
   قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي بأن عدد المدارس في المملكة 
بلغ 209 مدارس موّزعة على جميع المحافظات، حيث بلغ عدد المدارس 
وفــي  مدرســة   64 العاصمــة  محافظــة  وفــي  مدرســة   38 المحــرق  فــي 

المحافظة الشمالية 63 وفي المحافظة الجنوبية 44 مدرسة.
وبلــغ عــدد أعضاء الهيئات التعليميــة بمحافظة المحرق 3055 معلًما وفي 
محافظــة العاصمــة 3777 معلًمــا وفــي المحافظة الشــمالية 7006 معلمين 

وفي المحافظة الجنوبية 6587 معلًما.

ليلة سينمائية بحرينيةأول مؤسسة لألعمال
أعلنت سيدة األعمال فريال ناس عن  «

إشهار “المؤسسة البحرينية لريادة 
األعمال” كأول مؤسسة من نوعها في 

البحرين تعنى بقضايا ريادة األعمال، 
وتشجع على زيادة رقعة العمل الريادي 

والمؤسسات المتوسطة والصغيرة 
والمتناهية الصغر في البحرين .

يستعد عشاق وصناع السينما  «
في البحرين وللعام الرابع على 

التوالي لمشاهدة احدث االنتاجات 
السينمائية للشباب البحريني في 

ليلة أمسية “صنع بشغف”  في 
الساعة 9:30 مساًء يوم الجمعة 

17 مايو .2019
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20 ألف معلم موزعون على 209 مدارس

البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر  قــال 
والتخطيــط العمراني عصام خلف إنه وفقا 
للسجالت؛ فان إجمالي عدد الشركات التي 
تم الترخيص لها بممارسة استخراج الرمال 
شــركات   9 منهــا  شــركة،   12 هــو  البحريــة 
الرمــال  باســتخراج  لهــا  مرخــص  محليــة 
البحرية ألغراض البيع داخليا )لمواد البناء( 
والمنطقــة المحــدد لهــا الســتخراج الرمــال 

هي المنطقة البحرية الواقع شرق الحد.
 فــي حيــن يبلــغ عــدد الشــركات األجنبية 3 
باســتخراج  لهــا  الترخيــص  وتــم  شــركات 

الرمــال البحريــة الغراض الدفان للمشــاريع 
والمنطقــة المحــددة لهــا الســتخراج الرمال 
فهــي المنطقة البحرية الواقع شــمال شــرق 

البحرين.
تــم  التــي  الماليــة  اإليــرادات  ان  وبيــن   
تحصيلهــا مــن بيــع الرمــال البحريــة للســنة 
2216566 دينــارا، وان  2018 كان  الماليــة 
الوزارة تســتحصل على مبلغ 50 الف دينار 
ســنويا للترخيص لمزاولة نشــاط استخراج 
الرمــال البحريــة ألي شــركة تعمــل فــي هذا 
المجــال كمــا يتــم تحصــل مبلــغ 500 فلــس 

عــن كل متــر مكعــب مــن الرمــال البحريــة 
المستخرجة. 

 جاء ذلك ردا على السؤال البرلماني للنائب 
الشــركات  عــدد  حــول  ســلمان  عبدالنبــي 

المرخص لها بسحب الرمال من البحر.
يتــم  التــي  الكميــات  ان  خلــف  وبيــن 
اســتخراجها متفاوتــة ومختلفــة مــن ســنة 
إلــى أخــرى وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالرمــال 
المســتخرجة للدفــان حيــث تعتمــد الكميــة 
بلغــت   المشــاريع، حيــث  تلــك  علــى حجــم 

2939623 متر مكعب في 2018.

12 شركـــــــة الستخـــــراج الرمـــــــــال 9 منهـــا محلية

2.216 مليون دينار إيرادات بيع الرمال في 2018

ليلى مال اهلل

)06(

)06(

وكاالت

صــرح مســؤول أميركــي، الجمعــة، بــأن وزيــر 
باتريــك شــاناهان  باإلنابــة  الدفــاع األميركــي 
وافــق علــى نشــر جديــد لصواريــخ باتريــوت 
في الشــرق األوســط، في أحدث رد من جانب 
الواليات المتحدة على ما تراه تهديدا متناميا 

من قبل إيران.
ويجــيء القــرار بعــد أن عجلــت إدارة الرئيس 
حاملــة  نشــر  مــن  ترمــب  دونالــد  األميركــي 
وإرســالها  القتاليــة  ومجموعتهــا  طائــرات 
قاذفات إلى الشــرق األوســط عقب دالئل رأت 

أنهــا تشــير إلــى احتمــال اســتعداد إيران لشــن 
هجوم.

البحريــة  للمالحــة  األميركيــة  اإلدارة  وكانــت 
قالت، في وقت سابق، إن إيران قد تستهدف 
سفنا تجارية أميركية، بما يشمل ناقالت نفط، 
أثناء إبحارها عبر الممرات المائية في منطقة 
الشــرق األوســط فــي إطــار التهديــدات التــي 

تمثلها طهران لمصالح الواليات المتحدة.
أن  األميركيــة  المركزيــة  القيــادة  وأعلنــت 
قاذفــات مــن طراز “بي 52” وصلت إلى قاعدة 

أميركيــة فــي قطــر، وكان الجيــش األميركــي 
قــال إنهــا ســتكون جــزءا مــن قــوات إضافيــة 
بالشــرق األوســط. ولدى اإلعالن عــن الخطوة 
إنهــا  األميركــي  الجيــش  قــال  األســبوع  هــذا 
تهدف للتصدي لما تقول إدارة الرئيس دونالد 
ترمــب إنهــا “مؤشــرات واضحــة” علــى تهديــد 
للقــوات األميركية في هــذه المنطقة مصدرها 
األميركيــة  المزاعــم  إيــران  إيران.ووصفــت 
مخابراتيــة  “معلومــات  بأنهــا  خطــر  بوجــود 

كاذبة”.

ــران الــمــتــنــامــي ــ ــ ــد إي ــدي ــه ــى ت ــل ــرد ع ــ أمـــيـــركـــا ت

نشر صواريخ “باتريوت” في الشرق األوسط

)15(

ويندسور - بنا

التقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة،  أمــس، بملكة 
المملكــة المتحدة وشــمال إيرلندا صاحبة الجاللة الملكــة اليزابيث الثانية، في مضمار 
سباق القدرة بحديقة قلعة ويندسور الكبرى بالمملكة المتحدة، وذلك بمناسبة حضور 
جاللة الملك  مهرجان رويال ويندسور الملكي الدولي للفروسية تلبية للدعوة الكريمة 

التي تلقاها من صاحبة الجاللة ملكة المملكة المتحدة وشمال أيرلندا.

الملكــة  جاللــة  مــع  الملــك  جاللــة  وتبــادل 
إليزابيــث الثانيــة األحاديث عنا يربط مملكة 
البحريــن والمملكــة المتحــدة الصديقــة مــن 
عالقــات تاريخيــة متميــزة وشــراكة وثيقــة، 
والتنســيق  المثمــر  التعــاون  يشــهده  ومــا 
جميــع  فــي  متواصــل  تقــدم  مــن  المشــترك 

المجاالت.
كما تبادل جاللته مع جاللة الملكة األحاديث 
بشــأن مهرجانات ســباقات القــدرة التي تقام 
فــي مملكــة البحرين وفــي المملكــة المتحدة 

وأهميتهــا فــي تعزيز هــذه الرياضــة األصيلة 
فــي األوســاط المحلية والعالمية، مشــيدا بما 
تتميــز بــه المملكة المتحدة مــن تاريخ عريق 
ســباقات  وتنظيــم  الفروســية  رياضــة  فــي 
الخيــل، مؤكــدا جاللته حــرص البحرين على 
المشــاركة في مختلف الفعاليات والســباقات 
الرياضيــة التــي تقــام فــي المملكــة المتحــدة 
بشــكل عامة، ومهرجان ويندســور للفروسية 
بشكل خاص والذي يعد أحد أهم المهرجانات 

العالمية في هذه الرياضة.

ــدرة ــباقات القـ ــأن سـ ــث بشـ ــث األحاديـ ــة إليزابيـ ــع الملكـ ــتعرض مـ ــل يسـ ــة العاهـ جاللـ

شراكة بحرينية بريطانية وثيقة تعكس العالقات التاريخية

جاللة الملك ملتقيا ملكة بريطانيا
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“مغردون”: أهال بأمير المحبة في ضيافة أمير اإلنسانية

جانب من 
التغطية 
الموسعة 
للصحافة 

الكويتية لزيارة 
سمو األمير 
خليفة بن 

سلمان

المنامة - بنا

 نالــت زيــارة رئيــس الــوزراء صاحــب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان 
الشــقيقة  الكويــت  لدولــة  خليفــة  آل 
ومباحثاته التي أجراها مع أخيه أمير 
دولة الكويت الشقيقة صاحب السمو 
الشــيخ صباح األحمــد الجابر الصباح، 
اهتماما واســعا من اإلعــالم الكويتي، 
وغــرد كويتيــون بـ”أهال بأميــر المحبة 

في ضيافة أمير اإلنسانية”.
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ويندســور- بنــا: تســلم عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيسى آل خليفة كتابا من  روبرت جود مان، وذلك على هامش حضور 
جاللته مهرجان رويال ويندسور الملكي الدولي للفروسية، وهو عبارة 

عن كتاب يوثق مسيرة 20 عاما على تولي جاللته مقاليد الحكم.
وقد اثنى جاللة الملك على الجهد الطيب الذي بذله الكاتب في إعداد 
هــذا المؤلــف، منوهــا بما احتــواه من معلومــات مهمة، ومتمنيــا للكاتب 

دوام التوفيق والنجاح.

توثيــق مسيــرة 
20 عاًمــا لتولـــي 
العاهـــل الحكــم

جاللة الملك يتسلم كتابا يوثق مسيرة 20 عاما على تولي جاللته مقاليد الحكم

02local@albiladpress.com

السبت
11 مايو 2019 
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التقــى عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد 
المملكــة  بملكــة  أمــس  بــن عيســى آل خليفــة  
الجاللــة  صاحبــة  إيرلنــدا  وشــمال  المتحــدة 
ســباق  فــي مضمــار  الثانيــة،  اليزابيــث  الملكــة 
القدرة بحديقة قلعة ويندسور الكبرى بالمملكة 
المتحــدة، وذلــك بمناســبة حضور جاللــة الملك  
الدولــي  الملكــي  ويندســور  رويــال  مهرجــان 
للفروسية تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها من 
صاحبة الجاللة ملكة المملكة المتحدة وشــمال 

أيرلندا.
وتبــادل جاللة الملك مع جاللة الملكة إليزابيث 
مملكــة  يربــط  مــا  حــول  األحاديــث  الثانيــة 
مــن  الصديقــة  المتحــدة  والمملكــة  البحريــن 
عالقــات تاريخيــة متميزة وشــراكة وثيقة، وما 
يشــهده التعاون المثمر والتنســيق المشترك من 

تقدم متواصل في جميع المجاالت.
كمــا تبــادل جاللته مــع جاللة الملكــة األحاديث 
حــول مهرجانــات ســباقات القــدرة التــي تقــام 
فــي مملكــة البحريــن وفــي المملكــة المتحــدة 
الرياضــة األصيلــة  وأهميتهــا فــي تعزيــز هــذه 
فــي األوســاط المحليــة والعالميــة، مشــيدا بمــا 
تتميــز بــه المملكــة المتحــدة مــن تاريــخ عريــق 
في رياضة الفروســية وتنظيم سباقات الخيل، 
مؤكــدا جاللتــه حــرص البحرين على المشــاركة 
فــي مختلــف الفعاليــات والســباقات الرياضيــة 
التــي تقــام فــي المملكــة المتحدة بشــكل عامة، 
ومهرجــان ويندســور للفروســية بشــكل خــاص 
والــذي يعــد أحد أهــم المهرجانــات العالمية في 

هذه الرياضة.
واليــة  وحاكــم  بســلطان  جاللتــه،  التقــى  كمــا 
وإقليــم جوهــور دار التعظيــم  جاللــة الســلطان 
إبراهيم ابن المرحوم سلطان إسكندر وصاحب 
الســمو الملكــي األميــر أندور دوق يــورك ووزير 
آلــن  الســير  وأفريقيــا  أوروبــا  لشــؤون  الدولــة 
داكــن وعــدد مــن اللــوردات وأعضــاء البرلمــان 

البريطاني.
وشــهد عاهــل البــالد وصاحبــة الجاللــة الملكــة 
إليزابيث الثانية جانبا من سباق القدرة الدولي 
مــن  عــدد  بمشــاركة  كيلومتــرا   120 لمســافة 
فرســان مملكــة البحريــن بقيــادة ممثــل جاللــة 

الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة قائد الفريق 
الملكــي ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، 
ومشاركة النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة  للشــباب 
قائــد  القــوي  ألعــاب  اتحــاد  رئيــس  البحرينيــة 
اســطبل الخالديــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمد 
آل خليفــة وعــدد من فرســان وفارســات مملكة 

البحرين والدول الخليجية واألوروبية.
بعــد ذلــك ودع جاللــة الملــك صاحبــة الجاللــة 

الملكة إليزابيث الثانية.
ثــم تشــرف فرســان وفارســات الفريــق الملكــي 
البحرينــي بالســالم علــى جاللــة الملــك، حيــث 
والفارســات  الفرســان  بنتائــج  جاللتــه  أشــاد 
الرياضــي  المحفــل  هــذا  فــي  بعطائهــم  منوهــا 
الكبير والذي يأتي تأكيدا للمساهمة في إنجاح 

هــذا الســباق الدولــي ويترجــم العالقــة القائمــة 
والمتميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.

وكان جاللــة الملك قد وصل إلى مضمار ســباق 
القــدرة، حيــث كان فــي اســتقبال جاللته ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وســمو الشيخ 
االتحــاد  ورئيــس  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  خالــد 
الملكي للفروسية وسباقات القدرة نائب رئيس 
المجلــس األعلى للبيئة ســمو الشــيخ فيصل بن 

راشــد آل خليفــة  وكبــار المســؤولين المنظميــن 
لهذا الســباق. حيث قدم ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة إيجــازا لجاللتــه حــول مراحل 
المشــاركين  الفرســان  الســباق وعــدد  ومســافة 
الناجحــة  الجهــود  علــى  جاللتــه  وأثنــى  فيــه. 
والمتميزة التي يوالي بذلها ســمو الشــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة، وسمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفــة لالرتقاء بهــذه الرياضة العريقة التي 

تحظــى بشــعبية عالميــة واســعة، مشــيدا بــدور 
القــدرة  للفروســية وســباقات  الملكــي  االتحــاد 
فــي تعزيز هــذه الرياضة األصيلة وحرصه على 
المشــاركة فــي مختلف المنافســات والســباقات 
جاللتــه  ونــوه  والدوليــة.  والعربيــة  اإلقليميــة 
بمــا حققــه فرســان البحرين من نتائــج متقدمة 
اســم  رفــع  علــى  وقدرتهــم  كفاءتهــم  عكســت 
المملكة في مختلف المحافل الرياضية الدولي.

جاللة الملك ملتقيا ملكة بريطانيا

ويندسور - بنا

نتائج فرسان البحرين عكست كفاءتهم وقدرتهم
القــدرة ســباقات  بشــأن  األحاديــث  بريطانيــا  ملكــة  مــع  يســتعرض  العاهــل  جاللــة 

جاللة الملك يتسلم الكتاب 
من مؤلفه البريطاني
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اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن  
المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمــد آل 
خليفــة فــي مجلســه بالرفــاع الغربــي مســاء 
اليمــن  جمهوريــة  ســفير  مــن   كالً  أمــس، 
الشــقيقة لــدى مملكــة البحريــن علــي حســن 
المتحــدة  الواليــات  ســفير  و   األحمــدي، 
االميكيــة لــدى المملكة جاســتن ســيبريل ، و 
قائد القوات البحرية األميريكية في القيادة 
المركزيــة قائــد األســطول الخامــس الفريــق 
المملكــة  وســفير   ، مالــوي  جيمــس  بحــري 
ســايمون  البحريــن  مملكــة  لــدى  المتحــدة 
مارتــن ، وســفير المملكــة األردنية الهاشــمية 
الشــقيقة لــدى مملكــة البحرين رامــي صالح 
العــدوان ، وســفير دولــة فلســطين الشــقيقة 
لــدى المملكة طه محمد عبد القادر ، وســفير 
جمهوريــة ألمانيــا المعتمد لــدى المملكة كاي 
بوكمــان ، وذلك بحضور وزير النفط الشــيخ 

محمد بن خليفة آل خليفة .
دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  اســتقبل  كمــا 
المواطنيــن  مــن  جموعــًا  البحريــن 

أصــدق  لــه  قدمــوا  الذيــن  والمقيميــن 
التهانــي وأطيــب التبريكات بحلول شــهر 
رمضــان المبــارك، والــذي يأتــي فــي إطــار 
حرصه على تكريس هذه العادة الســنوية 

عــادات  علــى  والتأكيــد  التواصــل  فــي 
هــذا  فــي  األصيلــة  البحرينــي  المجتمــع 
الشــهر الفضيل والمستمدة من روح ديننا 

اإلسالمي الحنيف .

والتنميــة  العمــل  وزيــر  التقــى 
فــي  حميــدان،  جميــل  االجتماعيــة 
مكتبه، عضو مجلس النواب غازي آل 
رحمــة، ورئيس مجلــس إدارة جمعية 

األبرار الخيرية.
وقــد تــم خــالل اللقــاء بحــث أوضــاع 
والتطوعــي  الخيــري  العمــل  شــؤون 
فــي مملكــة البحريــن وســبل تطويــره 
وتنميتــه من خالل تمكيــن الجمعيات 
الخيريــة من القيام بواجبها اإلنســاني 
علــى أكمــل فــي وجــه فــي ظــل الدور 
فــي  األهليــة  المنظمــات  تلعبــه  الــذي 
ترســيخ قيــم التعــاون والتكاتــف بين 
أفراد المجتمع والنهوض به اجتماعيًا.

حميــدان  أشــاد  الســياق،  هــذا  وفــي 
األبــرار  جمعيــة  أعضــاء  بجهــود 
الخيرية في خدمة المجتمع، ودورها 
وتقديــم  المتعففــة  األســر  دعــم  فــي 

للفئــات  المســاعدات  أنــواع  مختلــف 
المحتاجة، مؤكدًا حرص الوزارة على 
دعــم الجمعيات الخيرية واألهلية لما 
لهــا مــن دور بــارز ومميــز فــي خدمــة 
احتياجاتهــم،  وتلمــس  المواطنيــن 
مؤكــدًا أهميــة التعــاون بيــن الــوزارة 
والمنظمــات األهليــة لالرتقــاء بالعمل 
أكثــر  البحريــن وجعلــه  الخيــري فــي 
االجتماعــي  دوره  لتعزيــز  احترافيــة 

واإلنساني.
مــن جانبهمــا أشــاد النائــب آل رحمــة، 
الخيريــة،  األبــرار  جمعيــة  ورئيــس 
والتنميــة  العمــل  وزارة  بجهــود 
المنظمــات  دعــم  فــي  االجتماعيــة 
األهليــة، مؤكديــن علــى أهميــة تعزيز 
الجمعيــات  دور  يعــزز  بمــا  التعــاون 
تنميــة  فــي  والتطوعيــة  الخيريــة 

المجتمع.

القائد العام لقوة الدفاع لدى استقباله المهنئين بشهر رمضان
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 نالــت زيــارة رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة  لدولة الكويت الشــقيقة ومباحثاته التي أجراها مع أخيــه أمير دولة الكويت 
الشقيقة صاحب السمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح، اهتماما واسعا وتصدرت لقاءاته مع أمير الكويت وكبار المسؤولين فيها الصفحات األولى،  فضال عن 

وكالة األنباء الكويتية الرسمية “والمواقع اإللكترونية التى أفردت مساحات واسعة للزيارة وللحفاوة التي استقبلت بها الكويت سموه قيادة وشعًبا”.

وقالــت صحيفــة “السياســة” الكويتية إن صاحب الســمو 
أميــر الكويــت وصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
بحثا في دعم التعاون الثنائي في جو جسد روح األخوة 
وعمــق العالقــات التاريخيــة الراســخة التي تربــط قيادة 
الكويــت وشــعبها بإخوانهــم فــي البحرين، والســعي نحو 
دعــم مســيرة التعــاون الثنائــي وتعزيزهــا وتنميتهــا بيــن 

البلدين في شتى المجاالت.
وتناولــت الصحيفــة باســتفاضة المباحثات التــى أجراها 
ســموه مــع أخيــه أميــر الكويــت وتأكيداتهــم علــى أهمية 
اللقــاءات التشــاورية والتنســيقية علــى كل المســتويات 
للوقــوف علــى مســار العالقــات والتعــاون الثنائــي بيــن 
البلدين الشــقيقين واالرتقاء به إلى اآلفاق التي تنســجم 
حــرص  كذلــك  بينهــا،  األخــوي  الترابــط  وخصوصيــة 
ســموهما على مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف 

القضايا بما يخدم المصالح المشتركة.
وأبرزت الصحيفة مراســم االســتقبال الحــارة التي قوبل 
بها سموه خالل الزيارة األخوية القصيرة، حيث كان في 
مقدمة مستقبلي سموه على أرض مطار الكويت الدولي 
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، والنائب 
األول لرئيــس مجلــس الوزراء وزير الدفاع الشــيخ ناصر 
وزيــر  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  ونائــب  األحمــد،  صبــاح 
الخارجيــة الشــيخ صبــاح الخالــد، ونائــب رئيــس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب وزير 
شــؤون الديــوان األميري الشــيخ محمد العبــدهللا، وعدد 
من الشــيوخ والــوزراء والمستشــارين وكبار المســؤولين 

بدولة الكويت الشقيقة.
وتحت عنوان “دعم مسيرة التعاون الثنائي بين الكويت 
والبحريــن.. ســمو األمير يســتقبل رئيــس وزراء المملكة” 
تناولت صحيفة “الوطن” الكويتية زيارة سموه إلى دولة 
الكويت، ونقلت الصحيفة تصريح صاحب السمو الملكي 
فرصــة  الزيــارة  أن  ســموه  وتأكيــدات  الــوزراء،  رئيــس 
للتأكيــد علــى عمــق ومتانة العالقــات الثنائيــة التاريخية 
المتجــذرة بيــن البلدين، وأن المباحثات ســتناقش كل ما 
مــن شــأنه تنميــة التعاون الذي نتطلــع دائما أن يكون في 

مستوى العالقات المتجددة والمتنامية بين البلدين. 
وســلطت الصحيفــة الضــوء علــى قول ســموه، إننــا نزور 
بلدنــا الثانــي الكويــت للقــاء ســمو األميــر الشــيخ صبــاح 
األحمــد، وتقديــم التهاني لســموه بمناســبة شــهر رمضان 
المبــارك، فــي إطار نهج دأبنا عليه وتقليد ســنوي نحرص 
المســتويين  علــى  نكنــه  مــا  لنعكــس  بــه،  االلتــزام  علــى 
الشــخصي والرســمي ألميــر الكويــت، الــذي كرمــه العالــم 
قائــد  لقــب  ســموه  بمنــح  وبجــدارة  مســتحق  بتكريــم 
العمــل اإلنســاني وننتهز هــذه الفرصة لنســتذكر بالعرفان 
والتقديــر واإلكبــار المواقــف المشــرفة للكويــت بقيادتــه 
فــي دعــم جهود التنميــة بالبحرين في مختلــف المواقف 
والظروف. وقالت صحيفة الوطن الكويتية إن ســموهما 
تبــادال المباحثــات فــي جــو جســد روح األخــوة وعمــق 
العالقــات التاريخيــة الراســخة التــي تربــط قيــادة دولــة 
الكويت وشــعبها بإخوانهم في مملكة البحرين الشــقيقة 

والســعي نحــو دعــم مســيرة التعــاون الثنائــي وتعزيزهــا 
وتنميتها بين البلدين الشقيقين في شتى المجاالت.

 اما صحيفة “الشــاهد” فقد أكدت أنه وســط حفاوة بالغة 
اســتقبل أمير الكويت أخاه صاحب السمو الملكى األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، الــذى بــدأ زيــارة أخويــة 
قصيــرة اســتغرقت ســاعات لتهنئــة أميــر الكويــت بشــهر 
رمضــان المبــارك وأجريــت مراســم االســتقبال الرســمية 
ترحيبــا بســمو رئيس الوزراء، وأقام أميــر الكويت مأدبة 
إفطار على شــرف أخيه صاحب الســمو األمير خليفة بن 
ســلمان رئيــس الــوزراء والوفــد المرافــق، ثــم اســتعرض 
ســموهما ســبل تعزيــز العالقــات بيــن البلديــن الشــقيقين 
في شــتى المجاالت، قبل أن يغادر ســموه مطار الكويت 
عائــدا للبحريــن، حيــث كان فــي وداعــه بمطــار الكويــت 
الدولي رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ جابر المبارك  
صحيفــة  أفــردت  فيمــا  بالكويــت.  المســؤولين  وكبــار 
“األنبــاء” الكويتيــة مســاحات واســعة للزيــارة وللحفــاوة 
التــي اســتقبل بهــا ســموه في الكويــت، كما أكــدت أهمية 
الزيــارة ومــا ســيتمخض عنها من نتائج وســلطت الضوء 
علــى العالقات الثنائية التى تربط البلدين على األصعدة 
كافــة، فعنونــت صفحتهــا األولــى  بعنــوان “رئيــس وزراء 
مملكــة البحريــن يؤكــد عمــق ومتانــة العالقــات الثنائيــة 
التاريخيــة المتجــذرة بيــن البلديــن” وســلطت الصحيفــة 
علــى آفــاق تطوير العالقات ومــا تطرقت إليه المباحثات 
حــول آخــر مســتجدات األوضــاع فــي المنطقــة، وقالــت 
األخــوة  روح  عكــس  ودي  جــو  ســادها  المباحثــات  إن 
التــي تتميــز بهــا العالقة والرغبــة المتبادلة فــي مزيد من 
التعــاون والتنســيق فــي األصعــدة كافــة.  وعلــى الصعيد 
الشــعبي احتفــى كويتيون بزيارة صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء بإطــالق “وســم” علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعي يرحب بزيارة سموه إلى بلده الثاني الكويت، 
حيث عبروا عن بالغ سعادتهم بزيارة سموه إلى الكويت، 
وكانــت مواقــع التواصــل االجتماعي قد تدثرت بمشــاعر 
ترحــب  التواصــل  مواقــع  نشــطاء  مــن جانــب  حميمــة  

بالضيف الكبير القادم من شقيقتهم البحرين. 

الطيــب  باألميــر  “مرحبــا  قائــالً  كويتــى  مواطــن  وغــرد 
الشيخ خليفة بن سلمان ضيفا عزيزا كريما على الكويت 
وأميرهــا وشــعبها”، وقــال آخر”أنــورت الكويــت بوصــول  
صاحــب الســمو األميــر  خليفــة بــن ســلمان، أنــت راعــي 
المــكان محبتــك مــن هللا فينــي من الصغر، وســبحان هللا 
مــن وهــب لك محبة الناس، ولكم ألف تحية من الشــعب 
الكويتي”. بينما غردت مواطنة كويتية قائلة “ربي يمدك 
بالصحة والعافية يا ســعدنا وعزنا وفخرنا بوعلي، ابنتك 
مــن الكويــت ترحــب بــك، حللــت أهــالً ووطــأت ســهالً”، 
وقالت اخرى “كعادة ســموه السنوية الرمضانية.. ويمثل 
الطيبة في الرخاء وسمو الحزم في الشدة إنه خليفة بن 
ســلمان، ينور أرض الكويت في ضيافة أمير اإلنســانية”، 

وكتــب أحــد رواد مواقــع التواصــل قائــالً “مرحبــا بســمو 
األميــر خليفــة بــن ســلمان فــي بلــده الثانــي، وجريــا على 
عادته السنوية المحمودة يزور سمو أمير الكويت، ياهال 
ومرحبا  بالشيخ خليفة بن سلمان في ديرتك وأنت بين 
أهلــك وإخوانــك بضيافة والد الكويتييــن”، وأهدى مغرد 
آخــر من الكويت الشــقيقة ببيت شــعر لســموه، قائــالً: “يا 
شــايل غــال الكويــت مــن زود المحبــة والطيــب، تتعنــى 
لهــا بشــهر الخيــر وتواصــل البعيــد والقريــب”، وجســدت 
عمــق  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  التغريــدات 
العالقات بين البلدين والشــعبيين الشقيقين من الجذور، 
البلديــن  بيــن  يجمــع  الــذى  التاريخــي  الترابــط  وأيضــا 

والشعبين الشقيقين.

مراسم االستقبال الحارة لسموه تعكس مكانته لدى الكويت مباحثات أمير الكويت وسمو رئيس الوزراء تدعم العالقات 

ي ساد المباحثات وعكس روح األخوة والمحبة  جوٌّ وّدِ

 المنامة - بنا

مغردون: أهال بأمير المحبة في ضيافة أمير اإلنسانية
اهتمـــام واســـع بزيـــارة ســـمو رئيـــس الـــوزراء فـــي الصحـــف والمواقـــع الكويتيـــة



فــي زيارتــه الرمضانيــة الســنوية والتقائه بصاحب الســمو الشــيخ صباح 
األحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشــقيقة، وســمو الشــيخ نواف 
األحمــد الجابــر الصبــاح ولــي عهــد دولــة الكويــت، وســمو الشــيخ جابــر 
المبــارك الحمــد الصبــاح رئيــس مجلــس الــوزراء، أعــاد صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة رئيــس الوزراء الموقر حفظه 
هللا ورعــاه التأكيــد على ركيزة جمعت القيادتين الرشــيدتين والشــعبين 
الكريمين وهي ركيزة العالقات األخوية المتجذرة واالرتقاء بمستوياتها 
إلــى اآلفــاق التي تحقق طموحات هذين البلديــن اللذين قدما عبر عقود 
مــن الزمــن مثــااًل رائــًدا للعالقــات الوطيــدة والتعــاون المنجــز والمواقف 
والشــرق  العربــي  الخليــج  منطقــة  قضايــا  تجــاه  المشــهودة  المشــتركة 

واألوسط والعالم.
“الثوابــت الراكــزة” التــي تجمــع البلديــن مع األشــقاء في الخليــج والعالم 
العربــي واإلســالمي لهــا مفهوم وتطبيق اســتراتيجي تأســس على لبنات 
قويــة علــى صعيــد التنســيق والتعــاون ثنائًيــا وخليجًيــا، لكــن المهــم من 
وجهــة نظــري، أن “صبــاح األحمــد” و “خليفــة بــن ســلمان” قائــدان فــذان 
يمتلــكان من الحكمة والتجارب والمعــارف واإللمام بالقضايا التي تخدم 
منظومــة مــن المصالح ال تقتصر فقــط على البلديــن، البحرين والكويت، 
بل هي تشمل كل القضايا الراهنة ذات الخصوصية واألهمية بما يضعها 
فــي إطار البحث والتشــاور والتنســيق، وتكــون ثمارها المزيــد من العمل 
المشــترك لتعزيــز مســيرة دول مجلــس التعــاون الخليجــي أواًل بين دوله 
وشــعوبه، ثم تمتد لتشــمل األدوار الكبيرة التي يلعبها البلدان والقيادتان 
تجــاه قضايــا األمــة والعربيــة واإلســالمية، وكذلــك كل القضايــا العالمية 
فــي إطــار مــن الثوابــت السياســية القائمــة علــى الحفاظ على االســتقرار 

والتنمية واألمن اإلقليمي والعالمي.

إن منطقة الخليج العربي تواجه الكثير من التحديات على  «
أصعدة مختلفة أولها وأهمها توحيد الجهود المشتركة للنهوض 

باالقتصاد الخليجي، والعمل على طرح المبادرات والتصورات 
والمرئيات للحفاظ على االستقرار والعالقات التي تسهم في تقوية 

مسيرة دول مجلس التعاون، وترسم لها مسارًا متجدًدا قادرًا 
على تحقيق منجزات تطمح لها قيادات وشعوب المنطقة، وهذه 

التحديات مهما كانت درجات تأثيرها وأبعادها، فإن مثل هذه الزيارة 
المباركة التي تجمع قائدان لهما بصماتها العالمية اإلنسانية، 

تبشر بالكثير من الخير وتحمل معها دائًما صفحات جميلة 
مشرقة من الجهود الهدفة إلى بقاء منظومة مجلس التعاون 

شامخة وقوية ومتحدة.

صباح األحمد وخليفة بن سلمان والثوابت الراكزة
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ا في مجمع األفنيوز لثالثة أيام متتالية بمناسبة قدوم  نّظمت أمانة العاصمة معرًضا توعويًّ
شــهر رمضــان الكريــم، وذلــك بهــدف زيــادة وعــي بعض األســر والعائــالت لضــرورة تقليلهم 

لمخلفاتهم المنزلية، وكمية األطعمة التي تحتويها سلة مخالفاتهم.

 وركــز المعــرض علــى إثــارة عنصــر االهتمــام 
والمســؤولية لدى الفرد إزاء ما يملئ به ســلة 
مخلفاتــه، خصوًصــا في الشــهر الفضيل الذي 
قــد تــزداد فيــه معــدل رمــي بقايــا األطعمــة 

والمخلفات اليومية.

ــا  وحســب اإلحصائيــات التــي تظهرهــا دوريًّ
أمانــة العاصمــة بينــت أن 47,575 طــن مــن 
المخلفــات المنزليــة تــم جمعها خــالل الثالثة 
أشــهر الماضيــة فــي العاصمــة فقــط، وخــالل 
فرزهــا وتحليــل محتوياتها اتضح أن بنســبة 

30 % من إجمالي محتوياتها هي من بقايا 
األطعمــة المنزليــة الزائــدة عــن حاجــة أفــراد 

األسرة.
قبيــل شــهر  المعــرض  توقيــت  اختيــار  وتــم 
رمضــان المبــارك بهــدف الدفــع نحــو خفــض 
الشــهر  خــالل  المنزليــة  المخلفــات  كميــة 
الفضيــل واالرتقــاء بوعــي وســلوك المجتمــع 

بالبيئة بشكل عام.
 وتبنــى المعــرض معالجــة العادات الشــرائية 
الخاطئــة لــدى المســتهلك والفــرد مــن خــالل 

تعاطيه مع مغريات الدعاية واإلعالن وتأثره 
العاطفــي بالمعروض من الســلع والبضائع من 
دون مراعــاة حاجتــه الفعليــة والتــي تســبب 
الحًقا بنتائج وأرقام على مســتوى المخلفات 
التي تنتجها المنازل بشــكل رهيب، وأظهرت 
مــن   %  30 أن  العاصمــة  أمانــة  إحصائيــات 
إجمالــي المخلفــات اليومية للمنــازل اليومية 

هي من بقايا األطعمة.
وســّلط المعــرض الضــوء علــى فكــرة التركيز 
علــى المخلفات البالســتيكية باعتبارها تمثل 

ثانــي أكبــر نســبة مــن بعــد مخلفــات الطعــام، 
والتــي تعــد صعبة التحلل خــالل فترة زمنية 
قصيرة، حيث تركز وزارة األشــغال وشــؤون 

البلديــات والتخطيــط العمرانــي علــى تعزيــز 
مفاهيــم الفــرز وإعــادة التدويــر بمــا يضمــن 

سالمة الموارد والحفاظ على البيئة.

المنامة - أمانة العاصمة

30 % من المخلفات اليومية هي بقايا أطعمة

حضور الفت وتفاعل مع أعمال الفنانين البحرينيين
ــار” بــمــديــنــة الــبــنــدقــيــة ــظـ ــتـ ــرض “االنـ ــع ــاح م ــت ــت فـــي اف

شــهد افتتــاح معــرض “االنتظــار” الــذي أقامته مبادرة فــن البحرين عبر الحــدود )آرت باب( لعدد 
من الفنانين البحرينيين في المتحف المعاصر بمدينة البندقية )فينيسيا( بالجمهورية اإليطالية 
حضوًرا الفًتا وتفاعالً كبيًرا من قبل الحضور الذين أبدوا أعجابهم بما يتمتع به الفنان البحريني 
من إبداع متفرد وحس فريد يرتكز على حضارة مملكة البحرين ويمتزج مع المعاصرة الحديثة.

وتأتــي أهميــة إقامــة هــذا المعــرض بالتزامــن 
مــع الحــراك الفنــي الكبيــر فــي مدينــة البندقية 
التــي تمتاز باســتقطابها آلالف الزوار والســياح 
ا، وإقامــة العديــد مــن المعــارض الفنيــة  ســنويًّ
ذات الســمعة والصيــت، ويشــكل تواجــد الفنان 
البحرينــي فــي هــذه المدينــة فرصــة لتعبــر عما 
وصــل إليــه مــن نضــج ورقــي يعكــس االهتمام 

الذي توليه البحرين بالحركة الفنية.
وعــرض في المعرض الذي يســتمر حتى الثاني 

ــا  عشــر مــن مايــو الجــاري حوالــي 20 عمــالً فنيًّ
لفنانيــن مــن البحريــن، حيــث تــم عــرض لوحــة 
“االنتظــار” للفنان المرحوم ناصر اليوســف التي 
ســمي هذا المعرض باســم هــذه اللوحــة تقديًرا 
لجهــوده الفنيــة التــي تحاكــي تــراث البحريــن 

األصيل.
هــذا وشــارك فــي المعــرض عــدد مــن الفنانيــن 
البحرينييــن وهم: مريم النعيمي، غادة خنجي، 
ومجموعــة  الحجيــري،  حســن  كيكســو،  هــال 

بحرينــي دانش وذلــك بدعم من صندوق العمل 
“تمكيــن” التــي تتبنى مبادرة “فــن البحرين عبر 
ا  الحــدود )آرت بــاب(” باعتبارها مشــروًعا وطنيًّ
المواهــب  وتطويــر  لتنميــة  يهــدف  طموًحــا، 
اإلبداعية في المملكة من خالل ترســيخ مكانة 
المملكة كمركز إقليمي للفن، وتحفيز االستثمار 

فــي هذا القطاع النامي، وتأكيًدا على مســاهمة 
الفنون والثقافة بشكل عام في تعزيز االقتصاد 

الوطني لمملكة البحرين.
وتضمــن المعــرض إقامــة محاضرة شــارك فيها 
الفــن  أقســام  مــن  وطالبــة  طالًبــا   40 حوالــي 
التشــكيلي فــي جامعات البندقيــة للتعرف على 

قبــل  مــن  المســتخدمة  الحديثــة  االتجاهــات 
الفنانيــن البحرينييــن. هــذا، وكانت مبــادرة فن 
البحريــن عبر الحــدود قد أقامت عــدة معارض 
فنية في أشهر دور العرض لفنانين من البحرين 
في كل من الهند، وسنغافورة، وفرنسا، وروسيا 

وبريطانيــا بدعــم مــن تمكيــن، يأتــي مــن ضمنه 
تنظيــم معــرض ســنوي في المملكة خالل شــهر 
مارس من كل عام، إضافة إلى تنظيم فعاليات 
فنيــة دوليــة بدوريــة ســنوية للترويــج ألعمــال 

الفنانين والفنانات التشكيليين.

محرر الشئون المحلية

 محرر الشئون المحلية

كم عدد الفروع اللتي مفتوحة ملدة ٢٤ ساعة؟

تابعونا عىل

٦سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

٤٥

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

نقف مع جاللة الملك في الدفاع عن الوحدة الوطنية
ــون ــانـ ــقـ ــه رســـــخ دولـــــــة الـ ــ ــت ــ ــال ــ ــر:ج ــ ــدواس ــ ــة ال ــل ــي ــب ــخ ق ــيـ شـ

رفع شيخ قبيلة الدواسر في مملكة البحرين ومنطقة الدمام بالمملكة العربية السعودية الشيخ 
عبدالرحمن بن أحمد الدوسري، أسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات إلى عاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة بمناســبة حلول شــهر رمضان المبــارك، داعًيــا المولى 
عــّز وجــّل أن يعيــد هذه المناســبة الكريمــة وأمثالها على جاللته بموفور الصحة والســعادة، وأن 

يجعله شهر خير وبركة على شعب مملكة البحرين الوفي واألمة العربية واإلسالمية.

أحمــد  بــن  عبدالرحمــن  الشــيخ  وتقــّدم  كمــا   
إلــى  والتبريــكات  التهانــي  بخالــص  الدوســري 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة وإلــى ولــي العهد 
نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن 
حمــد آل خليفــة، بمناســبة حلــول شــهر رمضان 
المبارك، سائالً المولى العلي القدير دوام التقدم 
العهــد  ظــل  فــي  البحريــن،  لمملكــة  واالزدهــار 

الزاهر لجاللة الملك المفدى.
وأشــاد الشــيخ عبدالرحمــن بن أحمد الدوســري 

بالتوجيهات الملكية الســامية لكل ما من شــأنه 
رفعــة الوطــن ودعم الحيــاة المعيشــية الكريمة 
رعايــة  مــن  جاللتــه  يوليــه  ومــا  للمواطنيــن، 
واهتمــام رفيع في تطوير كافة مجاالت العمل، 
ومضاعفــة اإلنجــازات، بمــا يعــود بالنفــع علــى 

الوطن ومستقبله.
وأعرب الشــيخ عبدالرحمن بن أحمد الدوســري 
عــن بالــغ فخــره واعتــزازه لمــا تحقــق لمملكــة 
البحريــن مــن إنجــازات ومكتســبات ومبــادرات 
تؤكــد  والتــي  األصعــدة،  كافــة  علــى  حضاريــة 
مملكــة  تقــدم  علــى  الســامي  الملكــي  الحــرص 

البحريــن، واهتمامهــا بالعنصــر البشــري، باعتبار 
المواطن البحريني هو الثروة الحقيقة للوطن.

الســامية  الملكيــة  التوجيهــات  أن  إلــى  وأشــار 
للحكومــة الموقــرة بتعزيــز إمكانياتهــا من أجل 
إتاحــة المجــال للتطبيــق الفعال ألحــكام قانون 
العقوبــات البديلــة، خطوة حضاريــة وحقوقية، 

تعكــس الســعي المســتمر والرؤيــة الحكيمة في 
تحقيق األمن واألمان، وترســيخ دعائم التنمية 
واالستقرار في ظل دولة القانون والمؤسسات.

