
تكريم سمو رئيس الوزراء قائدا عالميا ردع الحسابات اإللكترونية المثيرة للفتنة
سمو رئيس الوزراء: تحقيق الكفاية الخدمية في المدن الجديدة

ترأس رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة الجلســة االعتياديــة 

لمجلس الوزراء، بقصر القضيبية صباح أمس. 
وقــد وجــه صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
إلــى التعامــل بحــزم مــع كل مــا يثيــر الفتنــة وشــق 
الصف، وأدان سموه وبشدة ما تثيره بعض المواقع 
التواصــل  وســائل  فــي  اإللكترونيــة  والحســابات 
االجتماعــي مــن محــاوالت مضللة لــزرع الفتنة عبر 
ترويج االفتراءات والشــائعات من خالل حســابات 
النســيج  مــن صالبــة  النيــل  تســتهدف  وتغريــدات 

االجتماعي.
كما وجه صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء إلى 
تحقيــق الكفايــة الخدميــة فــي المدن الجديــدة بما 
يغني المواطن عن قطع مســافات طويلة للحصول 
علــى الخدمــات، والعمل قدر اإلمكان على أن تكون 
فــي متناول يده؛ في إطــار الحرص الحكومي على 
توفيــر كل مــا مــن شــأنه تقديــم أفضــل الخدمــات 

الحكومية وأجودها للمواطنين.
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العــاهـــل: ال مكـــــان بيننـــا لمــــن يتطــــــاول علــــى القانـــــــون

جاللة الملك 
لدى استقباله 

أهالي 
المحافظات 

بمناسبة شهر 
رمضان الكريم
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اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، في قصر الصخير أمــس، المهنئين من أهالي 
محافظات المملكة، الجنوبية، العاصمة ، المحرق، والشمالية، بمناسبة شهر رمضان المبارك، في إطار اللقاءات التي 

يحرص جاللته على عقدها مع رجاالت البحرين الكرام في هذا الشهر الفضيل. 

وتفضــل جاللــة الملــك بالقــاء كلمــة ســامية قــال فيها “إننــا لعلى قناعــة تامة بأن 
“نسيجنا الوطني الحي” لهو خط دفاعنا األول لتماسك جبهتنا الداخلية، بقدرتها 
الثابتة على صد أشكال العنف والتطرف كافة، وإحباط أي محاوالت إلثارة فتن 
شق الصف، باالبتعاد عن سوء استخدام وسائل التواصل االجتماعي التي يجب 
أن تســتخدم لما فيه خير البالد وشــعبها، وأن تكون معول إصالح ال هدم، ولقد 
وجهنــا فــي هذا الشــأن، األجهــزة األمنية المختصــة لوضع حد لذلــك وبحزم، وال 

مكان بيننا لمن يتطاول على القانون”.
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رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

تلقينا ببالغ الفرحة والسرور خبر منح سموكم 

جائزة منظمة الصحة العالمية

»كقائد عالمي«
في سابقة هي األولى من نوعها في تاريخ المنظمة 

لتاتي وتستكمل عقد االنجازات الذي نظمتوه في كل مجال. 

ان هذا التكريم العالمي جاء هو االخر كتقدير دولي لما تقدمونه سموكم 

له  قلما  قائد  وانتم   ، للمواطن  االفضل  وتحقيق  الوطن  نهضة  سبيل  في 

بها  تميز  التي  الوطنية  الروح  وبهذه  اوال  شعبكم  رضا  حققتم  فقد  نظير 

عملكم كرمكم العالم بمنظماته، فهنيئا لنا نحن في البحرين بخليفة بن 

سلمان الذي أبهر العالم بانجازاته.
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جاللته:
وسائل التواصل 

يجب أن تكون معول 
إصالح ال هدم

سمو األمير خليفة:التقدير الدولي يحفزنا للمزيد من التطوير
فعاليات: إنجازات سموه تخطت المحلية
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نــراه  ومــا  المســتدامة،  والتنميــة  والريــادة 
اليــوم علــى أرض الواقــع مــن تطــور وعمران 
وازدهــار هــو النتيجة المباشــرة لتلك الجهود 
أضحــت  حتــى  والمتابعــة،  والتوجيهــات 
البحريــن اليــوم نموذجــًا يشــار إليــه بالبنــان، 

ومثاالً للتقدم والتطور.
مضيفــا المحافــظ أن هــذا اللقــاء يعــد فرصة 
العهــد  لتجديــد  العاصمــة  محافظــة  ألهالــي 
لصاحــب  الســامي  للمقــام  والبيعــة  والــوالء 
الجاللة، وللتأكيد على التالحم والترابط بين 
القيــادة الحكيمــة وأبنــاء هذا الوطــن الغالي، 
وبــأن كل ابناء شــعب البحرين الوفي يقفون 
بنيانــا مرصوصــا خلــف جاللتــه حفظــه هللا 
ورعــاه، داعمين لمشــروع جاللته اإلصالحي 
مــن أجل حاضر مملكــة البحرين ومســتقبلها 

الزاهر بقيادتها الحكيمة وشعبها الوفي. 
وختــم  المحافــظ بيانــه بالدعاء إلــى المولى 
عــّز وّجــل أن ينعــم علــى جاللة الملــك بطول 
العمــر وأن يديم على جاللتــه موفور الصحة 
مســيرة  لمواصلــة  يحفظــه  وأن  والعافيــة، 

الخير والنماء واإلصالح لمملكتنا العزيزة.

اســتقبل عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة،  في قصر الصخير 
أمس، المهنئين من أهالي محافظات المملكة؛ 
والشــمالية،  المحــرق،   ، العاصمــة  الجنوبيــة، 
بمناســبة شــهر رمضــان المبــارك، وذلــك فــي 
إطــار اللقــاءات التــي يحــرص جاللتــه علــى 
عقدهــا مــع رجــاالت البحرين الكــرام في هذا 

الشهر الفضيل. 
واستهل اللقاء بتالوة عطرة من آيات  الذكر 
بإلقــاء  الملــك  جاللــة  تفضــل  ثــم   ، الحكيــم 

الكلمة السامية، فيما يلي نصها:
بسم هللا الرحمن الرحيم

عليكــم  الســالم  واألخــوات،  األخــوة  أيهــا 
ورحمة هللا وبركاته،

نشــكر لكم بداية وصلكم الطيب الذي نســعد 
بــه علــى الــدوام، ونحييكــم فــي لقاء ســنوي 
نحــرص علــى إقامتــه ابتهاجــا بقــدوم شــهر 
النبيلــة  ومعانيــه  بقيمــه  والغفــران  الرحمــة 
الداعيــة للخيــر والصــالح، فتهانينــا الخالصة 
لكم جميعا على بلوغ أيامه المباركة، سائلين 
المولــى أن يتمــم علينــا فضلــه بقبــول صالــح 

أعمالنا فيه.
الحضــور الكريــم، يحدونــا الفخــر واالعتــزاز 
المحطــات  فــي  البحريــن  أهــل  بمواقــف 
كافــة، وعلــى مــر العهــود، فقــد كان لرجالهــا 
ونســائها، علــى حــد ســواء، خطاهــم الثابتــة 
فــي إثــراء مســيرة البنــاء الوطنــي عطــاًء ، 
وعلمــا، وعمرانــا، حيــث عملــوا بــكل إخالص 
علــى رعايــة ثوابتنــا الوطنيــة وتأصيل قيمنا 
اإلنســانية، مجســدين فــي ذلــك أرقــى وأرفع 
درجــات المســؤولية أمــام كل مــا يمــس أمننا 

واستقرارنا. 
وإننــا لعلى قناعة تامة بأن “نســيجنا الوطني 
الحي” لهو خط دفاعنا األول لتماسك جبهتنا 
الداخليــة، بقدرتهــا الثابتــة علــى صد أشــكال 
العنف والتطرف كافة، وإحباط أي محاوالت 
إلثــارة فتــن شــق الصــف، باالبتعاد عن ســوء 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  اســتخدام 
التــي يجــب أن تســتخدم لما فيه خيــر البالد 

وشــعبها، وأن تكــون معــول إصــالح ال هــدم، 
ولقــد وجهنا في هذا الشــأن، األجهزة األمنية 
المختصــة لوضــع حد لذلك وبحزم، وال مكان 

بيننا لمن يتطاول على القانون. 
ظروفنــا  تشــهده  مــا  إطــار  فــي  يســعنا  وال 
اإلقليميــة مــن تطــورات ومســتجدات، إال أن 
نشــيد بالجهــود الكبيــرة التــي يبذلهــا أخونــا 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود، الذي نرحــب بمبادراته 
الســّباقة ودعوتــه الكريمــة لنا بالمشــاركة مع 
اإلخــوة قــادة الدول العربية واإلســالمية في 
اجتماعــات مكــة المكرمــة، مؤكديــن وقوفنــا 
بجانــب مســاعيه المباركــة مــن أجــل توحيــد 

مواقف المسلمين وإعالء شأنهم.
وفي الختام، ال يســعنا إال الترحيب بكم مرة 
أخــرى، وأن نعــرب لكــم عــن ســعادتنا البالغــة 
بلقائكــم والســؤال عــن أحوالكــم واالســتماع 
إلى تطلعاتكم، مبتهلين إلى هللا عز وجل، أن 
يعم السالم والوئام بين شعوب العالم أجمع، 
وأن ُيعيــد علينــا موســم الطاعــات والعبادات 
والجميــع بأفضــل حال، ووطننــا الغالي يزهو 

بأمنــه ورفعتــه ورخائــه، إنــه ســميع مجيــب 
الدعاء، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.  
ثــم تشــرف أهالــي المحافظات بالســالم على 
جاللــة الملــك، حيــث رفعــوا خالــص التهنئــة 
والتبريــك وأطيب األمنيات إلى جاللته بهذا 
الشهر المبارك، ضارعين الى المولى أن يعيده 
على جاللته بوافر الصحة والخير والسعادة، 
وأن يوفقــه لمواصلــة قيــادة مســيرة النمــاء 
والتطــور لتعزيــز نهضــة الوطــن ومكتســباته 
وتحقيق تطلعات أبنائه في مزيد من التقدم 

واالزدهار والرخاء. 

 معربين عن ســعادتهم بلقــاء جاللته وعميق 
لمــا يوليــه جاللتــه مــن  شــكرهم وامتنانهــم 
اهتمــام ورعاية بمصالح وقضايــا المواطنين 
وتأمين الحياة الكريمة لهم على المســتويات 
كافــة، ومــا تشــهده محافظــات المملكــة مــن 
وتطويريــة  وإســكانية  تنمويــة  مشــروعات 
الســامية  جاللتــه  توجيهــات  بفضــل  كبيــرة 

الكريمة.
وقــد بادلهم جاللــة الملك التهنئة بهذا الشــهر 
الفضيــل ووجــه الشــكر إليهــم، ســائالً هللا أن 
يعيدهــا علــى أهــل البحريــن جميعــًا بالخيــر 

واألمن واإليمان. 
صاحــب  بيــن  الميمــون  اللقــاء  وبمناســبة   
رفــع  العاصمــة  محافظــة  وأهالــي  الجاللــة 
بــن  هشــام  الشــيخ  العاصمــة  محافــظ 
عبدالرحمــن آل خليفــة إلــى المقــام الســامي 
لعاهــل البالد خالص الشــكر وعظيــم العرفان 
بمناســبة اســتقبال جاللتــه أهالــي محافظــة 
العاصمة للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، 
وقــال: إنــه لمــن دواعي الفخــر واالعتــزاز أن 
هــذا  بحضــور  الملــك  جاللــة  بلقــاء  نحظــى 
الجمــع الطيب من أهالــي محافظة العاصمة، 

مهنئين جاللة الملك واألسرة المالكة الكريمة 
بالشــهر  البحريــن  مملكــة  وحكومــة وشــعب 
الفضيــل، داعيــن المولــى العزيــز الحميــد أن 
يعيــده علــى جاللتــه وعلــى األمتيــن العربية 
إنــه  والبــركات  والخيــر  باليمــن  واإلســالمية 

سميع الدعاء. 
بلقــاء  جاللتــه  تفضــل  إن  المحافــظ:  وقــال 
أبنــاء المحافظــة ســنويا فــي الشــهر الكريــم 
ســنة حميــدة انتهجهــا حــكام البحريــن منــذ 
القــدم، وورثهــا جاللتــه عــن آبائــه وأجــداده، 
وهــي تعكــس قــرب الحاكــم من أبناء شــعبه، 
طموحاتهــم  إلــى  االســتماع  علــى  وحرصــه 
لحلهــا،  والتوجيــه  كثــب،  عــن  احتياجاتهــم 
وحرصــه أيده هللا على توفيــر الحياة كريمة 

لكل أبناء شعب البحرين.
محافظــة  تشــهده  مــا  أن  المحافــظ  وأكــد 
مــن  البحريــن،  مملكــة  وعمــوم  العاصمــة، 
تقــدم وازدهــار مســتمر، يأتي بفضــل اهتمام 
بتوفيــر  جاللتــه  وتوجيهــات  ومتابعــة 
حكيمــة  رؤيــة  وفــق  األساســية  الخدمــات 
والتميــز  النجــاح  ولتحقيــق  ومتبصــرة، 

