــوت خــوف الدائنيــن. على المبــدع أن يعيش الحيــاة، يلبس 
أجمــل اللبــاس، يســافر أجمــل الــدول، ولو وحيــدا، ويــأكل أفضل أكل صحــي، ويبحث 
عن أماكن الجمال في العالم، ال أن يحصر نفســه في الكتابة، أو في أي إبداع وينســى 
متــع الحيــاة، فالنفــس تمل عندما تحشــرها في زاويــة من الحياة، ثم تصــرخ باكيا من 
اكتئاب. قاعدتي في الحياة )الفرح ال يؤجل(. بودلير مسرف في الخمر، فدمر صحته، 
وبيتهوفــن فــي الخمــرة والمخــدرات، وفرويــد فــي التدخيــن، وبيكاســو فــي النســاء، 
ورامبــو في فوضى الحياة وطيش الشــباب، وجــان جنيه في كره باريس واللصوصية 
وكتب مذكرات لص، وكافكا في الذعر والفوبيا من المرض بوسواس قهري، واإلسباني 
العظيــم أنتونــي كاودي فــي إهمــال الــذات وهــو بانــي أجمــل كنيســه بالعالم )ســاغرادا 
فاميليا( في برشــلونه. أهمل لباســه وشــكله وذات يوم صدمه ترمب، فظن المســعفون 
بســبب لباســه المتهــرئ أنــه فقير مشــرد، فأخذوا به إلى مستشــفى الفقــراء، فلما عرفه 
الطبيــب أراد أن ينقلــه لمستشــفى األغنيــاء الخاص إال أنه مات. ال أتفق مع شــوبنهاور 
عندما قال )حياة الوحدة مصير كل األرواح العظيمة(، إذ وجد الشريك المناسب، فهي 
نعمة وإال فكن شريك نفسك، واستأنس حتى بظلك في السفر. أتعجب من عظماء أو 
عظيمات يمتلكون كل مؤهالت االســتمتاع بالحياة، لكنهم يخنقون أنفســهم في عشق 
تخرج منه رائحة قمامة الحب من طرف واحد أو امراة عظيمة على استعداد أن تنام 
علــى رصيــف وتتنــازل عــن كل ممتلكاتهــا فــي ســبيل رضا جرد بشــري يأكل فــي قلبها 
ومحفظتها في سبيل أن تجد صدقة عاطفية من قلبه اآللي الذي هو أشبه بآلة حاسبة 
كل نبضــة بــدوالر!! كثيــر من فتيات اليوم يضحك عليهن باســم الحب!! كل يعيش في 
زنزانته الخاصة وال أحد يفكر في الخروج ليكتشف الحديقة التي هي خلف الزنزانة. 
ثــم نصــرخ نحــن نعتصــر من األلــم، ولماذا نعانــي االكتئاب؟ كــم هو عظيم نــزار قباني، 
فرغــم جراحــه إال أنــه عــاش الحيــاة، فلــم يملكــه ال منصب وال شــهرة وال مــال، وعاش 
متجــوال مــع ظلــه يعيــش كوكتيــل الحيــاة. توجع من قتــل حبيبته بلقيــس، حيث حفر 
علــى رخــام قبرها هذه الكلمــات )بلقيس../ يا عطًرا بذاكرتي../ يا زوجتي.. وحبيبتي.. 
وقصيدتــي/ نامــي بحفــظ هللا... أيتهــا الجميلــة/ فالشــعر بعــدك مســتحيل../ واألنوثــة 

مستحيلة”. وهو الذي كان يرتشف كأس الحب ممزوجا بالوجع قائال: بلقيُس...
Û ْل  كانْت أجمَل الَمِلَكاِت في تاريخ باِبِ
Û ..بلقيُس 
Û كانت أطوَل الَنْخالِت في أرض العراْق 
Û ..كانْت إذا تمشي 
Û ..ترافُقها طواويٌس 
Û ..وتتبُعها أياِئْل 
Û ..بلقيُس.. يا َوَجِعي 
Û ويا َوَجَع القصيدِة حين تلَمُسَها األنامْل 
Û ..هل يا ُترى 
Û من بعد َشْعِرِك سوَف ترتفُع السنابْل؟ 

المجد 
واالكتئاب 

)12( سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

الشيخ دعيج بن عيسى

انطالق مبادرة “فطور عطاء وسرور” في “الجنوبية”
بتوجيه من سمو محافظ الجنوبية... توزيع 500 وجبة خفيفة يوميا طوال شهر رمضان

بتوجيه من محافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، انطلقت 
مبادرة “فطور عطاء وسرور” التي تنظمها المحافظة الجنوبية بالتعاون مع جمعيه فزعه 

شباب ومتطوعي المحافظة الجنوبية.

وبهذه المناسبة، أشارت مدير إدارة البرامج 
االجتماعيــة وشــؤون المجتمــع بالمحافظــة 
 “ مبــادرة  أن  إلــى  الغتــم  الجنوبيــة فاطمــة 
فطور عطاء وســرور “تأتي ضمن توجيهات 
ســمو محافظ الجنوبية في رعاية وتشجيع 
األنشــطة والفعاليــات االجتماعيــة والدينية 
والعمــل على تنميتها ودعمها، وذلك تحقيقا 
خدمــة  فــي  الجنوبيــة  المحافظــة  لرؤيــة 
المجتمعيــة  الشــراكة  وتحقيــق  المجتمــع 
تلبيــة  خــالل  مــن  القطاعــات  مختلــف  مــع 
االحتياجــات وتقديــم الخدمــات فــي جميع 

المناسبات.
وأوضحــت مديــر إدارة البرامج االجتماعية 
وشؤون المجتمع، إن المبادرة تتضمن توزيع 

وجبــه فطور خفيفة على الطريق يوميا من 
خالل التواجد في عدد من األماكن والطرق 
باإلضافــة  الجنوبيــة  بالمحافظــة  الرئيســة 
إلــى توزيــع ســقيا المــاء فــي المســاجد بــكل 
مناطــق المحافظــة بالتعــاون مــع مــا يقارب 
90 متطوعــا مــن جمعيــة فزعة شــباب ومن 

متطوعي المحافظة.
كمــا أكدت مديــر إدارة البرامــج االجتماعية 
وشــؤون المجتمــع إن مبــادرة فطــور عطــاء 
فطــور  وجبــة   500 بتوزيــع  تقــوم  وســرور 
فــي  رمضــان  شــهر  طــوال  يوميــا  خفيفــة 
الطــرق الرئيســة بجميــع أرجــاء المحافظــة، 
األمــر الــذي يحقــق العطــاء والتكافــل بيــن 

أفراد المجتمع في هذا الشهر الفضيل.

وأعربــت عن شــكرها وتقديرها للمســاهمين 
فــي الشــراكة والتعــاون فــي تنفيذ مبــادرة “ 
إلــى  فطــور عطــاء وســرور” والتــي تهــدف 
تعزيــز قيــم العطــاء والخيــر، ودعــم العمــل 

التطوعــي بيــن فئــات الشــباب الــذي يعكس 
حبهــم وخدمتهــم لمجتمعهــم خاصــة خالل 
رمضــان  شــهر  مــن  الفضيلــة  األيــام  هــذه 

المبارك.

المنامة - وزارة الداخلية



أكــدت قيــادات صحافيــة وإعالميــة عربيــة أهميــة الرســالة التــي وجههــا رئيس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة للصحافيين؛ بمناسبة يوم الصحافة البحرينية، 
فــي تعزيــز مكانة العمل الصحافي وتحفيزه على مواصلة دوره في نشــر الوعي وإبراز المنجزات 
الوطنيــة، مبينيــن أن إيمــان ســموه بحريــة الصحافة منح البيئــة الصحافية الفرصــة في اإلبداع 

والعمل بمنطق الحرية المسؤولة، كما أنه يمثل إضاءة للممارسة الصحافية.

الصحافة  بــيــوم  البحرين  احــتــفــاء  إن  وقــالــت 
مايو  من  السابع  يــوم  وافــق  والــذي  البحرينية 
من كل عام، يأتي انعكاًسا للجهود التي أقرتها 
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس 
للصحافة  التي توفر  المقومات  لتوفير  الوزراء 
الحيوي  بدورها  القيام  من  تمكنها  التي  البيئة 
أمن  المجتمع والحفاظ على  في خدمة قضايا 

واستقرار البالد. 
وأشارت إلى أن دعوة سموه للقطاع الصحافي 
واإلعالمي لتسخير الجهود كافة لخدمة الوطن 
سموه  رؤيــة  تترجم  مكتسباته  على  والحفاظ 
تجاه دور العمل الصحافي في الذود عن قضايا 
سموه  مطالبة  أن  كما  والـــرأي،  بالكلمة  الوطن 
قيم  لترسيخ  ثقافة  بتأسيس  الصحافة  لرجال 
وتعددية  تسامح  مــن  بــه  يتسم  ومــا  المجتمع 
دلـــيـــل عــلــى اهــتــمــام ســـمـــوه بـــاإلعـــالم الــبــنــاء 
تقوم  الــذي  الــريــادي  بــالــدور  وإيماًنا من سموه 
المجتمعي،  الــتــرابــط  تعزيز  فــي  الصحافة  بــه 

والحفاظ على النسيج الوطني.
الصحف  والــرأي في  األعمدة  أشــاد كتاب  فيما 
المحلية برسالة صاحب السمو الملكي؛ بمناسبة 
سموه  أن  مؤكدين  البحرينية،  الصحافة  يــوم 
البحرين،  في  الصحافي  للعمل  األكبر  الــداعــم 
للدفاع  الصحافة  صــف  فــي  يقف  ســمــوه  وأن 
العمل  مكانة  مــن  عــزز  مــا  المجتمع  قضايا  عــن 

الصحافي. 
اإلعــالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  رئيس  وأكــد 
أحمد  محمد  مكرم  الصحافي  الكاتب  المصري 
للصحافة  يوًما  البحرين  مملكة  تخصيص  أن 
الصحافي  للعمل  تــكــريــمــا  يعتبر  الــبــحــريــنــيــة 
وتقدمها  المملكة  لريادة  وترسيخا  واإلعالمي 
الــمــيــاديــن والــمــجــاالت، وقـــال إن  فــي مختلف 
البحرين لديها سلسلة من اإلنجازات الصحافية 
الماضية  الــســنــوات  خــالل  تحققت  والثقافية 
رئيس  الملكي  السمو  صاحب  وتوجيه  برعاية 

الوزراء.
وأوضح أن البحرين وفرت قوانين وتشريعات 
بحرية  العمل  واإلعالميين  للصحافيين  تضمن 
من  إيــمــانــا  المجتمع؛  قــضــايــا  لــخــدمــة  ومهنية 
في  والصحافيين  الصحافة  بأهمية  قيادتها 
لمناخ  تأسيسها  عــن  فــضــاًل  الــمــجــتــمــع،  تنمية 
ــد عـــلـــى اإلبــــــــداع واالرتــــقــــاء  ــاعـ صـــحـــافـــي سـ

والنهوض بالقطاع الصحافي واإلعالمي. 
فيما أشاد رئيس جمعية الصحفيين اإلماراتية 
الملكي  السمو  صاحب  برسالة  الحمادي  محمد 
ــا احــتــوتــه مــن مضامين  الــــــوزراء، ومـ رئــيــس 
الصحافيين  ــدور  بـ ــادات  ــ وإشـ مهمة  ورســائــل 
يضيق  ال  الــحــكــومــة  بـــأن  الطمأنينة  ومــنــحــت 
صدرها من النقد البناء، وأشار إلى أن توجيهات 
سموه للحكومة باالنفتاح على الصحافة تمثل 

تقديًرا للكلمة الوطنية الصادقة والنزيهة. 
وأضاف أن الدور المؤثر للصحافة في مختلف 
الوعي  تشكيل  على  وقدرتها  الحياة  مناحي 
الــمــجــتــمــعــي، يــجــعــل مـــن الــعــمــل الــصــحــافــي 
واإلعــــالمــــي ســلــطــة تــتــكــامــل مـــع الــســلــطــات 
التنفيذية والقضائية والتشريعية نظير شيوعه 
أن  وأضــاف  العام،  ــرأي  ال توجيه  على  وتأثيره 
الصحافة؛  عــالــم  فــي  طــويــل  ــاع  ب لها  البحرين 
المجال، كما  باعتبارها األقدم خليجًيا في هذا 
نوه إلى أن هناك تعاونا وتكامال بين الصحافة 
عن  لــلــذود  اإلمــاراتــيــة  والــصــحــافــة  البحرينية 

قضايا مجلس التعاون الخليجي. 

لتنظيم  األعــلــى  المجلس  وكــيــل  أكـــد  بــــدوره، 
اإلعالم في مصر محمد العمري أن ما جاء في 
الـــوزراء  رئيس  الملكي  السمو  صاحب  رســالــة 
البحرينية  بالصحافة  وإشــادات  توجيهات  من 
البحرين  الذي تشهده مملكة  والتطور  يتواكب 
عــلــى الــمــســتــويــات كــافــة، كــمــا أن دعـــم سموه 
النور في  للصحافة البحرينية يشيع مزيًدا من 
المنطقة العربية، مضيًفا أن إيمان سموه المطلق 
مبادئ  يحقق  لــه  وتــقــديــره  الصحافي  بالعمل 
الحرية في التعبير، والتي تمثل ركًنا هاًما في 

التقدم بالحريات العامة·
فيما، أكد األمين العام التحاد الصحفيين العرب 
رئيس تحرير صحيفة “األخبار” المصرية خالد 
نقل  في  مهما  دورا  تلعب  الصحافة  أن  ميري 
خصوصا  الــقــرار  اتــخــاذ  فــي  وتسهم  الحقائق، 

القرارات التي تتعلق بالمواطنين.
من  الــرغــم  وعلى  العربية  الصحافة  إن  وقــال 
قادرة  مازالت  أنها  إال  تواجهها  التي  المعوقات 
لما  والتصدي  العربية  القضايا  عن  الــذود  على 
تروج له الكيانات المغرضة تجاه الوطن العربي. 
رئيس  الملكي  السمو  صاحب  تأكيد  أن  ورأى 
الــحــرة  للكلمة  الــفــاعــل  ــدور  ــ ال ــوزراء أهــمــيــة  ــ الـ
أركانها،  وتعزيز  األوطــان،  بناء  في  والمسؤولة 
تحظى  التي  الحرية  أجــواء  يجسد  وصيانتها، 
وهو  سموه،  بمساندة  البحرينية  الصحافة  بها 
وتشكيل  التنمية  أســس  إرســاء  على  ساعد  ما 
الوعي الثقافي لدى شرائح المجتمع البحريني.

العربي  اإلعالمي  للملتقى  العام  األمين  وقــال   
اإلعالمي الكويتي ماضي الخميس، إن اهتمام 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالصحافة 
واإلعــــالم ورعــايــتــهــا دلــيــل قــاطــع عــلــى المناخ 
الديمقراطي الذي تعيشه البحرين، ما أدى إلى 
ارتفاع سقف الحرية اإلعالمية الهادفة، مشيًدا 
يوم  وتخصيصها  البحرين  مملكة  بتخصيص 
آخر  مكسًبا  ذلك  معتبًرا  البحرينية،  للصحافة 
الجماعة  بها  حظيت  الــتــي  للمكاسب  يــضــاف 

الصحافية خالل السنوات الماضية.
التي  الــتــنــمــويــة  بــالــخــطــوات  الخميس  ــاد  وأشــ
حققتها حكومة البحرين في القطاع الصحافي 
واإلعالمي، والتي يرى أنها قفزات نوعية تصب 
رفع  خــالل  من  البحريني  المواطن  صالح  في 
التوعية  وزيـــادة  للمجتمع،  الثقافي  المستوى 
المجتمع من  الهدامة وحماية  األفكار  لمواجهة 

التطرف واإلرهاب.
ما  مثل  تحتاج  عموما  الصحافة  أن  وأضـــاف 
للعمل  البحرين من دعم ال محدود  نشهده في 
الصحافي، ما أثمر عن تطور القطاع اإلعالمي 
تاريخ  أن  إلــى  مشيًرا  جيد،  بشكل  والصحفي 
رموز  هناك  وأن  مشرف،  البحرينية  الصحافة 
صــحــافــيــة وإعــالمــيــة بــحــريــنــيــة مــصــدر فخر 

واعتزاز للمجتمع الخليجي.
وأشاد رئيس تحرير صحيفة “اليوم” السعودية 
بإسهامات صاحب  الشدى  عبدالرحمن  بن  عمر 
السمو الملكي رئيس الوزراء في تطوير العمل 
إن  وقــال  البحرين،  في  والصحافي  اإلعــالمــي 
الصحافة في تكوين  أهمية  أدرك مبكًرا  سموه 
لمواكبة  المختلفة  ومؤسساته  المجتمع  ثقافة 
المتسارعة  الخارجي  العالم  ومتغيرات  التنمية 
فــي مــجــال اإلعـــالم، وهــو مــا أســهــم فــي تعزيز 
البيئة الصحافية في مملكة البحرين ورّسخت 

لنفسها مكانة عربية متميزة.
في  تسهم  مــرآة  الصحافة  أن  الشدى  وأضــاف 

تعزيز قيم المجتمع وثقافته وتسعى من خاللها 
واالجتماعي  والثقافي  الفكري  النهوض  إلــى 
مــشــيــًرا إلـــى إن الــعــمــل الــصــحــافــي يــقــوم على 
طرح القضايا التي يعاني منها المجتمع؛ لوضع 
ــهــا، والــحــد مــن مشاكلها  ل الــمــنــاســبــة  الــحــلــول 
آليات  فــي  الحكومية  الــجــهــات  مــع  والــتــعــاون 

تنفيذها بما يعود على المجتمع بالنفع.
الصحفيين  جمعية  رئــيــس  نــائــب  رأى  بينما 
البحرين  احتفال  أن  الجوهري  سالم  العمانية 
في  مهمة  خــطــوة  البحرينية  الصحافة  بــيــوم 
المجتمعات  فــي  الصحفية  الــحــريــات  مــجــال 
ــبــحــريــن من  ال الــعــربــيــة؛ بــاعــتــبــار أن مــمــلــكــة 
ــال إن  ــمــجــال، وقــ ــذا ال الــــدول الــســبــاقــة فــي هـ
أعطى  الـــوزراء  رئيس  الملكي  السمو  صاحب 
الرسالة  تطوير  نحو  الــدافــع  الصحافية  البيئة 
اإلعالمية بمهنية عالية واالنحياز إلى الحقيقة 

والشفافية.
لها  يكون  أن  على  الصحافة  كذلك حث سموه 
وتعزيز  مًعا  المجتمع  أبناء  ربــط  في  مهم  دور 
بالعمل  لــالهــتــمــام  الــمــواطــنــة وأيـــضـــا  مــفــعــوم 
واإلنــتــاجــيــة، مــمــا يــعــزز مــن مــكــانــة الصحافة 
والــعــربــي  المحلي  الــمــســتــوي  عــلــى  البحرينية 

والعالمي.
البحرينية  الــصــحــافــة  أن  الــجــوهــري  ــح  وأوضــ
ركائز  أحــد  وهــي  المنطقة  في  ممتد  تاريخ  لها 
بخبرات  تتمتع  الخليجي،  اإلعــــالم  منظومة 
مقدمة  فــي  جعلتها  متعددة  وتــجــارب  طويلة 
ووقفت  والتحديث  التطوير  في  الخليج  دول 
قضايا  عن  للدفاع  الخليجية  الصحف  بجانب 

دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن جانبه، قال رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” 

التي  الحكومات  إن  الذيابي  جميل  السعودية 
ــعــزز مــن موقعها  تــؤمــن بــحــريــة الــصــحــافــة وت
مختلف  فــي  ناجحة  حكومات  هــي  ومكانتها 
المجتمع  حــال  تعكس  فالصحافة  الــمــجــاالت، 
كونها  عن  فضال  وقضاياه  همومه  عنه  وتنقل 
نقدها  عــلــى  وتــعــمــل  الــمــؤســســات  أداء  تــتــابــع 
والحكومات  المجتمع  بين  الوصل  حلقة  وهي 

بمؤسساتها المختلفة.
في  البحرين  تتخذها  التي  الخطوات  ووصــف 
بالخطوات  واإلعــــالم  الصحافة  حــريــة  مــجــال 
لحرية  المنفتح  التوجه  عن  والمعبرة  الجيدة 
بالبيئة  الــنــهــوض  فـــي  أســـهـــم  ــا  مـ ــصــحــافــة،  ال
الــذي  بــالــدور  أشـــاد  كما  البحرينية،  الصحفية 
في  البحرينية  الصحفيين  جمعية  بــه  تــقــوم 
الملفات  لــلــعــدد مــن  الــحــالــي وتــبــنــيــهــا  الــوقــت 

الضرورية للنهوض بالبيئة الصحافية.
لنقابة  التأسيسية  اللجنة  رئــيــس  أشـــاد  فيما   
ــي حــمــدي  ــالمــ ــمــصــريــيــن اإلعــ اإلعـــالمـــيـــيـــن ال
بمناسبة  الــوزراء  رئيس  برسالة سمو  الكنيسي 
للعمل  أنها جاءت معززة  الصحافة مؤكدا  يوم 
أن دعوة سموه  الصحفي واإلعالمي، وأضــاف 
لــلــصــحــافــة بــالــتــحــلــي بــالــصــدق والــمــوضــوعــيــة 
في  الهامة  األمــور  من  الوطنية  القضايا  وتبنى 

اإلعالمي  التضليل  مــع  خاصة  الحالي  الــوقــت 
ــذي نــشــهــده عــبــر مــحــطــات وصــحــف تــخــدم  ــ ال

جماعات ودول تستهدف بلداننا.
األهـــرام  مؤسسة  إدارة  مجلس  رئــيــس  وقـــال 
إن  المحسن ســالمــة  عــبــد  الــصــحــافــي  الــكــاتــب 
على  تنموية  طفرة  تشهد  البحرينية  الصحافة 
المهنية  الناحية  مختلف المستويات سواء من 
حكومة  تــوفــرهــا  الــتــي  التشريعية  البيئة  أو 
رئيس  الملكي  السمو  صاحب  برئاسة  البحرين 
تقوم  البحرينية  الصحافة  بأن  منوًها  الــوزراء، 
للحمالت  الدولة والتصدي  بدور مهم في دعم 
البحرين  على  تشن  الــتــي  المضللة  اإلعــالمــيــة 
المصرية  الصحافة  أن  مؤكًدا  آلخــر،  وقت  من 
تساند وتدعم الصحافة البحرينية في قضاياها 
العالم  الصحافيين في  الوطنية، مطالًبا جموع 
العربي بمساندة البحرين والوقوف معها حتى 
ويعود  المنطقة  فــي  اإليــرانــي  الـــدور  ينحصر 

لحجمه الطبيعي.
 mbc مــن جــانــبــه، قـــال الــمــديــر الــعــام لــقــنــوات
بالسعودية اإلعالمي السعودي محمد التونسي 
إن الصحافة البحرين ذات تأثير خليجي متميز 
وحضور قوي في مختلف الفعاليات الخليجية 
وأيضا لها دور كبير في دعم العالقات األخوية 

التي تجمع البحرين بإشقائها في دول الخليج؛ 
حول  ومضيئة  مشرفة  صــورة  من  تعكسه  لما 
تلك العالقات، وأنها تجيد إحداث التوازن بين 
ما تطرح ورؤى القيادة وهو األمر الذي تمارسه 

في إطار مسؤوليته الوطنية. 
وأضـــاف أن رســالــة سمو رئــيــس الــــوزراء في 
حــرص  تــؤكــد  البحرينيين  الصحافيين  يـــوم 
سموه على تمكين الصحافة من القيام بدورها 
بدور  سموه  إليمان  نظًرا  األكمل؛  الوجه  على 
الصحافة في بناء المجتمع وتنميته، ونوه بأن 
الرأي والتعبير وأنها  تشديد سموه على حرية 
تستثمر  أن  يجب  الدستور  بنصوص  مكفولة 
ومعايير  ضــوابــط  وســط  الصحيح  مكانه  فــي 
ــى جانب  إلـ الــصــحــافــة  تــصــطــف  مــهــنــيــة، وأن 
الحكومة في القضايا الوطنية ووكل ما يتعلق 

باستقرار الوطن.
السعوديين  الصحفيين  هيئة  عضو  أشــاد  فيما 
عضو االتحاد الدولي للصحفيين جمال الياقوت 
رئيس  الملكي  السمو  صاحب  رسالة  بمضمون 
الصحافي  كيان  واقــع  تالمس  والــتــي  ــوزراء  الـ
تعكسه  ومــا  الــوطــن  قضايا  خدمة  فــي  ودوره 
اليومية  الحياة  في  بالغة  أهمية  من  الصحافة 

وما تتحمله من مسؤولية اتجاه المجتمع.
وأضاف أن ما تطرق إليه سموه خالل رسالته 
ــعــزز من  هــو تــرســيــخ لــلــمــبــادئ الــصــحــافــيــة وي
قدرتها على التصدي؛ لما تواجهه مجتمعتنا من 
تشوية وحمالت مضللة تحاول النيل وحمالت 
خليجية،  كشعوب  منا  النيل  تــحــاول  مضللة 
احتياجات  عــن  عــبــرت  ســمــوه  كلمة  إن  وقـــال 
المرحلة  خــالل  ومتطلباته  الصحافي  الجسم 

المقبلة.
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المنامة - بنا

اســتقبلت المبعوث الخاص للديوان الملكي الوزيرة ســميرة بن رجب صباح أمس 
سفير روسيا االتحادية المعتمد لدى مملكة البحرين إيغور كريمنوف.

وقد رحبت بن رجب بالسفير معربة عن 
والنجاح  بالتوفيق  له  تمنياتها  خالص 
بالمملكة؛  الــدبــلــومــاســيــة  مــهــمــتــه  فـــي 
ــات الـــتـــعـــاون  ــالقــ لــتــعــزيــز وتــنــمــيــة عــ
حرص  مــؤكــدة  البلدين،  بين  المتميزة 
البلدين الصديقين على توطيد وتطوير 
أرحب  آفــاق  إلــى  لتصل  العالقات  هــذه 
من التعاون الثنائي بما يحقق المصالح 

المشتركة.

عن  كــريــمــنــوف  السفير  أعـــرب  بــــدوره، 
ــلــمــبــعــوث الــخــاص  ــره ل ــديـ ــقـ شـــكـــره وتـ
االستقبال،  حسن  على  الملكي  للديوان 
تنمية  عــلــى  ــدا حـــرصـــه وســعــيــه  ــؤكـ مـ
البحرين  مملكة  بين  العالقات  وتطوير 

وروسيا االتحادية في المجاالت كافة.
ــقــاء بــحــث الــمــواضــيــع  ــل  وتـــم خـــالل ال
البلدين  بــيــن  الــمــشــتــرك  االهــتــمــام  ذات 

الصديقين.

سميرة بن رجب تستقبل السفير الروسي

“الصحفيين العرب”: 
سموه يؤمن بأهمية 
الدور الفاعل للكلمة 

الحرة في بناء األوطان

“الصحفيين اإلماراتية”: 
نهضة الصحافة 

البحرينية انعكاس 
لواقع حرية الرأي
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فعاليـــات إعالميـــة خليجيـــة وعربيـــة: اهتمـــام ســـموه أدى إلـــى ارتفـــاع ســـقف الحريـــة اإلعالمية

إشادات بمضامين كلمة سمو رئيس الوزراء بيوم الصحافة البحرينية

المنامة - وزارة الداخلية

الصحية  الـــشـــؤون  إدارة  نــظــمــت 
ــة  ــوعــوي ــة ت ــل ــة، حــم ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ واالجـ
لمنسوبي  مــيــدانــيــة  وفـــحـــوصـــات 
ــن  ــ مـــكـــتـــب مـــســـاعـــد رئــــيــــس األمـ
ــام لـــشـــؤون الــمــجــتــمــع، تــهــدف  ــعـ الـ
األمـــراض  عــن  المبكر  الكشف  إلــى 
الــمــزمــنــة والــتــوعــيــة بــهــا والــعــوامــل 
ــراض  الــمــؤديــة لــإصــابــة بــهــذه األمـ
من  والــحــد  المبكر  الــعــالج  وأهمية 
التشجيع  إلــى  إضافة  مضاعفاتها، 

الصحة  تــعــزيــز  ــرامــج  ب تبني  عــلــى 
ــادة إنــتــاجــيــة  ــ والــمــســاهــمــة فـــي زيـ
في  اإلصــابــات  وتقليل  الموظفين 

أماكن العمل.
العام  األمــن  وأعــرب مساعد رئيس 
على  شــكــره  عــن  المجتمع  لــشــؤون 
الحملة،  هــذه  على  القائمين  جهود 
التوعوية  الحمالت  هذه  أن  مؤكدا 
في  تساهم  الميدانية،  والــزيــارات 
تعزيز الوقاية من األمراض المزمنة.

فحوصات لمنسوبي مكتب مساعد رئيس األمن العام

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل رئيــس األمــن العــام اللــواء طــارق الحســن، مديــر نــادي ضباط األمــن العــام الرائد 
جاسم حسن.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس األمن العام 
الداخلية  لوزير  والتقدير  الشكر  خالص  عن 
على  بالعمل  وتوجيهاته  الدائم  دعمه  على 
والترفيهية  االجــتــمــاعــيــة  ــرعــايــة  ال تــوفــيــر 
العام وعائالتهم  ألعضاء نادي ضباط األمن 
النادي  مرافق  كافة  تهيئة  خــالل  من  وذلــك 
بــدور  مشيدا  المختلفة،  الفعاليات  إلقــامــة 
مبدأ  ترسيخ  فــي  العاملين  وكــافــة  ــنــادي  ال
المناسبات  بمختلف  المجتمعية  الــشــراكــة 
مثمنا  والــريــاضــيــة،  واالجتماعية  الوطنية 
كذلك ما تحقق من قفزة نوعية في جودة 

الخدمات المقدمة لألعضاء وعائالتهم.
وتسلم رئيس األمن العام، نسخة من التقرير 
السنوي لنادي ضباط األمن العام للعام 2018 
وما تضمنه من أخبار وإحصاءات وفعاليات 
تعزيز  إلى  وأنشطة وبرامج ميدانية تهدف 

وتطوير الخدمات التي يقدمها النادي.
األمن  ضباط  نــادي  مدير  أعــرب  جهته،  من 
العام عن شكره وتقديره لرئيس األمن العام 
ومتابعة  ومساندة  دعم  من  يقدمه  ما  على 
التي  والبرامج  األنشطة  لمختلف  مستمرة 

ينفذها النادي.

رئيس األمن العام يشيد بخدمات نادي الضباط

محمد الحمادي عبدالمحسن سالمة عمر الشدى  محمد التونسي

جميل الذيابي

مكرم محمد أحمد محمد العمري جمال الياقوت حمدي الكنيسي

 خالد ميريماضي الخميسسالم الجوهرى



جاء البيان الذي أصدرته إدارة األوقاف الجعفرية محشوا بعبارات إنشائية وعمومية ال تخدم 
حتــى اإلدارة فــي دفاعهــا عــن نفســها؛ ألنهــا جمل وعبارات ســيقت بصــورة تعميميــة، ولم تقدم 

جديدا.

كمــا لــم تخــض اإلدارة فــي أصــل الموضــوع 
الــذي طــرح ولو مــن باب توضيــح الصورة إذا 
كانت كما تدعي أن كل ما جاء في ما نشــرته 
“البــاد” أكاذيــب، وتشــكيك في نزاهــة وأمانة 

الجعفرية ومسؤوليها.
وتعقيبــًا علــى مــا أشــار إليــه علــى اســتحياء 
دولــة  البحريــن  أن  بشــأن  األوقــاف  إدارة  رد 
دولــة   - البحريــن  نعــم   - وقانــون  مؤسســات 
مؤسســات وقانــون وال تحتــاج لشــهادة مــن 
مجلــس إدارة األوقــاف الجعفريــة والســؤال: 
)دولــة مؤسســات  كذلــك  البحريــن  كانــت  إذا 
ال  فلمــاذا  الحــال،  واقــع  هــو  وهــذا  وقانــون( 
للقانــون  األوقــاف  إدارة  مجلــس  يمتثــل 
ويخضع في تعامله مع الوقائع إلى نص وروح 
القانون؟ ولماذا لم ينفذ هذا المجلس األحكام 
القضائيــة الصــادرة فــي حقه من قبــل القضاء 
بمختلــف درجــات المحاكم وماذا ســيقول عن 

عدم امتثاله لقوانين االنتخاب بالمآتم؟
إن مجلس إدارة األوقاف الجعفرية ليس فوق 
القانــون وال يحــق لــه أن يعطي الناس دروســا 

في موضوع تطبيق القوانين وإنفاذها.
أيضــًا تحــدث رد إدارة األوقــاف عــن وجــود 
تجاوزات لمجلس ادارة مأتم الهملة المنتخب 
والذي استعيض عنه بمجلس إدارة معين وهنا 
البــد مــن تذكيــر مجلــس اإلدارة أنــه إذا كانت 
هنــاك تجــاوزات مــن مجلــس اإلدارة الســابق 
أو المنتخــب، فــإن الجهــة المخولــة إلدانــة من 

تــورط مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المنتخــب 
أو الســابق فــي التجاوزات هــي النيابة العامة 
والقضاء، فهمــا الجهتان القضائية الوحيدتان 
لمــن  اإلدانــة  أحــكام  إطــاق  تســتطيع  التــي 
تورطــوا في التجاوزات وكذلك إصدار أحكام 
البــراءة وليــس مجلــس إدارة األوقــاف الــذي 

نصب نفسه خصمًا وحكمًا.
وعوًدا على بدء نكشــف مزيدا من المابسات 
المتعلقــة بموضــوع مأتــم الهملــة وتشــعباته، 
فقــد أثبتت الوقائع والمســتندات التي وقعت 
بيــن يــدي “الباد”، والــذي من أهمهــا )عقد بيع 
عقــار( المبــرم بيــن شــركة “الفرصــة للعقــارات 
البائــع،  األول  الطــرف  باعتبــاره  والمقــاوالت” 
واألوقــاف الجعفريــة يمثلهــا محســن الشــيخ 
عبدالحســين خلــف العصفــور الطــرف الثانــي، 
رقــم  تحــت  الموثــق  العقــد  بموجــب  وذلــك 
التابعــة  التوثيــق  بــإدارة   )2015021246(
لوزارة العدل والشــؤون اإلسامية واألوقاف، 
حيــث أقــر الطــرف الثانــي )محســن العصفور( 
بأنه عاين العقار المباع المعاينة التامة النافية 
للجهالــة، وأنــه قبــل شــرائه بالحالــة التــي هــو 
عليها اآلن ويتنازل عن أية مطالبة بشــأن هذا 
العقد مســتقبا، وقد تم البيع بقبول الطرفين 
مدفــوع   )889,967( وقــدره  إجمالــي  بمبلــغ 

بالكامل خارج مجلس العقد.
ويقضــي العقــد باتفــاق الطرفيــن علــى شــراء 
العقــار الواقــع بمنطقــة ســنابس مــن المنامــة 

وتبلــغ   4681 رقــم  عقــار  تحــت  والمســجل 
مســاحته 689 متــرا مربعــا، بموجــب الوثيقــة 

44270، ورقم المقدمة 7334-2014.
ويشــترط العقد الموثق بأن يقر الطرف األول 
بأحقيــة الطــرف الثانــي الحصــول علــى ريــع 
العقــار ابتداًء من تاريخ هــذا العقد 23 مارس 
الطــرف  األول  الطــرف  يمكــن  وأن   ،2015
المبيــع  العقــار  علــى  يــده  وضــع  مــن  الثانــي 
بمجــرد التوقيع على هذا العقد، علًما بأن ذات 
العقــار كان قــد بيــع قبل عشــرة وتحديــًدا في 
شــهر مايــو 2014 بـ 625,393 ألــف دينار، وتم 
شــراؤها من دون تغييــر التصنيف أو تغييرها 
أخــرى طــرأت عليها بـ 889,967 ألف دينار من 

جانب األوقاف الجعفرية.
وفــي هــذا الصدد يقول أمين ســر مأتم الهملة 
يبيــن  أعــاه  العقــد  المــؤذن  جاســم  للرجــال 
محســن  األوقــاف  إدارة  مجلــس  رئيــس  أن 
العصفــور قــد وضــع يــده علــى أمــوال المأتــم 
وتصــرف فيها من دون أخــذ موافقة أصحاب 

الشأن.
وكانــت نتائــج تقريــر أعمــال الرقابــة اإلدارية 
التابعــة لديوان الرقابة المالية قد أشــارت في 
خانــة بــارزة مــن تقريرها بــأن هنــاك أرضا في 

الهملة بمساحة 7504 مترا مربعا، قد تم إبرام 
عقــد بقيمــة إجماليــة قدرهــا نحــو 555 ألــف 
دينــار بقــرار منفرد من رئيس المجلس )رئيس 

مجلس إدارة األوقاف الجعفرية(.
وتعليقــا علــى ذلك قال المــؤذن: إن ما يحدث 
إشــارة واضحــة ال تحتــاج توضيحــا  يعطــي 

يتعامــل  الجعفريــة  األوقــاف  رئيــس  بــأن 
بفوقيــة وانتقائيــة مــع أعضــاء مجلــس إدارة 
مأتــم الهملــة للرجــال، وقرينتنــا فــي ذلك حل 
ــن  المجلــس المنتخــب بموجــب القانــون، وعيَّ
كرئيــس  منــه  منفــرده  بــإرادة  معينــا  مجلســا 
فــي مخالفــة واضحة وصريحة لــكل القوانين 

فــي  المعيــن(  )المجلــس  ليســتخدم  المرعيــة، 
أن  مــن  بالرغــم  األصيــل،  المجلــس  مواجهــة 
المجلس األصيل قد حصل على حكم قضائي 
يقضي بشرعيته كممثل شرعي وحيد للمأتم، 
ولــم ينفــذ رئيــس األوقــاف الجعفريــة الحكــم 

القضائي الصادر في هذا الشأن.