وأوضح الشيخ عبدالرحمن بن أحمد الدوسري 
أن مملكــة البحريــن وفي ظــل عالقاتها الوثيقة 
مــع الــدول الشــقيقة والصديقة، وفــي مقدمتها 
بــه  تتميــز  ومــا  الســعودية،  العربيــة  المملكــة 
العالقات التاريخية من أواصر المحبة واألخوة 
والتعاضــد والتعاون، بفضــل العالقات المتميزة 
بيــن صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة وأخيه خادم الحرمين الشــريفين الملك 

سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
قبيلــة  وأبنــاء  األصيــل،  الثابــت  موقفــه  وأكــد 
عــن  الدفــاع  فــي  الملــك  مــع جاللــة  الدواســر، 
الوحــدة الوطنية والنســيج االجتماعي الوثيق، 
تجاه أي تصرف أو عمل يعد تدخالً في الشئون 

الداخلية لمملكة البحرين.

عبدالرحمن الدوسري

طلبات لتعزيز البنية التحتية في “11 الشمالية”
الــمــعــنــيــة اإلدارات  عـــلـــى  بــطــرحــهــا  ســـنـــقـــوم  ــال:  ــ ــغـ ــ األشـ

بــوزارة  األشــغال  لشــؤون  الــوزارة  وكيــل  قــام 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
علــي  أحمــد  يرافقــه  الخيــاط  أحمــد  العمرانــي 
المناعــي بجولــة فــي عــدد مــن مناطــق مدينــة 
حمد. وصرح وكيل شــؤون األشغال أن الوزارة 
ال تألــو جهــدًا في ســبيل توفير كل ما من شــأنه 
اإلســهام فــي تعزيــز البنيــة التحتيــة لمختلــف 

المناطق في المملكة.
األشــغال  لشــؤون  الــوزارة  وكيــل  قــام  وقــد 
بجولــة تفقدية في عدد مــن مناطق الدائرة 11 
بالمحافظة الشــمالية، حيث تم التباحث بشــأن 
صيانــة المجرى المائي فــي مدينة حمد المقابل 
لشــارع الــزالق في مجمــع 1215، وحل مشــكلة 
تجمــع المياه في هــذه المنطقة، صيانة المجرى 
المائــي فــي مدينــة حمد على طريــق 1121 في 
مجمع 1211 باإلضافة إلى عدد من المقترحات 
والطلبــات المتعلقــة بمناطق الدائــرة والتي قام 

المناعي برفعها إلى وكيل شــؤون األشــغال من 
ضمنها:

طلــب إنشــاء مرتفعــات تخفيــف الســرعة علــى 
 19 ودوار   18 دوار  بيــن  حمــد  الشــيخ  شــارع 
وذلك للحد من الســرعة المتزايدة على الشــارع 
بمجمــع   1115 علــى طريــق  وكذلــك  المذكــور، 
1211، كمــا تمــت دراســة طلب إيجــاد حل لمنع 

انجــراف الرمــال علــى المواقــف الواقعــة علــى 
حواجــز  ووضــع   ،1046 بمجمــع   4606 طريــق 
خرســانية أعلــى المواقــف الواقعــة علــى طريق 
الســالمة  مســتوى  لرفــع   1046 بمجمــع   4606

المرورية بالموقع.
أمــا بالنســبة لطلبــات إنشــاء مواقف للســيارات 
فكانــت الطلبــات على جزء من المجــرى المائي 

علــى طريق 1121 بمجمــع 1211، طريق 1119 
بمجمــع 1211، امتــداد الطريقيــن 1606، 1637 
بمجمــع 1216، طريــق 4606 بمجمع 1046 بدار 
كليب. وقد أفاد وكيل الوزارة لشــؤون االشغال 
الــوزارة ســتقوم  بــأن  فــي ردوده التوضيحيــة 
بدراســة هــذه الطلبــات والنظــر فيهــا مــن قبــل 

اإلدارات المعنية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني
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التهانــي  أجمــل  البنــا  أحمــد  الوالديــن  لرعايــة  البحريــن  جمعيــة  رئيــس  رفــع 
والتبريكات للرئيس الفخري للجمعية محافظ المحافظة الجنوبية سمو الشيخ 
خليفــة بــن علــي بــن خليفة آل خليفة، بمناســبة شــهر رمضان، مؤكــدا أن رئيس 
وأعضــاء اإلدارة، ومنتســبي الجمعيــة جمعيــا يقــدرون عاليــا لســموه العطــاء 
اإلنساني وأعمال البر والخير التي وضعها كإحدى مسؤوليات عمله، وهو يسير 
علــى نهــج صاحب العطاء والخيــر رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأوضــح البنا فــي تصريحات لـــ “البالد” 
آل  علــي  بــن  خليفــة  الشــيخ  ســمو  أن 
خليفــة كان دومــا نعــم االبــن البــار، لكل 
المســنين البحرينييــن، الذين يرون فيه 
والمســؤول  الصــادق  الطيــب  المثــال 
كل  ومتابعــة  رعايــة  علــى  الحريــص 

أمورالجمعية ومنتسبيها. 
وأعــرب البنــا عــن جــل شــكره وتقديره 
لمؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم 
واإلنســانية،  الخيريــة  لألعمــال 
للمســؤولية   “ “كوتوبيــا  ولمؤسســة 
مبــادرة  تنظيــم  علــى  االجتماعيــة 
“قوافل الشــواب” في دورتها التاســعة، 
وعلــى دعوتهم الجمعية للمشــاركة في 
رئيــس جمعيــة  وقــدم  المبــادرة.  هــذه 
البحريــن لرعايــة الوالديــن جــل الشــكر 
والتقدير لســفير دولة اإلمارات العربية 

الشــيخ  البحريــن  بمملكــة  المتحــدة 
ســلطان بــن حمــدان بن زايــد آل نهيان، 
لدعمهم ومســاندتهم الكريمة لفعاليات 

الجمعية.
أقيــم  الــذي  الحفــل  فــي  ذلــك  جــاء 
برعايــة كريمــة مــن مؤسســة محمــد بن 
الخيريــة  لألعمــال  مكتــوم  آل  راشــد 
واإلنسانية، وبمبادرة “قوافل الشواب”، 
وبالتعــاون مــع جمعية البحريــن لرعاية 
التطوعــي،  العطــاء  وفريــق  الوالديــن 
ونظمتــه مؤسســة كوتوبيــا للمســؤولية 
االجتماعيــة، فــي “منتجــع وســبا إليت” 

يوم أمس الجمعة.
العالقــات  مســؤول  أشــار  بــدوره 
الخارجية في مؤسســة محمد بن راشد 
آل مكتوم لألعمال الخيرية واإلنســانية 
مبــادرة  أن  إلــى  عبــدهللا،  علــي  صالــح 

“قوافل الشواب” مبادرة سنوية تطلقها 
لألعمــال  راشــد  بــن  محمــد  مؤسســة 
الخيريــة واإلنســانية، وهــي عبــارة عــن 
حفــل فطور تراثي يجمع بين المســنين 
واأليتام، لمزيد من اللحمة ونشــر ثقافة 
التكافــل والتــآزر بيــن أفــراد المجتمــع، 
الشــعبية  الموروثــة  القيــم  وتأصيــل 
وإعــادة إحيائهــا مــن خالل الدمــج بين 
لنــا  الــذي يجســد  كبــار الســن واأليتــام 
الماضــي والحاضــر، مبينا أن المؤسســة 
تقدم خدماتها الخيرية في أكثر من 90 

دولة حول العالم.
وبدورهــا، أكــدت رئيســة فريــق العطاء 
التطوعي والمنسق العام لمبادرة قوافل 

بوجيــري،  ســميرة  بالبحريــن  الشــواب 
أن “قوافــل الشــواب” وكمبــادرة تطلقها 
لألعمــال  راشــد  بــن  محمــد  مؤسســة 
الخيرية واإلنســانية، تنظــم هذا الحفل 
مؤسســة  مــن  بتنظيــم  الثانيــة  للســنة 
االجتماعيــة،  للمســؤولية  كوتوبيــا 
وبالتعــاون مــع جمعية البحريــن لرعاية 
التطوعــي،  العطــاء  وفريــق  الوالديــن 
الهــدف  الحفــل حقــق  أن  إلــى  مشــيرة 
المطلــوب منه، فقد أدخــل الفرحة على 
حضــروا  مســن   100 مــن  أكثــر  قلــوب 
الحفل، من المنتسبين لجمعية البحرين 
لرعاية الوالدين، و 50 يتيما من األيتام 

المنتسبين لجمعية السنابل لأليتام.

تكريم “البالد”جانب من الحضور

مؤسسات إماراتية وبحرينية تنظم حفال لـ150 مسنا ويتيما
ــاء اإلنـــســـانـــي ــطـ ــعـ ــن عـــلـــي صـــاحـــب الـ ــ ــة ب ــف ــي ــل ــا: ســـمـــو الـــشـــيـــخ خ ــنـ ــبـ الـ

بدور المالكي من المنامة
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إيرادات بيع الرمال البحرين في 2018
محلية مــنــهــا   9 ــال  ــرمـ الـ ــراج  ــخ ــت الس ــة  ــرك ش  12

قال وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف انه وفقا للســجالت فان 
إجمالي عدد الشــركات التي تم الترخيص لها بممارســة اســتخراج الرمال البحرية هو 12 شــركة 
منها 9 شركات محلية مرخص لها باستخراج الرمال البحرية ألغراض البيع داخليا )لمواد البناء( 

والمنطقة المحدد لها الستخراج الرمال هي المنطقة البحرية الواقع شرق الحد.

 في حين يبلغ عدد الشركات األجنبية 3 شركات 
البحرية  الرمال  باستخراج  لها  الترخيص  وتم 
المحددة  والمنطقة  للمشاريع  الدفان  الغــراض 
البحرية  المنطقة  فهي  الــرمــال  الستخراج  لها 

الواقع شمال شرق البحرين.
التي تم تحصيلها  المالية  ــرادات  اإلي ان   وبين 
من بيع الرمال البحرية للسنة المالية 2018 كان 
الــوزارة تستحصل على  2216566 دينارا، وان 
لمزاولة  للترخيص  سنويا  دينار  الــف   50 مبلغ 
شركة  ألي  البحرية  الــرمــال  اســتــخــراج  نــشــاط 
تعمل في هذا المجال كما يتم تحصل مبلغ 500 
البحرية  الــرمــال  من  مكعب  متر  كل  عن  فلس 

المستخرجة. 

للنائب  البرلماني  الــســؤال  على  ردا  ذلــك  جــاء   
عبدالنبي سلمان حول عدد الشركات المرخص 

لها بسحب الرمال من البحر.
استخراجها  يتم  التي  الكميات  ان  خلف  وبين 
متفاوتة ومختلفة من سنة إلى أخرى وبخاصة 
للدفان حيث  المستخرجة  بالرمال  يتعلق  فيما 
تــعــتــمــد الــكــمــيــة عــلــى حــجــم تــلــك الــمــشــاريــع، 
مكعب.  متر   2939623  2018 في  بلغت  حيث 
)مــواد  البيع  ألغـــراض  مكعب  متر  و2823843 
البناء( بواسطة الشركات المحلية و15780 متر 

مكعب للمشاريع بواسطة الشركات األجنبية.
وبين أن تحديد مناطق استخراج الرمال يراعى 
البحرية  البيئة  ســامــة  على  المحافظة  فيها 

وعدم تعريض الثروة البحرية والحياة الفطرية 
للخطر كما أن عمليات الحفر يتم الترخيص لها 
كمية  حيث  من  معينة  فنية  الشتراطات  وفقا 
الحفر  وأعماق  باستخراجها  المسموح  الرمال 
وهذا فضا عن نوعية السفن واآلالت واألدوات 

المستعملة في عمليات السحب.

عصام خلف

رّد ديوان الخدمة المدنية على السؤال المقدم من النائب كلثم الحايكي حول العدد اإلجمالي للموظفين البحرينيين الذين 
يعملــون بعقــود مؤقتة في كافة الوزارات والمؤسســات الحكومية الخاضعــة لديوان الخدمة المدنية.  قال ديوان الخدمة 
المدنية إن إجمالي عدد الموظفين البحرينيين العاملين بنظام التوظيف المؤقت في الجهات الحكومية الخاضعة المدنية 

29 موظًفا في 10 جهات موزعين حسب اآلتي:

الهيئة  في  المؤقتين  الموظفين  تسجيل  أن  الخدمة  ديــوان  وبين   
العامة للتأمين االجتماعية هو اختصاص الجهات الحكومية، حيث 
يتم التنسيق من قبلهم مع الهيئة العامة للتأمين االجتماعي للفترة 

من صدور المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 2018.
وعن خطط وإجراءات تثبيت الموظفين البحرينيين الذي يعملون 
بعقود مؤقتة بين الديوان أنه يتم بناًء على طلب الجهة الحكومية 

ذاتها واالحتياجات الخاصة بالجهة.
التوظيف بين أن  النوع من   وعن سبب قبول ديوان الخدمة هذا 
نّظمت  قد  المدينة  الخدمة  في  بها  المعمول  واألنظمة  التشريعات 
7 من قانون الخدمة  المادة رقم  التوظيف كافة حيث نصت  أمور 
تشغل  أن   2010 لسنة   48 رقــم  بقانون  بالمرسوم  الصادر  المدنية 
الوظائف الشاعرة في كل جهة حكومية من خال التوظيف الدائم 
أو المؤقت أو الجزئي أو بعقد وأوضحت المادة رقم 6 من الائحة 
بقانون رقم  بالمرسوم  ة  الصادر  المدنية  الخدمة  لقانون  التنفيذية 

51 لسنة 2012 وتعدياتها إلى أنواع التوظيف وضوابطه.
 وأوضح أن الهدف من التوظيف المؤقت هو تغطية االحتياجات 
المساعدة في  الموظفين في إجــازات أو  الماسة عند خروج بعض 

تنفيذ بعض البرامج أو المشاريع الطارئة أو ألي مبررات أخرى يتم 
تحديدها من قبل الجهات الحكومية ويوافق عليها ديوان الخدمة 
المدنية وتكون لمدة سنة واحدة قابلة للتمديد بعد موافقة الديوان.

29 موظًفا مؤقًتا في 10 جهات حكومية

الحد - مكتب النائب يوسف  الذوادي

صرح النائب يوسف الذوادي بأن زيارة عدد من أعضاء مجلس النواب  للشخصيات الدينية واالجتماعية هو أمر طبيعي في 
مجتمعنا البحريني، وأضاف كنائب لقد استغربت من بيان او تصريح مجهول المصدر يحاول تقييد حق عضو مجلس النواب 
من التحرك ضمن مبادرات اجتماعية وسياسية تصب في مصلحة الوطن والمواطن وهي المبادرة التي ساهم فيها مجموعة 

من النواب بزيارتهم للسيد عبدهللا الغريفي.

هــذه  ان  ــروف  ــعـ ــمـ الـ مـــن  واضاف 
االجتماعي  الــطــابــع  ذات  الـــزيـــارات 
من  تمثله  لما  بالغة  أهمية  تكتسب 
تــواصــل بــيــن أبــنــاء الــوطــن الــواحــد 
ومجتمع األسرة الواحدة الذي تؤكد 
عليه القيادة السياسية الرشيدة في 
ــارات  ــزي ــذه ال الــمــنــاســبــات كــافــة. وهـ
ــا  ــ تــســتــمــد شــرعــيــتــهــا مــــن جــــذورن
البحرينية الضاربة في عمق التاريخ 
مـــن عـــــادات وتــقــالــيــد راســـخـــة في 

وجدان المجتمع البحريني.
ــــى  ــت الــــنــــائــــب الـــــــــــــذوادي إل ــ ــفـ ــ ولـ
زيــارات  على  التشنيع  من  استغرابه 
وتــحــركــات الــنــواب األخــيــرة، وقــال: 

جمعية  خوض  أيضا  المستغرب  من 
وكأنها  الــمــوضــوع  فــي  الصحفيين 

وصية على النواب. 
وقال: ما يثير البلبلة هو نشر تصاريح 
الــنــواب دون  بــاســم أعــضــاء مجلس 
اإلشـــارة إلــى أســمــاء مــحــددة، وهــذا 
يعطي انطباعا خاطئا ويثير الشكوك 
في كل النواب، إال من يصرح بالنفي، 
أنه سيطلب من  رئيسة  إلى  وأشــار 
نشر  قانونية  مــدى  معرفة  المجلس 
ولصقها  المجهولة  التصريحات  هذه 
والتشكيك  الفتنة  لخلق  بالمجلس 
ــواب وتــفــكــيــك تــرابــطــهــم  ــ ــن ــ بــيــن ال

وتفاهماتهم.

قــال وزيــر التربيــة والتعليم ماجد النعيمي إن عدد المــدارس في المملكة بلغ 209 مدارس 
موّزعــة علــى جميــع المحافظــات، حيــث بلــغ عدد المــدارس فــي المحرق 38 مدرســة وفي 
محافظة العاصمة 64 مدرســة وفي المحافظة الشــمالية 63 وفي المحافظة الجنوبية 44 

مدرسة.

ا عــلــى الـــســـؤال الــمــقــدم من  جـــاء ذلـــك، ردًّ
الــنــائــب فـــاح هــاشــم حـــول عـــدد الــمــدارس 
من  كل  في  الثاث  التعليمية  المراحل  في 
محافظة من محافظات البحرين على حده.
في  الــصــفــوف  عـــدد  أن  النعيمي  وأوضــــح 
محافظة المحرق بالمرحلة الثانوية بلغ 216 
ا وفي  ا وفي المرحلة اإلعدادية 267 صفًّ صفًّ
ا وعدد الصفوف  المرحلة االبتدائية 427 صفًّ

ا.  بمدارس التعليم الفني والمهني 51 صفًّ
ــدد الــصــفــوف بـــمـــدارس  ــلــغ عــ  فـــي حــيــن ب
 295 الثانية  بالمرحلة  العاصمة  محافظة 
ا  صفًّ  284 اإلعـــداديـــة  المرحلة  وفــي  ــا  صــفًّ
بلغ  كما  ا  صفًّ  552 االبتدائية  المرحلة  وفي 

 42 الدينيين  المعهدين  في  الصفوف  عــدد 
ا وعدد الصفوف بمدارس التعليم الفني  صفًّ

ا. والمهني 57 صفًّ
المحافظة  بــمــدارس  الــصــفــوف  عـــدد  وبــلــغ 
صفوف   207 الثانوية  بالمرحلة  الشمالية 
وفي  ــا  صــفًّ  442 اإلعـــداديـــة  المرحلة  وفــي 
ا وعدد الصفوف  المرحلة االبتدائية 760 صفًّ
ا. في مدارس التعليم الفني والمهني 32 صفًّ
ــدارس الــمــحــافــظــة  ــمـ بــلــغ عـــدد الــصــفــوف بـ
ا وفي  260 صفًّ الجنوبية بالمرحلة الثانوية 
المرحلة  ا وفي  399 صفًّ المرحلة اإلعدادية 
الصفوف في  وعـــدد  ــا  411 صــفًّ االبــتــدائــيــة 

ا. مدارس التعليم الفني والمهني 750 صفًّ

وبلغ عدد الطلبة بمحافظة المحرق 29033 
طالًبا وفي محافظة العاصمة 35152 طالًبا 
طاب   44505 الشمالية  المحافظة  وفــي 

وفي المحافظة الجنوبية 31477 طالًبا.
ــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــئ ــهــي ــاء ال وبـــلـــغ عــــدد أعـــضـ
وفــي  مــعــلــًمــا   3055 الـــمـــحـــرق  بــمــحــافــظــة 
وفــي  مــعــلــًمــا   3777 ــعــاصــمــة  ال مــحــافــظــة 
وفي  معلمين   7006 الشمالية  المحافظة 

المحافظة الجنوبية 6587 معلًما. النائب يوسف الذوادي

ماجد النعيمي

العاصمة تتصدر عدد المدارس تليها الشمالية فالجنوبية ثم المحرقالــذوادي: زيارة النواب للشــخصيات الدينيــة أمر طبيعي

أكثر من 20 ألف معلم موزعين على 209 مدارسإثارة الشكوك بممثلي الشعب مرفوض

06local@albiladpress.com

السبت
11 مايو 2019 

134 باحثا عن عمل من ذوي الهمم بينهم 90 أنثى6 رمضان 1440
ــة ــ ــص ــ ــص ــ ــخ ــ ــت ــ م تـــــأهـــــيـــــلـــــيـــــة  مــــــــــراكــــــــــز   5

قال وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان ان عدد المعاقين بلغ 
11 ألفا و700 شــخص يحملون بطاقة معاق منهم 90 شــخصا مســجال لدى 

الوزارة بنسبة اقل من %1 حيث يعاملون كبقية الباحثين عن عمل.

حتى  عــمــل  عــن  الباحثين  عـــدد  وان 
 134 منهم   224 وصــل   19-3-2019
ــرا و90 أنــثــى، فــي حــيــن بــلــغ عــدد  ذكـ
المسجلين  من   2018 في  الموظفين 
في مكتب خدمات التوظيف من ذوي 
أنثى   26 بينهم  موظفا   132 اإلعــاقــة 

و106 ذكور.
البرلماني  السؤال  على  ردا  ذلك  جاء 
السيسي  محمد  الــنــائــب  مــن  الــمــقــدم 
حـــــــول وجــــــــود بـــــرامـــــج مــخــصــصــة 
لتوظيف العاطلين عن العمل من ذوي 
االحتياجات الخاصة وذوي الهمم لدى 

الوزارة.
بافتتاح  بـــادرت  ــــوزارة  ال ان  وأوضـــح 
ذوي  وتــــــدريــــــب  ــيــــف  ــوظــ ــ ت ــز  ــ ــركـ ــ مـ
وحــدك”  “لست  الخاصة  االحتياجات 

بتقديم  معني  مركز  وهــو   2007 فــي 
ــتــأهــيــلــيــة  ــيـــة وال ــائـ الـــخـــدمـــات الـــرعـ
لــأشــخــاص ذوي اإلعــاقــة  والــمــهــنــيــة 
ــات إعــاقــتــهــم ويــقــدم  ــئـ بــمــخــتــلــف فـ
وتــدريــب وتقييم  تــوظــيــف  خــدمــات 
اإلعاقة  ذوي  من  عمل  عن  الباحثين 
ــة  ــجــســدي ــهــا ال ــيــفــات ــمــخــتــلــف تــصــن ب
من  والسمعية  والــذهــنــيــة  والــبــصــريــة 
والدبلوم  الجامعية  المؤهات  حملة 
تتوافق  التي  واقــل  العامة  والثانوية 
مع احتياجات سوق العمل عبر تقييم 
قدراتهم واختيار المهن المناسبة لهم.

الوظيفي  التمكين  برنامج  أن  وبين 
ــذي  ــبــرامــج الــنــمــوذجــيــة ال مــن ابـــرز ال
يعتمد عليها المركز وتقوم فكرته على 
األشــخــاص  توظيف  عمليات  تدعيم 

تــدريــبــهــم  ــال  ــن خــ مـ اإلعـــاقـــة  ذوي 
وإكسابهم  قدراتهم  وتنمية  لتطوير 
 29 ومتابعتهم  المختلفة  الــمــهــارات 
على  مقسما  العمل  واقــع  في  أسبوعا 
هذا  في  المعاق  بها  يمر  مراحل  ست 

البرنامج
ــتــحــاق بــالــبــرنــامــج ان   ويــشــتــرط االل
الــجــنــســيــة ويخضع  بــحــريــنــي  يــكــون 
لقياس قدراته ومهاراته وان  للتقييم 

سنة   18-40 العمرية  الفئة  من  يكون 
وان يحمل تقريرا طبيا يثبت اإلعاقة 
بــاألنــظــمــة واإلجــــــراءات  يــلــتــزم  وان 
المعتمدة في المركز وان يكون عاطا 
بالعمل  جــادة  رغبة  ولديه  العمل  عن 
المناسبة  الوظائف  بقبول  يلتزم  وان 

المعروضة في سوق العمل.
ونــظــمــت الـــــــوزارة مـــعـــرض تــوظــيــف 
متخصص للباحثين عن عمل من ذوي 
34 من  أكثر من  فيه  اإلعاقة وشــارك 
الــتــي يصل  الــخــاص  الــقــطــاع  منشآت 
منها  شاغر   300 من  أكثر  إلى  عددها 
100 شاغر من بنك الشواغر بالوزارة.

ــوزارة بــتــوفــيــر 5 مــراكــز  ــ ــ وتــمــكــنــت ال
االعــاقــة  ــــذوي  ل متخصصة  تــأهــيــلــيــة 
ــهـــم مــنــذ  ــبـ ــهــم وتـــدريـ تـــتـــولـــى تــأهــيــل
احتياجاهم  جميع  وتوفير  طفولتهم 
المجتمع  في  االنــدمــاج  من  لتمكينهم 
على  بتدريبهم  وتقوم  العمل  وســوق 

مختلف المهارات.

جميل حميدان

Û  ،)أكــد تهديــد جمهوريــة )واليــة الفقيــه( بغلــق مضيــق هرمــز، بأنهــا )فأر مــن ورق
وبأنها أضعف من المواجهة المباشــرة، وهي حقيقة يثبتها ساســتها وعســاكرها، 

بمراهنتهم الدائمة على الكذب كوسيلة رخيصة لتخويف جيرانهم.
Û  ايــران )الُمفلســة( أضعــف مــن فعــل ذلــك، فالمضيــق الخليجي يصنــف كأحد أهم

الممــرات المائيــة االقتصاديــة، حيــث يتدفق عبره ثاثون بالمئة مــن الطاقة الى 
العالم، ويستقبل يوميًا كميات هائلة من الواردات الصناعية والتجارية.

Û  كمــا أن هرمــز محمــي دوليــًا وفق نــص المادة )38( مــن االتفاقيــة الدولية لقانون
البحــار المعتمــد العام 1982، والتي تؤكد حق المرور دون أي عثرات أو عراقيل، 

ولذا فإن إغاقه سيكون جنونا وانتحارا، وإعان حرب على العالم.
Û  يضــاف لذلــك، فــإن أغلــب خطوط الشــحن )العميقــة( للنفط الخليجــي، موجودة

فــي المياه اإلقليمية لســلطنة عمان، وبكل األحوال فــإن الدول صاحبة المصالح 
االقتصاديــة، لــن تســمح بــأي عبــث مــن ساســة طهــران، ممــن زجوا بشــعبهم في 

غياهيب الفقر والجوع والحاجة.
Û  التهديــدات اإليرانيــة ال تتخطى كونها إفاســا سياســيا وتخبطــا قبالة العقوبات

األميركية المؤلمة، والتي حولت الجمهورية الثيوقراطية لبقعة مظلمة ومعزولة 
من العالم، فهل ستنكسر إيران أمام ترامب قريبا؟ آمل ذلك.

هل ستنكسر 
إيران أمام 

ترامب؟

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

اإلسكان: ال أراضي شاغرة لمشروع إسكان جنوسان
ــا” ــزايـ ــر “مـ ــب ــات األهـــالـــي ع ــب ــل ــة ط ــج ــال ــع اقــتــرحــت م

قــال وزيــر اإلســكان باســم الحمــر إن الــوزارة اســتطاعت الحصــول على موقع يقع في شــمال قرية جنوســان يتكّون مــن مجموعة مــن األراضي الخاصة 
المتداخلــة لمشــروع إســكان جنوســان الــذي أوصــى بــه صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء في عــام 2010، وعليــه تم مخاطبــة وزير شــئون البلديات 
والتخطيــط العمرانــي آنــذاك مــن أجل تقييم األرض وتقدير ســعرها التقريبي الســتمالك أراضي موقع المشــروع وقد قدرتها بمبلــغ 7987377762 مليون 

دينار.

ا على السؤال البرلماني على السؤال  جاء ذلك، ردًّ
مشروع  حول  الحايكي  كلثم  النائب  من  المقدم 
إســكــان جــنــوســان. وتــابــع، وعليه تــم الــبــدء في 
الرسومات  إعــداد  ومباشرة  الستماك  إجــراءات 
الــهــنــدســيــة واســتــكــمــال إجــــــراءات الــمــوافــقــات 
التخطيطية إال أنه في فبراير 2012 تم مخاطبة 
الوزارة أن األرض مصنفة كأرض زراعية منتجة. 

وأكمل أنه تم اقتراح موقع ثان وخال استكمال 
إجراءات الستماك تقدمت وزارة الثقافة بطلب 
إلقامة  خصصت  التي  بالمنطقة  التعمير  تجميد 
من  كبيًرا  جــزًءا  ألن  وذلــك  اإلسكاني،  المشروع 
الموقع هو امتداد لموقع أثري وال يمكن التصرف 
فيه، وعليه تم وقف إجراءات الستماك للموقع 
الثاني.  وأكد نظًرا لصعوبة الحصول على أراض 

في  إسكانية  مشاريع  إلقــامــة  وصالحة  شــاغــرة 
محيط تلك المنقطة بالرغم من محاوالت الوزارة 
الخاص  القطاع  دخــول  مع  ذلك  وتزامن  الجادة 
في مشاريع تطوير لسكن االجتماعي في مناطق 
بأنه من  المملكة ووجــدت  على مستوى  مخالفة 
الممكن أن تتم معالجة بعض الطلبات من خال 

برنامج مزايا.

قال وزير اإلسكان باسم الحمر إن نسبة الطلبات في المحافظة  «
الجنوبية 18 % من مجمل الطلبات اإلسكانية القائمة، وقد بلغت 

نسبة المنتفعين بالخدمات اإلسكانية فيها 23 % من مجمل 
المنتفعين بالخدمات اإلسكانية في مملكة البحرين.  وتابع أن 

الوزارة قامت خالل برنامج عمل الحكومة السابق بتنفيذ 9 مشاريع 
إسكانية في عدد من المجمعات السكنية في المحافظة الجنوبية 

بمجموع 1235 وحدة سكنية، باإلضافة إلى الشروع في تنفيذ 
مدينة خليفة التي تعتبر من المدن اإلسكانية الجديدة وتتسع 
لنحو 7000 وحدة سكنية، وسيتم تنفيذها على مدة 3 مراحل، 

حيث سيتم طرح الحزمة األولى من المرحلة الثانية خالل العام 
الجاري، ومن المقّرر أن تستوعب مدينة خليفة عدًدا من طلبات 

المحافظة الجنوبية حيث سيتم التوزيع وفق تقدمية الطلب. جاء 
ا على السؤال المقدم من النائب علي النعيمي حول خطة  ذلك ردًّ

وزارة اإلسكان لتغطية طلبات سابعة الجنوبية خالل األربع سنوات 
المقبلة.

18 % من الطلبات اإلسكانية في الجنوبية

باسم الحمر

العددالجهة الحكومية 

2ديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 

4وزارة المالية واالقتصاد الوطني

5وزارة التربية والتعليم

7وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

2وزارة المواصالت واالتصاالت

4هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

2هيئة تنظيم سوق العمل 

1جامعة البحرين 

1بولتكنك البحرين

1الهيئة العامة للتأمينات االجتماعية

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
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تأييد عقوبة شاب اعتدى وآخرين على 3 شرطة
ــة الــقــتــل ــي ــر ن ــوافـ ــرورة تـ ــضـ ــالـ ــي بـ ــن ــع ــاح ال ت ــسـ ــازة الـ ــيـ حـ

رفضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولى اســتئناف شــاب مــن أصل 31 
متهًما، محكوم عليه بالسجن 5 سنوات بقضية بدأت بتهمة الشروع في قتل 3 من 
أفراد الشرطة والتي تم تغييرها الحًقا إلى مجرد االعتداء على سالمتهم وحيازة 

سالح “شوزن” وذخيرته، وقضت بتأييد سجن المستأنف لمدة 5 سنوات.

عّدلــت وصــف  إنهــا  المحكمــة ســابًقا  وقالــت   
االتهــام مــن الشــروع فــي القتــل إلــى اعتــداء 
على ســامة جسم الشــرطيين المجني عليهما، 
وأوضحت في أســباب حكمها أن مجرد حيازة 
ســاح قاتــل بطبيعتــه ال يكفــي فــي توافــر نية 
إزهاق الروح وال اإلصابة في مقتل، بل البد أن 
يستظهر أن الجناة كانوا يقصدون بهذا قتلهم.

 وكانــت محكمــة أول درجــة قضــت فــي وقــت 
ســابق بســجن 6 مــن المدانيــن لمــدة 15 عاًمــا 
عــن تهــم الشــروع فــي القتــل وحيــازة الســاح 
وذخيرتــه، وبســجن البقيــة لمــدة 10 ســنوات 
ماعدا المتهم الســادس “المســتأنف”، إذ عاقبت 
المســتأنف بالســجن لمدة 5 سنوات نظًرا لكونه 
لــم يتــم الثامنة عشــر مــن عمره إال أنهــا أخذت 
بــدالً  الشــرطة-  -إصابــة  المشــددة  بالظــروف 
مــن المخففــة واكتفــت بالعقوبة ســالفة البيان، 

وأمرت بمصادرة المضبوطات.
 فتقــدم باالســتئناف علــى هــذا الحكــم وصــدر 
أخــرى  مــرة  عليــه  فطعــن  بتأييــده،  الحكــم 

بالتمييــز، والتــي قضــت بنقــض الحكــم وأمرت 
بإحالــة القضية للمحكمة التــي أصدرته لتحكم 
بقبــول  األخيــرة  قضــت  إذ  جديــد،  مــن  فيهــا 
اســتئنافه شكاً وفي الموضوع برفضه وتأييد 

الحكم المستأنف.
مــن  مجموعــة  أن  فــي  التفاصيــل  وتتحصــل 
الخارجين على القانون يتراوح عددهم ما بين 
300 إلى 400 شخص تجمهروا بمنطقة الدراز، 
وحــال التعامــل معهــم مــن قبل رجال الشــرطة 
والحجــارة  “المولوتــوف”  عبــوات  بإلقــاء  ردوا 
القــواذف  باســتخدام  الحديديــة  واألســياخ 
المصنوعــة من طفايات الحريق، ثم دخلوا إلى 
مســارات ضيقــة وعندهــا تــم إطــاق نــار علــى 

الشرطة وأصيب ثاثة منهم.
 علــى إثــر ذلك، تم عمل تحريات لكشــف هوية 
علــى  دّلــت  والتــي  الواقعــة،  فــي  المشــاركين 
المتهمين وقامت الشرطة بالقبض على المتهم 
الواقعــة  فــي  باشــتراكه  اعتــرف  الــذي  الرابــع 
وبقية المتهمين، كما أرشــد عن ساحي شوزن 

خبأهمــا فــي مقبــرة بمنطقــة الــدراز، حيث عثر 
على طلقتين و3 أظرف غير مستعملة وطلقتي 
غــاز وعــدد 10 طلقــات شــوزن باإلضافــة إلــى 

أدوات تستخدم في عمليات الشغب.
أنــه  بالتحقيقــات  الثانــي  المتهــم  اعتــرف  كمــا 
فــي  بالمشــاركة  أخبــره  والــذي  بــاألول  التقــى 
وأحضــر  بالشــوزن  الشــرطة  علــى  اعتــداء 
ســاًحا وتوجــه بالقرب من مأتــم بالدراز حيث 
شــاهد حوالــي 100 شــخص ملثميــن يحملــون 
طفايــات وعبــوات “مولوتــوف”، وطلــب منهــم 
المتهــم األول أن ينقســموا لمجموعتيــن لرمــي 
المولوتوف ثم الهرب الستدراج رجال الشرطة 
إلــى منطقــة كان يختبــئ فيهــا المتهمــون مــن 
الرابــع، والثامــن، والثامــن عشــر،  األول حتــى 

والذين أطلقوا أعيرة الشوزن على الشرطة.
المتهميــن  أحالــت  العامــة  النيابــة  وكانــت 
للمحاكمــة علــى اعتبــار أنهــم بتاريــخ 23 يوليو 

2013، ارتكبوا اآلتي:
أوالً: المتهمون من األول حتى الرابع:

شــرعوا وآخريــن مجهوليــن فــي قتــل 3 رجــال 
شــرطة عمــًدا مع ســبق اإلصــرار والترصــد، بأن 
بيتــوا النيــة وعقــدوا العــزم علــى قتــل أي مــن 
رجــال الشــرطة وأعــدوا لذلــك الغرض أســلحة 
نارية “شوزن” إلطاقها عليهم بعد استدراجهم 

إلــى المكان الذي كمنوا لهم فيه، وما أن ظفروا 
بهــم حتــى قامــوا بإطــاق عــدة أعيــرة ناريــة 
قاصديــن من ذلــك قتلهم حال كونهم موظفين 
عمومييــن، تنفيــًذا لغــرض إرهابــي، وقــد خاب 
أثــر الجريمة لســبب ال دخــل إلرادتهم فيه وهو 

مداركة المجني عليهم بالعاج.
أحــرزوا بغيــر ترخيــص أســلحة نارية “شــوزن” 
وأحرزوا ذخيرة مما تستعمل في تلك األسلحة 

دون أن يكون مرخًصا لهم بحملها.
ثانًيــا: المتهمــون مــن الخامــس وحتــى األخير: 
الســابقين  األربعــة  المتهميــن  مــع  اشــتركوا 
ارتــكاب  علــى  والمســاعدة  االتفــاق  بطريقــي 
معهــم  اتفقــوا  بــأن  إليهــم  المســندة  الجرائــم 
وســاعدوهم علــى ذلــك بالتجمهــر واســتدراج 
رجــال الشــرطة إلــى المــكان الــذي كمنــوا فيــه 
حتــى أطلقوا عليهم النــار، فتمت الجريمة بناء 

على هذا االتفاق وتلك المساعدة.
ثالًثا: المتهمون جميعا: -1 اشتركوا في تجمهر 
مؤلــف مــن أكثــر مــن 5 أشــخاص الغــرض منــه 
وأحــرزوا  حــازوا   2- العــام،  باألمــن  اإلخــال 
بقصــد  “مولوتــوف”  لاشــتعال  قابلــة  عبــوات 
اســتعمالها فــي تعريض حياة النــاس وأموالهم 

للخطر.

رفض دعوى “معلم” يطالب بترقيته
الخامسة الــدرجــة  على  ــزال  ي وال  بالتعليم  عاًما   18 قضى  المحتج 

قضت المحكمة الكبرى المدنية األولى )الدائرة اإلدارية( برفض دعوى وألزمت المدعي المعلم بإحدى المدارس التابعة لوزارة 
التربيــة والتعليــم بمصروفاتهــا، والــذي كان يطالــب فيها بإلزام الــوزارة بترقيته المعطلة منذ العام 2017 حســب تعبيره رغم 
إدراج اســمه ضمــن المرشــحين للترقيــة ليحصل على راتب وقدره 1350 ديناًرا، ويتمكن من احتســابه ضمــن راتبه التقاعدي؛ 
وذلك ألن الوزارة غير ملزمة بترقيته كما أن األوراق لم تثبت ترقية من هم بنفس ظروفه، فضالً عن أن الموظف ال يحق له 

االحتجاج على مثل هذا القرار ولو كان مستوفًيا للشروط.

وجــاء فــي الئحــة الدعــوى التــي تقــدم بهــا 
المعلــم المدعــي أنه مــن العاملين لــدى وزارة 
ا  التربية والتعليم منذ 18 عاًما، ويشغل حاليًّ
عطلــت  الــوزارة  أن  إال  الخامســة،  الدرجــة 
ترقيتــه إلــى الدرجــة السادســة اعتبــاًرا مــن 
شهر يناير 2017، على الرغم من إدراج اسمه 
ضمــن قائمة المرشــحين للحصــول على هذه 
الدرجــة، مطالًبا بإلزام الوزارة بمنحه الدرجة 
السادســة اعتباًرا من يناير 2017، واحتساب 
الراتــب التقاعــدي علــى ذلــك، ومنحــه األثــر 
الراتــب  بشــأن  السادســة  للدرجــة  الرجعــي 
والبالــغ 1350 دينــاًرا، وإلــزام المدعــى عليهــا 

المصروفات.
الخدمــة  تعليمــات  أن  المحكمــة  وبينــت   

شــأن  فــي   2013 لســنة   )4( رقــم  المدنيــة 
نظــام الترقيــات، عّرفت الترقيــة بأنها انتقال 
الموظــف مــن درجتــه الوظيفيــة الحالية إلى 
درجة أعلى تالية لدرجته مباشــرة مصحوبة 
أنــواع  عــددت  كمــا  الراتــب،  فــي  بالزيــادة 
الترقيــة، وبينــت أنه يجوز بقرار من الســلطة 
الخدمــة  ديــوان  موافقــة  بعــد  المختصــة 
المدنيــة منــح الموظــف الترقيــة االعتياديــة 
التي تكون على أساس الجدارة المبنية على 
عناصر األداء والخبرة والمؤهل العلمي وفًقا 

للقواعد والشروط التالية:
للمؤهــل  مســتوفًيا  الموظــف  يكــون  أن  أ - 
يكــون  وأن  المهنيــة،  الرخــص  أو  العلمــي 
قــد أمضــى فــي الدرجــة المعيــن عليهــا عــدد 

للكــوادر  وفًقــا  المطلوبــة  الخدمــة  ســنوات 
والمعايير الوظيفية.

أال يقــل مســتوى أداء الموظــف  ب - 
وفق آخر تقييم عن تقدير جيد.

ج - أال تتجــاوز الدرجــة المرقــى إليها الدرجة 
الوظيفية المعتمدة حسب الهيكل التنظيمي 

المعتمد.
د- أن يتوافر للترقية اعتماد مالي.

هـــ- ال يجــوز ترقية الموظف قبل مرور ســنة 
على تعيينه أو حصوله على آخر ترقية.

إجــراء  عــدم  أو  إجــراء  أن  أوضحــت  كمــا 
الترقيــة فــي وقــت معين هو مســألة تســتقل 
جهــة اإلدارة بتقديرها حســب ظروف العمل 
ومقتضيــات الصالــح العــام وحاجــة العمــل؛ 

باعتبــار أن ذلك من مناســبات القرار اإلداري، 
فلها أن ترقي إلى وظيفة أو أكثر وأن ترجئ 
شــغل وظيفــة أو أكثر فهذه مســألة تترخص 
ليــس  إذ  عليهــا؛  معقــب  بــا  تقديرهــا  فــي 
للموظــف حــق يحتــج بــه فــي مواجهتهــا أو 
يلزمهــا بمقتضــاه فــي ترقيتــه حتــى ولو كان 

مستوفًيا شروط الترقية المقررة قانوًنا.
وأضافــت أنــه ومــن الثابــت مــن األوراق أن 
بالدرجــة   “ “معلــم  وظيفــة  يشــغل  المدعــي 
الخامســة لــدى وزارة التربيــة والتعليــم، وإذ 
خلــت األوراق ممــا يفيــد قيــام جهــة اإلدارة 
بثمــة ترقيــات إلى الدرجة السادســة لمن هم 
في درجة المدعي متخطية إياه في الترقية 
إجــراء  أن  المقــّرر  وكان  الوظيفــة،  لهــذه 
الترقيــة هو أمر تترخص فيه الجهة اإلدارية 
وليس للموظف حق يحتج به في مواجهتها 
أو يلزمها بمقتضاه في ترقيته حتى ولو كان 
المقــررة قانوًنــا،  الترقيــة  مســتوفًيا شــروط 
األمر الذي تضحى معه الدعوى الماثلة قائمة 

على غير أساس من الواقع.

وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على االقتراح برغبة بشأن إعفاء أسر شهداء 
الواجب من دفع تعرفة اســتخدام خدمتي الكهرباء والماء لحســاب ســكني واحد 

م من النائب علي النعيمي. والمقدَّ

قيــام  برغبــة  االقتــراح  ــن  يتضمَّ  
الحكومــة الموقــرة بإعفــاء أســر شــهداء 
اســتخدام  تعرفــة  دفــع  مــن  الواجــب 
خدمتي الكهرباء والماء لحســاب سكني 
واحــد، واعتبــار مقــر إقامتهــم من ضمن 
تلــك  مــن  المعفــاة  الســكنية  الوحــدات 
الرســوم. لحاجــة أســر شــهداء الواجــب 
إلــى الدعــم الحكومــي المــادي وتخفيف 
العــبء المالــي عــن كاهــل أســر شــهداء 
الواجــب وتذليــل الصعوبات والمعوقات 

التي تواجه أسر شهداء الواجب.
مــن جهتها، أفادت هيئة الكهرباء والماء 
أن اإلعفاء من رســوم استهاك الكهرباء 
الهيئــة،  اختصــاص  عــن  يخــرج  والمــاء 
وهــو مــن صاحيــات مجلــس الــوزراء، 
تــّم فــرض رســوم اســتهاك  أنــه  مبينــة 
وال  قانــون،  بموجــب  والمــاء  الكهربــاء 
يجــوز اإلعفــاء منهــا إال بقانــون أو بنــاًء 

على قانون.
وأوضحــت الهيئــة أنها تعتمد بشــكل كبير 
علــى إيراداتهــا الذاتية والدعــم الحكومي 
لشراء الكهرباء والماء من القطاع الخاص 
وتســيير أنشــطتها األخرى، وهي في أشد 
لتحســين  إيراداتهــا  زيــادة  إلــى  الحاجــة 
زيــادة  فــإن  لذلــك  الكفــاءة،  األداء ورفــع 
اإلعفــاءات مــن تســديد رســوم الكهربــاء 

والماء ال يصّب في مصلحة الهيئة.

الكهرباء: زيادة اإلعفاءات ال يصّب في مصلحة الهيئة

اوصــت لجنــة الخدمــات النيابية بالموافقة على االقتراح برغبة بإنشــاء مدرســة ثانوية 
عامة للبنات في قرية دمستان للمحافظة الشمالية، والمقدم من النائب أحمد الدمستاني.

ويهــدف االقتــراح برغبة إلى التوســع في البنية 
التعليميــة األساســية بالمحافظــة الشــمالية عــن 
للبنــات  عامــة  ثانويــة  مدرســة  إنشــاء  طريــق 
المحافظــة  أهالــي  تخــدم  دمســتان  قريــة  فــي 
الشــمالية، نظــرًا لوجــود كثافــة ســكانية كبيــرة 
فــي المنطقــة ومــا جاورهــا. ومجــاراة متطلبات 
والتمــّدد  المنطقــة  فــي  العمرانــي  التطويــر 
اإلســكاني الجديد في منطقة اللــوزي المجاورة 
علــى الســكن فيهــا، بســبب  التــي تشــهد إقبــاالً 
يحتــاج  التــي  والتســهيات  الخدمــات  توافــر 
إليهــا المواطــن. ووجــود أعــداد كبيرة مــن أبناء 
أمــّس  فــي  هــم  البنــات،  وخصوصــًا  الدائــرة، 

الحاجــة إلــى بنــاء مدرســة نموذجيــة متطــّورة 
مــن أجــل تحقيــق مســتوى علمــي كبيــر يرتقــي 
بالبنــاء العلمــي لألجيال القادمة مــن األبناء في 

المستقبل القريب.
 مــن جهتهــا افــادت وزارة التربيــة والتعليــم إن 
المعيــار المتبــع فــي بنــاء المــدارس الثانوية، هو 
وجــود )1500( طالــب/  طالبة، وهــو ما ال ينطبق 
فــي  الطــاب  أعــداد  إن  إذ  الحالــة،  هــذه  علــى 
المرحلة الثانوية في هذه المنطقة أقل من ذلك 
بكثير، إضافة إلى أن إنشــاء أي مدرســة يتطلب 

توافر األرض المخصصة لذلك مع الميزانية.
البنيــة  توفيــر  إلــى  تســعى  بأنهــا  انــه  وبينــت   

التحتيــة المناســبة إلتاحــة الخدمــات التعليمية 
لمســتحقيها مــن أبنائنــا الطلبــة، وذلــك بإنشــاء 
الزيــادة  اســتيعاب  بغــرض  الجديــدة  المــدارس 
وفقــًا  وذلــك  الطلبــة،  أعــداد  فــي  المّطــردة 
للمعاييــر المعتمدة إلنشــاء المــدارس الحكومية 
بحســب المراحــل الدراســية، وجــدوى اإلنشــاء 
وأولوياتهــا، بمــا يضمــن توفير المقعد الدراســي 
لجميــع الطلبــة فــي المراحــل التعليميــة الثــاث 
بمختلــف محافظات مملكة البحرين، وفي حال 
عــدم توافــر مواقــع مدرســية بالمنطقــة نفســها 
يمكــن االســتفادة منهــا لبنــاء مدرســة جديــدة، 
فــإن الــوزارة تســعى إليجــاد البدائــل المناســبة، 
وذلــك بتوزيــع الطلبة على المــدارس الحكومية 
القريبــة مــن مناطق ســكنهم، مــع التكفل بتوفير 
المواصات المجانية لهم وفقا للمعيار المعتمد.

أوصــت لجنــة المرافــق العامة والبيئة بالموافقة على االقتراح برغبة بإنشــاء 
منتــزه )األميــر ســلمان بن حمد( فــي األرض المجاورة لبوابــة جامعة البحرين 

في مجمع )1215( بمدينة حمد.

الحكومــة  قيــام  برغبــة  االقتــراح  ــن  يتضمَّ
جامعــة  لبوابــة  المجــاورة  األرض  باســتغال 
البحريــن فــي مجمــع رقــم )1215( بمدينــة حمد 
إلــى  المنطقــة  لحاجــة  عامــة  حديقــة  إلنشــاء 
متنّفس لألهالي بتوفير حديقة عامة. واإلسهام 
حمــد  مدينــة  لمنطقــة  الســياحي  الجــذب  فــي 
ولمملكــة البحريــن بشــكل عــام. ووجــود أرض 
بجوار األرض المذكورة تّم تخصيصها كممشــى 
فضاً عن تجمع مياه األمطار ووجود الحشرات 
في األرض المجاورة لبوابة جامعة البحرين في 
مجمــع رقــم )1215( بمدينــة حمــد؛ بســبب عــدم 

استغالها االستغال األمثل.

وشــؤون  األشــغال  وزارة  قالــت  جهتهــا،  مــن   
البلديــات والتخطيــط العمرانــي فــي رّدهــا على 
االقتــراح بــأن األرض المذكــورة فــي االقتــراح 
والميــاه  األمطــار  ميــاه  تخزيــن  علــى  تعمــل 
الســطحية بشــكل مؤقت خال مواســم هطول 
األمطــار، وتعتبــر نقطة عبور للتدفقــات القادمة 
مــن المناطق المرتفعة، واســتخدامها ألّي غرض 
آخــر وتنفيــذ منشــآت عليهــا ســيكون لــه تأثيــر 
ســلبي ومباشر على نظام تصريف مياه األمطار 
والميــاه الســطحية القائــم والــذي يخــدم مدينة 
حمد، األمر الذي ســيؤدي إلى حدوث فيضانات 

في المناطق المجاورة.

وأضافــت أنــه تّم إعداد دراســة مرورية لشــارع 
الزالق خُلصت إلى أن شــبكة الشــوارع الداخلية 
تصلــح  ال  المذكــورة  األرض  شــمال  الواقعــة 
ه  الســتيعاب الحركــة المروريــة المتوقعــة للمتنزَّ
المقترح بسبب ضيقها، كما أن مواقف السيارات 
الســكنية.  المناطــق  وتخــدم  قليلــة  الموجــودة 
ولفتــت إلى أنــه ال يمكن فتح منَفذ مباشــر على 
ا، وســيؤثر  رئيســيًّ الــزالق كونــه شــارًعا  شــارع 

ا على السامة المرورية لمستخدميه. سلبيًّ
 وبينــت أن الــوزارة تعمــل مــن خــال خطتهــا 
توســعة  علــى  الطــرق  لشــبكات  االســتراتيجية 
كل  فــي  مســارات  أربعــة  إلــى  الــزالق  شــارع 
اتجــاه، مــع تطويــر التقاطــع الرابــط بين )شــارع 
الشــيخ حمد( و)شارع الزالق( إلى تقاطع متعدد 
المســتويات ضمــن مشــروع المدينــة الرياضيــة 

المزمع إنشاؤه جنوب المنطقة.

يتضمن قيام الحكومة باستغالل األراضي المجاورة لبوابة الجامعة يهدف إلى التوسع في البنية التحتية التعليمية في “الشمالية”

مقترح بإنشاء متنّزه في مجمع 1215 بمدينة حمداقتراح بإنشاء مدرسة ثانوية للبنات في دمستان
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نظــًرا لخطــورة اآلثار المترتبة على نشــر وبث اإلشــاعات واألكاذيــب، فإن وزارة 
الداخليــة ممثلــة فــي اإلدارة العامــة لإلعــام والثقافــة األمنيــة تقــوم علــى مدار 
الساعة بمتابعة كافة المواقع المختلفة للوقوف على صحة المعلومات المنشورة 
في الوسائل اإلعامية والتواصل االجتماعي ومعرفة مصدرها ومروجها، وفي 
حالــة نشــر إشــاعات كاذبة تقــوم اإلدارة بتصحيحهــا على الفور وتقــوم الجهات 
المعنية في الوزارة باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية ضد األشخاص التي تنشر 

تلك اإلشاعات الكاذبة.
 ويعتبر بث اإلشــاعات الكاذبة جريمة ذات خطورة مباشــرة على المجتمع، وقد 
تزيد خطورة هذه الجريمة في ظل االنتشار الواسع لمواقع التواصل االجتماعي 
والتــي لــم تعــد مكاًنــا للتعــارف فقــط بين األشــخاص بل قــد يســتغل البعض من 
ضعــاف النفــوس فــي الترويج لألكاذيب واإلشــاعات أو التحريــض على األفعال 

التي يشكل ارتكابها جريمة مؤثمة قانوًنا.
وتكمــن خطــورة اإلشــاعة الكاذبــة في أنها تثيــر البلبلة في المجتمــع وتؤدى إلى 
ــا كانــت فحــوى تلك اإلشــاعة  اضطــراب فــي الحيــاة االجتماعيــة بيــن األفــراد أيًّ

سواء سياسية أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية.
 ولقد تطّرق ديننا الحنيف في كثير من النصوص الشــرعية في الكتاب والســنة 
إلــى تحريــم نشــر اإلشــاعات وبــث األكاذيــب واألقاويل غيــر المحققــة والظنون 
الكاذبــة مــن غيــر أن يتأكــد مروجهــا مــن صحتهــا فيقــول هللا تعالــى فــي كتابــه 
العزيز )يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوًما بجهالة 
فتصبحــوا علــى مــا فعلتــم نادميــن(، فيأمرنــا هللا تعالى فــي تلك اآليــة أن نتأكد 
من صحة األخبار التي يأتينا بها األشــخاص في مختلف المجاالت وأن نســتقي 

المعلومات من مصدرها الرسمي تجنًبا من الوقوع في المحظور قانوًنا.
ويتضح أن جريمة بث اإلشاعات لها ركنان أساسيان وهما الركن المادي والركن 

المعنوي.

الركن المادي هو:

قيــام الجانــي بإذاعة إشــاعة كاذبة يريــد جعلها معلومة وإيصالهــا إلى عدد كبير 
من األشخاص بأي وسيله من الوسائل والتي من شأن نشر تلك اإلشاعة حدوث 
اضطــراب باألمــن العــام أو إلحــاق الضــرر بالمصلحــة العامــة وإلقــاء الرعــب بين 

المواطنين وبذلك يكون الغرض من نشر اإلشاعة قد تحقق.

أما الركن المعنوي لتلك الجريمة:

يتمثــل فــي عنصــري العلــم واإلرادة أي أن يشــترط أن يكــون الجانــي علــى علــم 
بــأن تلــك المعلومــات كاذبة وغير صحيحــة وأنه هو من قــام بتأليفها أو غّير من 
صحتهــا حتى تصل إلى األشــخاص، بالمعنى الــذي يريده، أما عنصر اإلرادة فهو 
انصراف إرادة الجاني إلى نشر تلك اإلشاعة الكاذبة وهو مدرك آلثارها السلبية 

ومردودها على المجتمع.
ولقد نص المشرع البحريني في المادة 168 من قانون العقوبات على أن يعاقب 
بالحبس مده ال تزيد عن ســنتين والغرامة التي ال تجاوز مائتي دينار أو بإحدى 
هاتين العقوبتين من أذاع عمًدا أخباًرا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو 
بــث دعايــات مثيرة، إذا كان من شــأن ذلك اضطــراب األمن العام أو إلقاء الرعب 

أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

“استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية”

الثقافة األمنيـة
عباس إبراهيم

ا حبس شاب ارتكب حادًثا وضرب شرطيًّ
ــط مــــــن الـــــرأفـــــة ــ ــس ــ ــق ــ ــة تــــــأخــــــذه ب ــ ــم ــ ــك ــ ــح ــ ــم ــ ال

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى شــابًّا بالحبــس لمدة ســنة واحدة، 
بعدمــا اعتــدى على شــرطي أثنــاء القبض عليه عقــب ارتكابه لحــادث مروري 

بمنطقة الرفاع حال كونه في حالة غير طبيعية.

 وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمها 
للعقوبــة وضعــت  إنهــا عنــد تقديرهــا 
فــي اعتبارها ظــروف المتهم وأخذته 
بقســط مــن الرأفــة بمــا تخولهــا المادة 

)72( من قانون العقوبات.
 وذكرت المحكمة أن الواقعة تتحّصل 

فــي أنــه وبعــد وقــوع حــادث مــروري 
للمتهــم فــي منطقــة الرفــاع حضــرت 
ســيارة النجــدة، والتي الحــظ أفرادها 
غيــر طبيعيــة،  حالــة  فــي  المتهــم  أن 
فأبلغــوا غرفة العمليــات باألمر، والتي 
الشــاب  علــى  التحفــظ  منهــم  طلبــت 

لحيــن حضــور دوريــة المــرور، إال أن 
المذكــور حــاول الركــوب في ســيارته 

ومغادرة الموقع.
 لذا، فقد حاول نائب العريف -المجني 
عليــه- والعريــف أفراد دوريــة النجدة 
منعــه من ذلــك، إال أنه هاجــم أحدهما 
واعتــدى عليــه بالضــرب علــى وجهــه 
ورقبته، وتســبب له بإصابــات -مثبتة 
بالتقرير الطبي- حتى تمكنا من وضع 
القيــد الحديــدي “الهفكــري” فــي يــده 

والسيطرة عليه.
هــذا، وثبــت للمحكمــة أن المتهــم “29 
عاًمــا” بتاريــخ 11 يناير 2019، اعتدى 
العريــف  نائــب  جســم  ســامة  علــى 
المجنــي عليــه، وذلــك بأن قــام بضربه 
يــده  بواســطة  ورقبتــه  وجهــه  علــى 
ولــم يفــض ذلــك االعتداء إلــى مرضه 
أو عجــزه عــن أداء أعماله الشــخصية 
لمــدة تزيــد عــن 20 يوًمــا، وكان ذلــك 
أثناء وبسبب تأديته ألعمال وظيفته.

مقترح بإعفاء أسر 
شهداء الواجب 
من دفع تعرفة 
الكهرباء والماء

ليلى مال اهلل

محرر الشؤون المحليةمحرر الشؤون المحلية



ــق الــفــنــي ــي ــوث ــت ــي الـــتـــاريـــخ وال ــة فـ ــان ــك ــكــتــاب م ــل ل

مناقشة “أغاني الغوص في البحرين”

عقد مركز عيسى الثقافي اللقاء السادس عشر من منتدى البحرين للكتاب، جرى خالله مناقشة كتاب “أغاني الغوص في البحرين” للموسيقار 
وحيد الخان قدم اللقاء األستاذ حسين محمد حسين، وأدار الجلسة األستاذ علي عبدهللا خليفة، بحضور جمهور من المثقفين والمهتمين.

عــن  نقــا  حســين  اســتهل  وقــد 
الخــان بتقديــم حــول دور الكتاب 
عامــا   30 منــذ  العلميــة  ومكانتــه 
والتوثيــق  التأريــخ  فــي  وعملــه 
الفنــي، إذ جــاء هــدف الخــان مــن 
نشــأة  توضيــح  الكتــاب  تأليفــه 
البحريــن”.  فــي  الغــوص  “أغانــي 
كما ذكر في ورقته أقسام الكتاب 
الخمســة حيــث يتنــاول كل منهــا 
عــن  أوال  تكلــم  محــددة،  جزئيــة 
وصــف عملية الغوص الســتخراج 
اللؤلــؤ من قاع البحــر وكما وردت 
فــي الوثائــق التاريخيــة علــى مــر 
العصــور منــذ نهايــة األلــف الثالثة 
قبل المياد حتى القرن العشرين، 
الغــوص  أنظمــة  تطــور  ومراحــل 
الشــراكة واســتئجار  وهــي نظــام 

الغواصين والغوص الكبير.
وأشــار إلــى أن الكتــاب تطرق إلى 
تطور الموســيقى وأغاني الغوص 
الثقافيــة  التعدديــة  خــال  مــن 
والعرقيــة التــي تجمــع العديد من 
الغواصين على الســفينة الواحدة 
والتبــادل الثقافــي الموجــود كمــا 
تطــرق الكتــاب لتعريــف “النهمــة” 
مــن الناحية اللغوية، حيث يرجح 
مــن تعريفــه أن النهمــة هــي نــوع 
من أنواع غناء العمل، كان يتغنى 
األبــل،  يســوق  الــذي  الحــادي  بــه 

والفاح أو السقاة في المزارع.
وقــال حســين إن الكتــاب بّيــن أن 
النهمــة وجــدت قديمــًا ولكــن أتى 
ظهــور مهنــة النهــام متأخــرًا، ربما 
مــع ظهور الغوص الكبيــر، أي منذ 
الميــادي،  عشــر  التاســع  القــرن 
كذلــك يذكر نوعين مــن النهامين: 
“نهــام البحر” وهو النهام الحقيقي 
الــذي ينهم فوق الســفينة، ويتميز 
بصوته القوي حاد الطبقة، و”نهام 
البــر” الذي يمكنــه الغناء لكنه ربما 
ال يملــك صوتًا قويــًا ليصبح نهامًا 
وكمــا حــدد ســت عناصر أساســية 

تحــدد جــودة النهــام هــي: التمكن 
وقــوة  اللحنيــة  الجمــل  أداء  مــن 
الحفــظ  علــى  والقــدرة  الصــوت 
واتســاع المجال الصوتي وحســن 
علــى  والقــدرة  وجمالــه  الصــوت 

تأليف المواويل.
كمــا قــال مقــدم اللقــاء أن الخــان 
أشــار في كتابه الــى أنماط النهمة 
وتغيرها بحســب نــوع العمل على 
علــى  ركــز  وقــد  الســفينة،  ظهــر 
والكلمــات،  الموســيقي  اإليقــاع 
أكثــر مــن توضيــح اإلطــار الفنــي 
األعمــال  فذكــر  للنهمــة  األدبــي 

الخــراب  ســحب  مثــل:  القصيــرة 
أنواعــه  وهــي  المرســاة،  أو حبــل 
مختلفــة الــدواري والنتــاري، على 

سدره، الياهي وغيرها. 
متوازيــة  بصــورة  أنــه  وأوضــح 
مــع تطــور مهنــة النهمــة ظهــر “فن 
الكتــاب  تنــاول  حيــث  لفجــري”، 
وصفــًا لفصــول لفجري مع تحديد 
فصــل  لــكل  المســتخدمة  اآلالت 
نصــوص،  لعــدة  أمثلــة  وإعطــاء 
الكتــاب  مــن  األخيــر  الجــزء  أمــا 
أســتعرض  فهــو جــزء تخصصــي 
فيــه الكاتــب وصفًا ألنــواع اآلالت 
فــي  المســتخدمة  الموســيقية 
أغانــي الغــوص ثــم ختــم الكتــاب 
نمــاذج  لبعــض  تحليلــي  بوصــف 
النــص  بعــرض  وذلــك  النهمــة، 
الغنائيــة  والمصاحبــة  واللحــن 

واإليقاع.
واختتمــت الجلســة بالتأكيد على 
أن الكتــاب يتمتــع بــدور توثيقــي 
لنشــأة مهنة النهمــة وتفرع الفنون 
األخــرى منها وتطورها المصاحب 
لتطــور مهنــة الغــوص ممــا ســاهم 
في إثراء الساحة العلمية، كما أكد 
حسين بأن الكتاب متميز ويتمتع 
كمرجــع  المعلومــات  مــن  بقــدر 

تاريخي وثقافي للمجتمع.
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صــدر حديثــًا كتاب “النقد اللغوي الحديث ونقد النقد” للدكتور ســمر روحي 
فيصل، األستاذ المحاضر بقسم اللغة العربية في جامعة اإلمارات، والذي 
يرســم فيــه منهجــًا جديدًا فــي النقد، ويتضمــن دعوة للباحثيــن إلى إحياء 
التــراث النقــدي اللغوي العربــي، ويقع الكتاب الصادر عن دائرة الثقافة في 

الشارقة، في 460 صفحة.

مقدمــة  فــي  ســمر  الدكتــور  وقــال 
كتابــه: “يحتــاج النصــف الثانــي مــن 
ألن  النظــر،  إمعــان  إلــى   19 القــرن 
الحديثــة  العربيــة  النهضــة  شــؤون 
نحــٍو  علــى  فيــه  تجلتــا  وشــجونها، 

فاعــل ومؤثــر فــي الحيــاة العربيــة، 
سواء أكان التأثير إيجابيًا أم سلبيًا.
وأضــاف: يخيل إلَي أن ســببًا رئيســًا 
من أسباب نجاح المثَقفين آنذاك في 

االرتباط بحاجات الحياة العربية.

النقد اللغوي الحديث ونقد النقد

صــدر أخيــرا عــن المجلــس األعلــى للُّغــة العربيــة بالجزائر كتــاب “اللُّغــة العربية 
وتحديــات اإلدارة اإللكترونيــة”، جامعــا بيــن دفتيــه بحوثا ســبق تقديمها ضمن 

ندوة ُنّظمت بوالية بقسنطينة.

من أبرز المســاهمات التــي جاء بها الكتاب، 
تلك التي تقّدم بها رئيس المجلس الدكتور 
صالــح بلعيــد تحــت عنــوان “العربيــة بيــن 
الراهــن  وتحديــات  اإلشــراقي  الماضــي 
اإللكترونــي”، وأكــد فيهــا أّن اللُّغــة العربيــة 
اإلدارة  فــي  كبيــرة  تحديــات  تواجــه 

اإللكترونية، ما يجعلنا نطرح السؤال حول 
جاهزيــة لغــة الضــاد لمثــل هــذا الموضــوع 
الشــائك.وتتطلب اإلجابــة عن هذا الســؤال 
مــن  عــدد  إلــى  بلعيــد،  بحســب  ننظــر،  أن 
النقــاط من جملتهــا جاهزية الدول العربية، 

من حيث كفاءة شبكة االتصاالت.

صدرت عن الدار العربية للعلوم، ناشرون ببيروت للشاعر والروائي إبراهيم 
نصــرهللا مجموعة شــعرية بعنوان “الحب شــرير” تضم أكثــر من 80 قصيدة 

حّب.

وتعيد المجموعة التي تحمل عنوانا 
فرعيــا هــو “طــوق الذئبة فــي األلفة 
الحــب  لشــعر  األلــق  واالســتذآب”، 
العربــي، ال مــن حيث هو شــعر غزل، 
بل من حيث هو شعر حياة ومشاعر 
ملحميــة،  أجــواء  فــي  جارفــة، 

أوبراليــة، يبــدو فيهــا الجمــوح روح 
هذا الحب كما هو روح للمكان الذي 
مــن  الطبيعــة  وروح  فيــه،  يتحــرك 
حولــه أيضــا، وروح ذلــك المكبــوت 
فــي  البشــر علــى دفنــه  الــذي يصــرُّ 

داخلهم.

الديــن  والقــوة..  “اإليمــان  كتــاب..  عــّد 
والسياسة في الشرق األوسط” من ابرز 
اليهــودي األميركــي  المستشــرق  كتــب 
برنــارد لويس، صاحــب نظرية “الطريق 
إلى الديمقراطية في الشرق األوسط ال 
بد أن يمر عبر التقسيم”، وتكمن أهمية 
الكتــاب الــذي صدر عن المركــز القومي 
للترجمــة بالقاهــرة، فــي كــون قراءتــه 

أشــبه بعملية استكشــاف للطريقة التي 
تفكــر بها النخبة السياســية في أميركا، 
واآلليــة التــي تعمــل بهــا اإلدارات فــي 
النظــري  اإلطــار  ُتقــّدم  كمــا  واشــنطن، 
للمخططــات والمؤامــرات التــي تنســج 
دول  علــى  الخنــاق  إلحــكام  خيوطهــا 
إخضاعهــا  بهــدف  األوســط،  الشــرق 

لهيمنة واشنطن وحليفتها تل أبيب.

تحديات اللغة

الحب شّرير

اإليمان والقوة

يحتفــي المشــهد الثقافــي اإليطالي بالشــارقة العاصمة العالمية للكتاب، حيث تحل اإلمارة شــرف معــرض تورينو الدولي للكتاب، 
ليعرض المســيرة الثقافية والحضارية التي قادتها الشــارقة، برؤية وتوجهات صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد 

القاسمي، عضو المجلس األعلى، حاكم الشارقة.

وتشــارك في فعاليات اختيار الشــارقة 
مختلــف  المعــرض  شــرف  ضيــف 
واإلعاميــة  الثقافيــة  المؤسســات 
اإلماراتيــة، حيث تعرض تجاربها أمام 
فــي  واألوروبيــة،  اإليطاليــة  نظيرتهــا 
الوقــت الذي يقــدم نخبة من المثقفين 
اإلماراتييــن  والشــعراء  والكتــاب 
نماذجهم اإلبداعية للجمهور اإليطالي، 
إصداراتهــم  مــن  نســخًا  ويوقعــون 

األدبية باللغة اإليطالية.
العــام  األميــن  الصايــغ،  حبيــب  قــال 
لاتحاد العــام لألدباء والكتاب العرب، 
كتــاب  اتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس 
وأدبــاء اإلمــارات: تزيــن الثقافــة زمــن 
الشــارقة وكأنهــا نهــار الســنين، وكلمــا 
أطــل نهــار مأل علينا مشــروع الشــارقة 

وغمــر  أعمارنــا،  والحضــاري  الثقافــي 
وجوهنا بمطره األليف.

 إن مشــاركة الشــارقة كضيــف شــرف 
فــي معــرض تورينــو الدولــي للكتــاب 
يأتــي تكريســًا لتوجــه إمــارة الشــارقة 
الحبيبــة بقيــادة صاحب الســمو حاكم 
التحــاد  الفخــري  الرئيــس  الشــارقة، 
كتــاب وأدبــاء اإلمارات، نحو اســتمرار 
النجــاح، بــل التميــز، فــي أفــق خدمــة 
الثقافة الوطنية والعربية، ومد جسور 
بيــن  الثقافيــة  العاقــات  مــن  قويــة 

العرب والعالم
ســمة مشروع المشــاركة في المعارض 
الدولية االســتدامة، شــأن بقية عناصر 
المتكاملــة  العناصــر  وهــي  المشــروع، 
والمتســقة مــع بعضهــا بعضــًا، ولذلــك 
فــإن نتائجهــا واضحــة وثمارهــا دانيــة 

القطوف.

حبيب الصايغ

ــم ــال ــع ــي ال ــة فـ ــرف ــش ــة م ــي ــرب ــة ع ــي ــاف ــق صـــــورة ث

قافلة إبداع الشارقة تحط في تورينو

عرض “في كواليس الصحافة والسياســة” يســرد الكاتب الصحافي عاطف الغمري تجربته الذاتية بأســلوب رشــيق وســلس ويبرز 
كيف أن دور الصحافة مسجل في وجدان الشعب المصري منذ ظهور أول صحيفة وهى “وادي النيل” في عهد 

ويؤكــد فــي مقدمتــه أن الصحافــة عندما 
كانــت تتمتــع بمســاحة مــن الحرية حملت 
أفكار اإلصاح الديني لإلمام محمد عبده 
واإلصاح السياســي الذي عبر عنه زعماء 
وطنيــون مثــل مصطفــي كامــل ومحمــد 
الذيــن  والكتــاب  زغلــول  وســعد  فريــد 
عالجوا أفكارا نهضت بالحياة االجتماعية 
لتتحــول إلى تيار تنويري حتى أنه عندما 
صــدر دســتور 23 نــص للمــرة األولــى على 
حريــة الصحافــة إلــى أن جــاءت حكومــة 
 30 بدســتور  وأتــت  صدقــي  إســماعيل 
الحــرب  قيــام  حتــى  للحريــات  المقيــد 
العالميــة الثانيــة، لتعيــش الصحافــة منــذ 

عام 1946 أزهى عصور حريتها
الكواليــس،  لحكايــات  الكاتــب  ويتطــرق 
التــي عاشــها المخضــرم عبــر أكثــر من 50 
عاما، عاصر فيها 5 رؤســاء بداية من عبد 

الناصر وشــهد حكاياتها عــن قرب ليتعمق 
فــي معرفتها خال ســنوات عمله مراســا 
للقــارئ  وليكشــف  وواشــنطن  لنــدن  فــي 

ومــن  نعرفهــا  نكــن  لــم  سياســية  حقائــق 
األميركيــة  اإلدارة  بيــن  العاقــات  بينهــا 

واإلسرائيلية.

الصحافـــة مســـجلة فـــي وجـــدان الشـــعب المصـــري

في كواليس الصحافة والسياسة

إنَّ لِقَوى اإلْنَسان حدودا، 
وقْد بلْغُت حُدوَد ِقَواْي. 

ليو تولستوي
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منذ أن غطت عباءات الماللي إيران كلها بحلكتها، وهم يرفعون عقيرتهم ليال ونهارا 
بشــعارات معادية ألميركا أو الشــيطان األكبر كما يصفونها في أدبياتهم ويعتبرونها 
عدوتهــم اللــدودة ويتوعدونهــا بالويــل والثبــور، وهــذا الزعيــق والزوبعــة الفنجانية 
التــي تــروق كثيرا للمنبهريــن والثملين باألفكار والرؤى الضالــة المضلة لرجال الدين 
الحاكميــن فــي طهــران ويصــدق بهــا بعــض من يعتبــرون أنفســهم في خانة اليســار، 
يبدو أنه جاء الوقت المناسب لكي يثبت تالميذ آية هللا الخميني مصداقيتهم بهذا 

الصدد، أو ليصمتوا إلى األبد لو سمح الدهر لهم بالبقاء إلشعار آخر.
القادة اإليرانيون الذين دأبوا خالل األسابيع األخيرة على تكرار تصريحات التهديد 
بإغــالق مضيــق هرمــز وضــرب القواعــد والقوات األميركيــة المتمركزة فــي المنطقة 
بصــورة ملفتــة للنظر، بادرت الواليات المتحــدة األميركية إلى منحهم فرصة ذهبية 
بإرســالها مجموعــة “يــو إس إس أبراهــام لينكولــن”، وفرقــة هجوميــة إلــى “منطقــة 
القيادة المركزية”، مع التأكيد من جانب واشنطن بأن ذلك بمثابة “رسالة واضحة ال 
لبس فيها إلى النظام اإليراني”، خصوصا أن واشنطن جنبت الماللي إرسال قطعهم 
الحربيــة قبالــة الشــواطئ األميركيــة كمــا كانوا يهددون خــالل األســابيع المنصرمة، 
وهاهــم جنــود الشــيطان األكبــر ســيصلون بمواجهــة شــواطئهم فــي الخليــج، فمــاذا 

ينتظرون؟
لوحدهــم  يكتفــوا  لــم  الخمينــي  جمهوريــة  قــادة  أن  والتهكــم  للســخرية  المثيــر 
بتهديداتهــم العنتريــة جــدا ضــد القواعــد والقــوات األميركيــة فــي المنطقــة بــل إن 
أذرعهــم فــي العــراق ولبنان واليمــن رددوا ذلك كفرقة أوركســترا وقــد كان أداؤهم 
والحــق يقــال ناجحــا، وقد وفر لهم الشــيطان األكبر الفرصة المناســبة لكي يحققوا 
حلمهــم وأمنيتهــم ويجهزوا على عدوهم اللدود ويقضوا على أكبر قلعة لالســتكبار 
العالمي كما يقولون خصوصا أن مستشار األمن القومي األميركي جون بولتن كان 
واضحــا جــدا عندمــا أكــد في بيانــه أن “الواليات المتحدة ال تســعى إلى شــن حرب 
مــع النظــام اإليرانــي، لكننــا على اســتعداد تــام للرد علــى أي هجوم، ســواء بالوكالة 
أو مــن قبــل الحــرس الثــوري أو القــوات اإليرانيــة النظاميــة”، إذ إن كلمــة “بالوكالة” 
تشمل أذرع الماللي في بلدان المنطقة، وكأن لسان حال واشنطن يخاطب طهران 
وذيولهــا فــي المنطقــة بالقول؛ نحن هنــا فأين الذين أحرقوا األجــواء بتصريحاتهم 

النارية؟
40 عامــا وجمهوريــة الخميني تنفخ بنفســها عبر الخطب الرنانــة الطنانة وتؤكد أنها 
صــارت قــوة عظمى كما يردد ذلك أتباعها ويتفاخرون به، وهاهي الفرصة المناســبة 
جــدا خصوصــا بعــد أن ذهــب الرئيس األميركــي ترامب أبعد ما يكــون في مواجهته 
ضدهم وأكد قوال وفعال مواقفه، فهل سينبري جيش العشرين مليونا لألميركيين أم 
ســيثبتون أنهم ليســوا إال كتلك الضفدعة التي نفخت نفســها لتصبح بحجم البقرة!. 

“إيالف”.

تهــدر مليــارات األطنان من المواد الغذائية حول العالم ســنويًا، وتأتي على رأس 
القائمــة دول إســالمية، األمــر الــذي يدعونــا إلــى التفكــر قليــالً فيمــا يمــارس مــن 
ســلوكيات غذائيــة غيــر صحيحة، في الوقت الذي ينبغــي أن نكون فيه أنموذجًا 

يحتذى به في حفظ النعمة وعدم اإلسراف.
إن ثقافــة المجتمــع المحرك األســاس لطبيعة الســلوكيات الغذائيــة، وال أعتقد أن 
الظــروف القاســية التــي يمر بها العالم بأســره مــن أزمات اقتصاديــة وازدياد في 
معــدالت الفقــر، ال تشــكل ســببًا قويًا يدعونــا للحفاظ على ما وهبنــا هللا من نعم، 
خصوصا في الشهر الفضيل، ورفض كل أساليب اإلسراف التي ال تمت بأية صلة 
إلى التعاليم اإلســالمية، وال الكرم، بل يعد األمر تضييعا للنعم، وإضعافا للموارد 

الطبيعية، وإضرارا بالبيئة، ومساهمة في تفاقم الفقر.
نعم، إن ازدياد دخل الفرد وقدرته الشــرائية مؤشــر إيجابي، لكن ينبغي التعامل 
مع هذه النعمة بصورة تضمن الحفاظ عليها. في مملكة البحرين تحديدًا، توجد 
بعــض الجهــات المعنية بالحفاظ على الغذاء، وإعادة االســتفادة من بقايا الطعام 
أو ما قرب انتهاء صالحيته، وتوجيهه إلى األسر المحتاجة، ومنها جمعية حفظ 
النعمــة، باإلضافــة إلــى جهــود أخرى لبعض الجمعيــات الخيرية واألفــراد، لكن ما 
نحتاجــه حقيقــة، وباختصــار، أمران أساســيان، همــا: تغيير الســلوكيات الغذائية 
لنؤســس لثقافة مجتمعية ســليمة تجاه الغذاء، استثمار بقايا الطعام أو النفايات 

الغذائية الفعلية والمحتملة خيريًا وصناعيًا.
ويعتبر شــهر رمضان المبارك أفضل وقت للتعبير عن ســلوكياتنا اإليجابية، وهو 
فرصة لممارســة اهتمامنا بحفظ النعمة، تعبيرًا عن شــكرنا إلى هللا، ورغبتنا في 
مســاعدة المحتاجيــن بــدل هدر المال والغذاء دون فائــدة، وخير ما نختم به هو 

قول هللا عز وجل: )َوُكُلوا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفيَن(.

الضفدع اإليراني

هدر الغذاء

عن البرنامج الوطني 
للتوظيف

البرنامــج الوطنــي للتوظيــف الــذي أطلقتــه الحكومــة كان خطــوة رائــدة 
وحضاريــة وتنــم عــن حــرص وجديــة الدولــة فــي عــالج مشــكلة البطالة، 
وكان من المؤمل أن يستوعب أعدادا من العاطلين في مؤسسات الدولة 
ويدمج آخرين من الباحثين عن عمل في كل القطاعات ومنشآت القطاع 
الخاص، واآلن ورغم مضي بضعة أشهر على المبادرة إال أّن المالحظ أّن 

هناك بطئا في المشروع.
وزارة العمــل وهــي الجهــة التــي يجــب أن تتابــع المشــروع دأبــت علــى 
إقامــة معــارض التوظيف بين آونة وأخرى في مبنى الوزارة أحيانا وفي 
الجامعــات الخاصــة أحيانــا أخرى، وإلضفــاء المزيد من اإلبهــار اإلعالمي 
فإّن الوزارة تشرك عددا من أعضاء المجلس النيابي إضافة إلى عدد من 

الفعاليات المجتمعية واالقتصادية وممثلي األعمال.
أعــداد المشــاركين من المنشــآت يناهز “مئات الشــركات” وعــدد الوظائف 
الشاغرة المعروضة تتجاوز ألف وظيفة في مختلف التخصصات بعضها 
مــن قبــل القطــاع الخــاص وأخرى مما تســميه الــوزارة بنك الشــواغر إلى 
جانــب توفيــر فــرص تدريــب نوعيــة فــي مختلــف التخصصــات، ورغــم 

األعداد التي تعلن الوزارة توظيفها إالّ أّن العاطلين ال يزالون بال وظائف 
حتــى اللحظــة والبعــض منهــم يحمــل مؤهــالت جامعيــة فــي تخصصات 
بالغة األهمية كالمحاســبة وغيرها، والســؤال أين تكمن المعضلة؟ ال أحد 

يدري وهذه مشكلة أخرى!
الــذي يدعــو إلــى الدهشــة أّن مــن يقــرأ تصريحــات وزيــر العمــل فإنهــا بال 
شــك تدعــو إلــى التفاؤل لكــن من يرى واقــع الباحثين عن عمــل ال يلحظ 
أي تغييــر علــى أوضاعهــم أي أّنهــم ال يزالــون بانتظــار فرصــة التوظيــف! 
إّن المعضلــة تكمــن فــي أّنــه ليســت هنــاك متابعــة جــادة من قبــل الوزارة 
للوظائــف المعروضــة رغــم إجــراء المقابــالت الشــخصية وادعــاء هــذه 
المنشآت أّن التوظيف مباشر، بينما ال يلمس المتقدمون أية نتائج تذكر، 
وفي غياب أية رقابة من قبل الوزارة فإّن ما يعرض هو فقط ليس سوى 
دعايــة إعالميــة للشــركات والمؤسســات المشــاركة ليــس إالّ. الــوزارة تقر 
عبــر تصريحات للمســؤولين فيها أنها تبــذل جهودا كبيرة إلقناع أصحاب 
األعمــال بتوظيــف العاطليــن عــن طريــق تقديــم الحوافــز وتحمــل تكلفة 

التدريب.
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“ساعد تسعد”
منذ تأســيس جمعية الهالل األحمر البحريني عام 1971 - وتم االعتراف 
بهــا دوليــا في عام 1972 ومن ثم انضمامها إلى االتحاد الدولي لجمعيات 
الصليــب والهــالل األحمــر - والجمعيــة تقــوم بواجبهــا والمهــام الموكلــة 
لهــا فــي تقديــم المســاعدات اإلغاثيــة واإلنســانية وإرســال االحتياجــات 
مــن  الكثيــر  وغيرهــا  والمنكوبــة  المحتاجــة  الــدول  لشــعوب  الضروريــة 
المشــاركات الدوليــة المشــرفة التــي تصــب فــي هــذا االتجــاه دون تمييــز 
أو تفرقــة بيــن أصناف البشــر، وصــوال لتقوية التعــاون والصداقة بين كل 
شــعوب دول العالــم وذلــك علــى الوجه األفضــل واألمثل الذي يرفع شــأن 
مملكتنا الحبيبة، ويتناســب مع مكانتها الدولية المرموقة، بما تســاهم به 

في المجاالت اإلغاثية واإلنسانية.
تلــك األعمــال الجليلــة التــي تقدمها الجمعية مشــكورة وتحســب لمجلس 
إدارتها ورؤساء اللجان والكوادر اإلدارية والمتطوعين وجميع منتسبيها، 
مــا وددنــا الوصــول إليــه ونريــد أن نشــاهده ماثــال أمامنــا في هــذه األيام 
المباركــة التــي نعيــش نفحاتها وروحانياتها من خالل هذا الشــهر الفضيل 
أن يقــوم أعضــاء مجلــس إدارة الجمعية بمبادرات إنســانية خيرية داخل 

للمواطنيــن  واإلنســانية  الخيريــة  المســاعدات  بتقديــم  وذلــك  ديرتنــا، 
التكافــل  لقيــم  تجســيدا  الضعيفــة  الشــهرية  الدخــول  ذوي  المحتاجيــن 
والتضامــن االجتماعــي والشــراكة الفعليــة وتقديــم انمــوذج إيجابــي فــي 
العطــاء والمســاعدة التــي بدورهــا تعــزز وتقــوي مكانــة الجمعيــة وتحقق 
رســالتها اإلنســانية النبيلة وذلك في إطار الشراكة المجتمعية على الوجه 
األكمــل فــي خدمــة أفــراد المجتمــع البحريني الذيــن يســتحقون الوقوف 

معهم في السراء والضراء ووقت الحاجة. 
فــي ذات الســياق جمعيــة الهالل األحمر الكويتي وبمناســبة شــهر رمضان 
المبارك أطلقت حملة تبرعات تحت شــعار “ســاعد تســعد اإلنســانية”، من 
أهداف تلك الحملة مد يد المســاعدة والمســاندة والعون لألســر الكويتية 
المحتاجــة بتقديم المــواد الغذائية واألجهزة الكهربائية وتقديم كوبونات 

مشتريات وغيرها من االحتياجات األخرى.
نأمل أن تكون لدينا مثل تلك المبادرة اإلنسانية الجميلة وأن تقوم جمعية 
الهالل األحمر البحريني بما قامت به زميلتها الكويتية بمســاعدة الفقراء 

والبسطاء من أهل البحرين في هذا الشهر العظيم. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

برلمان ومشاهدات )1(
تشــير التســريبات إلــى أن الــدور األول من الفصل التشــريعي الحالي هو قاب 
قوســين أو أدنى من نهايته، وتفصلنا أيام عن صدور مرســوم ملكي ســيقضي 
بفــض دور االنعقــاد الــذي يتوقع أن يكــون األقصر لتأخر بدئــه لدواعي إجراء 

االنتخابات.
وتزامنــا مــع هــذه األجــواء، ســأضع فــي عمود “أنســنة” وعبــر مقاليــن متتالين 
ملخصا لمشاهداتي على الصورة العامة لمجلس النواب خالل األشهر الخمسة 
األخيــرة، وأبــرز مــا ميــز أداء المنتخبين الجدد عن ســابقيهم. وثقت جلســات 
البرلمــان خــالل الــدور الحالــي عددا مــن المداخالت النيابية التــي بدت بعيدة 
عــن الواقــع إلــى حــد كبيــر، وعكســت رؤى وردية حالمــة ومضمونــا خاويا من 
المنطق “نظرية عذاري والفوائض... ومقاربة نســور الســماء.. وأسود الغابات” 

أنموذجا. ولم نشهد مداخالت بهذه النوعية في الفصل التشريعي السابق.
ســقطت مــن النائــب عبدالنبــي ســلمان صفــة “النائــب األول” أثنــاء “مناداتــه” 
خــالل الجلســات، وكذلــك صفة “النائــب الثاني” من النائب علــي الزايد، خالفا 
لمــا جرى عليه العرف ســابقا من احتفاظ نــواب رئيس المجلس بألقابهم أثناء 

مخاطبتهم خالل انعقاد الجلسة. 
احتفظت الرئيس فوزية زينل بإدارة كاملة لما يقارب نسبة ١٠٠ % من زمن 

الجلســات، ولم يحظ أي من نوابها أو “أكبر النواب الحضور ســنا” بأية فرصة 
إلمساك يد المطرقة، بينما تكررت هذه المشاهد كثيرا في المجلس التشريعي 
الســابق، عندما أدار النواب الســابقون علي العرادي وعبدالحليم مراد ومجيد 
العصفــور جــزءا مــن الجلســات أو جلســة بأكملهــا أحيانــا. التــزام كبيــر مــن 
النواب بحضور الجلســات العامة وعدم التغيب دون عذر مبرر ورســمي، لكن 
مقابــل هــذه الظاهــرة الصحية، لوحــظ تكرار غياب بعض الوجــوه عن حضور 
اجتماعــات اللجــان المخصصــة لدراســة التشــريعات المقترحــة، وذلــك رغــم 

تواجدهم في ربوع الوطن.