جاللة الملك مستقبل أهالي محافظات المملكة 

 المنامة - بنا
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ألقــى حســن حميد العريــض كلمة نيابة عن 
أهالي محافظة العاصمة: 
بسم هللا الرحمن الرحيم

حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى

حفظكم هللا ورعاكم
أصحاب السمو والمعالي والسعادة

اإلخوة واألخوات الكرام
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

حضرة صاحب الجاللة
باســمي وباســم أهالــي محافظــة العاصمــة 
نرفــع إلــى مقــام جاللتكــم أطيــب التهانــي 
والتبريــكات بشــهر رمضــان المبــارك أعــاده 
حكومتكــم  وعلــى  جاللتكــم  علــى  هللا 
الرشــيدة وشــعبكم الوفــي وعلــى األمتيــن 
والخيــر  باليمــن  واإلســالمية  العربيــة 
والبــركات، كمــا نقــدم أســمى آيــات الشــكر 
هــذه  إتاحــة  علــى  لجاللتكــم  والعرفــان 
الفرصــة العظيمة لوجهاء وأهالي محافظة 
فــي  جاللتكــم  بلقــاء  للتشــرف  العاصمــة 
قصركــم العامــر، وفــي هــذا الشــهر الفضيل 
أبنــاء  مــن  المبــارك  الجمــع  هــذا  وأمــام 
العاصمــة، نجــدد لجاللتكــم العهــد والوالء، 
علــى  جاللتكــم  حــرص  عاليــًا  مقدريــن 

التواصل مع أبناء شعبكم الوفي.
حضرة صاحب الجاللة،،

يهل علينا الشــهر الفضيل ونحن بفضل من 
هللا ثــم بفضــل حكمــة جاللتكــم ودوركــم 

دول  قــادة  مــن  أشــقائكم  مــع  المشــهود 
باألمــن  ننعــم  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
واالســتقرار والســالم فــي مملكــة البحريــن 
وفــي هــذه المنطقــة الحيويــة مــن العالــم،  
تغمــر  الفضيــل  الشــهر  هــذا  إطاللــة  ومــع 
نفوســنا البهجة والســرور باللقاء التاريخي 
المتجــدد مــع جاللتكــم حفظكــم هللا، ذلــك 
اللقاء يجسد نهج التواصل كأسرة واحدة؛ 
فمــا اروع هــذا المشــهد الــذي يجمــع ربــان 
الســفينة وقائــد المســيرة مــع تلــك الجموع 
مــن أبنــاء شــعبه فــي تالحــم وطنــي رائــع 
بيــن القيــادة الحكيمــة والشــعب الوفي، ما 
يعبــر بصــدق عن تماســك جبهتنــا الداخلية 
ونســيجنا الوطنــي الــذي نعــول عليــه فــي 
التصــدي لمثيــري الفتــن ومــن يحاول شــق 
الصــف الداخلــي وكذلك الوقــوف في وجه 
العنف واإلرهاب أيا كان شــكله أو مصدره؛ 
فــال عجــب ان تــزدان هــذه الليلــة المباركــة 
بالمســرات وتنبــض فيهــا القلوب بالمشــاعر 
جاللتكــم  لمقــام  وإخالصــًا  حبــا  الصادقــة 
السامي؛ وال غرو أن تصدح المآذن في هذا 
الشــهر الكريــم بالدعــاء لجاللتكم متضرعة 
للمولــى عّز وّجل أن يحفظكم بعين رعايته 
لتظل البالد واحة أمن ورخاء وساحة بذل 

وعطاء وإخاء في ظل قيادتها الحكيمة.
إن محافظــة العاصمــة والتــي تشــكل أكبــر 
مــن  البحريــن  مملكــة  فــي  ســكاني  تجمــع 
مثلــت  والزائريــن  والمقيميــن  المواطنيــن 
علــى مــر العصــور واألزمــان نموذجــا فريدا 
كل  بيــن  للتعايــش  وواحــة  التســامح  فــي 
المذاهــب والطوائــف واألديــان واألعــراق، 

جاللتكــم  توجيهــات  بفضــل  اليــوم  وهــي 
واالزدهــار  التطــور  مــن  لمزيــد  ماضيــة 
والعمران لتضاهي عواصم البلدان الراقية.

حضرة صاحب الجاللة،،
إننا نســتحضر بكل الفخر واالعتزاز مظاهر 
لجاللتكــم  وإخــالص  صــدق  بــكل  التعبيــر 
“نعــم  كلمتــه  البحريــن  شــعب  قــال  حيــن 
مباركــة  فــي  ســاحقة  بأغلبيــة  للميثــاق” 

شعبية قل نظيرها في التاريخ المعاصر.
أجمــل  علــى  مضيــا  مزهــران  عقــدان 
اللحظــات المحفــورة فــي ذاكرتنا الشــعبية 
حيــن احتشــد فيهــا كل البحرينييــن حــول 
جاللتكــم فــي جميــع مناطــق وقــرى البالد؛ 
انتصــارًا  البحريــن  مملكــة  حينهــا  لتشــهد 
استشــرف  مقــدام  فــارس  صنعــه  وطنيــًا 
المستقبل في بناء الدولة العصرية انطالقًا 
للتحديــث  شــامل  وطنــي  مشــروع  مــن 
والمشــاركة الديموقراطية لتحظى المملكة 
بفضــل ذلــك بثقــة المجتمــع الدولــي وتعزز 
موقعهــا علــى خارطة البلــدان التي تحظى 
بسمعة متميزة في المشاركة الشعبية وفي 
مجــال حقــوق اإلنســان والتوافــق الوطني 
بغــض النظر عن االنتماء الديني أو العرقي 

أو الفكري.

حضرة صاحب الجاللة،،
إن الصــورة المشــرفة التــي بلغتهــا المملكة، 
واالنجــازات العظيمــة التــي تحققــت علــى 
والســمعة  الزاهــر،  عهدكــم  خــالل  األرض 
الطيبة التي اكتسبناها عالميًا، لتحتم علينا 
وإثرائهــا  الحفــاظ عليهــا وصونهــا  واجــب 

مــن خــالل رص الصفوص وترســيخ وحدة 
الشــعب، يجمعنــا الــوالء للوطــن والمليــك، 
متكاتفيــن علــى أســس قيــم ديننــا الحنيف 
تمثــل  التــي  العريقــة  وتقاليدنــا  واعرافنــا 
الحاضــر  نحــو  ســائرون  التليــد،  ماضينــا 
المشــرف والمســتقبل الزاهــر لوطننا الغالي 

وأبنائه البررة. 
ونحــن في غمــرة اعتزازنا وفخرنــا بمجدنا 
مآثــر  اجدادنــا  فيــه  ســطر  الــذي  األصيــل 
وطننــا  وحــدة  ســبيل  فــي  وتضحيــات 
واســتقالله وازدهــاره، نســتحضر مقتطفــًا 
من كتاب “التحفة النبهانية” التي قال فيها 
كاتبه “ومنذ يومئذ اشــتهرت هذه الفخيذة 
بــآل خليفــة إلــى اآلن ولم تزل إن شــاء هللا 
الــى منتهــى االزمان، خلــد هللا ملكهم وأعز 
شــوكتهم، وجعــل النصر حليفهــم، فإنهم لم 
بيــن  فــي األرض يحكمــون  يزالــوا خلفــاء 
النــاس بالقســط، كيــف ال وهــم أهــل المجد 

الباذخ، والشرف الشامخ”. 
تلك شواهد تاريخية نستذكرها بكل الفخر 
واالعتــزاز وســنظل يا جاللــة الملك المفدى 
نحافــظ علــى وطننــا ونصونــه ونــذود عنه 
غيــر عابئيــن بمــا يثــار مــن حيــن آلخــر عن 
مملكتنــا الغاليــة مــن قبل اطــراف خارجية 
تكــن لنــا العــداء، فنحــن جميعــًا يــا جاللــة 
الملك جنود رهن اشارتك ألجل الدفاع عن 
البحرين أرضا وشــعبا، وهذا الجمع المبارك 
العاصمــة،  محافظــة  وأهالــي  أعيــان  مــن 
والوفــاء  البيعــة  لجاللتكــم  ليجــدد  جــاء 
والوالء وليعبر لجاللتكم عن عظيم الشــكر 
بــه  واالمتنــان علــى مــا حظيــت وتحظــى 
مملكــة البحريــن عامة ومحافظــة العاصمة 
خاصــة مــن اهتمام ورعايــة كريمة من لدن 

جاللتكم وفقكم هللا ورعاكم.

حضرة صاحب الجاللة،،

ليقــدرون  العاصمــة  محافظــة  أهالــي  إن 
عاليا مبــادرات جاللتكم الخيرة ويوجهون 
لجاللتكــم خالــص الشــكر وعظيــم االمتنان 
علــى أياديكــم البيضاء ومكرماتكــم الجمة 
مــن أجــل البحريــن وأهلها والتــي تواصلت 
منــذ عشــرين عامــا، ولقــد أثلجتــم الصــدور 
القلــوب  وأفرحتــم  األنفــس  وأســعدتم 
المبــادرات، وذلــك  بتلــك  الملــك  يــا جاللــة 
ليــس بغريــب علــى ملك كريــم ورث المجد 
آل خليفــة  مــن  كابــر  عــن  كابــرا  والســؤدد 

الكرام. 
ومليكهــا  البحريــن  مملكــة  احفــظ  اللهــم 
المفدى وشــعبها من كل شــر ومكروه وأبعد 
عنا كل حاسد بغيض يريد الشر بهذا الوطن 
ورمــوزه وأهلــه، وانصرنا علــى من يريدون 
تصديــر األزمات والمشــكالت التــي اكتوت 
لنشــدد  وإننــا  المأزومــة،  مجتمعاتهــم  بهــا 
فــي هــذا الصــدد علــى االبتعــاد عــن ســوء 

اســتخدام وســائل التواصل االجتماعي لما 
لذلك من دور هدام للمجتمع، مشيدين في 
الوقــت ذاتــه بمــا تتخــذه األجهــزة األمنيــة 
لوضع حد لذلك وحفظ كيان المجتمع.  
أعزكــم هللا يــا جاللــة الملــك وأعــز ملككــم 
ونصركــم كمــا أعــز أجدادكم مــن آل خليفة 
الكــرام، وهــا نحــن ذا ســدا منيعــا وبنيانــا 
مرصوصا رهن اشارتكم نذود عن البحرين 

ملكا وحكومة وشعبا. 
وفقكــم هللا يــا جاللــة الملــك وســدد علــى 
الخيــر خطاكــم ووفــق حكومتكــم  طريــق 
الرشــيدة برئاســة صاحــب الســمو الملكــي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة رئيس 
الــوزراء الموقــر، وصاحــب الســمو الملكــي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد 
نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 

مجلس الوزراء. 
وفي الختام،،،

نتضــرع إلــى المولى عّز وّجل أن ينعم على 
جاللتكــم بطــول العمــر وأن يديــم عليكــم 
الصحــة والعافيــة، وأن يحفظكــم  موفــور 
لمواصلة مســيرة الخيــر والنماء واإلصالح 
أمــن  يحفــظ  وأن  العزيــزة،  لمملكتنــا 
واستقرار وسالم مملكة البحرين وخليجنا 
أهالــي  أن  لجاللتكــم  مؤكديــن  العربــي، 
محافظــة العاصمــة علــى العهــد يبادلونكــم 

الحب والوالء واإلخالص والطاعة.
ودمتم سيدي ودام عزكم،،

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

المنامة - بنا

عقدان مزهران من حكم جاللة العاهل أجمل لحظات الذاكرة الوطنية
ــة ــن ــي ــف ــس ــان ال ــ ــربـ ــ ــي يــجــمــعــنــا بـ ــ ــخ ــ ــاري ــ ــاء ت ــ ــق ــ ــة: ل ــ ــم ــ ــاص ــ ــع ــ ــي ال ــ ــالـ ــ أهـ

الثالثاء
21 مايو 2019 

16 رمضان 1440



عهــد جاللــة العاهــل سطــر إنجــازات عظيمــة للشعــب

05 local@albiladpress.com

ألقى  عبدهللا يوسف المطوع كلمة نيابة عن أهالي 
المحافظة الجنوبية:

ســيدي حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظكم هللا 

ورعاكم،،
أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة

األخوة واألخوات
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

 يشــرفنا يــا صاحــب الجاللــة، أن نرفع أســمى آيات 
التهانــي والتبريــكات إلــى مقــام جاللتكــم الكريــم 
ســائلين  المبــارك،  رمضــان  شــهر  حلــول  بمناســبة 
المولــى عــز وجل أن يعود هذا الشــهر الفضيل على 
جاللتكــم بالخيــر واليمــن والبــركات، وأن يحفظكم 
ويســدد على طريق الخيــر خطاكم ويجعلكم ذخرا 