العصفور وقع عقد شراء أرض لمأتم الهملة بـ 890 ألف دينار دون علم اإلدارة
“^” تنشــر مزيــًدا مــن التفاصيــل... وتكشــف عــن موضوعــات أخــرى خــال أيــام

اســتنكرت إدارة األوقاف الجعفرية بشــدة ما نشــر بشــأن حســابات مأتم الهملة ووصفته بـ 
“أكاذيــب وادعــاءات خاويــة”، مؤكــدة أّن جميــع تلــك االدعــاءات عارية عن الصحــة تماًما، 
وتمثل حملة مغرضة لتشــويه ســمعة اإلدارة ورئيسها ومســؤوليها، حيث تفند اإلدارة أمام 
الرأي العام الكريم جميع تلك األكاذيب، مؤكدة أنه ال توجد أية مبالغ مختفية في حسابات 

المأتم المذكور وال أي من حسابات المآتم األخرى.

وفــي تعليــق لــإدارة على مــا نشــرته “الباد” 
مأتــم  فــي  ســابق  إداري  عضــو  عــن  نقــا 
الجعفريــة  األوقــاف  إدارة  أكــدت  الهملــة، 
فــي بيــان أمــس أنــه ال صحــة إطاًقــا لتلــك 
األكاذيــب التــي تجــاوزت مــع شــديد األســف 
جميــع القوانيــن واألخاق وأعــراف المجتمع 
رســمية  هيئــة  مــن  تنــال  والتــي  البحرينــي، 
نظامية وتطعن كذًبا وزوًرا في نزاهة وأمانة 

اإلدارة ومسؤوليها.
وفــي هــذا الصــدد اســتنكرت إدارة األوقــاف 
باإلســاءة  وصفتــه  مــا  بشــدة  الجعفريــة 
لــإدارة  المتكــرر  العلنــي  واالســتهداف 
ورئيســها بأكاذيــب مختلفــة ال تمــت للواقــع 
بصلــة، مؤكــدة رفــع األمــر للجهــات القانونية 
بالتطــاول  وصفتــه  مــا  لوقــف  والقضائيــة 

السافر على اإلدارة.
وأوضحــت اإلدارة أّن حســابات مأتــم الهملــة 
وجميــع المآتــم األخــرى لــم يطلهــا أي تغييــر، 
إذ إّن اإلدارة فــي جميــع معاماتهــا تخضــع 
أّن  كمــا  والقانونيــة،  الرســمية  لإجــراءات 
تخضــع  حكوميــة  جهــة  وبصفتهــا  اإلدارة 

باســتمرار للجهات الرقابيــة في المملكة ومن 
الرقابــة  الموقــرة وديــوان  الحكومــة  أبرزهــا 
المالية واإلدارية وجهات التدقيق المستقلة.

وقالت إنها وانطاًقا من نهج الشفافية أبدت 
رغبتهــا بإحاطــة الرأي العام بعــرض تفصيلي 
للبيانــات الماليــة التفصيلية لمأتــم الهملة من 
ويتضمــن   ،2019 العــام  حتــى   2013 العــام 
والمصروفــات  اإليــرادات  جميــع  العــرض 
المســتحقة  والمبالــغ  البنكيــة،  والودائــع 
ذاتــه  الوقــت  اإليجــارات. وفــي  مــن  للمأتــم 
فــإّن اإلدارة ترحــب بعــرض جميــع البيانــات 
ومبالــغ  والعقــود  المأتــم  ووقفيــات  الماليــة 
الرقابيــة ومــن  الجهــات  علــى  االســتماكات 

بينها ديوان الرقابة المالية واإلدارية.
بــكل  العــام  الــرأي  إحاطــة  اإلدارة  ويســر 

حيثيات قضية مأتم الهملة:
أواًل: تنشــر اإلدارة مــع هــذا التقريــر البيانــات 
الماليــة التفصيليــة لمأتــم الهملــة مــن العــام 
للكافــة  ويمكــن   ،2019 العــام  حتــى   2013
اإلطــاع عليهــا فــي الملفات المرفقــة مع هذا 
التقريــر، ترســيًخا لنهــج الشــفافية المتبع في 

اإلدارة.
ثانًيــا: إّن اإلدارة وتنفيــًذا لألحــكام الشــرعية 
والتوجيهــات الرقابيــة قامــت بشــراء أراٍض 
عوض األوقاف المستملكة سابًقا والموقوفة 
تــم  والتــي  الهملــة،  ومأتــم  مســجد  علــى 
التعويــض عنهــا مــن قبــل الدولــة، وفــي هــذا 
 - اإلدارة  قامــت   2015 العــام  وفــي  اإلطــار 
وبعلــم وترحيــب إدارة المأتم - بشــراء أرض 
اســتثمارية في ضاحية الســيف لصالح مأتم 
الهملــة لتكــون عوًضا لألرض المســتملكة منذ 
موقــع  فــي  األرض  وتقــع  طويلــة،  ســنوات 
إســتراتيجي بــارز فــي ضاحيــة الســيف التي 
مملكــة  فــي  اســتثمارية  منطقــة  أهــم  تعــد 

البحرين وفق األسعار السوقية السائدة فترة 
الشراء. وفيما يلي بيانات العقار: نوع العقار: 
قطعــة أرض ليكــون )وقًفا لعامــة منافع مأتم 
الهملــة للرجــال(، رقــم العقار: 4681، مســاحة 
الوثيقــة:  رقــم  مربعــا،  متــرا   689 العقــار: 
 520.889967( الشــراء:  وســعر   ،44270
دينــار(، وتــم شــراؤه مــن مبلــغ التعويضــات 

المذكور آنًفا.
للمآتــم متاحــة  الماليــة  الكشــوفات  إّن  ثاًثــا: 
لجميــع مــن لديهــم صفــة قانونيــة لاطــاع 
عليها ومنها إدارات المآتم والجهات الرقابية 
وفق اآلليات القانونية، وليس لدى اإلدارة ما 
تخفيــه على أحــد، وبإمكان أي مدٍع أن يقدم 

إّن مملكــة  إذ  القانونيــة،  للجهــات  ادعاءاتــه 
البحريــن هــي دولــة مؤسســات وقانــون فــي 

ظل العهد الزاهر لجالة الملك.
رابًعــا: انطاًقــا مــن نهج الشــفافية إّن اإلدارة 
عملــت على مدار عامين مع إحدى الشــركات 
المتخصصــة إلنشــاء نظــام إلكتروني يعرض 
جميــع البيانــات الماليــة علــى مــدار الســاعة 
لتســهيل  المآتــم  رقــم ســري إلدارات  ومنــح 
إطاعهــم علــى حســاباتهم، وســيتم تدشــين 
هذا النظام في شــهر رمضان المبارك بحضور 
جميع رؤساء المآتم والحسينيات في مملكة 

البحرين.
خامًســا: إّن هــذه األكاذيــب جــاءت بغــرض 
مكشــوف وهــو الســعي لقلب الحقائــق، إذ إن 
اإلدارة وبقرار من مجلس األوقاف الجعفرية 
وأوصــت  للمأتــم  الســابقة  اإلدارة  عزلــت 
بتشــكيل لجنة انتخابات جديــدة، كما رفعت 
مأتــم  وإدارة  رئيــس  ضــد  جنائيــة  شــكوى 
الهملــة؛ بســبب تجاوزاتهم الماليــة واإلدارية، 
ومــن بينهــا تأجيــر األراضــي مــن دون علــم 
إدارة األوقــاف الجعفريــة بصفتهــا المتوليــة 
علــى جميع دور العبادة واألوقاف في مملكة 

البحرين.
وبينــت  المأتــم،  رئيــس  اإلدارة  وخاطبــت 
فــي خطابهــا المــؤرخ في  30 ديســمبر 2018 
أســباب اإلعفاء ومنها “تكرار تأجير العقارات 
الوقفية دون علم اإلدارة واستحصال المبالغ 
والتصرف فيها خارج دائرة الرصد، والمبالغة 

في تضخيم األرصدة المالية للمصروفات”.
سادًســا: تــود اإلدارة أن توضــح أّن مجلــس 
األوقــاف الجعفريــة قــام بأعلــى تأجيــر فــي 
إحــدى  تأجيــر  خــال  مــن  المأتــم،  تاريــخ 
األراضي الوقفية التابعة لمأتم الهملة بإيجار 
ســنوي قــدره 180 ألــف دينــار، وشــيد عليهــا 
المســتثمر 22 فيا بمواصفات عالية الجودة، 
وتتحــول اإليــرادات إلى المأتم، كما ســتؤول 
المنشآت السكنية إلى اإلدارة في نهاية العقد 

إلعادة تأجيرها لصالح المأتم.
ســابًعا: إّن أبــواب إدارة األوقــاف الجعفريــة 
والقانونيــة  الرســمية  للجهــات  مفتوحــة 
والصحافــة لاســتيضاح عــن جميــع األمــور 
األوقــاف  إدارة  اختصــاص  ضمــن  الداخلــة 
وبصفتهــا  اإلدارة  تخضــع  كمــا  الجعفريــة، 
جهــة حكوميــة لجميع األنظمة والمؤسســات 
الرقابيــة ومــن أبرزهــا ديــوان الرقابــة المالية 

واإلدارية والسلطة التشريعية.
الصحــف  بجميــع  اإلدارة  تهيــب  وختاًمــا 
التواصــل  ومواقــع  اإلعــام  ووســائل 
والموضوعيــة  الدقــة  تحــري  االجتماعــي 
فــي تنــاول المواضيــع التــي تخــص اإلدارة؛ 
انطاًقــا مــن خطــورة الكلمــة وتأثيرهــا علــى 
النقــد  اإلدارة  وتقــدر  تحتــرم  وإذ  المجتمــع، 
البنــاء فإنهــا ترفــض كلًيــا التعــرض لرئيســها 
بالتشــهير  موظفيهــا  مــن  وأي  ومســؤوليها 
والقــذف واالتهامــات ألغــراض ليســت خفية 

على الجميع.
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علوي الموسوي

محرر الشؤون المحلية

 المؤذن: 
األوقاف تدق 

إسفين الفتن بين 
أبناء “الهملة”

 األرض بيعت 
 قبل 10 أشهر 

 بـ 625 ألف 
دينار

ديوان الرقابة: 
رئيس المجلس يأخذ 

قرارات االستثمار 
بصفة منفردة

إدارة المأتم: “األوقاف” 
وضعت يدها على 

أموال المأتم وتصرفت 
فيها دون أخذ الموافقة

ازدادت ســرعة كرة الخافات المتفاقمة بين مجلس إدارة األوقاف 
الجعفرية ووزير العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف برفع مجلس 
إدارة األوقــاف الجعفريــة خطاًبــا إلــى جالــة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفــة يطلــب فيــه رئيــس المجلــس الشــيخ محســن العصفــور 
وأعضــاؤه مــن جالتــه توجيــه وزيــر العــدل والشــؤون اإلســامية 
واألوقــاف الشــيخ خالــد بــن علــي بعــدم التدخــل بقــرارات وشــؤون 
األوقــاف. وتضمنــت الرســالة 23 ماحظــة ضد قــرارات الوزير ومن 
جملتهــا رفــض االلتقــاء بأعضاء المجلــس بعد صدور األمر الســامي 
بتعييــن المجلــس الحالــي، وأول لقــاء كان بعــد 8 أشــهر ولــم يتكــرر 

سوى مرتين على امتداد 5 سنوات.
وكذلــك منــع قضــاة المحاكم الشــرعية الدائرة الجعفريــة من إصدار 
أي وقفيــة لبنــاء مســاجد ومآتم جديدة ألبنــاء الطائفة الجعفرية أو 
أوقــاف اســتثمارية عليها وعلى ســائر الشــؤون الخيريــة، واالمتناع 
عــن تســليم نســخ مــن الوقفيــات القديمــة لألوقــاف الجعفريــة بناء 
علــى مــا ورد من ماحظــات في تقارير ديوان الرقابــة المالية وذلك 
إلخضاعها لسلطة وإشراف إدارة األوقاف الجعفرية على الرغم من 
وجــود مراســات في الموضــوع واتصاالت تفيد بإنجــاز الطلب، ثم 

رفض التسليم بشكل مفاجئ.
والمماطلة والتسويف والتعطيل لملف إصدار أمر ملكي باستخراج 
وثائــق ملكيــة حديثــة لــدور العبادة القائمــة والمقابر التي لم يســبق 
أن صدرت لها، وقد تم حصرها ورفع جميع ملفاتها للديوان الملكي 
العامــر الــذي أحالها بــدوره إلى وزارة العدل للمراجعــة قبل أكثر من 
ســنتين، وعــدم الســماح إلدارة األوقــاف الجعفرية بشــراء العقارات 
لزيادة األصول الوقفية أو التي تكون بنية توسعة المآتم والمساجد 
الحاليــة بحســب حاجــة كل منطقــة الســتيعاب الكثافــة الســكانية 

المتنامية.
وعــدم التعــاون لمخاطبــة الجهــات المعنيــة في اإلســكان والبلديات 
بتخصيــص أراٍض إلقامــة دور العبــادة )المســاجد والمآتم(، وتجاهل 
الرد على طلبات التخصيص، واإلضافة على ذلك من خال تشكيل 
لجنة تنفيذ توصيات اللجنة، وعدم استخراج وثائق ُملكية المساجد 
الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على 
الرغــم مــن االنتهــاء من تشــييدها واإلعــان عن تصحيــح أوضاعها 

القانونية والرسمية على خاف الحقيقة والواقع.
ومصادرة حق اإلدارة في اســتقبال شــخصيات الســلك الدبلوماسي 
المعتمديــن في البحرين من الســفراء وغيرهــا من ماحظات كثيرة 

وردت في الرسالة المرفوعة إلى جالة الملك.

رســالة رفعهــا مجلــس “الجعفريــة” إلــى جالــة الملك

وزير العدل غير متعاون ويماطل ويسّوف!

الهملــة  مأتــم  ســر  اميــن  المالــي،  األميــن  اكــد 
أعلنتهــا  التــي  الحســابات  ان  المــؤذن  جاســم 
ادارة االوقــاف الجعفريــة ال يعتــد بهــا، وهــي 
أرقــام مجدولة في خانــات غير مدققة ويمكن 
تغييرهــا وفق أهــواء وأمزجة المســؤولين في 

األوقاف. 
وطالــب المــؤذن بإجــراء تحقيــق موســع فــي 
مــن  أنَّ  إلــى  المأتــم، مشــيًرا  عمليــة حســابات 
الضــروري تخصيــص شــركة تدقيــق مســتقلة 
المتعلقــة  التفاصيــل  كل  علــى  لإشــراف 

بحسابات المأتم.
وذكر أن هنالك أموًرا مستغربة في الكشوفات 
هنــاك  جملتهــا  ومــن  األوقــاف،  أعلنتهــا  التــي 
الكثيــر مــن العمليــات الحســابية موجــودة مــن 
دون وصــف للعمليــات، وهنالــك أمــوال بمئــات 
اآلالف تدخــل وتخــرج مــن حســاب المأتم غير 
معلومــة، ومــن دون أي ســند أو وصف للعملية، 
موضًحــا ان ثمــة 180 الــف دينــار دخلــت فــي 
الحساب وبعد نحو شهر سحبت وال نعلم كيف 

دخلــت وكيف خرجت ومــن أين اوجدت ولمن 
صرفت؟ 

األوقــاف  أعلنتهــا  التــي  الحســابات  أن  وبيــن 
أكــدت تدخــل رئيــس األوقــاف واقتطــاع 890 
ألــف دينــار لشــراء عقــار فــي ســنابس المنامــة 

مــن دون أخــذ إذن المتولــي، كمــا إنَّ ســعر هذه 
األرض قفز في عشرة أشهر من 625 ألف دينار 
إلى 890 ألف مما يولد الكثير من االستفسارات 
والتعجب حول عملية شــراء هذه األرض بهذا 
السعر وفقا لحديث األمين المالي لمأتم الهملة.

إدارة المأتم: دخول عشرات آالف الدنانير وخروجها دون علمنا

 الحسابات المعلنة ال يعتد بها ومطالبة بتحقيق مستقل

محرر الشؤون المحلية

 -1 الكشف خاص لألوقاف، وال يعتد به رسمًيا حيث إنه ال يستند لكشوفات بنكية معتمدة.
2 - الكشف ال يحمل تفاصيل للعمليات المالية.

3 - هناك مبالغ يتم إيداعها في الحساب ويتم سحبها بعد فترة وال نعلم تفاصيل لها.
4 - هذا الكشف ال يبين أي حركة مالية متعلقة المصاريف المأتم الفعلية.

5 - الكشف ال يستند وغير مربوط بالحساب البنكي المأتم.
6 - هناك معامالت في الكشف تحتوي وصف وال يوجد لها تاريخ وال قيد..

 الجدول أبيض.
-6 المبلغ في الكشف بتاريخ 32 مارس 2015 لشراء أرض السيف التوجد عليه موافقة 
من إدارة المأتم، والتي ال تدر أي دخل على المأتم والوقف طوال 4 سنوات وهو إهدار 

لمنفعت الوقف.
-7 ال توجد كشوفات بنكية تثبت هذه الكشوفات والجداول.

-8 ال يوجد بين هذه الكشوفات أرباح الودائع طوال هذه الفترة.
-9 نعتقد بأن هناك فروقات كبيرة بين هذا الكشف والكشوفات البنكية وعليه..

نطالب بمدقق مختص بهذا الشأن.

تعقيب من إدارة المأتم



اعتماد “الميزانية” بما يحفظ مكتسبات المواطنين
ــة ــوم ــك ــح ــن “الــــنــــواب” وال ــي ــرك ب ــت ــش ــم ــاون ال ــع ــت ــل ــج ل ــوي ــت ت

أكدت هيئة مكتب مجلس النواب أن اعتماد 
للعاميــن  للدولــة  العامــة  الميزانيــة  مشــروع 
2019 - 2020 يعد تتويًجا للتعاون المشترك، 
النــواب والحكومــة  بيــن مجلــس  والتوافــق 
الموقــرة، وترجمــة للتوجيهــات الســامية من 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  لــدن 
حمــد بــن عيســى آل خليفة؛ باعتبــار التعاون 
أمــًرا أساســا لمواصلــة البنــاء علــى مــا تحقق 
مــن مكتســبات تنمويــة، واالرتقــاء بمســتوى 

اإلنجاز والتطوير.
مجلــس  أن  إلــى  المكتــب  هيئــة  وأشــارت 
المواطــن  جعــل  علــى  حريًصــا  كان  النــواب 
تمــت  التــي  والتوافقــات  االهتمــام  محــور 
فــي برنامــج عمــل الحكومــة وتضمينهــا فــي 
الميزانية العامة،والمحافظة على مكتســبات 

وفًقــا  تعزيزهــا،  علــى  والعمــل  المواطنيــن، 
لإلمكانات والقدرات المالية للدولة.

مجلــس  مواصلــة  المكتــب  هيئــة  وذكــرت 
ســعًيا  الحكومــة؛  مــع  التعــاون  فــي  النــواب 
للوصول إلى مرحلة التوازن المالي، وتسريع 
الجهــود الوطنيــة لتنويع مصــادر الدخل، إلى 
الحكومــي؛  األداء  ومراقبــة  متابعــة  جانــب 
للتأكــد مــن تنفيــذ مــا ورد مــن توافقــات فــي 
برنامــج عمل الحكومة والميزانية على أرض 

الواقع.
المكتــب  هيئــة  اجتمــاع  خــالل  ذلــك  جــاء 
صباح أمس األربعاء برئاســة رئيســة مجلس 
النــواب فوزيــة زينــل، وخــالل االجتمــاع تــم 
بحــث عــدد مــن الرســائل الــواردة مــن وزيــر 
شــؤون مجلسي الشــورى والنواب وعدٍد من 

المجالس واالتحادات البرلمانية الصديقة.
كمــا اســتعرضت هيئة المكتب فــي االجتماع 
ذاتــه ردود عــدٍد مــن الــوزراء علــى األســئلة 
وبحثــت  النــواب،  قدمهــا  التــي  البرلمانيــة 
تقاريــر عــدد مــن المشــاريع بقوانيــن المحالة 
مــن قبل لجنتــي الخدمات ولجنــة الخارجية 
قــررت هيئــة  إذ  الوطنــي،  والدفــاع واألمــن 

المكتــب إدراج التقاريــر علــى جــدول أعمــال 
جلسات المجلس المقبلة.

وعلــى الصعيــد ذاتــه، ناقشــت هيئــة المكتب 
فــي اجتماعها تقاريــر اللجان بخصوص عدد 
من االقتراحات برغبة، وقررت هيئة المكتب 
إدراج التقاريــر علــى جــدول أعمال جلســات 

المجلس المقبلة.

اجتماع هيئة المكتب 

“السنابل” أبرز بيوت الخبرة في رعاية األيتام

كلفـة ممشــى مـدينــة حمــد

ــة ــجــمــعــي ــى مـــشـــاريـــع ال ــلـ ــان بــــن عــــبــــداهلل يــطــلــع عـ ــمـ ــلـ سـ

47 ألـــف دينـــار قيمـــة عطـــاء لتطويـــر دواريـــن بالشـــمالية دون زراعـــة

والتســجيل  المســاحة  جهــاز  رئيــس  أثنــى 
العقــاري الرئيــس الفخــري لجمعية الســنابل 
لرعايــة األيتــام الشــيخ ســلمان بــن عبــدهللا 
بــه  الــذي تضطلــع  الــدور  علــى  آل خليفــة، 
جمعيــة الســنابل اليــوم كواحــدة مــن أهــم 
المؤسســات األهلية المعنية برعاية األيتام، 
حتى أصبحت نموذجا يســتفاد من خبراتها 
فــي مجــال رعايــة  الخبــرة  بيــوت  وكأحــد 
األيتــام والعمل اإلنســاني والعمل التطوعي 

المرتكز على األداء المؤسسي المنظم.
جــاء ذلــك خــالل اســتقبال الشــيخ ســلمان 
بــن عبــدهللا آل خليفة أمــس رئيس مجلس 
إدارة الجمعيــة عدنان القطان، الذي قدم له 
أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تــم انتخابــه 
مؤخــرا، وبعدهــا قــدم األعضاء إلى الشــيخ 
والمشــاريع  البرامــج  عبــدهللا  بــن  ســلمان 

المستقبلية للجمعية،
حيث أعرب الشــيخ ســلمان بن عبدهللا عن 

تقديــره لجميــع أعضــاء الجمعيــة علــى مــا 
يطرحونــه مــن برامــج ومشــاريع لهــا األثــر 
األكبــر فــي تطويــر العمــل واحتضــان أكبــر 

عدد ممكن من أبنائنا األعزاء من األيتام. 
وشــكر رئيــس جهــاز المســاحة والتســجيل 
العقــاري القطان وجميع األعضاء والعاملين 
فــي الجمعيــة علــى جهودهــم ، وإخالصهــم 
الصــادق ومــا يقدمونــه مــن أعمال انســانية 

عظيمة. 
الجــدد،  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  وتمنــى 
وكذلــك لجميع العاملين في الجمعية مزيدا 
مــن النجــاح فــي خدمــة العمــل التطوعــي 
الخيــري وخدمــة أبنــاء هــذا الوطــن العزيز. 
ومــن جانبهــم، أعرب كل من الشــيخ عدنان 
عــن  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  القطــان 
شــكرهم وتقديرهــم للرئيــس على مــا يلقاه 
مجلــس اإلدارة مــن دعــم مــن جانبه أســهم 
وبرامــج  ومشــاريع  سياســات  إنجــاح  فــي 

الجمعية.

قالــت مديــر عــام بلدية المنطقة الشــمالية لمياء الفضالــة إن تكلفة مناقصة 
إنشــاء ممشــى مدينــة حمد مجمع 1209 بلغت 253 ألــف دينار. جاء ذلك في 
ردها على سؤال للبلدي عبدهللا القبيسي بشأن تكلفة بعض مشاريع الدائرة 
التاسعة بالمحافظة الشمالية، وذلك إثر إعالن البلدية عن تجميل 3 دوارات 

بمدينة حمد ومدخل سار بكلفة 47 ألف دينار.

وبينــت الفضالــة أن المناقصــات التي 
تطرحها البلدة تتم حسب اإلجراءات 
التــي حددهــا الدليــل المالــي وقانــون 
والئحتــه  الحكوميــة  المناقصــات 
التنفيذيــة، والتعميمــات الصادرة من 
والمزايــدات،  المناقصــات  مجلــس 
والتــي تشــترط اإلعــالن فــي الجرائد 
تفــوق  التــي  للمناقصــات  اليوميــة 

قيمتها 10 آالف دينار.
ولفتت إلى أن جميع تلك المناقصات 

تخضــع لتقييــم مالي وفنــي ليتم بعد 
ذلك اختيــار العطاء الفائز، حيث يتم 
فتــح المظاريــف فــي اجتمــاع لجنــة 
وتســجيل  والمزايــدات  المناقصــات 
مــن  والتأكــد  المقدمــة،  العطــاءات 
مطابقــة الضمــان االبتدائــي للشــروط 
قبــل قبــول العطاءات بحضــور ممثل 

المجلس البلدي.
التــي  العطــاءات  قيمــة  أن  وذكــرت 
تقدم بها 10 مقاولين لتطوير دوارين 

بــدون زراعــة تراوحــت بيــن 24 ألفــًا 
ألــف  و751  ألفــًا  و47  دينــارًا  و625 

دينار.
مقاوليــن   6 تقــدم  أنــه  وتابعــت 
لعطــاءات تطويــر مدخل ســار، حيث 
تراوحت قيمة العطاءات بين 21 ألفًا 

و520 دينارًا و133 ألفًا و755 دينارًا.
 3 دوار  تأهيــل  أعمــال  أن  وبينــت 
بمدينــة حمــد تــم تنفيذهــا مــن خالل 
للتشــغيل  الزمنيــة  المناقصــات 
والصيانــة والكلفــة التــي تــم اإلعــالن 

عناه بمبلغ 7 آالف دينار.

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

لمياء الفضالةعبدالله القبيسي

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل رئيــس هيئــة األركان الفريق 
مكتبــه  فــي  النعيمــي  ذيــاب  الركــن 
بالقيــادة العامة صبــاح أمس، الملحق 
البحريــن  لــدى  األميركــي  العســكري 
العقيــد ديفيــد ســي واليــن، وتــم فــي 

التعــاون  عالقــات  اســتعراض  اللقــاء 
العســكري القائم بين مملكــة البحرين 
األميركيــة  المتحــدة  والواليــات 

الصديقة.
حضر اللقــاء مدير التعاون العســكري 
هاشــم  محمــد  بحــري  الركــن  اللــواء 

السادة.

رئيس األركان يستقبل الملحق العسكري األميركي

القضيبية - مجلس النواب

النــواب  مجلــس  رئيســة   أشــادت 
فوزيــة زينل باهتمــام القطاع الخاص 
البحرينييــن  توظيــف  نســبة  بزيــادة 
وتوفيــر فــرص العمل المناســبة ضمن 
والمشــاركة  الوطنيــة  المســؤولية 
التوظيــف  برنامــج  فــي  الفاعلــة 
اســتقبالها  لــدى  ذلــك  الوطني.جــاء 
أمــس بمكتبهــا مديــر مجموعــة لولــو 
إذ  روبــاواال،  جوزيــر  ماركــت  هايبــر 
مــن  المجموعــة  تقدمــه  بمــا  أشــادت 
اهتمــام فــي توظيــف البحرينيين بلغ 

 % 35 حتــى اليــوم نســبة أكثــر مــن 
مــن مجمــوع القــوى العاملــة وســعي 
توظيــف  نســبة  لزيــادة  المجموعــة 
البحرينييــن بجانــب دعــم الفعاليــات 
والمســاهمة  االجتماعيــة  واألنشــطة 
الفاعلة في المناســبات المختلفة، مما 
يؤكــد التــزام المجموعــة لولــو بمبادئ 

المسؤولية المجتمعية.
 و أعرب روباواال عن إعجابه بمســيرة 
التنميــة التــي تشــهدها البحريــن فــي 
بــه  تتمتــع  ومــا  القطاعــات،  مختلــف 
جاذبــة  وإجــراءات  تشــريعات  مــن 

لالستثمارات.

زينل: جهود متميزة لـ “لولو هايبر” في البحرنة

المنامة - وزارة الصحة

والرياضــة  الشــباب  شــؤون  وزيــر  نفــى 
أيمــن المؤيــد صدور تصريح رســمي من 
الــوزارة بشــأن تخصيــص مــا يقــارب 92 

أرًضا للقطاع التجاري.
أحمــد  الشــورى  مجلــس  عضــو  وكان 
الحــداد قــال إن الــوزارة صرحــت بأنهــا 
أرض  قطعــة   92 يقــارب  مــا  خصصــت 
أعلنــت عنهــا للقطــاع التجاري، متســائالً 
تــم  وهــل  األراضــي،  هــذه  مواقــع  عــن 
تخصيصهــا للبيــع أم لالســتثمار، وما هو 
الغــرض مــن هــذا التخصيــص، وهــل تم 
تحديــد أســعار لهــذه األراضــي، ومــا هي 

الجهات المستهدفة في ذلك؟.
علــى  رّده  فــي  المؤيــد  الوزيــر  وقــال   
البدايــة  فــي  أن نوضــح  “نــود  الســؤال: 
أن وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة لــم 
يصــدر عنهــا أي تصريــح رســمي بشــأن 
الــوزارة  أن  وبيــن  الســؤال”.  موضــوع 
تسعى دائًما إلى تطوير قطاعي الشباب 

الرياضــة  مســار  وتحويــل  والرياضــة 
البحرينيــة إلــى حرفــة وصناعــة لتكــون 

رافدا للدخل القومي.
 وأضــاف أن الــوزارة تعمــل علــى تعزيــز 
الرياضيــة  األنديــة  وإمكانــات  قــدرات 
والهيئات الرياضية التي تخضع إلشراف 
الــوزارة للوصــول بهــا إلــى االســتقاللية 
المادية واالعتماد على مواردها الذاتية، 
لتوفير البيئة األنســب الحتضان النشء 
فــي  الشــباب  مهــارات  ودعــم  وتطويــر 
المجال الرياضي لرفع راية البحرين في 

شتى األنشطة الرياضية.

عقــدت الوكيــل المســاعد للصحــة العامــة مريــم الهاجــري اجتماًعــا مــع عــدد من 
رؤســاء وأعضــاء المجالــس البلدية لمناقشــة أوجــه التعاون بيــن وزارة الصحة، 
وتلــك المجالــس لمعالجــة مشــكلة تكاثــر البعوض الموســمي بشــكل فّعــال وآلية 
تلقــي بالغــات المواطنيــن، وذلــك بحضــور مديــر إدارة الصحــة العامــة نجاة أبو 

الفتح، ورئيسة قسم صحة البيئة رجاء السلوم.
كمــا حضــر االجتمــاع من جانب المجالس البلدية كل مــن رئيس المجلس البلدي 
الشــمالي أحمــد الكوهجي، رئيس مجلس أمانة العاصمــة صالح طرادة، والعضو 

البلدي للدائرة الثالثة بالمحافظة الجنوبية عبدهللا عبداللطيف.
بت الهاجري بالحضور، مشيدًة بالجهود التي يقوم بها أعضاء   وخالل اللقاء، رحَّ
المجالــس البلديــة فــي طرح ومناقشــة القضايــا التي تمس مصلحــة المواطنين، 
البلديــة علــى اهتمامهــم بمختلــف  إلــى المجالــس  وتقدمــت بالشــكر والتقديــر 
المواضيع الصحية التي تهم المجتمع، ومن بينها متابعتهم الحثيثة والمســتمرة 
الصالــح  فائقــة  الصحــة  وزيــرة  حــرص  مؤكــدًة  البعــوض،  مكافحــة  لموضــوع 
وتوجيهاتها لجميع المسؤولين بتوفير أفضل الخدمات الصحية التي من شأنها 
االرتقــاء بالخدمــات الصحيــة، واهتمامها بمتابعة كل ما يتعلق بالشــأن الصحي، 
لــذا فهــي على اطالع مباشــر ومتابعة مســتمرة لكل المســتجدات حول مكافحة 

البعوض ومعالجة مشكلة تكاثره.  

وزير الشباب ينفي تخصيص 92 قطعة أرض

“الصحة”: معالجة مشكلة البعوض
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استقبل رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد  «
آل خليفة بمكتبه أمس النائب هشام العشيري، وعضو المجلس البلدي بمحافظة 

المحرق فاضل العود. 

وأكد الشيخ سلمان بن عبدالله حرص الجهاز على استمرار التواصل مع أعضاء  «
المجالس التشريعية، واالستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، والتعاون معهم لما فيه 

مصلحة الوطن والمواطنين. 

وتمت مناقشة القضايا التي من شأنها تطوير عمل المشاريع التي تهم الدائرة.  «

كما أشاد بدور مجلس النواب وجهود أعضائه في عملية التشريع، معتبًرا أن مثل  «
هذه اللقاءات تثري المسيرة الديمقراطية، وتعّزز التعاون بين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية.

“المساحة”: تعزيز التواصل مع المجالس التشريعية

سيدعلي المحافظة

مروة خميس 
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ألــــف دينــــار

أيمن المؤيد

“اإلسكان” تعّدل اشتراطات التعمير
للمظالت مــعــتــمــد  وخـــيـــار  ــالم  ــتـ االسـ ــور  ــ ف بـــاإلضـــافـــات  ــاح  ــم ــس ال

كشفت وزارة اإلسكان عن إطالقها مبادرات تتعلق بإجراء تعديالت على االشتراطات 
التنظيميــة للتعميــر فــي المناطقــة اإلســكانية، وذلــك بالتنســيق مــع وزارة األشــغال 
وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجالس البلدية، ومجلس أمانة العاصمة، 

وهي المبادرات التي تأتي استجابة لرغبات المواطنين في هذا الشأن.