عدد من النواب لم يحركوا أيا من األدوات الدستورية الممنوحة تفعيال  «
للرقابة على األداء الحكومي، فهناك نواب لم يتقدموا بسؤال برلماني 

واحد ألي وزير، ولم ينطقوا بكلمة واحدة خالل المناقشة العامة 
لتصريح “العمل المرن”، ولم يشاركوا في لجنة التحقيق القائمة حاليا 

في قضية “البحرنة”، ولم يتحركوا إيجابا إلنجاح استجواب وزيرة الصحة 
الذي أجهض.. وهنا أسأل هؤالء دون ذكر أسمائهم “عسى ما شر؟ لعل 

المانع خير”.

رجاء مرهون
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1.6 مليون دينار لشــراء جهاز محاكاة الطيران لـ“أكاديمية الخليج”

إلنشاء 4 مبان لـ“توبلي للصرف الصحي”

أظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع مجلس المناقصات والمزايدات فتح مناقصتين لوزارة األشغال وشئون البلديات بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، 
أولهما لمشــروع إنشــاء 4 مباني لمحطة توبلي للصرف الصحي ضمن مشــروع المرحلة الرابعة لتوســعة محطة توبلي للصرف الصحي، تقدم إليها 5 عطاءات أقلها 

بنحو 5 ماليين دينار، وأكبرها بقرابة 15.5 مليون دينار.

المشــروع  هــذا  عمــل  نطــاق  ويشــمل 
يشــمل األشــراف علــى بنــاء 4 مبانــي 
تابعــة لقطــاع الصــرف الصحــي وهــي 
مبنــى إدارة شــؤون الصــرف الصحي، 
معالجــة  لمحطــة  تابــع  إداري  مبنــى 
تابعــة  ورشــة  الصحــي،  الصــرف 
مبنــى مختبــرات ومبنييــن  للمحطــة، 
خدماتيين إضافة إلى كافة الخدمات 
الخارجيــة والداخليــة المرتبطــة بهذه 
المبانــي مــع العلم أن مباني المشــروع 
مقسمة على قطعني أرض منفصلتين.
والمناقصة الثانية لمشروع بناء الخط 
الرئيســي الممتــد مــن منطقــة الجفيــر 
 3 إليهــا  تقــدم  الغريفــة  منطقــة  إلــى 
عطــاءات أقلها بنحو 2.3 مليون دينار 
فــي حيــن أكبرهــا بقرابــة 3.7 مليــون 
دينار. ونطاق العمل للمشــروع يتكون 
للمجــاري  جديــدة  شــنطة  بنــاء  مــن 
تحمل التدفق الحالي والمستقبلي من 
منطقة غريقة ويشــمل هذا المشــروع 
أيًضــا نقــل الموجودة حالًيــا إلى موقع 

أكثر جدوى لتقديم خدمات أفضل.
واتضــح مــن البيانــات فتــح مناقصــة 
لشــراء  للطيــران  الخليــج  ألكاديميــة 
جهــاز محــاكاة للطيــران متكامــل مــن 
نــوع أيربــاص 320 يمثــل قمــرة قيادة 
الطائــرة المذكــورة المثبــت على نظام 
حركــة مشــابهة للطائــرة بمــا فــي ذلك 
نظــام توليد صــورة للبيئة خارج قمرة 
األنظمــة  إن  حيــث  الطائــرة،  قيــادة 
المذكــورة أعاله تســاعد الطيارين في 
للحقيقــة،  مشــابه  بشــكل  تدريباتهــم 
تقــدم إليهــا 4 عطــاءات علــق أحدهــا، 
وأقــل عطــاء بقيمــة 4.3 مليــون دوالر 
)ما يعادل 1.6 مليون دينار(، في حين 
أكبرهــا بقرابــة 10.9 مليــون دوالر )ما 

يعادل 4.1 مليون دينار(.
ووفًقــا ألحــدث بيانــات نشــرت علــى 
 12 فتــح  تــم  فــإن  المجلــس،  موقــع 
مناقصــة ومزايــدة تابعــة ل7 جهــات 

فــي  عطــاء،   58 بإجمالــي  حكوميــة، 
حيــن تــم تعليــق 10 عطــاءات تابعــة 
أقــل  مجمــوع  وبلــغ  مناقصــات.   6 ل 
دينــار  مليــون   13.3 نحــو  العطــاءات 
ل 45 عطــاء فــي حيــن تــم اســتثناء 
13 عطــاء لــوزارة الداخليــة لصعوبــة 
علــى  الفنيــة  المعلومــات  تحصيــل 

الموقع.
وفتــح المجلــس 4 مناقصــات لشــركة 
نفــط البحرين )بابكــو(، أبرزهــا لتوفير 
الصيانــة  لقســم  ميكانيكييــن  فنييــن 
4 منهــا،  14 عطــاء علــق  إليهــا  تقــدم 
وأقــل عطــاء بنحــو 961.6 ألــف دينار 
فــي حيــن أكبرهــا بقرابــة 5.8 مليــون 

دينار.
فنيــي  توفيــر  العمــل  نطــاق  ويشــمل 
المحترفيــن،  الميكانيكيــة  الصيانــة 
الخدمــات  تقديــم  يمكنهــم  الذيــن 
المختصــة والمتعلقــة بصيانــة اآلالت 
)المضخــات  المتحركــة  الميكانيكيــة 
والتوربيــدات البخاريــة والضاغطــات 
العمليــات  وصمامــات  الهوائيــة( 
الخبــرة  وذوي  األمــان  وصمامــات 
كمــا  المجــال.  هــذا  فــي  والمهــارة 

صيانــة  أيًضــا  العمــل  نطــاق  يشــمل 
وذلــك  الرئيســية  الميكانيكيــة  اآلالت 
وفًقــا لمضمــون الوظيفــة المنصــوص 
عليهــا. كمــا يجــب علــى فنــي الصيانة 
الميكانيكية مســاعدة مشرف الصيانة 
الميكانيكية للشــركة في ضمان تنفيذ 
بابكــو  لمعاييــر  وفقــا  العمــال  جميــع 

ومعايير الجودة.
كمــا فتح المجلــس مزايدتين ألمانة 
العاصمة، أولهمــا لتأجير 180 موقًعا 
إعالنًيــا مــن نــوع موبيــز فــي مواقع 
العاصمــة  محافظــة  فــي  مختلفــة 
للقطــاع الخــاص مقابــل بــدل انتفاع 
المســتثمر  يتولــى  بحيــث  ســنوي 
علــى نفقته بوضع اإلعالنات وإعادة 
تأجيرها على المؤسسات والشركات 
بنحــو 1.5 مليون دينــار، وكان تقدم 
إليهــا 3 عطاءات. والمزايــدة الثانية 
لتشــييد وتأجير وتشغيل إعالن من 

نــوع علبة مضاءة و”برزمــا” بمنطقة 
لمــدة  العاصمــة  بمحافظــة  الســيف 
5 ســنوات بنحــو 376.7 ألــف دينــار، 

وكان تقدم إليها 4 عطاءات.
مناقصــة  المجلــس  فتــح  وكذلــك 
إلجــراء  والمــاء  الكهربــاء  لهيئــة 
وأخــذ  األوليــة  الفحوصــات  أعمــال 
قــراءة األحمــال لتحديــد األعطــاب 
الصيانــة  لتحديــد  وتصويرهــا 
المطلوبة بالمحطات الفرعية لتوزيع 
عطــاءات،   4 إليهــا  تقــدم  الكهربــاء 
علق أحدها، وأقل عطاء بنحو 93.6 
ألــف دينار، وأكبرهــا بقيمة 360 ألف 

دينار.
مناقصــة  المجلــس  فتــح  وأيًضــا 
لــوزارة الداخلية لتوفيــر مواد طبية 
ومختبريــة للــوزارة الداخليــة لمــدة 
ســنتين تقــدم إليهــا 13 عطــاء علــق 

اثنان منها.

إضافة إلى ذلك، طرحت وزارة شؤون اإلعالم مناقصة عامة محلية لمشروع  «
توفير خدمات الدعم الفني والمهني بالوزارة شاملة تقديم خدمات الدعم 

الفعلي في الموقع ألنظمة البث واألنظمة التقنية والصيانة وذلك لتغطية 
نقص كوادر الدعم المتخصصة تقدم إليها عطاء وحيد بنحو 685.2 ألف يورو 

)ما يعادل 289.4 ألف دينار(، وتم تعليقه.

بنوك حكومية تركية تبيع 
دوالرات والليرة ترتفع

تركيــة  حكوميــة  بنــوًكا  إن  مصــادر  قالــت 
باعــت أكثــر مــن مليــار دوالر يــوم الخميس 
وخــالل تعامــالت األســواق الخارجيــة، مــا 
ســاعد الليــرة علــى االرتفــاع أكثــر من 2 % 
خــالل التعامالت، وكبح انخفاضات أطلقها 
هذا األســبوع قــرار بإعادة انتخابــات بلدية 

اسطنبول.

وبلغت الليرة 6.1300 للدوالر، مرتفعة  «
من مستوى إغالق عند 6.1935 يوم 
الخميس. كما ارتفعت العملة إلى 
6.0515 مقابل الدوالر في تعامالت 

األسواق الخارجية اآلسيوية. وبحسب 
المصادر المطلعة، كان البنك الزراعي، 
وهو أكبر بنوك تركيا من حيث األصول، 

من بين البنوك التي باعت الدوالر 
لدعم الليرة.

أنقرة - رويترز

لندن - كونا

أظهــرت بيانــات رســمية صــدرت أمــس الجمعــة نمــو االقتصــاد البريطاني 
خــالل الربــع األول مــن العام الجاري بنســبة 0.5 % بعدما ســجل في الربع 

ا ضعيًفا بنسبة 0.2 %. األخير من العام الماضي نموًّ

التــي وردت فــي  البيانــات   وعــزت 
الوطنــي  اإلحصــاء  لمكتــب  تقريــر 
تحسن نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
إلــى ارتفــاع اإلنتاجية خــالل الفترة 
الماضييــن  مــارس  إلــى  ينايــر  مــن 
نمــو  ضمنهــا  ومــن   %  1.4 بنســبة 
اإلنتــاج الصناعــي وقطــاع المناجــم 
والمحاجر بنسبة 2.2 % و6 % على 

التوالي.
الصناعــي  اإلنتــاج  أن  وأضافــت 
اســتفاد من نمو قوي لقطاع األدوية 
والمــواد الصيدالنيــة بنســبة 9.4 % 
وقطاع الحديد والصلب بنســبة 3.2 
%، مشــيرة إلــى أن قطاع الخدمات 
الــذي يمثل قرابة 80 % من إجمالي 
االقتصاد البريطاني ســجل نموا في 

حدود 0.3 %.

النمــو  أن  البيانــات  وأكــدت   
االقتصــادي خــالل الربــع األول مــن 
مــن  أيًضــا  اســتفاد  الجــاري  العــام 
نمــو كبيــر لمخزونات قطــاع اإلنتاج 
الصناعــي الــذي كان يتأهب لخروج 
البــالد من االتحــاد األوروبي بتاريخ 
يتــم  أن  قبــل  الماضــي  مــارس   29
أكتوبــر  نهايــة  إلــى  المهلــة  تمديــد 

المقبل.
وعلــى صعيد متصل، أكد تقرير آخر 
الصــادرات  نمــو  اإلحصــاء  لمكتــب 
العــام  خــالل  للخــارج  البريطانيــة 
 3 بنســبة   )2019  -  2018( المالــي 
% أو مــا يعــادل 18.5 مليــار جنيــه 
ليبلــغ  دوالر(  مليــار   24( إســترليني 
مليــار   639.9 الصــادرات  إجمالــي 

جنيه )832.65 مليار دوالر(.

وأوضح التقرير أن قطاع الخدمات سجل في الفترة نفسها نموا  «
بنسبة 1.4 % لترتفع صادراته إلى 283.8 مليار جنيه )369.3 مليار 

ا متواصاًل  ا إيجابيًّ دوالر( مضيًفا أن الصادرات البريطانية سجلت نموًّ
للشهر الـ36 على التوالي.

نمو االقتصاد البريطاني بنسبة 0.5 %

واصل بنك الخليج الدولي، أحد المســاهمين الرئيســين في شــركة زين البحرين، خفض حصته في الشــركة لتصبح 7.901 % من 
إجمالي أسهمها المدرجة ببورصة البحرين، عبر تنفيذ صفقات لبيع 200.25 ألف سهم.

الشــركة  فــي  البنــك  تملــك  نســبة  وأصبحــت 
 7.901 الخميــس  يــوم  الصفقــات  تنفيــذ  بعــد 
وكانــت  ســهًما،   29,075,757 تمثــل  التــي   %
وتمثــل   %  7.955 الصفقــات  تنفيــذ  قبــل 
29,276,007 ســهًما. ومعلــوم أن بنــك الخليــج 
الدولي مدير اإلصدار الرئيســي ألسهم الشركة 
فــي البورصــة حيــث طرحــت %15 من أســهم 
الشــركة لالكتتــاب العــام فــي الفترة مــن 2 إلى 
30 ســبتمبر 2014 التي تمثل 48 مليون ســهم 
ا 368  مــن إجمالــي أســهم الشــركة البالغــة حاليًّ
مليون سهم. وتمت تغطية األسهم العادية من 
قبل متعهد االكتتاب )بنك الخليج الدولي( بلغ 
31,285,097 سهًما تمثل 65.2 % من إجمالي 

األسهم العادية التي طرحت لالكتتاب العام.
موقــع  علــى  المنشــورة  المعلومــات  وأظهــرت 
زيــن  فــي  المســاهمين  كبــار  أن  البورصــة، 

البحريــن، هــم: زيــن الكويــت تمتلك ما نســبته 
54.78 %، والشــيخ أحمــد بــن علــي آل خليفة 
لبنــك  16.10 %، و8.1 %  مــا نســبته  يمتلــك 

الخليج الدولي.

وكان المســتثمرون فــي البورصــة يــوم أمــس 
األول تداولــوا أســهم شــركة زيــن بقيمــة 15.8 
ألــف دينار تقريًبــا، وبكمية قدرها 229.25 ألف 

سهم، تم تنفيذها من خالل 5 صفقات.

رفع أحد المساهمين الرئيسين في شركة البحرين الوطنية القابضة، حصته في الشركة لتصبح 6.2019 % من 
إجمالي أسهمها المدرجة ببورصة البحرين، عبر تنفيذ صفقة وحيدة لشراء 85 ألف سهم.

علــى  المنشــورة  للبيانــات  ووفًقــا   
موقــع البورصــة، فــإن نســبة تملــك 
زينــل  عبدالحميــد  وهــو  المســاهم 
يــوم  الصفقــة  تنفيــذ  بعــد  بالشــركة 
الخميــس أصبحــت 6.219 % التــي 
وكانــت  أســهم،   7,411,507 تمثــل 
 %  6.148 الصفقــات  تنفيــذ  قبــل 

وتمثل 7,326,507 أسهم.
زينــل  عبدالحميــد  المســاهم  وكان 
أمــس  يــوم  البورصــة  فــي  تــداول 
 23.8 بقيمــة  الشــركة  أســهم  األول 
 85 قدرهــا  وبكميــة  دينــار،  ألــف 
ألــف ســهم، تــم تنفيذهــا مــن خــالل 
صفقــة وحيــدة، وبســعر 280 فلًســا 
للســهم الواحــد. ووفًقــا للمعلومــات 
المنشــورة على موقع البورصة، فإن 

كبــار المســاهمين فــي الشــركة، هــم: 
التأميــن الوطنية - العراق تمتلك ما 
نســبته 6.55 %، وعبد الحميد زينل 
محمــد زينــل يمتلك ما نســبته 6.15 
%. يشــار إلى أن المســاهم نفذ عدة 
صفقــات فــي شــهر أبريــل الماضــي 
لرفع حصته في “الوطنية القابضة”، 
إذ ارتفعت من 5.853 % لدى تنفيذ 

صفقات لشــراء 291.525 ألف سهم 
بتاريــخ 21 أبريــل الماضــي لتصبــح 
حصتــه 6.098 %، وواصــل زيادتهــا 
 23 بتاريــخ   %  6.131 إلــى  لتصــل 
أبريل عبر شــراء 39.396 ألف سهم، 
وأخيــًرا بتاريــخ 28 أبريــل وصلــت 
6.148 % بعــد تنفيــذ  إلــى  حصتــه 

صفقات لشراء 20 ألف سهم.

بالبورصــة ســهم  ألــف   200.25 لبيــع  صفقــات  وصلت إلى 6.2 % بعد تنفيذ صفقة لشراء 85 ألف سهم
تراجع حصة “الخليج الدولي” في “زين” إلى 7.9 %مساهم رئيس يرفع حصته في “الوطنية القابضة”
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ماليين دينار

تقدمت 26 شركة تعمل في أنشطة متنوعة بالسوق المحلية تقدمت بطلبات إلى مركز 
المســتثمرين التابــع لــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة لتغييــر شــكلها القانوني أو 
تحويل نشاطها أو تحويل فروع منها إلى شركات أخرى، بإجمالي رؤوس أموال بلغت 

548.75 ألف دينار.

وكانــت أبرز الشــركات التــي تقدمت لمركز 
الجزيــرة  درة  شــركة  هــي:  المســتثمرين 
لألنفــاق المصنفــة شــركة الشــخص الواحد 
للمســتثمرين  البحريــن  مركــز  إلــى  بطلــب 
التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
إلــى  بتحويلهــا  القانونــي  شــكلها  لتغييــر 
شركة ذات مسؤولية محدودة، برأس مال 

300 ألف دينار، وفًقا لبيانات رسمية.
 ،2014 ابريــل   2 فــي  الشــركة  وتأسســت 
باســتثمار محلــي 300 ألــف دينــار، للعمــل 
فــي مجال تشــييد المباني، وأعمــال الهدم 
التشــييد  وأنشــطة  المواقــع،  وتحضيــر 

المتخصصة األخرى. 
المؤسســات  أن  البيانــات  مــن  واتضــح 
نشــاطها  لتحويــل  بطلبــات  تقدمــت  التــي 
تــم تصنيفهــا، كالتالــي: 6 شــركات مصنفــة 
ذات  شــركة  لتصبــح  فرديــة  مؤسســة 
 % 23.1 مســؤولية محــدودة بمــا نســبته 
من إجمالي الشــركات التــي طلبت تحويل 
أنشــطتها، كما تقدمت 5 مؤسســات فردية 
ليصبــح فرًعــا واحــًدا لــكل منها إلى شــركة 
ذات مســؤولية محــدودة بمــا نســبته 19.2 
%، و4 مؤسســات مصنفة شــركة الشخص 
مســؤولية  ذات  شــركة  لتصبــح  الواحــد 

محدودة بما نســبته 15.4 %، ومؤسستان 
مصنفتــان فردية لتصبح شــركة الشــخص 
7.7 %، ومؤسســتان  نســبته  بمــا  الواحــد 
مصنفتــان شــركة ذات مســؤولية محدودة 
لتصبــح كل شــركة منهمــا شــركة الشــخص 
7.7 %، ومؤسســتان  نســبته  بمــا  الواحــد 
مصنفتــان شــركة ذات مســؤولية محدودة 
لتصبــح كل شــركة منهمــا مؤسســة فرديــة 
بما نسبته 7.7 %، كما تقدمت 5 مؤسسات 

لتحويــل  بطلبــات  األنشــطة  متنوعــة 
أنشطتها بما نسبته 19.2 %.

تقدمــت  التــي  المؤسســات  أبــرز  وكانــت 
بطلبات تحويل نشــاطها وأعلنت عن رأس 
مالهــا الجديــد بالدينار، هي: “المســتثمرون 

المحترفــون لالستشــارات” بــرأس مال 85 
ألــف دينار، و”نفــس للتطبيقات” بـــ30 ألف، 
ألًفــا،   25 بـــ  العقــاري”  للتطويــر  و”الدهــش 
و”جاركــول غورميــت برجــر ســناك” بـــ 25 
ألًفا، و”محالت الشاهين” بـ 20 ألًفا، و”فندق 

الغــرزة  ألًفــا، و”مشــغل   18 بـــ  بــالزا”  مــون 
لتصميــم المالبــس” بـــ 10 آالف، و”المؤيــد 
ألنظمة الكمبيوتر” بـ 10 آالف، و”مبيل روز 
كايترينــج” بـــ 7 آالف، و”عبايــات الشــال” بـ 

5 آالف، و”براند العقارية” بـ 5 آالف دينار.

26 شركة تقدمت لـ“المستثمرين” لتغيير نشاطها

أمل الحامد

المحرر االقتصادي

أبرز المؤسسات 
المتقدمة “درة 

الجزيرة لألنفاق” 
بـ 300 ألف دينار

المحرر االقتصاديالمحرر االقتصادي
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استمر استهالك حركة مرور البيانات واإلنترنت باالرتفاع في العام 2018، بحسب ما أظهرته 
بيانــات حديثــة، وذلــك مدفوعــًا بنمو اســتهالك البيانات عبــر تطبيقات التواصــل االجتماعي 
والفيديو إلى جانب التوجه المتزايد للشركات الستخدام الحوسبة السحابية في عملياتها.

مــن  “البــاد”  جمعتهــا  إحصائيــات  وبحســب 
بيانــات حديثــة لهيئة تنظيــم االتصاالت، فإن 
البحريــن  العمــاء فــي شــركات وأفــراد فــي 
استهلكوا حركة مرور بيانات بما مقداره 565 
مليون جيجابايت في العام 2018 مقارنة مع 
444 مليــون جيجابــات فــي العام الســابق له، 

أي بنمو قدره 27.3%.
وألول مــرة منــذ ســنوات، يفــوق االســتهاك 
عبــر الخطوط الثابتة خصوصًا الســلكية على 
اســتهاك البيانــات عبــر الهواتــف المتنقلة، إذ 
بلــغ حجــم االســتهاك الســنوي للبيانــات عبــر 
الهواتــف المتنقلة نحو 259 مليون جيجابات 
في حين بلغ االســتهاك من الخطوط الثابتة 

306 جيجابات.
ونما اســتهاك البيانات عبــر الخطوط الثابتة 

بمقــدار %45 خــال العــام 2018 فــي حيــن 
جاء النمو في استهاك البيانات عبر الهواتف 
يرجــع  وربمــا  فقــط،   11% بنســبة  المتنقلــة 
تراجــع نســب النمــو هــذه لحســاب الخطــوط 
الثابتــة، حيــث أن شــركات االتصــاالت عملت 
بشــكل تدريجــي منــذ عاميــن في رفع أســعار 
اإلنترنــت وإلغــاء الباقات غيــر المحدودة مما 
الــى إحجــام المشــتركين عــن اســتهاك  قــاد 
المزيد من البيانات وتفضيلهم لتفعيل “الواي 
المنزلــي  االنترنــت  عبــر  واالســتهاك  فــاي” 

والخطوط الثابتة. 
فقــط،   2018 العــام  مــن  الرابــع  الربــع  وفــي 
تشــير األرقــام أن المتوســط الشــهري لحركــة 
برودبانــد الجــوال لــكل اشــتراك فــي الهاتــف 
المحمــول بقــي عنــد 7 جيجابايــت فــي حيــن 

ارتفع متوســط حركــة مرور النطــاق العريض 
الثابــت الشــهري لكل اشــتراك ثابــت إلى 146 

جيجابايت.
حركــة  عــدد  متوســط  ظــل  عــام،  وبشــكل 
 19 عنــد  مســتخدم  لــكل  الشــهرية  البيانــات 

جيجابايت.
وفــي نهايــة العــام 2018، كان هنــاك حوالــي 

العريــض،  النطــاق  فــي  اشــتراك  مليــون   2.1
بانخفــاض قــدره ٪8.9 مقارنــة بنهايــة عــام 

.2017
عنــد  ثابًتــا  العريــض  النطــاق  انتشــار  وظــل 

٪144 في نهاية 2018.
العريــض اإلضافــي للصــوت  النطــاق  ويمثــل 
كل  )لدفــع  المتنقــل  العريــض  والنطــاق 
النطــاق  اشــتراكات  مــن   67.9٪ اســتخدام( 

العريــض لألجهــزة المحمولــة في نهايــة العام 
2018. باإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن ٪75 مــن 
اشــتراكات األجهــزة المحمولــة لديهــا خدمــة 

البيانات.

استهالك البحرين من البيانات
27% زيــــــــادة فــــــــي 2018 مـــع تــزايــــد تطبيقـــــات الفيــــديـــــو والتـــواصـــــل

يسود شعور بالتفاؤل العام في سوق صناعة خدمات المركبات، في ضوء اإلحصائيات السوقية التي تشير 
إلى اتجاه نمو ســائد ُينتظر أن يســتمر. وتوقع تقرير صدر مؤخًرا عن شــركة تكســاي لألبحاث حول خدمات 
المركبــات فــي منطقــة الشــرق األوســط وأفريقيا، أن يرتفع الطلــب على قطع غيار ومكونات الســيارات في 

الشرق األوسط ليصل إلى 39.59 مليار دوالر بحلول 2024، مقابل 28.14 مليار دوالر في 2018.

وبالمثل، ســيرتفع الطلب األفريقي 
الســيارات  غيــار  قطــع  علــى 
ومكوناتهــا إلــى 47.73 مليار دوالر 
بحلــول 2024 مقابــل 33.17 مليار 

دوالر في عام 2018. 
ســوق  نمــو  التقريــر  ويتوقــع   

األوســط  الشــرق  فــي  الســيارات 
بمعدل ســنوي مركب نســبته 5.12 
% مــن حيــث الحجــم بيــن عامــي 
إلــى  إشــارة  فــي  و2024،   2018
اســتمرار االتجــاه التصاعــدي فــي 

هذا السوق سريع التوسع.

 وأفاد التقرير أن اإلطارات تشــكل 
الجــزء األكبــر فــي ســوق خدمــات 
المركبــات اإلقليمــي بحصــة بلغــت 
26 % فــي 2018. وتــا ذلــك مواد 
التشــحيم بنســبة 11 %؛ مكونــات 
 3 بنســبة  الحركــة  المحــور وناقــل 

%. فاتــر الهــواء والزيــت – 2 %. 
تليهــا أنظمــة التعليــق، البطاريــات، 
دواسات الفرامل وأحذية الفرامل، 
فيما تشــكل المكونــات األخرى، بما 
في ذلك المبــرد، العادم والمكونات 
الكهربائية، باقي الحصة السوقية.

بالمضّي قدًما، تشــمل عوامل النمو 
الرئيســية لخدمــات المركبــات فــي 
المنطقــة تزايــد الطلــب علــى قطــع 
الغيــار الخاصــة بتعديــل المركبات، 
قنــوات  فــي  االســتثمارات  زيــادة 

مثــل  العمــاء  لمشــاركة  جديــدة 
وسائط التسليم السريع والمبيعات 

عبر اإلنترنت لقطع الغيار.
غيــار  قطــع  ســوق  تطــور  لقــد 
الســيارات المســتعملة فــي الشــرق 
كاملــة  صناعــة  ليصبــح  األوســط 
تقــدر قيمتهــا بماييــن الــدوالرات، 
تضــم أكثر من 100 شــركة صغيرة 
ومتوســطة الحجــم منتشــرة علــى 

مستوى المنطقة. 
مع حصول أكثر من 3 مايين امرأة 

علــى رخــص للقيــادة فــي المملكــة 
المتوقــع  مــن  الســعودية،  العربيــة 
أن يســجل الطلــب على قطــع غيار 
ا هائــاً.  نمــوًّ الســيارات  ومكونــات 
ومــن العوامل األخــرى التي يتوقع 
زيــادة  الســوقي  النمــو  تدفــع  أن 
توطيــن قطــع غيــار الســيارات في 
الشــرق األوســط للحد مــن تكاليف 
االســتثمارات  وتفعيــل  االســتيراد 

المحلية.

حجم سوق خدمات المركبات بالمنطقة

إشهار أول مؤسسة بحرينية تعنى بقضايا ريادة األعمال
تضــم 11 عضــًوا في مجلــس األمناء برئاســة فريال ناس

أعلنــت ســيدة األعمــال فريال ناس عن إشــهار “المؤسســة البحرينية لريــادة األعمال” كأول مؤسســة من نوعها 
فــي البحريــن تعنــى بقضايــا ريادة األعمال، وتشــجع على زيــادة رقعة العمل الريادي والمؤسســات المتوســطة 
والصغيرة والمتناهية الصغر في البحرين من خالل تشــجيع الشــباب والمرأة على وجه الخصوص في المملكة 
علــى بدايــة وتطويــر أعمالهم التجارية الخاصة.. والمســاهمة فــي تحقيق أهداف الرؤيــة 2030 برعاية صاحب 

السمو الملكي ولي العهد وتنويع مصادر الدخل غير النفطي لالقتصاد الوطني.

 3 فــي  تتركــز  المؤسســة  أهــداف  إن  نــاس  وقالــت   
محــاور أساســية هــي: أوالً: توفير بيئــة محفزة لإلبداع 
االقتصــادي  المجــال  فــي  الخبــرات  وتبــادل  واالبتــكار 
فــي  تســاهم  حلــول  وضــع  ثانًيــا:  للعالميــة..  وصــوال 
الوســائل والخدمــات الداعمــة لتنمية االقتصــاد وتعزيز 
التنافســية. . ثالًثــا: توفيــر فرص لتنمية قدرات الشــباب 
من الجنســين فــي مجال تطبيقــات االبتــكار واإلبداع. . 
وذلــك وفًقــا إلمكاناتهــا وبالتعــاون مــع الجهــات المعنية 

في البحرين.
وأشــهرت المؤسســة رســمًيا يوم أمس األول )الخميس( 
في الجريدة الرسمية، وفًقا لقرار صادر من وزير العمل 
جميل حميدان. وقالت ناس إن مجلس األمناء الخاص 

بالمؤسســة يضــم 11 عضــًوا هــم: فريــال ناس )رئيًســا(، 
الشــيخة مريــم بنــت حمــد آل خليفــة )نائًبــا للرئيــس(، 
واألعضــاء الشــيخة مريــم بنت خليفــة آل خليفة، هدى 
العلوي، إيمان نور الدين، دوريس مارتن، بدرية شريف، 
إيما المنصوري، نورة الدوسري، ياسمين الحلي، ناريس 
قمبــر.. ويقضــي القانون التأسيســي للمؤسســة باختيار 
11 عضــًوا لمجلــس األمنــاء علــى أن يتــم انتخابهــم كل 
3 سنوات لمدة أو مدد أخرى باالقتراع السري المباشر.
وأكدت ناس أن تشكيلة مجلس أمناء المؤسسة راعت 
تنــوع التخصصــات والمهــارات والخبــرات بيــن جميــع 
عضواتهــا الاتــي يتمتعــن بســمعة طيبــة في األوســاط 

التجارية البحرينية وبينهن تجانس وتفاهم كبيرين.

 وأشــارت إلــى أنــه ســيتم إقــرار خطــة عمــل للمؤسســة 
تركــز علــى االهتمام بقضايا الشــباب والمــرأة في قطاع 
ريــادة األعمــال وصقــل مهاراتهــم وخبراتهــم فــي هــذا 
الشــأن مــن خــال برنامج عملهــا، يرتكز على مــا تتيحه 
البحريــن من إمكانات كبيرة ودعم غير مســبوق لقطاع 
ا مميًزا  ريــادة األعمــال المحلــي حتى باتت مركــًزا عالميًّ
لريــادة األعمــال، في ظل ما توليه قيادتنا الرشــيدة من 
اهتمــام ورعايــة بهــذا القطــاع وكان آخرهــا اســتضافة 

المؤتمر العالمي لريادة األعمال الشهر الماضي.
 ونّوهــت نــاس إلــى أن “المؤسســة” انطلقــت مــن أفــكار 
مؤمنــة بشــدة بقــدرات المــرأة والشــباب البحرينــي في 
قطاع ريادة األعمال، وأن الدعم الذي سيقدم من خال 
برامــج المؤسســة وأهدافهــا ســيكون لــه بالــغ األثــر في 
تطويــر هــذا القطــاع ودعمــه، مضيفة “ســنقدم كل دعم 
متاح لمســاعدة انخراط المرأة البحرينية والشــباب في 

ا”.  قطاع األعمال وتطوير أعمالهم القائمة فعليًّ
بأهميــة  مؤمنــًة  جــاءت  “المؤسســة  أن  نــاس  وأكــدت 
االرتقــاء بكفــاءات المــرأة والشــباب فــي مجــال ريــادة 

اإلعمــال، بحيــث تكــون حاضنــة لــكل رائــدة ومبتدئــة 
فــي  تنخــرط  ألن  تســعى  اقتصاديــة  أفــكار  وصاحبــة 
عالــم األعمال، الســيما فــي ظل الكثير من المشــروعات 
وكذلــك  األعمــال،  رائــدة  حققتهــا  التــي  واالبتــكارات 
الشــباب، بنجــاح خــال الفترة الماضيــة، والتي نجد أنه 
مــن الضــروري تبنيها ودعمها وصقلهــا بما يحقق المزيد 

من التقدم وبلوغ العالمية”.
وعــن رؤيــة المؤسســة، بّينــت فريال ناس “نحن نســعى 
استشــارية  انطــاق  قاعــدة  بمثابــة  بيئــة  نوجــد  ألن 

ولوجســتية مســاندة لرائــدات األعمــال والشــباب فــي 
المشــروعات  دفــع  إلــى  إضافــة  المجــاالت،  مختلــف 
والتجارب الناجحة لرواد ورائدات األعمال من الشباب 

ا وفاعاً في قطاع األعمال”. ليكونوا عنصًرا أساسيًّ
كمــا نّوهــت نــاس بالدور الكبيــر الذي تضلع بــه البحرين 
بتوفيــر العديد من األدوات والجهات المختلف الداعمة 
لريــادة األعمــال، والتــي تحظــى برعايــة ودعــم القيــادة 
العليا، ومتابعة حثيثة ومستمرة منها، إذ تعتبر مفاتيح 

متميزة وفّعالة لانخراط في قطاع األعمال.

مجلس أمناء المؤسسة البحرينية لريادة األعمال

دخلــت زيــادة أمــر بها الرئيــس األميركي دونالد ترمب للرســوم الجمركية علــى بضائع صينية 
بقيمــة 200 مليــار دوالر إلــى 25 % حّيــز التنفيذ أمس الجمعة، مما يفاقم التوتر بين الواليات 
المتحدة والصين في الوقت الذي يجري فيه الطرفان محادثات لمحاولة إنقاذ اتفاق تجاري.

 وفــي ضوء عدم اتخاذ إدارة ترمب أي تحرك 
لوقف الزيــادة، فرضت هيئة الجمارك وحماية 
الحدود األميركية الرسوم الجمركية الجديدة 
المســتهدفة  الشــحنات  علــى   %  25 بقيمــة 
الواليــات  إلــى  الصيــن  مــن  القادمــة  بالزيــادة 

المتحدة الجمعة.
 وقالت متحدثة باسم الهيئة إن البضائع التي 
تنــدرج تحــت أكثــر مــن 5700 فئــة منتجــات 
غــادرت  لكنهــا  األخيــرة  الزيــادة  تســتهدفها 
الموانــئ والمطــارات الصينيــة قبــل منتصــف 
الليل ســتدفع نسبة الرســوم القديمة وهي 10 

.%
وكان مفاوضــون تجاريــون كبــار مــن الصيــن 
والواليــات المتحــدة قــد اختتمــوا يوميــن من 

المحادثات التي تهدف إلى إنقاذ اتفاق تجاري 
على شفا االنهيار فيما تستعد واشنطن للمضي 
قدًمــا فــي خطــط لزيــادة الرســوم علــى بضائع 
مســتوردة مــن الصين بقيمــة مئــات المليارات 

من الدوالرات.
 وتصاعــد التوتــر بين واشــنطن وبكين بعد أن 
تعرضت المفاوضات النتكاسة كبيرة األسبوع 
الماضــي عندمــا أجــرت الصين تعديــات على 
مســودة اتفــاق وخففــت مــن التزامــات بتلبية 

مطالب أميركية باإلصاح التجاري.
 ورّد الرئيــس األميركــي دونالــد ترمب بإصدار 
إنهــا  الصيــن  وقالــت  الرســوم  بزيــادة  أوامــر 
ســترد. وخسرت شــركات من البلدين مليارات 
الــدوالرات بســبب الحرب التجارية المســتمرة 

منذ عشرة أشهر.
 وتحدث نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه 
والممثــل التجاري األميركــي روبرت اليتهايزر 
ووزيــر الخزانــة األميركــي ســتيفن منوتشــين 

لمــدة 90 دقيقــة أمــس األول )الخميــس( لكنها 
لم تفض لنتيجة خصوًصا بعد دخول الرســوم 

األميركية حّيز التنفيذ صباح أمس.
 وفي ســياق متصل، منعت الواليات المتحدة 

الصينيــة  موبايــل”  “تشــاينا  شــركة  الخميــس 
المشّغلة للهواتف النقالة من العمل في األسواق 
األميركيــة وتوفيــر خدمــات اتصــاالت دوليــة، 
بــأن تبعّيــة الشــركة للحكومــة  معّللــة قرارهــا 

الصينية يهّدد األمن القومي األميركي.
 وقالــت “لجنــة االتصــاالت الفدراليــة”، الجهــة 
الناظمــة لاتصاالت في الواليات المتحدة، إّن 
الســماح لـ”تشــاينا موبايل يو أس إيه”، الشركة 
التابعــة لمجموعة “تشــاينا موبايل” الحكومية 
الصينيــة، بالعمــل فــي الســوق األميركيــة “من 
شــأنه أن يشــّكل مخاطر كبيــرة وخطيرة على 

األمن القومي”.
ويمّثــل هذا القرار ضربــة قاضية للجهود التي 
بذلهــا عمــاق االتصــاالت الصينــي علــى مــدى 
الســوق  لدخــول  األخيــرة  الثمانــي  الســنوات 
األميركية، وهو يتزامن مع بدء جلسة حاسمة 
مــن المفاوضات الجارية بين واشــنطن وبكين 

بهدف إنهاء حربهما التجارية.