وسندًا للبحرين، أنه سميع مجيب الدعوات.
 سيدي صاحب الجاللة،،

 أنــه يــوم فخــر وعــز ومناســبة غاليــة علــى قلوبنــا 
جميعــا، بأن نتشــرف بالوقوف أمام مقــام جاللتكم 
الكريــم، فنحن يــا صاحب الجاللة أبنــاء المحافظة 
الجنوبيــة العزيــزة عليكــم، المخلصــون وجنودكــم 
والقائــد  الوالــد  فأنــت  إشــارتكم،  ورهــن  البواســل 
والحامــي، ومــا هــذا اللقــاء األبــوي الــذي نتشــرف 
واهتمــام  الدائــم  تواصلكــم  علــى  دليــل  إال  فيــه 
لكــم،  المخلــص  الوفــي  بشــعبكم  الكبيــر  جاللتكــم 
األمــر الــذي يؤكــد إهتمــام جاللتكــم فــي الحفــاظ 
على التواصل كأســرة واحــدة، لتتوحد فيه القلوب 
ونجــدد لمقامكم الســامي الــوالء والطاعة والوفاء، 
فلجاللتكم بالغ الشكر والتقدير على هذا االستقبال 

التاريخي الميمون.
 سيدي،،،

إنــه بفضــل التوجيهــات الســامية لمقــام جاللتكــم 
الكريــم، فقــد شــهدت المحافظــة الجنوبية مســيرة 
تطور وتقدم حافلة بالعطاء شملت مناطق وأرجاء 
العمرانيــة  الطفــرة  هــذه  تتحقــق  ولــم  المحافظــة، 
إال  والخدمــات  المشــاريع  فــي  واالزديــاد  الكبيــرة 

بفضل دعم وتوجيهات جاللتكم.
 سيدي جاللة الملك المفدى،،

بــكل فخــر وعــزة، نتشــرف نحــن أهالــي المحافــظ 
الجنوبيــة أن نرفــع لمقام جاللتكم الســامي، خالص 
الوالء وصادق االنتماء والوفاء العميق، ونعاهدكم 

الغالــي،  وللوطــن  لجاللتكــم  البيعــة  تجديــد  علــى 
مخلصيــن العهــد صادقيــن الوعد فــي المضي خلف 
قيادتكــم الحكيمــة ومــا تمثلــه لنــا مــن دالالت عــزة 
ومــا تجســده لمملكــة البحرين من المنعة والســياج 
رعايــة  بفضــل  وتطــورت  نمــت  التــي  الحصيــن 
العهــد  علــى  باقــون  وإننــا  واهتمامكــم.  جاللتكــم 
والوفــاء كمــا عهدتمونــا جنودًا مخلصيــن، مؤيدين 
الحكيــم،  ونهجكــم  الرشــيدة  جاللتكــم  لسياســة 
تحقيــق  نحــو  للســعي  البــارزة  جاللتكــم  وبجهــود 
االســتقرار والســالم في هذه المنطقــة الحيوية من 

العالم.
ويهــب  يحفظكــم،  أن  القديــر  العلــي  هللا  داعييــن 
لكــم العــزة والرفعــة، لينعــم الوطــن فــي ظــل قيادة 

إرســاء  فــي  القويــم  ونهجهــا  الحكيمــة،  جاللتكــم 
العــدل والخيــر والرفــاه ألبنائكم في ربــوع مملكتنا 

الحبيبة الناهضة بعهد جاللتكم الزاهر”.
سيدي جاللة الملك،،

بتاريخهــا  اليــوم  تفتخــر  الجنوبيــة  المحافظــة  إن 
والتاريخيــة  والوطنيــة  األثريــة  العريــق ومعالمهــا 
والثقافــة  للتنميــة  أساســية  وجهــة  تجعلهــا  التــي 
والعلــم والخيــر وبعطــاء أبناءهــا المخلصيــن علــى 
المشــاريع  مــن  العديــد  علــى  لتقبــل  األزمنــة،  مــر 
التنمويــة والمرافــق الحيويــة البــارزة التــي تحقــق 
الحيــاة الكريمــة ألبنــاء مملكــة البحريــن وذلــك في 
برئاســة صاحــب  الموقــرة  الحكومــة  حــرص  ظــل 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة 

رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا علــى تهيئة كل 
ما من شــأنه دعم المســيرة التنموية في المحافظة 

الجنوبية .
قيمنــا  وتأصيــل  الوطنيــة  الوحــدة  ظــل  وفــي   
اإلســالمية، فــإن لدينــا القناعــة التامــة بأن نســيجنا 
وذلــك  األول  دفاعنــا  خــط  لهــو  الحــي  الوطنــي 
أشــكال  كافــة  لصــد   ، الداخليــة  جبهتنــا  بتماســك 
العنــف والتطــرف وإحباط أي محــاوالت إلثارة فتن 
شــق الصف ، مشــددين بضــرورة االبتعاد عنة ســوء 
استخدام وسائل التواصل االجتماعي والتي يجب 
أن تســتخدم لما فيه خير البالد وشــعبها ، وفي هذا 
الصــدد نشــيد بــدور األجهــزة األمنيــة المختصة في 
تنفيذ القانون ومواجهة من يخالفه بفاعلية وحزم .

سيدي صاحب الجاللة،،
عــن  نعــرب  أن  يســرنا  العظيمــة،  المناســبة  وبهــذه 
إشــادتنا وتقديرنــا للجهود الوطنيــة المخلصة التي 
يقــوم بهــا ســمو الشــيخ خليفــة بــن علي بــن خليفة 
وذلــك  الجنوبيــة،  المحافظــة  محافــظ  خليفــة  آل 
فــي تنفيــذ توجيهــات جاللتكم الســديدة من خالل 
تواصــل ســموه واهتمامه بخدمــة أهالي المحافظة 
الجنوبيــة، وتلبيــة كافــة احتياجــات أبناءها ، وهذا 

الحرص يعود لثقة جاللتكم ودعمكم لسموه، حيث 
حققــت المحافظــة العديــد مــن االنجــازات شــملت 

كافة الميادين. 
واســمحوا لــي يا صاحــب الجاللــة، أن نعبر لكم عن 
وخالــص الشــكر والتقديــر علىبالــغ وعظيم الشــرف 

بهــذا االســتقبال الكريــم ، ونســأل المولــى عز وجل 
أن يحفظكــم ويرعاكــم ويعــود شــهر رمضــان علــى 
جاللتكــم وأنتــم بأتــم صحــة وســالمة، ودمتــم يــا 

سيدي ويا موالي سالمين وموفقين.
 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

 المنامة - بنا

في العهد الزاهر شهدت المحافظة طفرة عمرانية
ــل يــــــوم فـــخـــر وعـــــزة ــ ــاه ــ ــع ــ أهـــــالـــــي الـــجـــنـــوبـــيـــة: لــــقــــاء جــــالــــة ال

أهالي المحافظة 
كلهم جنود 

مخلصون للملك

تقدير الجهود 
الوطنية لسمو الشيخ 

خليفة بن علي
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أي من فروع أسواق ميدوي فاتحة ٢٤ ساعة؟

تابعونا عىل

١٦سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

سارالرفاع

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

بعــد ذلــك ألقى إبراهيم راشــد الدوســري كلمًة نيابة 
عن أهالي المحافظة الشمالية :

بسم هللا الرحمن الرحيم
علــى  والســالم  والصــالة  العالميــن  للــه رب  الحمــد 
أشــرف األنبيــاء والمرســلين ســيد الخلــق أجمعيــن 
نبينــا وحبيبنــا محمد وعلــى آله وأصحابــه الطيبين 

الطاهرين والتابعين وعنا معهم أجمعين
بــن  الملــك حمــد  الجاللــة  ســيدي حضــرة صاحــب 

عيسى آل خليفة 
عاهل البالد المفدى حفظكم هللا ورعاكم،،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
يــدي جاللتكــم  بيــن  أقــف  أن  لشــرف عظيــم  أنــه 
حفظكــم هللا، ألعبــر عــن مكنــون الــوالء واالنتمــاء 
باألصالــة عــن نفســي ونيابة عــن أهالــي المحافظة 
يعيــد  أن  وجــل  عــز  للمولــى  ضارعيــن  الشــمالية، 
شــهر رمضان المبارك على جاللتكــم أعوامًا عديدة 
وجاللتكــم ينعــم بموفور الصحة والســالمة وطول 
طياتــه  بيــن  يحمــل  الفضيــل  الشــهر  هــذا  العمــر، 
عبــادات تقربنــا للمولــى عز وجل، وعــادات تأصلت 
فينــا وعــززت تواصلنــا كأســرة واحــدة، فــي كنــف 
الرعايــة األبويــة لجاللتكــم حفظكــم هللا، وتعكــس 
وحدتنــا الوطنيــة، وقــوة نســيجنا الوطنــي الحــي، 
الــذي نعتبــره خــط دفاعنــا األول، وتماســك جبهتنا 
الداخليــة، فــي صــد كافة أشــكال العنــف والتطرف 
إلثــارة  فاشــلة  محــاوالت  أي  وإحبــاط  البغيــض، 
الفتن وشــق الصف الواحد،   والتي تأتي نابعة من 
أصالــة قيمنــا اإلســالمية الســمحاء، وإنها لمناســبة 
الزمــان  مــن  عقديــن  فيهــا  نســتذكر  أن  عظيمــة، 
ســطرهما جاللتكم لشــعب البحريــن الوفي بأحرف 
من نور، عقدين ذهبيين توجهما جاللتكم بمشاريع 
البحريــن  نقلــت  مشــهودة،  وتنمويــة  إصالحيــة 
وجعلتهــا  العريقــة،  الديموقراطيــات  مصــاف  إلــى 
فــي مصــاف الــدول الراعيــة للتســامح والتعايــش 
والســالم بيــن جميــع مكونــات أبنــاء الشــعب فــي 
أحضــان الوطن الواحد، وتوجت جهودكم حفظكم 
هللا المعطاءة بإصدار أمركم الســامي بإنشاء مركز 
حمــد العالمــي للتعايــش الســلمي الــذي يقــف اليوم 
شــامخًا وشــاهدًا علــى عصــر التســامح والتعايــش 
اللذيــن نستشــعرهما فــي مملكتنــا الحبيبــة، وخيــر 
دليــل علــى ذلــك تهافــت الكثيــر مــن أبنــاء الــدول 
المختلفــة علــى أرض مملكتنا الحبيبــة واختيارهم 
البحريــن كدولــة مفضلــة للعيــش علــى أرضها وفي 
ربوعهــا والتنعــم بما حباها هللا عز وجل من إزدهار 
وخيــر ورخــاء ، األمــر الــذي مــا كان ليتحقــق لــو ال 
رعايــة المولــى وتوفيقــه ثم رؤية جاللتكــم الثاقبة 
فــي قــراءة واستشــراف المســتقبل الزاهــر للمملكة 

وشعبها الوفي.
سيدي حضرة صاحب الجاللة،،

إن المحافظة الشمالية تستقي من نبراس جاللتكم 
المنيــر، وتســتنير به في رســم سياســاتها في تعزيز 
الوطنيــة  اللحمــة  وتوثيــق  واالنتمــاء  الــوالء  قيــم 
وتقوية الجبهة الداخلية وحفظ األمن واالســتقرار، 
وااللتــزام بنهــج الشــراكة المجتمعيــة، والســعي إلى 
نطاقهــا  فــي  البحرينــي،  المجتمــع  تماســك  حفــظ 
الجغرافــي واإلداري، دون تميز، محققة بذلك، روح 
األســرة الواحــدة، والتكافــل المجتمعــي، ومبادرات 
العمــل الخيــري، فهذا مشــروع بيــوت الخيري، الذي 
تعكف المحافظة الشمالية، على استمراره ونجاحه، 
المتعففــة،  األســر  واحتضــان  رعايــة  إلــى  ويهــدف 
يأتــي بعــد توفيــق هللا عز وجل ثم مــن منطلق نهج 
جاللتكم حفظكم هللا في أعمال المؤسسة الخيرية 
الملكية، التي يشهد لها القاصي والداني لما تقوم به 
من أعمال خيرية وإنسانية تخطت حاجز المحلية، 

وبتوجيهات معالي الفريق أول الركن الشــيخ راشد 
بــن عبدهللا آل خليفة وزير الداخلية الموقر بتعميم 
المحافظــات،  الخيــري علــى كافــة  بيــوت  مشــروع 

وبالشراكة مع القطاع الخاص. 
سيدي حضرة صاحب الجاللة،،

وعلــى صعيــد العمل المجتمعي، واحتضان الشــباب 
برنامجــًا  الشــمالية  المحافظــة  تقيــم  والناشــئة، 
صيفيــًا ســنويًا، يســتقطب مختلــف فئــات المجتمع 
مــن الجنســين، فــي برامــج تعمــل علــى تعزيــز قيــم 
الــوالء واالنتمــاء تحت ظل رايــة جاللتكم حفظكم 
هللا، وتأهيــل الشــباب والناشــئة لممارســة أدوارهــم 
الفرديــة،  مهاراتهــم  وتنميــة  وطنهــم،  خدمــة  فــي 
للتكنولوجيــا  األمثــل  باالســتخدام  وتوعيتهــم 
الحديثــة، ووســائل التواصــل المجتمعــي، بمــا يعود 
بالنفــع عليهــم وعلى المجتمع، ويعزز األمن والســلم 

األهليين.
سيدي حضرة صاحب الجاللة،،

وانطالقــًا مــن توجيهات وحرص جاللتكــم، إلحياء 
المهن القديمة ورعايتها واستمرارها، كونها  تعكس 
الهويــة البحرينيــة األصيلــة، التــي تتمتــع بمــوروث 
الشــمالية  المحافظــة  اســتضافت  زاخــر،  شــعبي 
فعاليــات تحــدي المــوروث، على ســاحل أبوصيبح، 
في قالب ترفيهي تنافســي، ســاهم بشكل فعال في 
لفــت األنظار إلى ضرورة إحياء المهن القديمة، هذا 
الحدث ما كان ليتحقق، لو ال الدعم والمســاندة من 
نجلكــم، حفظه هللا، ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل 
خليفــة ممثــل جاللتكــم لألعمــال الخيريــة وشــئون 
الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة، 
والرعايــة الكريمــة، مــن نجلكــم، حفظــه هللا، ســمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة، األمــر الــذي انعكــس كمرحلــة 
أولــى فــي تحقيــق نتائــج باهــرة فــي دعم مشــاريع 

الموروث الشعبي في مملكتنا الحبيبة. 