 وقالــت الــوزارة إنها قدمــت مقترحات تتضمن 
التعميــر  اشــتراطات  علــى  تعديــالت  إجــراء 
المتعلــق  البنــد  إلغــاء  منهــا  اإلســكان،  لمناطــق 
بحظــر البنــاء خــالل الســنة األولــى من اســتالم 
الوحــدات اإلســكانية، باإلضافة إلــى منح خيار 
الســماح بتركيب مظالت على الســور الخارجي 
األمامــي وفــق نموذجيــن تــم دراســتهما بشــكل 

دقيق.
 وذكــرت الــوزارة أنهــا قامــت بالتواصــل وزارة 
األشــغال بشــأن تعديل االشــتراطات التعميرية 
كمــا  األمــر،  بهــذا  المعنيــة  الجهــة  باعتبارهــا 
تواصلــت مع المجالــس البلدية وأمانة العاصمة 
التعديــالت  تمريــر  وتيــرة  تســريع  أجــل  مــن 
األعضــاء  استفســارات  علــى  والــرد  المطلوبــة 

موافقــات  بــأن  مفيــدة  الشــأن،  بهــذا  المتعلقــة 
ا  المجالــس علــى التعديــالت تعد متطلًبا رئيســيًّ

لتمريرها.
بعــض  قبــل  مــن  إفــادات  تلقــت  إنهــا  وقالــت   
علــى  بالموافقــة  تفيــد  البلديــة  المجالــس 
مــع  التواصــل  أن  حيــن  الــوزارة،  مقترحــات 
المجالــس األخرى ال يزال جارًيا من أجل شــرح 
كافــة متعلقــات هــذه التعديــالت، ومــن المؤمل 
االنتهاء من تلك المشــاورات قريبًا، السيما وأن 
ا مع المجالــس البلدية باعتبار  هنــاك توافًقــا عامًّ
أن المجالــس ســبق وأن تقدمــت بطلــب إجــراء 

التعديالت المشار إليها أيًضا.
لطلبــات  االســتجابة  أن  اإلســكان  وأوضحــت   
إطــار  فــي  تأتــي  والبلدييــن  والنــواب  األهالــي 

مــع  المســتمر  التواصــل  تفعيــل  الحــرص علــى 
المنتفعيــن، والنظــر فيمــا يتم طرحه مــن أفكار 
أو  مباشــرة،  بصفــة  المواطنيــن  مــن  ســواء 
ممثليهم في المجالس البلدية في إطار الحفاظ 
علــى ضوابط العمل الخدمي الحكومي، خاصة 
مع قيام البلديات بمباشــرة صرف رخص البناء 
للمنتفعيــن، وهــي الخطــوة التي أضفــت مرونة 
للمواطــن في تحديد إجراءات وجهة الحصول 

على رخص البناء.
 وأكــدت الــوزارة أنهــا تســعى دوًما إلــى تلمس 
وتقديــم  المواطنيــن  ورغبــات  احتياجــات 
نظــام  إطــار  فــي  لهــا،  والحلــول  المبــادرات 
قانونيــة  مــواد  مــن  يتضمنــه  ومــا  اإلســكان 
فــي  ســواء  الــوزارة  عمــل  تنظــم  وتنظيميــة 
تقديــم  أو  اإلســكانية،  المشــاريع  بنــاء وإدارة 

الخدمات للمواطنين.

المنامة - وزارة اإلسكان

القضيبية - مجلس النواب
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بنسبة نمو 55 % على أساس سنوي .. واإليرادات 15.6 مليون دينار

أرباح “زين البحرين” بالربع األول

حققــت “زيــن البحريــن” صافــي أربــاح قدره 1.72 مليون دينار بنســبة نمو 55 % على أســاس ســنوي عن نتائجها المالية لألشــهر الثالثة المنتهيــة بتاريخ 31 مارس 
2019، مقارنة بـ 1.108 مليون دينار في الربع األول 2018. وارتفعت األرباح التشــغيلية للربع األول 2019 بنســبة 64 % على أســاس ســنوي لتصل إلى 1.9 مليون 
دينــار مقارنــة بـــ  1.13 مليــون دينــار فــي الفتــرة نفســها فــي 2018. وتؤكد النتائــج اإليجابية على نجــاح مبادرات “زيــن البحريــن” الرامية لتعزيــز الكفاءة وخفض 

التكاليف، وأنشطة تحقيق الدخل من البيانات المربحة التي تركز على العمالء من المؤسسات واألفراد.

وحققت الشركة هذه النتائج على الرغم من انخفاض 
إجمالي اإليرادات بنســبة 6 % في الربع األول 2019 
إلــى 15.6 مليــون دينــار مــن 16.684 مليــون دينــار 
أربــاح  وارتفعــت   ،2018 مــن  األول  بالربــع  مقارنــة 
الشــركة للســهم الواحــد بنســبة 67 % علــى أســاس 
ســنوي فــي الربــع األول 2019 لتصــل إلــى 5 فلــوس 

مقارنة بـ 3 فلوس بالربع األول من 2018.
وعلــى صعيد الميزانيــة العمومية، بلغ إجمالي حقوق 
ملكيــة المســاهمين  68.714 مليــون دينــار فــي نهاية 
الربع األول 2019 بانخفاض نسبته 2 % على أساس 
ســنوي مقارنــة بـــ 70.213 مليــون دينــار فــي الفتــرة 
نفســها فــي 2018. وبلغــت أصــول الشــركة مــع نهايــة 
الربــع األول 2019 المنتهــي فــي 31 مــارس 107.556 
مليون دينار  بزيادة نسبتها 13 % على أساس سنوي 
إلى 94.803 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها بالربع 

األول 2018. 
وفــي إطــار تعليقــه علــى هــذه النتائــج، قــال رئيــس 
خليفــة  آل  علــي  بــن  أحمــد  الشــيخ  اإلدارة  مجلــس 
“واصلــت زيــن البحرين مطلع هذا العام أداءها القوي 
الــذي شــهدناه فــي العــام 2018. وفــي ضــوء تنامــي 
الحاجة إلى عالم أكثر ترابطا والتطورات الدائمة في 
قطــاع االتصــاالت، تمكننــا إســتراتيجيتنا فــي تقديم 
خدمــات متميزة ومبتكرة لعمالئنا من ترســيخ مكانة 

الشــركة كواحــدة مــن أبــرز مشــغلي االتصــاالت فــي 
البحرين.

 ونحن ملتزمون بتحقيق التميز في عملياتنا وخدمة 

أحــدث  تبنــي  علــى  خصوصــا  التركيــز  مــع  عمالئنــا 
التقنيــات التــي تمكننــا من تلبيــة احتياجــات العمالء 

في المملكة بشكل أفضل”.

المنامة - زين البحرين

الشيخ أحمد بن علي آل خليفة 

35 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

أعلــن مصرف البحريــن المركزي بأنه تمت 
تغطيــة اإلصــدار رقــم 1755 مــن أذونــات 
قيمــة  الشــهرية.تبلغ  الحكوميــة  الخزانــة 
اإلصــدار 35 مليون دينار لفترة اســتحقاق 
182 يومًا تبدأ في 12 مايو 2019 وتنتهي 
فــي 10 نوفمبر 2019، كما بلغ معدل ســعر 
الفائدة عليها %3.50 مقارنة بمعدل ســعر 
الفائــدة ألذونــات اإلصدار الســابق بتاريخ 

31 مارس 2019 حيث بلغت 3.95.% 
 98.263% الخصــم  ســعر  معــدل  وبلــغ 
بواقــع  للمشــاركة  ســعر  أقــل  قبــول  وتــم 
تغطيــة  تمــت  قــد  بأنــه  علمــًا   98.238%

اإلصدار بنسبة 332%.
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - بورصة البحرين

تراجعت األرباح العائدة على مســاهمي شــركة أى بي ام تيرمينالز البحرين، خالل 
الربع األول من عام 2019، بنسبة 18.9 % على أساس سنوي.

ووفًقا لبيان الشــركة على موقع بورصة 
الربــع  خــالل  األربــاح  بلغــت  البحريــن، 
دينــار،  مليــون   2.389  ،2019 األول 
مقابــل 2.944 مليــون دينار خــالل الربع 
األول مــن عــام 2018. وارتفعــت صافي 
المصروفــات الخاصة بالتمويل إلى 325 
ألــف دينــار خــالل الثالثــة أشــهر األولــى 
مــن العــام الجاري، مقابــل نحو 116 ألف 
دينار بالفترة المماثلة من العام الماضي. 
 2.715 إلــى  التشــغيلي  الربــح  وتراجــع 
تشــغيلي  بربــح  مقارنــة  دينــار،  مليــون 
بنفــس الفترة من عام 2018 عند 3.061 

مليون دينار.

 وفــي عــام 2018، بلغــت أربــاح الشــركة 
دينــار،  مليــون   10.46 نحــو  الســنوية 
مقارنــة بربــح بلــغ 10.44 مليــون دينــار 

في عام 2017.
وتقــوم شــركة “إي بــي إم تيرمينالــز” - 
الرائــدة فــي تشــغيل الموانئ - بتشــغيل 
وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان، 
والمالحــة  الموانــئ  شــئون  وتتولــى 
البحريــة اإلشــراف علــى عمــل الشــركة 
المشــغلة والرقابــة علــى العمليــات التــي 
لعقــد  وفًقــا  وذلــك  المينــاء  فــي  تتــم 
االمتيــاز المبــرم بيــن حكومــة البحريــن 

والشركة المشغلة.

2.4 مليون دينار أرباح “تيرمينالز البحرين”
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1 . 7
دينار مليون 

• وقعت “زين البحرين” اتفاقية مع Majra، وهي منصة بحرينية تم إنشاؤها  «
للشباب والطلبة الباحثين عن فرص عمل والراغبين بإيجاد خيارات مهنية 

 Majra تلبي تطلعاتهم. وسيكون لدى الشركة صفحة خاصة بها على موقع
تتضمن مقابالت مع فريق إدارة الشركة الذي سيناقش فرص العمل المتاحة 

في الشركة.

• تمديد اتفاقية الشراكة طويلة األمد مع “مجموعة فنادق الخليج” لتزويد  «
أحدث فنادقها “أجنحة الخليج الفاخرة - الجفير” بخدمة االتصال باإلنترنت 
فائقة السرعة وأحدث حلول االتصاالت. وتعد هذه االتفاقية خير مثال على 

إستراتيجية الشركة لتقديم خدمات مبتكرة لعمالئها، وتوسيع نطاق عملياتها 
إلى أسواق جديدة، وتلبية احتياجات المجتمع األوسع في البحرين.

إطالق عرض “العب واربح مع زين!” الذي يمنح عمالء الشركة فرصة الفوز  «
بالعديد من الجوائز عبر تطبيق “زين البحرين”.

»  Unbound شاركت “زين” كراع ذهبي وشريك االتصاالت الرسمي لمهرجان
لالبتكار، الحدث الرئيس المقام خالل أسبوع Startup Bahrain Week والذي 
يرسخ التزام المملكة بدعم مستقبل رقمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا. وخالل الحدث، عقدت الشركة جلسة نقاشية تحت عنوان “التنوع 
في مكان العمل” بالتعاون مع C5 Accelerate، وأكدت خاللها على أهمية 

التنوع في مكان العمل، وكيف يمكن للشركات ممارسة التنوع مع أهدافها 
المؤسسية، وما إذا كان التنوع ميزة تنافسية أم ال. كما سلطت هذه الجلسة 

الضوء على الحواجز الثقافية والتحديات، وكيف يمكن للمؤسسات تفادي مثل 
هذه المشكالت عند التوظيف؛ بوصفها شريك االتصاالت لمهرجان “البحرين 

كوميك كون”، أكبر فعالية للثقافة الشعبية في المملكة، زودت “زين البحرين” 
الحضور بخدمة االتصال باإلنترنت عبر “زين واي فاي”، كما قدمت الدعم 

لمنطقة األلعاب، فضال عن تقديم جوائز ضمن المسابقات التي أقيمت طوال 
فترة المهرجان. عالوة على ذلك، استعرضت “زين البحرين” خدمة االتصال ذات 

النطاق العريض، وأتاحت تجارب قائمة على تقنية الواقع االفتراضي.

 أبرز اإلنجازات خالل الربع األول:

مســاعي بحرينية نحو تعزيز التدفقات المالية األجنبية بالمملكة، بغرض تعزيز التوازن المالي ودعم النمو االقتصادي، 
وذلــك عبــر تقديــم عــدد من الحوافز في كافــة القطاعات وإتاحتها لالســتثمار أمام الجميع دون حصرهــا على الحكومة 
أو المواطنيــن. ويتوقــع أن يســاهم قــرار مجلــس الــوزراء بفتــح النشــاط التجــاري الســتخراج النفــط والغــاز الطبيعــي 
داخــل البحريــن أمــام االســتثمار األجنبــي للشــركات المملوكة برأس مال أجنبي بنســبة %100، في جــذب عدد كبير من 

المستثمرين إلى الدخول في بيئة األعمال البحرينية لالستفادة من مزاياها المتنوعة.

وتتميــز البحريــن ببيئــة عمــل متميــزة 
عــن جيرانها مــن دول مجلس التعاون 
الخليجــي، ففي مجال إطالق األعمال 
الناشــئة، ارتقت إلــى المرتبة 68 مرتبة 
فــي تقريــر “ممارســة األعمــال 2018”، 

من المرتبة 69.
ويعمل القرار األخير لمصلحة البحرين 
التي تســعى لترســيخ مكانتهــا كوجهة 
علــى  اعتمــادًا  باالســتثمارات،  ترحــب 
أعمالهــا  وبيئــة  اقتصادهــا،  تنــوع 

منخفضة التكاليف. 
البحريــن فــي  الدولــي،  البنــك  ووضــع 
المرتبــة 62 ضمــن قائمــة تشــمل 190 
دولة في عا 2018، مقارنة بالمرتبة 66 
فــي العــام الماضــي، مــن حيث ســهولة 
ممارســة األعمال التجاريــة فيها، وفي 
مجلــس  دول  بيــن  الثانيــة  المرتبــة 

التعاون الخليجي.
وتصنــف البحريــن في المرتبــة الرابعة 
علــى مســتوى العالــم مــن حيــث دفــع 
الضرائب، وفقًا لبحث أجرته مجموعة 
إجمالــي  أن  إذ  لألعمــال،  أكســفورد 
 ،13.5% المدفوعــة  الضرائــب  معــدل 
الضرائــب  إجمالــي  بمتوســط  مقارنــة 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيا 32.3%.
ضريبــة  فــرض  فــي  المملكــة  وبــدأت 
 ،2019 بدايــة  منــذ  المضافــة،  القيمــة 
بنســبة %5 على السلع والخدمات في 

البحرين.
ومــن المتوقــع أن تســاهم الضريبة مع 
بنحــو  البحريــن  فــي  تطبيقهــا  بدايــة 
%1.6 مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 
والــذي يبلــع حاليــا خــالل عــام 2018 

قيمة قدرها 39.3 مليار دوالر.
كذلــك يعّد إطــالق المشــاريع التجارية 

فــي البــالد أكثــر ســرعة وفاعليــة مــن 
حيــث التكلفــة، مقارنــة بمناطق أخرى 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
أفريقيا، حسب تقرير بحثي لمجموعة 

أكسفورد لألعمال.
تأســيس  يســتغرق  وتوضيحــًا،   
المشــروع حوالي 9 أيام، ويكلف نسبة 
%1.2 مــن دخــل الفــرد فــي البحريــن، 
مقارنــة ب 20 يومــًا ونســبة تصــل إلى 
%26.3 مــن دخــل الفــرد فــي منطقــة 

الشرق األوسط وشمال افريقيا.
وأظهــر أحــدث تقاريــر مؤسســة “كــي 
بــي إم جي” الدولية، انخفاض تكاليف 
بــارز،  بشــكل  البحريــن  فــي  المعيشــة 
مقارنــًة مــع معدل التكاليف المعيشــية 

في منطقة مجلس التعاون.
وحوافزهــا  سياســاتها  وبفضــل 
االقتصادية التي تقدمها للمستثمرين، 
المالــي  المركــز  البحريــن  أصبحــت 
األســرع نموًا، ليس في منطقة الخليج 
وحســب، بل فــي كامل منطقة الشــرق 
االســتثمار  فتــح  ليكــون  األوســط، 
األجنبــي فــي البحرين، اســتكماالً لتلك 
البحريــن  حققتهــا  التــي  اإلنجــازات 
أي  لــدى  األفضــل  الوجهــة  لتكــون 
إلــى  الدخــول  فــي  يرغــب  مســتثمر 

أسواق جديدة.

وجهة استثمارية للنفط

فــي  النفطــي  القطــاع  إلــى  وبالنظــر 
المملكــة، فســنجده األفضل بين الدول 
الحقــل  اكتشــاف  حيــث  المجــاورة، 
النفطــي الجديد والــذي يعد أكبر حقل 
ســيفيض  إذ  البحريــن،  تاريــخ  فــي 
 80 تتجــاوز  النفــط  كميــات  بأضعــاف 
الموجــود  الحقــل  فــي  برميــل،  مليــار 

حاليــًا بمــا يزيــد عــن نفــط الســعودية 
صاحبــة أكبــر احتياطــي نفــط، وذلــك 

وفقا للتوقعات المحلية والدولية.
وأكــد وزيــر النفــط، الشــيخ محمــد بــن 
الزمنيــة  المــدة  أن  خليفــة  آل  خليفــة 
المتوقعــة الســتخراج النفــط الصخري 
الخفيف، باإلضافة إلى استخراج الغاز 
العميــق من حقل النفط الجديد تبلغ 5 
ســنوات، ليأتــي القــرار األخيــر بإتاحــة 
الطريــق لدخــول مســتثمرين جدد في 

االستثمار النفطي مع بداية اإلنتاج.
وكالــة  توقعــت  ذلــك،  علــى  وتعليقــًا 
أن  االئتمانيــة،  للتصنيفــات  موديــز 
يدعــم اكتشــاف النفــط الجديــد جودة 
االئتمــان فــي اقتصــاد البحريــن علــى 

المدى الطويل.
وأوضحت الوكالة أنه يمكن االستفادة 
اقتصاديــًا،  الجديــد  االكتشــاف  مــن 
حيث ســيعمل علــى تحفيز االســتثمار 
الخــاص فــي الطاقــة فــي البحرين بعد 

استخراج اإلنتاج الفعلي من الحقل.
وبالفعــل، وقعت الهيئة الوطنية للنفط 
تفاهــم  مذكــرة  البحريــن،  فــي  والغــاز 
جهــود  أنجــح  ممــا  إينــي،  شــركة  مــع 
االكتشــاف النفطــي األكبــر فــي تاريــخ 

البحرين العام الماضي.
الصناعــة  وزيــر  كشــف  ومؤخــرًا، 
والتجارة الروســي، أن شــركات “روس 
أويــل”  و”لــوك  بــروم”  و”غــاز  نفــط” 
الروسية، تجري مباحثات مع البحرين 
حــول جملة من المشــاريع في قطاعي 
النفط والغاز، بحضور عدد من شركات 

النفط البحرينية.
وتوقــع تقريــر حديــث صــادر عــن بنك 
الكويــت الوطنــي، نمــو الناتــج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي للقطاع النفطي في 

البحريــن نمــوًا بنســبة %1.4 و1.6% 
في عامي 2019 و2020 على التوالي.

 اقتصاد يتنامى

التشــجيعية  القــرارات  تلــك  ويأتــي 
لفتح البحرين أمام األسواق األجنبية، 
حيــث  المملكــة،  اقتصــاد  نمــو  وســط 
بنمــو  الدولــي  النقــد  صنــدوق  يتوقــع 
اقتصاد مملكة البحرين بنســبة 1.8%، 
مع محافظته على زخم العام الماضي.
إلــى  تعــود  التوقعــات  تلــك  أن  وذكــر 
ســبب رئيســي، وهو الميزة التنافســية 
بفضــل  تحققــت  والتــي  للمملكــة، 
اقتصادهــا المتنــوع إلــى درجــة جيدة، 

ومناخها المالئم لالستثمار.
وفي اآلونــة األخيرة، أصدرت المملكة 
مرتبطــًا  الماليــة  للموازنــة  برنامجــًا 
بالمساعدة في تعديل أوضاعها المالية 
التــي تأثــرت بانخفــاض أســعار النفط، 
بفضل منحها مساعدات خليجية تقدر 

قيمتها بنحو 10 مليارات دوالر.

ويهــدف البرنامــج حاليــًا إلــى تخفيــف 
الضغــط عــن أســواق العملــة والديــون، 
أجنــدة  فــي  رئيســية  خطــو  لتكــون 
مــن  تخفــف  البحريــن،  فــي  اإلصــالح 
المــدى  ضمــن  التمويــل  علــى  القيــود 

القريب.

محفزات حكومية

تدفــق  لضمــان  البحريــن  وتســعى 
االســتثمار األجنبــي، الــذي يمثــل أهــم 
عنصــر مــن عناصــر التمويــل الخارجي 
للتنميــة، وهو مصــدر لتحقيــق الزيادة 
المحلــي  الناتــج  نمــو  معــدالت  فــي 
البوابــة  المملكــة  لتصبــح  اإلجمالــي، 
االقتصــاد  إلــى  للدخــول  المثلــى 

الخليجي.
وزيــر  كشــف   ،2018 عــام  وبنهايــة   
المجــال لالســتثمار  النفــط، عــن فتــح 
في قطاع النفط والغاز ألول مرة أمام 
صنــدوق  تأســيس  عبــر  المســتثمرين، 

أصول.

ووجــه ولــي العهــد نائب القائــد األعلى 
النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء، 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان 
إعــداد  إلــى  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
رخصــة  بمنــح  يقضــي  قــرار  مشــروع 
إقامــة للمســتثمرين األجانــب بالكفالــة 
الشخصية، تصل إلى 10 سنوات قابلة 

للتجديد لمدد مماثلة.
ويشــير الخبــراء إلــى أن تلــك الخطوة 
بطفــرة  ويــؤذن  نوعيــة  نقلــة  تمثــل 
اقتصاديــة كبيــرة تســتفيد منهــا كافــة 
القطاعــات فــي المملكــة وتوفــر فرص 
عمــل جديــدة للمواطنيــن، حيث يحفز 

القرار المناخ االستثماري.
وتفاءل مستثمرون دوليون ومحليون 
اإليجابيــة  النعكاســاته  نظــًرا  بالقــرار، 
ثقــة  وتعزيــز  األعمــال،  قطــاع  علــى 
المســتثمرين األجانب وجعل البحرين 
لهــم ووجهــة جذابــة  الخيــار األفضــل 
للعمــل والعيــش، وتنامــي القــدرة على 

جذب مزيد من االستثمارات.

المنامة - مباشر

البحرين تواصل تقديم الحوافز لجذب االستثمارات األجنبية
العالميـــة األمـــوال  رؤوس  أمـــام  والغـــاز  النفـــط  اســـتخراج  نشـــاط  فتـــح  تشـــمل 

ارتفاع أرباح الشركة للسهم 
الواحد بنسبة 67 %  

الشيخ أحمد بن علي: 
ملتزمون بالتميز في 

عملياتنا
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طلبت مؤسسة التنظيم العقاري “ريرا” من شركات ومكاتب الوساطة العقارية العاملة 
في البحرين تقديم سجل كامل بعمليات البيع والشراء للعقارات لحساب زبائنها خالل 

العام 2018 والربع األول من العام الجاري، وذلك بحسب ما أفاد به عقاريون.

وتأتــي هذه األوامر بموجــب القانون رقم 27 
لســنة 2017 بشــأن التنظيــم القطــاع العقــاري 
والقــرارات المنظمة لــه، وباألخص المادة رقم 
)11( مــن القــرار رقــم )9( لســنة 2018 بتنظيم 
لهــم  المرخــص  وواجبــات  والتزامــات  عمــل 

بمزاولة الوساطة العقارية.
فــي  العقــاري  التنظيــم  مؤسســة  وأشــارت 
بعــد  أنــه  الــى  الوســاطة،  لمكاتــب  خطابهــا 
األخــذ بعيــن االعتبار المقترح المقدم من قبل 
المرخص لهم بمزاولة مهنة الوساطة العقارية 
بتزويد المؤسســة بسجل المعامالت العقارية 
بشــكل ربع ســنوي، وذلك بهدف تبســيط هذا 
اإلجــراء، عوضــا عــن اآلليــة الحاليــة والتــي 
بهــذا الســجل  تنــص علــى تزويــد المؤسســة 
ســنويا. فقــد “قامــت المؤسســة بالتشــاور مع 

عقارييــن  وســطاء  مــن  المصلحــة  أصحــاب 
وبنــاءا  الشــأن،  وأصحــاب  مبيعــات  ووكالء 
على ذلك فقد تقرر إلزام الوســطاء العقاريين 
بتزويد المؤسســة بسجل المعامالت العقارية 
بشــكل ربع ســنوي )نهاية شــهر مارس ويونيو 
وســبتمبر وديسمبر( من كل عام، وذلك خالل 
خمســة عشــر يــوم عمل من نهايــة كل ربع من 
الــذي تعتمــده  كل عــام بالشــكل اإللكترونــي 

المؤسسة”. 
ويجب أن يشمل هذا السجل على المعامالت 
وكالء  وبواســطة  بواســطتهم  تمــت  التــي 
المبيعــات العامليــن معهــم، وذلــك فــي حــال 

إتمام معامالت عقارية من عدمه. 
كمــا يتوجــب على جميع الوســطاء العقاريين 
المرخــص لهــم التأكــد مــن تزويــد المؤسســة 

التــي  المعامــالت  لجميــع  شــامل  بســجل 
تمــت فــي العــام 2018، باإلضافــة إلى ســجل 
للمعامــالت التــي تمــت فــي الربــع األول مــن 
هــذا العــام )ينايــر حتــى مــارس 2019(، وذلك 

بتاريخ 23 مايو 2019 كحد أقصى. 
ونوهت المؤسسة بضرورة االلتزام بالمواعيد 
المحــددة تجنبــًا التخاذ أيــة تدابير منصوص 

عليها في القانون رقم 27 لسنة 2017.
وتأتــي هــذه الخطــوة ضمــن جهــود مؤسســة 
التنظيــم العقاري على تطوير القطاع العقاري 

وضمان استقراره.

يذكــر أن مؤسســة التنظيــم العقــاري جــاءت 
بموجــب قانون شــامل ينظم القطــاع العقاري 
 2017 لســنة   )27( رقــم  )قانــون  البــالد  فــي 
بشــأن قانون تنظيم القطــاع العقاري(، بعد أن 
شــهدت الســوق في ســنوات الطفرة العقارية 
مشروعات متعثرة وغياب التنظيم في بعض 
األعمــال العقاريــة مثــل البيــع علــى الخارطــة 
المؤسســة أعمالهــا فــي  وغيرهــا، إذ أطلقــت 
شــركات  وأعطــت   2018 مــارس  مــن  األول 
والخاضعيــن  العقاريــة  والوســاطة  التطويــر 
تحــت مســؤوليتها التنظيميــة، فتــرة انتقالية 

لنهايــة أغســطس من نفس العــام، لاللتزام بما 
ورد فــي قانــون التنظيم العقــاري، إذ أصدرت 

القانــون  لتنفيــذ  ولوائــح  قــرارات  المؤسســة 
وتنظيم السوق العقارية بصورة متتابعة.

إلزام المكاتب العقارية بتقديم سجل للمبيعات خالل أسبوعين
2019 ــام  ــ ــع ــ ال ــن  ــ م األول  والــــربــــع   2018 ــي  ــ ف الـــتـــعـــامـــات  ــع  ــي ــم ــج ل

 أ) جمیع معامالتها العقاریۀ 
والمستندات ذات الصلۀ 

بتلک المعامالت.

ق علیها   ب)  العمولۀ المتَفّ
على کل معاملۀ عقاریۀ.

 ج) قیمۀ العقار محل 
المعاملۀ.

 ه) البیانات الشخصیۀ  د)  موقع العقار.
للمتعاقِدین وتاریخ 

المعامالت.

 و) اإلیداع المدفوع 
من ِقَبل المشتري.

 ز) بیانات وکیل 
المبیعات المرتبطۀ 

بکل معاملۀ، إْن 
ُوِجدت..

ماذا على المکاتب العقاریۀ أن تقدم من معلومات لـ «ریرا»؟
یجب على الوسیط العقاري ووکیل المبیعات االحتفاظ بسجل للمعامالت 

العقاریۀ، ویجب أن یحتوي السجل على البیانات والمعلومات اآلتیۀ:

        إنفوجرافیک: 
محمد خلیل

أكــد الرئيــس التنفيــذي لبنــك اإلبــداع 
أهميــة  الغــزاوي،  خالــد  البحريــن،   –
تبنــي  أن  الخــاص  القطــاع  إدراك 
منهجيــات التنمية مســتدامة في عمله 
يعــود بالفائــدة علــى القطــاع أوالً، ألن 
مخرجــات تبنــي هــذه الممارســات لــن 
تكــون حصــًرا في رد الجميــل للمجتمع 
بــل أيضا من خالل خلــق كوادر مؤهلة 
وقــادرة علــى اإلنتــاج وزيــادة العوائــد 

ورفع مستويات األداء.

ترؤســه  خــالل  الغــزاوي  وأضــاف   
ورشــة عمــل إقليميــة بالقاهــرة أقامتها 
األهليــة  للمنظمــات  العربيــة  الشــبكة 
بالشــراكة مــع برنامــج الخليــج العربــي 
للتنميــة “أجفند”، أن التحول من مجرد 
تنميــة اقتصاديــة إلى تنمية مســتدامة 
مهــم  نمــوذج  واجتماعيــة  اقتصاديــة 
المنطقــة  حكومــات  كل  علــى  ويجــب 
تبنيه، مشــدًدا علــى أن تحقيق أهداف 
التنمية المســتدامة بشقيها االقتصادي 
يتحقــق  أن  يمكــن  ال  واالجتماعــي 
بالكامــل على مســتوى الدولة فقط، بل 

لمســاعدة  العالــم ككل  بتظافــر جهــود 
بعضه البعض في ذلك.

 وخالل ترؤسه للورشة اإلقليمية التي 
أقيمــت تحــت عنــوان “نحــو منظومــة 
المســتدامة”  للتنميــة  مســاندة  قيــم 
بحضــور نحو 50 مشــارًكا مــن المنطقة 
الغــزاوي  اســتعرض  والعالــم،  العربيــة 
إنجــازات مملكــة البحرين علــى صعيد 
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  تطبيــق 
متحدًثــا عن آلية تنفيذ أهداف التنمية 

المستدامة في البحرين.
 ونــّوه باهتمام القيــادة البحرينية على 

أعلــى مســتوياتها بالتنمية المســتدامة 
فــي  الحكومــة  منــه  تنطلــق  كأســاس 

تطوير سياساتها.
 وأوضح أنه يتم تنفيذ أهداف التنمية 
المســتدامة عبــر برامج عمــل الحكومة 
بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع 
الحالــي  البرنامــج  ويشــمل  المدنــي. 
مــع  تتقاطــع  اســتراتيجية  محــاور   6
المجــاالت الرئيســية ألهــداف التنميــة 
المســتدامة، وقد بينــت المقارنة أن 78 
% مــن مقاصــد األهــداف مدرجــة فــي 

البرنامج الراهن.

الغزاوي: “الخاص” مستفيد أساس من التنمية المستدامة
المنامة - بنك االبداع

 إرسال التقارير 
إلكترونيا كل 3 
أشهر بداًل من 

عام

 التنظيم 
العقاري: 23 

مايو آخر موعد 
الستالم التقارير 

علي الفردان

الغزاوي لدى ترؤسه ورشة العمل بالقاهرة

المنامة - إنفستكورب

توصل إنفســتكورب، إلى اتفاق لبيع “مجموعة ســكيورلينك” )“ســكيورلينك” أو “الشــركة”(، أحد 
أبــرز المزّوديــن للخدمــات الُمــدارة وحلــول الُبنــى التحتيــة ضمــن قطــاع األمــن اإللكتروني في 

أوروبا، لمجموعة االتصاالت الدولية “أورانج” مقابل 515 مليون يورو )576.8 مليون دوالر(.

علــى  اســتحوذ  قــد  إنفســتكورب  وكان 
“ســكيورلينك”، الشــركة الرائدة في دول إتحاد 
البنلوكس )هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ(، في 
ديســمبر 2015 بهــدف تعزيز مكانتها وتوســيع 
نطــاق نشــاطها فــي ســوق األمــن اإللكترونــي 
األوروبيــة. وقــد ســّجلت “ســكيورلينك”، علــى 
مــدار الســنوات الثالثــة الماضيــة، نمــوًا قويــًا 
بعــد أن نجحــت فــي إضافــة أبــرز العمــالء في 
منطقة إســكندنافيا والمملكة المتحدة وألمانيا 
فــي  نطــاق حضورهــا  منّصتهــا وتوســيع  إلــى 
الصيــن. كمــا تمكن إنفســتكورب، بالتعــاون مع 
فريق “ســكيورلينك”، من تنفيذ اســتراتيجيتها 
الموّجهــة القائمــة علــى االســتحواذ والتطويــر 
رائــدة  شــركة  مــن  “ســكيورلينك”  وتحويــل 
األمــن  قطــاع  فــي  بــارز  مــزّود  إلــى  إقليميــًا 

اإللكتروني على مستوى القارة األوروبية.
لـــ  المشــارك  التنفيــذي  الرئيــس  قــال  و 
إنفســتكورب، حــازم بــن قاســم “لطالمــا تمتــع 
االســتثمار  فــي  طويــل  بتاريــخ  إنفســتكورب 
ضمــن قطــاع األمــن اإللكتروني العالمــي، الذي 
شــهد نشــاطًا كبيرًا مؤخــرًا. ويضيــف تخارجنا 
الحافــل  ســجلنا  إلــى  قيمــة  ســكيورلينك  مــن 
باإلنجــازات، كما ُيعد دليالً واضحًا على قدرتنا 
فــي تحقيــق الفــرص الواعدة ضمــن القطاعات 
اســتراتيجيتنا  وتنفيــذ  التنافســية  شــديدة 
القائمــة علــى االســتحواذ والتطويــر”.  بــدوره، 
قــال الرئيــس التنفيذي لشــركة “ســكيورلينك”، 
تومــاس فيتــن “تلبــي ســكيورلينك احتياجات 
تزويدهــم  علــى  دائمــًا  وتحــرص  عمالئهــا 
الحمايــة  حلــول  مــن  متكاملــة  بمجموعــة 

اإللكترونيــة لتمكنهــم مــن التصــدي للتحديات 
األمنيــة المعقدة، والحد من التعرض للمخاطر. 
وقد شــّكلت شــراكتنا مــع إنفســتكورب محطة 
هامــة ضمــن مســيرتنا حيــث تمّكنــا مــن تنفيذ 
سلســلة من عمليات االســتحواذ االستراتيجي 
لتعزيــز محفظــة منتجاتنــا وخدماتنا وتوســيع 
نطــاق حضورنــا ضمــن مجموعــة واســعة مــن 

المناطق الجغرافية”.

قــال رئيــس مجلــس إدارة شــركة الخدمــات الماليــة العربية AFS، صائــل الوعري، إن 
ا عن  الشــركة ســتبدأ بخدمة التحويالت المالية للعمال األجانب إلى الخارج إلكترونيًّ

طريق الهواتف الذكية خالل النصف األول من العام الجاري 2019.
اإللكترونيــة  المنصــة  أن  وأضــاف 
للحــواالت تأتي ضمن تطوير برنامج 
مــع  وتماشــًيا  اإللكترونــي  الراتــب 
رؤيــة حكومــة البحرين للتقــدم نحو 
مجتمــع رقمي غير نقدي والمصادقة 
مــن مجلــس الشــورى على المرســوم 
األخيــر لحمايــة األجور، إذ ســيتمكن 
العمــال األجانــب مــن االســتفادة مــن 
أجهــزة  مــن  النقــدي  الســحب  مزايــا 
الصــراف اآللــي فــي البحريــن وفــي 
عمليــات  إجــراء  ويمكنهــم  الخــارج 
الشــراء فــي نقــاط البيع فــي محالت 
التجزئــة أو التســوق عبــر اإلنترنــت 
وكذلــك التحويــالت الخارجيــة إلــى 

بلدانهم.

 وأوضــح أن هنــاك حوالــي 400 ألــف 
عامــل أجنبي في البحرين وجميعهم 
ال يمتلكون حسابات مصرفية، والذي 
خدمــات  األجنبيــة  للعمالــة  ســيوفر 

مصرفيــة بحلــول دفــع آمنــة لحماية 
الموظفــون،  يتقاضهــا  التــي  األجــور 
وتتــراوح معــدالت الرواتــب للعمــال 
ال  الذيــن  البحريــن  فــي  األجانــب 
يمتلكون حسابات بين 100 إلى 500 

دينار.