واشنطن - رويترز

زيادة الرسوم األميركية على بضائع صينية يدخل حّيز التنفيذ

علي الفردان

19 جيجابايت 
متوسط استهالك 
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مجلس األمن يدعو إلى 
االلتزام بالهدنة في ليبيا

دعا مجلس األمن الدولي أمس الجمعة، 
جميع أطراف النزاع الليبي إلى االلتزام 

بالهدنة، والعودة إلى المباحثات بوساطة 
أممية. وقال مندوب إندونيسيا في األمم 

المتحدة رئيس مجلس األمن الدولي خالل 
الشهر الحالي ديان تريانسياه دجاني إن 

المجلس دعا كل أطراف الصراع في ليبيا 
لاللتزام بوقف إلطالق النار والعودة إلى 

وساطة تقودها المنظمة الدولية. واندلعت 
الموجة األخيرة من المعارك في ليبيا، التي 
تسودها الفوضى منذ اإلطاحة بنظام معمر 

القذافي في العام 2011، قبل شهر عندما 
تقدمت قوات “الجيش الوطني الليبي” 

بقيادة المشير خليفة حفتر إلى ضواحي 
العاصمة طرابلس.

“الغذاء العالمي” يدين استهداف الحوثي لمطاحن البحر األحمر

اليمن... انطالق معركة “قطع النفس” في الضالع

أعلن الجيش اليمني في قعطبة، شــمال محافظة الضالع إطالق عملية “قطع النفس” في المديرية لدرء خطط الميليشــيات وإفشــال محاوالت تســللهم أو تهريبهم 
لألفــراد واألســلحة. وأعلنــت قــوات الحــزام األمني حالة الطوارئ باليمن في محافظة الضالع، بالتزامن مع انطالق عملية عســكرية كبيرة لدحر هجمات ميليشــيات 

الحوثي. وأكد بيان للحزام األمني انطالق معركة “قطع النفس” تحت قيادة العميد هادي العولقي قائد اللواء 30 والذي جرى تعيينه قائدا لمحور الضالع.

واستهدف الجيش اليمني مواقع تابعة 
لميليشــيات الحوثي في شــمال وغرب 
مديريــة قعطبــة بالصواريــخ والقذائف 

المدفعية.
عــن  ميدانيــة  مصــادر  وتحدثــت  هــذا 
منــع الجيــش اليمنــي وصــول تعزيزات 
عسكرية كانت في طريقها للميليشيات 
فــي قعطبــة التــي فــرض فيهــا الجيش 

حظرا للتجوال.
فــي  المعركــة  أن  البيــان  وأوضــح 
ردع  بعــد  إال  تتوقــف  لــن  المديريــة 
الميليشــيات الحوثية، داعيا إلى تعزيز 
الموحــدة  التشــكيلة  ضمــن  الجبهــات 

للجبهة وإعالن النفير العام.
وشــدد الجيــش علــى أنــه فــي الوقــت 
نفســه يدرك جيــًدا حجــم المعاناة التي 
يعانيها المواطنون بســبب الحرب التي 

يشنها االنقالبيون.
الجيــش  توغــل  صعــدة،  جبهــة  وفــي 
اليمنــي فــي جبــال مــران واقتــرب مــن 
مديريتي الصفراء والحشوة، كما تمكن 
مــن فصــل مديريــة باقــم عــن مديريتي 

مجز وقطابر .
الغــذاء  برنامــج  أدان  آخــر،  مــن جانــب 
الحبــوب  مخــازن  تعــرض  العالمــي 
والمطاحــن التــي يديرهــا قــرب مدينــة 
الحديدة اليمنية إلى إطالق نار من قبل 

الحوثيين.
ارفيــه فيرهوســل  المتحــدث  واســتنكر 
الغــذاء  مخــازن  علــى  الهجمــات 
الوقــت  فــي  اإلنســانية،  والمســاعدات 
الــذي يعاني مالييــن اليمنيين من نقص 

حاد في الغذاء.
وأضاف المتحدث أن البرنامج سيرســل 
المزيــد مــن الفــرق التقنيــة واإلمــدادات 
إلــى مطاحــن البحــر األحمــر، داعًيــا إلــى 

إتاحة الوصول اآلمن لتلك المطاحن.
وأوضح أن تقييًما أجراه فريق البرنامج 
في آخر فبراير أكد أن 70 % من القمح 
المخزون ال يزال يصلح لالســتهالك بعد 

غربلته.
وأفــاد فيروســيل أن المخــازن تحتــوي 
علــى قرابــة 51 ألــف طــن مــن الحبــوب، 
مليــون   3.7 إلطعــام  يكفــي  مــا  وهــو 

شخص لمدة شهر.
وتوّصل طرافا النزاع اليمني التفاق في 
الســويد فــي ديســمبر نــص على ســحب 
جميــع المقاتليــن مــن مدينــة الحديــدة 
ومــن مينائها الحيــوي وميناءين آخرين 
فــي  الحوثــي  ميليشــيا  تحــت ســيطرة 

المحافظة التي تحمل االسم ذاته.
بدوره، قال وزير اإلدارة المحلية اليمني 
عبدالرقيب فتح إن اســتهداف ميليشيا 

فــي  األحمــر  البحــر  لمطاحــن  الحوثــي 
الحديدة جريمة إرهابية بكل المقاييس 
والمبــادئ  القوانيــن  كل  مــع  وتتنافــى 
المجتمــع  مــن  وتســتدعي  اإلنســانية 
الدولــي التدخــل العاجــل لمواجهــة هذه 
بحــق  المتكــررة  اإلرهابيــة  الجرائــم 

العمليات اإلغاثية”.
وشــدد فتــح على ضــرورة تدخــل األمم 
مخــازن  نقــل  علــى  والعمــل  المتحــدة، 
المنظمات األممية من الحديدة ومناطق 
المحافظــات  إلــى  االنقالبييــن  ســيطرة 
المحــررة وإيصال المســاعدات اإلغاثية 
إلى جميع المناطق عبر آلية تضمن عدم 

تعرضهــا لالنتهــاكات من قبل الميليشــيا 
وتطبيق خطة ال مركزية العمل اإلغاثي 
المقدمة من الحكومة اليمنية والضامنة 
لتالفــي أي انتهــاكات قــد تطــال العملية 

اإلغاثية.
ميليشــيات  اســتهداف  أن  إلــى  وأشــار 
البحــر  لمطاحــن  االنقالبيــة  الحوثــي 
األحمــر 5 مــرات خــالل 3 أشــهر، الــذي 
يحتــوي علــى أكثــر من 51 ألــف طن من 
لبرنامــج  التابعــة  المســاعدات اإلغاثيــة 
يقــارب  لمــا  تكفــي  العالمــي  األغذيــة 
3.700 مليون يمني، يعد تحديا واضًحا 

للقوانين الدولية واإلنسانية.

دبي - العربية.نت

األمم المتحدة ـ رويترز

قوة تابعة للجيش اليمني تقصف مواقع للتمرد الحوثي

الجزائر - وكاالتواشنطن ـ وكاالتبيروت ـ أ ب

تظاهــر عشــرات األفراد العســكريين واألمنيين المتقاعديــن، أمس الجمعة، في 
بيروت وأحرقوا إطارات، ورددوا هتافات غاضبة؛ احتجاًجا على التخفيضات 
المقترحة لمعاشاتهم ومزاياهم وسط مناقشات حكومية حول تدابير التقشف 

الصارمة في ميزانية هذا العام، أمام مقر مجلس الوزراء.

وهــذه هــي المــرة الثانيــة التــي يحتــج 
فيها المتظاهرون خالل 10 أيام بعد أن 
حذر رئيس الوزراء ســعد الحريري من 

أن لبنان يتجه نحو كارثة اقتصادية.
وتجمع المتظاهرون في وســط بيروت 
لمناقشــة  وزاري  اجتمــاع  عقــد  فيمــا 
مشــروع الموازنــة الرامــي إلــى خفــض 
االنفــاق العام ومعالجــة الدين الوطني 
الناتــج  إجمالــي  مــن   %  150 البالــغ 
بتقاريــر  المتظاهــرون  ونــدد  المحلــي. 

مســربة عن خفض معاشات التقاعد، 
معالجــة  إلــى  الحكومــة  ودعــوا 

الفساد بدال من خفض المعاشات.
ورددالـــــــمـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون 

“حرامية.. حرامية.. كلهم 

حرامية”، وقال أحدهم إنهم يحرقون 
ــوزراء إلــى  ــ الـ ــارات للفت انــتــبــاه  ــ اإلطـ
تحذيراتهم. واشتبك بعض المحتجين 
ــمــاع  مـــع رجـــــال األمـــــن خـــــارج االجــت
الوزاري بعدما حاولوا منعهم من حرق 
المتقاعد سامي  اللواء  إطارات. وقال 
رماح “عدنا اليوم إلبالغ هذه الحكومة 
عائالتنا  وحقوق  التقاعد  معاشات  إن 
قرارات  بانتظار  نحن  أحمر.  هي خط 
جيدة،  كــانــت  إذا  الحكومة.  اجتماع 
فسيكون كل شيء على ما يرام. 
وإذا كانت سيئة فسنعرفهم ما 
هو الشر”. كما حذر من تصاعد 
االحــتــجــاجــات فـــي أنــحــاء 

لبنان.

قــدم برلمانيون ديمقراطيون ومنظمات تقدمية في واشــنطن، عرائض وقعها 
فــي المجمــوع أكثــر مــن 10 مالييــن شــخص يطلبــون مــن الكونغــرس إطــالق 

إجراءات عزل الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وآل  طليــب  رشــيدة  النائبــان  وعــرض 
غريــن وممثلــو عــدد مــن المنظمــات بينهــا 
“مــوف أون” و ”ويمنــز مــارش”، أمام مبنى 
الكونغــرس مفتــاح “يــو إس بــي” يتضمــن 
هــذه العرائــض. وأمــام لوحــة كتــب عليهــا 
“ترامب يجب أن يرحل”، قال غرين “لدينا 
بين أيدينا عشــرة ماليين ســبب ألن نكون 
هنــا”. مــن جهتهــا، صرحــت رشــيدة طليب 
التــي تدعــو إلــى إقالــة ترامــب منــذ أشــهر 
“فــي مواجهــة هــذه الحقبــة، هــذه الحقبــة 
الوقــت، مــن وجهــة  لبلدنــا، حــان  القاتمــة 

نظري، للكفاح”.
التقدمــي  الجنــاح  مواجهــة  وفــي 
للحــزب، يتبنى القادة الديمقراطيون 
أن  مؤكديــن  اعتــداال،  أكثــر  موقفــا 

إجــراءات العــزل، التــي ال 

تتمتع بالشــعبية حسب استطالعات الرأي، 
يمكن أن تؤدي إلى انقسام في البالد، التي 
يبلــغ عــدد ســكانها 325 مليــون نســمة، مــع 
اقتــراب موعــد االنتخابــات التي ســتجرى 

في 2020.
وفــي مواجهــة مجلــس  ثانيــة،  مــن جهــة 
النــواب الذي يســيطر عليه الديمقراطيون، 
يهيمــن الجمهوريون على مجلس الشــيوخ 
المكلف باالســتجواب في إجراءات العزل، 

ومن المرجح أن يبرئ ترامب.
بيــن  الوضــع  توتــر  أســابيع  منــذ  لكــن 
األبيــض  والبيــت  الديمقراطييــن 
الــذي يرفض التعاون في عدد من 
التحقيقــات البرلمانيــة، معتبــرا أن 
طلباتهــم “غيــر مبــررة ودوافعها 

سياسية”.

أصــدر القضــاء العســكري في الجزائر قرارا بإيداع األمينــة العامة لحزب العمال لويزة 
حنــون الحبــس المؤقــت بعــد االســتماع ألقوالهــا في قضية تتعلــق بالتآمر ضــد الحراك 
والمؤسسة العسكرية، والمتهم فيها شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة واثنان 

من كبار المسؤولين السابقين في االستخبارات الموجودين قيد الحبس الموقت.

وذكر التلفزيون الجزائري أنه “تم استدعاء 
المســماة لويــزة حنــون مــن طــرف قاضــي 
العســكرية  بالمحكمــة  العســكري  التحقيــق 
بالبليــدة لســماعها بخصــوص الوقائــع فــي 
إطــار مواصلــة التحقيــق المفتتــح ضــد كل 
من عثمان طرطاق ومحمد مدين والسعيد 
بوتفليقة”. وبث التلفزيون “صورا حصرية” 
تلتحــق  وهــي  ســنة(   65( حنــون  للويــزة 

بالمحكمة العسكرية، بمفردها.
وأصــدر حــزب العمــال الــذي تقــوده حنــون 

بالغــا   1990 فــي  تأسيســه  منــذ 
“إلــى كل المناضــالت والمناضليــن 
العــام”  والــرأي  واألصدقــاء 
مســؤولته  اســتدعاء  بخصــوص 
أن  وأكــد  العســكرية.  للمحكمــة 

العامــة  األمينــة  حنــون،  لويــزة  “الســيدة 
لحــزب العمــال موجودة إلى غايــة اآلن في 
المحكمة العســكرية بالبليدة كشــاهدة طبقا 

لما ورد في االستدعاء الذي استلمته”.
عــن  ســابق  بيــان  فــي  الحــزب  وتحــدث 
العمــال  حــزب  يواجههــا  قــذرة  “حملــة 
التحقيــق  قاضــي  وكان  العامــة”.  وأمينتــه 
العســكري أمر بسجن ســعيد بوتفليقة الذي 
الســابق،  الرئيــس  لشــقيقه  مستشــارا  كان 
والفريــق محمــد مديــن المعــروف بتوفيــق 
والــذي شــغل منصــب مديــر جهــاز 
الجزائــر  فــي  االســتخبارات 
علــى مدى 25 عامًا، والمنّســق 
السابق للمصالح األمنية عثمان 
طرطاق المعروف باسم “بشير”.

الجزائر... الحبس المؤقت لويزة حنون10 ماليين توقيع لبدء “عزل ترامب”عودة االحتجاجات في لبنان
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تونس ـ وكاالت

مقديشو ـ رويترز

أمــس  األقــل،  علــى  شــخصا   70 غــرق 
الجمعــة، فيمــا تم إنقاذ 16 آخرين، قبالة 
الســواحل التونســية خــالل رحلة هجرة 
وكالــة  ذكــرت  مــا  وفــق  شــرعية،  غيــر 
األنبــاء الرســمية. وقالــت وكالــة األنبــاء 
التونســية إن قاربــا يقــل مهاجريــن غيــر 
شــرعيين غــرق قبالــة الميــاه اإلقليميــة 
التونســية )أكثر مــن 40 ميال بحريا( في 
القــارب  أن  واليــة صفاقــس. وأضافــت 
المهاجريــن  مــن  مجموعــة  يقــل  كان 

األفارقة من جنوب الصحراء، وأنه على 
األرجح انطلق من ليبيا.

الدفــاع  لــوزارة  الرســمي  الناطــق  وأكــد 
محمــد الزكــري أن قــوارب صيــد كانــت 
قريبــة مــن المنطقة تمكنت من إنقاذ 16 
شــخصا، يتــم تســليمهم لـ ”قــوات جيش 

البحر”.
من جانبها، قالت منظمة الهجرة الدولية 
إن 50 قتيــال علــى األقــل غرقوا في هذا 

الحادث.

أعلن الجيش األميركي، أمس الجمعة، 
أنه نفذ ضربة جوية أسفرت عن مقتل 
13 مــن مســلحي “داعــش” فــي منطقة 
بــالد بنط التي تتمتع بشــبه حكم ذاتي 

في الصومال.
حملــة  األميركــي  الجيــش  وكثــف 
الضربات الجوية في الصومال منذ أن 
تولــى الرئيــس دونالــد ترامــب منصبه، 
وقــال إنــه قتــل أكثــر مــن 800 مســلح 
فــي غضــون عاميــن. وجمــع “داعــش” 

الرغــم  بنــط علــى  بــالد  فــي  مجنديــن 
مــن أن خبــراء يقولــون إن حجم قوته 
غيــر واضح، وإنه ال يــزال العبا صغيرا 
المرتبطــة  الشــباب  بحركــة  مقارنــة 

بتنظيم القاعدة.
وذكــرت القيــادة العســكرية األميركيــة 
في إفريقيا )أفريكوم( أن الضربة، التي 
تمت األربعاء، هي أحدث ضربة جوية 
اســتهدفت معســكرا لتنظيــم “داعــش” 

في جبال جوليس، وفق “رويترز”.

غرق عشرات المهاجرين قبالة تونس

الجيش األميركي يباغت “داعش” في الصومال

القدس المحتلة ـ وكاالت
االمم المتحدة ـ وكاالت

أعلنت إسرائيل، أمس الجمعة، رفع الحظر الذي فرضته قبل نحو أسبوع على حركة الصيد قبالة سواحل قطاع غزة، في أعقاب 
مواجهة عنيفة مع الفصائل هناك.

وقــال نقيــب الصيادين فــي غزة، نــزار عياش، 
إن الســلطات اإلســرائيلية ســمحت للصياديــن 
الفلســطينيين بالعمل لمســاحة 12 ميال ابتداًء 

من صباح الجمعة.
وفي الســياق ذاتــه، أفادت مصادر فلســطينية 
اســتئناف  قــررت  اإلســرائيلية  الســلطات  بــأن 
إدخال الوقود إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم 
التجاري الجمعة، على أن المعبر ســيبقى مغلقا 

أمام حركة البضائع.
ميدانيا، استشهد فلسطيني وأصيب العشرات 
التــي  العــودة”،  “مســيرات  تظاهــرات  خــالل 
بيــن  الحــدود  علــى  مواجهــات  إلــى  تحولــت 
قطاع غزة وإســرائيل، في أول جمعة من شهر 

رمضان.
وأفــادت مصــادر طبيــة فلســطينية باستشــهاد 
المواطــن عبــدهللا جمعــة عبدالعــال )24 عامــا( 

برصــاص قــوات االحتالل بعد إصابتــه بالبطن 
والحوض شرق رفح. في غضون ذلك، أصيب 
الجيــش  بنيــران  األقــل  علــى  فلســطينيا   30

خــالل  اندلعــت  مواجهــات  فــي  اإلســرائيلي 
احتجاجــات “مســيرات العــودة”، قرب الســياج 

الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.

حذر السفير الفرنسي لدى األمم المتحدة، فرنسوا ديالتر، أمس الجمعة، من “حلب جديدة” في إدلب، خالل جلسة طارئة لمجلس 
األمن الدولي بشأن الوضع في سوريا وليبيا.

حلــب  “تفــادي  ضــرورة  علــى  ديالتــر  وحــض 
جديــدة بــأي ثمــن فــي إدلــب”، فــي إشــارة إلى 
اســتعادة الحكومــة الســورية فــي أواخــر العام 

2016 لمدينة حلب بعد معارك دامية.
مــن جانبــه، صــرح ســفير بلجيــكا لــدى األمــم 
المتحــدة مــارك بكســتين، قبــل الجلســة، قائــال 
“ســنحصل على تقرير بشــأن الوضع اإلنســاني 
)في سوريا( وسنطلب بعد ذلك ضمانات بشأن 
وإيــران  روســيا  )مــن  التصعيــد  وقــف  اتفــاق 
وتركيا( أنها تقوم بعملها، مع التأكد من أن هناك 
وقفــا للتصعيــد”. فيمــا اعتبــر نظيــره األلمانــي 
مأســاوي”،  “الوضــع  أن  هوســغن  كريســتوف 
مشــيرا إلى أن 3 ماليين شــخص يعيشون في 

محافظة إدلب بينهم مليون طفل.
األمــم  لــدى  روســيا  منــدوب  نائــب  وأعلــن 
المتحدة أن موســكو عرقلــت بيانا في مجلس 
تشــويه  حــاول  ســوريا  حــول  الدولــي  األمــن 

األوضاع في إدلب.
وأضــاف أنــه علــى دول الغــرب االعتــراف أن 
“جبهــة  لتنظيــم  تابعــة  مســلحة  مجموعــات 
تحــت  إدلــب  فــي  تنشــط  اإلرهابــي  النصــرة” 

فــي  الناهــي  اآلمــر  وهــي  مختلفــة  مســميات 
المنطقــة. وأكد أن روســيا والواليــات المتحدة 
تواصــالن الحوار العملياتي بشــأن الوضع على 

األرض في إدلب.

تظاهرة بالقرب من الحدود مع إسرائيل شرق مدينة غزة )أ ف ب(
الدخان يتصاعد عقب القصف على خان شيخون في محافظة إدلب )أ ف ب(

شــهيد فلســطيني وإصابــة العشــرات بنيــران االحتالل روســيا تعرقــل بيانــا فــي مجلــس األمن بشــأن ســوريا
استئناف الصيد البحري في غزة تحذيرات من “حلب جديدة” في إدلب



باريس ـ أ ف ب

أعلنت الرئاسة الفرنسية مقتل عسكرَيْين فرنسيين في عملية عسكرية أدت إلى 
تحرير أربع رهائن من أيدي خاطفيهم شمال بوركينا فاسو.

وقــال اإلليزيــه، فــي بيــان، إن األربعــة 
وأميركيــة  فرنســيان  هــم  المحرريــن 

وكورية جنوبية.
أثنــاء  فرنســيان  ســائحان  وخطــف 
بنيــن  فــي  ســفاري  برحلــة  قيامهمــا 
األســبوع الماضي وعثر على مرشــدهم 
تنفيــذ  مــكان  ويؤكــد  ميتــا.  المحلــي 
العملية أن الســائحين الفرنسيين خطفا 
في بنين ونقال عبر الحدود إلى بوركينا 
فاســو، حيث صعدت جماعات متطرفة 

هجماتها في األشهر القليلة الماضية.
وقال قصر اإلليزيه في بيان إن الرئيس 
إيمانويل ماكرون “يود أن يهنئ القوات 

المسلحة الفرنسية على تحرير الرهائن 
وكل من عمل إلى جانبهم”.

وأضــاف أن ماكــرون “ينحنــي بإجــالل 
أمــام تضحية اثنين مــن جنودنا اللذين 

بذال حياتهما إلنقاذ مواطنينا”.
بدورها شــكرت وزيــرة الدفاع فلورنس 
بارلــي فــي بيــان منفصل الســلطات في 
بنيــن وبوركينا فاســو وكذلــك الواليات 

المتحدة “لدعمها الثمين” في العملية.

وتنشر فرنسا آالف الجنود النظاميين  «
وعناصر القوات الخاصة في قوة 

برخان المتمركزة في منطقة الساحل 
التي ترزح تحت الفقر وأعمال العنف.

الجزائر ـ رويترز

تجمــع عشــرات اآلالف مــن المحتجين الذيــن يطالبون بإزاحــة النخبة الحاكمة 
في الجزائر العاصمة أمس الجمعة لألسبوع الثاني عشر على التوالي متحدين 

محاوالت الجيش لتخفيف حدة التوتر قبل انتخابات الرئاسة.

تغييــر  إلجــراء  المتظاهــرون  ويضغــط 
كبــار  برحيــل  المطالبــة  عبــر  جــذري 
الشــخصيات من الساسة ورجال األعمال 
الذيــن يحكمــون الجزائــر منــذ اســتقاللها 
عن فرنسا العام 1962. وتجمع محتجون 
اتشــح بعضهم بأعالم الجزائر في وســط 
العاصمــة الــذي شــهد مســيرات متتاليــة 
مناهضة للحكومة منذ 22 فبراير ورفعوا 
الفتات دعت إحداها إلى رحيل كل أفراد 
المظاهــرة  واتســمت  الحاكمــة.  النخبــة 
تلــك  مــن  لكنهــا أصغــر  الســلمي  بالطابــع 
التــي هــزت الجزائــر في األســابيع القليلة 

الماضيــة. وهــي األولــى منــذ بدايــة شــهر 
رمضان. وقال شهود إن آالف المحتجين 
خرجوا إلى الشوارع في مدن أخرى منها 
وهــران وتيــزي وزو وقســنطينة ورددوا 

هتافات مناهضة للحكومة.

وبعد 20 عاما في السلطة تنحى  «
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني 

من أبريل تحت ضغط المحتجين 
والجيش لكن المتظاهرين واصلوا 

مسعاهم إلبعاد كل المسؤولين 
المنتمين للحرس القديم وإجراء 

إصالحات سياسية.

الخرطوم ـ وكاالت

قالــت مصــادر مــن داخــل قــوى الحرية 
والتغيير السودانية لـ “الحدث” إن عدًدا 
مــن الكيانات والكتــل المنضوية تحتها 
وافقــت علــى تكويــن مجلــس قيــادي، 
لكنهــا أشــارت إلى وجــود تحفظات من 
المهنييــن  بتجمــع  بينهــا  الكتــل  بعــض 
حــول المقتــرح.  وأوضحــت المصــادر 
الخميــس  انعقــد  الــذي  االجتمــاع  أن 
لالتفاق بشــأن تكوين المجلس القيادي 
لــم يتوصــل إلــى نتائــج، ومــن المتوقع 
أن تجتمــع القيــادات مــرة أخــرى خالل 
قــوى  مــن  أعضــاء  وتحــدث  ســاعات. 
الحرية والتغيير في أوقاٍت ســابقة عن 
عدم وجود جســم قيــادي للتفاوض مع 

المجلس العسكري االنتقالي.
فــي ذات الســياق مــن المتوقــع أن تــرد 

علــى  كتابــًة  والتغييــر  الحريــة  قــوى 
المجلــس  أوردهــا  التــي  المالحظــات 
وثيقــة  بشــأن  االنتقالــي  العســكري 

الدستور اليوم السبت.
قــوات  قائــد  نائــب  نفــى  جانبــه،  مــن 
الدعم السريع في السودان عبدالرحيم 
لفــض  نيــة  أي  وجــود  دلقــو،  حمــدان 
اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة 
بالقــوة، ردا علــى أصوات طالبت بفضه 

ووصفت المعتصمين بالغوغاء.

واتهم دلقو في تصريٍح لصحيفة  «
“الجريدة” الصادرة أمس الجمعة 

جهات لم يسمها بمحاولة “شيطنة” 
قواته وتوجيه انتقادات غير مسبوقة 
لها وصلت حد التحرّش، خالل قذفها 

بقطعة حديد وزنها نصف كيلو.

مقتل جنديين فرنسيين 
بتحرير رهائن في بوركينا فاسو

آالف المحتجين يطالبون 
بالتغيير في الجزائر

السودان... قوى التغيير 
تشكل مجلسا قياديا

انتخابات إسطنبول... قسمت الحزب الحاكم

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من مجلة:

رأت مجلة “فورين بولسي” األميركية أن قرار إعادة االنتخابات البلدية في مدينة إسطنبول 
التركية، قّســم الحزب الحاكم، بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، كما يشــكل خطرا على 

سالمة الديمقراطية في تركيا، على عالتها.
وكتبــت المجلــة فــي تحليل نشــرته علــى موقعهــا اإللكتروني، أنــه في خطوة غير مســبوقة، 
قــررت اللجنــة العليــا لالنتخابات إبطــال نتائج انتخابات بلدية إســطنبول، التــي أجريت في 

31 مارس الماضي، وفاز فيها مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو.
ومــن المقــرر إعــادة انتخابــات بلدية إســطنبول، كبرى المــدن التركية، في 23 يونيــو المقبل، 

ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 ماليين ناخب يمتلكون حق االقتراع.
وطبقا لقرار لجنة االنتخابات، جّرد إمام أوغلو من منصبه، رغم فوزه في االنتخابات بفارق 
13 ألــف صــوت، علــى مرشــح حــزب العدالة والتنميــة الحاكم، بــن علي يلدريــم، ورغم إعادة 

عملية فرز األصوات التي توصلت إلى النتيجة ذاتها.
ويشغل حاليا وبصورة مؤقت منصب رئيس بلدية إسطنبول، حاكم المقاطعة.

التركيــة  الديمقراطيــة  يقــوض  االنتخابــات  إعــادة  “قــرار  أن  األميركيــة  المجلــة  واعتبــرت 
المحاصــرة أصــال”، وأضافــت ”علــى الرغــم مــن كل عيوبهــا، إال أن لدى تركيا ســجل يعود إلى 

العام 1946 أثبتت فيه قدرتها على عقد انتخابات بلدية قبل الجميع بنتائجها”.

الخرطومالجزائرباريس

قالــت اإلدارة األميركيــة للمالحــة البحريــة إن إيــران قــد تســتهدف ســفنا تجاريــة 
أميركيــة، بمــا يشــمل ناقالت نفــط، أثناء إبحارها عبــر الممرات المائيــة في منطقة 
الواليــات  لمصالــح  تمثلهــا طهــران  التــي  التهديــدات  إطــار  فــي  الشــرق األوســط 
المتحدة. وأعلنت القيادة المركزية األميركية أن قاذفات من طراز “بي 52” وصلت 
إلــى قاعــدة أميركيــة في قطــر. وكان الجيش األميركي قال إنها ســتكون جزءا من 

قوات إضافية بالشرق األوسط.

ولدى اإلعالن عن الخطوة هذا األســبوع 
تهــدف  إنهــا  األميركــي  الجيــش  قــال 
للتصــدي لما تقــول إدارة الرئيــس دونالد 
علــى  “مؤشــرات واضحــة”  إنهــا  ترامــب 
هــذه  فــي  األميركيــة  للقــوات  تهديــد 

المنطقة مصدرها إيران.
األميركيــة  المزاعــم  إيــران  ووصفــت 
بوجــود خطر بأنهــا “معلومات مخابراتية 

كاذبة”.
األميركيــة  اإلدارة  قالــت  جهتهــا،  مــن 
للمالحة البحرية في مذكرة نشرت أمس 

إيــران  اتخــاذ  احتمــاالت  إن  الخميــس 
أو وكالئهــا فــي المنطقــة إجــراءات ضــد 
وشــركائها  المتحــدة  الواليــات  مصالــح 

تزايدت منذ بداية مايو الحالي.
وأضافــت أن تلك المصالح تشــمل البنية 
النفــط بعــد أن هــددت  التحتيــة إلنتــاج 
طهــران بإغــالق مضيــق هرمــز الــذي يمر 
منــه نحــو ثلــث الخــام المنقــول بحرا في 

العالم.
وقالــت إدارة المالحــة “إيــران ووكالؤهــا 
قــد يردون باســتهداف الســفن التجارية، 

الســفن  أو  النفــط،  ناقــالت  يشــمل  بمــا 
األحمــر  البحــر  فــي  األميركيــة  الحربيــة 
الخليــج”.  أو  المنــدب  بــاب  ومضيــق 
وأضافــت “التقاريــر تشــير إلــى جاهزيــة 
إيرانية متزايدة لتنفيذ عمليات هجومية 

ضد القوات والمصالح األميركية”.
وتمــر المالييــن مــن براميل النفــط يوميا 

عبر الممرات البحرية من الدول المنتجة 
األســواق  إلــى  األوســط  الشــرق  فــي 

العالمية.
وتزايد التوتر بين طهران وواشنطن منذ 
أن قررت إدارة الرئيس األميركي، دونالد 
ترامــب، االنســحاب مــن االتفــاق النووي 
اإليرانــي قبــل عــام، وبــدأت فــي إعــادة 

فرض عقوبات صارمة على طهران.
لهجتهــا  مــن  التصعيــد  إيــران  وتواصــل 
دعــت  التــي  المتحــدة،  الواليــات  تجــاه 
النظــام فــي طهــران إلــى الجلــوس علــى 
طاولة المفاوضات للتفاوض بشأن اتفاق 

نووي جديد.
الثــوري  الحــرس  قائــد  نائــب  وأعلــن 

هللا  يــد  السياســية  للشــؤون  اإليرانــي 
جوانــي، أن طهــران لن تجــري محادثات 

مع الواليات المتحدة األميركية.
وقال جواني، أمس الجمعة، إن واشنطن 
“لــن تجــرؤ علــى القيــام بعمــل عســكري 
ضدنا”، وفق وكالة تسنيم شبه الرسمية.

وأضــاف أن “ترامــب كان يظــن أنــه بعــد 
العقوبــات والضغــوط الجديــدة ســتتجه 
إيــران نحو التفكك الداخلي وترضخ في 

النهاية إلى المفاوضات مع أميركا”.
كما اعتبر جواني قيام الواليات المتحدة 
بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية 
وإرســال حاملــة الطائــرات إلــى الخليــج 
العربــي “مجــرد ضغــوط عســكرية”، إلــى 
جانــب الضغوط االقتصاديــة والعقوبات 

لثني إيران للتفاوض.
وأكــد أنــه وفقــًا للقــرار الــذي صــدر عــن 
المجلــس األعلى لألمــن القومي اإليراني 
ستنســحب طهران تدريجيــًا من االتفاق 

النووي.

عواصم ـ وكاالت

أميركا تحذر السفن التجارية من هجمات إيرانية محتملة
ــن ــط ــن ــع واش ــ ــاوض م ــفـ ــتـ ــن نـ ــ ــران تـــتـــحـــدى تـــــرامـــــب... وتـــعـــلـــن ل ــ ــه ــ ط

ببيونغ يانغ ـ وكاالت

واشنطن ـ أ ب

أعلنــت وزارة الخارجيــة األميركيــة، أمــس الجمعــة، أن مايــك بومبيــو ســيلتقي الرئيــس الروســي 
فالديميــر بوتــن خــالل زيارته إلى روســيا، في اجتماع هو األعلى مســتوى بين البلدين منذ 10 أشــهر. 
ونقلــت “فرانــس بــرس” عن الخارجية األميركية أن بومبيو ســيلتقي بوتن الثالثاء في سوتشــي على 

البحر األسود بعد توقفه في موسكو.

وفــي موســكو، أشــارت الخارجيــة الروســية فــي 
بيــان إلــى أن بومبيــو ســيعقد خــالل زيارته التي 
تــم االتفــاق بشــأنها بيــن البلدين، لقاء مــع نظيره 
الروســي، ســيرغي الفروف؛ ليتبادل معه “اآلراء 
الدوليــة  والقضايــا  الثنائيــة  العالقــات  بشــأن 
الملحــة، بمــا فيهــا األوضاع في فنزويال وســوريا 

وأوكرانيا”.
الخارجيــة  عــن  محليــة  إعــالم  وســائل  ونقلــت 
أن  بومبيــو  زيــارة  بمناســبة  تأكيدهــا  الروســية 
“تحسين العالقات بين موسكو وواشنطن ممكن 
فقــط علــى أســاس التكافــؤ واالحتــرام المتبــادل 

لمصالح اآلخر”.

بومبيو يلتقي بوتين الثالثاء في سوتشي

ذكر اإلعالم الرسمي في كوريا الشمالية، 
أمس الجمعة، أن الزعيم كيم جونغ أون 
الضاربــة،  قدراتــه  بتعزيــز  الجيــش  أمــر 
ووجــه بإطــالق صواريــخ جديــدة، فــي 
ظل تنامي التوترات؛ بســبب االختبارات 
الصاروخيــة التــي تظهــر علــى مــا يبــدو 
تجهيزات نظام صاروخي متطور جديد. 
وجــاءت أنبــاء دعــوة كيــم إلــى “تأهــب 
قتالــي كامل” في أعقاب إعالن الواليات 
المتحــدة أنهــا احتجــزت ســفينة شــحن 
تابعــة لكوريا الشــمالية ألنها تنقل الفحم 
تصاعــد  ويأتــي  قانونيــة.  غيــر  بصــورة 
التوتــر فــي ظل تعثــر المحادثــات بعدما 
انهــارت القمة الثانية بيــن كيم والرئيس 
األميركي دونالد ترامب؛ بسبب المطالب 
األميركيــة بنــزع الســالح النــووي لبيونغ 

يانغ ومطالب كيم بتخفيف العقوبات.
وقالت وكالة األنباء المركزية الكورية

 “شــدد كيــم على ضــرورة تعزيــز قدرات 

الجبهــة،  منطقــة  فــي  الدفــاع  وحــدات 
مهــام  لتنفيــذ  الغربيــة،  الجبهــة  وعنــد 
قتاليــة والبقــاء فــي حالــة تأهــب قتالــي 

كامل لمواجهة أي وضع طارئ”.
ونقلــت الوكالــة عــن كيم قوله إن “ســالم 
وأمــن البــالد الحقيقيين يمكــن ضمانهما 

فقــط بالقــوة القــادرة علــى الدفــاع عــن 
المهــام  ”حــدد  أنــه  وأضافــت  ســيادتها”، 

الضرورية لتعزيز القدرة الضاربة”.
وكان اختبار إطــالق صاروخين قصيري 
المــدى، الخميــس، وإطــالق سلســلة مــن 
المقذوفــات يــوم الســبت أول اختبــارات 

صاروخيــة تجريهــا كوريــا الشــمالية منذ 
نوفمبــر العام 2017 عندما أطلقت بيونغ 

يانغ صاروخا باليستيا عابرا للقارات.
ولــم يذكــر اإلعــالم الرســمي فــي كوريــا 

الشمالية تفاصيل بشأن الصاروخين.
مــون  الجنوبيــة  كوريــا  رئيــس  وقــال 
االختبــارات  إن  الخميــس،  إن،   - جيــه 
الصاروخيــة هــي علــى األرجــح رد فعــل 
علــى فشــل ثانــي قمــة لكيــم مــع ترامــب 
في هانوي في فبراير، وعبر عن اعتقاده 
فــي  تأمــل  تــزال  الشــمالية ال  أن كوريــا 

مواصلة المفاوضات.
أحــدث اختبــارات صاروخيــة  وتتزامــن 
تجريهــا بيونــغ يانــغ مــع زيــارة المبعــوث 
الشــمالية  لكوريــا  الخــاص  األميركــي 
التقــى  لســيؤل، حيــث  بيجــون  ســتيفن 
مــع نظيــره مــن كوريــا الجنوبيــة، ومــن 
المقــرر أن يجــري محادثــات مــع الرئيس 

ومسؤولين في وزارة الوحدة.
وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو

لم يذكر اإلعالم الرسمي في كوريا الشمالية تفاصيل بشأن الصاروخ الجديد

ــة ــي ــاروخ ــص ــارات ال ــبـ ــتـ ــي الـــتـــوتـــرات بــســبــب االخـ ــام ــن فـــي ظـــل ت
زعيم كوريا الشمالية يأمر بتأهب قتالي كامل

ستراتوفورتريس لدى وصولها قاعدة العديد الجوية في قطر )أ ف ب(
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غادر البالد يوم أمس وفد المنتخب الوطني للمالكمة متوجًها لدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة، للمشاركة في البطولة الرمضانية المفتوحة للمالكمة للجنسين 
“رجال وســيدات”، التي تقام تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة اإلمارات العربية المتحدة ســمو الشــيخ منصور بن زايد آل نهيان، التي ســتجرى على مدار 

يومي السبت واألحد الموافقين 11 و12 مايو الجاري بنادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي.

الفنــي  المديــر  مــن  الوفــد  ويتكــّون   
المــدرب  للمالكمــة  الوطنــي  للمنتخــب 
والمــدرب  ديفيــس  تونــي  االنجليــزي 
الوطنــي جاســم درويــش، والمالكميــن: 
نــور النســاء جــان، محمــد بــالل، يوســف 
البلوشي، علي العرادي وعبدهللا فاضل.

بمنافســات  المنتخــب  وسيشــارك 
كيلوجراًمــا   51 األوزان:  فــي  البطولــة 
بالمالكمــة نــور النســاء جــان، وفــي وزن 
بــالل،  محمــد  بالمالكــم  كيلوجراًمــا   52
وفي وزن 56 بالمالكم يوسف البلوشي، 
وفــي وزن 64 كيلوجراًمــا بالمالكــم علي 
العــرادي وفــي وزن 69 بالمالكم عبدهللا 

فاضل.
االتحــاد  رئيــس  أكــد  المناســبة،  وبهــذه 

أن  الخيــاط  خالــد  للمالكمــة  البحرينــي 
التــي  البرامــج  تنفيــذ  يواصــل  االتحــاد 

تسهم في تأســيس منتخب وطني قادر 
على المنافســة والوصول للمشــاركة في 
دورة األلعــاب األولمبية، بمــا يتوافق مع 
الرؤيــة التي أطلقها النائب األول لرئيس 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
رئيــس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو 
الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة، مضيًفا 
أن مثل هذه المشــاركات تســهم في رفع 
مســتوى الالعبيــن وتزيــد مــن خبراتهــم 
واالحتــكاك بالعبــي الفــرق والمنتخبــات 
ــا فــي الوقــت ذاتــه كل  المشــاركة، متمنيًّ
التوفيــق والنجــاح للمنتخــب فــي هــذه 

البطولة.

المنتخب الوطني للمالكمة

تأسيس منتخب للمنافسة والوصول للمشاركة بدورة األلعاب األولمبية

منتخبنا يشارك في “المالكمة المفتوحة” بأبوظبي

11 مايو 2019 السبت
6 رمضان 1440

تنطلــق عنــد الســاعة الثامنــة والنصف من 
الثانيــة  الجولــة  منافســات  اليــوم  مســاء 
لبطولة المرحوم جاسم محمد فخرو )43( 
بقاعــة  للشــطرنج  المفتوحــة  الرمضانيــة 
إبراهيــم خليــل كانــو التــي ينظمهــا نــادي 
الالعبيــن  مــن  نخبــة  بمشــاركة  العروبــة، 
الســن،  صغــار  مــن  وأكثرهــم  والالعبــات 
ويعــد الالعب المصري أحمــد عبد اللطيف 
من أقوى المنافســين علــى اللقب في هذه 
البطولــة فضــالً عــن الفلبيني القــوي توني 

مولينا.
العــام  هــذا  بطولــة  تشــهد  أن  المتوقــع 
نظــًرا  المشــاركين  بيــن  قويــة  منافســة 
مــا  وهــذا  الفنيــة،  مســتوياتهم  لتقــارب 
يجعل التكهنات تكون مفتوحة لحين بدء 
الجوالت الحاسمة خاصة الثالث األخيرة.

اللجنة اإلعالمية

بطولة فخرو 
16للشطرنج

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

شــارك الحكــم الدولــي إســماعيل حبيــب فــي إدارة مباراة فريقــي جوهور 
الماليزي وكاشــيما انتلرز الياباني، ضمن إطار منافســات دور المجموعات 

لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك بصفته حكما رابعا.

وأقيمــت المبــاراة يــوم األربعــاء 
فــي  الجــاري  مايــو   8 الموافــق 

العاصمة الماليزية )كوااللمبور(.
وشارك إســماعيل حبيب بصفته 
المبــاراة  حكمــا رابعــا فــي إدارة 
التي قادها حكم الساحة العراقي 
مهنــد قاســم، وعاونــه العراقيان 
واثــق الســويدي وميثــم خمــاط، 
 hakan األســترالي  كان  فيمــا 
anaz مقيمــا للحكام، والتايلندي 

pairit مراقبا للمباراة.
مــن  الصــادر  التكليــف  ويعتبــر 
القــدم  لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد 
إســماعيل  الدولــي  للحكــم 
التميــز  علــى  تأكيــدا  حبيــب 
الكبيــر للصافــرة البحرينيــة عبر 
تواجدها فــي مختلف المحافل، 
التحكيميــة  الكــوادر  إذ تحظــى 
علــى  عاليــة  بثقــة  البحرينيــة 
المحليــة  األصعــدة  جميــع 
والقاريــة والدولية، خصوصا مع 

المســندة  المتعــددة  التكليفــات 
إلى حكامنا.