سيدي حضرة صاحب الجاللة،،
هــذه مدينــة ســلمان، إحدى مشــاريع عهــد جاللتكم 
الميمــون، والتي شــرف جاللتكم تدشــينها، شــاهدة 
علــى مــا تســعون حفظكــم هللا لتحقيقــه مــن خيــر 
ورخــاء وعيش كريم ألبناء شــعبكم الوفي، محققة 
حلــم الكثيريــن مــن أبنائكــم المواطنيــن فــي توافــر 
رغــد العيــش الكريم، فمدينة ســلمان تضــم كمرحلة 
أولــى 3 آالف وحــدة ســكنية، يقطنهــا مــا يقارب 20 
ألــف مــن أبنائكــم المواطنيــن، ولكــي تكــون مدينــة 
نموذجيــة، وتكتمــل حســب رؤية جاللتكــم الثاقبة، 
هللا  رعاكــم  جاللتكــم  توجيهــات  بإصــدار  نطمــح 
إلــى الشــروع في توفيــر وتكامل الخدمــات األمنية 
والدينيــة  واالجتماعيــة  والتعليميــة  والصحيــة 
والرياضية والترفيهية، حتى تكتمل صورة المدينة 
العصرية الحديثة التي تنشدونها جاللتكم لشعبكم 

الوفي.  
وإننــا إذ نجــدد، لجاللتكــم حفظكــم هللا ورعاكــم، 

العهــد والبيعــة، فإننــا نقــف صفــًا متراصــًا واحــدًا، 
للــذود  فــداء  وأرواحنــا  جاللتكــم،  قيــادة  خلــف 
عــن الوطــن، رافضيــن التدخــالت الخارجيــة فــي 
شــأننا المحلــي، مؤيديــن كافــة اإلجــراءات التــي 
تكفــل حفــظ أمننــا ومجتمعنــا مــن عبــث العابثين، 
معاهديــن جاللتكــم علــى البنــاء والتقــدم وحماية 
أمــن  وحفــظ  الوطنيــة  ومكتســباتنا  مقدراتنــا 
واســتقرار مملكتنــا الغاليــة، والدفــاع عــن مليكنــا 
ومملكتنــا، وصونهــا ورفــع رايتها خفاقــة في كافة 
المياديــن، ســائلين هللا العلي القديــر أن يعم األمن 
والســالم فــي ربــوع خليجنــا العربي هــذه المنطقة 

اإلستراتيجية من العالم.
حفظكــم هللا ورعاكــم ســيدي، وأدام علــى البحرين 
أمنها واســتقرارها وتقدمها ورخاءها وعزها، تحت 
ظــل قيــادة جاللتكــم الحكيمــة، ودمتــم بحفــظ هللا 

ورعايته سالمين.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

ــن ــت ــف ــة أحـــبـــط ال ــيـ ــلـ ــداخـ ــي الـــشـــمـــالـــيـــة: تـــمـــاســـك الــجــبــهــة الـ ــ ــال ــ أه
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ألقى هشام حسين راشد الرميثي كلمة نيابًة عن أهالي محافظة  المحرق:

بسم هللا الرحمن الرحيم

والصالة والسالم  على أشرِف األنبياِء 
والمرسليَن، وعلى آلِه وصحبِه أجمعيَن.

موالَي حضرَة صاحِب الجاللِة الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة.

عاهَل البالِد الُمفّدى حفظكُم هللُا ورعاكم.
أصحاَب السمو والمعالي والفضيلِة 

والسعادِة 
السالُم عليكم ورحمُة هللِا وبركاتُه:

إّنــُه لشــرٌف عظيــٌم لــي يــا صاحــَب الجاللــِة 
أْن أقــَف بيــَن يــدي جاللِتُكــم – حفظكــُم هللُا 
ورعاكــم- فــي هــذِه الليلــِة مــن ليالــي شــهِر 
رمضاَن المبارِك ، ممّثالً عن أهالينا بمحافظِة 
المحرق ؛ ألرفَع إلى مقاِمكِم الســامي أســمى 
المناســبة  بهــذه  التهانــي والتبريــكات  آيــات 
،داعيــن هللا ســبحانه وتعالــى أن يعيــد هــذه 
المناســبة الكريمــة وأمثالهــا  علــى جاللتكــم 
شــعبكم  وعلــى  والســعادة  الصحــة  بموافــر 
واألزدهــار  والرفعــة  العــزة  بــدوام  الوفــي 
فــي ظــل عهدكــم الميمــون، مجدديــن لكم يا 
صاحب الجاللــة البيعة الوالِء والطاعِة التي 
أمرنــا هللُا عــّز وجــلَّ بهــا فــي كتابــِه العزيــِز  
هللَا  أطيعــوا  آمنــوا  الذيــَن  أيهــا  يــا   “ بقولــه 

ورسوَلُه وأولي األمِر منكم” .
يــا صاحــَب الجاللــِة-  هــذِه هــَي المحــرُق – 
شــيباِنها  ؛  كاّفــًة  بأطياِفهــا  َيــًة   مدوِّ ُتعلنهــا 

وشباِببها
قيــادَة  يســاِندوَن  أّنهــْم  ونســاِئها  رجالِهــا  و 
هللُا  حفَظكــُم   – معكــم  يقفــوَن  و  جاللِتكــم 
ــا واحــًدا. وعهًدا علينــا وِرثناه  ورعاكــْم-  صفًّ
عــن اآلبــاِء واألجداِد ، ونســيُر عليــِه ؛ لنحِمَل 
، والوفــاِء  الــوالِء وِصــْدَق المواقــِف  رايــاِت 
واإلخالِص واألمانِة والتأييِد والمحبِة  جياًل 
ْوِد عــن  للــذَّ ؛  ميــَن األرواَح  ، مقدِّ بعــَد جيــٍل 
الوطــِن وأهِلــِه و مصالِِحــِه ، وحفــِظ البيعــِة 
والــوالِء ، وأْن تزخــر مملكــُة البحريــِن بثــوِب 
ِة واالزدهــاِر فــي ظــلِّ ُحكــِم آِل خليفــَة  الِعــزَّ

الكراِم.
سيدي صاحَب الجاللة:

إّن تاريــَخ محافظِة المحّرِق يتجّدُد بماضيها 
الجيمــل ، ومــا قّدمــُه األباُء واألجــداُد ُيكَتُب 
بمــاِء الذهــِب مــع ُحّكاِمِهــُم األوائــِل مــن آِل 
خليفــَة الكــرام ؛ حيُث كانِت المحرُق عاصمًة 
ا إلدارِة  مملكة البحريِن  للدولــِة انذاك، ومَقــرًّ

في ذلَك الوقِت.
   وإْذ تحتفُل مملكُة البحريِن بمئوّيِة التعليم 
بمملكــِة  نظاميــٍة  مدرســٍة  أوِل  وانطــالِق   ،
البحريــِن – مدرســِة الهدايــِة الخليفيــِة  التي 
كانــِت النَّواَة األولى التي تخّرَج فيها الّرعيُل 
ِء مملكِة البحريِن  األّوُل ، الذي ساهم في َتَبوُّ
المحافــِل  فــي  العاليــِة  المرموقــِة  المكانــِة 

اإلقليميِة والّدوليِة .
عاًمــا  العشــريَن  خــالل  جاللِتُكــم  جهــوَد  إّن 
الماضيــِة، والتي ُتشــكُِّل عقَدْيــِن ذهبيّيِن من 
تاريــِخ مملكــِة البحريــِن التــي َعُظَمــْت فيــه 
المنّجــزاُت البحرينيــُة ، ونجحْت في تخّطي 
بهــا  مــّرْت  التــي  كاّفــًة  والظــروِف  العقبــاِت 

المنطقُة بكلِّ حكمٍة واقتداٍر، من خالِل رؤيٍة 
ملكّيــٍة ِوْفَق إســتراتيجية اقتصادّيٍة وطنّيٍة 
ُز االســتدامَة والّتنافســّيَة ، بما ُيسِهُم في  ُتَعزِّ

. بناِء حياٍة أفضَل للمواِطِن البحرينيِّ
وإْذ نســتذِكَر فــي هذه الليلــِة المباركِة جهوَد 
لدعــِم  المســّلحِة  البواســِل وقواِتنــا  جنوِدنــا 
عــودِة الشــرعّيِة فــي اليمــِن ، ضمــَن قــواِت 
العربّيــِة  األّمــِة  حاضنــِة  بقيــادِة  الّتحالــِف 
الســعودّيِة،  العربيــِة  المملكــِة   ، واإلســالمّيِة 
ضاِربــًة أروَع األمثلــِة في الّتضحيــِة والفداِء 
فــي ميداِن الّشــرِف والكرامــِة  في الّذْوِد عن 

الوطن ومقدراته.
ومــا تخصيــُص جاللِتكم لليوِم الســابَع عشــَر 
من ديسمبر في كّل عاٍم إال اعتراًفا بما قّدمه 
شهداؤنا األبراُر قديًما وحديًثا من تضحياٍت 
نبيلــٍة ؛ للّذوِد عن ديِنهم ووطِنهم ، وســتبقى 
بمــاِء  ُتْكَتــُب   ، الوطــِن  ذاكــرِة  فــي  خالــدًة 
الذهــِب ، ســائليَن المولــى القديــَر أْن يتقّبَلهم 
فــي الشــهداِء األبــراِر ، ويجَعَلهم مــع النبييَن 

والّصّديقيَن وَحُسَن أولئَك رفيًقا.
صاحب الجاللة 

يشــرفنا بهــذه المناســبة أن نتوجــُه بالشــكِر 
الجزيِل صاحِب الســموِّ الملكيِّ األميِر خليفَة 
ِر  بــن ســلماَن أل خليفَة رئيس الــوزراء الموقَّ
وجْعِلهــا   ، المواطنيــَن  احتياجــاِت  لتلبيتــِه 
أولويــًة وطنيــًة لــدى الحكومــِة. فضــاًل عــن 
المــدِن  لزيــارِة  للــوزراِء  المســتِمرِّ  التوجيــِه 
والقرى لاللتقاِء باألهالي والمواطنيَن، لرصِد 
ــِه – على إْثِرها – لوْضِع  متطّلباِتهــم  ، والّتوجُّ
ُخَطٍط إســتراتيجيٍة من أجــِل االرتقاِء بعمِل 

الحكومِة . 
الملكــيِّ  الّســموِّ  والشــكُر موصــوٌل لصاحــِب 
ولــيِّ   ، آل خليفــَة  بــن حمــد  األميــِر ســلماَن 
العهــِد ، نائــِب القائــِد األعلــى ، النائــِب األوِل 
فــي  لجهــودِه  الــوزراِء،  مجلــِس  لرئيــِس 
واالبتــكاِر  لإلبــداِع  ــزِة  الُمَحفِّ البيئــِة  خْلــِق 
الشــباِب  فــي  واالســتثماِر  والّتميــِز، 
متطّلبــاِت  مــع  يتوافــُق  بمــا   ، البحرينــيِّ
القــرِن الواحــِد والعشــريَن ، فضــالً عــن دعــِم 
المشــاريِع االقتصاديــِة والتجاريــِة ، وجــذِب 
رؤوِس  وتدّفــِق   ، األجنبيــِة  االســتثماراِت 
األمــواِل مــن خــالِل رؤيٍة اقتصاديــٍة  2030، 
ممــا أســهَم في جْعــِل البحريِن واحــًة َخْصَبًة 
لالســتثمار ، لتطويــِر التنميــِة فــي المجــاالِت 
كاّفــًة ، وانعكــس ذلــك على تحّســِن مســتوى 
مســتوى  وانخفــاض   ، المواطنيــَن  معيشــِة 

ْيِن العامِّ بنسبِة كبيرة. الدَّ
جاللتكــم  لتوجيهــاِت  نتيجــٌة  إال  ذلــك  ومــا 