400 ألــف عامــل أجنبــي ال يمتلكون حســابات مصرفيةالشــركة متخصصة في مجال حلول الحمايــة اإللكترونية

الوعري: التحويالت للخارج إلكترونيا قريباتخارج “إنفستكورب” من “سكيورلينك”

حازم بن قاسم 

صائل الوعري

زينب العكري

أحمد المقابي.. رائد أعمال طموح، مؤسس شركة تساعد البنوك على القيام بعمليات التدقيق الداخلي عبر االستفادة من التكنولوجيات 
الجديدة ومنها تقنية البلوك تشين. ويسعى المقابي لتوسعة أعمال شركته “المقابي لالستشارات” في شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد 

عامين على تأسيسها. “البالد” التقت المقابي المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، وفيما يلي نص اللقاء:

 هل لك أن تحدثنا عن طبيعة عملك،  «
ومتى أطلقته؟

- لقــد أسســت شــركتي منــذ حوالــي عاميــن 
للتعــرف علــى التكنولوجيــا القائمــة، والعمل 
عمليــات  فــي  تواجهنــا  مشــاكل  حــل  علــى 
التدقيق الداخلي )internal audit(. وتساعد 
الشركة البنوك على القيام بعمليات التدقيق 
الداخلي عبر االســتفادة مــن التكنولوجيات 
هــذه  فــي  وتوظيفهــا  والحديثــة  الجديــدة 
تشــين  البلــوك  تقنيــة  ومنهــا  العمليــات، 
)blockchain( لالنتقــال بعمليــات التدقيــق 
الداخلي إلجرائها في ذات الوقت، مما يوفر 
للبنــوك الوقت وآالف الــدوالرات إن لم يكن 

ماليين الدوالرات سنوًيا.
وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عمليات 

البنــوك حالًيــا قيــد  الداخليــة مــع  التدقيــق 
التجربة والتقييم.

بمجــال  مــن عملــي ســابًقا  اكتســبت خبــرة 
التدقيق المحاســبي في شركتي “كي بي ام 
جي”، و”ديلويت”، ولذا فإن شــركة “المقابي 
مشــروعين  علــى  تعمــل  لالستشــارات” 
التدقيــق  عمليــات  أولهمــا  حالًيــا  أساســين 
 Blockchain for( الداخليــة  المحاســبي 
البلــوك  تقنيــة  باســتخدام   )internal audit
هــو  اآلخــر  والمشــروع  البنــوك،  مــع  تشــين 
لـ”القيمــة  تشــين  البلــوك  تقنيــة  اســتخدام 

.)Blockchain for VAT ( ”المضافة

 هل استفدت من تجاربك في إدارة  «
األعمال؟

نعــم، اســتفدت كثيًرا من عملي الســابق في 
شــركة كــي بــي ام جــي فخــرو – البحريــن، 
وشركة ديلويت، في كيفية إدارة الشركات، 
والفــرق متعددة الجنســيات، خصوًصا أنني 
عملــت في 4 دول مختلفــة، وهي: الواليات 
والكويــت  والبحريــن  األميركيــة  المتحــدة 

والسعودية.

 كيف تدير عملك الخاص، هل تتواجد  «
باستمرار أم تضع الخطط والبرنامج 

للعاملين لديك، ما أسلوبك في 
اإلدارة، وكيف تطوره تماشيا مع 

المتغيرات؟

- أتابــع ســير جميــع العمليــات فــي الشــركة 
وأشرف عليها بدءا من المبيعات والتسويق 

إلــى التنفيــذ. وكرائــد أعمــال لشــركة ناشــئة 
فإنــه مــن المهــم بالنســبة لــي المشــاركة فــي 

جميع جوانب العمل بالشركة.

 هل تفكر بتطوير وتوسيع أعمالك؟ «

أعمالنــا  لتوســعة  نخطــط  بالتأكيــد،  نعــم، 
بالشــراكة مــع مؤسســة تعمــل علــى تطويــر 
تقنيــة البلــوك تشــين )blockchain( بحلــول 

سبتمبر المقبل.

رأي ورؤيـة
إعداد: المحرر االقتصادي

 عملت في 4 دول: 
الواليات المتحدة 

والبحرين والكويت 
والسعودية

أحمد المقابي... التدقيق الداخلي عبر “بلوك تشين”

أحمد المقابي

576.8
مـلـــيـــــــــــون دوالر

معدالت رواتب 
من ال يمتلكون 

حسابات بين 100 
إلى 500 دينار
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
)CR2019 - 63475( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

6/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 - 62868( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 - 63324( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.

اسم التاجر: علي عبدلله علي سلمان

االسم التجاري الحالي: ورشة قصر اشبيلية للنجارة

االسم التجاري الجديد: قصر البحرين للمقاوالت

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.

اسم التاجر: علي عبدلله علي سلمان

االسم التجاري الحالي: مركز االبرار الذهبية للتجارة

االسم التجاري الجديد: قصر البحرين للمقاوالت

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.

اسم التاجر: حبيب حسن عبدهللا نعمة

االسم التجاري الحالي: معرض ابو محمدين لتحلية المياه واالثاث

االسم التجاري الجديد: مجموعة ابو محمدين لتحلية المياه

قيد رقم: 42226-16

قيد رقم: 42226-34

قيد رقم: 2-26332

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة ذي فوندر للخدمات التجارية ذ.م.م المس���جلة 
بموجب القيد رقم 75004، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/  مكي حسن 

مكي محسن ال زين الدين 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: 39641774 )973+(
alzainaldin@gmail.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية
ذي فوندر للخدمات التجارية ذ.م.م

القيد: 75004 

 تاريخ: 5/5/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليه���ا مال���ك ش���ركة منطق���ة تصني���ع الصل���ب ش.ش.و لمالكها ن���زار محمود 
المسجلة بموجب القيد رقم 119003 طالبا تحويل الشكل القانوني للشركة 
المذكورة إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأسمال وقدره 1٫000 دينار، 

بين كل من:
NIZAR MAHMOOD .1

Katipalla Mahamed Ibrahim .2

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

إليها الس���ادة الش���ركاء ف���ي مصنع قولدن تيس���ت ذ.م.م المس���جلة بموجب 

القيد رقم 111100-01 طالبين تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة 

إلى ش���ركة الش���خص الواحد برأسمال وقدره 30000 دينار، لتصبح مملوكة 

من عبدالصمد علي اكبر حسن.

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

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 119003 

 تاريخ: 5/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )62892( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركة الشخص الواحد

القيد: 111100 

 تاريخ: 7/5/2019

7/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -52745( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمد شمشير ميرزا رحمت راج والي

االسم التجاري الحالي: شمشير للمقاوالت
االسم التجاري المطلوب: قرنفل للمقاوالت

األنشطة التجارية المطلوبة: تشييد المباني
قيد رقم: 84567-1

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
)CR2019 - 63111( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.

اسم التاجر: شهربان محمد حسن فردان

االسم التجاري الحالي: بشرى لإلدارة العقارات

االسم التجاري الجديد: صالون بشرى للحالقة الرجالية

قيد رقم: 39000-6
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سوريا... تفكيك 
سيارة ملغومة 

في حمص

ذكر التلفزيون السوري أمس األربعاء 
أن السلطات فككت سيارة ملغومة 

في قلب منطقة سكنية رئيسية 
بمدينة حمص كانت تحوي مواد 

كيماوية شديدة االنفجار.
وأضاف أن السيارة كانت محملة 

بمادة )سي 4( الكيماوية بحي 
الزهراء بالمدينة. ولم يحمل الخبر 

العاجل الذي بثه التلفزيون أي 
تفاصيل أخرى. والحي تقطنه غالبية 
علوية وسبق أن استهدفه مسلحون 

يسعون إلسقاط أسرة الرئيس 
بشار األسد الحاكمة. وينتمي األسد 

لألقلية العلوية.

طهران تعلق رسمًيا تعهدات نووية... وروحاني يلوح بالمزيد

أميركا تحث حلفاءها على محاصرة إيران اقتصاديا

أكد مصدر مسؤول في البيت األبيض 
أمــس األربــعــاء، أن الــواليــات المتحدة 
جديدة  عقوبات  ستفرض  األميركية 

على إيران “قريبا جدا”.
وقال وزير الطاقة األميركي ريك بيري 
حــثــت جميع  الــمــتــحــدة  ــات  ــواليـ الـ إن 
التعامل  عــدم  على  وشركائها  حلفائها 
مـــع إيـــــران ومــحــاصــرتــهــا حــتــى تغير 

سلوكها.
وأكد بيري في مقابلة مع محطة “سي 
الطاقة  وزارة  أن  األميركية  إس”  بي 
وزير  سياسات  مع  تتماشى  األميركية 
ومستشار  بومبيو،  مــايــك  الــخــارجــيــة 
األبــيــض جون  بالبيت  الــقــومــي  األمـــن 
بولتون، حول ممارسة أقصى الضغوط 

على إيران.
أنه  حلفائنا  جميع  “نخبر  بيري  وقــال 
عندما ال تتصرف إيران بشكل مناسب 
فال  الــدولــي،  المجتمع  فــي  للمشاركة 

يجب أن يتم التعامل معها”.
أن  األميركي  الطاقة  أضــاف وزيــر  كما 
أميركا أصبحت أكبر منتج للطاقة في 

العالم.
تزايد  وسط  التصريحات  هذه  وتأتي 
ــال  ــي الــمــنــطــقــة عــقــب إرســ الــتــوتــر فـ
واشــنــطــن حــامــلــة طـــائـــرات وقــاذفــات 
التهديدات  على  للرد  قنابل وصواريخ 

اإليرانية في الخليج العربي.
أعلنت وزارة الخارجية اإليرانية، أمس 
األربعاء، أن إيران أبلغت رسمًيا سفراء 
كـــل مـــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألــمــانــيــا 
والــصــيــن وروســـيـــا بــقــرارهــا “الــتــوقــف 
بموجب  التزاماتها”  بعض  تنفيذ  عــن 
االتفاق النووي الذي أبرم العام 2015.

ــقــرار أبلغ  وأوضــحــت فــي بــيــان، أن ال
ــاح األربـــعـــاء إلـــى ســـفـــراء الـــدول  صــب
الــخــمــس، فــي خــطــوة أتـــت بــعــد سنة 
تــمــامــا مــن االنــســحــاب األمــيــركــي من 

االتفاق النووي.
ــى أن  ــ ــك، أشـــــارت الـــــــوزارة إل ــ ــى ذلـ ــ إل
أكد  روحــانــي  اإليــرانــي حسن  الرئيس 
العالمية  القوى  زعماء  إلى  رسائل  في 
الخمس أن طهران لن تبيع اليورانيوم 
أخرى  لدول  الثقيلة  والمياه  المخصب 

بــالده  أن  بعد اآلن. وأضـــاف روحــانــي 
ضمن  التزاماتها  من  مزيدا  ستخفض 
الـــنـــووي، وســتــزيــد مستوى  ــاق  ــفـ االتـ
 60 مهلة  بــعــد  ــيــورانــيــوم،  ال تخصيب 
ــذر مــن “رد صــــارم” إذا  يــومــا. كــمــا حـ
الــنــووي مــرة أخـــرى إلى  أحــيــل الملف 
ــي، وقــــــال إن  ــ ــدولـ ــ مــجــلــس األمــــــن الـ
النووية.  للمفاوضات  مستعدة  طهران 

وكــانــت هيئة اإلذاعـــة اإليــرانــيــة نقلت 
رسمية  لجنة  مــن  مــقــرب  مــصــدر  عــن 
ــنــووي الــقــول،  تــشــرف على االتــفــاق ال
سيعلن  روحـــانـــي  حــســن  الــرئــيــس  إن 
تعهداتها  بعضا من  إيــران ستقلص  أن 
“البسيطة والعامة” بموجب االتفاق في 
الثامن من مايو أي بعد عام بالتمام من 
إعالن الرئيس األميركي دونالد ترامب 

انسحاب بالده من االتفاق.
على  “ردا  للوكالة  وفقا  المصدر  وقــال 
ــنــووي  ــفـــاق ال ــروج أمــيــركــا مـــن االتـ خــ
والوعود الجوفاء من الدول األوروبية 
إيـــران  قـــررت  الــتــزامــاتــهــا،  تنفيذ  فــي 
النووية  األنشطة  مــن  جــزء  استئناف 
ــار االتــفــاق  الــتــي تــوقــفــت بــمــوجــب إطـ

النووي”.

عواصم ـ وكاالت

دمشق ـ أ ف ب

بومبيو خالل مؤتمر صحافي مع نظيره البريطاني في لندن )أ ف ب(

موسكو ـ وكاالت دبي - العربية.نتعواصم ـ وكاالت

تعهد رئيس الوزراء اإلســرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس األربعاء، بعدم الســماح إليران 
بالحصول على أســلحة نووية بعدما أعلنت طهران تعليق بعض التعهدات التي التزمت 

بها في إطار االتفاق النووي المبرم لسنة 2015.

وصرح نتنياهو، في حفل بمناسبة الذكرى 
ــروب اإلســرائــيــلــيــة  ــحـ الــســنــويــة لــقــتــلــى الـ
إلــى هنا،  الــصــبــاح وأنـــا فــي طريقي  “هـــذا 
سمعت أن إيران تعتزم مواصلة برنامجها 
بامتالك  إليــران  نسمح  “لن  وقال  النووي”. 
معارضته  نتنياهو  وجـــدد  نـــووي”.  ســالح 
القوى  النووية مع  إيران  الصريحة لصفقة 
الرئيس  لقرار  األبــرز  المؤيد  وكان  الكبرى، 
منها  باالنسحاب  ترامب  دونالد  األميركي 
التي  االقتصادية  العقوبات  فرض  وإعــادة 

ــمـــاضـــي. وأكــــدت  ــغــيــت الـــعـــام الـ أل
أنــهــا ستنهي  ــاء،  ــعـ طـــهـــران، األربـ

ــيـــود الـــمـــفـــروضـــة عــلــى  ــقـ الـ
من  مخزونها  تخصيب 

والمتفق  اليورانيوم، 
ــا بــمــوجــب  ــه ــي عــل

اتفاق نووي، إلى أن تساعدها قوى أخرى 
على تجاوز العقوبات األميركية المتجددة. 
في  الخبير  كيلي  روبــرت  رأى  جانبه،  من 
السالم  لبحوث  الــدولــي  ستوكهولم  معهد 
إيـــران أمــس األربــعــاء  )سيبري( أن إعــالن 
ــحــد مـــن مــخــزونــاتــهــا من  ــتــوقــف عـــن ال ال
المخصب  والــيــورانــيــوم  الــثــقــيــلــة  الــمــيــاه 
فيينا  اتــفــاق  بموجب  اللــتــزامــاتــهــا  خــالًفــا 
العام 2015، هو “إلنقاذ ماء الوجه”. وقال 
الــمــســؤول الــســابــق فــي الــبــرنــامــج الــنــووي 
للوكالة  الــســابــق  والمفتش  األمــيــركــي 
ليس  إنـــه  الـــذريـــة،  للطاقة  الــدولــيــة 
لهذا القرار أي “بعد استراتيجي” وال 
يهدف سوى إلى “إنقاذ ماء الوجه” 
العقوبات  إعادة فرض  بعد 

األميركية عليها.

قــال الممثــل الخــاص لشــؤون إيــران بالخارجيــة األميركيــة بريــان هــوك، إن النظــام 
اإليراني عبارة عن “مافيا فاسدة” تنشر اإلرهاب وتقمع شعبها، ولن يرضخ إال بالضغط 

االقتصادي وفرض العزلة الدبلوماسية والتهديد بالرد العسكري، كما دأب على ذلك.

أميركا  “صــوت  قناة  مع  مقابلة  في  وأكــد 
الثالثاء،  مساء  بالفارسية،  الناطقة   ”365
من  المشكلة  حــل  أراد  لــو  النظام  هــذا  أن 
خالل الحوار، لفعل ذلك منذ فترة طويلة 

لكنه ال يفهم سوى لغة الضغط.
وشدد هوك أيًضا على أن النظام اإليراني 
هو نظام سارق ومافيا فاسدة تسببت في 

معاناة شعبها من الفقر.
وعـــن إرســــال واشــنــطــن حــامــلــة طــائــرات 
ومعدات وتجهيزات عسكرية إلى المنطقة 

للرد على تهديدات طهران، قال هوك إن 
“الواليات المتحدة ستفعل كل ما في 
وسعها لردع أي هجوم على مصالح 
وأن  حلفائها،  أو  المتحدة  الــواليــات 

ذلك سيواجه برد سريع وحاسم”.
لوزارة  الخاص  الممثل  وأكد 

الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة لــشــؤون إيـــران أن 
العقوبات ُصممت بشكل يؤدي إلى “زيادة 
تكلفة تصدير الثورة إلى المنطقة من لبنان 
إلى اليمن ومواصلة الضغوط على النظام 

اإليراني حتى يكف عن ذلك”.
وقال هوك إن “النظام ينفق األموال التي 
وجماعات  األســـد  لــدعــم  شعبه  يحتاجها 

حزب هللا وحماس والحوثي”.
من  عاًما   40 “طيلة  النظام  هــذا  أن  وأكــد 
إلـــى مــافــيــا فــاســدة  تــحــول  ســـوء اإلدارة 
مستوى  وأن  شعبها،  بــهــا  ابتليت 
المعيشة اليوم أفضل بقليل من 
40 سنة مضت.. قارن طهران 
الـــيـــوم بـــمـــدن مــثــل الـــدوحـــة 
وأبوظبي ودبي.. ما فعله هذا 

النظام بشعبه هو كارثة”.

أكد وزيرالخارجية الروسي سيرغي الفروف، عزم موسكو على مواصلة توجيه ضرباتها 
إلى اإلرهابيين، الذين يقصفون قاعدة “حميميم” الروسية، في منطقة حفض التصعيد 

في محافظة إدلب السورية.

وفــي ختام مــحــادثــات أجــراهــا مــع نظيره 
اإليراني محمد جواد ظريف، في موسكو، 
ــــى أن  ــاء، أشــــار الفـــــروف إل ــ ــع ــ أمــــس األرب
الــذي  ــي  ــابـ اإلرهـ ــنــصــرة”  ال “جــبــهــة  تنظيم 
“هيئة  اسم  ينشط في سوريا حاليا تحت 
تحرير الشام” والذي اتخذ محافظة إدلب 
الوضع  على  يسيطر  ال  له،  معقال  السورية 
من  ويقصف  بــل  فحسب،  بالكامل  هــنــاك 
الــســوري والــبــلــدات  هــنــاك مــواقــع الجيش 
مسلحو  قصف  أيضا  هناك  ومن  السكنية، 
التنظيم مؤخرا قاعدة “حميميم” الروسية.

وتـــابـــع الفــــــروف “بــالــطــبــع تــلــقــوا الـــرد 
وسيتلقونه في المستقبل”، مشيرا إلى 
ضرورة “استئصال هذا الوكر اإلرهابي 

مــن جــــذوره”، وأضـــاف أن روسيا 
بهذا  مــذكــرة  وقعتا  وتــركــيــا 

الشأن، وأن عسكريي البلدين يعملون حاليا 
على تنفيذ بنودها. وذكر الفروف أن هناك 
الجيش  عمليات  إزاء  قلقه  عن  يعرب  من 
السوري وحلفائه في إدلب، لكنه لفت إلى 
الــمــذكــورة  التركية  الــروســيــة  الوثيقة  أن 
عــن ضــرورة  ــدة  كلمة واحـ فيها  تــوجــد  “ال 
حماية اإلرهابيين”. ويوم االثنين الماضي، 
تعرضت قاعدة “حميميم” الجوية الروسية، 
نفذهما  لهجومين  الالذقية،  بريف  الواقعة 
ــزاويــة  مــســلــحــون مــتــمــركــزون فــي بــلــدة ال
الواقعة في منطقة إدلب لخفض التصعيد، 
ــرة “هــيــئــة  ــطـ ــيـ ــسـ ــة لـ ــعــ ــاضــ ــخــ ــ وال
لـ  الجديد  )االســم  الــشــام”  تحرير 
السوري  الفرع  النصرة”،  “جبهة 
المصنف  “القاعدة”  لتنظيم 

باإلرهابي دوليا(.

الفروف: سنواصل ضرباتنا على اإلرهابيينالنظام اإليراني مافيا فاسدة تنشر اإلرهابنتنياهو يتعهد بمنع إيران من السالح نووي
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عمان ـ بترا

موسكو ـ أ ف ب

أمس  ــرزاز،  الـ عمر  ــوزراء  الـ رئيس  إلــى  استقاالتهم  األردنــيــة  الحكومة  وزراء  قــدم 
األربعاء، تمهيدا لتعديل حكومي مرتقب، حسبما أفاد مصدر رسمي.

وذكرت وكالة األنباء الرسمية )بترا( أن”الوزراء يقدمون استقاالتهم؛ تمهيدا إلجراء 
الــوزراء طلب من  “رئيس  أن  ــرزاز”. وأوضحت  ال )عمر(  تعديل وزاري على حكومة 
حكومته  على  وزاري  تعديل  إلجـــراء  تمهيدا  استقاالتهم؛  تقديم  الـــوزاري  فريقه 
استحقاقا  يأتي  “التعديل  أن  تأكيده  الــرزاز  عن  الوكالة  ونقلت  المقبلة”.  األيــام  في 
بتجاوز  بما يسهم  الجهود  المزيد من  بذل  التي تتطلب  المقبلة،  المرحلة  لمتطلبات 
التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها”. والتعديل هو الثالث على حكومة 
أكتوبر   11 في  األول  التعديل  إذ جرى  الماضي،  14يونيو  في  تشكلت  التي  الــرزاز 

وشمل 10 وزراء، وتضمن دمج 6 وزارات.

من  اثنين  طــردت  روســيــا  أن  األربــعــاء،  أمــس  السويدية،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
دبلوماسيين  منح  االسكندينافية  الدولة  رفضت  بعدما  السويديين  الدبلوماسيين 
روسيين تأشيرة دخول. وقالت متحدثة باسم الخارجية لفرانس برس إن “روسيا 

ردت بالطلب من دبلوماسيين سويديين اثنين مغادرة روسيا، ونأسف لذلك”.
التكنولوجي  القطاع  في  يعمل  شخص  توقيف  من  شهرين  بعد  القرار  هذا  ويأتي 

ومتهم بالتجسس لحساب روسيا في 27 فبراير في ستوكهولم.
وذكرت الشرطة السويدية آنذاك، أنها ألقت القبض على المشتبه به في وقت متأخر 
على   2017 العام  منذ  إجراميا  “نشاطا  يمارس  كان  أنه  يعتقد  حيث  الثالثاء،  من 
األقل”، وامتنعت عن ذكر اسم المشتبه به. وقالت وكالة اإلعالم الروسية إن جهاز 

المخابرات الخارجية الروسي امتنع عن التعليق على األمر.

وزراء األردن يقدمون استقاالتهم

روسيا تطرد دبلوماسيين سويديين
قال وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو أمس  «

األربعاء إن واشنطن تسعى للتصدي للتهديدات 
اإليرانية.

وأضاف بومبيو خالل مؤتمر صحافي مع نظيره  «
البريطاني في لندن “ال يمكن إليران أن تشن عمليات 

اغتيال في أوروبا”.
وأكد وزير الخارجية األميركي “نريد التصدي لنموذج  «

حزب الله الذي ترعاه إيران في المنطقة”، الفتا إلى 
أن واشنطن تراقب النشاط اإليراني، وشركاؤها 

سيحرصون على عدم تصنيع إيران السالح النووي.
وكشف بومبيو عن أنه بحث في بغداد أمر المقاتلين  «

األجانب والتهديدات اإلرهابية األخرى.

وقال بومبيو “بحثنا مع الدول األوروبية استثناء  «
المواد اإلنسانية من العقوبات المفروضة على إيران”.

من جانبه قال جيرمي هانت وزير الخارجية البريطاني  «
إن الشعب اإليراني لن يرضى بإنفاق األموال على 

البرنامج النووي في ظل معاناة االقتصاد.
وأكد هانت أنه إذا خرقت إيران االتفاق النووي  «

فسيكون هناك تداعيات.
وفي وقت سابق األربعاء، اعتبر البيت األبيض قرار  «

إيران خفض التزاماتها ابتزازا نوويا ألوروبا. وقال 
مسؤول رفيع في البيت األبيض، “سنحاسب أي طرف 

يخرق العقوبات األميركية على إيران”.

بومبيو: نسعى للتصدي للتهديدات اإليرانية

الخرطوم ـ وكاالت أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

ــة والـــتـــغـــيـــيـــر فــي  ــريـ ــحـ هــــــددت قـــــوى الـ
مدني  بعصيان  األربعاء،  أمس  السودان، 

ردا على تعطيل نقل الجيش للسلطة.
وأكد قادة المعارضة في مؤتمر صحافي، 
بــعــد  ــا  ــهــ ــدافــ ــم تــحــقــق أهــ ــ ل ــورة  ــ ــثـ ــ الـ أن 
باالنتقال لحكم مدني، مشيرين إلى أنهم 
واالعتصامات  الــتــظــاهــرات  سيواصلون 

السلمية للوصول إلى أهداف الحراك.
ــه ال يــمــكــن اســتــبــدال  وأعــلــنــت الــقــوى أنـ
اإلقصاء باإلقصاء، ويجب التحاور مع كل 
المبكرة،  االنتخابات  رافضين  األطـــراف، 
واصفين ذلك بأنه شرعنة للنظام الجديد.

وقالوا “نريد وثيقة مشتركة مع المجلس 
االنتقالي تحافظ على مطالب الثورة، وال 
نريد إلغاء التمثيل العسكري في المجلس 

السيادي”.
وتمسكت قوى الحرية والتغيير بحكومة 
ــة لـــلـــخـــروج مـــن األزمــــة  ــي ــاءات مــدن ــفــ كــ
ســريــعــا، مــشــيــريــن إلـــى أنـــه “ال اســتــعــداد 

لدينا لمواصلة المماطلة واألخذ والرد مع 
المجلس االنتقالي”.

وأكدت القوى أن عقلية النظام السابق ال 
تزال حاضرة.

وقالوا “حددنا نوع التفاوض المقبول وهو 
الذي يسلم السلطة للمدنيين”.

السودان  في  االحتجاج  قــادة  واتهم  هذا 
ــابـــق األربـــــعـــــاء، الــمــجــلــس  فـــي وقــــت سـ
في  السير  بتعطيل  االنتقالي  العسكري 
وسط  المدنيين،  إلى  السلطة  نقل  اتجاه 
خـــالفـــات مــســتــمــرة بــيــن الــطــرفــيــن على 

تشكيل مجلس يدير شؤون البالد.

الشرعية  دعــم  تحالف  مقاتالت  استهدفت 
لميليشيا  تعزيزات  األربعاء،  أمس  اليمن  في 
في  إيــران  من  المدعومة  اإلرهابية  الحوثي 

محافظة صعدة شمال اليمن.
ــع لــــوزارة  ــتــاب وذكــــر مــوقــع )ســبــتــمــبــر نـــت( ال
الدفاع اليمنية أن الغارات الجوية استهدفت 
كتاف  مــديــريــتــي  فــي  للميليشيا  تــعــزيــزات 

وباقم.
واآلليات  األطقم  من  عــدًدا  الــغــارات  وطالت 
إلى  في طريقها  كانت  وأسلحة،  عناصر  تقل 
اإلرهــابــيــة،  الــحــوثــي  مليشيا  تــمــركــز  مــواقــع 
وأســـفـــر عــنــهــا مــقــتــل وجــــرح الـــعـــشـــرات من 
عــنــاصــرهــا، وتــدمــيــر أطــقــم وآلــيــات وأسلحة 

متنوعة.
ــوات الــجــيــش  ــ ــرى، أفــشــلــت قـ ــ ــن جــهــة أخــ مـ
اليمني والمقاومة الشعبية محاوالت ميليشيا 
الحوثي اإلرهابية المدعومة من إيران التقدم 
غــربــي محافظة  جــنــوب  الــزاهــر  مديرية  فــي 

البيضاء وسط اليمن.

الجيش  قــوات  أن  )سبتمبر نت(  وأفــاد موقع 
الحوثي  ميليشيا  مــحــاولــة  أفشلت  اليمني 
آل  الحبج في  ميمنة منطقة  إلى  التقدم  في 
حميقان بمديرية الزاهر بالمحافظة، وأجبرتها 
على التراجع بعد أن كبدتها خسائر كبيرة في 

القتلى والجرحى، وتدمير آليات قتالية لها.
بانتهاك  الحوثي اإلرهابية  وواصلت ميليشيا 
قرى  فــي  للمدنيين  بقصفها  الــســويــد  اتــفــاق 
أي  وقــوع  دون  عشوائي  بشكل  حميقان  آل 

خسائر.

زعيم االحتجاج السوداني خالد عمر يوسف يتحدث للصحافة في الخرطوم )أ ف ب(

طائرات التحالف العربي تقصف معاقل للحوثيين في صعدة

قــوى التغييــر تتهــم المجلــس العســكري بالمماطلــة مقاتالت دعم الشــرعية تدك تعزيزات للتمرد في صعدة
تهديد بعصيان مدني في السودان التحالف يستهدف معاقل الحوثي
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 إيران... دولة خطرة 
على اإلنسانية

التعقيــدات التــي يغــرق فيها واقعنــا المحلي واإلقليمي والدولي، والســير 
فــي قلــب العواصــف، ســببها دولة واحــدة هي إيــران، البلــد المريض الذي 
ال حــدود لممارســاته اإلرهابيــة فــي المنطقــة وجرائمــه وطغيــان نظامــه، 
والخطــر اإليرانــي لــم يعــد يقتصــر علــى المتضررين مباشــرة منــه، بل هو 
شــامل للجميــع، وكل تضامــن فــي مواجهــة النظــام اإليرانــي قــوة جديدة 

وهو في الوقت ذاته عزل إيران وخنقها. 
منطقتنــا أصبحــت أقــرب إلــى الخيال الملحمــي منه إلى الواقع، وأســباب 
هــذه المشــكالت واحــدة، وبالتالــي تلــوح فــي األفــق أخطــار ومواجهــات 
عســكرية ســتدخلنا فــي دوامــة يعجــز العقــل عــن تصورهــا، فالواليــات 
المتحــدة األميركيــة أرســلت حامــالت طائــرات وقــوة مــن القاذفــات إلــى 
منطقــة الشــرق األوســط ردا علــى مؤشــرات وتحذيرات مقلقــة من إيران 
وإظهــار أن الواليــات المتحــدة ســترد بقــوة ال تليــن على أي هجــوم، وكما 
قــال جــون بولتــون مستشــار األمــن القومــي األميركــي إن أميــركا تبعــث 
رسالة واضحة ال لبس فيها إلى النظام اإليراني مفادها أن أي هجوم على 

مصالح أميركا أو على مصالح حلفائنا سيقابل بقوة ال تلين. 

إن المعطيات والظروف تتبدل وعلى مرأى منا ومشهد منا بسرعة، فإيران 
ال تريــد االســتقرار واألمــن بالمنطقــة، واإلدراك الصفوي وفــق هذا المعنى 
ينطلــق مــن اعتبــار أن الوســيلة الرئيســية إلشــعال المنطقــة هــو إشــغالها 
بالحروب والمواجهات العســكرية، وبالرغم من التفوق األميركي الواضح 
إال أن الهم األكبر للنظام اإليراني مشاهدة المنطقة تعيش الفوضى وحالة 

من عدم االستقرار.

قبل أن نلقي أنفسنا في متاهات التحليل يتعين علينا أن نلفت النظر  «

إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل التخلص من النظام 

اإليراني وإزاحته ألنه أصبح بما ال يدع مجاال للشك يهدد السالم العالمي 

بسبب إصراره على المؤامرات المحبوكة وزرع األلغام في طريق تقدم 

الشعوب، هذا النظام المريض ينشد إبادة شعوب المنطقة وتحويلها 

إلى قبر كبير، ونية اإلبادة ظهرت منذ حلول ظالم نظام الماللي وزرعهم 

المحاصيل المخصصة لإلرهاب والدمار.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الشعوبيون الجدد... خيانة 
وعمالة األنظمة واألحزاب 

العربية
ال تــزال أحــزاب الخيانــة العربيــة وأنظمــة العمالــة للشــعوبيين الجــدد وصنــم 
فــارس والفرعون الطوراني، مســتمرة في تســخير كل إمكانياتها االقتصادية 
هــؤالء  يقــوم  أن  أجــل  مــن  العنصرييــن،  لهــؤالء  واإلعالميــة  والسياســية 
الشعوبيون الجدد بالتصدي ألي تحالف أو وحدة عربية أو رؤية استراتيجية 
أليــة دولــة عربية، ألن ذلك ليس من مصلحة أنظمة وأحزاب الخيانة العربية، 
وألنه يقف حجر عثرة في طريق تمزيق العرب المسلمين وتشويه صورة أية 
وحــدة أو تطــور، حتــى يخلــو الجــو لهــذه األحــزاب واألنظمة العربيــة إلدخال 
الشــعوبيين إلى البيت العربي المســلم وتسويق صورتهم لدى اإلنسان العربي 

المسلم.
ولــم تكتــف هذه األنظمــة واألحــزاب العربية العميلــة والذليلة والمســترخصة 
لهويتهــا العربيــة اإلســالمية، والممجــدة ألكذوبــة العظمــة والقــوة الفارســية 
والطورانيــة بذلك، بل صورت نفســها بأنها أنظمة وأحــزاب مظلومة ومحاربة 
ومهددة من قبل السعودية ومصر واإلمارات، ألن هذه األنظمة وهذه األحزاب 
تريد الخير والديمقراطية والحرية للشــعب العربي، في الوقت الذي ال تطبق 

فيه هذه األنظمة واألحزاب وال تؤمن أصال بالديمقراطية من األساس.
وكل ذلــك يتم وســط تطبيل وتصفيق هذه األنظمــة العربية وأحزاب الخيانة 

والعمالة لكل ما يقوم به هؤالء الشعوبيون الجدد. فهي  ال ترى ضيرا في أن 
تكون تحت أقدام الخامنئي والفرعون الطوراني، وتسخر لهما كل ميزانياتها 
وخيراتهــا، طالمــا أنهما يقفان بوجه الســعودية ومصر واإلمــارات لتدمير أمن 
وســيادة هــذه الــدول، إعالميــا وسياســيا ودينيــا وآيديولوجيــا، مــن أجــل أن 
يصبــح الشــعب الســعودي والمصــري واإلماراتــي وبقية الشــعب العربي، ذليال 
مســتعبدا لصنــم فــارس والفرعــون الطوراني، وحــان الوقت لنــا جميعا كعرب 
مســلمين معتزيــن بهويتنــا العربيــة اإلســالمية، أن نعمــل علــى فضــح كل مــن 
الفــرس والطورانيين ومخططاتهم المتســترة بالدين والديمقراطية ومقاومة 
إســرائيل، ولكشــف مــن باع عروبتــه وهويته وتاريخه من األحــزاب اإلرهابية 
واألنظمــة العربيــة فاقدة الســيادة التي تتبع سياســيا واقتصاديا صنم فارس 
والفرعــون الطورانــي، مــن أجل أحالم مريضــة لبناء امبراطوريــات أوهن من 

خيوط العنكبوت، للسيطرة على رقاب هذه األمة العربية المسلمة.

 لقد ولت سياسة المظلومية والصبر على خيانة ابن العم الذي كان يتظاهر  «
بمحبته لنا طوال سنوات، وهو يتحالف مع صنم فارس والفرعون الطوراني 

تحت ستار الربيع العربي ومقاومة إسرائيل، وحان وقت الحساب لكل من 
رضي بأن يكون مطية لهؤالء الفرس وهؤالء الطورانيين.