إســماعيل  الحكــم  ويعتبــر 
حبيــب ضمــن نخبــة حــكام قارة 
آســيا للعــام 2019، كمــا يعــد من 
الحكام الواعدين الشــباب الذين 
ينتظرهــم مســتقبل زاهــر، وهــو 
حاصل على الشــارة الدولية في 

العام )2018(.

حبيب يشارك بدوري أبطال آسيا

انطــالق دورة مركــز القادسـية لكــرة السـلــة
اطــاق اســم المرحــوم عبدالرحمن اللظي علــى البطولة

انطلقــت مســاء أمــس األول )الخميــس(، منافســات دورة مركــز شــباب القادســية الرمضانية لكرة الســلة، على صالة المركــز الرياضية. 
ويشــارك فــي البطولــة التــي تقــام للعام الســابع علــى التوالي، نحــو ثمانية فرق وزعــوا علــى مجموعتين،وقد تم اطالق اســم المرحوم 
عبدالرحمــن اللظــي علــى البطولة تخليدا لذكراه ولدعمه لنادي القادســية، كما تم اطالق اســم المرحوم علــى الصالة الرياضية للنادي ، 

ومجلس النادي.

مركــز  فــرق:  األولــى  المجموعــة  وضمــت 
القادســية، صقور البحرين، المحرق دراغون، 
المجموعــة  ضمــت  فيمــا  البحريــن،  شــباب 
الثانية فرق: تلغراف، هوبس، فريق ســيكس 

سانس وفريق بانك سموراو.
الفريقــان  ســيتأهل  البطولــة،  نظــام  ووفــق 
كل  مــن  والثانــي  األول  المركزيــن  صاحبــي 
الــذي  النهائــي  نصــف  الــدور  إلــى  مجموعــة 
ســيقام بظــام إخــراج المغلــوب، إذ ســيلتقي 
أول المجموعــة األولــى بثانــي الثانيــة، فيمــا 
أول  مــع  األولــى  المجموعــة  ثانــي  ســيلعب 
الثانيــة، والفريقين الفائزين يتأهالن للمباراة 

النهائيــة التــي ســتقام يــوم الجمعــة 17 مايو 
الجــاري، فيمــا الخاســرين مــن الــدور نصــف 
المركزيــن  تحديــد  لقــاء  ســيلعبان  النهائــي 

الثالث والرابع.
وأســفرت نتائــج اليــوم األول عن فــوز فريق 
صقــور البحريــن علــى حســاب مركــز شــباب 
أمثــال  اللعبــة  بنجــوم  المدجــج  القادســية 
عبدالرحمن غالي، محمد أمير ومحمد حكيم، 
مــن  البحريــن  شــباب  فريــق  اســتطاع  فيمــا 
تحقيق بداية إيجابية في مســتهل مشاركته 
فريــق  علــى حســاب  فــوزه  عقــب  بالبطولــة 
دراغون. وتقام اليوم الســبت مباراتان ضمن 

الجولــة الثانيــة لحســاب المجموعــة األولــى. 
فريــق  اليــوم  األولــى  المبــاراة  فــي  ويلتقــي 
شباب البحرين مع فريق صقور البحرين في 
الســاعة التاسعة مســاًء، إذ يتصارع الفريقان 
على حسم صدارة المجموعة وخطف بطاقة 

التأهل األولى نحو المربع الثاني. 
وفــي المبــاراة الثانيــة، يواجــه فريــق مركــز 
دراغــون،  المحــرق  فريــق  القادســية  شــباب 
إذ يســعى كل طــرف لتعويــض خســارتيهما 
الماضيتين بتحقيق الفوز األول في البطولة، 
مــن أجــل المحافظة على كامل الحظوظ في 

التأهل للدور المقبل.

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي

أم الحصم - اتحاد رفع األثقال

اختار االتحاد الدولي لرفع األثقال الحكم البحريني الدولي علي عبدهللا يوسف األمين المالي باالتحاد البحريني لرفع األثقال، رئيس لجنة 
رفع األثقال وذلك للمشاركة في تحكيم منافسات بطولة العالم للناشئين والمصنفة بالدرجة الذهبية لتأهيل أولمبياد طوكيو 2020، حيث 

ستقام منافسات البطولة العالمية للناشئين لرفع األثقال بمدينة سوفا - فيجي في الفترة من 1 وحتى 8 من شهر يونيو المقبل. 

 حيــث يقــوم االتحــاد الدولــي لرفــع األثقــال 
باختيــار مجموعــة مــن الحــكام مــن مختلف 
قــارات العالــم، وقد وقــع االختيــار على عدد 
4 حــكام من الــدول العربية فقط ومن بينهم 
عبــدهللا  علــي  الدولــي  البحرينــي  الحكــم 
يوســف، ويأتــي اختيــاره للمــرة الثانيــة على 
اختيــاره  تــم  أن  بعــد  العــام  لهــذا  التوالــي 
مؤخــرًا فــي تحكيــم بطولــة العالــم للشــباب 
لرفــع األثقال بوالية الس فيغــاس بالواليات 
المتحــدة األمريكيــة، كمــا يأتــي ذلــك تأكيدًا 
علــى مــا وصلت إليــه الكــوادر البحرينية من 
مســتوى دولــي وقــاري وعالمــي ونالــت ثقــة 
االتحادات الدوليــة والذي يعكس االمكانات 
البحرينيــة المتميــزة فــي مختلــف المجاالت 
إليــه  وصلــت  ومــا  الرياضــي  منهــا  الســيما 

رياضــة رفــع األثقــال البحرينيــة ليــس علــى 
مســتوى المنافســات وتحقيــق النتائــج فقط 
الفنــي واالداري،  المســتوى  علــى  بــل حتــى 
ويعكــس ذلك أيضــًا الحضور الفاعل لالتحاد 
البحريني لرفع األثقال في المحافل العالمية 
مــن خــالل تبوء علي عبدهللا يوســف رئيس 
اللجنــة الفنيــة باتحــاد غــرب آســيا واللجنــة 
التنظيميــة الخليجيــة، نائــب رئيــس اللجنــة 
الفنيــة باالتحاد العربي وعضو اللجنة الفنية 

باالتحاد اآلسيوي لرفع األثقال.
 مــن جهته أكد ســلطان الغانــم رئيس اتحاد 
غرب آســيا لبناء األجســام واللياقة البدنية، 
النائــب األول لرئيس اتحاد غرب آســيا لرفع 
العربــي  االتحــاد  رئيــس  مســاعد  األثقــال، 
رئيــس االتحــاد البحرينــي لرفــع األثقــال أن 

مــا وصلــت إليــه الكفــاءات البحرينيــة يعــد 
مصــدر فخــر واعتــزاز لنــا كبحرينييــن فــي 
المقــام األول وكمنتســبي اتحاد رفع األثقال 
تشــارك  كفاءاتنــا  باتــت  حيــث  البحرينــي، 
وتســاهم بفاعليــة فــي المحافــل الرياضيــة 
الخارجيــة ونالــت ثقــة المنظمــات الرياضية 
الدوليــة، ويأتــي ذلــك بفضــل الدعــم الكبيــر 
الرشــيدة  القيــادة  لــدن  مــن  والالمحــدود 
ممثــل  ودعــم  واهتمــام  الحبيبــة  بمملكتنــا 
وشــئون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة 
الشــباب، رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة وســمو الشــيخ خالــد بــن حمد آل 
خليفــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينية، 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى سمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وجميــع 

المسؤولين الرياضيين بالمملكة.
 مــن جانبــه أعــرب علي عبدهللا عن ســعادته 
وفخــره واعتزازه لوجوده في هذه البطولة، 
معتبــرًا أنهــا فرصــة مميــزة مــن أجــل كســب 
المزيــد مــن الخبــرة وعكــس مــا وصلــت إليه 
األثقــال  رفــع  رياضــة  فــي  البحريــن  مملكــة 
وامتالكها للكوادر والطاقات البشرية القادرة 
علــى ادارة وتحكيم مختلف المنافســات في 

هذه الرياضة.

علي عبدالله

عالميًّا البحرينية  والــكــفــاءات  ــوادر  ــكـ الـ مــكــانــة  عــلــى  ــًدا  ــي ــأك ت
عبداهلل يشارك في تحكيم عالمية رفع األثقال للشباب

إسماعيل حبيب

سبورت

أبناء المرحوم عبدالرحمن اللظي



فاز فريق سالح البحرية الملكي البحريني بنتيجة 7 أهداف مقابل 
هدفيــن لصالــح القــوة الخاصــة الملكية ضمــن البطولــة الرمضانية 
لكرة القدم للضباط بنســختها الرابعة التي تقام تحت رعاية ســمو 
النقيــب الشــيخ محمــد بــن ســلمان آل خليفــة بالمدفعيــة الملكيــة، 
وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية.  وقد حقق أهداف ســالح 
البحريــة الملكــي البحرينــي كال مــن الالعبيــن كل مــن عبدالرحمــن 
عبدهللا الدوسري 4 اهداف وابراهيم احمد المناعي هدفين وعمر 
الدوســري هــدف واحــد، فيما ســجل اهــداف فريق القــوة الخاصة 
الملكيــة كل مــن الالعبيــن مهنــا يوســف الكعبــي وباســم الرواحــي 
هــدف لــكل منهما. وضمن نفس المجموعة فــاز في المباراة الثانية 
فريق الكتيبة الخاصة على معسكر المحرق بنتيجة خمسة أهداف 

مقابــل هــدف واحــد، حيــث حقــق أهــداف فريــق الكتيبــة الخاصة 
الالعــب عبــدهللا النجــدي هدفيــن، والالعب عبدهللا بــن خليفة آل 
خليفة هدف واحد، والالعب حمد محمد سلطان هدف واحد، كما 
ســجل الالعــب عبــدهللا عدنــان هدف فــي مرماه، في حين ســجل 

هدف معسكر المحرق الالعب عبدهللا العربي.

أدار حكمــان بحرينيــان دوليــان، مباراتين 
ضمــن دوري “فيفــا” الكويــت الممتــاز لكرة 

القدم للموسم الرياضي 2018-2019.
والمباراتان االثنتان هما كاآلتي: )الجهراء 
أمــام التضامــن، القادســية أمــام الشــباب(، 
وأقيمتــا يــوم الخميــس الموافــق 9 مايــو 
الجــاري. ورشــح االتحــاد البحرينــي لكــرة 
القــدم الحكمــان عيســى عبــدهللا ومحمــد 
بنــاء  وذلــك  المباريــات،  إلدارة  بونفــور، 
علــى طلــب االتحــاد الكويتي لكــرة القدم، 
المباريــات  لتحكيــم  حكميــن  لترشــيح 

المذكــورة، ضمــن إطــار منافســات الجولة 
مهمــة  المباريــات  وتعتبــر  )األخيــرة(.   18
الــدوري،  منافســات  ســياق  فــي  للغايــة 
المراكــز  علــى  لعــب  بعضهــا  أن  خصوصــا 
األماميــة المتقدمــة فــي الصــدارة، واآلخر 
للدرجــة  والهبــوط  األخيــر  المركــز  علــى 
فــي  حكامنــا  تواجــد  ويأتــي  األولــى. 
منافســات الــدوري الكويتــي الممتــاز لكرة 
التــي  الكبيــرة  الثقــة  علــى  تأكيــدا  القــدم 
تتمتــع بهــا الصافــرة البحرينية فــي جميع 
المحليــة واإلقليميــة  فيهــا  بمــا  األوســاط 
والقارية والدولية، نظير المســتوى المميز 

واإلدارة المقتــدرة للمباريــات التــي تســند 
البحرينــي  التحكيــم  بــات  حتــى  إليهــم، 
عالمــة بــارزة يشــار إليهــا بالبنــان، وفق ما 
ســجلته مــن ظهــور مشــرف فــي مختلــف 

المحافل.

عيسى وبونفور يديران لقاءين بدوري الكويتسالح البحرية الملكي يكتسح القوة الخاصة

حقــق فريقــا وزارة الداخليــة “أ” و”ب” نتيجتــي الفوز في اليوم الخامس من منافســات 
بطولــة األنديــة والشــركات للســنوكر الرمضانيــة 2019 والتــي تقــام برعايــة االتحــاد 

البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس على صالة كيو إن بالمنامة.

وجــاء ذلــك بعدما فــاز الداخليــة “ب” على 
فريــق نــادي الخريجين بنتيجــة )0/3(، إثر 
فــوز كل مــن صــادق عبدالغنــي علــى ناظم 
أحمد 0/3 وطالل جاســم على حمد رياض 

2/3 ورائد أحمد على جعفر الريس 2/3.
ولــم يــالق عبدالغنــي صعوبــة فــي تحقيق 
الفــوز إثــر األداء الرفيــع الــذي قدمه وأهله 
ألن يكســب مواجهــة ناظم بثالثية نظيفة، 
مــن مواجهتــّي  فيمــا خــرج طــالل ورائــد 
ريــاض والريــس منتصريــن بصعوبــة بالغة 

وعبّر لجوئهما للشوط الحاسم.
 وفي المباراة الثانية، خرج فريق الداخلية 
)أ( منتصــًرا بســهولة أيًضــا وكان ذلــك على 
حســاب مؤسســة بوجيــري بنتيجــة )1/2(، 
بعدما فاز كل من ماجد ضيف على إسحاق 
عبدالخالق 1/3 وهشام الصقر على يوسف 
بوجيــري  فيمــا حقــق العــب   ،0/3 فاضــل 
حبيــب صباح انتصار فريقه الوحيد بعدما 
تخلــف خصمــه المباشــر يونــس الصقر عن 

الحضور ليحتسب األول فائًزا 0/3.
والصقــر  ضيــف  الداخليــة  العبــا  وقــدم   
مســتوى عالًيــا للغايــة وأظهــرا إمكاناتهمــا 
الفنيــة وقدرتهمــا علــى تحقيق الفــوز الذي 
تحقــق بجدارة واســتحقاق رغم محاوالت 
عبدالخالــق وفاضــل اللذيــن ظهــرا بصورة 
طيبــة إال أنهما أخفقا في مجاراة خصمهما 

ليخرجا خاسرين.
وكانــت اللقــاءات محــط أنظــار الجماهيــر 
الصالــة  أرجــاء  مــأت  التــي  الغفيــرة 
واســتمتعت بما قدمه الالعبــون المتبارون 
فــي  كبيــرة  وجديــة  فنيــة  مهــارات  مــن 

المنافسة.

بناغاز “ب” أول المتأهلين

فــي خانــة أول  بناغــاز “ب”  ســجل فريــق 
رســمي  بشــكل  الثانــي  للــدور  المتأهليــن 
بعدمــا  الثانيــة،  مجموعتــه  ضمــن  مــن 
أنهــى مبارياتــه األربــع التــي لعبهــا وحقــق 
خســارة  وتلقــى  انتصــارات  ثالثــة  فيهــا 
واحــدة فقــط. ويأتــي فريــق الداخليــة “أ” 
كثانــي أفضــل الفــرق فــي هــذه المجموعة 
لــم  ولكنــه  متتالييــن  انتصاريــن  محقًقــا 
يضمــن التأهــل، ليبقى البــاب مفتوًحا على 
مصراعيــه حــول هويــة صاحــب البطاقــة 
الثانيــة للتأهــل فــي هــذه المجموعــة فــي 
ظــل الغمــوض الذي يشــوبها وخصوًصا أن 

فريــق باربار وفريق كيو إن ال زالت لديهما 
مباريات أخرى.

 أمــا المجموعة األولــى، فلم تتضح مالمح 
هويــة المتأهلين لحــد اآلن في ظل تقارب 
والهزائــم  االنتصــارات  عــدد  مــن  الفــرق 
“أ”  بناغــاز  لـــفريقي  نســبية  أفضليــة  مــع 
والداخليــة “ب” مــع وجود مباريــات أخرى 
أنهــى  فقــد  ألبــا  شــركة  فريــق  أمــا  لهمــا، 
وخســارتين،  انتصاريــن  محقًقــا  مبارياتــه 
وعليــه انتظار نتائج الفرق األخرى لمعرفة 

موقفه النهائي.

مباريات اليوم

تســتأنف اليوم )الســبت( منافسات البطولة 
بعدمــا توقفــت باألمــس الجمعة عبــر إقامة 
مباراتيــن، ففــي الفترة األولــى التي تنطلق 
وزارة  فريــق  ســيلعب  مســاًء   8 الســاعة 
الداخليــة “ب” مــع فريــق بناغــاز “أ” وعنــد 
الساعة 10 سيتواجه فريق وزارة الداخلية 
المباراتــان  وتعتبــر  باربــار.  نــادي  مــع  “أ” 
ســيعّزز  الفــوز  إن  إذ  ومهمتيــن،  قويتيــن 

آمالهما في دائرة التأهل للدور الثاني.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

اتحاد الكرة- المركز اإلعالمي اللجنة اإلعالمية

بـــنــــاغــــاز “ب” أول المتـــــأهـلـيــــن فــــي بطولة األنــــديــــة والشـــركـــات للسنـــوكــر

فريقا الداخلية “أ” و“ب” يهزمان بوجيري والخريجين

لقطات من المنافسات
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شــهد الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن عيســى آل خليفــة نائــب رئيــس مجلــس إدارة نــادي 
الرفــاع الرياضــي، مهرجــان ناصــر بــن حمــد الرمضاني الشــعبي الــذي يقــام بتنظيم من 
لجنــة رياضــات الموروث الشــعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية في مدينة عيســى 

الرياضية بجانب استاد البحرين الوطني.

وزار الشــيخ خليفة بن علي بن عيســى آل 
خليفــة موقــع المهرجــان، يرافقــه الشــيخ 
ســلمان بــن محمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
حيــث اســتمع ســموهما إلــى شــرح مفصــل 
ســواء  المختلفــة  األلعــاب  منافســات  عــن 
الشــعبية أو اإللكترونيــة مــن قبــل محمــد 
جناحي أمين ســر لجنة رياضات الموروث 

الشعبي.
كمــا خاض نائب رئيس نادي الرفاع مباراة 
شــرفية فــي لعبــة كــرة القــدم اإللكترونيــة 
“فيفا” دعًما من سموه لهذا المهرجان الذي 
جــاء بمبــادرة كريمة من قبل ســمو الشــيخ 
بــن حمــد آل خليفــة ممثــل جاللــة  ناصــر 

الملــك لأعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة.

وبهــذه المناســبة، قــال الشــيخ خليفــة بــن 
علــي آل خليفــة إن هذا المهرجان الشــعبي 
الشــعبية  الرياضــات  تعزيــز  فــي  يســاهم 
مــن  البحرينــي  المجتمــع  لــدى  المعروفــة 
فيهــا،  تنافســية  بطــوالت  إقامــة  خــالل 
مشــيًدا ســموه بالتنظيــم المميــز للمهرجان 
علــى  الموجــودة  المصاحبــة  والفعاليــات 

هامش هذا المهرجان.
وأضــاف: “هــذا المهرجان كفيــل باحتضان 
الشباب البحريني المهتم باأللعاب الشعبية 
المختلفــة،  اإللكترونيــة  وبالرياضــات 

ويســاهم فــي خلق أجواء تنافســية مثيرة 
في الشهر الفضيل”.

وأكــد نائــب رئيــس نــادي الرفــاع أن مــزج 
الرياضــات اإللكترونيــة في هــذا المهرجان 
الشــعبي يساهم أيًضا في اجتذاب الشباب 
باأللعــاب  أيًضــا  وتعريفهــم  البحرينــي 
الشــعبية، كــون األجيــال الجديــدة مهتمــة 
باأللعــاب اإللكترونية بشــكل أكبر، موضًحا 
سموه أن إقامة مثل هذه الفعاليات يعكس 
الفكر الرائد الذي يملكه ســمو الشيخ ناصر 

بــن حمــد آل خليفــة مــن خــالل االهتمــام 
تحتضــن  وإلكترونيــة  شــعبية  برياضــات 
شــريحة كبيــرة مــن الشــباب فــي المملكــة 

ضمن بطوالت تحظى بطابع رسمي.
األدوار  منافســات  تواصلــت  ذلــك،  إلــى 
حمــد  بــن  ناصــر  لمهرجــان  التمهيديــة 

الرمضانــي الشــعبي فــي مختلــف األلعــاب 
مشــاركة  وســط  واإللكترونيــة  الشــعبية 
لعبــة  فــي  خصوصــا  ومتجــددة،  كبيــرة 
الببجــي التــي تحظــى بحضــور جماهيــري 
كبيــر، إضافة إلى المشــاركة األكبر في هذا 
المهرجــان الذي تبلغ مجمــوع جوائزه أكثر 

من 200 ألف دوالر أمريكي.
وتوزع على الجماهير جوائز نقدية يومية 
مقدمة من شركة )وايت بوكس( عبارة عن 
50 دينــار نقــدا، إضافة إلى تذاكر ســفر من 
العربيــة للطيــران، حيث يتــم توزيعها على 
الجماهيــر عبــر برنامــج مجلــس المــوروث 
يبــث يوميــا علــى شاشــة تلفزيــون  الــذي 
البحرين عند الساعة الحادية عشرة مساء 
والــذي اســتضاف في اليــوم الرابــع الفنانة 
“أم  الشــهير ب  بخيــت  ســلوى  البحرينيــة 
هــالل”. كما شــهد المهرجان حضــورا جيدا 
مــن الجماهيــر التــي اســتمتعت بالمعارض 
المنتجــة  األســر  ومعــارض  التراثيــة 
إضافــة  لأطفــال،  المخصصــة  والمنطقــة 
إلــى المطاعــم المتنقلــة والتــي جعلــت مــن 
مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشــعبي 
احتفــاال عائليــا ترفيهيــا خــالل أيام الشــهر 

الفضيل.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

خليفة بن علي يشهد مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني

خليفة بن علي وسلمان بن محمد خالل زيارتهما للمهرجان

عيسى عبداللهفريق سالح البحرية الملكي

جوائز نقدية وتذاكر 
ا  طيران يومّيً

لجماهير المهرجان 
الشعبي

أكــد العــب وزارة الداخليــة “ب” رائــد أحمــد أن 
فريقــه بجانــب الفريــق اآلخــر “أ” يســعون بــكل 
قــوة إلــى تحقيــق المركــز األول لبطولــة األندية 

والشركات للسنوكر في هذا العام.
وقــال رائــد “ســبق لــوزارة الداخليــة أن حققــت 
المركــز األول فــي مــرات عدة ســابقة، وهم اآلن 
بفريقــي “ب” و”أ” عازمــان علــى تحقيــق المركــز 
ذاته وتشريف الوزارة في هذه البطولة بالشكل 
األفضــل”. مضيًفا “الفوز بالمركز األول هو هدف 
كل فريــق مشــاركة فــي هــذه البطولــة، وهذا لن 
يكــون ســهالً وخصوًصــا أن هنــاك صعوبــة فــي 
توقيــت خــوض المباريــات والــذي يتطلب منهم 
كالعبين تنظيم الوقت بين اللعب من جهة وبين 
أجــواء شــهر رمضان الكريم من جهــة أخرى، إال 
أنهــم سيســعون لتدبيــر ذلك وســيقدمون كل ما 

بوسعهم من أجل تحقيق هدفهم.
وبّيــن رائــد أن بطولــة الشــركات تعتبــر نوعيــة 
عــن باقــي البطوالت، كوتها تعتمد على مســابقة 
المنافســة  روح  وعلــى  يلعبــون،  العبيــن   3
والتعــاون بيــن أفــراد الفريق الواحــد، وعلى كل 
العــب يقدم مســتواه، فمنهم مــن يمتلك الخبرة 
ومنهــم الشــباب ومنهــم الذي يشــارك كأول مرة. 
وحول المســتويات الفنية، أشــار رائــد إلى هناك 
مفاجــآت حدثت بالنســبة لبعض الالعبين، وهذا 
قــد يكــون لعامــل الضغــط النفســي فــي اللعبــة 
الــذي يؤثر على مســتوياتهم، حيــث هناك بعض 
الالعبيــن حققــوا الفــوز ولــم يكن متوقًعــا منهم، 
وأن البطولــة حتــى اآلن لــم تكشــف عــن وجهها 
الحقيقــي كــون المنافســات مــا زالــت فــي الدور 
أهميــة  األكثــر  المقبلــة  األدوار  وأن  التمهيــدي، 

وســتظهر المســتويات الحقيقيــة للفــرق عموًمــا 
ولالعبين خصوًصا. 

وفــي ختــام تصريحــه، قــّدم رائــد أحمــد شــكره 
الجزيــل لــوزارة الداخليــة علــى منحهــم فرصــة 
تمثيل الوزارة في مثل هذه البطولة التي تحمل 
ســمعة ومســتوى عاليــة، كمــا أثنــى علــى جهــود 
االتحــاد البحريني للبليارد والســنوكر والدارتس 
في إقامة هذه البطولة بعد فترة طويلة، وأثنى 
الــذي يصاحــب أجــواء  علــى التنظيــم المثالــي 
المنافســات بوصفه “ال ُيعلى عليه”، وقدم شكره 
إلى مدير المنتخبات حســين بوبشــيت وإلى كل 
األفــراد والجنــود الخفيــة التــي تعمل مــن خلف 
الكواليــس من أجــل توفير ســبل الراحة لالعبي 
الفــرق المشــاركة علــى كافــة األصعــدة وإنجــاح 

البطولة.

عليــه” ُيعلــى  “ال  والتنظيــم  المزيــد..  ستكشــف  المقبلــة  األدوار 

رائد: نسعى لتحقيق البطولة وتشريف وزارة الداخلية

رائد أحمد
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الدوري االيطالي
الجولة 36

اتاالنتا
كالياري

فيورنتينا

جنوا
التسيو
ميالن

16.00
19.00
21.30

الدوري األلماني
الجولة 33

اليبزغ
دورتموند
ليفركوزن

شتوتغارت
اوغسبورغ

هانوفر
نورنبرغ

هوفنهايم

بايرن
دوسلدورف

شالكه
فولفسبورغ

هرتا
فرايبورغ
غالدباخ
بريمن

16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30
16.30

الدوري الفرنسي
الجولة 36

انجيه
نيس

باريس
نانت

18.00
21.00

أعلن نادي برشــلونة بطل دوري الدرجة األولى اإلســباني لكرة القدم يوم الجمعة 
أن مهاجمه لويس ســواريز ســيبتعد لفترة تتراوح ما بين أربعة إلى ســتة أســابيع 

عقب خضوعه لجراحة بالمنظار في الركبة لعالج إصابة تعرض لها.

وأنهــت الجراحــة موســم ســواريز مبكرا 
آخــر  عــن  أوروجــواي  العــب  وســيغيب 
الدرجــة  دوري  فــي  لفريقــه  مباراتيــن 
كأس  لنهائــي  إضافــة  االســباني  األولــى 
ملــك إســبانيا أمــام فالنســيا فــي وقــت 

الحق هذا الشهر.
وأضــاف النــادي فــي بيان ”خضــع لويس 
سواريز لجراحة أجراها الطبيب )رامون( 
المفصلــي  الغضــروف  فــي  كوجــات 
األوســط بركبتــه اليمنــى. كانــت جراحــة 
بالمنظــار تحــت إشــراف الطاقــم الطبــي 

للنادي“.
منتخــب  العــب  ”ســيغيب  وتابــع 
أوروجــواي مــا بيــن 4 إلــى 6 أســابيع. لن 
يشــارك مهاجــم برشــلونة فــي المباريات 
الحالــي  الموســم  مــن  المتبقيــة  الثــاث 
وذلــك أمــام خيتافــي وايبار فــي الدوري 

ونهائي كأس الملك أمام فالنسيا في 25 
مايو في أشبيلية“.

كان  إذا  مــا  رؤيــة  الجميــع  وســينتظر 
الاعــب ســيكون جاهــزا لخــوض بطولــة 
بــاده  منتخــب  مــع  أمريــكا  كوبــا  كأس 
عندمــا  المقبــل  يونيــو   16 مــن  بدايــة 

تستهل مشوارها بمواجهة اإلكوادور.
وســجل ســواريز 25 هدفا في 49 مباراة 
في كافة المسابقات هذا الموسم وساعد 
برشــلونة على ضمــان حصد لقبه 26 في 
دوري الدرجــة األولــى االســباني الشــهر 

الماضي.
لكــن الفريــق خــرج من قبــل نهائي دوري 
أبطال أوروبا هذا الموســم بعد خســارته 
إيابــا 4 - صفــر أمــام ليفربــول اإلنجليزي 
يــوم الثاثــاء الماضــي رغــم فــوزه ذهابا 

لويس سواريز3 - صفر.

وكاالت

وكاالت

قال مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد المنافس في دوري الدرجة الثانية اإلنجليزي لكرة 
القــدم إنــه وجــه العبيــه بضــرورة عــدم إخــراج الكــرة إلى خــارج الملعــب إذا مــا أصيب أي 
منافــس مــع انتظــار الحكــم إليقاف اللعــب وذلك خالل لقــاء ديربي كاونتي فــي قبل نهائي 

ملحق الصعود للدوري الممتاز.

وجــاءت تلك التعليقات عقــب الهدف المثير 
للجــدل الــذي ســجله ليدز في مرمى اســتون 
فيــا فــي وقــت ســابق هــذا الشــهر بعدمــا لم 
خــارج  إلــى  الكــرة  كليــش  ماتيــوش  يخــرج 
تعــرض  مــن  لحظــات  بعــد  وســجل  الملعــب 
جوناثــان كودجيــا العــب فيا إلصابــة كانت 

تتطلب عاجا.
وتســبب الهــدف فــي نشــوب شــجار مــا أدى 
لطــرد أنــور الشــاذلي العب فيا بســبب دوره 
للتدخــل  بيلســا  فــي االحتجاجــات واضطــر 

بالســماح  لاعبيــه  بمطالبتــه  األمــور  لتهدئــة 
الســتون فيا بتســجيل هدف التعادل بدون 
أي محاولــة لمنــع الكــرة وذلــك بعد اســتئناف 
اللعب. وقال بيلســا قبــل مباراة الذهاب أمام 
ديربــي كاونتــي يــوم الســبت ”توصلنــا إلــى 
قــرار جماعــي مــع الاعبيــن. قررنــا أن نلتــزم 
بالقواعــد بنســبة 100 % ونتفهــم أنه إذا كان 
األرض  علــى  )ســقط  لدينــا  أي العــب  هنــاك 
مصابا( فإننا يجب أال نخرج الكرة إلى خارج 

الملعب”.

بيلسا يثير الجدل

sports@albiladpress.com

السبت
11 مايو 2019 

618 رمضان 1440

وكاالت

قرر اإليفواري يايا توريه، النجم السابق لبرشلونة ومانشستر سيتي، أمس 
الجمعة، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي.

ووفًقــا لصحيفة “ميرور” البريطانية، 
فــإن ديمتــري ســيلوك، وكيــل توريــه 
عــن  التوقــف  قــرر  الاعــب  أن  أكــد 
احتراف كــرة القدم، واالتجاه صوب 

مجال التدريب.
وقــال ســيلوك: “أنــا متأكد أنه ســوف 
لعــب  ألنــه  التدريــب،  فــي  ينجــح 
فــي فــرق كبيــرة مثــل أولمبياكــوس 
ومانشســتر  وبرشــلونة  وموناكــو 
ســيتي، كما عمل مع مدربين جيدين 

وتعلم منهم الكثير”.
وأضــاف: “بعــد عاميــن مــن حصــول 
التدريــب،  رخصــة  علــى  توريــه 
سيتولى النجم اإليفواري قيادة أحد 
األنديــة المهمة ويحقــق نجاًحا كبيًرا 

معه”.
يذكــر أن توريه نجح خال مســيرته 

أبطــال  دوري  بلقــب  التتويــج  فــي 
والــدوري  واحــدة  مــرة  أوروبــا 
اإلســباني )مرتيــن( والبريميرليــج )3 

مرات(.

اعتزال يايا توريه

سياسة سولسكاير
قال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، إن فريقه يجب أن يتخذ قرارات 
“تتســم بالــذكاء” عندمــا يضم العبين جدد خــالل فترة االنتقــاالت الصيفية المقبلة مع 

تهيئة العبيه الناشئين حتى يكون بوسعهم المنافسة في المسابقة الموسم المقبل.

ومنحــت صحــوة لــم تدم طويــا تحت 
قيادة سولســكاير فريقــه يونايتد األمل 
في إنهاء الموسم ضمن األربعة األوائل، 
لكنه فشل في بلوغ دوري أبطال أوروبا 
عقب فوزه بمباراتين فقط من بين آخر 

ثماني خاضها.
وتراجــع يونايتد الــذي نال 20 لقبا على 
صعيــد الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز إلى 
المركز السادس نتيجة لذلك ولن يكون 
مركــز  فــي  الموســم  ينهــي  أن  بوســعه 
أعلــى مــن الخامــس عقــب نهايــة اليوم 

األخير من الموسم.
وقــال سولســكاير إن إصابــات الاعبين 
في األسابيع األخيرة من الموسم كلفت 

يونايتد مكانا ضمن األربعة األوائل.
التلفزيونيــة  النــادي  لمحطــة  وأضــاف 
الجوائــز  توزيــع  حفــل  هامــش  علــى 

الخاصــة بالفريــق فــي نهايــة الموســم: 
“يجــب أن نتســم بالــذكاء عنــد التعاقــد 
مــع الاعبين. يجــب أن نواصل تصعيد 
مــا  علــى  وســنكون  الشــباب  الاعبيــن 

يرام”.
وتابــع: “مكانــة النــادي كبيــرة واإلعــام 
والجميــع ينتقــدون طالمــا ســنحت لهــم 
الفرصة لذلك. تعرضنا لبعض اإلصابات 
ومررنــا بفتــرات ارتفــاع وانخفاض في 

آخر شهرين لكن هذه هي كرة القدم”.
وأردف: “األمــر ال يشــبه ممارســة لعبــة 
الفيديــو(.  )أللعــاب  مانجــر  فوتبــول 
يجــب أن تتعامــل مع الكثيــر من األمور 
المختلفة خارج كرة القدم أيضا، لكنني 

مستمتع بذلك نحن أمام تحد كبير”.
كأفضــل  شــو  لــوك  المدافــع  واختيــر 
العــب في النــادي هذا العام لكن الظهير 

األيســر اإلنجليزي، لكنــه قال إنه يتمنى 
لــو أمكنــه مبادلــة هــذه الجائزة بموســم 

ناجح مع فريقه.
بالنســبة  رائعــا  يبــدو  “األمــر  وأضــاف: 
لــي لكننــي كنــت أفضــل عدم الفــوز بأي 
جوائــز مــن أجــل خــوض موســم أفضل 

لكننــا  رائــع  “هــذا  الفريــق”، مردفــا:  مــع 
بحاجــة للمضــي قدمــا وأن نركــز علــى 

الموسم المقبل وما سيحدث فيه”.
وسيستضيف يونايتد منافسه كارديف 
ســيتي األحــد فــي الجولة األخيــرة من 

الموسم.

أولي جونار سولسكاير

يايا توريه

وكاالت

إيقـاف نيمــار
عاقــب االتحــاد الفرنســي لكــرة القــدم الجمعــة مهاجــم باريس ســان جرمــان الدولي 
البرازيلي نيمار بااليقاف 3 مباريات باالضافة إلى اثنتين مع وقف التنفيذ الشتباكه 

مع أحد المشجعين في نهائي كأس فرنسا ضد رين.

وذكر االتحاد الفرنسي أن العقوبة تدخل 
حيز التنفيذ “اعتبارا من االثنين 13 مايو” 
وبالتالــي يســتطيع نيمــار خــوض مبــاراة 
فريقــه ضــد أنجيه في المرحلة السادســة 

والثاثين من بطولة فرنسا السبت.
وســيغيب نيمــار بالتالــي عــن المباراتيــن 
االخيرتيــن لفريقــه فــي الــدوري المحلــي 
ضــد ديجون ورينــس باالضافة الى كأس 
االبطال ضد رين في شينزن الصينية في 

اغسطس المقبل.
واحــد  نيمــار  بيــن  الحادثــة  ووقعــت 
مشــجعي ريــن إثــر خســارة فريقــه نهائي 
وأظهــرت  الترجيــح  بــركات  الــكأس 
األشــرطة المهاجــم البرازيلــي وهــو يقوم 

بإبعــاد الهاتــف النقــال للمشــجع الــذي بدا 
وكأنــه يقــوم بتصويــره، قبــل أن يتبــادل 
وإيــاه بضع كلمات، ســبقت قيام المهاجم 
وجــه  نحــو  لكمــة  بتوجيــه  البرازيلــي 

المشجع.
وأقــر نيمــار بأنه تصــرف بشــكل “خاطئ” 
ألحــد  منشــور  علــى  تعليــق  فــي  وكتــب 
أصدقائــه يتضمن شــريط االعتداء، على 
“هــل تصرفــت بشــكل  انســتغرام،  موقــع 
كان  ألي  يمكــن  ال  لكــن  نعــم.  خاطــئ؟ 
أن يبقــى غيــر مبــاٍل”، فــي إشــارة الــى ما 
المشــجع  كان  إهانــات  الاعــب  اعتبــره 

يوجهها له ولزمائه.
)ويفــا(  للعبــة  االوروبــي  االتحــاد  وكان 

اوقــف نيمــار اواخر الشــهر الماضي ثاث 
مباريات ايضا لشــتمه حــكام مباراة إياب 
ثمــن النهائــي التــي فــاز فيهــا مانشســتر 
علــى  مــارس   6 فــي  االنكليــزي  يونايتــد 
باريــس ســان جرمــان علــى ملعــب بــارك 
دي برانــس 1-3 وتأهــل بفــارق األهــداف 
ذهابــا  خســر  أن  بعــد  خارجــا  المســجلة 
علــى ملعبــه أولدترافــورد صفــر2-، رغــم 
عــدم مشــاركته فــي تلــك المباراة بســبب 

اإلصابة.
وطرد نيمار )27 عاما( بعد احتساب ركلة 
جــزاء ليونايتد في الدقائــق األخيرة بعد 

مــن  وتابــع  الفيديــو،  بتقنيــة  االســتعانة 
المدرجــات خســارة فريقــه فــي اللحظات 

األخيرة.
التواصــل  مواقــع  علــى  نيمــار  وكتــب 
أربعــة  يضعــون  العــار.  “انــه  االجتماعــي 
صبيــة ال يفهمــون شــيئا فــي كــرة القــدم 
لرؤيــة اإلعــادة بالفيديــو )...( ليذهبوا الى 

الجحيم”.
وكشــف االتحــاد االوروبــي اليــوم لوكالــة 
فرانــس برس بــان نيمار تقدم باســتئناف 
مــن اجــل تخفيف العقوبة مشــيرا الى ان 
تاريخ اجتماع لجنة االســتئناف لم يحدد 

بعد.
اتخــذت  التــي  العقوبــة  هــذه  وبموجــب 
بحقــه فــي 26 ابريــل، ســيغيب نيمــار عن 
المباريــات الثاث لســان جرمــان في دور 
المجموعات الموسم المقبل، إال اذا قضى 

االستئناف برفعها أو تخفيفها.

نيمار

وكاالت

ضمنــت 3 أنديــة )المحرق، الرفاع الشــرقي والمنامة( حجــز مكانها في المربع الذهبي لبطولة كأس 
النخبة لكرة القدم للموسم الرياضي 2019-2018، وذلك بعد ختام منافسات الجولة الثانية

لــدور المجموعــات في المســابقة، والتــي أقيمت 
مبارياتها أمس الجمعة.

علــى اســتاد الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة، 
المحــرق  ســجل  األولــى،  المجموعــة  ولحســاب 
نفســه كمتأهــل إلــى نصــف النهائــي بتعادلــه مــع 
الحــد )1-1(، مســتغا فــوزه فــي الجولــة األولــى 
على الرفاع )2-4(؛ ليكون المحرق المتأهل األول 

من المجموعة.
وبالعودة إلى مباراة أمس، فإن الحد كان المبادر 
 ،)13( للتهديــف عبــر ســعد العامــر فــي الدقيقــة 
فــي حيــن عادل المحــرق النتيجة عبر إســماعيل 

عبداللطيف عند الدقيقة )60(.
أدار المبــاراة الحكــم إســماعيل حبيــب، وعاونــه 
صــاح جناحي وعبدالرحمن الدوســري، والحكم 

الرابع عيسى عبدهللا.
على االستاد الوطني، حقق الرفاع الشرقي فوزا 
ســها علــى النجمة بأربعــة أهداف مقابــل واحد؛ 
ليتلقــى النجماويــون الخســارة الثانية ويودعون 
رفقــة  الشــرقي  الرفــاع  تأهــل  فيمــا  المســابقة، 
المنامــة الذي فاز على النجمة في الجولة األولى 

وغاب عن الثانية للراحة اإلجبارية.
فــي  الحســيني  الشرقي:ســامي  للرفــاع  ســجل 

الدقائــق )30( و )1+45( و )56(، فيصــل بودهــوم 
)29(، وللنجمة:ممادو درامي )74(.

عبداألميــر،  عبدالشــهيد  الحكــم  المبــاراة  أدار 

وعاونه عبدهللا صالح وسلمان طاسي، والحكم 
الرابع عبدهللا قاسم.

وتقــام مباريات الجولة الثالثة واألخيرة من دور 

المجموعات يوم 15 مايو الجاري، إذ يلعب الحد 
الرفــاع ضمــن المجموعــة األولــى، والرفــاع  مــع 

الشرقي مع المنامة ضمن المجموعة الثانية.