المستمّرِة. 
بــه  ينهــُض  الــذي  الكبيــَر   الــّدوَر  ــُن  ُنَثمِّ كمــا 
قرينــِة  بقيــادِة  للمــرأِة  األعلــى  المجلــُس 
األميــرِة  الملكــيِّ  الّســموِّ  صاحبــِة  جاللِتكــم 
ســبيكَة بنــِت إبراهيــَم آل خليفــَة ، فــي دعــِم 
كاّفــًة  المجــاالِت  فــي  البحرينيــِة  المــرأِة 
اإلصالحــي  المشــروِع  فــي  واندماِجهــا   ،
المســتدامِة  التنميــِة  لتحقيــِق  ؛  لجاللِتكــم 
أســهمْت  ــٍة  نوعيَّ وبرامــَج  ُخَطــٍط  ِوْفــَق   ،
فــي إبــراِز مكانِتهــا وتمثيِلهــا ، والدفــاِع عــن 
مصالِحهِا ومكتســباِتِها في المحافِل المحلّيِة 

واإلقليمّيِة و الّدولّيِة.
   إّن أهالــي المحــرِق يرفعــوَن لجاللتكم أحّر 
التهانــي وأطيــَب التبريــكاِت ، لمــا تحقق في 
عهِدكــُم الميمــون مــن إنجــازاٍت ممّيــزٍة على 
اإلنجــازاِت  تلــك  خاّصــًة   ، كاّفــًة  األْصِعــَدِة 
ًرا في  الرياضيــِة التــي حّققتها المملكــُة مؤخَّ
ألعــاِب القــوى في دورِتهــا الثالثِة والعشــريَن 
من بطولِة آســيا . والذي ُيضاُف إلى سلســلِة 
اإلنجــازاِت التي حققتهــا الرياضُة البحرينيُة 
القاريــة  الرياضيــِة  المحافــِل  مخَتلــِف  فــي 
والدوليــِة التي عززت مــن مكانِتها المرموقِة 
التــي تحتلهــا مملكــُة البحريــِن علــى خارطِة 
الرياضــِة العالميــة مشــيدين بــدور أنجالكــم 
الكــرام في ذلك ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
أل خليفــة ممثــل جاللتكم لألعمــال الخيرية 
رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضية 
/  وســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد أل خليفــة 
األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 

للشباب والرياضة رئيس اللجنة األلمبية.

كلُّ هذا تأكيٌد للعهِد الزاهِر لجاللِتكم ، فأبناُء 
خــالِل  مــن  عزيَمَتُهــم  يســتِمّدون  البحريــِن 
توجيهاِتُكــم ، واضعيــَن ُنْصــَب أعيِنُهــْم َرْفــَع 

علِم البحريِن في المحافِل الّدولّيِة كاّفًة.
أهالــي  فــإّن   ، الجاللــِة  صاحــَب  يــا  ختاًمــا 
معكــم  يــًة   ُمَدوِّ يعلنونهــا    / كاّفــًة  المحــرق 
يــا صاحــَب الجاللــِة صَفــا واحــًدا بقيادِتكــُم 
الرشــيدِة /  ومــع موقــف البحريــن الثابت مع 
الشــقيقة الكبــرى المملكة العربية الســعودية 
/  ودولــة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة 
مــع  التــام  وقوفنــا  علــى  تأكيدنــا  ونكــرر    /
األشــقاء/  ومــا يجمعنــا مــن وحــدة المصيــر 
والدين والعروبة /  وهو موقفنا الثابت النابع 
من توجيهاتكم السديدة خالل الجلسة التي 
ترأســتموها في اإلجتماع المشــترك لمجلس 
الوزراء والمجلس األعلى للدفاع /  كما نؤكد 
فخرنــا واعتزازنــا بجنودنا البواســل من قوة 

دفاع البحرين والحرس الوطني.
كمــا نثمــن دور وزارة الداخليــة فــي إشــاعة 

األمــن واألمــان واتخاذ األجــراءات الصارمة 
والنســيج  األهلــى  الســلم  يهــدد  مــا  لــكل 
األجتماعــي والشــائعات المســيئة والمغرضة 
وكل أشــكال العنــف والتطــرف إلثــارة الفتــن 
وشــق الصف ، مســتذكرين في ذلك الثوابت 
العربيــة  وتقاليدنــا  وعاداتنــا    / الوطنيــة 
واإلســالمية األصيلة /  وحدة الصف والكلمة 
ومــا يميز مملكة البحرين من صور حضارية 
/ فــي  الرشــيدة  قيادتنــا  رســختها    / ورائــده 
التواصــل المجتمعــي لتصبح نمــوذح يفتخر 

به  بين شعوب العالم .
صاحب الجاللة  

إن مملكــة البحريــن تعيــش في ظــل عهدكم 
وتعايــش    / وأمــان  أمــن  واحــة  فــي  الزاهــر 
ســلمي /  يســوده التسامح والحوار بين كافة 
وبحكمــة  والطوائــف.  والمذاهــب  األديــان 
إلــى  البحريــن  مملكــة  وصلــت  جاللتكــم 
مصــاف الــدول المتقدمــة ، مؤكديــن فخرنــا 
بقيادتكــم الرشــيدة / كونها شــريكًا فاعالً في 

إســتتباب األمــن واالســتقرار /  والســالم  في 
المنطقــة والعالــم /  أنطالقًا من حرص مملكة 
البحريــن علــى العمــل الجماعــي وفــق رؤيــة 
دوليــة وجماعيــة متقاربــة تجــاه مــا يشــهده 
، مــع دعــم  العالــم والمنطقــة مــن تحديــات 
كافــة الجهــود والمســاعي لترســيخ الســالم 
واالســتقرار فــي المنطقــة بمــا يحقــق الخيــر 

والرفاهية للشعوب.
هــذي هــي المحــرق دائمــا وابــدآ يــا صاحــَب 
الجاللِة في ماضيها وحاضر ومســتقبلها بين 
يديكم تجّدد العهَد والوالَء والوفاء /  سائلين 
المولــى العلــيِّ القديــِر أن يحفــَظ جاللِتكــم /  
وأْن ُينِعــَم عليكــم بموفوِر الصحــِة والعافيِة /  

وأْن يجَعَلكم مفاتيَح للخيِر والبرِّ والتقوى.
عاشِت البحريُن في عهِدكُم الزاهِر وفي عهِد 
آل خليفَة الكراِم ، وكَل عاٍم والبحريُن بخيٍر. 
 وصلــى هللُا علــى ســيِدنا محمــٍد وعلــى آلــِه 
تتــمُّ  الــذي  للــه  والحمــُد  أجمعيــَن  وصحبــه 

بنعمتِه الصالحاُت.
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البحريـــن شـــهدت فـــي عهـــد العاهـــل عقديـــن ذهبيين
ــه ــح ــال ــص وم ــن  ــ ــوط ــ ال ــن  ــ ع ــذود  ــ ــل ــ ل األرواح  نـــقـــدم  ــرق:  ــ ــح ــ ــم ــ ال ــي  ــ ــال ــ أه

تســلم عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة رســالة 
خطيــة مــن أخيه عاهل المملكة العربية الســعودية الشــقيقة خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تتضمن دعوة جاللته لحضور 
الــدورة الرابعــة عشــرة للقمة اإلســالمية العادية لمنظمة التعاون اإلســالمي 
التي تستضيفها المملكة الشقيقة في مكة المكرمة نهاية شهر مايو الجاري.

الملــك   جاللــة  إلــى  الرســالة  وســلم 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  ســفير 
لــدى مملكة البحرين عبد هللا بن عبد 
اســتقبال  خــالل  الشــيخ   آل  الملــك 
فــي قصــر  أمــس  مســاء  لــه  جاللتــه 

الصخير.
وأعــرب صاحــب الجاللــة عــن شــكره 
الحرميــن  خــادم  ألخيــه  وتقديــره 
الشــريفين على هذه الدعوة الكريمة، 
بالروابــط  اعتــزازه  بالــغ  عــن  معربــًا 
والعالقــات  الوثيقــة  األخويــة 
تجمــع  التــي  الراســخة  التاريخيــة 
الشــقيقين  والشــعبين  البلديــن  بيــن 
والتنســيق  التعــاون  يشــهده  ومــا 

المشترك من تطور مستمر على كافة 
المستويات.

وأكــد جاللتــه خــالل اللقــاء تضامــن 
مملكــة البحريــن الكامــل مــع المملكة 
معهــا  ووقوفهــا  الســعودية  العربيــة 

تهديــد  أي  ضــد  واحــد  صــف  فــي 
ألمنهــا واســتقرارها، معربــًا عــن دعــم 
البحريــن وتأييدهــا لــكل مــا تتخــذه 
خطــوات  مــن  الشــقيقة  المملكــة 
لألعمــال  للتصــدي  وإجــراءات 

أمــن  لضمــان  التخريبيــة  اإلرهابيــة 
وســالمة مواطنيهــا والمقيميــن علــى 
أرضهــا، باعتبــار أمن المملكــة العربية 
السعودية الشقيقة جزء ال يتجزأ من 

أمن مملكة البحرين وأمن المنطقة.

كمــا ثمن العاهل  الــدور الريادي الذي 
تضطلع به المملكة العربية السعودية 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  بقيــادة 
األمــة  وحــدة  علــى  الحفــاظ  فــي 
عــن  والدفــاع  واإلســالمية  العربيــة 

مصالحهــا،  معربًا جاللته عن تمنياته 
المرتقبــة  اإلســالمية  القمــة  ألعمــال 
تخــدم  وأن  والنجــاح  التوفيــق  كل 
توصياتها وقراراتها مسيرة التضامن 

والعمل اإلسالمي المشترك .
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البحرين صف واحد مع السعودية ضد أي تهديد

جاللة الملك مستقبال السفير السعودي

جاللة العاهل 
يتسلم دعوة 

خادم الحرمين 
للقمة اإلسالمية
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صــادق عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة، وأصــدر قانونا رقم )7( لســنة 2019 
بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات جاء فيه:

الفصل األول
تعاريف وأحكام عامة

مادة )1(

فــي تطبيــق أحــكام هــذا القانــون 
يكــون للكلمــات والعبــارات التاليــة 
منهــا،  كل  قريــن  المبينــة  المعانــي 
مــا لــم يقتض ســياق النــص خالف 

ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.

المعلومــات  هيئــة  الهيئــة: 
والحكومة اإللكترونية، أو أي جهة 
أخــرى يناط بها اختصــاص تنظيم 

تسجيل المواليد والوفيات.
الوزيــر: الوزيــر المختــص بشــؤون 
يصــدر  آخــر  وزيــر  أي  أو  الهيئــة 

بتسميته مرسوم.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة.

أو  اإللكترونــي  المســتند  الســجل: 
الورقــي المخصــص لقيــد المواليــد 

أو الوفيات.
الموظــف المختص: موظف الهيئة 
أو القنصليــة أو الســفارة أو مكتب 
المســؤول  الدبلوماســي  التمثيــل 
عن قيد التبليغ وتســجيل المواليد 

والوفيات.
الطبيــب الشــرعي: الطبيــب الــذي 
يتبــع النيابــة العامــة والمكلف منها 
بتحديد ســبب الوفاة وبيان ما إذا 

كانت جنائية من عدمه.
الطبيــب المعالج: الطبيب البشــري 
الحاصــل علــى شــهادة الطــب مــن 
جامعــة معترف بهــا، وعلى رخصة 
مزاولــة المهنة من الهيئــة الوطنية 
لتنظيم المهن والخدمات الصحية.

المولــود الحي: المولود الذي تظهر 
عليــه عالمات الحيــاة بعد خروجه 
أو إخراجــه من األم، وذلك بصرف 

النظر عن مدة الحمل.
الــذي ال  المولــود  الميــت:  المولــود 
تظهــر عليــه عالمــات الحيــاة بعــد 

خروجه أو إخراجه من األم.
المولــود مجهــول األبويــن: مــن ال 

يعلم والداه عند العثور عليه.
المولــود مجهــول األب: من ال ُيعلم 

والده عند والدته.
لجميــع  الدائــم  التوقــف  الوفــاة: 
الوظائــف الحيويــة بعــد أيــة فتــرة 

من الحياة.
التــي  اإلثبــات  وثيقــة  اإلخطــار: 
أو  المعالــج  الطبيــب  يحررهــا 
الطبيب الشرعي أو المولد بحسب 
األحوال بواقعة الميالد أو الوفاة.

أو  الطبيعــي  الشــخص  الشــخص: 
االعتباري

الشخص المسؤول قانوًنا: ويشمل 
الطبيــب المعالــج، الُمولــد، القابلــة، 
المركــز  المستشــفى،  الُمولــدة، 
الصحــي الــذي تمــت فيــه الــوالدة، 
مجهــول  المولــود  حالــة  وفــي 
األبويــن أي جهــة رســمية يخولهــا 
القانون اســتالمه وتســجيله أو أي 
شــخص آخر يصدر بتســميته قرار 

من الوزير.