د. طارق آل شيخان

 استدامة الحلول خير 
من العطايا

عملت قبل حوالي 20 عامًا في مؤسســة رســمية كان فيها 2000 موظف، 
وكانــت تصدر مجلة داخلية شــهرية تصل قيمــة إنتاجها 2000 دينار، فلما 
ســمع أحدهم بقيمة إصدار المجلة تبّرم قائالً: “لم ال يوزعون علينا قيمتها 
بدالً من هذا الهدر؟!”، فأجبته: “أي أن يحصل كل موظف في النهاية على 

دينار واحد في الشهر؟! أو 12 دينارًا في العام؟”.
تذكــرت هــذا الحــوار القديــم وأنــا أطالــع ما يصدر عــن النواب هــذه األيام، 
بعضهــم يقــول “أوقفــوا المشــاريع وأعطــوا النــاس، ال تبنوا مجلســًا جديدًا 
بأربعــة مالييــن دينــار وأعطوا النــاس... لدينا “ريتزنا” فهاتوا من نحبســهم 
حتــى يفــادوا أنفســهم ويفكــوا رقابهم ويدفعوا... ولنســحب مــن صندوق 

بدل التعطل مجرد 90 مليون دينار ونعطيها الشعب... ما المشكلة؟”.
المشــكلة أن هــذا الترقيــع ال يحــل المشــكلة، وال يعبــر عــن رؤى ناضجــة 
وعميقة في التعامل مع المشــاكل االقتصادية، فشــعب البحرين ال يحتاج 
“تبّرعات”، فالكل يحفظ مقولة “بدالً من أن تطعمني سمكة... علمني كيف 
أصطادهــا”، وهــذا يدعــو إلــى ثــورة إنتاجيــة فــي كل القطاعــات، وتنميات 
شــاملة في القطاع الخاص ليســتوعب وينتج ويتقدم، فاألفواه المفتوحة 
ستظل تطلب اللقمة السهلة، وبدالً من ذلك على الجهات جميعها، ومجلس 

النــواب فــي صفهــا األول، أن يهّز الناس هّزًا ليوقظهم من لذيذ الخدر الذي 
تتمرغ فيه شــرائح من الشــعب لم يقرصها الجوع والحرمان والضنك بعد، 
مع أن القطار يسير بسرعة جنونية نحو إلى الجدار، وهناك معاناة من شّح 
الســيولة، والدعامــات الخليجيــة المســتمرة، والبطالــة اآلخــذة فــي تقطير 
المــرارة فــي أفواه الشــباب وذويهــم... والكثير من المســائل التي ال حاجة 
للتذكير بها في كل مّرة، وهذه جميعها لن ينقذها وقف توسعة شارع، وال 
تجميد مشروع ببضعة ماليين، فهذه “البضعة” قد تسّد شرخًا في الجدار، 

لكنها ال تدفع إلغالق بّوابات الملفات الكبرى.
إن الغالب على قماشة مجلس 2018 هو االستقالل، وهذا ما قد  «

ُيستثمر لمنع تبادل وضع العصّي في العجالت بين الجمعيات 
المتنافسة، وفي المجلس كفاءات، وهذا أدعى ألن يتعاون النواب 

مع مستشارين حقيقيين، من هذا البلد، مواطنين ومقيمين، يعرفون 
دقائق األمور وخصائص المجتمع وطبيعة البشر، وما ينفع وما 

ال تحمله قدمان من مقترحات وحلول، لتقديم مقترحات عميقة 
ومتكاملة ومستدامة، قائمة على البحث العلمي والخبرات العلمية 

والعملية في إصالح االقتصاد، بداًل من “أعطوا” و”وّزعوا”.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

مــع دخــول شــهر شــعبان 1440هـــ بــدأت العديــد مــن الجمعيــات الخيريــة فــي مختلــف 
محافظــات مملكــة البحريــن تســتعد الســتقبال شــهر رمضــان لعــام 1440هـــ/2019م للعمل 
واالســتعداد لتقديــم المســاعدات الســنوية لألســر البحرينيــة الُمحتاجــة والُمتعففة ســواء 
بتقديــم المــال أو مــواد التمويــن الخاصــة بشــهر رمضــان المبــارك. والُمتجــول في شــوارع 
البحريــن العامــة وطرقاتهــا ُيالحــظ اإلعالنات الكبيــرة بعناوينها المختلفــة الهادفة لتقديم 
المســاعدات للمســتحقين، وبعضهــا لتقديــم وجبــة اإلفطــار للصائميــن فــي دور العبادة في 

مختلف محافظات مملكة البحرين.
وهذا العمل الخيري اإليماني من السمات الُمميزة لهذا الشهر الفضيل ومن العادات الكريمة 
والحميدة ألهل البحرين في تقديم المساعدات ووجبة اإلفطار للصائمين في دور العبادة، 
د أهــل البحريــن علــى هــذا الفعــل الخيــري منــُذ أمــٍد طويل وبقــدر اســتطاعة ُكل  وقــد تعــوَّ
شــخص وجمعيــة، وُيســجل التاريــخ الكثيــر مــن اللفتــات الكريمــة والنبيلــة ألهــل البحرين 
حيث يجعلون أبواب بيوتهم مفتوحة لكل َمن ُيريد تناول طعام اإلفطار ويتشرفون كثيًرا 
بتقديــم واجــب الضيافــة له، كما تقــوم الجمعيــات الخيرية في جميع محافظــات البحرين 
بتقديــم المســاعدات المخصصــة لشــهر رمضــان المبــارك للمســتحقين بجانــب المســاعدات 
األخرى في باقي أشهر السنة، وهو ِفعل خيري نتاج إيرادات التبرعات األهلية من األفراد 
والمؤسسات التجارية طوال العام أو خالل شهر رمضان، وهذا ُيمثل نهًجا طيًبا قائًما على 
نشــر ِقيــم الخيــر والبــذل والعطــاء من أجــل التخفيف من ُمعانــاة البعض لمــا يتعرضون له 
من مشــاِق الحياة وصعوبتها، مع الحفاظ على كرامة اإلنســان واحترام مشــاعره اإلنسانية 
مــن غيــر تشــهير أو تصويــر إعالمي، فتقديــم العون يكون من منطلــق العطاء وليس ألجل 

الترويج ألعمال األفراد أو الجمعيات الخيرية والمؤسسات التجارية.

إن تقديم المساعدات للمستحقين ِعمل إنساني حميد ذو أهداف اجتماعية  «
وإنسانية عالية، وُيساهم في تحقيق التكاتف والتآلف بين أفراد المجتمع، 

وُيعزز أواصر العالقات االجتماعية، وُيترجم ِصدق إنسانية اإلنسان تجاه 
اإلنسان اآلخر الذي يهب ما يملك لمن ال يملك شيًئا ويكون بذلك عوًنا للغير، 

وبغض النظر عن األرقام والكميات الُمقدمة للمحتاجين )والتي ال أتمنى أن 
يتم نشرها في الجرائد المحلية( فإنها إجمااًل تمثل نموذجا للعطاء البحريني 

في الداخل والخارج وجزءا ال يتجزأ من القيم األصيلة والميراث اإلنساني 
التليد الذي يتمتع به أهل البحرين، وهو مصدر فخر لكل مواطن كريم.

رمـضـانـيــات )2(

عبدعلي الغسرة

طــول اإلجــراءات والمــدة الزمنيــة فــي إتمامها فــي الــوزارات الحكومية، قــد ُتكبد 
الكثير من المواطنين الخسائر، وتضيع عليهم الفرص، ناهيك عن استنزافها الكثير 
مــن أعصابهــم ونفســياتهم، ومــا يحــدث فــي وزارة التربيــة والتعليــم، وعلــى وجــه 
الخصــوص قســم مصــادر التعلــم والمكتبــات أمــر البــد مــن االلتفات إليــه لتصحيح 

األوضاع، ومنع تعطل مصالح العباد.
فعمليــة حصــول خريجــي الجامعــات الخارجيــة مــن حملــة شــهادتي الماجســتير 
والدكتــوراه علــى إفــادة، والتــي هــي مرحلــة أولــى تتبعهــا مرحلــة أخــرى للحصول 
على المعادلة للشهادات الجامعية )البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه(، عملية 
تســتغرق وقتــًا مبالغًا، خصوصًا أن عدد الرســائل المقدمة مــن الخريجين للحصول 
علــى هــذه اإلفــادة تتــراوح أســبوعيًا ما بيــن 7 - 10 رســائل، والمصيبــة أن اجتماع 
لجنــة مصــادر التعلــم والمكتبــات ُيعقــد مــرة واحــدة فقــط كل شــهر لالطــالع علــى 
محتــوى الرســائل! وخــالل هــذا االجتمــاع ُتناقــش نحو 10 رســائل فقط! وبحســبة 
بسيطة فإن الوزارة تستلم نحو 50 رسالة أسبوعيًا، أي 200 رسالة شهريًا، وبحسبة 
أخرى، فإن تمت مناقشة 10 رسائل في االجتماع، فإن العدد المتراكم من الرسائل 
التــي تنتظــر الحصــول علــى إفــادة ســتصل إلــى نحــو 190 رســالة، وقــس على هذا 

تراكم الكم الهائل من الرسائل التي تنتظر الحصول على إفادة نهاية كل عام!
هنــاك خريجــون ينتظــرون االنتهاء من إجــراءات اإلفادة والمعادلــة للحصول على 
وظيفــة، وهنــاك مــن ينتظرهــا للحصول على ترقيــة، وهناك من ينتظرها ليســتأنف 
دراســاته العليــا، وهنــاك مــن ينتظرهــا للحصــول علــى وظيفــة أفضــل، ولــكل منهــم 

مصالح وأهداف قد تتعطل ألشهر وتضيع مع هذه األشهر فرص قد ال تتكرر. 
مقــدرة جهــود وزارة التربيــة، ونشــد علــى يدهــا، لكــن البــد مــن عملية تســريع لهذه 
اإلجراءات، كأن يعقد اجتماع اللجنة كل أســبوع مرة، بدالً من كل شــهر مرة، أو أن 
ُتســند مهمــة المراجعة لعدة لجان بــدالً من لجنة واحدة، أو أن يحصل الطالب على 
اإلفــادة مــن وزارة الخارجية بعد تخرجه مباشــرة، خصوصــًا إن كان الطالب خريج 
جامعة عريقة ومعترف بها، ال أن تتعطل إجراءات جميع الطلبة من كل الجامعات. 

ياسمينة: 

الفرص تمر مر السحاب.

دهاليز اإلفادة والمعادلة

ياسمين خلف

yasmeeniat 
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تلقــى ممثــل جاللة الملــك المفدى لألعمال الخيرية شــؤون 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو 
الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة برقية مــن رئيس مجلس 
إدارة نــادي الرفــاع الشــيخ عبــدهللا بن خالد بــن عبدهللا آل 

خليفة هذا نصها: 
 “أتشــّرف باســمي وبالنيابــة عن أعضاء مجلــس إدارة نادي 
الرفــاع برفــع أســمى آيــات الشــكر والعرفــان لســموكم على 
تهنئتكــم لنادي الرفاع بمناســبة تحقيــق الفريق األول لكرة 
القــدم لقــب دوري ناصــر بن حمد الممتاز للموســم الرياضي 
الوقــع  الكريمــة  لتهنئــة ســموكم  2019-2018، حيــث كان 
الذيــن  الرفــاع  نــادي  لــدى جميــع منتســبي  الكبيــر  واألثــر 
يفتخــرون بانتســاب ســموكم لهــذا الكيــان الكبيــر، إذ كان 
لنا الشــرف الكبير بتحقيق أول مســابقة دوري تحمل اســم 
ســموكم الغالــي، حيــث نعتــز ونفاخــر بتســلم درع الــدوري 
وتقلد الميداليات الذهبية من يد سموكم الكريمة، وهذا ما 
أعطــى هــذا اللقب قيمة معنوية كبيرة لدى جميع منتســبي 

ناديكم”. 
 “إن مــا تحظــى بــه كرة القــدم البحرينية مــن دعم واهتمام 
مــن قبــل ســموكم لهــو أمــر يدعو للفخــر واالعتــزاز من قبل 

أســرة كــرة القــدم المحلية، حيث انعكس هــذا الدعم الكبير 
علــى المســتوى الفنــي والتنظيمــي لمســابقة الــدوري التــي 
حققت نقلة نوعية هذا الموسم، وإذ نغتم هذه الفرصة بأن 
نشــيد بالتطور الكبير الذي شــهدته مســابقة الدوري الممتاز 
والتــي تشــرفنا بأنهــا تحمــل اســم ســموكم الكريــم، حيــث 

ســاهم هذا الشــيء في إحداث نقلة نوعية على المســتوى 
التنظيمي”. 

 “وإذ ننتهــز الفرصة برفع أســمى آيــات التهاني والتبريكات 
إلى ســموكم بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أعاده هللا 

علينا بالخير واليمن والبركات”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد عبدالله بن خالد

ـــدم ـــب دوري الق ـــوز بلق ـــبة الف ـــموه بمناس ـــي س ـــى تهان ا عل ردًّ

ناصر بن حمد يتلقى برقية رئيس نادي الرفاع
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أكــد عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكرة القــدم، رئيس لجنة المســابقات 
عبدالرضــا حقيقــي أن زيــادة عــدد المحترفين بــدوري ناصر بن حمــد الممتاز لكرة 
أن  إال   2019/2020 المقبــل  الموســم  فــي  وارد  الثانيــة  الدرجــة  ودوري  القــدم 

الموضوع مازال قيد الدراسة.

 وبحسب الئحة المسابقات في الموسم 
الحالــي يســمح ألنديــة الدرجــة األولــى 
وألنديــة  اثنيــن  محترفيــن  بتســجيل 

الدرجة الثانية بمحترف واحد.
إن  ســبورت”  “البــالد  لـــ  حقيقــي  وقــال 
االتحــاد أرســل تعميًما إلــى كافة األندية 
خــالل  النظــام  نفــس  تطبيــق  بشــأن 
إدارة  مجلــس  ولكــن  القــادم،  الموســم 
االتحــاد برئاســة الشــيخ علي بــن خليفة 
لــه  اجتمــاع  آخــر  فــي  قــّرر  خليفــة  آل 
تشكيل لجنة منبثقة من االتحاد برئاسة 
نائــب الرئيس للشــئون المالية واإلدارية 

بخصــوص  للتباحــث  البوعينيــن  علــي 
التعديــالت التــي مــن الممكــن أن تجرى 
والالعــب  المحترفيــن  تســجيل  علــى 
الــدوري  نظــام  إلــى  باإلضافــة  المقيــم 
وســتقوم اللجنــة بوضــع تصــور متكامل 

سيرفع لمجلس اإلدارة للبت فيه.
بعــض  إجــراء  حقيقــي  يســتبعد  ولــم   
المحترفيــن  عــدد  كزيــادة  التعديــالت 
اســتجابة لطلــب بعــض األنديــة، وربمــا 
لكنــه  الحالــي،  النظــام  علــى  اإلبقــاء 
ا أكد عدم تأييده للزيادة، مضيًفا  شخصيًّ
بالقــول “من وجهة نظري الشــخصية أن 

اإلبقــاء علــى النظــام الحالــي بتســجيل 
محترفيــن اثنيــن بدوري ناصــر بن حمد 
ا..  الممتــاز لكــرة القــدم هو األفضــل حاليًّ
بعض األندية طالبت بإلغاء كأس النخبة 
ــا عليهــا وفــي  لكونهــا تســبب عبًئــا ماليًّ
الوقــت ذاتــه فإنهــا تطالــب بزيــادة عدد 
المحترفين إلى أربعة رغم أن المحترف 
الواحد يكلف ما يقارب من 15 20- ألف 

دينار في الموسم الواحد..”.
تســجيل  اعتمــد  الكــرة  اتحــاد  وكان   

محترفيــن اثنين بــدوري الدرجة األولى 
 2018/2019 الحالــي  الموســم  خــالل 
2018/2017، وكان  الماضــي  والموســم 
النظام المعمول به بموسم 2016/2017 
تســجيل ثالثــة محترفين، وفي موســم 

2015/2016 تسجيل أربعة محترفين.

عــدد  تقليــص  أن  حقيقــي  وذكــر 
الالعــب  مشــاركة  ونظــام  المحترفيــن 
بظهــور  جــدواه  أثبــت  عاًمــا   21 تحــت 
الذيــن  المميزيــن  الالعبيــن  مــن  كوكبــة 
حصلوا علــى فرصتهم الكافية ليفرضوا 
للمنتخــب  اختيارهــم  ويتــم  وجودهــم 

الوقــت  فــي  مشــيًرا  واألولمبــي،  األول 
ذاتــه إلى أن الموضوع ســيخضع للمزيد 
اللجنــة  فــي  والتــداول  المناقشــة  مــن 
ا  الجديدة برئاســة علي البوعينين متمنيًّ
الوصــول ألفضــل القــرارات التــي تصب 

في صالح كرة القدم البحرينية.
حقيقــي  أوضــح  آخــر،  صعيــد  وعلــى   
النخبــة ســيحصل علــى  أن بطــل كأس 
مكافأة مالية أسوة بالموسم الماضي لن 
تقــل عــن 8 آالف دينــار فيما لــن يحصل 
الوصيف على مكافأة مالية، مشــيًرا إلى 
بطــل النســخة األولــى مــن كأس النخبــة 
فــي العــام الماضــي حصــل علــى 8 آالف 

دينار.
يذكــر أن الحــد هو بطل النســخة األولى 
من كأس النخبة بعد فوزه على المالكية 

في النهائية بنتيجة 2/1.

زيادة المحترفين غير مستبعد الموسم المقبل

من منافسات دوري الدرجة األولى عبدالرضا حقيقي

اللجنة اإلعالمية

تنطلق في تمام الســاعة التاســعة والنصف من مســاء اليوم مباريات بطولة 
المرحــوم ماجــد الزيانــي الرمضانيــة لزوجــي التنــس الســوبر والتــي ينظمها 
نــادي البحريــن للتنــس ضمــن أنشــطته الرمضانية لهــذا العام تخليــًدا لذكري 
المرحــوم ماجــد الزيانــي أحــد قدامــي األعضــاء ومن أكبــر الداعميــن للنادي 

طوال حياته.

ويشــهد اليــوم األول 4 لقاءات قوية، 
أهمها اللقاء الذي سيقام على الملعب 
الرئيســي ويتقابــل فيــه الثنائي خالد 
مــع  محمــد  اللطيــف  وعبــد  جناحــي 
الثنائي ناصر خنجي وســلمان حسن، 
ولقــاء الثنائــي عبــد الرحمــن جناحي 
وأحمــد جناحــي مــع الثنائــي أشــرف 
العتبانــي وأحمــد جعفر علــى الملعب 
رقــم 3.  بينمــا يشــهد الملعــب رقــم 1 
لقــاء الثنائي عبــد هللا محمد وخليفة 
رشدان مع الثنائي على العالي وأحمد 
اليــوم  مباريــات  وتختتــم  إبراهيــم، 
بلقاء الثنائي أمين وكريم الشــرقاوي 
وأفنيــت  أســيك  أميــر  الثنائــي  مــع 
ســنك، والدعــوة عامــة لمحبــي لعبــة 
التنــس لإلســتمتاع بمباريــات التنــس 
وباألجــواء الرمضانية الجميلة بنادي 

البحرين للتنس.

أشــاد  البطولــة  افتتــاح  وبمناســبة 
األســتاذ خميس محمــد المقلة رئيس 
بمواصلــة  للتنــس  البحريــن  نــادي 
شركة استثمارات الزياني رعاية هذا 
ا وتوفيــر كل عوامــل  البطولــة ســنويًّ

النجاح لها.

افتتاح بطولة الزياني الرمضانية للتنس

ضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

اللجنة اإلعالمية

عقدت األمانة العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة اجتماعها التنسيقي مع فريق العمل المختص بتنفيذ السياسات العامة للمجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة بــوزارة شــؤون الشــباب والرياضــة، وذلك بحضور الوكيل المســاعد لشــؤون الرياضة والمنشــآت خالد الحاج 

وعدد من المعنيين بالوزارة.

 وفي بداية االجتماع، استعرض مدير إدارة 
التخطيــط والسياســات والمتابعــة باألمانــة 
العامــة للمجلس راشــد عبــد اللطيف الزياني 
أهداف وسياســات المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة األحــد عشــر، كما اطلــع االجتماع 
علــى نتائــج المشــاريع التــي تنفذهــا الوزارة 
فــي  اإلعاقــة  ذوي  وإشــراك  تمكيــن  ومنهــا 
األنشطة الشبابية والرياضة من خالل توفير 
المنشــئات التي تتالءم مــع متطلبات جودة 
الحيــاة المثلــى لــذوي اإلعاقــة لمــا للرياضــة 
مــن أهميــة في تعزيــز الثقــة واالعتماد على 
النفــس الصحــة البدنية والذهنية وتحســين 

مهارات التواصل واالندماج في المجتمع.
 وناقــش االجتماع سياســة القطــاع الخاص 
كشــريك استراتيجي للشــباب والرياضة من 

خــالل وضــع برنامــج متكامــل تســاهم فــي 
تحويل مجال الرياضة إلى صناعة.

 كمــا ناقــش الحضــور عــدًدا مــن المشــاريع 
والبرامــج المنســجمة مــع السياســات العــام 

للمجلــس، إضافــة إلــى العمــل على تحســين 
مــع  لتتماشــى  والبرامــج  المشــاريع  بعــض 
أهداف وسياســات المجلس األعلى للشــباب 

والرياضة.

جانب من االجتماع

مناقشــة سياسة القطاع الخاص كشريك اســتراتيجي للشباب والرياضة
اجتماع تنسيقي لتنفيذ سياسات “المجلس األعلى”

اللجنة اإلعالمية

تنطلق مســاء الخميس منافســات مباريات فئة المتقاعدين بدورة مركز الهملة الكروية وذلك ضمن مونديال الهملة الكروي وســط حضور كبير 
متوقــع مــن أبنــاء القريــة الذين يحرصون على حضــور مباريات فئة المتقاعدين لما تضفيه مبارياتهم من متعــة، كما أنها تعتبر ظاهرة احتفالية 
بسيطة يتجمع فيها أبناء القرية جميًعا خاصة الكبار والمتقاعدين وكبار العبي وإداريي المركز السابقين الذين ابتعدوا عن ممارسة كرة القدم 

بالمركز بعد أن كان لهم باع طويل في خدمة فريق الكرة وإدارة مركز الهملة.

 وقــد أوضــح رئيس مركز شــباب الهملة محمد 
خليــل أن هــذا المهرجــان الســنوي الــذي يقيمه 
المركز بمشاركة أبناء القرية يمثل حافًزا كبيًرا 
لهم للحضور والمشاركة والتواصل فيما بينهم، 
حيــث نســعى مــن خــالل هــذه البطولــة وهــذا 
المهرجــان الكــروي إلــى لــم شــمّل المتقاعديــن 
مــن أبنــاء القريــة فــي جــو مــن المــرح والمتعة 
لألعضــاء  خاصــة  ضغوطــات،  أي  عــن  بعيــًدا 
الذيــن ابتعدوا عن ممارســة العمل الرياضي أو 

اإلداري لفترة طويلة. 
 حيــث ســتقام مباريــات فئــة المتقاعدين على 
ملعب العشــب الصناعي الكبير تحت األضواء 
الكاشــفة وقد تم تقســيم الالعبين المتقاعدين 
إلى ســتة فــرق وزعت علــى مجموعتين تلعب 

بنظــام الــدوري. علًمــا أن فريــق األيــام بقيــادة 
الماضــي  العــام  بطولــة  أحــرز  مهــدي  حســن 
بجــدارة واســتحقاق بعــد هزيمتــه لمتقاعــدي 

ال  مقابــل  هدفيــن  بنتيجــة  نعمانكــو  فريــق 
شــيء. صرح بذلك إبراهيم عبدهللا أمين السر 

ورئيس العالقات العامة بالمركز.

تتويج بطل المتقاعدين للنسخة السابقة

خليل: ظاهرة احتفالية بســيطة يتجمع فيها أبناء القرية

حسن علي

سبورت

حسن علي

بلــغ فريق باربــار المبــاراة النهائية لمســابقة 
كأس الدرجــة األولــى لكــرة اليــد إثــر فــوزه 
علــى نظيــره األهلــي بنتيجــة )24/26( فــي 
المباراة التي جمعتهما أمس لحســاب الدور 

نصف النهائي.
بالتعــادل  انتهــى  قــد  األول  الشــوط  وكان 
البنفســج حظوظــه  عــزز  وبذلــك   ،)12/12(
فــي التتويــج باللقــب الثانــي لهــذا الموســم 
الرياضــي بعدمــا ظفــر بلقــب الــدوري، أمــا 
األهلــي فقــد توقفت محطته وخــرج خالي 

الوفاض كما حدث بالموسم الماضي.
وسيلتقي اليوم )الخميس( الدير مع النجمة 
“حامــل اللقــب” فــي تمــام الســاعة 10 علــى 
صالــة مدينــة خليفــة الرياضيــة، مــن أجــل 
حجز المقعد الثاني للنهائي. المباراة يتوقع 
لهــا الصعوبــة إذا مــا ظهــر الديــر بمســتواه 

المعهود وقد يكون ندًا لـ “حامل اللقب”.

باربار إلى نهائي الكأس

المرحوم ماجد الزياني 

ــب إداريــــة ــات ــك ــم مـــرافـــق وم ــض ــراض وت ــ ــ ــددة األغ ــع ــت م

اكتمال العمل بصالة نادي الشباب الجديدة

اكتملــت أعمــال البنــاء بالصالــة الرياضية الجديدة بنادي الشــباب والتي تم تشــييدها من قبل 
وزارة شؤون الشباب والرياضة.

وتعتبر المنشــأة صالة متعددة األغراض توجد 
فيهــا مجموعــة مــن غــرف التبديــل والمرافــق 
أخــرى،  وخدمــات  إداريــة  ومكاتــب  الصحيــة 
ويأتــي بنــاء الصالة الجديدة فــي إطار الجهود 
التي تقوم بها وزارة شــئون الشــباب والرياضة 
األنديــة  فــي  الرياضيــة  المنشــآت  بتطويــر 
الوطنيــة واالرتقــاء بالبنيــة التحتيــة وتوفيــر 
الظروف المثالية أمام منتسبي األندية لمزاولة 
مختلف األنشطة الرياضية وتلبية احتياجاتهم 
الوفــاء  بمــا يعيــن األنديــة علــى  ومتطلباتهــم 
بالتزاماتهــا تجاه الحركة الشــبابية والرياضية. 

كمــا أن بنــاء الصالــة الجديــدة جــاء بنــاء علــى 
طلــب مجلــس إدارة النــادي بتشــييدها إلتاحة 
الفرصــة أمــام مختلــف فــرق النــادي الرياضيــة 
إلجــراء الحصــص التدريبيــة عليهــا، خصوصــا 
وأن النــادي يمتلــك حاليًا صالة رياضية واحدة 
تتــدرب عليهــا جميع فــرق الكــرة الطائرة وكرة 
اليــد مــن الفريــق األول حتــى الفئــات العمريــة 
باإلضافــة إلى فريق كــرة القدم داخل الصاالت 

أحيانا األمر الذي يحتم توفير صالة جديدة.
مســيرة  فــي  نوعيــة  نقلــة  الصالــة  وستشــكل 
الفنيــة  األجهــزة  ســتعين  أنهــا  حيــث  النــادي 

التدريبيــة  الحصــص  اقامــة  علــى  واإلداريــة 
بصورة أفضل لما لذلك من انعكاســات ايجابية 
علــى تطويــر األداء وتحســين النتائــج وإقامــة 

مختلف البرامج واألنشطة الخاصة بالنادي.

ومــن المؤمــل أن يتــم افتتــاح الصالــة رســميًا 
خــالل الفتــرة القادمــة مــن قبــل وزارة شــؤون 
إدارة  لمجلــس  وتســليمها  والرياضــة  الشــباب 

النادي.

انطالق بطولة المتقاعدين بدورة الهملة الكروية

صالة نادي الشباب الجديدة

حقيقي: كيف تشتكي 
األندية من الضائقة 
المالية وتريد زيادة 
المحترفين إلى 4؟



تألقت مدرسة باربار واستعادت لقب بطولة كرة اليد لمدارس 
النهائية  المباراة  في  الُمستحق  فوزها  بعد  االبتدائية،  البنين 
على فريق مدرسة الرازي بنتيجة 18 مقابل 5، وأقيمت على 

صالة نادي النجمة وسط إثارة وحماس كبيرين.
 وقامت الوكيل المساعد للشئون التربوية والخدمات الطالبية 
المدارس  الجيب بتتويج  التربية والتعليم شيخة  في وزارة 
والكشفية  الرياضية  التربية  إدارة  مدير  وبحضور  الفائزة 
الرياضية  التربية  قسم  ورئيس  عبدهللا،  عصام  والمرشدات 

نادر جمالي ورئيس مجموعة المسابقات عبدهللا العباسي.
البطولة عن جدارة  لقب  البارباري من خطف  الفريق  وتمكن 
واستحقاق وبقيادة معلم التربية الرياضية ياسر سهوان، إذ 

أثبت الفريق قدراته الفنية الرائعة طيلة مبارياته التي خاضها 
للمباراة النهائية التي سيطر عليها من البداية وحتى  وصوالً 

النهاية.

رفع رئيس مجلس إدارة النادي األهلي خالد كانو أجمل آيات الشكر والتقدير إلى سمو 
الشــيخ عيســى بن ســلمان بن حمد آل خليفة بمناســبة الرعاية الكريمة لســموه للمباراة 
النهائية لكأس سمو ولي العهد للكرة الطائرة 2018 – 2019 بالنيابة عن صاحب السمو 
الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة ولي العهــد نائب القائد األعلــى النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء.

لفريقنا  تتويج سموه  أن  كانو  وأكد خالد 
في  األثــر  عظيم  لــه  كــان  الغالية  بالكأس 
النادي  ومنتسبين  أعــضــاء  جميع  نفوس 
األهـــلـــي الــــذي يــقــوم بـــــدوره فـــي خــدمــة 
به  تتمتع  مــا  ظــل  فــي  الــغــالــيــة  مملكتنا 
ودعم  اهتمام  من  البحرين  في  الرياضة 

حمد  الملك  الجاللة  صاحب  حضرة  مــن 
بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى 
وصلت  فيما  األثـــر  كبير  ــه  ل كـــان  ــذي  ــ وال
متطورة  لمراحل  البحرينية  الرياضة  إليه 
عــــززت مـــن مــوقــع الــبــحــريــن عــلــى كــافــة 

المستويات.

كانو يشيد برعاية عيسى بن سلمان لنهائي الطائرةباربار بطل مدارس االبتدائي لليد

اســتهل فريــق نــادي باربــار مشــواره بفــوز قــوي وصريــح على فريق شــركة 
بناغاز )ب( قوامه )0/3( ضمن منافسات بطولة األندية والشركات للسنوكر 
والســنوكر  للبليــارد  البحرينــي  االتحــاد  ينظمهــا  التــي   2019 الرمضانيــة 

والدارتس على صالة كيو إن بالمنامة. 

ــب عــبــدالــمــنــعــم  ــالعــ ــ ــاز ال ــ  حـــيـــث فـ
 2/3 مجيران  عبدهللا  على  الشويخ 
إبراهيم  خليل  على  حسن  ويحيى 
2/3 وعــلــي الــعــالــي عــلــى فــهــد خلف 
كبيًرا  أداًء  باربار  العبو  وقــدم   .1/3
لعبوها  التي  الــثــالث  المباريات  فــي 
يوم  لمنافسات  الثانية  الــفــتــرة  فــي 
استحقوا  )الـــثـــالثـــاء(،  األول  أمـــس 
والــذي  االنــتــصــار  تحقيق  مــن خالله 
الحاضرين،  واحــتــرام  إعــجــاب  نــال 
بعناصر  يتمتع  بناغاز  أن  وخصوًصا 

اللعبة،  هـــذه  فــي  الــمــســتــوى  رفــيــعــة 
بأن  ا  قويًّ مؤشًرا  الفوز  هذا  وأعطى 
سيكون  الثاني  للدور  التأهل  صــراع 
قوة  ظل  في  للغاية  وصعًبا  مشتعالً 
الفرق المتبارية وخصوًصا التي للتو 

قد دخلت أجواء البطولة. 
 وفي المباراة األولى، خسر فريق ألبا 
 ،)1/2( بنتيجة  )أ(  بناغاز  فريق  أمــام 
على  عطية  جميل  الالعب  فــوز  بعد 
وسيدمحمد   1/3 البنخليل  عيسى 
 1/3 البنخليل  عــبــدهللا  عــلــى  جـــواد 

والفوز الوحيد أللبا عبر سلمان قمبر 
على حسين عبدالخالق 0/3. 

وبـــــــرزت مـــواجـــهـــتـــا جــمــيــل عــطــيــة 

وعيسى البنخليل وسيد محمد جواد 
من  كبير،  بشكل  البنخليل  وعبدهللا 
التي استمرت  الندية واإلثارة  خالل 

حسم  أجل  من  طويل  لوقت  بينهما 
سلمان  تمكن  فيما  النهائية،  النتيجة 
مواجهة  كسب  مــن  ألبا  العــب  قمبر 

حــســيــن عــبــدالــخــالــق بــشــكــل حــاســم 
وقــدم  تكتيكه  فــرض  بعدما  وقـــوي 

أداًء كبيًرا. 

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

بداية قوية لباربار في بطولة األندية والشركات للسنوكر

فريق بناغاز “ب” فريق باربار 
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أكد األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد النصف أن مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي والذي تنظمه لجنة رياضات الموروث 
الشــعبي يعتبــر إحــدى المبــادرات المتميــزة التــي أطلقها ممثــل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب، رئيس المجلس األعلى للشــباب 

والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والتي تهدف إلى توفير أجواء رياضية ترفيهية رائعة للشباب خالل شهر رمضان المبارك.

النصف أن مهرجان ناصر بن حمد   وأكــد 
الرمضاني الشعبي وبما يتضمنه من ألعاب 
سموه  لمبادرات  امــتــداًدا  يعتبر  متفرقة، 
الشعبية  باأللعاب  االهتمام  إلــى  الرامية 
والتراثية وأهمية المحافظة عليها، كما أنه 
التي تقوم  البارزة  الجهود  يأتي في إطار 
في  الشعبي  الموروث  رياضات  لجنة  بها 
الشعبية والتي  األلعاب  سبيل إحياء تلك 
مملكتنا  وتــاريــخ  تـــراث  مــن  ــزًءا  جـ تعتبر 

الغالية.
المبارك  رمضان  أن شهر  النصف  وأوضــح 
الشعبية  بإقامة مثل تلك األنشطة  ارتبط 
حمد  بن  ناصر  مهرجان  ويأتي  والتراثية 
األلعاب  تلك  ليحيي  الشعبي  الرمضاني 

ــفــضــيــل ويـــعـــّزز  الــشــعــبــيــة فـــي الــشــهــر ال
باعتبارها  الحالي  الجيل  لــدى  انتشارها 
البحريني، كما  التراث  جزًءا ال يتجزأ من 
أشار بأن إدراج بعض األلعاب اإللكترونية 
البحريني  الشباب  تجتذب  التي  الجديدة 
متميزة  خــطــوة  تعتبر  ــا  حــالــيًّ لممارستها 
أكبر  واستقطاب  بالماضي  الحاضر  لربط 

عدد من الناشئة.
نـــاصـــر بن  ــنــصــف أن مــهــرجــان  ال ــر  ــ  وذكـ
أبعاده  تتخطى  الشعبي  الرمضاني  حمد 
وأهدافه الجانب الرياضي والتراثي لتمتد 
ذلك  إن  حيث  االجــتــمــاعــي،  الجانب  إلــى 
إيجابية  انعكاسات  لــه  الشبابي  التجمع 
المجتمعي  الــتــرابــط  تــعــزيــز  فـــي  تــســهــم 

أبناء  بين  االجتماعية  العالقات  وتعزيز 
الوطن، باإلضافة إلى تنمية العقل وتوفير 
أجواء تنافسية ترفيهية متميزة وبجوائز 
قيمة األمر الذي يعطي داللة واضحة على 
انــطــالقــه ألنــه يرتكز  الــحــدث قبل  نــجــاح 
ا للقائمين على  على أهداف متميزة، متمنيًّ
المهرجان التوفيق والنجاح.  وكان النصف 
حمد  بن  ناصر  مهرجان  افتتاح  شهد  قد 
شؤون  وزيــر  بحضور  الشعبي  الرمضاني 
الشباب والرياضة أيمن المؤيد.  وتواصلت 
حمد  بــن  نــاصــر  مهرجان  فــي  المنافسات 
ــرمــضــانــي الــشــعــبــي فـــي الـــيـــوم الــثــانــي  ال
التمهيدية  التصفيات  إقــامــة  خـــالل  مــن 
الشعبية  ــاب  ــعـ األلـ كـــل  فـــي  لــلــمــشــاركــيــن 

ا. واإللكترونية والتي انطلقت رسميًّ
ا  جماهيريًّ حــضــوًرا  المنافسات  وشــهــدت 
ــًدا فــي لــعــبــة الــبــبــجــي التي  جــيــًدا تــحــدي
األكثر  والمتابعة  األكبر  بالمشاركة  تحظى 

تقام  حيث  البحريني،  الشباب  قبل  مــن 
البحريني  االتــحــاد  صالة  فــي  منافساتها 

لذوي اإلعاقة.
رئيس  العجمي  المقابل، شهد محمد   في 

منافسات  الرفاع  بنادي  السلة  كــرة  جهاز 
اإللكترونية، حيث خاض  السلة  كرة  لعبة 
ــرفــاع  ــبـــاراة شــرفــيــة مـــع قــائــد فــريــق ال مـ
ناصر  مهرجان  ويعتبر  غالي.  عبدالرحمن 
ا  بن حمد الرمضاني الشعبي مهرجاًنا عائليًّ
المقامة  المصاحبة  الفعاليات  خــالل  مــن 
على هامش المهرجان وهي معارض األسر 
المنتجة ومطاعم متنقلة ومعارض تراثية 

ومنطقة ألعاب أطفال.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

النصف: المهرجان مبادرة متميزة إلحياء التراث الشعبي

محمد العجمي وعبدالرحمن غالي يلعبان مباراة شرفية في كرة السلة اإللكترونية 

جانب من التتويج  

خالد كانو

ــى األولـ الــمــجــمــوعــة  فــي  يشتعل  ــل  ــأه ــت ال وصــــراع  “أ”  ــاز  ــاغ ــن ب ــام  ــ أم يــخــســر  ــا  ــب أل

 قمبر: اكتساب الخبرة ومنافسة المحترفين
  أشــار العب فريق شــركة ألبا ســلمان قمبر إلى أن هدف مشاركتهم في هذه 

البطولة هو اكتساب الخبرة وأيًضا المنافسة على حصد المراكز األولى. 