من لقاء الرفاع الشرقي والنجمة من لقاء المحرق والحد )تصوير سيدعلي شبر(

3 أندية تضمن مكانها بالمربع الذهبي
ــة لــــكــــرة الـــقـــدم ــبـ ــخـ ــنـ ــة الـــثـــانـــيـــة لــــكــــأس الـ ــ ــول ــ ــج ــ بـــعـــد خــــتــــام ال

أحمد مهدي



 اضطر عدد من الالعبين إلى الغياب عن منافسات دورة “ناصر 12”، نظرا الرتباطهم مع  «
أنديتهم المحلية في مسابقة كأس النخبة لكرة القدم للموسم 2019-2018 والمنظمة 

 من قبل االتحاد البحريني لكرة القدم.
 ويأتي في مقدمة الالعبين الغائبين محمود عبدالرحمن العب فريق بتلكو جنرز 

يونايتد، والذي اعتاد الجميع على مشاهدته رفقة “الجنرز”، وكان آخرها في نسخة العام 
الماضي التي وصل فيها إلى المباراة النهائية، دون أن يوفق مع فريقه في الحصول 

 على اللقب، وذلك بعد الخسارة من فريق طموح.
 وعالوة على “رينغو”، فإن المحترف النيجيري أوتشي الذي مثل الجنرز في النسخة 

الماضية هو أحد الغائبين أيضا، نظرا الرتباطه مع ناديه الحالي )الرفاع( بالمشاركة في 
كأس النخبة، عالوة على زميله في النادي مهدي عبدالجبار، والذي اعتاد فريق الفخار 

 على االستعانة بخدماته في دورة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الرمضانية.
 وتسعى الفرق لتعزيز صفوفها بالعبين األندية المحلية، تدعيما لتشكيلتها وحرصا 

منها على الظهور بأفضل صورة، والمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة في دورة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الرمضانية.

رينغو وعبدالجبار.. “النخبة” تغيِّب مجموعة العبين
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أكد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن رعاية بنك البحرين الوطني لدورة 
ناصــر بــن حمــد الرمضانيــة الخامســة لأللعــاب الرياضية “ناصر12” ســيكون لهــا آثارها 
اإليجابية على الدورة التي تجمع الشــباب البحريني في منافســة شــريفة. وقال سموه 
“إن دعم بنك البحرين الوطني ورعايته للدورة يعزز أســباب النجاح التنظيمي للتجمع 
الشــبابي والرياضــي، والذي يحرص شــباب البحرين على المشــاركة فيــه بصورة كبيرا 

أمال في جعلها واحدة من أبرز المناسبات الرياضية والشبابية في مملكة البحرين”.

 وأضــاف ســموه “تأتــي الشــراكة مــع بنــك 
البحرين الوطني في إطار سياسة البطولة 
الخــاص  القطــاع  مــع  بالتعــاون  الشــبابية 
ودعــم جهودهــا لخدمــة الوطــن والشــباب 
تكامــل  بأهميــة  إيمانــًا  وذلــك  البحرينــي، 
األدوار بين الفعاليات الرياضية والشــبابية 
مــع القطــاع الخــاص لخدمــة المجتمــع من 
خــال الرياضــة وهو األمر الــذي أكده بنك 
البحريــن الوطنــي من خــال رعايتــه التي 
ستنعكس إيجابا على الدورة وقيادتها إلى 

مزيد من النجاحات”.
بنــك  إدارة  رئيــس مجلــس  قــال  بــدوره،   
البحريــن الوطنــي فاروق المؤيــد إن البنك 
الجهــات  ضمــن  يكــون  أن  علــى  حــرص 
الداعمة لدورة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفة في نســختها الثانية عشر، حيث 
تأتــي فــي اطــار سياســة البنــك والتزامــه 
بحس المســؤولية تجاه الشــباب البحريني 

وضعتهــا  التــي  لاســتراتيجية  وتطبيقــا 
إدارة البنــك ليكون جزءا رئيســيا في دعم 
البطــوالت والمســابقات التي تقام للشــباب 
فــي البحريــن، والتــي تهدف إلــى رعايتهم 
وتطويــر قدراتهم الكامنة، وهو األمر الذي 
توفــر بشــكل واضــح فــي دورة ناصــر بــن 
حمد لكرة القدم التي استطاعت أن تحجز 
الموقــع المتميز ضمــن البطوالت التي تقام 

للشباب. 
 وأشــادالمؤيد بالجهــود التــي يبذلهــا ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة من أجل 
توفيــر أســباب النجــاح للدورة مــن الناحية 
للبطــوالت الماضيــة  التنظيميــة واإلداريــة 
فــي  سيســهم  ســموه  اهتمــام  أن  معتبــرا 
إنجاح هذا التجمع الشبابي المهم، موضحا 
أن دعــم البنــك لمنافســات “ناصــر 12” جاء 
مــن خال ايمانه الكبير بالدور الفعال الذي 
تقــوم بــه الــدورة التــي تحظــى بالمتابعــة 

القــت  والتــي  الواســعة،  الجماهيريــة 
النجــاح الكبيــر في النســخ ال 11 الماضية، 
ولتتواصل مع منافسات النسخة 12، فضا 
عن حرص عدد كبير من الشباب البحريني 
الذي يشارك في هذه الدورة ويحرص على 

إبراز مواهبه في عالم كرة القدم. 

النجومية ألبناء العريبي 

محمــود  ايفــر  فــور  فريــق  العــب  تمكــن 
عبــدهللا  الزعيــم  فريــق  والعــب  العريبــي 
العريبــي مــن حصــد النجومية فــي الجولة 
“ناصــر  لــدورة  الثالثــة  للمجموعــة  الثانيــة 

.”12
 محمــود العريبــي قــاد فريق فــور ايفر إلى 
تعــادل ثميــن أمام نومــاس، ومانعــا فريقه 
من تكبد خســارة ثانية على التوالي تبعده 
عــن حســابات التأهــل إلى ربــع النهائــي، إذ 
قــدم العريبــي أداء جيدا في خط المقدمة 

ساهم من خاله بتسجيل هدف التعادل.

 أمــا عبــدهللا العريبــي فقد تميــز كثيرا في 
الــذي  الشــق الدفاعــي أمــام فريــق ويننــغ 
مرمــى  علــى  والخطــورة  الضغــط  شــكل 
الزعيــم معظــم أوقــات المبــاراة، ليســتحق 

بذلك نجومية المباراة.

11 محترفا في المجموعة الثالثة 

تشــهد المجموعة الثالثــة لدورة “ناصر 12” 
الفــرق  صفــوف  فــي  محترفــا   11 تواجــد 
األربعــة، وكان نصيــب األســد منهــا لفريــق 
ويننغ والزعيم ونوماس، إذ يضم كل فريق 

منهمــا 3 محترفيــن، فيما اكتفى فريق فور 
ايفر بضم محترفين اثنين فقط.

 فريــق ويننــغ ضــم حــارس الفريــق األول 
لكــرة القــدم بنــادي الشــباب علــي عيســى، 
والــذي ســبق لــه تمثيــل منتخبنــا الوطنــي 
األول فــي فتــرات ســابقة، باإلضافــة إلــى 
حــارس الفريق الكروي األول بنادي الحالة 
حمد الدوســري وســبق لــه تمثيــل منتخبنا 
محتــرف  إلــى  باإلضافــة  أيضــا،  الوطنــي 
عــدة  لعــب  الــذي  ســامويل  الحالــة  فريــق 
لــه تمثيــل فريــق  مواســم محليــا، وســبق 

المحرق أيضا.
 مــن جهتــه، فــإن فريــق الزعيــم اســتعان 
بصفــوف 3 محترفيــن يأتي فــي مقدمتهم 
صبــاح،  جعفــر  البحريــن  فريــق  العــب 
الــذي مثــل  إلــى محمــد جميــل  باإلضافــة 
أنديــة محلية عديــدة كالبحرين والمالكية، 
عــاوة علــى العــب فريــق التضامــن ســيد 

مصطفى حميد.
باالســتعانة  ايفــر  فــور  فريــق  واكتفــى   
وهمــا  فقــط  اثنيــن  محترفيــن  بخدمــات 
معــاذ  والســوداني  الزيــادي  زيــاد  اليمنــي 

عبدالرحمن. 
 إلــى ذلك، فإن فريــق نوماس عزز صفوفه 
مقدمتهــم  فــي  يأتــي  محترفيــن  بثاثــة 
البرازيلــي أليتــون وســبق له تمثيــل ناديي 
الاعــب  إلــى  باإلضافــة  والنجمــة،  البديــع 
الشاب إبراهيم الختال الذي يمثل صفوف 
فريــق قالــي، باإلضافــة إلــى محمــد ســعد 
طرار الذي مثل البديع في الموسم الحالي 
واحــد  العــب  علــى  عــاوة   ،2018-2019

مقيم وهو حسين محمد.
 وتهــدف الفــرق مــن خال تعزيــز صفوفها 
بالمحترفيــن إلى االســتعداد الجيد للدورة 
والظهــور بصورة أقوى ومحاولة الحصول 
علــى أفضــل النتائــج مــن أجل تجــاوز دور 
المجموعــات والحصول على فرصة اللعب 

في األدوار النهائية.

ناصر بن حمد: دور تكاملي لـ “البحرين الوطني” في نجاح “ناصر 12”
ــريــاضــيــة ــات ال ــي ــال ــع ــف ــك داعــــم رئــيــس فـــي نــجــاح ال ــن ــب ــد يــؤكــد أن ال ــؤي ــم ال

اللجنة اإلعالمية

الرمضانيــة   ”12 “ناصــر  دورة  ســجلت 
وذلــك  األولــى،  الســلبي  التعــادل  حالــة 
فريقــي  جمعــت  التــي  المبــاراة  فــي 
ويننــغ والزعيــم، فــي اللقــاء الــذي أقيم، 
الرياضيــة،  خليفــة  مدينــة  اســتاد  علــى 
الخميــس، فــي إطــار منافســات الجولــة 
هــذا  منــح  الثالثــة،  للمجموعــة  الثانيــة 
التعــادل الفريقــان نقطــة واحــدة ليصــا 
إلــى 4 نقــاط مــن فــوز وتعــادل، ويكفــي 
الطرفــان فــي الجولــة األخيــرة التعــادل 
إلعــان تأهلهمــا إلــى الــدور ربــع النهائي، 
حيــث ســيلتقي ويننــغ فريــق فــور ايفــر، 

فيما الزعيم سيواجه فريق نوماس.
واضحــة  أفضليــة  المواجهــة  وشــهدت   
لفريق ويننغ الذي اســتطاع أن يستحوذ 
ويحاصــر  طويلــة  لفتــرات  الكــرة  علــى 
مــن  يتمكــن  لــم  ولكنــه  الزعيــم  فريــق 
الزعيــم  فريــق  فيمــا  للشــباك،  الوصــول 

نجــح فــي التكتــل الدفاعــي ونجــح فــي 
الــذود عن مرماه طوال التســعين دقيقة 

ليخرج بنقطة التعادل.

ســيطر  الجولــة،  افتتــاح  لقــاء  وفــي   
التعــادل اإليجابــي بهــدف للجانبين على 
مواجهــة فــور ايفــر مــع نومــاس، ورغــم 

إبراهيــم  لاعــب  بهــدف  نومــاس  تقــدم 
حامــد مــن ركلة جزاء فــي الدقيقة )50(، 
إال أن محمــود العريبــي عــادل النتيجــة 

 ،)81( الدقيقــة  فــي  ايفــر  فــور  لفريــق 
وحصــل الفريقــان علــى أول نقطــة لهمــا 
بالخســارة  تعثــرا  أن  بعــد  الــدورة،  فــي 

فــي الجولــة األولــى، ولــم تشــهد الجولة 
الثانيــة للمجموعــة الثالثــة أي حالة فوز، 

إذ سيطر التعادل على اللقائين.

أول مواجهة سلبية.. ويننغ والزعيم يتعادالن ويتصدران

فاروق المؤيدسمو الشيخ ناصر بن حمد 

دورة 
ناصر بن حمد 

ناصر 12الرمضانية الخامسة لأللعاب الرياضية 
nasser12.bh nasser12.media@gmail.com

لقطة من مباراة نوماس وفور ايفرلقطة من مباراة ويننغ والزعيم

قالوا بعد المباراة 
قال العب  «

فريق فور 
إيفر محمود 
العريبي بعد 

تعادل فريقه مع 
نوماس”إن الفريق 

اعتمد في بداية المباراة 
على لعب الكرة الطويلة، وقد بدا على 

الفريق عدم تأقلم عناصره خصوصا 
في المباراة األولى وكذلك شوط 

المباراة األول في هذه المواجهة. ولكن 
مع بداية الشوط الثاني طبق الالعبون 

تعليمات المدرب وحاول صناعة 
الفرص والحمد على النتيجة التي خرج 
بها الفريق في هذه المباراة. وسنسعى 

في المباراة القادمة الدخول بشعار 
الفوز فقط وتقديم صورة مغايرة عن 

المباراتين، من أجل السعي نحو إحراز 
النقاط الثالث التي ستعزز من موقفنا 

في المجموعة للمنافسة على إحدى 
بطاقتي العبور للدور الثاني، وهذا هو 

هدفنا في المباراة المقبلة ونتطلع 
لتحقيقه مواصلة المشوار في هذه 

البطولة”.

قال العب  «
فريق 

نوماس 
محمد 

خلف بعد 
تعادل فريقه 
مع فور ايفر 

“إن الفريق تأثر من فترة اإلعداد 
القصيرة، فاللياقة أثرت علينا كثيرا 

في المباراتين، ونقطة التعادل أفضل 
من الخسارة، خصوصا وأن الفريق 
ال يزال يملك فرصة المنافسة على 

إحدى بطاقتي العبور في المجموعة، 
من خال المباراة القادمة. فسيسعى 
الفريق جاهدا أن يقدم نفسه بالشكل 

المطلوب، واللعب من أجل نتيجة 
االنتصار وإحراز النقاط الثاث، التي 

تضعه في حسابات هذه المجموعة 
للمنافسة على بطاقة التأهل. وثقتي 

بزمائي الاعبين كبيرة في تقديم 
مستوى فني مغاير في المباراة 

األخيرة، إلحراز الهدف وهو الخروج 
بنتيدة الفوز والتي تؤمن للفريق 

البقاء في المنافسة في هذه البطولة”.

قال مدير  «
فريق 
ويننغ 

عبدالله 
البوعينين 
بعد تعادل 

فريقه سلبيا 
مع فريق الزعيم “الحمد لله 

على النتيجة التي حققها 
الفريق رغم إضاعته للعديد 

من الفرص السانحة التي 
لم يستغلها بالشكل الجيد. 

ولكن تأثرنا بتوقف اللعب 
لفترات طويلة نظراً لإلصابات 

المتكررة لالعبي الفريق 
المنافس، والمباراة يجب 
أن تكون درس يجب علينا 

االستفادة منه، والتعويض 
في المباراة المقبلة، من أجل 

إحراز الفوز وكسب النقاط 
الثالث، التي تفتح للفريق 

بوابة العبور لمنافسات الدور 
الثاني”.

قال العب فريق  «
الزعيم عبدالله 

العريبي بعد 
تعادل فريقه سلبًا 

مع فريق ويننغ 
“إن الفريق واجه 

منافسا قويا يمتلك 
عناصر وإمكانيات عالية، واستطعنا 

تطبيق تعليمات المدرب وقدمنا األداء 
المطلوب وخرجنا بنقطة التعادل وهي 

أفضل من الخسارة. وتبقى للفريق 
مباراة أخيرة في المجموعة، سيسعى 

من خاللها لتقديم األداء الفني الذي 
يسهم في تحقيقه النتيجة لصالحه 

والخروج بالنقاط الثالث. فالفريق يتطلع 
لتجاوز مرحلة الدور األول والوصول 

للدور الثاني ومواصلة المشوار في هذه 
البطولة. ثقتي كبيرة في الجميع في 

الظهور بأفضل المستويات في المباراة 
األخيرة في منافسات المجموعة، 

من أجل تحقيق نتيجة االنتصار، التي 
ستمنح الفريق فرصة المنافسة على 

بطاقتي التأهل والوصول لألدوار 
النهائية في هذه البطولة.

تدخل بطولة “ناصر 12” اليوم السبت 
مرحلة الحسم بافتتاح الجولة الثالثة 

من الدور التمهيدي، حيث يلتقي 
اليوم في تمام الساعة التاسعة فريقا 

فيكتوريوس ودلمون، وتليها في الساعة 
الحادية عشرة والربع مباراة األساطير 

 وصقور البحرين.
 المباراة األولى يدخلها الفريقان 

)فيكتوريوس ودلمون( وكل فريق في 
جعبته ثالث نقاط على أثر فوز وخسارة، 

وبالتأكيد فأن كل فريق يسعى للفوز من 
أجل ضمان التأهل، وقد تكون حظوظ 
فيكتوريوس أفضل نسبيًا بحكم خبرة 
العبيه في البطولة، فيما فريق دلمون 

يضم العبين شباب ولكن لن تكون 
المباراة في المتناول لفيكتورويس 
خصوصًا بعد ان خسر في المباراة 

 الفائتة من األساطير.
 وفي المباراة الثانية فأن فريقا األساطير 

وصقور البحرين اللذان حققا الفوز 
في الجولة الفائتة سيتصارعان بشدة 

من أجل تحقيق النقاط الثالث التي 
ستكون كفيلة بتأهل الفائز بها، وتعتبر 

المواجهة متكافئة بين الفريقين إلى 
 حد كبير.

 ويترقب الجميع ما ستؤول إليه 
المجموعة األولى وبحسب نظام الدورة، 

فإن حسم المتأهلين في حال تساوي 

فريقين أو أكثر بذات الرصيد من النقاط 
يتم أوال عبر اللجوء إلى المواجهات 

المباشرة بين الفرق المعنية، وفي حال 
التعادل في ذلك فيتم اللجوء إلى فارق 

األهداف، وفي حال استمرار التعادل يتم 
اللجوء إلى عدد األهداف المسجلة في 

 حال استمرار التعادل أيضا.
 وستبلغ اإلثارة ذروتها في المباراتين 

االخيرتين للمجموعة، خصوصا مع 
سباق الفرق األربعة نحو الوصول إلى ربع 

النهائي، وعدم توديع المسابقة مبكرا.. 
فمن يحصد البطاقتين المؤهلتين إلى 
الدور الثاني؟ ومن يكون أول المودعين 

في الدورة؟

اليوم جولة الحسم.. وحسابات معقدة في األولى 

جانب من منافسات المجموعة األولى التي تنتظر الحسم اليوم

مهدي عبدالجبارمحمود عبدالرحمن رينغو
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ناصر بن حمد يشيد بعطاء فرسان الفريق الملكي
ــاق ويــنــدســور ــبـ ــة سـ ــع ــاب ــت ــم ــا ل ــي ــان ــط ــري ــة الــمــلــك ومــلــكــة ب ــالـ ــور جـ ــضـ حـ

لندن - المكتب االعالمي

20

أشــاد ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة ممثل جاللــة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب قائد الفريق الملكي للقدرةبعطاء فرسان وفارسات 
الفريــق الملكــي للقــدرة وما قدموه في ســباق 120 و 80 كيلومترا في ويندســور ببريطانيا، 
مؤكــدا أن مــا قدمــوه من مســتوى متميز يعكس الخبرة الواســعة لدى فرســان البحرين في 
التعامل مع الســباقات الدولية القوية ويؤكد جاهزيتهم لموســم الســباقات األوروبية الذي 
بدءه الفريق من بريطانيا، كما أشــاد ســموه بعطاء وجهود الفارس جعفر ميرزا وما قدمه 

من مستوى رائع وتنافس قوي في جميع مراحل السباق وحلوله في المركز األول.

وأعــرب ســموه عــن ارتياحــه بنتائج فرســان 
الفريــق الملكــي الذيــن شــاركوا فــي الســباق 
مؤكــدا أن هــذه النتائج تصــب لصالح الفريق 
فــي  النتائــج  الملكــي واالســتفادة مــن هــذه 

المشاركات المختلفة.
كما أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  حضــور  أن 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، وملكــة 
إيرلنــدا صاحبــة  المتحــدة وشــمال  المملكــة 
الجاللــة الملكــة إليزابيــث الثانيــة، يعــد أكبــر 
تشــريف لنــا وفــوزا لجميــع المشــاركين فــي 
السباق، حيث يعد جاللة الملك الداعم األكبر 
لرياضــة القــدرة في المملكة وفارســها األول، 
األمر الذي كان له األثر اإليجابي في تحقيق 

المراكز المتقدمة في السباق.
وقــال ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
الفريــق  لمشــاركة  الملــك  جاللــة  متابعــة  إن 
الملكــي فــي الســباق أعطــت فرســان الفريــق 
دافعــا قويــا مــن أجــل تحقيق نتائج مشــرفة 
وتخطــي عدد كبير من المنافســين وتحطيم 
كانــت  التــي  التحديــات والصعوبــات  جميــع 

تعترض مسيرتهم في السباق.
وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
للفريــق  “أنــا ســعيد جــدا بالظهــور المشــرف 
الملكي واالستفادة من هذا السباق من جميع 
النواحي من أجل مواصلة طريق المشاركات 
اإلنجــازات  مــن  مزيــد  وحصــد  الخارجيــة، 
لمشاركات الفريق الملكي للقدرة في مختلف 
المحافل، ومن بينها ســباق رويال ويندســور 
الذي أسســته مملكة البحرين بتوجيهات من 
جاللــة الملــك ضمــن العالقات الوطيــدة التي 
تربــط بيــن مملكــة البحريــن وبريطانيــا، وأنا 
فخور جدا برسم االبتسامة على شفاه جاللة 
الملك في الســباق الذي شــهد مشــاركة كبيرة 
وواســعة من قبــل خيرة الفرســان من مملكة 
البحريــن ودولــة االمــارات العربيــة المتحــدة 

وبريطانيا ومختلف الدول االوروبية”.
وأشــار سمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
نظــًرا  وصعًبــا  ــا  قويًّ جــاء  الســباق  أن  إلــى 

للتنافــس الكبيــر مــن قبــل مختلــف الفرســان 
“مراحــل  وقــال  الســباق،  فــي  المشــاركين 
الســباق األربــع شــهدت تنافســا علــى المراكــز 
األولــى وحــرص الفريق على تحقيــق نتيجة 
متميزة في ظل مشــاركة نخبة من الفرســان، 
حيــث تطلــب جهــدا مضاعفــا فــي مختلــف 

المراحل”.
وبيــن ســموه إلى أن هذه المشــاركة الناجحة 
الفريــق  مصلحــة  فــي  يصــب  الســباق  فــي 
مــن  مزيــد  لتحقيــق  قويــا  دافعــا  ويعطيــه 
والتــي  المقبلــة  البطــوالت  فــي  اإلنجــازات 
التتويــج  الــى صعــود منصــات  نتطلــع فيهــا 
جــدا  متميــزة  ســتكون  المقبلــة  والســباقات 
ونعــد الجميع بتحقيق المزيــد من االنجازات 

الرائعة ومواصلة طريق االنتصارات.

خالد بن حمد: سباق رائع ونتائج 

إيجابية للفريق

أكــد ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة، رئيــس 
قائــد  القــوى،  أللعــاب  البحرينــي  االتحــاد 
اســطبالت الخالديــة أن مــا تحقق مــن نتائج 
بحرينية مميزة لفرســان وفارســات البحرين 
الملكــي  الدعــم  إنمــا يترجــم  فــي ويندســور 
الالمحــدود مــن قبل حضــرة صاحب الجاللة 
البنــاءه  ورعــاه  هللا  حفظــه  المفــدى  الملــك 
الرياضييــن والــذي ســاهم فــي المقــام األول 
فــي تحقيق العديد من االنجــازات الرياضية 
التــي تعــد مصــدر فخــر واعتــزاز والهــام مــن 

أجل تحقيق المزيد للوطن الحبيب.
ووصف سموه السباق بالقوي وشهد منافسة 
والفارســات  الفرســان  جميــع  بيــن  ســاخنة 
الذين شــاركوا فيه من مختلف الدول، حيث 
المراحــل مــن اإلثــارة والمفاجــآت  لــم تخــُل 
المرحلــة  حتــى  الفائزيــن  تحديــد  وصعوبــة 
حاضــرا  البحرينــي  الفريــق  وكان  األخيــرة، 
بقــوة، منــذ انطالقــة الســباق حتــى نهايتــه، 
وعكــس صــورة الرياضــي البحرينــي المقاتل 

حتى اللحظات األخيرة.

المهرجــان  هــذا  أن  إلــى  ســموه  وأشــار 
بالحديقــة  يقــام  والــذي  الكبيــر  البريطانــي 
الملكيــة لقصــر ويندســور يعكــس العالقــات 
مملكــة  تربــط  التــي  التاريخيــة  الثنائيــة 
البحريــن بالمملكــة المتحــدة، إذ يربــط بيــن 
فــي  والتعــاون  الصداقــة  عالقــات  البلديــن 
مجــاالت عــدة، منهــا االقتصاديــة والتجارية 
العالقــات  تلــك  باتــت  حتــى  والرياضيــة، 
نموذجا راسخا يحتذى به بين جميع البلدان، 
ولمملكة البحرين الريادة في تأســيس سباق 
القــدرة فــي المهرجــان الكبيــر، حيــث تحظى 
مــن  كبيــر  ملكــي  باهتمــام  القــدرة  رياضــة 
صاحــب الجاللــة الملــك، والــذي يعطــي هــذه 
البطولــة رونقــا ملكيا مميزا، ويجعل ســباقها 
بتشــريفه  األوروبيــة  الســباقات  أهــم  مــن 
للســباق، وقيادة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة، الــذي ألهم الفريــق واعطاه الدافع 
والحافز الكبير نحو تحقيق المزيد ومواصلة 

مشوار االنتصارات.
وأضاف ســموه أن المشاركة الناجحة للفريق 
أكــدت  الكبيــر  الســباق  هــذا  فــي  البحرينــي 

الحضــور القــوي لرياضــة القــدرة البحرينيــة 
دولــة  فرســان  مــن  نخبــة  مشــاركة  وســط 
االمارات العربية المتحدة ونخبة من فرسان 

وفارسات مختلف الدول.
وأشــار ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة 
إلــى أن الســباق حظــي إلــى جانــب مشــاركة 
الفرســان  نخبــة  بتواجــد  اإلمــارات،  فرســان 
مــن مختلــف الــدول وخاصــة األوروبيــة مــا 
جعل المنافســة قوية وســاخنة، وأن فرســان 
وفارســات البحرين شــاركوا في السباق بكل 
الوجــود  تأكيــد  أجــل  مــن  إصــرار وحمــاس، 
البحريني في الســباق الذي أسســته المملكة، 
مهنئــًا  الرياضــة،  هــذه  فــي  التطــور  وإظهــار 
سموه جميع أعضاء الفريق الملكي بالنتيجة 

الرائعة التي تحققت.

نتائج مختلفة للفريق البحريني

وكان الفريــق الملكــي قــد شــارك بمجموعــة 
من الفرســان في ســباق 120 كيلومترا حيث 
جــاء الفــارس عثمــان العوضــي مــع الجــواد 
 05.08.30 بزمــن  الخامــس  بالمركــز  فــرارو 

ســاعة وبمعــدل ســرعة بلــغ 23 كيلومترا في 
الســاعة وهيــا جمــال مــع الجــواد برادينــس 
في المركز الســادس بزمن 05.09.07 بمعدل 
ســرعة 23 كيلومتــرا فــي الســاعة والشــيخ 
محمــد بن مبــارك آل خليفة مع الجواد فيري 
فــي المركــز الثامــن بزمــن 05.22.18 ســاعة 
وبمعدل سرعة بلغ 22 كيلومترًا في الساعة، 
الشــيخة نجــالء بنــت ســلمان آل خليفــة مــع 
الجــواد مونتيــل بالمركــز التاســع بزمــن بلــغ 
5.22.19 ســاعة، سمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة مــع الجــواد تمــام بالمركــز العاشــر 
ســمو  قــرر  فيمــا  ســاعة،   05.22.20 بزمــن 
الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة االنســحاب 
بعــد المرحلــة الثالثة، بينما لــم يجتاز كل من 
الفرســان محمــد عبدالصمد، حمــد الجناحي، 
رائــد  الزايــد،  عبدالرحمــن  جمــال،  عيســى 
المراحــل  مــن  البيطــري  الفحــص  محمــود 

المختلفة من السباق.

الخاطري بطال لسباق 80 كيلومتراً 

تأهيلي

حقــق  تأهيلــي  كيلومتــرا   80 ســباق  وفــي 

فهــد  الملكــي  الفريــق  فــارس  األول  المركــز 

هــالل الخاطــري مــع الجــواد ترويانــو بزمــن 

بلــغ  ســرعة  وبمعــدل  ســاعة   3.23.47 بلــغ 

الثانــي  المركــز  الســاعة،  فــي  كيلومتــرا   23

االماراتــي محمــد الكتبــي مع الجواد بليســيز 

بزمن بلغ 3.24.05 ســاعة وبمعدل سرعة بلغ 

23 كيلومترا في الســاعة وفي المركز الثالث 

جــاء الفــارس االماراتــي علــي الزرعونــي مع 

الجــواد كولومبــو بزمــن بلــغ 3.24.50 ســاعة 

وبمعدل ســعرة بلغ 23 كيلومترا في الســاعة، 

بينما جاءت الفارسة دانة البنغدير الدوسري 

فــي المركــز الســادس، فيما لم يجتــاز كل من 

الفرســان يعقوب الحمــادي، منصور الخالدي، 

الفحــص  الجبــوري ومــال فخــراوي  يوســف 

هــذا  مــن  المختلفــة  المراحــل  مــن  البيطــري 

السباق.

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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إعداد: هبة محسن

)ألبــا(  البحريــن  ألمنيــوم  شــركة  اســتقبلت 
الدولــي  المعهــد  إدارة  مجلــس  أعضــاء 
اإلثنيــن  يــوم  الشــركة  بمقــر  لأللمنيــوم 
فــي  وذلــك   ،2019 أبريــل   29 الموافــق 
العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  انعقــاد  إطــار 
بتاريــخ  للمعهــد  اإلدارة  واجتمــاع مجلــس 
28 و29 أبريــل 2019 بفنــدق ريتــز كارلتون 

– البحرين.
 وكان في استقبال الوفد الرئيس التنفيذي 
اإلدارة  وأعضــاء  مــوري  تيــم  ألبــا  لشــركة 
التنفيذيــة بالشــركة، حيــث ضــم 26 ممثــاً 
عن مختلف الشركات األعضاء في قطاعي 

األلمنيوم األولي والثانوي.
قائــاً:  الزيــارة  هــذه  علــى  مــوري  وعلــق   
مــن  مجموعــة  نســتقبل  أن  “يســعدنا 

الشــخصيات القيادية في صناعة األلمنيوم 
مــن مختلف أنحاء العالم لنســتعرض معهم 
أهــم مراحــل النمــو والتطــور التي مــرت بها 
الشــركة على مدى الخمســة عقود الماضية. 
كمــا يســرنا أن نســلط الضــوء معهــم علــى 

آخــر اإلنجــازات التــي تحققــت علــى صعيد 
مشــروع الشــركة الحيــوي – مشــروع خــط 
أثنــاء  وذلــك  للتوســعة،  الســادس  الصهــر 
تقدمنــا نحــو هدفنا بــأن نصبح أكبــر مصهر 
لأللمنيــوم فــي العالم مع اســتكمال تشــغيل 

خط الصهر السادس”.
 وتعــرف الوفد من خــال القيام بجولة في 
المصهــر على العمليات التشــغيلية بالشــركة 
بصــورة مفصلــة، باإلضافة إلــى زيارة موقع 

مشروع خط الصهر السادس للتوسعة.

الشــركة تســتعرض أهم مراحــل تطورها على مــدار 5 عقود

“ألبا” تستقبل وفد المعهد الدولي لأللمنيوم

أعلنــت شــركة الســيارات األوروبية جاكوار الند روڤر، عن إطــاق حملة رمضانية 
مبتكــرة علــى طــرازات النــد روڤر ديســكڤري المســتعملة والمعتمدة ضمــن برنامج 

APPROVED، تستمر طوال أيام الشهر الفضيل.

تقدم شــركة السيارات األوروبية للعماء 
الكرام خال شــهر الخير، عروض مذهلة 
المســتعملة  ديســكڤري  ســيارة  علــى 
AP� برنامــج مظلــة  تحــت   والمدرجــة 
للراغبيــن  تتوفــر  حيــث   ،PROVED
باقتنائها بدون نسب فائدة على التمويل 
خدمــة  جانــب  إلــى  ســنوات،   3 لمــدة 
التسجيل المجاني. وانطاًقا من مساعي 
الشــركة المســتمرة لضمان أرقى المعايير 
فــي كافة المنتجــات والخدمات، يحرص 
فريــق الفنييــن المحترفين مــن الند روڤر 

لبرنامــج  المنتســبة  الســيارات  بفحــص 
باســتخدام  وصيانتهــا   APPROVED
قطــع غيار أصلية من النــد روڤر. وتتوفر 
الســيارات المعتمــدة ضمن هــذا البرنامج 
بعــدد كيلومتــرات منخفضــة، ممــا يمنــح 
مشــتريها أمــان وراحــة بــال أكبــر ويعــزز 
وإمكانياتهــا  جودتهــا  فــي  الموثوقيــة 
هــذه  وتعــد  الطريــق.  علــى  العاليــة 
المركبــات الخيــار المفضل الثاني للعماء 
الكــرام، بعــد طرازات النــد روڤر الجديدة 

المتوافرة بالمعرض.

“األوروبية” تقدم عروضا رمضانية مذهلة

أعلنــت الجامعــة الملكية للبنــات عن نجاحها في اســتيفاء متطلبات ضمان الجودة 
للــدورة الثانيــة مــن المراجعــات المؤسســية التــي تقــوم بهــا هيئــة جــودة التعليــم 
والتدريــب بمملكــة البحريــن، لتصبح واحدة من أصــل جامعتين خاصتين تحققان 
هــذا اإلنجــاز بعــد عمليــة المراجعــة واســتيفائها بجميــع متطلبــات ضمــان الجودة 

ضمن تقرير أعدته الهيئة مؤخًرا.

 وتّمت الزيارة الميدانية للجامعة في الفترة 
من 14 إلى 18 من شــهر أكتوبر الماضي من 
قبــل إدارة مراجعــة أداء مؤسســات التعليم 
العالي بهيئة جودة التعليم والتدريب، حيث 
تألفــت تلــك الزيارة من مقابــات مع أعضاء 
الجامعــة  فــي  واإلدارييــن  التدريــس  هيئــة 
ولقاءات مع الطالبات والخريجات وأعضاء 
كمــا  المصلحــة.  وأصحــاب  اإلدارة  مجلــس 
تضمنت الزيارة فحًصا لألدلة والوثائق التي 

غطت جميع النطاقات في الجامعة.
الجامعــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأعــرب   
اعتــزازه  عــن  الزامــل  فهــد  للبنــات  الملكيــة 
بهــذا اإلنجــاز بقوله “نيابة عــن مجلس أمناء 
الجامعة، أود أن أشكر كل من ساهم في هذا 

اإلنجاز. كما أن هذا اإلنجاز ما هو إال 
دليــل علــى التــزام الجامعــة الملكيــة 
للبنــات بتوفيــر الجودة فــي التعليم 
والبيئة األكاديميــة المميزة وتقديم 

أفضل المخرجات التعليمية”.
 كمــا أعــرب القائم بأعمــال رئيس 
للبنــات ديفيــد  الملكيــة  الجامعــة 
ســتيوارت، عــن خالــص امتنانــه 
لهيئــة جــودة التعليــم والتدريب 
ومجلس أمنــاء الجامعة وجميع 
أعضــاء الجامعة الملكيــة للبنات 
فــي  والتزامهــم  تفانيهــم  علــى 
الجــودة  متطلبــات  توفيــر 

والتميز.

أعلنــت شــركة التســهيات للســيارات الوكيل 
والموزع الحصري لعامة Foton Motor في 
مملكــة البحريــن، عــن إطاقهــا لعروض شــهر 
رمضان المبارك على مختلف مركباتها والتي 
تتيــح لعمائها الكرام اقتناء أحدث طرازاتها 
مــع تغطيــة لضريبة القيمــة المضافة والعديد 

من المفاجآت وذلك لفترة محدود. 
بريــر جاســم  للشــركة  العــام  المديــر  وصــرح 
“أردنــا فــي شــهر رمضان لهــذا العــام أن نقّدم 
شــيئًا بــارزًا لعمائنــا الممّيزيــن وكذلــك منــح 

بتجربــة  االســتمتاع  الجــدد فرصــة  العمــاء 
امتــاك طرازاتنــا األحــدث بأســعار تنافســية، 
وتتمّتــع مجموعتنــا الجديــدة مــن المركبــات 
ثــة بأكثــر التقنيــات تطــّورًا وبتصميــم  المحدَّ
راٍق وجــودة فائقــة، ونحــن واثقــون أن هــذه 
العروض ســوف تلقى اهتمامــًا كبيرًا من قبل 

الجمهور الكريم”.
هــذا ويشــتمل العــرض علــى خيــار اســتبدال 
جديــدة  بأخــرى  القديمــة  الســيارات  جميــع 
كليــًا من طرازات 2019 بباقات رائعًة تشــمل 

التســجيل والتأميــن ومانــع الصــدأ، وتظليــل 
النوافذ، إضافة إلى الصيانة الشــاملة للمركبة 
لمــدة  الذهبــي  والضمــان  ســنوات   3 لمــدة 
لشــهر رمضــان وهــي  ٣ ســنوات ومفاجأتنــا 
هدية قيمة مقابل شــراء الســيارة إضافة الى 
الفرصة للفوز بســيارة GAC GA3s والحلول 
التمويلية لألفراد والمؤسســات بأسعار فائدة 
تنافســية، إضافــة الى تحملنــا لضريبة القيمة 
ذلــك  كل  محــدودة  لفتــرة  وذلــك  المضافــة 

مقابل 88 دينار بحريني شهريًا فقط.

الزامـــل: ملتزمـــون بتقديـــم أفضـــل المخرجـــات التعليميـــة امتـــالك الطــــرازات األحـــدث بـــأسعــــار تنــافســيـــة

“الملكية للبنات” تستوفي متطلبات “ضمان الجودة” “Foton Motor” تطلق عروضها الرمضانية

11 مايو 2019 السبت
للتواصل: 617111509 رمضان 1440

برعايــة عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، أقام 
االتحــاد العــام لنقابات عمال البحرين احتفاله الســنوي لتكريم العمال المجدين 

والمتفوقين في القطاع األهلي بمناسبة يوم العمال العالمي. 

وكرم وزير العمل والتنمية االجتماعية 
جميــل حميدان 25 موظفــا متميزا من 
شــركة غــاز البحريــن الوطنيــة )بناغاز( 
بحضــور  وذلــك  االحتفــال  هــذا  فــي 
المديــر العام للمشــاريع والقائم بأعمال 

اإلدارة  عــن  التنفيــذي ممثــا  الرئيــس 
بوراشــد  محمــد  للشــركة  التنفيذيــة 
ومراقــب المــوارد البشــرية للتخطيــط 
مجلــس  وأعضــاء  ورئيــس  والتطويــر 

إدارة نقابة بناغاز جمال البوعينين.

تكريم 25 موظفًا من “بناغاز”
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“غرافيتي” تطلق حملتها الرمضانية
يــومــا  30 فــــي  إفــــطــــار  صــــنــــدوق  آالف   10 تــــوزيــــع 

أطلقــت غجرافيتــي انــدور ســكاي دايفينــغ 
العــام  لهــذا  الرمضانيــة  “غرافيتــي” حملتهــا 
رمضــان  شــهر  مــن  يــوم  أول  مــن  ابتــداء 

الفضيل. 
ففــي لفتة متميزة تنفرد بها شــوارع مملكتنا 
مــع  الشــباب  مــن  العديــد  يتســابق  الغاليــة، 
حلــول شــهر رمضــان المبــارك للوقــوف فــي 
صائــم  إفطــار  صناديــق  لتقديــم  الطرقــات 
للمــارة. ومــن هــذا المنطلــق انضــم إلــى هــذه 
هــذا  يومنــا  إلــى  متطوعــا   120 الحملــة 
 10000 بتوزيــع  يومــي  بشــكل  يســاهمون 
صنــدوق إفطار خال 30 يومــا على التوالي 
في مواقع عديــدة تغطي جميع المحافظات 
فــي مملكــة البحريــن والمناطق الرئيســة من 
ضمنهــا المنامــة، البســيتين، مدينــة عيســى، 

الرفاع والزالق.

الحملــة  هــذه  علــى  العــام  المشــرف  وقــال 
خالــد صفــي إن المجتمــع البحرينــي يتميــز 
بقيــم العطــاء والتضامــن والكــرم، وإن هــذا 

ترســيخ  إلــى  يهــدف  الــذي  الخيــري  العمــل 
قيــم التســامح والتعاون بين أفــراد المجتمع 
الشــراكة  ُيفّعــل مفهــوم  الكريــم  الشــهر  فــي 

المجتمعية وروحانية الشهر الكريم. فيجسد 
هــؤالء الشــباب مثــاال حقيقيــا وعمليــا لفعــل 
يســتثمرون  إذ  اآلخريــن،  الخيــر ومســاعدة 
مــن  المجتمــع  أفــراد  خدمــة  فــي  طاقاتهــم 
المواطنيــن والمقيميــن علــى أرض مملكتنــا 
الحبيبة، من خال عمل بسيط، بيد أنه كبير 

جدا في معناه وأثره في نفوس اآلخرين.
كمــا أضــاف “تأتــي هــذه الحملــة مــن ضمــن 
سلســلة مبادرات خيرية تسعى لها غرافيتي 
بشــكل منتظــم لتعزيــز دورهــا فــي الشــراكة 

المجتمعية”. 
وعّبــر عــدد مــن المتطوعيــن الذيــن ينفــذون 
هــذه المبــادرة الطيبــة فــي شــهر الخيــر عــن 
عمــل خيــري،  مــن  يقدمونــه  يمــا  ســعادتهم 
مضيفيــن أنهــم يــؤدون عما إنســانيا عظيما 

في شهر الرحمة والغفران.

ضمن مبادراتها في إطار المسؤولية االجتماعية، قدمت شركة البحرين للتسهيات 
التجاريــة مســاعدات رمضانيــة لألســر المحتاجــة فــي مملكــة البحريــن وذلــك عبــر 

صندوق الزكاة والصدقات التابع لوزارة العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف.

وقــد قــام موظفــو الشــركة بالتعــاون مــع 
المســاعدات  بتوزيــع  الصنــدوق  إدارة 
متواصليــن،  يوميــن  مــدى  علــى  لألســر 
شــهر  احتياجاتهــم خــال  لتلبيــة  وذلــك 

رمضان المبارك.  

وتشــكل هذه الشــراكة المجتمعية إحدى 
المبــادرات الســنوية التي تقيمها الشــركة 
مــع صنــدوق الــزكاة باإلضافــة إلــى دعــم 
مختلف المشــاريع واألنشطة التي تقيمها 

على مدار العام.