مادة )۲(
تســري أحــكام هــذا القانــون علــى 

المواليــد والوفيــات التــي تحــدث 
داخــل المملكــة، وعلــى المواطنين 
حالــة وجودهــم  فــي  البحرينييــن 

خارج المملكة.

مادة )3(
يعتمد الســجل كمرجع شــامل لقيد 
المواليــد والوفيــات طبًقــا لمــا هــو 

منصوص عليه في هذا القانون.

مادة )4(
تختص الهيئة باآلتي:

1. تلقي وجمع بالغات وإخطارات 
المواليــد والوفيــات التــي تحــدث 
داخــل المملكة، وتلــك التي تحدث 
ســفارات  طريــق  عــن  بالخــارج 
تمثيــل  ومكاتــب  وقنصليــات 
المملكــة، أو أي جهة رســمية أخرى 

مختصة.
2. تسجيل واقعات الميالد والوفاة 
وإصــدار الشــهادات الخاصــة بــكل 

منها.
3. حفــظ الســجالت واإلخطــارات 
والبيانــات  المســتندات  وجميــع 
والمعلومــات المتعلقــة بهــا، والتــي 
نــص عليها في هــذا القانون أو في 

أي قانون آخر.
4. إعــادة إصــدار أي وثيقة أو بيان 
بموجــب  حفظــه  أو  إنشــاؤه  تــم 

أحكام هذا القانون.
كافــة  مــع  والتعــاون  التنســيق   .5
الجهــات العامــة والخاصــة بغــرض 
والمعلومــات  البيانــات  توفيــر 

الالزمة ألداء عمله.

الفصل الثاني
إجراءات تبليغ وقيد 

المواليد

مادة )5(
الطفــل  عــن  الهيئــة  تبليــغ  يجــب 
المولــود حًيا أو ميًتا خالل الموعد 
المقــرر عــن طريــق إخطــار الميالد 
الشــخص  عــن  الصــادر  الوفــاة  أو 
المســئول قانوًنــا. وفًقا لإلجراءات 
التــي تحددهــا الالئحــة التنفيذية، 
يكــون  أن  المبلــغ  فــي  ويشــترط 
الموظــف  ويقــوم  األهليــة  كامــل 
المختص بقيد المولود حًيا أو ميًتا 
بســجل المواليــد أو الوفيــات بعــد 
التأكــد مــن صحــة حــدوث الوالدة 
أو الوفــاة وفًقــا لإلجــراءات التــي 

يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة )6(
يلتــزم الشــخص المســؤول قانوًنــا 
بالتبليــغ عن المولــود مجهول األب 

أو مجهول األبوين.
أو  األب  مجهــول  الطفــل  وُيقيــد 
مفتــرض  باســم  األبويــن  مجهــول 
تغييــر  يجــوز  وال  الديانــة،  مســلم 
اســمه ونســبه أو ديانتــه إال بحكــم 

قضائي بات.

مادة )۷(
المكلفون بالتبليغ عن الميالد هم:

1. أحد والدي المولود

البالغيــن  المولــود  أقــارب  أحــد   .2
حتــى الدرجة الثانية ممن حضروا 

الوالدة.
3. الشخص المسؤول قانوًنا.

وتكون مسؤولية المكلفين بالتبليغ 
مسؤولية مباشرة بحسب الترتيب 
المتقــدم. وتنتفي هذه المســؤولية 
بقيــام أحدهــم بالتبليــغ، وال يقبــل 
التبليــغ مــن غيــر ذي صفــة ويجب 
أن يتضمــن التبليــغ بيانات المولود 
مثــل اســمه رباعًيــا وجنســه ولقب 
عائلتــه - إن وجــد - واســم والدتــه 
ثالثًيــا وأيــة معلومات أخرى تنص 

عليها الالئحة التنفيذية.

مادة )۸(
يكــون التبليغ عن واقعــات الميالد 
خــالل  المملكــة  داخــل  تتــم  التــي 
تاريــخ  مــن  يوًمــا  عشــر  خمســة 
الميــالد، وخــالل ســتين يوًمــا مــن 
التاريــخ نفســه لتلــك التــي تحدث 

خارج المملكة.

مادة )9(
بمراعــاة أحــكام المــادة )6( من هذا 
القانــون، يتم إصدار شــهادة ميالد 
بشــرط  الوالديــن  معلــوم  للمولــود 
ســتة  عــن  الحمــل  مــدة  تقــل  أال 
أشــهر قمرية من تاريــخ إبرام عقد 
الــزواج، فــإن قلت مــدة الحمل عن 
المــدة المذكورة أو إذا كان المولود 
منهمــا  أي  أو  األبويــن  مجهــول 
تصــدر  وال  المولــود  قيــد  يقبــل  ال 
إثبــات  بعــد  إال  لــه  ميــالد  شــهادة 

نسبه وصدور حكم قضائي بات.

الفصل الثالث
إجراءات تبليغ وقيد 

الوفيات

مادة )۱۰(
داخــل  وفــاة  حالــة  حــدوث  فــور 
المملكة يقوم المكلف قانوًنا بإبالغ 
الطبيــب المعالــج لتوقيــع الكشــف 
الطبــي علــى المتوفى فــإذا ثبت له 
أن الوفــاة طبيعيــة يحــرر إخطــاًرا 
بذلــك يســلمه إلــى المكلــف قانوًنــا 
لتســليمه للموظــف المختــص لقيد 

المتوفي بسجل الوفيات.
الطبيــب  تشــكك  إذا  حالــة  وفــي 
تكــون  قــد  الوفــاة  أن  المعالــج 
غيــر طبيعيــة يقــوم بإبــالغ الجهــة 
لتنــدب  المختصــة  القضائيــة 
الطبيب الشــرعي المختص إلعداد 
تقرير فني يحدد فيه سبب الوفاة، 
وتقــوم الجهــة القضائية المختصة 
بإخطــار الموظــف المختــص لقيــد 
المتوفــي علــى أن ُيرفــق باإلخطار 
نسخة من تقرير الطبيب الشرعي.

وفــاة  حالــة  حــدوث  حالــة  وفــي 
لمواطــن بحرينــي خــارج المملكــة 
بإبــالغ  المختــص  الموظــف  يقــوم 
الوفــاة  وشــهادة  بإخطــار  الهيئــة 
مصدًقا على كل منهما من السفارة 
التمثيــل  مكتــب  أو  القنصليــة  أو 

الدبلوماسي المختص.

مادة )۱۱(
يكلــف بالتبليــغ عن الوفــاة، أي من 

األشخاص التالي ذكرهم:
1. أحــد أصــول المتوفى أو فروعه 
أقاربــه  أو  أزواجــه  أو  البالغيــن 
حتى الدرجــة الثالثة ممن حضروا 

الوفاة.
فــي  المتوفــى  مــع  يقيــم  مــن   .2
مســكن واحــد مــن البالغيــن ولو لم 

يكن من أقاربه.
الطبيــب  أو  المعالــج  الطبيــب   .3
الشــرعي الذي أجرى الكشــف على 

المتوفى.
الشــخص  أو  المحــل  صاحــب   .4
القائــم بإدارتــه إذا حصلــت الوفــاة 
في فندق أو مستشــفى أو مدرسة 

أو مكان عمل أو أي محل آخر.
اإلصــالح  مؤسســة  مديــر   .5
والتأهيــل إذا كانــت الوفــاة داخــل 
يذكــر  المؤسســة، وال  أحــد مراكــز 

المكان في شهادة الوفاة.
6. الموظــف المختــص حــال علمــه 
تحــدث  التــي  الوفــاة  بواقعــة 
خــارج المملكــة وتكــون مســؤولية 
الوفــاة  عــن  بالتبليــغ  المكلفيــن 
مسئولية مباشرة بحسب الترتيب 
المتقــدم، وتنتفي هذه المســؤولية 

إذا قام أي منهم بالتبليغ.

مادة )۱۲(
يكــون التبليــغ عــن واقعــة الوفــاة 
خــالل  المملكــة  داخــل  تتــم  التــي 
اثنتين وســبعين ســاعة مــن تاريخ 
الوفــاة، وتكــون المدة ســتين يوًما 
مــن تاريخ الوفاة إذا حدثت خارج 

المملكة.

مادة )۱۳(
إذا عثــر على جثة إنســان مجهول، 
يكون التبليغ عنها وقيدها بســجل 
التــي  لإلجــراءات  طبًقــا  الوفيــات 

تحددها الالئحة التنفيذية.

مادة )14(
فــي حالــة وجود عذر لــدى المكلف 
بالتبليــغ عن الميالد أو الوفاة حال 
بينــه وبين التبليغ خــالل المواعيد 
القانــون،  هــذا  بموجــب  المقــررة 
يقــدم المكلــف بالتبليــغ طلًبــا بذلك 
إلــى الرئيــس خــالل موعــد أقصــاه 
انتهــاء  تاريــخ  مــن  يوًمــا  ثالثيــن 
الميعــاد المقــرر مبيًنا به هــذا العذر 
ومرفًقــا بــه مــا يفيد ســداد الرســم 
المقــرر. ويجــب أن يبــت الرئيــس 
أو مــن يفوضــه فــي الطلــب خــالل 
تاريــخ  مــن  يوًمــا  عشــر  خمســة 
تقديمــه، وفــي حالة رفــض الطلب 
يجب أن يكون هذا الرفض مسبًبا، 
ويعتبــر مضــي ثالثــون يوًمــا مــن 
تاريــخ تقديــم الطلــب دون إصدار 
قــرار فيــه بمثابــة رفــض ضمني له 
وفي حالة رفض الطلب صراحة أو 
ضمنًيا ال يقيد المولود أو المتوفى 

إال بعد صدور حكم قضائي بات.

مادة )15(
ال  الطبيعيــة  الوفــاة  حالــة  فــي 
يجــوز دفــن الجثــة بغيــر تصريــح 
مــن الطبيب المعالــج، وإذا وجدت 
شــبهة تدل على أن الوفاة جنائية، 
فــال  ذلــك،  إلــى  تدعــو  ظــروف  أو 

يصــرح بالدفن إال بعد إبالغ الجهة 
والحصــول  المختصــة،  القضائيــة 
بعــد  بالدفــن  منهــا  تصريــح  علــى 
إيــداع الطبيــب الشــرعي تقريــره، 
عــن  المســؤول  الموظــف  وعلــى 
المقبرة عدم السماح بدفن أي جثة 

إال بعد استالمه التصريح الدفن.

الفصل الرابع
الحجية وسرية البيانات 

واستخراج شهادات 
الميالد والوفاة

مادة )16(
علــى الرئيــس أو مــن يفوضــه عند 
قيام أي شــخص بإيداع مستندات 
عنــد  أو  معلومــات  أو  بيانــات  أو 
منهــا  أي  علــى  الحصــول  طلبــه 
أن  القانــون  هــذا  أحــكام  بموجــب 
يتأكد من صحة ودقة وســالمة ما 
يــراد إيداعه أو طلبه بكافة الطرق 
فــي  الشــك  حالــة  وفــي  المتاحــة، 
عــدم صحتها يقــوم بإبــالغ النيابة 
العامــة التخاذ اإلجــراءات الالزمة 

بشأنها.

مادة )17(
مــع عدم اإلخــالل بأحكام القوانين 
المعلومــات  بســرية  الصلــة  ذات 
والبيانــات، تعتبــر جميــع البيانــات 
المقيــدة بالســجل ســرية، ال يجــوز 
تداولهــا  أو  نشــرها  أو  اســتعمالها 
إال بالقــدر الــذي تقتضيــه مباشــرة 
ألغــراض  أو  قضائيــة،  إجــراءات 
تمكيــن أي جهة رســمية من القيام 
بأعمالهــا طبًقــا للقوانيــن واللوائــح 

والقرارات المنظمة لها.

مادة )18(
يتــم  التــي  الســجالت  تعتبــر 
إنشــائها أو حفظهــا طبًقــا ألحــكام 
الشــهادات  وكذلــك  القانــون،  هــذا 
طبًقــا  المســتخرجة  والصــور 
للوائــح والقرارات الصــادرة تنفيًذا 
الرســمية  الوثائــق  هــي  ألحكامــه، 
التــي  البيانــات  إلثبــات  الوحيــدة 

احتوتها.
بيانــات  مــن  أي  تغييــر  يجــوز  وال 
الســجل إال بموجــب حكــم قضائي 

بات.

مادة )19(
لكل ذي صفة الحق في اســتخراج 
تتعلــق  وفــاة  أو  ميــالد  شــهادة 
بالشــخص المولــود أو المتوفــى أو 
بأزواجــه،  أو  بفروعــه  أو  بأصولــه 
تبينــه  الــذي  النحــو  علــى  وذلــك 

الالئحة التنفيذية.

الفصل الخامس
الرسوم

مادة )۲۰(
يصدر الوزير - بعد موافقة مجلس 
الــوزراء - قــراًرا بتحديــد الرســوم 
التــي تحصلهــا الهيئــة نظير إصدار 

المســتخرجة  والصــور  الشــهادات 
طبًقــا للوائــح والقــرارات الصــادرة 
تنفيًذا ألحكام هذا القانون، وكذلك 
اإلفادات والبيانات بشــأن المواليد 
التبليــغ  فــي  والتأخيــر  والوفيــات 
عنها بعذر، ويستمر العمل بالرسوم 
الســارية لحين صدور قــرار الوزير 
بالرســوم الجديــدة طبًقــا ألحــكام 

هذا القانون.