 وقال قمبر الذي يشارك ألول مرة في 
مثل هذه البطوالت “خطوة مميزة من 
اتحاد اللعبة بإقامة بطولة للشركات، 
منها  واالحتكاك  للتعلم  فرصة  وهي 
المتمثلين  المحترفين  ومــن  عموًما 
المتواجدين  اللعبة  في العبي اتحاد 
فـــي الــمــنــافــســات خــصــوًصــا وأيــًضــا 
ــد أفـــضـــل  ــصـ ــى حـ ــلـ مـــنـــافـــســـتـــهـــم عـ

المراكز”. 
بتوجيه  تــصــريــحــه،  قمبر  وخــتــم     
البحريني  لــالتــحــاد  الــجــزيــل  الشكر 
على  والــدارتــس  والسنوكر  للبليارد 
إقـــامـــة هــــذه الــبــطــولــة والــتــنــظــيــم 
والذي  أجواءها  الذي يسود  المثالي 
يدل على حنكة واحترافية القائمين 

عليها. 

 مجيران: استمرار البطوالت لمصلحة الالعب 
أثنــى العــب فريــق بناغــاز عبدهللا مجيران علــى إقامة بطولة األندية والشــركات خصوًصا واســتمرار 

اتحاد اللعبة في تنظيم البطوالت بشكل متتال عموًما والتي تصب لمصلحة الالعب أوالً وأخيًرا. 

مهم  أمــر  البطوالت  “اســتــمــرار  وقــال مجيران   
ــاريــات  ــمــب ــكــي يــبــقــي فـــي أجــــــواء ال لـــالعـــب ل
على  للمحافظة  تسعفه  والــتــي  والــمــنــافــســات 
مستواه الفني وأيًضا لتطوير قدراته وإمكاناته 
الــفــنــيــة، كــمــا هــي فــرصــة مثالية لــالعــب الــذي 
أجــل  مــن  اللعبة  فــي  ــــى  األول خــطــواتــه  يخطو 
لــدرجــة  الــوصــول  االســتــفــادة ومــعــرفــة كيفية 
يريد  الـــذي  الــهــدف  على  والمنافسة  التنافس 

تشهد  البطولة  أن  مــجــيــران  وبــيــن  تحقيقه.   
بل  الفرق،  العبي  بين  وصعبة  كبيرة  تحديات 
وكــشــفــت عــن تــطــور مــلــحــوظ فــي أداء بعض 
المباريات  بــأن  مــؤشــًرا  يعطي  وهــذا  الالعبين، 
المقبلة ستكون أكثر سخونة من أجل الوصول 
لـــأدوار النهائية. مــؤكــًدا فــي الــوقــت ذاتـــه، أن 
المنافسة  البطولة  هــذه  مــن  يستهدف  فريقه 

وتحقيق شيء طيب لشركة بناغاز.
عبدالله مجيران سلمان قمبر

لقطات من المنافسات

الماحوز - النادي األهلي:مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أشاد بأهداف 
مهرجان ناصر بن 

حمد الرمضاني 
االجتماعية 

للشباب البحريني
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للقــدرة  البحرينــي  الفريــق  يواصــل 
مهرجــان  فــي  للمشــاركة  اســتعداداته 
ويندســور للفروســية، الــذي ســينطلق غــًدا 
واإلمــارات  البحريــن  فرســان  بمشــاركة 
والمملكــة المتحــدة وبريطانيــا وعــدد مــن 
فرسان أوروبا. وتم تأسيس رياضة القدرة 
في البطولة بالعام 2013 من جانب مؤسس 
هــذه الرياضــة فــي المهرجان ممثــل جاللة 
الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضية 
قائد الفريق الملكي ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفة الذي قاد الفريق البحريني 
األول وتوالــت المشــاركات بعــد ذلــك فــي 
جميــع بطوالت القدرة فــي المهرجان الذي 
شــهد منافســات قوية وندية بين الفرســان 
الذيــن شــاركوا مــن دولة اإلمــارات العربية 

المتحدة والمملكة المتحدة.
ووصل الفريق البحريني للقدرة يوم أمس 

إلى بريطانيا.

اليوم الفحص البيطري

البيطــري  الفحــص  اليــوم إجــراءات  تقــام 
للســباق؛ إلعــداد الجيــاد من جانــب اللجنة 

البيطرية. 

خالد يؤكد االستعداد

خالــد  للقــدرة  الملكــي  الفريــق  مديــر  أكــد 
أحمــد حســن أن مملكــة البحريــن تحــرص 
بالمشــاركة فــي مهرجان ويندســور الملكي 
ا والمشــاركة فــي ســباق  للفروســية ســنويًّ
القدرة الذي سيمتد لمسافة 120 كيلومتًرا 
وفارســات  فرســان  مــن  نخبــة  بمشــاركة 
الفريــق الملكــي بقيادة ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة والنائــب األول لرئيس 
المجلــس األعلى للشــباب والرياضة رئيس 
اللجنــة األولمبية البحرينية رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى ســمو الشــيخ خالد 

بن حمد آل خليفة. 
إن  جميًعــا  “نفتخــر  أحمــد  خالــد  وقــال 
مملكــة البحريــن مؤسســة لســباق القــدرة 
العريــق، إذ إن  البريطانــي  المهرجــان  فــي 
ســباق القــدرة فــي هــذا المهرجــان بات من 
الســباقات المهمــة التي تجــذب العديد من 
الفرســان والفارســات مــن مختلــف بلــدان 
العالــم”، وأوضــح قائــاًل إنــه دائًما مــا تكون 
مملكة البحرين رائدة في مجال الفروسية 
خصوصــا رياضــة القدرة، وكانــت للبحرين 
القــدرة  ســباقات  تأســيس  فــي  الريــادة 
فــي مهرجــان رويــال ويندســور مــن خالل 
الســباق التــي نظمتــه فــي النســخة األولــى 
والــذي القــى االستحســان من قبــل اللجنة 
الذيــن  الســباق  المنظمــة وجميــع متابعــي 
فــي  رائــدة  البحريــن  خطــوات  أن  أكــدوا 
مجــال رياضة القــدرة والتي حقــق أبطالها 
علــى  المتميــزة  اإلنجــازات  مــن  العديــد 
مختلــف األصعــدة بفضل دعم عاهل البالد 
صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة ومتابعــة قائد الفريق الملكي ســمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة. 
وأشار مدير الفريق الملكي إلى أن المشاركة 
ســتكون  المهرجــان  هــذا  فــي  البحرينيــة 
مميــزة، إذ يدخــل الفريــق الملكــي للقــدرة 
أجــل  مــن  بجهوزيــة ومعنويــات عاليتيــن 
حصــد أفضــل النتائــج والمراكــز والمراتب 

خصوًصــا أن لقــب النســخة الماضيــة كان 
ناصــر  الشــيخ  ســمو  الفريــق  قائــد  بطلهــا 
بــن حمــد آل خليفــة، وأن هــذه المشــاركة 
هــي أولــى مشــاركات الفريــق الملكــي فــي 
الســباقات األوروبية والتي ســتضع الفريق 
فــي جهوزيــة عالية مــن أجل خــوض بقية 
الســباقات القادمة، كمــا أن ما تحقق خالل 
موسم السباقات المحلية من تطور واضح 
يؤكــد  بــارزة  ونتائــج  الفتــة  ومســتويات 
مــا وصلــت إليــه القــدرة البحرينيــة بفضــل 
متابعــة ودعم ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفــة وســمو الشــيخ فيصل بن راشــد 
آل خليفــة نائــب رئيــس المجلــس األعلــى 
للبيئــة رئيــس االتحــاد الملكــي للفروســية 

وسباقات القدرة. 
وبيــن خالــد أن الســباق ســيكون لمســافة 
ســتدخل  مســافة  وهــي  كيلومتــًرا   120
عنصر المنافســة والقوة على السباق، األمر 
الذي يعطي جميع المشــاهدين والمتابعين 
حماســة لمعرفــة هويــة البطــل، مؤكــًدا أن 
مشــاركة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة ســتعطي الســباق زخًمــا كبيــًرا فــي 
جميــع مراحلــه خصوًصــا أنــه حامــل لقــب 

النسخة الماضية. 

حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وســيقود 
آل خليفــة وســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد 
آل خليفــة كتيبــة فرســان الفريــق الملكــي 
للقدرة في هذا الســباق وكل من الفرســان 
 120 لمســافة  فيكتوريــوس  فريــق  مــن 
عبدالرحمــن  ميــرزا،  جعفــر  كيلومتــًرا: 
الزايد، الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
خليفــة،  آل  محمــد  بــن  إبراهيــم  الشــيخ 
عثمــان  فخــراوي،  منــال  الخاطــري،  فهــد 
العوضــي، ســلمان عيســى، يوســف فــؤاد، 
فرســان الخالديــة رائــد محمــود، يعقــوب 
الجناحــي،  حمــد  جمــال،  هيــا  الحمــادي، 
وفرســان الزعيــم: خالــد إبراهيــم خيــري، 
الرعــود: محمــد  الرويعــي، فرســان  راشــد 
وفرســان  الخاطــري،  ومحمــد  البســتكي 
آل  ســلمان  بــن  نجــالء  الشــيخة  النصــر: 
الفرســان  الجبــوري،  ويوســف  خليفــة 
المشاركين في سباق مسافة 80 كيلومتًرا 
من فريق فيكتوريــوس: منصور الخالدي، 
معيــوف الرميحــي، أحمــد الرويعــي، زهير 
الدوســري،  دانــه  القعــود،  عبــدهللا  أحمــد، 
ومــن فريق الرعود علي الســبيعي، إضافة 
إلى فريق الخالدية عيســى جمال السندي 

ومن فريق النصر سرحان العنزي. 

 مشاركة مميزة للبحرين 

أكــد الفــارس الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل 
خليفــة أن مشــاركة الفريق الملكــي للقدرة 
فــي مهرجــان ويندســور تعتبــر ذات أهمية 
فــي  البحرينيــة  “المشــاركة  وقــال  كبيــرة، 
تعبتــر  التاريخــي  ويندســور  مهرجــان 
للفريــق  الخارجيــة  المشــاركات  أهــم  مــن 
الملكــي للقــدرة. نحــن ندخــل أجــواء هــذا 
الســباق وســط جاهزية عالية بقيــادة قائد 
الفريق ســيدي ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
عاليــة  االســتعدادات  إن  إذ  خليفــة،  آل 
متشــوق  والجميــع  مرتفعــة  والمعنويــات 
ســيحمل  الــذي  الســباق  هــذا  لمنافســات 
معــه العديــد مــن المفاجــآت، إن المشــاركة 
البحرينية في منافسات هذا السباق تعتبر 
من أقوى المشــاركات حيث دائًما ما يكون 
للبحريــن التواجــد علــى منصــات التتويــج 
والمنافسة على المراكز األولى، لذا سيكون 
ســباًقا مميًزا وصعًبا فــي مراحله خصوًصا 
أن ســباقات القدرة في أوروبا باتت تحتل 
موقًعــا رائــًدا وتحظــى بمشــاركة نخبة من 

الفرسان والفارسات”. 
وأضــاف محمــد بــن مبــارك أن مــا تحقــق 
خالل موســم السباقات المحلية وما حققه 

فرســان البحريــن مــن نتائــج إنمــا يعطــي 
المســتويات، ويؤكــد  تطــور  علــى  مؤشــًرا 
جاهزيــة الجميــع لدخــول أجــواء الســباق 
البريطانــي بجاهزيــة من أجل نيــل المراكز 

المتقدمة. 

الخاطري: فخور بهذه المشاركة 

عــن  أعــرب  الخاطــري  فهــد  الفــارس 
ســعادته وفخــره واعتــزازه بالمشــاركة 
 120 لمســافة  القــدرة  ســباق  فــي 
كيلومتًرا في مهرجان ويندســور وقال 
“عــادة ما تكــون المشــاركات الخارجية 
بالنســبة للرياضــي ذات أهميــة أكبر، إذ 
يســعى الرياضي لتشريف وطنه وبذل 
الغالــي والنفيــس من أجــل الوطن، إنها 
فــي  لنــا  بالنســبة  فــي  مهمــة  مشــاركة 
أنــه حامــل  الملكــي خصوًصــا  الفريــق 
اللقــب للنســخة الماضية، لذا البد علينا 
التعامــل مــع أجــواء الســباق بالطريقــة 
طريــق  مواصلــة  أجــل  مــن  المثلــى؛ 
االنتصــارات، الســباق لــن يكــون ســهاًل 
مــن الطبيعي أنه ســيحمل معــه العديد 
مــن المفاجــآت، إذ إن ســباقات القــدرة 
بمشــاركة  تحظــى  بــدأت  أوروبــا  فــي 

واســعة مــن قبل الفرســان والفارســات 
إلــى جانــب مشــاركة فرســان اإلمارات 

المتألقين”. 

هيا جمال: نحرص جميعنا على 
العمل إلبراز الفريق 

أعربــت الفارســة المتألقــة مــن إســطبل 
الخالدية هيا جمال عن سعادتها بأولى 
المشــاركات الخارجيــة وقالــت “اليــوم 
نبدأ مشــوار المشــاركات األوروبية عبر 
أهــم المشــاركات مــن خــالل مهرجــان 
ويندســور البريطانــي الــذي يعتبــر مــن 
ا  أقوى السباقات للقدرة ويحظى سنويًّ
بمشاركة نخبة من الفرسان والفارسات 
مــن مختلــف دول العالــم، البحرين إلى 
جانــب أنهــا مؤسســة هــذا الســباق لهــا 
إنجازات مشــرفة وتاريخية في ســباق 
المهرجــان العريق، لــذا نحن نفتخر بأن 
نتواجــد وبقــوة في هذا الســباق القوي 
وأننــا جميًعا #فريق_البحرين من أجل 
رفع اسم وعلم مملكتنا الغالية في هذا 
بقيــادة  الخارجــي  الرياضــي  المحفــل 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
ســنتعامل مع السباق حسب ما يتطلبه 
المشــرفة  النتيجــة  تحقيــق  أجــل  مــن 

التي نسعى لها جميًعا”. 

الحمادي: سباق قوي وقيادة 
ناصر تعطينا دافًعا كبيًرا 

أكــد فــارس إســطبل الخالديــة يعقوب 
الحمادي أن هذا الســباق من السباقات 
المهمــة في مشــوار مشــاركات فرســان 
البحرين بقيادة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة وســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة خصوًصــا أن فرســان 
البحريــن كان لهــم حضــور قــوي علــى 
منصــات التتويج فســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة حقــق اللقب في 3 
بطوالت وكان آخرها النسخة الماضية 
لفرســان  وقيادتــه  معنــا  ووجــوده 
البحريــن بمعيــة ســمو الشــيخ خالد بن 
حمد آل خليفة قائد إسطبالت الخالدية 
يعطينــا الدافع والحافز المعنوي الكبير 
مــن أجــل مواصلــة طريــق اإلنجــازات 
وحصــد المزيــد منها لمملكتنــا الحبيبة، 
والفارســات  البحريــن  فرســان  جميــع 
عاليــة  والمعنويــات  اليــوم  جاهــزون 
أوروبــا  فرســان  نخبــة  لمنافســة  ا  جــدًّ
في الســباق الكبير بمهرجان ويندســور 

التاريخي ببريطانيا”.

فهد الخاطري الفارس الشيخ محمد بن مباركيعقوب الحماديخالد أحمد حسنهيا جمال

فرسان البحرين يؤكدون الجهوزية لخوض سباق الـ 120 كيلومتًرا
للقــدرة البريطانــي  ويندســور  ســباق  فــي  للمشــاركة  كبيــرة  بحرينيــة  اســتعدادات 
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الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  أكــد 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــؤون 
بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب 
حمــد آل خليفــة أن رعاية شــركة بتلكو لدورة 
ناصــر بــن حمــد الرمضانيــة الخامســة لأللعاب 
آثارهــا  لهــا  ســيكون  “ناصــر12”  الرياضيــة 
اإليجابيــة علــى الــدورة التــي تجمــع الشــباب 

البحريني في منافسة شريفة.
بتلكــو  شــركة  مســاندة  “إن  ســموه  وقــال   
ورعايتهــا للــدورة غاية في األهمية والحيوية 
الشــبابي  للتجمــع  نجــاح  مفتــاح  وتشــكل 
البحريــن  شــباب  يحــرص  الــذي  والرياضــي 
علــى المشــاركة فيــه بصــورة كبيــًرا أمــالً فــي 
جعلهــا واحــدة مــن أبــرز المناســبات الرياضية 

والشبابية في مملكة البحرين.
الشــراكة مــع شــركة  “تأتــي   وأضــاف ســموه 
الشــبابية  البطولــة  فــي إطــار سياســة  بتلكــو 
بالتعــاون مــع القطــاع الخاص ودعــم جهودها 
وذلــك  البحرينــي،  والشــباب  الوطــن  لخدمــة 
إيماًنــا بأهميــة تكامــل األدوار بيــن الفعاليــات 
الخــاص  القطــاع  مــع  والشــبابية  الرياضيــة 
وهــو  الرياضــة  خــالل  مــن  المجتمــع  لخدمــة 
األمر الذي أكدته بتلكو التي ســتكون رعايتها 
واحــدة مــن العوامل التي ســتؤثر إيجاًبا على 
مســيرة الدورة والوصول إلى النجاحات التي 

يتمناها الجميع”.
 بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو 
الشيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة “إن شركة 
بتلكــو فخــورة بالتعــاون ورعايــة بطولة ناصر 
بــن حمــد لأللعــاب الرياضيــة “ناصــر12” التــي 
تحظــى بدعــم مباشــر مــن قبــل ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمد آل خليفة والذي دائًما ما يقدم 
األفــكار الجديــدة والمتميزة التي تســاهم في 
تنميــة قدرات الشــباب البحرينــي في مختلف 

المجاالت”.
وأضــاف: “نحن ال نســعى فقط إلى االســتثمار 
فــي مجــال أعمالنــا وتنفيذ خططنا بل نســعى 
أيضــًا لترك بصمــة في الحيــاة اليومية لجميع 
كثيــرًا  نفتخــر  فإننــا  المجتمــع، ولذلــك  أفــراد 
القطــاع  ودعــم  البحرينــي  الشــباب  بخدمــة 
المســابقات  مــن  عــدد  برعايــة  الرياضــي، 
دورة  بينهــا  مــن  التــي  والرياضيــة  الشــبابية 
ناصــر بن حمد لأللعــاب الرياضية والتي نعتبر 
هــذه الرعايــة فرصــة رائعــة لدعــم الجهود من 
أجــل تعزيز المكتســبات التي حققتها الشــركة 

وسياستها تجاه الشباب”.
وأضــاف “الشــركة حريصــة علــى تفعيــل مبدأ 
الشــراكة المجتمعيــة مــن خــالل الــدورة التــي 
القــدم  كــرة  عبــر  البحرينــي  الشــباب  تجمــع 
ألن  ونســعى  المختلفــة،  الرياضيــة  واأللعــاب 
نكون شــركاء في تحقيق النجاح للدورة التي 
يشــار إليهــا بالبنــان فــي النجــاح علــى جميــع 

األصعدة”.

األساطير وصقور البحرين يشعالن 
األولى

األولــى  المجموعــة  فــي  المنافســة  اشــتعلت   
الفــرق  تســاوت  أن  بعــد   12 ناصــر  لبطولــة 
األربعــة برصيــد النقاط )3 نقــاط( على اثر فوز 
فيكتوريــوس  فريــق  علــى  األســاطير  فريــق 
بثالثــة أهــداف مقابــل اثنيــن، وحقــق فريــق 
األســاطير أول 3 نقــاط لــه متســاويا مع فريق 
فيكتوريويــس الــذي فــاز فــي الجولــة األولــى 
وتعثــر فــي الثانيــة، معوًضــا األســاطير بذلــك 
خسارته في الجولة األولى، وسجل لألساطير 
الدقيقــة  فــي  األنصــاري  محمــد  مــن  كل 

)25(، طــالل النعــار )51( و )80(، فيمــا ســجل 
وحســين   )37( أحمــد  مشــاري  لفيكتوريــوس 

علي )90+3(.
  كمــا تمكــن فريق صقــور البحرين من تحقيق 
فــوز ثمين على حســاب فريــق دلمون بهدفين 
دون رد، ويديــن فريــق صقــور البحريــن بهــذا 
الفــوز المهــم إلــى الالعــب عمــر محمــد، والذي 
ســجل الهــدف األول فــي الدقيقة 44 من زمن 
اللقــاء، قبــل أن يســجل زميله ســليمان محمد 

الهدف الثاني 90+5.
وبنــاًء علــى هــذه النتيجــة، فــإن جميــع فــرق 
فيكتوريــوس،  وهــي  األولــى  المجموعــة 
البحريــن ودلمــون، تكــون  األســاطير، صقــور 
قــد تســاوت فــي النقــاط التــي فــي رصيدهــا 
الثالثــة  الجولــة  وســتكون  نقــاط،   3 وهــي 
واألخيرة حاســمة ومفصليــة لجميع الفرق، إذ 
تملــك جميعهــا فرصــة التأهــل إلــى ربــع نهائي 

المسابقة.

النجومية للنعار وعمر

 حصــل العــب فريــق األســاطير طــالل النعــار 
البحريــن عمــر محمــد  والعــب فريــق صقــور 
على النجومية في مباراتي المجموعة األولى 
“الجولة الثانية”، وتألق طالل النعار في مباراة 
فريقه أمام فريق فيكتوريوس، والتي انتهت 
بفوز األساطير بنتيجة )2-3(، حيث برز النعار 
كثيــًرا بتســجيله هدفيــن مــن أصــل 3 لفريقه، 
ليظهــر تميزه باعتبــاره واحًدا مــن المهاجمين 

الشباب البارزين في الدورة، فيما الالعب عمر 
محمد، فقد ساهم بشكل مؤثر وكبير في فوز 
فريقــه المهم على دلمون بهدفين دون مقابل، 
بتســجيله هدفــا عــالوة علــى مــا قــام بــه مــن 

مجهودات في خط الوسط والمقدمة.

قالوا بعد المباراة

 قــال العــب فريق األســاطير طــالل النعار بعد 
فــوز فريقــه علــى فيكتوريــوس “بدايــة، أبارك 
للفريق هذا الفوز الذي تحقق بمجهود جماعي 
من قبل زمالئــي الالعبين وبتكاتف الجهازين 
الفنــي واإلداري. فرغــم خســارتنا فــي المباراة 
األولــى، إال أننا وضعنا نصــب أعيننا التحضير 
الجاد والحماســي لهذه المواجهة، وقد نجحنا 
فــي إحراز النقاط الثالث، التي أعادت الفريق 
ألجــواء المنافســة علــى بطاقــة العبــور للــدور 
الثانــي. فنتطلــع في المبــاراة الثالثة أن نحقق 
ذلــك، لمواصلة المشــوار فــي البطولــة الغالية، 
خصوًصــا وأن الفريق يســعى لتقديم األفضل 
ليكــون ضمــن الفــرق المتواجــدة فــي األدواء 
النهائية. فالمنافســة حق مشــروع، وأعتقد إن 

فريقنا قادر على تحقيق ذلك”.
 قــال المــدرب المســاعد لفريــق فيكتوريــوس 
مــن  فريقــه  خســارة  بعــد  ركيبــات  ادريــس 
المســتوى  يقــدم  لــم  الفريــق  “إن  األســاطير 
ا  المطلــوب منــه في هــذه المواجهــة، فتنظيميًّ
غــاب  وقــد  الملعــب،  فــي  جيديــن  نكــن  لــم 
التركيز لدى العبي الفريق في إضاعة الفرص 

وعــدم اســتغاللها بالشــكل األمثــل، خصوًصــا 
فــي شــوط المبــاراة األول. ففــي كــرة القــدم، 
بالتأكيــد  الفــرص،  تســجل وتضيــع  ال  عندمــا 
ســيكون الفريــق المنافــس لديــه الرغبــة فــي 
وهــذا  األهــداف،  وتســجيل  شــباكك  زيــارة 
مــا حــدث لنــا بالتحديــد. أعتقــد هنــاك فرصــة 
للتعويــض، وفيكتوريوس يملك هوية البطل، 
ويمكنــه العــودة وتحقيــق األهــم فــي المباراة 
وال  الفــوز  أجــل  مــن  ســيلعب  التــي  الثالثــة، 
بديــل عــن ذلــك. وأعتقــد أن المبــاراة الثالثــة 
لن تكون ســهلة، وســنتعامل معها على الشكل 
الــذي يمكــن للفريــق إحــراز النتيجــة لصالحــه 

والخروج ببطاقة العبور للدور الثاني”.
أيمــن  البحريــن  صقــور  فريــق  العــب  قــال   
عبداألميــر بعــد فــوز فريقــه علــى دلمــون “إن 
الفريــق لعــب مباراة مفصليــة كان يتطلع فيها 
للخــروج بنقاط االنتصار. فمن خالل المجهود 
الكبيــر واألداء المميــز من قبل الالعبين، نجح 
النقــاط  وتحقيــق  الفــوز  إحــراز  فــي  الفريــق 
التــي منحــت الفريــق دفعــة  الثــالث الثمينــة 
معنويــة كبيــرة، مــن أجل االســتعداد بالشــكل 
المطلــوب للمبــاراة الثالثــة. فالفريق من خالل 
هــذا الفــوز، أعــاد نفســه مــرة أخرى للمنافســة 
علــى إحــدى بطاقتــي العبــور عــن المجموعــة، 
وهــذا بالفعل ما سيســعى الفريق إلحرازه في 
المباراة القادمة لبلوغ منافســات دور الثمانية 
ويؤكد نوايا في التواجد باألدوار النهائية في 

هذه المشاركة”.
 قــال مــدرب فريــق دلمــون فريــد عبدالســتار 
بعــد خســارة فريقــه مــن صقــور البحريــن “إن 
الفريــق قــدم أداًء جيــًدا فــي المبــاراة األولــى 
ونجــح فــي تحقيق فوز مهم، ورغم خســارتنا 
يــزال  الفريــق ال  الثانيــة، إال أن  فــي مباراتــه 
متواجــد فــي المنافســة بالمجموعــة. فالفريق 
تبقت له مواجهة أمام فيكتوريوس، سيسعى 
ا، على الشــكل  ا وفنيًّ ا وبدنيًّ للتحضير لها ذهنيًّ
الــذي يســهم فــي إحــراز لنتيجــة الفــوز، التــي 
تمنحه إحدى بطاقتي التأهل للمرحلة القادمة 
مــن المنافســات. الفريــق ســيواجه فريق بطل 
فــي المبــاراة الثالثــة، ويــدرك تمامــا إمكانيات 
فيــه،  الموجــودة  والعناصــر  الفريــق  هــذا 
ولكــن كلنــا ثقــة بالالعبيــن فــي تقديــم أفضل 
العروض والخروج من هذه المواجهة بنتيجة 
إيجابيــة تصب في مصلحة هدفنا بالبقاء في 
المنافســة والوصول لــألدوار النهائية في هذه 

النسخة من البطولة”.

اليوم صراع التعويض والتأهل

لحســاب  مباراتــان  الخميــس  اليــوم  تقــام   
 ”12 “ناصــر  ببطولــة  الثالثــة  المجموعــة 
وتحديــًدا ضمــن الجولة الثانيــة، حيث يلتقي 
فــي اللقاء األول فريقا فور ايفر ونوماس في 
الســاعة التاســعة وتليهــا في الســاعة الحادية 
وويننــغ،  الزعيــم  مواجهــة  والنصــف  عشــرة 
وتقــام المباراتــان علــى اســتاد مدينــة خليفــة 

الرياضية.
 فــي اللقــاء األول ســيدخل فريقــا فــور ايفــر 
ونومــاس بغــرض تحقيق الفــوز األول وتعزيز 
موقفها في التأهل للدور الثاني بعد أن خسرا 
فــي الجولة األولى وال يملك كالهما أي نقطة، 
المبــاراة  فــي  متذبذًبــا  أداء  الفريقــان  وقــدم 
بتقــارب  المبــاراة  توحــي  وبالتالــي  األولــى 

مستوى الفريقين.
 أمــا المبــاراة الثانيــة فهــي مواجهــة افتــكاك 
الصــدارة بيــن فريقــي ويننــغ والزعيــن، حيث 
حققــا الفــوز فــي الجولــة األولــى ويملــك كل 
فريــق 3 نقاط، ويتوقــع أن تكون مباراة قوية 
لكــون كل فريــق يســعى للتأهــل عبــر تحقيــق 
النقــاط الثــالث، ويمتلــك كل فريــق العناصــر 

التي من الممكن أن ترجحه للفوز.

20 هدًفا في الجولة األولى و3 فرق 

لم تزر الشباك

 حظيــت الجولــة األولــى مــن منافســات دورة 
“ناصــر 12” بالعديد من األرقام المســجلة على 
صعيــد المجموعات األربع، وبلغ عدد األهداف 
المســجلة فــي المباريــات الـــ 8 للجولــة األولــى 
20 هدفــا، وذلــك بمعدل 2.5 لــكل مباراة، وهو 

معدل مرتفع قياسا بالظهور األول للفرق.
كأعلــى  نفســها  الرابعــة  المجموعــة  وســجلت 
مجموعة شهدت تسجيل أهداف عبر 6 مرات 
اهتــزت فيهــا شــباك الفــرق، فيمــا المجموعــة 
 4 فــي  الشــباك  اهتــزت  إذ  األقــل،  الثالثــة 

مناسبات فقط.
اســتقباال  األكثــر  األســاطير  فريــق  وكان   
3 أهــداف، فيمــا  لألهــداف، إذ تلقــت شــباكه 
دلمون األكثر تسجيالً بواقع 3 أهداف، وتعتبر 
فــرق فور ايفــر، الفخار وصقــور البحرين، هي 
الوحيدة التي لم تسجل أهدافا خالل الجولة 
األولــى، فيما بقيت شــباك فــرق فيكتوريوس، 
بتلكــو جنــرز يونايتــد والزعيــم خاليــة مــن أي 

أهداف خالل منافسات المجموعة األولى.

سمير هداف الجولة األولى

تربع العب فريق دلمون المهاجم ســمير بشــير 
علــى صــدارة ترتيــب الهدافيــن لبعــد انتهــاء 
مباريــات الجولة األولى من بطولة “ناصر 12” 
وتصــدر ســمير بشــير الترتيــب بهدفيــن وهما 
فريــق  فــي مرمــى  اللــذان ســجلهما  الهدفــان 
األســاطير فــي المبــاراة التــي فــاز فيهــا فريقه 
1-3 لحســاب المجموعــة األولــى، فيمــا بقيــة 
األهــداف فقــد توزعــت بهدف واحــد على 18 

العًبا.
ومــن المنتظــر أن تشــهد الجولــة الثانيــة بروز 
العبين آخرين فيما يخص تســجيل األهداف، 
الفــرق  أمــام  األوراق  انكشــاف  مــع  ســيما  ال 
وأهميــة المباريــات وتحديــًدا الجولــة الثانيــة 
التــي تعتبــر مفتــرق طــرق لجميــع الفــرق فــي 
التأهل للدور الثاني أو مغادرة البطولة مبكًرا.
 رفعــت مجموعــة مــن مشــجعي فريــق الصقر 
األبيــض يافطــة شــكر ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
لقــاء  هامــش  علــى  وذلــك  خليفــة،  آل  حمــد 

فريقهم مع النوايف في “ناصر 12”.
ورفع المشــجعون في يافطة شكر كتب عليها 
“شــكًرا ناصر” مع صورة شــخصية لســموه في 
إشــارة مــن الجماهير إلى الــدور البارز والدعم 
الكبير الذي يوليه ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
للرياضــة والشــباب، عبر منــح الفرصة لإلبداع 
ســموه  دورة  فــي  مواهبهــم  عــن  والكشــف 

الرمضانية.

ناصر بن حمد يشيد بدعم “بتلكو” لـ “ناصر 12”

فريق ويننغ

فريق الزعيم

فريق نوماس

فريق فور ايفر

مساعد مدرب فريق دلمون خالد عبدالستارمساعد مدرب فريق فيكتوريوس إدريس ركيبات العب فريق صقور البحرين أيمن عبداألمير العب فريق األساطير طالل النعار

والرياضي الشبابي  التجمع  نجاح  مفتاح  لــلــدورة  ورعايتها  الشركة  مساندة  سموه: 
اللجنة اإلعالمية

لقطة من مباراة صقور البحرين ودلمونسمير بشير هداف الجولة األولى عمر محمد أفضل العب في مباراة صقور البحرين ودلمون طالل النعار أفضل العب في مباراة األساطير وفيكتوريوس
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20 هدًفا في الجولة األولى من البطولةلقطة من مباراة فيكتوريوس واألساطيرسمو الشيخ ناصر بن حمد  عبدالله بن خليفة 



بــدأت المحكمــة النظــر في واقعة إدارة حســاب على مواقع التواصــل االجتماعي 
يحمــل اســم “أحــرار دمســتان”، وإخفــاء عدد مــن المطلوبيــن أمنيا وعمليــات نقل 
أمــوال ألفــراد تنظيمات إرهابية مثل “ائتاف 14 فبراير” وتيار الوفاء اإلســامي، 

والتي تضم 9 متهمين.

الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  وأجلــت 
الرابعــة النظر بالقضية حتى جلســة يوم 
21 مايو الجاري؛ وذلك لندب محام لكل 
من المتهمين السادس والثامن، وإلعالن 
المتهم التاسع واستدعاء شاهد اإلثبات، 
المتهميــن  حبــس  باســتمرار  األمــر  مــع 

لحين الجلسة المقبلة.
إدارة  أن  إلــى  القضيــة  وقائــع  وتشــير 
المباحــث والتحقيقــات الجنائيــة كانــت 
قد تلقــت معلومات حول المتهم الثاني، 
الموقــوف لدى إدارة اإلصالح والتأهيل، 
مفادهــا أنــه عمــل علــى تجنيــد المتهــم 
األول والموقــوف بالحبــس االحتياطــي 
بالحــوض الجــاف، ليدير حســاب “أحرار 
“اإلنســتغرام  مواقــع  عبــر  دمســتان” 

نشــر  األول  وأن  واليوتيــوب”،  وتويتــر 
عبرهمــا عددا مــن الصــور والفيديوهات 
والتعــدي  اإلرهابيــة  لألعمــال  المروجــة 

على قوات األمن.
المتهــم  أن  إلــى  التحريــات  وتوصلــت 
األول كان يتلقــى مبالــغ ماليــة من نقاط 
ميتــة ويضعهــا فــي نقــاط أخــرى؛ حتــى 
يتمكن بعض العناصر اإلرهابية التابعين 
لتيار الوفاء اإلســالمي وتنظيم “ائتالف 
اســتالمها  مــن  اإلرهابــي  فبرايــر”   14
وذلــك لإلنفاق علــى عملياتهم اإلرهابية، 
بيــن  مــا  الفتــرة  فــي  وقــد تمكــن األول 
العاميــن 2014 و2018 بإيــواء عــدد من 
المطلوبيــن أمنيــا فــي مســكنه بمنطقــة 

دمستان.