“التسهيالت” توّزع مساعدات ألسر صندوق الزكاة

يســتقبل منتجــع الريف فــي هذا العام شــهر رمضان المبارك 
فــي أجــواء رمضانيــة مميــزة بلمســة مــن الضيافــة العربيــة 
األصيلــة مــن خــال تقديــم الخيمــة الرمضانيــة الجديــدة 
“خيمــة الريــف”.  وبهذه المناســبة ســيتيح المنتجع لضيوفه 
ونزالئه، الفرصة لاســتمتاع باألجواء المميزة واالستثنائية 
المأكــوالت  باقــة منوعــة مــن  الفضيــل، وذلــك عبــر  للشــهر 
التقليديــة  المأكــوالت  إلــى  باإلضافــة  العالميــة  واألطبــاق 
األصيلــة والمســتوحى مــن األطبــاق البحرينيــة والخليجية 

القديمــة والحديثــة والتــي ســترضي حتمــًا جميــع األذواق 
بنكهاتهــا الرائعــة. يدعوكــم منتجــع الريــف لقضــاء أوقــات 
اســتثنائية بصحبــة األهــل واألصدقاء علــى مأدبات الفطور 
التي ســتقدم في أجواء رمضانية ســاحرة في مطعم بوول 
ديايــت عبــر بوفيــه فاخــر مــن ألــذ المأكــوالت الرمضانيــة 
إضافــة إلــى مناطق الطبخ المباشــرة والتــي تضم مجموعة 
منوعــة مــن أفضــل الحلويــات العربيــة والغربيــة وأشــهرها، 

حلى الكنافة وطبق أم علي الشهي.

باقــة منوعــة مــن المأكــوالت واألطبــاق العالميــة

تجـربـة رمضـانيـة مميــزة فــي “خيمـة الريـف”
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يعتبــر الخنفــروش مــن األكالت الشــعبية التــي لها شــهرتها في أوســاط 
البحرينييــن، وتتســيد الســفرة فــي رمضــان، وتحافــظ كل أســرة علــى 

وجودها بمائدتهم، ألنها محببة لدى قلب كل بحريني. 

يحــرص  عــام  إلــى  عــام  ومــن 
الحفــاظ  علــى  البحرينيــون 
مــن  وهــي  “الخنفــروش”  علــى 
الحلويــات اللذيــذة والخفيفة ولها 
خصوصيتها خالل الشهر الفضيل، 
ويمكــن أكلهــا وقــت الفطــور أو أي 

وقت آخر.
ويتكــون الخنفــروس مــن طحيــن 
الــورد  ومــاء  وهيــل  وزعفــران  رز 

إضافــة  وســكر  وبيــض  المنقــوع، 
للبيكنغ بودر للحصول على انتفاخ 
الخنفروش والفانيال لتمييز الطعم

األكالت  مــن  الخنفــروش  ويعتبــر 
الســريعة التحضيــر، إذ ال يتطلــب 
المقاديــر  جمــع  مــن  أكثــر  األمــر 
وخلطهــا في وعاء وإضافة البيض 
عليــه ثم الماء بشــكل تدريجي مع 

خلط المحتويات.

الخنفروش.. محبب لدى قلب كل بحريني

11 مايو 2019 السبت
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يواجــه مسلســل “دفعــة القاهرة” هجومــًا حاداً عبــر مواقع 
التواصــل، فقد وجــه الجمهور الســعودي اتهامات متنوعة 
منهــا اقتباس فكرة المسلســل مــن روايــة للراحل غازي 
القصيبــي، أو تقاطع أحداث في العمل مع مجريات العمل 

الروائي.
يذكر أن مسلســل “دفعــة القاهرة” من تأليــف الكاتبة هبة 

مشــاري حمادة وإخراج علي العلي، ويشــارك في بطولته بشــار 
الشطي وحمد أشكناني وفاطمة الصفي وغيرهم.

أثارت شــخصية الفنان حمد العماني في مسلسل “ال موسيقى 
في األحمدي” غضبا كبيرا بين العمانيين، ألنه ظهر بدور خادم.
وأعرب الفنان والناقد طالب البلوشــي عن اســتيائه معتبرا 
ان الصورة التي ظهرت بها شــخصية العماني مســيئة، وأن 
الحقبة التاريخية تنطوي على اخطاء في الوقت نفســه ورأى 

طالــب أن يمهل الكاتبة مزيدا مــن الوقت ليصدر حكما نهائيا. 
علــى الجانب اآلخر، أكدت الكاتبة أن الحدث لم يشــهد أي إســاءة 

للشخصية العمانية.

كشفت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق خالل استضافتها 
في برنامج “عايشة ش” تقديم التونسية عائشة عثمان، 
أنّها تزّوجت نحو إحدى عشــرة مرة، رداً على سؤال بأنّها 
وخــالل قيامهــا بدورها في مسلســل “زهــرة وأزواجها 
الخمســة” هل فكــرت أنها في الحقيقة ســتتزّوج أيضًا 

خمس مرات، فقالت إنّها خالل المسلســل كانت بالفعل 
متزوجــة خمــس مــرات وأنــه بعد المسلســل وصــل عدد 

زيجاتها الى إحدى عشرة مرة.
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 مجلس مجيد عيسى الزيرة 39694544 كرانه 

 مجلس أبناء محسن العرجاني 33000388 مدينة حمد

 مجلس أبناء أحمد بن عبدالرحمن الزياني 17661400 الرفاع الغربي 

 مجلس علي حمود الفرج 39668281 مدينة حمد 

 مجلس محمد جاسم أحمد عليوي وإخوانه 39644611 بوقوة

 مجلس مهنا البوعينين 36668263 المحرق

 مجلس يوسف أحمد سيادي 39665044 البسيتين 

 مجلس خوات دنيا )مجلس نسائي( 35520520 البسيتين

 مجلس أبناء السيد محمد صالح عدنان الموسوي 33737797 القريه 

 مجلس علي حمود الفرج 39668281 مدينة حمد

 مجلس عبداهلل بن حمود القحطاني 33060888 الرفاع الغربي

 مجلس أبناء االستاذ جمعة بن جعفر المنديل 39644010 مدينة عيسى

 مجلس سلمان خالد سبت السبيعي 33300045 الرفاع الشرقي

 مجلس المرحوم الحاج احمد عبدالرسول بن رجب وابنائه بني جمرة 

 مجلس عائلة العوضي 39323932 مجمع العوضي

 مجلس حسن عيد بوخماس 39652626 الجفير 

 مجلس محمد يوسف جالل وأوالده 39677880 العدلية 

 مجلس أبناء المرحوم حسن بن سرور النعيمي 33312621 أم الحصم

 مجلس مازن أحمد العمران 39665552 الماحوز 

 مجلس ناصر محمد جميل العريض 38387916 السقية 

 مجلس الخاجة 36666924 مقابل جامع السيف

 مجلس حسين علي بوكنان وإخوانه 39453575 البرهامة 

 مجلس أحمد محمد البنا 39632500 جمعية البحرين لرعاية الوالدين

 مجلس عيسى بن أحمد الجودر 39440949 قاللي

 مجلس سيد شرف سيد جعفر سيد أحمد محمود 39658800 القرية 

 مجلس أحمد عبد الرسول رجب وأوالده 39605221 بني جمرة

 مجلس ميرزا أحمد علي 66762555 شرق باربار 

 مجلس محمد الدرازي 39655977 باربار 

 مجلس عباس حسن 39643380 بوري 

 مجلس عبدالرسول حسن ابراهيم 39410697 بوري

 مجلس الحاج عبداهلل ابراهيم شيبو 36828666 بوري

 مجلس جاسم حسن عبد العال 39605262 المالكية 

 مجلس خالد عبداهلل المناصير 39618818 مدينة حمد

 مجلس النشابة 39683770 مدينة حمد 

 مجلس يوسف الجاسم 39650676 الرفاع الشرقي 

 مجلس المحامي حمد جاسم الحربي وأوالده 17776166 الرفاع الشرقي 

 مجلس ناصر بن محمد بن متعب الذوادي 39696460 الزالق

اللهم يا بديع السموات 
واألرض، يا ذا الجالل 
واإلكرام، والعزة التي 
ال ترام، أسألك اللهم 

بجاللك ونور وجهك، أن 
تلزم قلبي حفظ كتابك، 
وأن ترزقني تالوته على 
النحو الذي يرضيك عني.

ليلة سينمائية بحرينية في “صنع بشغف”
تكريم العديد من األسماء الشابة والكبيرة في المجال السينمائي

طارق البحار

يستعد عشاق وصناع السينما في البحرين وللعام الرابع على التوالي لمشاهدة احدث االنتاجات السينمائية للشباب البحريني في ليلة أمسية “صنع بشغف” 
برعاية نائب رئيس مجلس األمناء المدير التنفيذي لمركز عيســى الثقافي الشــيخ خالد بن خليفة آل خليفة وبالتعاون مع شــركة نوران بكتشــرز، في الســاعة 
9:30 مســاًء يــوم الجمعــة 17 مايــو 2019، وتعــد أمســية “صنــع بشــغف” ليلة ســينمائية رمضانية يحتفــي فيها المركز بصناع االفالم الشــباب ايمانــا منه بدعم 
الحركة الثقافية في البحرين، إذ تتميز هذه السنة بإطالق المركز مسابقة “الدعم الفني إلنتاج االفالم” التي فاز بها أربعة مخرجين بمنح مالية، والتي سوف 

تدخل ضمن منافسات األمسية.

وجــاءت األفــالم المتنافســة كمــا 
يلــي: فلــم المخرج المبــدع محمد 
العصافيــر” وفلــم  “بيــت  ابراهيــم 
“ســما” للمخــرج عمــار زينــل، فلــم 
“نافــذة” للمخــرج أحمــد أكبــر، فلم 
“المصور” للمخرج محمد شــاهين، 
فلــم “رايــت كليــك” للمخــرج جان 
النافــذة”  “أمــام  فلــم  البلوشــي، 
للمخرج حمد مرســال، فلم “مربع” 
فلــم  مدنــي،  يوســف  للمخــرج 
“دائــرة” للمخرجــة زينــب مرضي، 
أحالمــي”  ُســرقت  “كيــف  وفلــم 

للمخرجة زهرة شمس.
لمســافات  خــاص  تصريــح  وفــي 
البالد قال المدير الفني للمهرجان 
بــأن  يوســف  ســلمان  المخــرج 
االمســية مميزة جــدا لوجود عدد 
ممتاز من االفالم واضاف: “ المميز 
في هذا العام هو مشــروع دعم 4 
افالم شــباب بحرينيين، تم انتاج 

3 منهــا للمخرجين محمد شــاهين 
فيلــم “المصور“، وعمار زينل فيلم 
“ســما” واحمــد اكبر فيلــم “نافذة”، 
لــم يقتصــر فقــط  الدعــم  كمــا ان 
علــى المنح بل ســوف يكون هناك 

برنامــج متكامــل للمشــاركة بهــذه 
االفالم في مسابقات ومهرجانات 
دوليــة ومحليــة كمــا تم مســاعدة 
الشــباب فــي فتــرة انتــاج االفــالم 
حســين  المخرجيــن  قبــل  مــن 

الرفاعــي وســلمان يوســف” وقال 
للفائزيــن  المركــز  “ســهل  ســلمان: 
فــي  واجهتهــم  التــي  الصعوبــات 

مرحلة االنتاج.
تكريــم  هــو  الفعاليــة  هــذه  يميــز 
الحركــة  فــي  المســاهمين 
الســينمائية وسيتم تكريم فنانين 
لهــم إســهامات كبيرة فــي الحركة 
الســينمائية البحرينيــة و، مخــرج 
بحرينــي لــه تاريخ عريــق وممثلة 
بحرينيــة شــاركت فــي اكثــر مــن 
فيلــم، كمــا اخرجــت فيلــم قصيــر 
ســيتم اإلعــالن عنه قريبا” وأشــاد 
المبــدع ســلمان يوســف  المخــرج 
بدعــم شــركة “نوران” التــي تدعم 
فــي  الســينمائية  الحركــة  دائمــا 
فــي  مشــاركتها  ويعــد  البحريــن، 
األمســية فــي دورتــه الثانية دعم 
كبيــر للحركــة الفنيــة الســينمائية 

في البحرين.

من األمسية الثالثةمنصور سرحان يكرم الرويعي في االمسية الثالثة

مدير المهرجان سلمان يوسف



يمكن أن يؤدي الصيام خالل شهر رمضان إلى زيادة الوزن لدى بعض األشخاص. 
التحكم في كمية الطعام في المســاء يمكن أن يســاعد على منع هذه الزيادة. كما 
أّن اســتهالك كميــات أقــل مــن الطعــام ســيقلل تلقائيًا مــن الســعرات الحرارية، مما 

يسمح بالحفاظ على الوزن أو حتى فقدانه خالل هذا الشهر.
ويشــرح موقع “نســله فاميلي” أن أسباب زيادة الوزن خالل شهر رمضان تتلخص 
فــي تناول الطعام بشــكل مســتمر، خاصة بيــن اإلفطار والســحور، والذي يصاحبه 
أحيانــًا التعــب بســبب الشــعور باالمتــالء، والخمــول بعــد اإلفطار. وخــالل رمضان 
يتــم اســتهالك كميــات كبيــرة مــن الطعــام، أكثر مــن المعتــاد، باإلضافة إلــى تناول 
األطعمة المقلية والغنية بالدهون والسعرات الحرارية بكميات كبيرة غير خاضعة 

للمراقبة.
ومما ينصح به الموقع للتحكم في الوزن خالل شــهر الصيام، تجنب اإلفراط في 
تنــاول الطعــام، مــن خــالل تنــاول وجبة إفطــار خفيفــة تحتوي على أجــزاء طعام 
معقولة، مضغ الطعام ببطء لتجنب عسر الهضم، وتناول حساء وسلطة أوالً، ألنها 

منخفضة السعرات الحرارية وتجعلكم تشعرون بالشبع.
ويجب شرب ما ال يقل عن ثمانية أكواب من الماء خالل ساعات اإلفطار، وتقليل 
تنــاول عصائــر الفاكهــة المحــالة، اصنعوها بأنفســكم فــي المنزل بدالً مــن العصائر 

الجاهزة ألنها تحتوي على كميات كبيرة من السكر.
وعليكــم اختيــار منتجــات األلبــان قليلــة الدســم واللحــوم الخاليــة مــن الدهــن، 
واســتبدال الحلويــات العربيــة بســلطة الفواكــه والفواكــه الطازجــة بيــن الحيــن 
واآلخــر. ويبقــى التمريــن الرياضــي عامــالً مهمــًا لمســاعدتكم على حــرق الدهون. 
يمكن المشــي كل يوم لمدة نصف ســاعة على األقل وصوالً إلى ســاعة واحدة من 

أجل حرق السعرات الحرارية الزائدة.
ويلعــب الطهــي الصحــي أيضــًا دورًا فــي التحكــم في الــوزن. عند الطهــي، اجعلوا 
وصفــات رمضــان المفضلة لديكم أكثر صحة عن طريــق تجنب القلي العميق كلما 
أمكــن ذلــك. بــدالً مــن ذلك، قللوا من كميــة الدهون في وجباتكــم عن طريق طهي 
طعامكــم مــع قليــل مــن الزيــت النباتــي أو االعتمــاد علــى الخبــز أو التحميــص أو 

التبخير أو الشواء.
وضعــوا فــي اعتباركــم أن تقليــل الدهــون فــي طبخكــم ال يعنــي بالضــرورة تقليل 
نكهتــه. يمكنكــم االســتعانة بالخضــروات الطازجــة واألعشــاب الطازجــة والتوابل 

التي تضيف الذوق من دون إضافة السعرات الحرارية.
وطبعًا تناول الطعام بشكل معتدل وبطيء وعقالني هو الطريقة المثالية لتفادي 

الخمول والبقاء في حالة نشاط وقضاء بعض الوقت مع العائلة واألصدقاء.

tariq_albahhar

ســيكون محبــو المســرحيات الكوميدية علــى موعد مع المســرحية الكوميديــة الجماهيرية 
“رايحيــن ملــح” مــن تأليــف هشــام يوســف وإخــراج الفنــان حســين العويناتــي وبمشــاركة 
مجموعــة كبيــرة مــن النجــوم منهــم الفنانــة فــي الشــرقاوي والفنانة شــيماء ســبت والفنان 
الكويتــي عبــدهللا بهمــن والفنــان علي خاتم والفنانة ســارة والفنــان ابودانــة والفنان جعفر 
الساري والفنان علي العويناتي والفنان منصور الجداوي والفنان حسين الجمري وآخرون.

تميــز  العويناتــي  المخــرج  أن  بالذكــر  يجــدر 
بتقديم مســرحيات جماهيرية في مناســبات 
األعياد، حيث قدم من قبل مســرحية “ زمانا 
خرابهي” و” رويس” كما قدم مسرحية “مغتر 
الخداعــة  المظاهــر  علــى  وركــزت  ومفلــس” 
جــذاب  مظهــر  صاحــب  يكــون  مــن  فهنــاك 
ومرتــب ولكنــه فــي الحقيقــة ال يملــك فلســا 

ينجــز  لكــي  المظهــر  بهــذا  للظهــور  ويضطــر 
مــا عليــه إنجــازه مــن معامــالت فــي الجهات 
كوميــدي،  قالــب  فــي  وذلــك  الحكوميــة، 
وغيرهــا مــن المســرحيات، ومــن المنتظــر ان 
يفاجــئ العويناتــي الجمهــور فــي مســرحية 
“رايحيــن ملــح” بفقــرات ومشــاهد كوميديــة 

جميلة.

العويناتي يعود بـ“رايحين ملح”

تماشــيا مع أجواء الشــهر الفضيل، ســتبث 
إذاعــة البحريــن مجموعــة مــن الفواصــل 
إذاعــة  فعلــي  المختلفــة،  موجاتهــا  علــى 
بعنــوان  فاصــل  ســيبث  الكريــم  القــرآن 
الفواصــل  مــن  مجموعــة  وهــي  “يقيــن” 
باللــه  اليقيــن  إلــى تعزيــز اإليمــان  تهــدف 
ووحدانيتــه وصــدق نبيــه الكريــم، إعــداد 
وتقديــم أنــس العمــادي ومحمــد الكــواري 

وإخراج أحمد بوريان.
كمــا تبــث فواصل متعــددة علــى البرنامج 
منهــا  والشــبابية  إف.إم  وبحريــن  العــام 
فاصــل “مواويــل” ويتضمــن مجموعــة من 
المواويــل الشــعبية الروحانيــة، تقــدم فــي 
صــورة إخراجيــة تمــزج األســلوب الدينــي 
بالشــعبي التراثــي، اختيــار يونس ســلمان، 
العريفــي  وســيما  عبــدهللا  عمــاد  وتقديــم 
“ريــان  وفاصــل  نعمــه  محمــد  وإخــراج 
دينيــة  شــعرية  فواصــل  وهــي  القصيــد” 
وشــعائره  الفضيــل  الشــهر  عــن  تتحــدث 

وفضائله.

 فواصل دينية 
عبر أثير إذاعة 

البحرين

عقد نادي البحرين للسينما جمعيته العمومية االعتيادية وذلك في مقر النادي في الجفير، حيث تضمنت أجندة االجتماع مناقشة 
وإقرار التقريرين األدبي والمالي للدورة اإلدارية المنتهية، كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة االنتخابية المقبلة.

للنــادي  يضــم مجلــس اإلدارة الجديــد 
كل مــن نادر المســقطي رئيًســا لمجلس 
نائًبــا  الجمــري  النــادي، منصــورة  إدارة 
للجنــة  ورئيًســا  النــادي  إدارة  لمجلــس 
المهرجانــات، هــدى طبــارة أميًنــا مالًيــا 
ورئيًســا للعــروض األســبوعية وزينــب 
مرضي أمين سر ورئيًسا للجنة اإلعالم 
واالتصال، محمد ابراهيم رئيًســا للمقر، 
يوســف فــوالذ رئيًســا للجنــة التدريــب، 
وأســامة ســيف رئيًســا للجنــة البرامــج 

الخاصة.
ناقشــت إدارة نــادي البحريــن للســينما 
تصــب  التــي  التوصيــات  مــن  العديــد 
مصلحــة  وفــي  النــادي  مصلحــة  فــي 
بنــاء حــراك ســينمائي شــاب، وقــد أفاد 
األعضــاء باإلجماع أّنهم على اســتعداد 
تــام لبنــاء جيــل ســينمائي عبــر العديــد 

مــن البرامــج والــورش والعــروض التي 
ستتم مناقشتها خالل هذا العام. 

يذكر أن نادي البحرين للســينما جمعية 
ثقافيــة تأسســت منــذ عــام 1980 وقــد 

هدفــت منــذ تأسيســها إلى خلــق حراك 
العديــد  تقديــم  عبــر  ســينمائي محلــي 
مــن الفعاليــات والعــروض التــي تقــدم 

أسبوعًيا في مقر الجمعية بالجفير.

لـــــبـــــنـــــاء جـــــيـــــل ســــيــــنــــمــــائــــي واعــــــــد

نادي البحرين للسينما ينتخب مجلس إدارته

صحتك مع الصوم

كيف تتجنبون زيادة الوزن؟

مــع حلــول شــهر رمضــان المبــارك، ومن 
الكريــم أن  الشــهر  فــي هــذا  المتعــارف 
تكثــر األعمــال التلفزيونيــة التــي يقــوم 
فيها الفنانون بأداء أدوار في الغالب ما 
تكون بعيدة عن شخصياتهم الحقيقية، 
إذ يجسدون أدوارا أخرى عديدة، وفي 
العادة تدور في ذهن المشاهد تساؤالت 
عــن حياتهــم الطبيعيــة وكيــف يقضون 
البــالد“  “مســافات  اســتطلعت  أيامهــم، 
مــع بعــض الفنانيــن البحرينيين للتعرف 
علــى حياتهم اليومية في شــهر رمضان 
الكريم وعن كيفية قضاء الشهر الكريم 
ومــا طقوســهم الخاصــة التــي يتبعونها 
البرامــج  ومــا  الفضيــل  الشــهر  خــالل 
المفضلــة لهــم بعيــدا عــن أجــواء العمــل 
والروتين باقي أشهر السنة، وهل كانت 
لعــادات  اتــت تواصــال  أنهــا  جديــدة أم 
قديمة تأصلت في وجدانهم واســتمروا 
في تأديتها على مّر السنوات الماضية. 
والمخــرج  والكاتــب  الممثــل  يعبــر 
ذلــك  عــن  الصقــر  جمــال  المســرحي 

بقوله:”شهر رمضان من االشهر الجميلة 
التــي تحمــل طابعا خاصــا ومميزا يدفع 
الجميــع لترقبــه، في الســابق كان الناس 
يفرحــون بالغنــاء واالهازيج عند حلوله 
ويتفننــون بممارســة العــادات والتقاليد 
الجميلــة فــي حيــن تكــون اســتعدادت 
االمهــات له مــن قبل اشــهر، وعلى مدى 
الســنوات لشــهر رمضــان نكهــة جميلــة 
مازالــت  النــاس  ولــالن  ونهــاره  بلياليــه 

بالعــادات  فــي وجهــة نظــري متمســكة 
فــي  الموجــودة  القديمــة  والتقاليــد 
والقرقاعــون،  المســحر  مثــل  البحريــن 
ولكــن عمومــا يبقــى شــهر رمضان شــهر 
وللتقــرب  والدعــاء  والصــالة  للتقــوى 
للــه، بالنســبة الجــواء رمضــان الخاصــة 
عبــر  اجتماعيــة  تكــون  مــا  عــادة  بــي 
خــالل الترابط االســري من زيارة لالهل 
اجتماعــي  طابــع  لتكويــن  واالصدقــاء 

مميــز فــي الشــهر، امــا بالنســبة العمــال 
مسلســل  لــدي  التلفزيونيــة  رمضــان 
انتــاج تلفزيــون  )قديمــك نديمــك( مــن 
ابوظبــي وســأخصص وقتــا لمشــاهدته 
االعمــال  مشــاهدة  الــى  باالضافــة 
التاريخيــة بســبب تولعــي بها، امــا بقية 
النهــا  عنهــا  فابتعــد  الدراميــة  االعمــال 
ال تتناســب مــع اجــواء الشــهر وســاترك 

متابعتها لما بعد الشهر.

الكاتب والمخرج جمال الصقر

المكونات:

 ½ 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة النشطة

 كوب ماء دافئ 

 كوب طحين جميع االستعماالت 

 ½ 1 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

 ¾ 1 ملعقة صغيرة من الملح

 ¾ 1 كوب طحين جميع االستعماالت أو أكثر حسب الحاجة

 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون مقسمة

الحشوة:

 ½ كيلو لحم بقر مفروم

  بصلة

 5 فصوص ثوم

 ملح، فلفل وكمون حسب الرغبة

مطبخ

مع الشيف
 فجر المنصوري
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علي حسين

الخطوات:

  صبــي ½ 1 ملعقــة كبيــرة مــن زيــت الزيتــون 
والملح في الخليط.

  أضيفــي ¾ 1 كــوب دقيــق، ثــم امزجي بســرعة 
منخفضة باســتخدام ملحــق خطاف العجين حتى 
عنــد  قليــاًل.  ولزًجــا  وليًنــا  ناعًمــا  العجيــن  يصبــح 
تماســك العجينة على جوانب الوعاء، أضيفي ربع 

كوب من الدقيق قلياًل في المرة الواحدة.

  اعجنــي العجينــة بآلــة علــى ســرعة منخفضــة 
حتى تمتزج من 5 إلى 6 دقائق.

الدقيــق  العمــل  ســطح  علــى  العجينــة  ضعــي    
وشكلي كرة.

  امســحي داخــل وعــاء بزيــت الزيتــون. اقلبــي 
العجينــة فــي الوعــاء وغطيهــا بطبقــة رقيقــة مــن 
الوعــاء واتركيــه حتــى يتضاعــف  الزيــت؛ غّطــي 

حجم العجينة حوالي ساعتين.

  أزيلــي العجيــن من الوعاء وضعيه على ســطح 
العمل بالدقيق. 

  قومــي بتشــكيل كل قطعــة فــي كــرة صغيــرة 
مســتديرة ذات ســطح أملــس، مــع ســحب العجين 

من الجانبين ودس األطراف أسفل القاع.

  غطــي كــرات العجيــن بلــف بالســتيكي خفيــف 
الوزن واتركيها لمدة 30 دقيقة.

رشــي كميــة صغيــرة مــن الطحيــن علــى    
ســطح العمــل وأعلــى كــرة العجيــن، اضغطيه 
دائرًيــا  خبــًزا  وشــكلي  بأصابعــك،  بلطــف 
مســطًحا يبلــغ ســمكه حوالي ¼ ســم. وأخيًرا 
اتركــي العجينــة ترتــاح لمدة 5 دقائــق. كرري 

مع كرات العجين المتبقية.

  فــي مقــالة من الحديــد ضعي ¾ ملعقة صغيرة 

من زيت الزيتون على نار متوسطة الحرارة.

  ضعــي الخبــز فــي مقــالة ســاخنة واطهيه حتى 
يبــدأ الخبــز فــي االنتفــاخ ويوجد أســفله بقــع بنية 
وبثــور حوالي 3 دقائق. اقلبيه ثم اطهيه دقيقتين 

أخريين.

  انقلي إلى الجانب األصلي للطهو لمدة 30 ثانية 
أخرى. ســوف يبدأ الخبز في االنتفاخ ويمأل بهواء 
ســاخن. ضعــي الخبــز المطبــوخ علــى لــوح. عندما 
تبرد بدرجة كافية للتعامل معها، قطعي الخبز إلى 

النصف وافتحي الجيب من الداخل للحشو.

  فــي مقالة ســاخنة، أضيفــي البصل، اللحم 

المفروم والثوم مع ملعقة من الزبدة ثم الملح 
والفلفل مع الكمون.

  أضيفــي نصــف كوب ماء واتركيــه يطهى لمدة 
25 دقيقة.

المطبــوخ  اللحــم  وأضيفــي  الخبــز  افتحــي    

وأغلقي الخبز بالفرشاة بالزبد من الجانبين.

  فــي مقــالة عالية الحــرارة، أضيفي الخبز المعبأ 

2 دقيقة لكل جانب.

محرر مسافات
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بعد تشييعه.. مصري يعود ألهله بثالث أيام عزائه
قصــة غريبــة حدثــت وقائعهــا فــي مصــر، وأثــارت الدهشــة والصدمــة 
والذهــول، حيــث عــاد مّيــت ألســرته بعــد دفنه وتشــييع جثمانــه. القصة 
بدأت من أســابيع قليلة حيث اختفى طباخ مصري شــاب، يبلغ من العمر 
30 عاًمــا ويدعــى رمضــان عــاء الديــن، يقيــم فــي منطقــة عــرب غنيــم 

التابعة لحي حلوان جنوب القاهرة.
 أبلغت أســرة الشــاب الشــرطة باختفائه، وأدلت بمواصفاته، وخال أيام 
قليلــة تلقــت إخطــاًرا من الشــرطة بالعثور على جثة ابنها فــي النيل، بعد 
وفاتــه غرًقــا. ذهبت األســرة الســتام جثمــان ابنها، وكانــت معالم الجثة 
مشوهة بسبب وجودها في النيل لفترة، لكنها تأكدت منه بسبب تطابق 
العامــات فــي جســده، وكانــت عبارة عــن إصابات ناتجة عــن حريق في 
صدره ورقبته، فضاً عن تطابق طوله، ولون الجســد، وتســلمت األســرة 
الجثة بالفعل وتم دفنها في مقابر العائلة بحلوان بعد استخراج تصريح 
دفــن لهــا. أقامــت األســرة عــزاء البنهــا، وفــي اليــوم الثالث لتلقــي العزاء 

كانت المفاجأة والصدمة.
فوجئــت األســرة بابنهــا يطرق باب المنــزل ويخبرهم أنه حــي ولم يمت، 
وأنــه ســافر لإلســكندرية للعمــل هناك خال شــهر رمضــان، دون أن يخبر 
أحــًدا بســبب خافات له مــع زوجته، وعلم من أصدقائــه هناك أنه توفي 
وأن بعــض الصحــف المصريــة، كتبــت تفيد بالعثور علــى جثته في النيل 

لذا عاد ليعلن الحقيقة وأنه على قيد الحياة.
 لــم تصــدق األســرة ما ســمعته، واعتقد بعــض أفرادهــا أن الماثل أمامهم 
عفريــت مــن الجــن، فقاموا باســتجوابه مــرات ومرات، وكانــوا يتذكرون 
تأكــدوا  يعلمــوا حقيقتــه حتــى  لكــي  مواقــف ماضيــة ويســألونه عنهــا 

مــن صدقــه، وبعدهــا انطلقــت الزغاريــد واألفــراح ابتهاًجــا بعودتــه، لكن 
اســتفاقوا علــى صدمــة أخــرى، وهي مــن هو صاحــب الجثة التــي قاموا 
بدفنها؟ وكيف يمكن إلغاء شهادة وفاة ابنهم الذي أصبح في السجات 

الرسمية حاصاً على لقب متوفى.
وتلقى مأمور قســم حلوان باًغا بالعثور على جثة شــاب مجهول طافية 
فــي النيــل قــرب منطقة ركن فــاروق بحلــوان، وبفحص الجثــة تبين أنها 

تحمل نفس مواصفات شاب أبلغ أهله باختفائه قبل أسابيع.
 وعقــب عــودة الشــاب ألســرته ســارع فــي اليــوم التالــي بإخطــار القســم 
بعــودة وإثبــات أنــه مــازال على قيد الحيــاة، لتطلب النيابــة التحقيق مع 
أسرة الشاب وتوجيه اتهامات لهم بتزوير أوراق رسمية تفيد وفاته، كما 

طلبت التحري عن الجثة المدفونة وتحديد هوية صاحبها.  

كشــفت دراســة جديدة أن النســاء الحوامل، 
اللواتــي يتناولــن المكســرات، أقــرب إلنجاب 
أطفال أذكياء.  ووجد باحثو معهد برشــلونة 
للصحــة العالميــة ارتفاًعــا واضًحــا في معدل 
االنتباه وقوة الذاكرة والقدرة اإلدراكية عند 
األطفــال، الذيــن تناولت أمهاتهم المكســرات 
الحمــل.   الثاثــة األولــى مــن  خــال األشــهر 
ودرس فريــق البحــث الوجبــات الغذائيــة لـــ 
2200 امــرأة حامــل، وكذلــك تطــور الدمــاغ 
عنــد أطفالهــن لــدى بلوغهم 18 شــهًرا و5 و8 

سنوات من عمرهم.

وقالت فلورنس غيغناك، المعدة  «
الرئيسية للدراسة: “هذه هي أول دراسة 
من نوعها تستكشف الفوائد المحتملة 

لتناول المكسرات أثناء الحمل، على 
نمو الطفل العصبي على المدى 

البعيد”. ولوحظت الفوائد الموصوفة 
في الدراسة لدى مجموعة من األمهات، 

اللواتي أبلغن عن أعلى استهالك 
للمكسرات، بمعدل أسبوعي بلغ أقل 

من 30 غراًما. 

للحوامل..
المكسرات إلنجاب 

أطفال أذكياء
تنتشــر داخــل مدرســة ببلديــة وادي تليــات في مدينــة وهــران الجزائرية حالة مــن الخوف 

والبلبلة بسبب أمور غريبة تحدث في قاعاتها.

ونشــرت صحيفــة النهــار الجزائريــة تقريــًرا عن مدرســة مالك بن نبــي يصور الحالــة التي وصل 
إليها التاميذ الذين، وفًقا ألقوالهم، يتعرضون للتشويش من طرف “الجن”.  كما اشتكى أولياء 
األمور وعبروا عن خوفهم على أبنائهم خصوًصا بعد تعرض تلميذة الضطرابات نفسية أجبرتها 
علــى مازمــة المنــزل. وكشــف أوليــاء أمــور آخــرون عما باح لهــم بــه أطفالهم من وجــود أرواح 
تشــاركهم الدراســة داخل األقســام، وتحدث أصواًتا غريبة كالغناء وترديد أصوات الحيوانات. 
وتعــدى األمــر لدرجــة أن التاميــذ تحدثــوا بقيــام “الجــن” بمســح الســبورة أثنــاء إلقــاء المعلمة 

الدرس وفتح وإغاق النوافذ واألبواب.

كشــفت دراســة جديــدة أن تنــاول الوجبات الســريعة يؤثــر على الحالــة المزاجية 
للشخص، لتضيف بذلك خطًرا جديًدا يهّدد صحة اإلنسان.

مجلــة  فــي  ونشــرت  اســكتلندا  فــي  غاســكو  جامعــة  قادتهــا  التــي  الدراســة،  وأوضحــت 
“تراينسايشــنال ســايكايتري”، أن الدهــون المشــبعة تدخــل المــخ عبــر مجــرى الــدم، مضيفــة 
“تســرب الدهــون إلــى المخ يؤثــر على عواطف اإلنســان، ويؤدي إلى ظهور أعــراض االكتئاب”. 
وأجــري البحــث علــى عــدد مــن الفئــران، فيمــا يأمــل الباحثــون تفســير الروابــط والعاقــة بين 
االكتئاب والمســنة. ويشــير الباحثون إلى أن الســمنة عامل إضافي يســبب االكتئاب، خصوًصا 
عنــد األشــخاص، الذين يعتمــدون على وجبات عالية الدهون. وقال البروفيســور جورج بيلي، 
المؤلف الرئيسي للدراسة: “غالًبا ما نختار الوجبات السريعة لراحة أنفسنا كما أن مذاقها جيد.. 

لكن على المدى الطويل، من المحتمل أن يؤثر ذلك على مزاج الشخص بطريقة سلبية”.

“الجن” يمسح السبورة في مدرسة جزائرية!

الوجبات السريعة تعّكر المزاج وتسبب االكتئاب

نحو 180 ألف مصلٍّ أدوا صاة أول جمعة من شهر 
رمضان المبارك في المسجد األقصى )أ ف ب(

أطلــق األميــران البريطانيــان وليــام وهــاري وزوجتاهمــا كيت وميغــان خدمة 
نصية جديدة عبر الهاتف أمس الجمعة لمساعدة من يمرون بأزمات نفسية.

وقوبــل حديث األميرين بصراحة عن 
معانتهما من مشــاكل الصحة النفسية 
األميــرة  والدتهمــا  وفــاة  أعقــاب  فــي 
ديانــا فــي حــادث ســيارة عــام 1997 
بإشــادات كثيرة وجعل الشــقيقان من 
المسألة إحدى القضايا الرئيسية التي 

يتصدان لها.
وتهدف الخدمة النصية الجديدة التي 
أطلق عليها اســم )شــاوت( أي “اصرخ” 
إلــى تقديــم الدعــم على مدار الســاعة 
لمــن يمــرون بأزمــات نفســية كاألفكار 
االنتحاريــة واالعتــداءات والمشــاكل 

العاطفية والتنمر عن طريق توصيلهم 
بمتطوعين مدربين ومساعدتهم على 
إيجاد دعم على المدى الطويل. وقال 
األميــران وزوجتاهما في بيان “نشــعر 
بحمــاس هائــل إلطــاق هــذه الخدمة 
آالف  إلــى  الوصــول  بإمكانهــا  ألن 

ا”. المستضعفين يوميًّ
وأضاف البيان “استطعنا جميًعا رؤية 
الخدمــة وهــي تعمل عن كثــب ونحن 
متحمسون لمستقبلها. نأمل أن ينضم 
إلينــا المزيــد منكــم ليكونوا جــزًءا من 

شيء مميز للغاية”.

“اصرخ”.. خدمة “نفسية 
وعاطفية” برعاية وليام وهاري

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تلقــت شــابة ألمانيــة، لّفقــت قصــة حياتهــا 
بالكامــل، وأوهمــت العالم أنهــا وريثة ثرية 
ا، حكًمــا بالســجن لمدة تتــراوح بين 4  جــدًّ
و12 عاًما، بعد أن رســمت، عبر سلسلة من 

األكاذيب، “حياة وهمية”.
 وواجهت الشــابة )28 عامًا(، تهًما بالسرقة 
وعمليــات نصــب واســعة، بعــد أن صعــدت 
كواحــدة من نجمات المجتمع، مدعية أنها 
وريثــة لثروة قدرها 67 مليون دوالر، وأن 
اســمها آنا دلفي، حسب ما نشرت صحيفة 

“غارديان”.

وحكمت محكمة أميركية على  «
سوروكين، ابنة سائق شاحنة في 

ألمانيا، بالسجن لمدة تتراوح 
بين 4 و12 عاًما، بتهمة االحتيال 

على فنادق ومطاعم وشركات 
طيران خاص وبنوك، وبلغت 

قيمة االحتيال 200 ألف دوالر. 
وزورت سوروكين حسابات بنكية 
وسجالت مالية، بهدف إقناع كل 

ا. من حولها أنها ثرية جدًّ

كشــف تقريــر علمــي أن متوســط أعمار 
ألعــاب  علــى  المدمنيــن  األميركييــن 
الفيديــو هــو 33 عاًمــا، حيــث يفضلــون 
المحمولــة  هواتفهــم  علــى  اللعــب 
علــى  األمــوال  مــن  الكثيــر  وينفقــون 
المحتوى أي بنسبة تزيد عن 20 % عن 

العام السابق و85 % عن عام 2015.
ويأتــي البحــث الســنوي الــذي تجريــه 
“جمعيــة برامــج الترفيــه” فــي الوقــت 
األســر  مــن  مزيــد  فيــه  تفكــر  الــذي 
األميركيــة فــي كيفيــة فــرض ضوابط 
ألعــاب  يحبــون  الذيــن  أطفالهــا  علــى 
ميزانياتهــا  وتخصيــص  الفيديــو 
علــى  البــث  عصــر  فــي  الترفيهيــة 

اإلنترنت.

وما يقرب من 65 % من البالغين  «
في الواليات المتحدة أو أكثر من 

164 مليون شخص يمارسون 
ألعاب الفيديو وأكثر األلعاب 

شعبية هي البسيطة في قواعدها.

أشهر “وريثة 
مزيفة” تتلقى 

عقاًبا رادًعا

األميركيون ينفقون 
أموااًل طائلة على 

ألعاب الفيديو
تستعد العاصمة اإلدارية الجديدة في مصر لتنظيم أكبر مائدة إفطار في العالم، بمناسبة 

شهر رمضان، حيث يتوقع أن تدخل هذه المائدة موسوعة “غينيس” لألرقام القياسية.

ووفــق مــا ذكــر موقــع “المصــري اليــوم”، فــإن 
شــركة العاصمــة اإلداريــة تنظــم أطــول مائدة 
إفطار رمضاني في العالم، بحضور ومشــاركة 
عــن  وممثــل  العاصمــة،  نجــاح  شــركاء  كل 
موسوعة غينيس، مضيًفا أن الحدث سيجري 
خال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك.
 وقال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم 

شــركة العاصمة اإلداريــة الجديدة، إن الدعوة 
تأتي تحت شــعار “مصر بتفطر في العاصمة”، 
حرًصــا مــن القائميــن علــى مشــروع العاصمــة 
اإلداريــة أن يلتــف الجميع حــول مائدة إفطار 
رمضانيــة واحدة، تجمــع كل المصريين بكافة 
أطيافهــم جنًبــا إلــى جنــب مــع إخوانهــم بنــاة 

العاصمة.

مصر تنظم “أكبر مائدة إفطار” في العالم

كّرمت الممثلة األميركية آن هاثاواي بنجمة على رصيف الشهرة والفن في 
هوليوود فيما تروج لفيلمها الجديد “ذي هاسل” )أ ف ب(

العاصمة اإلدارية الجديدة تمثل خطة طموحة إلنشاء مدينة كبرى على بعد 45 كلم شرقي القاهرة، 
وكان قد أعلن عنها في مارس 2015 خالل قمة اقتصادية، عقدت في شرم الشيخ.

وقعت في مدينة شــيلبي بوالية كارولينا الشــمالية بالواليات المتحدة حادثة 
فريــدة المــرأة لــم تنزع العدســات الاصقة عن عينيهــا لياً، لتســتيقظ صباًحا 

شبه عمياء.

 وتفيــد مجلــة فوربــس، بــأن هــذه المــرأة 
فاكتشــف  فــوًرا،  المستشــفى  راجعــت 
األطباء قرحة صغيرة في القرنية سببتها 
بكتريــا، وفــي اليــوم التالــي فقــدت المرأة 

البصر، ولم تعد ترى سوى ببصيص ضوء. 
واتضــح لألطبــاء أن ســبب هــذه العــدوى 
كان عــدم رفــع المــرأة العدســات الاصقة 

من عينيها قبل الخلود للنوم لياً.

لم تنزع العدسات الالصقة لياًل ففقدت بصرها

الشاب العائد للحياة
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