الفصل السادس
العقوبات

مادة )21(
مــع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشــد 
العقوبــات أو  ينــص عليهــا قانــون 
أي قانــون آخــر يعاقــب بالحبــس، 
تتجــاوز  ال  التــي  وبالغرامــة 
خمســمائة دينــار، أو بإحدى هاتين 
العقوبتيــن كل مــن ارتكــب أًيــا من 

األفعال اآلتية:
1. أبلــغ بســوء قصــد عــن مولود أو 
قيــد  ذلــك  متوفــى، وترتــب علــى 
المولــود أو المتوفى بالســجل أكثر 

من مرة.
2. قدم عمًدا بيانات غير صحيحة 
أو  احتياليــة  طــرق  إلــى  لجــا  أو 
وســائل غيــر مشــروعة لقيد مولود 
وتحكــم  الســجل  فــي  متوفــى  أو 
المحكمة بشــطب القيد الذي يثبت 

عدم صحته.
3. تخلــف عــن التبليــغ، وهو مكلف 
تقديــم  رفــض  أو  بذلــك،  قانوًنــا 
هــذا  بموجــب  المطلوبــة  البيانــات 
القانــون، أو رفض الحضور لإلدالء 

بالمعلومات المطلوبة.
البيانــات  فــي  تغييــًرا  أحــدث   .4
الــواردة فــي الســجل بــدون حكــم 

قضائي بات.
5. أتلف عمًدا أو تسبب في إتالف 
أو ضياع السجالت، وما يتعلق بها 
مــن مســتندات محفوظــة بموجب 

أحكام هذا القانون.
6. خالــف أحــكام المــادة )۱۰( مــن 

هذا القانون.

الفصل السابع
أحكام ختامية وتنفيذية

مادة )22(
 )1( رقــم  بقانــون  المرســوم  يلغــي 
تســجيل  بتنظيــم   ۱۹۷۰ لســنة 
المواليــد والوفيــات، كمــا ُيلغي كل 

نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة )23(
الــوزراء،  مجلــس  رئيــس  ُيصــدر 
الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون، 
خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل 

به.

مادة )24(
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  علــى 
والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ 
هــذا القانــون، وُيعمل بــه من اليوم 
التالــي لتاريخ نشــره فــي الجريدة 

الرسمية.

المنامة - بنا

جاللة الملك يصادق ويصدر قانون تنظيم تسجيل المواليد والوفيات
ــا ــهـ ــارجـ ــن داخــــــل الــمــمــلــكــة وخـ ــيـ ــنـ ــواطـ ــمـ ــى الـ ــلـ تـــســـري أحـــكـــامـــه عـ

المنامة - بنا

الملــك  الجاللــة  البــالد صاحــب  تلقــى عاهــل 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة ورئيــس الــوزراء 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
ســلمان آل خليفــة وولــي العهــد نائــب القائــد 
األعلــى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
حمــد آل خليفــة برقيــات شــكر جوابيــة مــن 
الديمقراطيــة  ســيريالنكا  جمهوريــة  رئيــس 
االشــتراكية مايتريبــاال سيريســينا؛ رًدا علــى 
برقياتهــم المعزيــة بضحايــا االنفجــارات التي 
استهدفت كنائس وفنادق ومرافق عامة عدة 

في العاصمة كولومبو.

البحرين تتلقى شكر 
سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة رئيس نادي الخريجينالرئيس السيريالنكي

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة برقيــة تهنئة من 
رئيس نادي الخريجين عبدالرحمن جمشــير؛ بمناســبة اختيار ســموه قائًدا عالمًيا من قبل منظمة 

الصحة العالمية. جاء نصها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 

آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
يشــرفني يا صاحب السمو باسمي وباسم جميع 
أعضاء مجلس إدارة ومنتسبي نادي الخريجين 
أن نرفع إلى سموكم أصدق التهاني والتبريكات 

بمناســبة اختيار ســموكم الكريم من قبل منظمة 
الصحة العالمية قائًدا عالمًيا على مستوى العالم 
وهــذا التكريــم بحــد ذاتــه هــو تكريــم للبحريــن 
الغاليــة قيادة وشــعًبا واعترافا من هذه المنظمة 
الدوليــة العاملــة في المجال الصحي بإســهامات 
ســموكم الكريــم لتطويــر القطــاع الصحــي فــي 
البحريــن وجعلــه فــي مصــاف الــدول المتقدمــة 

وتطبيق المعايير الصحية المتقدمة

ويعبــر نــادي الخريجيــن الــذي يضــم نخبــة مــن 
خريجــي الجامعــات ومثقفي البحرين لســموكم 
عــن فخــره واعتــزازه بهــذا اإلنجاز الدولــي الذي 
تحقيــق  فــي  لســموكم  وإســهاًما  اعترافــا  يعــد 
مجــال  فــي  العالميــة  الصحــة  منظمــة  أهــداف 
الرعايــة الصحية وحمل هذه الرســالة اإلنســانية 
مــن قبــل ســموكم هــو بحــد ذاتــه شــرف كبيــر 
لنــا جميعــا وأن البحريــن قيــادة وشــعًبا تصــون 
اإلنســان علــى أرضها. كما تمد يدهــا الحانية في 
الكــوارث الطبيعيــة إلى كل إنســان فــي كل بقاع 
الغــذاء والرعايــة الصحيــة  إلــى  العالــم يحتــاج 

ويحتاج إلى العالج و الدواء.
دمتم يا صاحب السمو ودامت أياديكم البيضاء 
وحفظكــم هللا جلــت قدرته ذخًرا وعــزا لمملكتنا 
البحريــن الحبيبــة الغاليــة فــي ظل قيــادة عاهل 
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 

خليفة ملك.
حفظكم هللا ودمتم ودامت البحرين.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

عبدالرحمن محمد سيف جمشير
رئيس نادي الخريجين

المنامة - بنا

الثالثاء
21 مايو 2019 
16 رمضان 1440



تــرأس رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
الجلســة  بــن ســلمان آل خليفــة  األميــر خليفــة 
االعتياديــة لمجلــس الــوزراء بقصــر القضيبيــة 
لمجلــس  العــام  األميــن  وأدلــى  أمــس.  صبــاح 
الــوزراء ياســر الناصــر عقب الجلســة بالتصريح 

التالي:
الصحــة  منظمــة  بقــرار  الــوزراء  مجلــس  أشــاد 
العالميــة بتكريــم رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة كقائد 
عالمــي، ورحب مجلس الوزراء بإعالن المنظمة 
عــن ذلك في اجتماعها الذي يعقد بمقر المنظمة 

بقصر األمم المتحدة بجنيف.
ونيابــة عــن المجلــس رفــع نائب رئيــس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة 
خالــص التهاني والتبريكات إلى صاحب الســمو 
الملكي رئيس الوزراء، وأكد مجلس الوزراء أنه 
تكريــم مســتحق واعتــراف دولــي بقائــد عالمــي 
مثل صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء على 
مــا تحقــق مــن إنجــازات عظيمــة في بــالده في 
مجــال الصحــة وتطويــر النظــام الصحــي فيهــا 
بمــا يتوافــق مع أهداف منظمــة الصحة العالمية 
المســتدامة  للتنميــة  المتحــدة  األمــم  وأهــداف 

.2030
وبمناســبة صــدور األمــر الملكــي الســامي بفــض 
دور االنعقــاد الســنوي العــادي األول مــن الفصل 
الســمو  صاحــب  وجــه  الخامــس،  التشــريعي 
إلــى  والتقديــر  الشــكر  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
مجلســي النواب والشورى رئيًسا وأعضاء؛ على 
مــا أبــدوه مــن تعــاون بنــاء ومثمر مــع الحكومة 
خالل هذا الدور، مشيًدا سموه بما تحقق بفضل 
هــذا التعــاون مــن إنجــازات زادت المكتســبات 

وعظمت المنجزات الوطنية.

مملكــة  التــزام  الــوزراء  مجلــس  أكــد  بعدهــا، 
الفلســطيني  الشــعب  بدعــم  الثابــت  البحريــن 
الشــقيق وحرصهــا علــى المســاهمة فــي كل مــا 
يهيئ خلق الفرص لتحسين أوضاعه وتطلعاته 
وقــوف  المجلــس  مؤكــًدا  المســتقلة،  لدولتــه 
المســاعي  كافــة  جانــب  إلــى  البحريــن  مملكــة 
ودعمهــا للمبــادرات التــي تحفــز االســتثمار فــي 
البنيــة التحتية والمرافق لتنمية الضفة الغربية 
“الســالم  العمــل  ورشــة  ومنهــا  غــزة،  وقطــاع 
مــن أجــل االزدهــار” التــي ستســتضيفها مملكــة 

المتحــدة  الواليــات  مــع  بالشــراكة  البحريــن 
األميركية.

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وجــه  بعدهــا، 
مــا يثيــر  التعامــل بحــزم مــع كل  إلــى  الــوزراء 
الفتنــة وشــق الصــف، وأدان ســموه وبشــدة مــا 
تثيــره بعــض المواقــع والحســابات اإللكترونيــة 
في وســائل التواصل االجتماعــي من محاوالت 
الفتنــة عبــر ترويــج االفتــراءات  لــزرع  مضللــة 
وتغريــدات  حســابات  خــالل  مــن  والشــائعات 
تســتهدف النيل من صالبة النســيج االجتماعي، 

وبتخطيــط وتآمر من أعــداء بالداخل والخارج، 
مشــيًدا ســموه بالوعي الذي يتحلى به المجتمع 
البحرينــي المتماســك فــي إحبــاط أهــداف هــذه 
الحســابات المغرضــة الضالة وإفشــال مســاعيها 

فيما تثيره من سموم وقيح خبيث.
ووجــه صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
إلــى التعامــل بشــدة وتكثيــف  وزارة الداخليــة 
الرصد والمتابعة واإلجراءات الحازمة والرادعة 
التــي تكفــل الحــد مــن الحســابات اإللكترونيــة 
المســيئة لألمن االجتماعي البحريني والحيلولة 

دون اســتمرارها فــي تحقيــق غاياتهــا الخبيثــة 
بمتابعــة رصدهــا واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة 
اإللكترونيــة  والخاليــا  عليهــا  القائميــن  ضــد 

المتعاونة معها.
كمــا وجه صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء 
المــدن  فــي  الخدميــة  الكفايــة  تحقيــق  إلــى 
الجديــدة بمــا يغني المواطن عن قطع مســافات 
طويلــة للحصــول علــى الخدمــات، والعمــل قدر 
اإلمــكان علــى أن تكــون فــي متنــاول يــده؛ فــي 
مــا  توفيــر كل  علــى  الحكومــي  الحــرص  إطــار 

مــن شــأنه تقديــم أفضــل الخدمــات الحكوميــة 
وأجودها للمواطنين.

وضمن هذا الســياق تابع صاحب الســمو الملكي 
رئيس الوزراء سير العمل في إنشاء مركز مدينة 
خليفة الصحي، ووجه سموه إلى مباشرة العمل 
في بناء المشــروع في شهر ســبتمبر المقبل بعد 
ترسية مناقصته واعتماد المخططات الهندسية 
والفنيــة، موجًها ســموه وزارة الصحة إلى وضع 
عيــادات صحيــة مؤقتــة فــي مدينــة خليفة إلى 
فيهــا،  لألهالــي  المشــروع خدمــة  انتهــاء  حيــن 
وضمــن هــذا الســياق فقــد قــدم وزيــر األشــغال 
وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمراني شــرًحا 
عــن مشــروع مركــز مدينة خليفــة الصحي الذي 
ســيقام علــى مســاحة 17 ألف متــر مربع، ويضم 
12 عيادة لألطباء، و6 عيادات أســنان، وأقســام 
الصيدلة واألشــعة والمختبــر والطوارئ والعالج 
الطبيعــي ورعاية الطفولــة واألمومة إلى جانب 

حوالي 270 موقف سيارات.
رئيــس  الملكــي  الســمو  رحــب صاحــب  بعدهــا، 
الوزراء بدعوة عاهل المملكة العربية السعودية 
الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود لعقــد قمتيــن طارئتين 
الخليــج  لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  لقــادة 
العربيــة وقادة الدول العربية بمكة المكرمة إلى 
جانب القمة اإلســالمية؛ لما تعكسه هذه الدعوة 
الحكيمــة مــن حــرص علــى التشــاور والتنســيق 
التحديــات  خضــم  فــي  العربــي  الخليجــي 
ومواجهــة المســتجدات الخطيــرة فــي المنطقة 
وأهميــة التوصــل إلــى موقــف جماعــي موحــد 
حيالهــا، كمــا تؤكــد هــذه الدعــوة الــدور الريــادي 
العربــي  العمــل  قيــادة  فــي  الشــقيقة  للمملكــة 
بوحــدة الموقــف لتجاوز الظــروف الدقيقة التي 