بدء محاكمة 9 متهمين بقضية 
إيواء مطلوبين

العليــا  االســتئناف  محكمــة  حجــزت 
الجنائيــة األولى النظر في اســتئناف 
باإلعــدام  عليهمــا  محكــوم  شــابين 
إلدانتهمــا باالنضمــام لشــبكة تهريــب 
طريــق  عــن  إيــران  مــن  المخــدرات 
البحــر، واللــذان ضبطا وهمــا يجلبان 
أكثــر مــن 65 كيلوجراًمــا مــن مــادة 
مخبــأة  كانــت  المخــدرة،  الحشــيش 
انتشــالها  بالســتيكية  براميــل  فــي 
مــن موقــع معين في شــمال المملكة، 
اتفقــا عليه مــع المهربيــن اإليرانيين، 
آالف   10 مبلــغ  أحدهمــا  وبتغريــم 
دينــار، واآلخــر مبلــغ 20 ألــف دينــار 

كونــه حائــًزا لهاتــف نقــال مــن نــوع 
“ثريا” بدون ترخيص؛ للنطق بالحكم 

عليهما في جلسة 24 يونيو المقبل.
 كمــا برأت محكمة أول درجة المتهم 
األول بالقضية، والذي يقضي عقوبة 
الســجن ونزيــل فــي ســجن جــو إثــر 
مخــدرة؛  مــواد  بيــع  بقضيــة  إدانتــه 
إســناد  صحــة  فــي  لتشــككها  وذلــك 
االتهــام إليــه، خصوًصــا وأن المتهــم 
الثانــي قــّرر أنــه ليس ذات الشــخص 
لتهريــب  معــه  يتواصــل  كان  الــذي 

الكمية لصالحه.

حجز استئناف محكومين باإلعدام
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29 شكوى إساءة معاملة بالثلث األول من 42019 رمضان 1440
“التحقيـــق الخاصـــة”: حبـــس عضـــو بقـــوات األمـــن 6 أشـــهر بتهمـــة االعتداء

صــّرح القائــم بأعمــال المحامــي العــام رئيــس 
وحــدة التحقيــق الخاصــة محمــد الهــزاع بأن 
العــام  الثلــث األول مــن  فــي  تلقــت  الوحــدة 
الجــاري 29 شــكوى تنوعــت االدعــاءات فيها 
ما بين التعذيب وإساءة المعاملة واستخدام 
القــوة المفرطــة من قبل أعضاء قــوات األمن 
العام، وباشرت الوحدة إجراءاتها التحقيقية 
في جميع الشــكاوى. وبشأن إحصائية أعمال 
اســتمعت  المذكــورة،  الفتــرة  فــي  الوحــدة 
الوحــدة إلــى أقــوال 63 شــاكًيا و41 شــاهًدا، 
فيمــا اســتجوبت 67 متهًمــا ومشــتبًها بــه مــن 
أعضــاء قــوات األمــن العــام، وأحالــت 9 مــن 
الشــاكين للطبيــب الشــرعي و2 مــن الشــاكين 

للطبيب النفسي الخاصين بالوحدة.
 واســتكملت الوحــدة تحقيقاتهــا فــي واقعــة 
االعتداء على ســالمة جســم عــدد من النزالء 

بمركــز اإلصالح والتأهيــل بمنطقة جو والتي 
باشــرتها فــور إخطارهــا بها بتاريــخ 11 أبريل 
علــى  المركــز  إدارة  تحفــظ  عقــب   2019  
لقــوات  التابعيــن  األفــراد  وبعــض  ضابطيــن 
األمــن العــام؛ العتدائهمــا علــى ســالمة جســم 
عدد من النزالء بالضرب، بداخل المركز أثناء 
تأديتهــم لوظيفتهــم، بــأن اســتمعت لشــهادة 
جميــع النــزالء من المجني عليهــم وممن رأت 
الوحــدة االســتماع لشــهادتهم، فــي جلســات 
تحقيــق عدة؛ وفًقا لمبادئ التقصي والتوثيق 
الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
الالإنســانية أو المهينــة المنصــوص عليها في 
بروتوكول اسطنبول، والتي توصي بالتيسير 
على المجني عليهم والشهود، بهدف إعطائهم 
فــي  واإلســهاب  الوقائــع  الســترجاع  مهلــة 
ســردها واإلرشــاد عــن األدلــة وتحديــد أدوار 
اســتمعت  المتهميــن والتعــرف عليهــم.  كمــا 

إلــى شــهادة المديــر المكلــف باإلشــراف علــى 
مركــز اإلصالح والتأهيل بمنطقة جو، بصفته 
القياديــة واإلشــرافية على المتهميــن، إضافة 
لكونــه القائــم بضبــط الواقعــة، الــذي أكــد في 
المتهميــن  مــن  الصــادر  الســلوك  أن  شــهادته 
فردي دون مسوغ من القانون ومخالف للنهج 
المتبــع فــي مراكــز اإلصــالح والتأهيــل الــذي 
يهــدف إلــى احتــرام وتعزيــز حقوق اإلنســان، 
الشــرعي  الطــب  تقاريــر  الوحــدة  وأرفقــت 
الخاصــة بالمجنــي عليهــم والتي أثبــت بها ما 
ببعــض المجنــي عليهــم مــن إصابــات وكيفية 
وتاريــخ حدوثهــا، كما أرفقت تحريات شــعبة 
الشــرطة القضائيــة التابعــة لهــا عــن الواقعــة 
وصحتهــا وتحديــد جميع مرتكبيهــا، وانتهت 
المتهميــن  مســؤولية  ثبــوت  إلــى  الوحــدة 
عــن ارتكابهــم الواقعــة؛ بنــاًء علــى مــا توافــر 
بــاألوراق من أدلة وقرائــن، فأمرت بإحالة 12 

متهًمــا مــن أعضاء قوات األمن العــام - بينهم 
ضابطــان - إلــى المحكمــة المختصــة، وُحــدد 
لنظر القضية جلسة 20 مايو   2019. واستناًدا 
إلــى الســلطة الممنوحــة للوحــدة وفًقــا لقــرار 
إنشــائها وتعليمــات أعمالهــا، أنجــزت الوحــدة 
تحقيقاتهــا فــي إحــدى القضايــا، وانتهت إلى 
إحالــة عضــو من قوات األمن العــام إلى إدارة 
المحاكم العســكرية بــوزارة الداخلية، لتوقيع 
الجزاء التأديبي المناســب عليه؛ لما ثبت في 
حقــه مــن تجاوز ال يرقــى لتقديمــه للمحاكمة 
إطــار  فــي  أنــه  الهــزاع  وأضــاف  الجنائيــة.  
متابعــة الوحدة للقضايا المحالة إلى المحاكم 
الجنائية بمختلف درجاتها، أصدرت المحكمة 
الصغرى الجنائية في الفترة المشــار إليها آنًفا 
حكًمــا بمعاقبة أحد أعضاء قوات األمن العام 
بالحبــس 6 أشــهر؛ الرتكابــه جريمــة االعتداء 

على سالمة جسم الغير.

المنامة - وحدة التحقيق الخاصة

المنامة - جامعة العلوم التطبيقية

احتفلت جامعة العلوم التطبيقية بحصولها على شهادة االعتماد األكاديمي المؤسسي التي سلمها 
وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إلى رئيس الجامعة غسان عواد خال لقاء جمعهما أمس.

ويأتي هذا اإلنجاز بناء على نتائج تقرير زيارة 
لجنة االعتمادية للجامعة والتي تمت في شــهر 
يونيــو مــن العام الماضــي، إذ جاء هــذا التقييم 
بنــاء علــى مشــروع نظــام االعتمــاد األكاديمــي 
لمؤسســات التعليم العالي، الــذي قدمته األمانة 
العامــة لمجلــس التعليــم العالــي بالتعــاون مــع 

مجلس االعتماد البريطاني.
ويعنــي االعتمــاد األكاديمي المؤسســي اعترافا 
كمــا  العالــي،  التعليــم  فــي  الجامعــة  برســالة 
المدعمــة  اإلداريــة  البنيــة  امتالكهــا  يؤكــد  أنــه 
بالقوانيــن واللوائــح والسياســات واإلجــراءات، 
والموارد المادية والمالية، والبرامج األكاديمية، 
ذوي  والموظفيــن  التدريــس  هيئــة  وأعضــاء 
شــروط ضمــان  إلــى  إضافــة  العاليــة،  الكفــاءة 

الجودة المطلوبة.
وفــي كلمتــه التــي ألقاهــا خــالل حفــل أقامتــه 

ــر رئيــس مجلــس  الجامعــة بهــذه المناســبة، عبَّ
األمنــاء وهيــب الخاجــة عــن فخــره واعتــزازه 
بالمســتوى  مشــيًدا  المشــرف،  اإلنجــاز  بهــذا 
المتميــز والعمــل الــدؤوب الــذي أبــداه منتســبو 
الجامعة، مؤكًدا أن الجامعة عازمة على تطوير 
المنظومــة األكاديميــة فيهــا، وتحســين األداء، 
القطاعــات  تمــد  التــي  بالمخرجــات  واالرتقــاء 

الحكومية والخاصة بالكوادر المؤهلة.
حصــول  أن  األمنــاء  مجلــس  رئيــس  وأوضــح 
الجامعــة على االعتمادية جــاء نتيجة لحرصها 
الموضوعيــة  التقويــم  عمليــات  إجــراء  علــى 
وضمــان  التعليميــة،  للمخرجــات  والشــاملة 
ومناهــج  بأطــر  االلتــزام  خــالل  مــن  الجــودة 
ومعايير علمية تؤكد صحة المســيرة التعليمية 
فــي الجامعــة، وهــو األمــر الــذي يعطــي الطلبــة 
وأولياء األمور وأرباب العمل وغيرهم من ذوي 

العالقــة بمخرجــات الجامعــة المزيــد مــن الثقــة 
واالطمئنــان بمســتوى الجــودة المرتفــع للتعليم 

الذي تقدمه الجامعة.
بــدوره، أكــد رئيــس الجامعــة غســان عــواد أن 
حصــول الجامعــة علــى االعتمادية يعــد إضافة 
العديــدة،  وإنجازاتهــا  الجامعــة  لرصيــد  مهمــة 
مشــيًرا إلــى أن هذا اإلنجاز جــاء ليتوج الجهود 
واإلنجــازات الكبيــرة مــن قبل أعضــاء الهيئتين 
األكاديميــة واإلداريــة فــي الجامعــة علــى مدار 

الســنوات الماضية الستيفاء معايير االعتمادية 
الدولية.

تحقيــق  علــى  مؤشــر  اإلنجــاز  هــذا  واعتبــر 
وفــق  المطلوبــة  الجــودة  مســتوى  الجامعــة 
الممارسات الدولية المعتمدة، موضًحا انه ثمرة 
للعمــل الجماعــي الجاد والمثابــرة المخلصة من 
جميع منتســبي الجامعة لتطوير األداء اإلداري 
ومخرجــات  بمناهــج  واالرتقــاء  واألكاديمــي 

التعليم الذي تقدمه الجامعة.

ــن مــنــتــســبــي الــجــامــعــة ــاد مـ ــجـ ــي الـ ــاع ــم ــج عـــــواد: ثـــمـــرة لــلــعــمــل ال

“التطبيقية” تحتفل بحصولها على “االعتماد”

المنامة - الجامعة األهلية

في إنجاز جديد، فاز طلبة الجامعة األهلية بجائزة “أفضل منتج” لفئة الجامعات للعام الجاري 2019، عن مشروع شركة “BTAG” في النسخة الحادية عشرة من المسابقة السنوية للشباب رائدي 
األعمــال، التــي تقيمهــا إنجــاز البحريــن، تحــت رعايــة رئيــس مجلس إدارة إنجاز البحرين ســمو الشــيخة حصة بنت خليفــة آل خليفة، إذ ترأســت الطالبة زهرة جليــل فريق الجامعــة األهلية الفائزة 

بالجائزة، وتضمن الفريق الطلبة: أبو بكر بدر الدين، ايمان عبداألمير، حوراء عاشور، علي الحايكي، وإبراهيم بخش.

وهنــأ الرئيــس المؤســس للجامعــة األهلية رئيس مجلــس األمناء 
طلبــة األهليــة عبدهللا الحــواج الفائزين بالجائزة، مؤكــًدا اهتمام 
الجامعــة بتحفيــز طلبتهــا ومنتســبيها علــى خــوض غمــار ريــادة 
األعمــال لمــا لهذا القطــاع من أهمية بالغة في دفــع عجلة التنمية 
يشــارك  أن  إلــى  الجامعــة  تطمــح  حيــث  للمملكــة،  االقتصاديــة 
خريجيهــا فــي خلــق فــرص عمــل لغيرهــم وأن يحققــوا إضافــة 

نوعية في السوق البحرينية.
وخــالل اســتقباله ألعضــاء فريــق كليــة العلــوم الماليــة واإلدارية 
الفائــز بجائــزة أفضــل منتج علــى مســتوى الجامعــات البحرينية 
 ،)Ahlia Business Club- ABC( وأعضــاء نادي األهلية لألعمــال
عبــر الحــواج عــن شــكره لطلبــة الجامعــة علــى أدائهــم المتميــز 
وأفكارهــم اإلبداعيــة التي قادتهم نحــو هذا اإلنجاز، وإلى رئيس 
قســم المحاســبة واالقتصاد عبدالمطلب الســرطاوي، واألســتاذة 
فاطمــة الرواحــي بالشــكر والتقديــر علــى مــا قدمــوه مــن توجيه 
وإشــراف أكاديمــي، واستشــارات مهنيــة ألعضــاء الفريــق خــالل 

فترة البرنامج. ومن جهته أعرب رئيس الجامعة األهلية منصور 
بالمســتوى  بهــذا اإلنجــاز، مشــيدا  العالــي عــن فخــره واعتــزازه 
مختلــف  فــي  األهليــة  الجامعــة  طلبــة  حققــه  الــذي  المتقــدم 
المســابقات المحلية والعالمية، وعلى حرصهم الشديد على حمل 

رســالة الجامعــة األهليــة المتمثلــة فــي تحقيــق تنميــة مجتمعية 
مــن خــالل رفد المجتمع البحريني بخرجيــن ذوي مهارات علمية 
وعمليــة قادريــن على المســاهمة فــي تحقيق الرؤيــا االقتصادية 

للمملكة البحرين، وهو ما تم عكسه فعال في هذه المسابقة.

ــار ريــــــادة األعـــمـــال ــى خــــوض غـــمـ ــل ــة ع ــب ــل ــط ــز ال الــــحــــواج: تــحــفــي

“األهلية” تفوز بجائزة “أفضل منتج” في “إنجاز البحرين”

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

أوقفــت المحكمة الكبــرى المدنية 
النظــر  اإلداريــة(  )الدائــرة  األولــى 
قــرار  صــدر  طبيبــة  دعــوى  فــي 
بإلغــاء ترخيــص مزاولتهــا لمهنــة 
الطــب البشــري، علــى اعتبــار أنهــا 
ــا بحــق إحــدى  ارتكبــت خطــأً طبيًّ
صــدور  لحيــن  وذلــك  مرضاهــا؛ 
حكــم نهائــي وبــات فــي القضيــة 
الجنائيــة المرفوعــة ضدها والتي 
لــم يتــم الفصل فيها بعــد، على أن 
تســتأنف الدعوى بعد زوال ســبب 

الوقف. وجــاء في حكم المحكمة 
قــد  كانــت  المدعيــة  الطبيبــة  أن 
تقدمــت بالئحــة الدعــوى، والتــي 
ذكــرت فيهــا أنــه صــدر قــرار مــن 
الرئيــس التنفيذي للهيئة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية 
“نهــرا” بإلغــاء ترخيصهــا لمزاولــة 
وشــطب  البشــري  الطــب  مهنــة 
اســمها مــن ســجالت الهيئــة، على 
ا أثناء  ســند أنها ارتكبت خطأً طبيًّ

عالجها لمريضة.

وقف دعوى طبيبة متهمة بخطأ طبي

محرر الشؤون المحلية

)بصفتهــا  الثانيــة  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  إن  الشــريطي  غالــب  المحامــي  قــال 
االســتئنافية( قضــت بإلغــاء حكــم يقضــي بتغريــم موكلــه مبلــغ 1000 دينــار عــن تهمــة 
مزاولتــه نشــاط تجــاري بتربيــة األفاعــي والســحليات دون ترخيــص، وقضــت مجــددا 

ببراءته مما نسب إليه من اتهام.

ولــم تحــدد التحريــات مصــدر حصــول المتهــم 
معــه  التحقيــق  وفــي  أنــه  إال  الزواحــف،  علــى 
بمعرفة النيابة العامة قّرر أنه لم يجلبها بنفسه، 
وإنما اشــترى قبل 10 ســنوات األفاعي الكبيرة 
الحــراج”، ويبلــغ  الباعــة فــي “ســوق  مــن أحــد 
عددها 13 أفعى كبيرة الحجم من نوع بورميز، 
جوانــا،  نــوع  مــن   29 وعددهــا  الســحالي  أمــا 

فاشتراها قبل سنة واحدة من السوق ذاته.
 ولفــت المواطــن إلى أنه يهــوى تربية الزواحف 
وال يــزاول أي نشــاط تجــاري بهــا وال يأخــذ أية 
ألحــد  يســمح  ال  كمــا  شــخص،  أي  مــن  أمــوال 
بلمســها أو التصويــر معهــا ســوى عائلتــه فقــط، 
وســبق أن أجــرى معه تلفزيــون البحرين مقابلة 

ولقاءات صحافية بشــأن الزواحف التي يربيها 
ولــم يبلغــه أحد مســبقا طوال تلك الســنين بأنه 
تربيتهــا ممنوعــة، مؤكدا على أن قيمة الثعابين 
فقــط تصــل إلــى 5000 دينــار، وأنها غير ســامة 
وال تهاجــم النــاس. كمــا قرر أنه وبســبب خبرته 
العريــن  محميــة  إدارة  فــإن  الزواحــف  بتربيــة 

تتصل به ليقوم بمعالجة األفاعي لديهم.
 وبّيــن أنــه رفــض ســابًقا المشــاركة فــي معرض 
وطنــي، وكذلــك المشــاركة في ســيرك، مبيًنا أن 
التكســب،  تربيتهــم هوايــة وليســت مــن أجــل 
منكــًرا االتهامــات الموجهة إليه أثنــاء التحقيق 
بجلــب تلــك الحيوانــات ومزاولة نشــاط تجري 

بدون ترخيص.

محكمــة  أن  الشــريطي  المحامــي  وأوضــح   
أول درجــة قضــت ورغــم ذلــك بمعاقبــة المتهم 
بالغرامــة بمبلــغ 1000 دينــار، فلــم يقبــل موكلــه 

بهذا الحكم وطعن عليه باالستئناف الماثل.
 ودفــع الشــريطي أمــام المحكمــة االســتئنافية 
بــأن أوراق الدعــوى خلــت ممــا يفيــد بــأن أفراد 
الشــرطة مجــري التحريــات تــم ندبهــم بموجب 

قــرار مــن الوزيــر المختــص بشــؤون التجــارة، 
الدعــوى  قبــول  عــدم  معــه  يثبــت  الــذي  األمــر 
لرفعهــا بغيــر الطريق الــذي رســمه القانون حال 
كونهــا مــن الجرائــم التي تطلــب القانون صدور 
إذن كتابــي، وال يجــوز رفــع الدعــوى الجنائيــة 
بــدون إذن بحســب مــا نصــت عليــه المــادة 20 
مــن قانــون الســجل التجــاري. كما دفــع ببطالن 
إذن التفتيــش الصــادر مــن النيابــة لعــدم جدية 

التحريات.
وأكــدت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا ببراءتــه 
أن الظروف والمالبســات التــي تحيط بالواقعة 
جــاءت فــي مجملهــا محاطة بظــالل كثيفة من 
الشــك والريبــة، بمــا ال تطمئــن معــه إلــى صحــة 
االتهــام المســند إليه، خاصة وأنــه أنكر الواقعة، 
وأن دليــل االتهــام قبلــه جــاء قاصــًرا عــن بلــوغ 
حــد الكفايــة لما أحــاط به من شــك وأصابه من 
ضعف، كما أن األوراق خلت من الدليل اليقيني 

الذي تطمئن إليه على ثبوت االتهام في حقه.

بــهــا تــــجــــاري  ــاط  ــ ــش ــ ن أي  يــــــــزاول  لــــم  ــي  ــلـ ــوكـ مـ الـــشـــريـــطـــي: 

إلغــــــــاء الحكــــم الصــــادر ضد مربـــــي األفاعــــي

عباس إبراهيم

غالب الشريطي



tariq.albahar
@albiladpress.com

إعداد: طارق البحار

قدم الدكتور هشــام جمال الدين وكيل المعهد العالي للســينما بأكاديمية الفنون 
بالقاهرة محاضرة مهمة في مهرجان العين السينمائي في دورته األولى مؤخرا 
بحضــور كبيــر مــن المهتميــن والمخرجيــن والفنانيــن وباشــراف هاني الشــيباني 
المديــر الفنــي للمهرجــان عــن العالقــة التبادليــة بيــن المخــرج وأدوات الكاميرا، 
حيث تحدث بالتفصيل عن مسؤوليات ومهام المخرج السينمائي باعتباره قائد 

العملية اإلبداعية والمسؤول األول عن العمل السينمائي.

ــال، من  ــمـ يــعــتــبــر الـــدكـــتـــور هـــشـــام جـ
مجال  في  المتخصصين  األكاديميين 
من  العديد  وله  الرقمية  التكنولوجيا 
المؤلفات في هذا المجال، وقد حصل 
خالل مسيرته العلمية على الكثير من 
المختلفة  التقدير  وشهادات  الجوائز 
ــي الــثــقــافــي وشــرطــة  مــن مــجــلــس دبـ
دبي ووزارة الثقافة والشباب وتنمية 
الــمــجــتــمــع بـــدولـــة اإلمــــــارات الــعــربــيــة 
الكويتي.  األمـــة  ومــجــلــس  الــمــتــحــدة 
مناهج  مــن  العديد  بوضع  شــارك  كما 
من  للكثير  الحديث  الرقمي  التصوير 
واصدر  المختلفة  العربية  المؤسسات 
العديد من الكتب اهمها “التصوير في 
البالد  مسافات  الــوســائــط”..  مختلف 
الشائق  الــحــوار  بــه وكــان هــذا  التقت 

معه:

حدثنا اوال عن مستوى االفالم 
التي شاهدتها في المهرجان؟

فـــي الــحــقــيــقــيــة قــبــل وصـــولـــي الــى 
كبيرة  بصورة  متوقعا  اكــن  لم  العين 
ــهـــدت مـــن افــــالم،  عـــن جـــــودة مـــا شـ
ــعــديــد من  افــــالم مــتــنــوعــة قــدمــت ال
االبــداع  تعشق  شابة  وبأيادي  االفكار 
في  اســمــهــا  لحفر  يمكن  مــا  وتــقــديــم 
مهرجان  الكبيرة.  للشاشة  العالم  هذا 
فهو  عــمــالقــًا،  ولــد  السينمائي  العين 
السينما  بــدفــع  يــهــتــم  جـــاد  مــهــرجــان 
ــام،  األمـ إلـــى  والخليجية  ــيــة  اإلمــارات
في  هناك شراكة  أنه سيكون  وصــرح 
القريب العاجل بين المهرجان ومعهد 
السينما في القاهرة الستضافة شباب 
العالي  بالمعهد  لــلــدراســة  المخرجين 
للسينما، كذلك تقديم ورش عمل من 
اإلماراتيين  للمبدعين  المعهد  أساتذة 

ايماني  بــالــرغــم مــن  الــعــام  مـــدار  على 
عالي  معهد  فتح  بضرورة  الشخصي 
للتمثيل في الخليج العربي في اقرب 
سينمائي  جيل  لتقديم  ممكن  وقــت 
ــراج  ــي ويــعــرف اســاســيــات االخــ واعــ

بحرفنة.
 تحدثت في الندوة عن بالتفصيل عن 
مسؤوليات ومهام المخرج السينمائي

السينمائي  العمل  في  المخرج  يعتبر 
العملية  قــائــد  هـــو  عــمــومــا  الــفــنــي  او 
عن  األول  والـــمـــســـؤول  اإلبـــداعـــيـــة 
الـــعـــمـــل، فــهــو الـــــذي يـــقـــوم بــتــرجــمــة 
بصرية  لــصــورة  وتحويله  السيناريو 
مــادة  هيئة  فــي  الــشــاشــة  عــلــى  تظهر 
فــيــلــمــيــة، لـــذا يــجــب أن تــتــوافــر في 
يكون  أن  أهمها  صفات  عدة  المخرج 
تقديم عمل  من  تمكنه  رؤيــة  صاحب 
اإلبداعية،  بصمته  يحمل  مميز  فني 
على  بالقدرة  يتحلى  أن  يجب  كذلك 
العمل  فريق  قيادة  ليستطيع  القيادة 
بأسلوب حكيم ال يعتمد على االنفعال 
والعصبية بقدر ما يعتمد على التركيز 

واالستفادة من عناصر العمل.
فإلى جانب مهام المخرج الفنية هناك 
مهام إدارية يجب أن يقوم بها وأهمها 
الطارئة  للمشكالت  حلول  إيجاد  هي 
التي قد تظهر أثناء التصوير لكن دون 
عمله،  بمستوى  تضر  تــنــازالت  تقديم 
شخصًا  يكون  أن  المخرج  فعلى  لــذا 
للعناصر  ومــلــهــمــًا  ومــنــظــمــًا  مـــســـؤوالً 
العمود  بمثابة  فهو  المشاركة،  الفنية 

الفقري للعمل.

هل يتوقف عمل المخرج فقط 
في “اللوكيشن”؟

على  المخرج  دور  يتوقف  ال  مطلقا، 

“اللوكيشن”  داخــل  الممثلين  توجيه 
ــل يــجــب عليه أن  ب ورســـم حــركــتــهــم 
ــة بــكــافــة الــعــنــاصــر  ــ يــكــون عــلــى درايـ
بشريط  إحساسه  أهمها  مــن  األخـــرى 
ــى تــوظــيــف  ــلـ الــــصــــوت وقـــــدرتـــــه عـ
صوتية  مــؤثــرات  ووضـــع  الموسيقى 
عــلــى حـــدة، كذلك  كــل مشهد  تــخــدم 
فان دوره يمتد لمرحلة المونتاج الذي 
يتم خاللها التحكم في بناء كل مشهد 

تصاعدي  بشكل  الفيلم  مشاهد  مــن 
ــداث والــتــحــكــم فــي إيقاعه  ــ مــع األحـ
الــداخــلــي والــخــارجــي واإليــقــاع العام 
وقبل  األهمية،  بالغ  أمــر  وهــو  للفيلم، 
كل ذلك فأن قدرات المخرج اإلبداعية 
تتمثل في قدرته على توظيف أدواته 
الــفــنــيــة فـــي مــرحــلــة الــتــصــويــر، مثل 
االستخدام األمثل للعدسات، واختيار 
الـــزوايـــا، وتــوظــيــف حــركــة الــكــامــيــرا 
المخرج  أدوات  مــن  وغيرها  درامــيــًا، 

الفنية التي تبرز قدرته االحترافية.

لم ركزت في الندوة على 

جانب التصوير السينمائي؟

ــاس،  الــتــصــويــر الــســيــنــمــائــي هــو األســ
اليوم  الديجتال  السينمائي  التصوير 
يــعــتــمــد اســـاســـا عــلــى اســاســيــات فن 
ان  وخصوصا  السينمائي،  التصوير 
يختلف،  لن  الفني  واالبــداع  التطبيق 
الــوســيــط،  هـــو  سيختلف  ــذي  ــ ال لــكــن 
حيث  يتغير،  لــن  وفني  ابــداعــي  إنما 
يتعين علي فقط أن أعرف مواصفات 
الفني  ابـــداعـــي  أن  حــتــى  منهما  كــل 
سيصل إلى أعلى مستوى له بناء على 
ال  أنني  أي  الوسيط.  هــذا  مواصفات 
أستطيع أن أقدم للناس سينما رقمية 
مـــن غــيــر أن يــكــون لــديــهــم الــقــاعــدة 

األساسية الفيلمية.

هشام جمال الدين: لألسف مازلنا نملك معهدا واحدا فقط للتمثيل

عمل المخرج ليس فقط في “اللوكيشن”

الشهير  الكرتون  فيلم  على  مضى 
بــاســم  عــربــيــا  الــمــعــروف   ،”Akira“
 31 نحو  أكــيــرا”،  النبيل:  “الــمــقــاتــل 
يبدأ تصويره  أن  المقرر  عاما، ومن 
مجددا، بعد أن أعلنت لجنة صناعة 
ــيــفــورنــيــا  ــي واليــــــة كــال األفـــــــالم فــ
ــقــديــم مــنــحــة مــالــيــة  األمــريــكــيــة ت

لصناع الفيلم.
ــي مـــيـــل”  ــ ــلـ ــ ــع “ديـ ــوقــ وبـــحـــســـب مــ
ــريــطــانــي، الــفــيــلــم الــجــديــد من  ــب ال
“لــيــونــاردو  الــعــالــمــي  الممثل  إنــتــاج 

دي كابريو”، 44 عاما، لصالح شركة 
“وورنر بروس”، وتلقى 18.5 مليون 
بــمــوجــب  ضــريــبــًيــا،  ــاء  ــفـ إعـ دوالر 
الضريبي” لألفالم  “االئتمان  برنامج 
والتلفزيون، التابع للجنة كاليفورنيا 
ائتماني  مبلغ  أكــبــر  وهـــو  لــألفــالم، 
قــدمــتــه الــلــجــنــة لــقــائــمــة ضــمــت 18 

فيلًما.
“أبيان  ِقبل  من  الفيلم  إنتاج  سيتم 
“دي  أسسها  التي  برودكشنز”  واي 

كابريو” عام 2004.

”AKIRA“ دي كابريو يعيد إنتاج

األفـالم المنتظـرة فـي السينمـا
الكبيـــرة الشاشـــة  فـــي   Pikachu المحبوبـــة  والشـــخصية   Aladdin

أكـــثـــر مـــن فــيــلــم قــــوي ومـــهـــم تــنــتــظــرهــا 
السينمات في مايو 2019.. وفي مقدمتها 
النسخة الثالثة من John Wick من بطولة 

Keanu Reves كيانو ريفز

Long Shot

 Long في  روجن  وسيث  ثيرون  تشارليز 
Shot، تركز القصة على شاب يلتقي بأول 
فتاة يعجب بها في حياته، والتي أصبحت 
العالم. تأثيرا في  النساء  أكثر  واحدة من 

الفيلم سيعرض في 3 مايو.

 Pokemon Detective
Pikachu

شخصية  صــاحــب  ريــنــولــدز  ريـــان  بطولة 
حيث  “ديـــدبـــول”،  الهزلي  الــخــارق  البطل 
يقدم األداء الصوتي لشخصية “بيكاتشو” 
القصة حول  وتدور  “بوكيمون”،  عالم  في 

الذي يختفى  “تيم جودمان”،  الشاب  والد 
فجأة فيقرر الشاب التعاون مع “بيكاتشو” 
من أجل العثور على أبيه. الفيلم سيعرض 

في 10 مايو.

The Hustle

 The آن هاثاواي تعود من جديد في فيلم
امرأتين  حــول  ــداث  األحــ تـــدور   ،Hustle
تسببوا  الذين  الرجال  من  للثأر  تخططان 
في أذى لهما في الماضي، الفيلم سيعرض 

في 10 مايو.

 John Wick: Chapter 3

ــثــالــث من  ــجــزء ال ــال كــيــانــو ريــفــز يــعــود ب
الذي سيتعرض  الشهير جون ويك  الفيلم 
لــلــقــضــاء عــلــى حياته،  لــمــؤمــرات شــرســة 

الفيلم سيعرض في يوم 17 مايو.

Aladdin

 النسخة الحية المنتظرة من “عالء الدين” 
ستطرح في يوم 24 مايو، حيث ستعرض 
ويل  يجسد  الدين”،  “عــالء  فيلم   Disney

دور  ويــلــعــب  فــيــه،  “الــجــنــي”  دور  سميث 
أصل  مــن  الكندي  الممثل  الــديــن”،  “عـــالء 

مصري مينا مسعود.

Godzilla: King of the
Monsters

ــثــانــي مـــن فيلم  يــعــرض حــالــيــا الـــجـــزء ال
بين  مواجهة  ستحدث  حيث   ،Godzilla
مجموعة من الوحوش الضخمة من بينهم 
يترك  مما  ورودان،  ومــوثــرا  “جـــودزيـــال”، 

البشرية أمام مصير مجهول.
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يســتعد النجــم األميركــي بــن أفليــك، لبطولــة فيلــم ســينمائي تــدور أحداثه عن 
الحــرب العالميــة الثانيــة، الفيلــم مأخــوذ من روايــة للمؤلف األميركــي ريك باير 
بعنــوان “The Ghost Army of World War II”، والتــي تــم اقتباســها فــي فيلم 

وثائقي بنفس االسم عام 2013.

وتدور قصة الفيلم حول لجوء وحدات تابعة لقوات الجيش األميركي إلى تجنيد 
بعض الوكاالت الدعائية واإلبداعية خالل فترة الحرب العالمية الثانية، العتماد 
المصنوعة  المزيفة  الدبابات  بناء عدد من  والتمويه من خالل  التضليل  أساليب 
من الخشب والملونة لخداع القوات األلمانية على الجبهة، وايهامهم بأن الجيش 

األميركي لديه أعداد أكبر من القوات مما كان عليه بالفعل في الواقع.

 كشــفت بعــض التقاريــر الصحفيــة مؤخــرا أن فيلم االكشــن والتشــويق 
المنتظر “Bond 25” سوف يبدأ تصويره خالل أسبوع في النرويج. 

العالمي  الــمــخــرج  إخـــراج  مــن  الفيلم 
ــي  ــوجــ الــــشــــهــــيــــر كـــــــــــاري فــ
فـــوكـــونـــاجـــا، وتـــعـــاون على 
كتابة السيناريو الخاص به كل 
فليمينج  وإيــان  بويل  دانــي  من 
بورفيس  هــودج ونيال  وجــون 
ــارك في  ــ ــد، وشــ ــ ــرت ويـ ــ ــ وروبـ
إنتاجه كل من باربارا بروكولي 

ومايكل جى ويلسون.
مغامرة  حول  الفيلم  قصة  وتــدور 
أخــرى مــن مــغــامــرات ومهمات 
ــشــهــيــر  ــري ال ــ ــسـ ــ الـــعـــمـــيـــل الـ
ــارك  جــيــمــس بـــونـــد، ويـــشـ
ــة الـــفـــيـــلـــم كــل  ــولـ فــــي بـــطـ
وليا  كريج  دانــيــال  النجوم  مــن 
وغيرهم.  هاريس  وناعومي  سيودوكس 
وكان “دانيال” جسد شخصية “جيمس 

بوند” في 4 أجزاء مختلفة للفيلم.

بعد غياب 10 سنوات، أعلنت فرقة “اإلخوة جوناس” Jonas Brothers رسميا 
.Happiness Begins عن طرحهم ألبومًا غنائيًا جديدًا يحمل عنوان

وأعلن األخوة الثالثة كيفن وجو ونيك جوناس عن تاريخ اصدار االلبوم الجديد 
والذي سيكون في في 7 يونيو المقبل.

األخ  وقــال  إليهم.  بالنسبة  األلبوم  عنوان  معنى  عبره  شرحوا  فيديو  ونشروا 
األصغر في الفرقة نيك جوناس: “حرصنا على أن نقدم لكم كل السعادة والسرور 
السلسلة  ونجمة  جوناس  جو  خطيبة  ظهرت  كما  يوميًا”.  بها  تغمروننا  التي 

الشهيرة “صراع العروش”، صوفي ترنر، في الفيديو ومدته 26 ثانية.

The Ghost Army of World War II

Bond 25... قريبا

عودة اإلخوة جوناس

طارق البحار

نشر النجم الهندي سلمان خان صورا حصرية من داخل موقع تصوير 
Da�  أحــدث أفالمــه، وهــو الجــزء الثالث من سلســلة أفالمه الشــهيرة

bangg، ونشــر ســلمان صــور مــن فيلمــه الجديــد Dabangg 3 علــى 
Da�  صفحتــه علــى اإلنســتغرام وكتــب معلقــا عليهــا: “بدأنــا تصويــر

bangg 3 في نارمادا الجميلة”.

يأتي ذلك بعد أن تم اإلعالن عن بدء 
الشهير  الممثل  وشقيقه  خان  سلمان 
 Dabangg تصوير  ــدء  ب خــان  أربـــاز 
سلمان  نشر  ذلــك  مــع  وبــالــتــزامــن   ،3
صورة تجمعه بالراقص االستعراضي 

برابهو  الهندي  والــمــخــرج  المحترف 
ديــفــا وهـــو مــخــرج الــفــيــلــم، كــمــا نشر 
أيضا مقطع فيديو يجمعه مع شقيقه 
تصوير  بــدء  موعد  عن  وأعلن  أربــاز 

الفيلم.

Dabangg 3 سلمان خان ينشر صور حصرية من
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أساســي للثريد والباجــة وال نقدر أن نتذوقه وهو ســاخن!

الخباز الشعبي... نجم رمضان

يزداد شراء خبز التنور في شهر رمضان في البحرين من المواطنين من المخابز 
الشــعبية المنتشــرة فــي البحريــن والتي اصبحت اليوم لالســف تــدار بعضها من 
قبل اسيويين، ويحرص الكثير على تناوله مع وجبة اإلفطار، فهو متوارث عبر 
األجيــال منــذ القــدم في المملكة بانواعها االســمر واالبيض ومــع الجبن وغيرها 
ومــازال الخبــاز الشــعبي يعتمــد علــى الشــغل اليــدوي فــي صناعــة الخبــز، يقــف 
ســاعات أمــام لهيــب النار يتصبــب عرقا مرتديا كالعادة ســرواال طويــال وفانيال 
داخليــة رابطــا شــريطا مــن القمــاش على رأســه كي يســتطيع أن يتحمــل لهيب 
النار، ووســط ذلك نجد رواده يقفون في صفوف أمام المخبز ينتظر كل واحد 

دوره حتى يشتري طلبه من الخبز الحار.

ويعتبــر عندنا “الثريد” من أهم األكالت 
الشــعبية الشــهية والشــهيرة والقديمــة 
ويعتمد اساســا على هذا الخبز الشعبي 
او الرقاق. وهي أكلة ولم يتغير شــكلها 
أو لونها أو رونقها على الســفرة، وغالبًا 
ما يؤكل في شهر رمضان وال يمكن أن 
يتلذذ بطعمها سوى في الشهر الفضيل 
خصوصــا ونحــن ال نســتطيع اكله غالبا 
وهــو خــارج مــن التنور بســبب الصيام، 
فيتحمــل الصائــم الرائحــة الرائعــة لــه 
حتــى االفطار. وتقوم المرأة البحرينية 
بإعــداد هــذا الطبق يوميًا خالل الشــهر 
الوجبــات  مــن  كوجبــة  انقطــاع  دون 
الرئيســية، ويجهز من مكونات بسيطة 
رقــاق”  “خبــز  فيهــا  األساســي  الشــق 
مــع  الدجــاج  أو  غالبــًا  اللحــم  ومــرق 
بعــض الخضروات ومــن اهمها الليمون 

االسود.
ويســتخدم ايضــا الخبــز فــي رمضــان 
ألغــراض عدة لعــل أبرزها هو تحضيره 
مع”الباجة”، وأيضا يستخدم الخبز في 

عمل محاشي معينة اذ يلف فيها الخبز 
ويقدم كطبق شهي. والخبز بشكل عام 
عرف منذ األزل اذ يعتبر مصدرا غذائيا 
دراســات  وأثبتــت  البدائــي  لالنســان 
غذائيــة  مكونــات  بالخبــز  ان  حديثــة 
قيمــة تســاهم فــي بنــاء االنســان، وفي 
الوقــت الحديث يــكاد ال يخلو بيت من 
رغيــف الخبز فهو يدخل في جميع 
المأكــوالت ســواء عربية أو 

غربية.
طريقــة  امــا 

تحضيــر الرغيــف فــإن العمليــة متعبــة 
جــدا وتحتاج الــى جهــد، فالخباز يضع 
المــاء علــى الدقيــق فــي انــاء كبيــر ثــم 
حتــى  ويتركــه  عليــه  الخميــرة  يضــع 
يصل الى عملية التخمر بعد ذلك يقوم 
العمــال بوقــت كاف بتجهيــز العجينــة 
الطاولــة، فيكــور  للخبــز علــى  الالزمــة 
العجين على هيئة كرات ويقوم المحّور 
المحــوار،  بواســطة  العجينــة  الفــراد 
ويقدمــه للخبــاز، ومن ثم يقــوم الخباز 
مــن  المكونــة  الملصقــة  علــى  بوضعهــا 
قطعــة خشــب دائرية ومغطــاة بالقطن 
ثــم يلصقهــا داخــل  أو االســفنج ومــن 
التنــور وبعــد ان ينضــج الرغيــف هنــاك 
أداتان الخراجه، األولى منقاش طويل 
طولــه متر ونصــف المتــر، معكوف في 
رأسه ومحدب كالمسمار لنزع الرغيف 
طويــل  منقــاش  والثانــي  بواســطته، 
كمنقاش الفحم. عالوة على ذلك فعلى 

الخبــاز ان يحتفــظ بتأجيــج النــار فــي 
التنــور لفتــرة طويلــة كــي يســاعد ذلك 
فــي نضــج الخبز وأثنــاء عمليــة اللصق 
للعجيــن الذي تــم تقطيعه يكون الخباز 
رجليــه، ويحنــي  احــدى  ويمــد  جالســا 
االخرى، فيمســك اللصاقة بيده ويتكئ 
بيده األخرى على حافة التنور، ويحني 
ظهــره لألســفل حتــى يدخــل شــيئًا من 
جســمه فــي التنور كــي يلصــق الرغيف 
الفــرن  داخــل  قليلــة  دقائــق  ويتركــه 
المتأجــج النيران ثم يخرج خبزا شــهيا 
طريــا لذيــذ الطعــم. وفــي رمضــان فإن 
مخابــز التنــور ال يهدأ لها بــال وتحديدا 
فــي وقــت الــذروة، اذ تزدحــم الطوابير 
عنــد الخبــاز بعــد صــالة العصــر وحتــى 
قبــل آذان المغرب بدقائــق، والكل يريد 
ان يأخذ الخبز حتى يقدم على االفطار 

على أشكال مختلفة.

متوارث عبر األجيال منذ القدم في المملكة 

تتضمــن بعــض موائد شــهر رمضان فــي البحرين و دول الخليــج العربي طبقا يدعى 
“الساقو”، وهو عبارة حبوب على شكل كرات صغيرة يتم نقعها وطبخها مع إضافات 

خاصة لتصبح حلوى لذيذة، وأصبحت البيوت تقدمه في األعياد والمناسبات.

 وتتميز به سفرة رمضان كحلوى تقدم بعد 
اإلفطــار أو تأخيــره إلــى مــا بعــد التراويح، 
ولقــد  تناولــه.  متعــة  الضيــوف  ومشــاركة 
تعلقنــا ونحــن أطفــال بحلوى الســاقو، فكنا 
نراقــب عــن كثــب مســاعي األمهــات قديمًا 
في كيفية تحضيره وتقديمه وهو ساخن.. 
ولكن هل تساءلتم يوما ما “الساقو”؟ ومن 
أيــن يتــم جلبــه؟ وهــل حلــوى الســاقو هــي 

الشكل الوحيد الذي يمكن تناولها به؟
نشــوي  دقيــق  عــن  عبــارة  هــو  الســاقو 

المنيهــوت،  نبــات  جــذور  مــن  يســتخرج 
ويســمى التابيوكا، ويباع في شكل شرائح 
وتــزداد  مســحوقا،  أو  صغيــرة  كريــات  أو 
عنــد  شــفافة  وتصبــح  حجمــا  التابيــوكا 
البودينــغ  تجميــد  فــي  وتســتعمل  طهيهــا، 
فــي  المنيهــوت  يــزرع  الحســاء.  وتكثيــف 
شــرق البرازيل، ويشــكل جزءا أساســيا من 
الطعــام فــي جنــوب أميــركا وجنوب آســيا، 
الدوائيــة  الصناعــة  فــي  أيضــا  ويســتعمل 

وصناعة الشيبس.

“الساقو”... من البرازيل للبحرين
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أعلنــت الفنانة رانيا يوســف عن مســابقة لمتابعيها عبر حســابها 
على إنستغرام تكون جائزتها رحلتين لشخصين إلى مدينة شرم 
الشــيخ وإقامة شــاملة كل المصاريف في أحد الفنادق المطلة 

على البحر األحمر.
وكتبت رانيا عبر حسابها في النستغرام.. في رمضان 30 سؤاًل، 

كل يوم ســؤال، ســيتم اختيار اثنين فائزين، والجائزة رحلتين إلى 
شــرم الشــيخ متضمنة كافة المصاريــف بفندق دريم ريزورت شــرم 

الشيخ المسابقة على الحسابات الثالثة “تويتر- فيس بوك- إنستغرام” .

فتحــت الفنانة أصالة النــار على صديقتها الســابقة الفنانة 
أنغــام خــالل اســتضافتها في برنامج “عايشــة شــو” مع 
اإلعالمية التونســية عائشــة عثمان، بعدما وصفت زواج 
زميلتهــا من الموزع أحمــد إبراهيم، وهو الزوج الســابق 
لبنة شــقيقة زوجها طــارق العريان بأنه “خــراب بيوت”، 

مؤكــدة أن عالقتها مع أنغام  لن تعود مثلما كانت حتى لو 
اعتــذرت؛ ألن ما حدث ل يبرر باعتــذار. وقالت أصالة إن العتاب 

واللوم يرهقها.

بعد غياب لســنوات عن التواجد في الســباق الرمضاني، تطل 
الفنانــة حنــان تــرك هذا العــام مــن خــالل األداء الصوتي 
في مسلســل “صدق رســول اللــه”، والذي يتنــاول قصة 
حيــاة اإلمام البخاري، وهو العمل الــذي انتهت منه العام 
الماضــي، لكــن لم يتــم عرضه ألســباب لها عالقــة بعدم 

النتهــاء مــن التقنيــات الخاصــة بــه والمرتبطــة بالصورة 
البصريــة. المسلســل الــذي كتبه فــداء الشــندويلي، ويخرجه 

مصطفى الفرماوي سيعرض عبر شاشة قناة دريم في مصر.

حنان ترك في رمضانزواج أنغام... خراب بيوتمسابقة رانيا لرمضان

طارق البحار
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ني فيِه َعلى  اَلّلُهمَّ َقّوِ
اِقاَمِة اَْمِرَك، َواَِذْقني فيِه 

َحالَوَة ِذْكِرَك، َواَْوزِْعني 
فيِه أِلَدآِء ُشْكِرَك ِبَكَرِمَك، 
َواْحَفْظني فيِه ِبِحْفِظَك 

َوَسْتِرَك، يا اَْبَصَر 
النَّاِظريَن.
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للثريد البحريني اللذيذلم يتغير شكله أو لونه أو رونقه



الفنان القدير محمد ياسين
الجوع في رمضان، واحد من ابرز المتاعب والمشاكل التي يعانيها الصائمون خالل شهر 
رمضان نتيجة االنقطاع عن تناول الطعام والشــراب لســاعات طويلة ولفترة طويلة من 
وقت االمساك في الفجر لحين موعد االفطار في المغرب. ولصوم صّحي خالل رمضان.. 

طّبقوا هذه النصائح:
• التركيــز علــى االطعمــة الغنية بااللياف، والتي اثبتت العديد من االبحاث قدرتها الفائقة 

على تقليل الشعور بالجوع وسد الشهية خالل النهار.
وتتوافر االلياف بشكل كبير في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات وهي 

ايضا غنية بالماء.
• تنــاول الســلطة التــي تحوي ســعرات حرارية قليلــة لكنها غنية بعناصر عدة تســاعد في 
تجنــب الشــعور بالجــوع فــي رمضــان. ويمكن اعداد ســلطة شــهية وخفيفــة وصحية من 

بعض المكونات الصحية مثل الخس والخيار والطماطم والكرفس وغيرها.
• تنــاول عصيــر البرتقــال أو الجريــب فروت، وهمــا من الفواكه الحمضيــة الغنية بااللياف 

والتي تزيد الشعور بالشبع وتحافظ على مستوى السكر في الدم ضمن الحد الطبيعي.
• تناول المكسرات يجنبك الشعور بالجوع في رمضان ايضا، كونها غنية بااللياف ويمكن 
تناولها على وجبة الســحور مع الزبادي والشــوفان كما يمكن اســتبدالها بالحلويات الغنية 
بالســعرات الحراريــة والســكر والتــي ترفــع مــن نســبة الجــوع خــالل الصيام، لكــن ينصح 
باالعتــدال فــي تنــاول المكســرات  • تنــاول الطعــام بهــدوء ومضغــه جيــدا، كــون الدمــاغ 

يستغرق 20 دقيقة كي يستوعب انه حان وقت التوقف عن الطعام.
• بــدء وجبــة االفطــار بكــوب من الحليــب او الزبادي، الــذي هو اضافة لفائدتــه في تقوية 

العظام فانه يعوض الجسم عن الطاقة الالزمة له طوال النهار.
• تقســيم وجبــة االفطــار الــى قســمين، بحيث يمكنك تنــاول الحليب او الزبــادي مع التمر 
وتنــاول طبــق الشــوربة ثــم اداء صــالة المغــرب، وبعدهــا بســاعة او بعــد صــالة التراويح 

تناول القسم الثاني من وجبة االفطار.
• تأخير وجبة السحور قدر االمكان، والتأكد من احتوائها من اطعمة غنية بااللياف تعزز 

الشعور بالشبع خالل النهار.
• التقليل من تناول الحلويات التي تزيد الشعور بالجوع واستبدالها بالفواكه الطازجة.

• شــرب المــاء بمعــدل 10-8 اكــواب بيــن وجبتــي االفطــار والســحور لتعويــض مــا يفقده 
الجسم من الماء خالل الصيام وهو ما يؤدي لالصابة بالجوع خالل ساعات الصيام.

مــع حلــول شــهر رمضــان المبارك، ومن المتعارف في هذا الشــهر الكريــم أن تكثر األعمال 
التلفزيونيــة التــي يقــوم فيهــا الفنانــون بــأداء أدوار فــي الغالــب مــا تكــون بعيــدة عــن 
شــخصياتهم الحقيقيــة، إذ يجســدون أدوارا أخــرى عديــدة، وفــي العادة تــدور في ذهن 
المشــاهد تســاؤالت عن حياتهم الطبيعية وكيف يقضون أيامهم، اســتطلعت “مســافات 
البــاد“ مــع بعــض الفنانيــن البحرينييــن للتعــرف علــى حياتهــم اليومية في شــهر رمضان 
الكريــم وعــن كيفيــة قضــاء الشــهر الكريــم وما طقوســهم الخاصــة التــي يتبعونها خال 
الشــهر الفضيــل ومــا البرامج المفضلة لهــم بعيدا عن أجواء العمل والروتين باقي أشــهر 
الســنة، وهــل كانــت جديــدة أم أنهــا اتــت تواصــا لعــادات قديمــة تأصلــت فــي وجدانهم 

واستمروا في تأديتها على مّر السنوات الماضية. 

الفنــان البحرينــي القدير محمد ياســين 
يعبــر عــن ذلــك بقولــه:” شــهر رمضــان 
االشــهر  اجمــل  مــن  علينــا  هللا  اعــاده 
الرتباطــه بالتقــرب لله وانشــغال الناس 
بأمور العبــادة والدعاء، بالمقابل ينتظر 
التلفزيونيــة  اعمالهــم  الفنانــون عــرض 

لرؤية ردة فعل الجمهور.
انا شخصيا اترك كل شيء في رمضان 
والقيــام  والصيــام  بالعبــادة  واهتــم 
والذكــر وقــراءة القــران والتقرب من 
هللا وأتمنــى مــن هللا ان يوفقنــا فــي 

اعمــال جيدة ترضيه وترضي الناس، 
ويعتبــر رمضــان فرحــة ومتعــة لما له 
مــن اجــواء اجتماعية خاصــة بحيث 

واألصدقــاء  األهــل  تجمعــات  تكثــر 
تتميــز  التــي  االفطــار  وجبــات  علــى 
بــاألكالت الرمضانيــة بعيــد عــن باقي 
اشــهر السنة مثل الثريد والخنفروش 
بالشــهر  ارتباطهــم  بحكــم  والســاقو 
الفضيــل لمــا لهــم مــن لــذة خاصة في 

رمضان.
 ومن االجواء المنتظرة والمميزة في 
شــهر رمضان هــي القرقاعــون ورؤية 
فرحــة األطفــال وأيضا المســحر التي 
تعتبــر مــن العــادات القديمــة لمــا لهــا 

تميز في شهر رمضان.

الخميس
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بدأ المخرج أســحق عبــدهللا بروفات 
االجتماعيــة  الكوميديــة  المســرحية 
“جنــون 7 نجــوم” من إنتاج مؤسســة 
ونــادي  الفنــي  لإلنتــاج  بروفشــينال 
والثقافــي  الرياضــي  عيســى  مدينــة 
مدينــة  نــادي  مســرح  خشــبة  علــى 
عيسى، والتي من المؤمل أن تعرض 
خــالل أيــام عيــد الفطــر على مســرح 

نادي المدينة.
الخطــوط  رســوم  فــي  بــدأ  أســحق 
مكثــف  بشــكل  للممثليــن  األوليــة 
والقــوة  الضعــف  نقــاط  واكتشــاف 
متكامــل،  بشــكل  العمــل  ليخــرج 
النجــوم  مــن  عــدد  هنــاك  بــأن  علمــا 
خــالل  البروفــات  فــي  ســيلتحقون 
اليوميــن القادمين، وكما هو معروف 

المسرحية.
وإخــراج  الصقــر  جمــال  تأليــف  مــن 
أحمــد  وتمثيــل،  للــه  عبــدا  إســحاق 
شــيخة  الرويعــي،  جمعــان  مبــارك، 
محمــد  شــاهين،  محمــد  زويــد، 
بوســعد، نســرين شــريف، نــورة عيد، 
هبــة  قمبــر،  إيمــان  إبراهيــم،  خليــل 
علــي،  رزان  جاســم،  محمــد  قطــب، 
االســتعراضية  اللوحــات  وتصميــم 
جمعــان الرويعــي والمخرج المســاعد 
الموســيقي  والتأليــف  قمبــر  إيمــان 
الديكــور  النجــدي وتصميــم  يوســف 
المالبــس  وتصميــم  الفــردان  علــي 
واإلكسســوارات فــرح توفيق ورســم 
زهــرة  الرمــال  لوحــات  وتصميــم 
الفوتوغرافــي  والتصويــر  الناصــر، 
العــام  واإلشــراف  ســلطان  يوســف 

احمد جاســم العكبــري.، مدير اإلنتاج 
إنتــاج جعفــر  الحــداد ومتابــع  مــالك 

الحمر.
عبــدهللا  الفنــان  المســرحية  منتــج 
فــي  البروفــات  “بدأنــا  قــال:  جميــل 
وقت مبكر لنصل إلى أعلى درجة من 
اإلتقــان والتآلــف واالنســجام، وكلــي 
بقيــادة  المســرحية  فريــق  بــأن  ثقــة 
المخرج أسحق ســيقدم عمال متميزا 
ســيعجب الجمهور، كمــا حرصنا على 
المســرح  نجــوم  مــن  كوكبــة  تواجــد 
والفــن فــي البحرين في المســرحية” 
وعن هذا العمل قال المخرج اســحق 
عبــدهللا فــي وقــت ســابق لـ”البــالد”: 
نجــوم” عمــل   7 “ جنــون  “مســرحية 
جديــدة  برؤيــة  ســنطرحه  كوميــدي 
هللا  وبــإذن  الســائد،  عــن  ومختلفــة 
ســنقدم عمال ينال استحسان ورضي 
المســرحية  وان  الســيما  الجمهــور، 
الالمعــة  واألســماء  بالنجــوم  مليئــة 
فــي المســرح وهذا بال شــك ســيكون 
دافعــا قويــا للتميــز والخــروج بعمــل 
رائع وجميل يستمتع به الجمهور في 

العيد”.

عمل كوميدي برؤية مغايرة

ــة عــيــســى ــنـ ــديـ ــن بــــنــــادي مـ ــريـ ــحـ ــبـ ــوم الـ ــ ــج ــ ــة بـــتـــوقـــيـــع ن ــف ــل ــت ــخ ــل كـــومـــيـــدي بــــرؤيــــة م ــمـ عـ

أسحق عبداهلل يبدأ بروفات مسرحية “جنون 7 نجوم” 

صحتك مع الصوم

نجوم بـحرينيـة

صوم صحي ومفيد

المكونات

  كوب جريش المطاحن منقوع لمدة ساعة

3 حزم بقدونس مفرومة بشكل ناعم جدا 

  كوب نعناع مفروم ناعم 

  حبة طماطم كبيرة مفرومة

  حبة خيار مقشرة ومقطعة قطعا صغيرة

  حبة بصل صغيرة مفرومة

  كوب زيت زيتون 

  كوب عصير الليمون 

  ملعقة صغيرة ملح

  ملعقة صغيرة فلفل أسود 

الخطوات

في إناء اخلطي الجريش مع باقي المكونات. 

في إناء صغير اخلطي الليمون وزيت الزيتون مع 

الفلفل والملح.

رشي خليط الليمون على السلطة.

يمكن تزيين السلطة بالخس الروماني.

مطبخ

مع الشيف
 فجر المنصوري

تبولة  الجريش

علي حسين

محرر مسافات 

جانب من البروفات المنتج عبدالله جميل يتابع سير البروفات  المخرج أسحق عبدالله خالل البروفات 
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مكسرات عند السحور لصيام دون جوع
يحــرص معظــم الصائمين في شــهر رمضان 
علــى وجــود المكســرات ضمــن غذائهــم؛ لمــا 

تحتويه من ألياف ومعادن مفيدة للجسم.
وتتميــز معظم أنــواع المكســرات بأنها تفيد 
الصائــم الــذي يشــتكي من إحســاس الجوع 
في رمضان، فهي تســاعد علــى صد المعدة، 

لذلك فهي مناسبة في وجبة السحور.
الــذي  الفســتق  المســاعدة،  أنواعهــا  ومــن 
يعــد مصــدرا غنيا بالبوتاســيوم والفوســفور 
والمغنيســيوم واألليــاف الغذائيــة، كمــا أنــه 
يحتوي على نسبة قليلة جدا من الصوديوم 
المناســب لمرضــى الضغــط العالــي، وكذلــك 
علــى نســبة قليلة من الســكريات، مــا يجعله 
خيارا جيدا لمرضى الســكري، ويحوي أيضا 
المــواد  مــن  وأنواعــا  األمينيــة،  األحمــاض 
المضــادة لألكســدة المفيــدة لصحــة القلــب 

والشرايين.
أما عن الســعرات الحرارية، فثالثون غراما، 
أي مــا يعــادل حفنــة يد من الفســتق تحتوي 

على 160 سعرة حرارية.
أنــواع  أكثــر  هــو  الــذي  اللــوز  هنــاك  وأيضــا 
احتماليــة  يقلــل  فهــو  فائــدة،  المكســرات 

نســبة  ويقلــل  القلبيــة،  بالنوبــات  اإلصابــة 
أن  كمــا  الــدم،  فــي  الضــار  الكوليســترول 
اللــوز يحمي شــرايين القلب من الترســبات، 
ويساعد أيضا في بناء عظام وأسنان قوية.

أما عن الســعرات الحرارية، فثالثون غراما، 
أي ما يعادل حفنة يد من اللوز تحتوي على 

165 سعرة حرارية.
وغنــي  للطاقــة،  جيــد  مصــدر  والصنوبــر 
بفيتاميــن )أ( المفيــد للنظــر، كمــا أنه يحتوي 
علــى دهــون مفيــدة للقلــب، ويعــزز مناعــة 

الجسم بسبب احتوائه على فيتامين )سي(، 
كمــا أنــه مصدر غنــي بمعدن الحديــد المفيد 

للجهاز العصبي.
أما عن الســعرات الحرارية، فثالثون غراما، 
أي مــا يعــادل حفنة يد مــن الصنوبر تحتوي 

على 190 سعرة حرارية.
وينصــح الخبــراء بضــرورة اختيــار األنــواع 
وينبغــي  المكســرات،  مــن  المالحــة  غيــر 
االعتدال في تناولها؛ كونها عالية الســعرات 

الحرارية.

قالــت منظمة الصحة العالمية إن أكثر 
من 34 ألف شــخص أصيبوا بالحصبة 
في أنحاء أوروبا في أول شــهرين من 
العــام الجاري، وكانــت معظم الحاالت 
فــي أوكرانيــا وحثــت الســلطات علــى 
ضرورة تطعيم األشــخاص المعرضين 

لإلصابة بالمرض.
وبلــغ عــدد الوفيــات 13 حالــة ضمــن 
34300 حالــة إصابــة في 42 دولة في 
المنطقــة األوروبيــة بمنظمــة الصحــة 
العالميــة، حيث أدى الفيروس لحاالت 
وفــاة فــي أوكرانيــا التــي تشــهد تفش 
للمــرض وكذلك فــي رومانيــا وألبانيا. 
العالميــة  الصحــة  منظمــة  وحــذرت 
مــن أن حــاالت التفشــي قــد تواصــل 

االنتشار.

والحصبة مرض شديد العدوى  «
يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو 

يسبب العمى أو الصمم أو تلف 
المخ.

34 ألف إصابة 
 بالحصبة 
في أوروبا

ُطليــت عشــرة أفيــال باللــون األبيض، وســارت فــي موكب بشــارع قريب من القصــر الكبير 
فــي بانكــوك، لتحيــة الملــك الجديد ماهــا فاجيرالونكورن، بعــد يوم من انتهــاء االحتفاالت 

بمراسم تتويجه.

 وســارت األفيال وحراســها، وهم من أيوتايا 
العاصمــة القديمــة لتايلنــد، لمســافة قصيــرة 
قبل أن يجثوا على ركبهم أمام صورة للملك.

وقــال العديــد مــن المشــاهدين إنهــم ســعداء 
بمشاهدة الحدث. 

ولألفيــال أهميــة خاصــة فــي تاريــخ تايلنــد 

وثقافتها. ولم تشارك األفيال في االحتفاالت 
الرسمية بالتتويج.

وبــدأت االحتفاالت الرســمية التي اســتمرت 
ثالثة أيام، الســبت الماضــي، بعد فترة حداد 
طويلــة علــى وفــاة والــد الملــك فــي أكتوبــر 

2016 بعد 70 عاًما قضاها في الحكم.

لقــي جنــدي بريطانــي مصيرا مأســاويا مؤخــرا، حيث لقي مصرعه علــى يد فيل ضخم، 
بينما كان يقود عملية تهدف إلى حماية الحيوانات من الصيد في إحدى غابات ماالوي.

البريطانيــة،  “تلغــراف”  صحيفــة  وبحســب 
فــإن ماثيــو تالبــو، وهــو عنصــر فــي الجيــش 
البريطانــي، لقــي حتفــه خــالل مشــاركته في 
عمليــة لمكافحــة الصيــد غيــر القانونــي، فــي 

الخامس من مايو الجاري.
 ولــم تســفر العمليــة العســكرية عــن إصابــة 
أي عســكري بريطانــي آخــر، ولــم يصــب أي 
مــن الســكان المحلييــن بــأذى. وقالــت وزيرة 

الدفاع البريطاني بيني موردونت، إن الحزن 
انتابها عند سماعها بمقتل الجندي أثناء أداء 

عمله في البلد اإلفريقي. 
واســع  بتفاعــل  الجنــدي  مأســاة  وحظيــت 
علــى منصــات التواصــل االجتماعــي، وقــال 
ماثيــو  يمــوت  أن  هــو  “المؤلــم  إن  معلقــون 
بســبب الحيوانــات التــي كان يخوض مهمته 

العسكرية ألجلها”.

“مسيرة أفيال” لتحية الملك الجديد في تايلند

فيل ضخم يصرع جنديا انبرى لحمايته

فلسطيني يقرأ القرآن الكريم في باحة المسجد 
العمري في مدينة غزة )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

عاشــت شــابة صينية موقًفا ال تحســد 
عليــه وهــي تقــوم ببــث مباشــر علــى 
إحــدى منصات التواصــل االجتماعي، 
إذ فوجئــت بهجــوم غيــر متوقــع مــن 

األخطبوط فيما كانت تستعد ألكله.
وحســبما نقلــت صحيفــة “ديلــي ميل” 
البريطانيــة، فإن الشــابة، وهي صانعة 
كانــت  “إنفلونســر”،  محتــوى ومؤثــرة 
تقــدم تحدًيــا، بعدما وعــدت بأن تأكل 

ا. أخطبوًطا حيًّ
لكن ما إن قربت الفتاة األخطبوط من 
وجههــا حتــى انقــض عليهــا بعــدد مــن 
األذرع الماصــة، وعندئــذ شــرعت تئــن 
وتصــرخ محاولــة إزالتــه، فــي فيديــو 
مباشــر علــى موقع “ويبو” الشــهير في 

الصين. 

 وظل األخطبوط ملتصًقا بوجه  «
الفتاة لثوان، ولم تستطع أن 

تزيله إال بمشقة، وبعدما أحدث 
أثرا دامًيا على خدها.

األميركيــة  البــوب  نجمــة  والــدة  قالــت 
بريتنــي ســبيرز إن ابنتهــا تعانــي “وضعــا 
صحيــا صعبــا” وال تــزال فــي حاجــة إلــى 
المســاعدة، إثر إصابتهــا باكتئاب وقضائها 
قبــل  المستشــفى،  فــي  شــهرا  يقــارب  مــا 

خروجها في مارس الماضي.
وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، فإن 
األم لين ســبيرز ســتطلب مــن المحكمة أن 
تمنــح لهــا الوصاية على االبنــة، بالنظر إلى 
ما تعانيه من مرض نفســي حاد يؤثر على 
قدرة اتخاذ القرار. وتسعى النجمة البالغة 
من العمر 37 عاما إلى اســتعادة الســيطرة 
علــى قراراتهــا، بعدمــا نــال والدهــا جيمــي 
ســبيرز “وصاية” تســمح له باإلشراف على 
حياتها الشــخصية والمالية، خالل مرورها 

بأزمة في العام 2007.

ورفعت األم دعوى قضائية، وسط  «
أنباء عن وجود خالف بين والدي 

النجمة بشأن الرعاية في مرحلة 
“ما بعد الخروج المستشفى”.

أخطبوط يهاجم 
شابة صينية على 

الهواء

بريتني سبيرز 
تعاني وضعا 

نفسيا “صعبا”
فــي ســعادة غامرة، عرض ميغان ماركل واألمير هــاري مولودهما الجديد للجمهور في 
قلعــة وندســور، حيــث وصفــت األم الجديــدة أن الطفــل “حلــم”، بينمــا علــق األب عمــن 

يشبهه المولود الجديد.

 ووقــف دوق ودوقة ساســكس مــع ابنهما أمام 
الكاميرات في قلعة وندســور، حيث كان هاري 
يحمــل الطفــل البالغ من العمر يومين، والســابع 
فــي ترتيب واليــة العرش. لم يكشــف الوالدان 
عــن اســم الطفل، الــذي أطلقت عليــه الصحافة 
لقب “بيبي ساســكس”. حمل هاري بين ذراعيه 
الطفــل النائــم على ما يبدو، والــذي كان ملفوًفا 

في بطانية بيضاء ويرتدي قبعة بيضاء أيًضا.
وقالــت ميغــان إن األمومــة “تجربــة خياليــة”. 
وأضافــت أن الطفــل كان “أجمــل شــيء” وأنــه 

كان “حلًما فحسب”.
ا على ســؤال عمن يشــبه الطفل، قال هاري  وردًّ
إنه من الســابق ألوانه القول: “شــكله يتغير كل 

يوم، فمن يدري؟”.

الظهور األول لمولود األمير هاري وميغان

إفطار جماعي في شهر رمضان المبارك بمسجد في كراتشي )أ ف ب(

األمير هاري ودوقة ساسكس ميغان ماركل يخرجان إلى الصحفيين برفقة مولودهما الصغير

Û  أجواء رمضانية مباركة تعيشها البحرين في هذا الشهر الفضيل، الذي
تتجلــى فيــه أســمى معانــي الترابــط والتالحــم بيــن المجتمــع الواحــد، 
ويؤكــد فيــه أهــل البحريــن تمســكهم بالقيــم األصيلــة والراســخة التي 

توارثوها من اآلباء واألجداد.
Û  فــي هــذه المناســبة المباركــة، أعادهــا هللا على األمة اإلســالمية بالخير

أبــواب  فتــح  علــى  البحرينيــة  العائــالت  تحــرص  والبــركات،  واليمــن 
الزيــارات  مجالســها للجميــع؛ مواطنيــن ومقيميــن، ويتبــادل األهالــي 
ويصلون األرحام فيما بينهم، في مشهد رائع تمتزج فيه رائحة الطيب 

مع طيب قلوب وسماحة وجوه أصحاب المجالس ومرتاديها.  
Û  ويــوم أمــس حظينا بشــرف زيارة مجلس نائب رئيــس مجلس الوزراء

ســمو الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة، إذ يحرص ســموه كل عام على 
تأصيــل هــذه العــادة الكريمــة، واســتقبال زوار مجلــس ســموه بحفاوة 
تعكــس تــراث البحريــن العريق وحضارتها التليدة وما يتميز به شــعبها 

من رقّي وكرم. 
Û  في مجلس سموه العامر يستشعر الزائر روح األخوة والمحبة والتآلف

بيــن مختلــف مكونــات المجتمــع، ويجــد في هــذه العادة الكريمة ســمة 
ثقافيــة فريــدة تتميــز بهــا المملكــة عــن ســائر بلــدان العالــم فــي شــهر 
رمضان، مما يجعل للشــهر الكريم في البحرين طابعا مختلفا، ويضفي 
عليــه بهــاء خاصا يــراه جليا كل من يعيش أجــواءه المباركة على هذه 

األرض الطيبة.
Û  هــذه الثقافــة األصيلــة ســتظل بمشــيئة الرحمــن مظلــة جامعــة لشــعب

مترابــط يعشــق تــراب وطنــه ويقــدر ماضيــه وحاضــره ويحفــظ فــي 
قلبــه ووجدانــه ثقافتــه وعاداته الحميــدة وينقلها بــكل حب وإخالص 
إلــى األجيــال المقبلــة؛ لتبقى البحريــن بلد التاريخ والحضــارة والتراث 

العريق.

المجالس 
الرمضانية... 

تراث عريق
أيمن همام

ayman.hamam
@albiladpress.com
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قــال المتحــف الوطنــي فــي البرازيــل إنه رمــم 200 قطعة مــن مجموعتــه المصرية بعد 
حريق مدمر في سبتمبر 2018. كانت المجموعة تحتوي على 700 قطعة وكانت األكبر 
فــي أميــركا الالتينيــة قبــل الحريق. تشــمل القطــع األثريــة المرممة تماثيــل ومزهريات 
وتمائــم تــم دفنهــا داخــل تابوت مومياء ولــم تر النور منذ دفن الموميــاء عام 750 قبل 
الميالد. قال مدير المتحف الوطني للصحفيين إن المتحف يستخدم أمواالً مقدمة من 

الحكومة األلمانية والتبرعات عبر اإلنترنت فضالً عن تمويل من الحكومة السابقة.
يلقي المسؤولون بالالئمة في الحريق على مكيف للهواء تم تثبيته بشكل غير صحيح.

البرازيل ترّمم 200 قطعة أثرية مصرية

المكسرات كنز من األلياف والمعادن المفيدة للجسم
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