تمر بها المنطقة

قــرارات المجلـس
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سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء

المنامة - بنا

مجلــس الوزراء: تكريم “الصحة العالمية” األمير خليفة بن ســلمان اعتراف دولي بقائد عالمي

سمو رئيس الوزراء يوجه للتعامل بحزم مع كل ما يثير الفتنة وشق الصف

بعــد ذلــك بحــث المجلس الموضوعــات المدرجة علــى جدول أعمالــه على النحو 
التالي:

أواًل: أشاد صاحب السمو الملكي رئيس 
الــوزراء بتوجيــه عاهــل البــالد صاحــب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
بــوزارة  الدبلوماســي  المعهــد  بتحويــل 
متخصصــة  أكاديميــة  إلــى  الخارجيــة 
اســم  تحمــل  الدبلوماســية  بالدراســات 
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، 
واالعتــزاز  بالتقديــر  ســموه  مســتذكًرا 
اضطلــع  الــذي  الكبيــر  الريــادي  الــدور 
بــه ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك آل 
خليفــة في تطويــر العمل الدبلوماســي، 
الســياق  هــذا  ضمــن  المجلــس  ووافــق 
على مشــروع مرسوم بإنشــاء أكاديمية 
محمــد بــن مبــارك آل خليفة للدراســات 

الدبلوماسية قدمه وزير الخارجية.
علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  ثانًيــا: 
المدنيــة  الخدمــة  مجلــس  توصيــة 
ولــي  الملكــي  الســمو  صاحــب  برئاســة 
العهــد نائــب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء علــى تقليــص 
الهيكل التنظيمــي الحالي لوزارة العدل 

والشؤون اإلسالمية واألوقاف، بخفض 
عدد الوكالء المســاعدين من 4 مناصب 
إلــى منصبيــن وتقليــص عــدد اإلدارات 
مــن 14 إدارة إلــى 11 إدارة؛ بنــاء علــى 
العرض الذي قدمه نائب رئيس مجلس 
الــوزراء نائــب رئيــس مجلــس الخدمــة 

المدنية.
علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  ثالًثــا: 
طلبــات  تقييــم  بشــأن  قــرار  مشــروع 
اإلعانات االســتثنائية لألندية للمشاركة 
ويهــدف  الخارجيــة.  البطــوالت  فــي 
مشــروع القرار إلــى تنظيم آلية موحدة 
لألنديــة  االســتثنائية  الطلبــات  لتقييــم 
الخارجيــة،  البطــوالت  فــي  للمشــاركة 
بإنشــاء لجنــة متخصصــة تــدرس هــذه 
الطلبــات وتضع توصياتهــا وترفعها إلى 

الوزير المختص.
علــى  بنــاء  المجلــس  موافقــة  وتأتــي 
للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  توصيــة 
عرضهــا  التــي  والتشــريعية  القانونيــة 
رئيــس  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب 

يصــدر  أن  علــى  المذكــورة،  اللجنــة 
مشــروع القــرار أعــاله من وزير شــؤون 

الشباب والرياضة.
التاريخيــة  للعالقــات  تكريســا  رابًعــا: 
الوطيدة بيــن مملكة البحرين والمملكة 
ودعمــا  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة 
البلديــن  بيــن  والتنســيق  للتعــاون 
الــوزراء  مجلــس  قــرر  الشــقيقين، 
الموافقــة علــى محضــر إنشــاء مجلــس 
التنســيق البحرينــي الســعودي وفــوض 
المجلس وزير الخارجية رئيس الجانب 
البحرينــي فــي هــذا المجلــس بالتوقيــع 

على المحضر المذكور.
إلــى  التنســيقي  المجلــس  ويهــدف 
تعزيــز التشــاور والتنســيق بيــن البلدين 
والمواضيــع  األمــور  فــي  الشــقيقين 
ذات االهتمــام المشــترك فــي المجــاالت 
االقتصادية والسياســية واالســتثمارية 
بااللتزامــات  يخــل  ال  بمــا  والعســكرية 
مجلــس  دول  بيــن  القائــم  والتعــاون 

التعاون لدول الخليج العربية.
إلــى  الــوزراء  مجلــس  أحــال  خامًســا: 
اإلجــراءات  وفــق  النــواب  مجلــس 
الدســتورية والقانونيــة مشــروع قانون 
بتعديــل بعــض مــواد المرســوم بقانــون 
رقــم )18( لســنة 1997 في شــأن تنظيم 
مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية المعد 
بقانــون بصيغتــه  االقتــراح  فــي ضــوء 
النــواب،  مجلــس  مــن  المقــدم  المعدلــة 
رأي  بمذكــرة  إشــفاعه  المجلــس  وقــرر 

الحكومة بشأنه.
علــى  الــوزراء  مجلــس  وافــق  سادًســا: 
اقتراح برغبة لتحققه على أرض الواقع 
بشأن تدريب وتأهيل العمالة البحرينية 
علــى  والعمــل  الحكومــي  القطــاع  فــي 

إحاللها مكان العمالة األجنبية.

ياسر الناصر

تحقيق الكفاية الخدمية 
في المدن الجديدة 

بما يغني المواطن عن 
قطع مسافات طويلة

البحرين تدعم تحفيز 
االستثمار في البنية 

التحتية لتنمية الضفة 
الغربية وقطاع غزة

ترحيب بدعوة خادم 
الحرمين الشريفين 

لعقد قمتين طارئتين 
بمكة المكرمة 

تقييم طلبات اإلعانات 
االستثنائية لألندية 

للمشاركة في 
البطوالت الخارجية

الموافقة على إنشاء 
أكاديمية محمد بن 

مبارك للدراسات 
الدبلوماسية

مجلس الوزراء يوافق 
على محضر إنشاء 

مجلس التنسيق 
البحريني السعودي
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أشــاد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء  صاحب الســمو 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة بالجهود التي يبذلها رجال األمن في الدفاع عن أمن 
الوطن وحماية المكتســبات الوطنية التي تحققت في ظل المســيرة التنموية الشاملة بقيادة 

عاهل البالد القائد األعلى صاحب الجاللة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة.

ونــوه ســموه بمــا تتبنــاه وزارة الداخليــة مــن 
برامــج ومبــادرات أســهمت فــي تحقيــق مبــدأ 
الشــراكة المجتمعية، وترســيخ مفهوم الهوية 

الوطنية. 
جــاء ذلــك خــال مأدبــة اإلفطــار التــي أقامها 
نائــب  العهــد  ولــي  الملكــي  الســمو  صاحــب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  بحضــور  الــوزراء، 
ســلمان بن حمد آل خليفة أمس لكبار الضباط 
والمســؤولين بــوزارة الداخليــة، بنــادي ضباط 

األمن العام.
ولدى وصول ســموه كان في االســتقبال وزير 
الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبد هللا 

آل خليفة. 
وهنــأ ســموه، جميــع منتســبي وزارة الداخلية 
بشــهر رمضــان المبــارك، داعيــا هللا أن يعيــده 
باليمــن والبــركات علــى وطننــا العزيــز، معربــا 
ســموه عن اعتــزازه وتقديــره لوزيــر الداخلية 
الكبيــر  دورهــم  علــى  الــوزارة  ولمنتســبي 
الحفــاظ  فــي  المخلصــة والنبيلــة  وجهودهــم 
على أمن الوطن واســتقراره، مســتذكرا سموه 
التضحيات التي يقدمها رجال األمن األوفياء 
فــي ســبيل الذود عن الوطــن، داعيا هللا العلي 
القدير أن يرحم شهداء الواجب الذين ضحوا 
بأرواحهم لحماية الوطن ومقدراته، وأن ينعم 

على مملكة البحرين بالخير والطمأنينة. 

عــن  ونيابــة  باســمه  الداخليــة  وزيــر  وعبــر 
منتســبي الــوزارة عــن بالــغ الشــكر واالمتنــان 
لصاحب الســمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الوزراء 

علــى مــا تفضــل به ســموه مــن إشــادة وتقدير 
للجهــود المخلصة لرجــال األمن، داعيًا المولى 
عز وجل، أن ينعم على سموه بموفور الصحة 
والســعادة وأن يحفظ مملكــة البحرين ويديم 

عليهــا نعمــة األمــن واألمــان، فــي ظــل قيــادة 
عاهل الباد القائد األعلى.

وأكــد  الوزيــر أن شــرطة البحريــن، وهي على 
اإلخــاص  مــن  مئويــة  إلــى  الدخــول  أعتــاب 

والتضحيــة والفــداء، ماضيــة فــي بــذل مزيــد 
الواجــب،  أداء  فــي  والتفانــي  العطــاء  مــن 
حيــث اســتطاعت أن تثبت قــدرة متميزة في 
التعامــل اإليجابي مع التحديــات والمتغيرات 
المتســارعة، مشددا على أن رجال األمن، على 
الجاهزيــة  درجــات  وأعلــى  االســتعداد  أهبــة 
األمــن  حفــظ  فــي  الواجــب  ألداء  والكفــاءة 

وإنفاذ القانون.
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مبادرات “الداخلية” أسهمت في تحقيق الشراكة المجتمعية
ســـمو ولـــي العهـــد: جهـــود مخلصـــة لرجـــال األمـــن فـــي الدفـــاع عـــن الوطـــن

بحــــث مستجــدات ”جائـــزة عيسى لخدمـــة اإلنسانيــة”
ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء جائزة عيســى لخدمة اإلنســانية ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة، في مكتبه بقصر القضيبية مســاء أمس، 
االجتمــاع الخامــس للــدورة الثالثــة لمجلــس أمنــاء الجائــزة لبحث مســتجدات منح الجائزة فــي دورتها الرابعــة -2018 2019، وذلك بحضــور نائبي الرئيــس وبقية أعضاء 

مجلس األمناء برفقة محمد بن عيسى المنتدب من قبل لجنة التحكيم لمشاركة فريق البحوث الميدانية التي أجرتها األمانة العامة مؤخرا.

مختلــف  اجتماعــه  خــال  المجلــس  اســتعرض  وقــد 
الموضوعــات المدرجــة علــى جدول أعمالــه، حيث اطلع 
علــى مذكــرة األمانــة العامــة بشــأن نتائــج أعمــال لجنــة 
تحكيــم الجائزة وما أعقبها من اســتطاعات بحثية عن 
األســماء الواردة في الكشــف المختصر المتضمن أسماء 
األفراد والمؤسسات المحتمل فوزها بالجائزة في ضوء 
البحــث الميدانــي الــذي أجرتــه األمانــة العامــة وعضــو 
لجنــة التحكيــم بالمملكــة المتحدة وجمهورية باكســتان 

اإلســامية والجمهورية الفرنســية، إلى جانب النظر في 
مذكــرة األمانــة العامــة بشــأن التعــاون مع منظمــة األمم 
كمــا  )اليونســكو(.  والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة  المتحــدة 
ناقش المقترحات بشأن عقد ندوات ومحاضرات بدول 
االتحــاد االوروبــي وبقية دول العالــم لمواصلة التعريف 
بأهــداف الجائــزة ومنجزاتهــا خــال عشــرة أعــوام مــن 

تأسيسها.
وقــد أشــاد المجلــس بجهــود األمانــة العامة فــي البحث 

والتقصــي وأثنــى علــى العمــل المتميــز الــذي قامــت بــه 
المختصــر  الكشــف  إلــى  الوصــول  فــي  التحكيــم  لجنــة 
الرابعــة. كمــا  للــدورة  الفائــز  اســم  واقتراحهــا بتحديــد 
تمت مناقشــة األفكار المطروحة للتحرك اإلعامي على 
الســاحة المحلية والدولية للترويج للجائزة وخلص إلى 
اســتعراض التصــورات واألفــكار الخاصــة بتنظيــم حفل 
الجائــزة القادم الذي تم تحديدة خال شــهر نوفمبر من 

العام الجاري.

وزير الداخلية: شرطة البحرين على أعتاب مئوية من التضحية
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 نتشرف بأن نرفع الى مقام

رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه

 أطيب التهاني والتبريكات

 بمناسبة اإلعالن عن اختيار سموه من

منظمة الصحة العالمية

 قائد عالمي

 في سابقة هي األولى من نوعها في تاريخ المنظمة

 تأكيدًا للدور الذي يقوم به سموه

في تعزيز مكانة ممكلة البحرين وخاصة المرتبطة باإلنسان

 د.أمابليه آر أجيلوس
 رئيس منظومة AMA التعليمية الدولية

 وأعضاء مجلس األمناء والرؤساء وأعضاء
الهيئتين األكاديمية واإلدارية

 والطلبة بجامعة AMA الدولية ومدرسة
للتدريب  AMA ومعهد  الدولية   AMA 

بمملكة البحرين



ُأعلــن فــي جنيــف أمــس عــن تكريــم رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة كقائد عالمي في المجــال الصحي من 
جانــب منظمــة الصحــة العالميــة، وذلــك خــال اجتماعــات جمعية الصحــة العالميــة الثانية والســبعين المنعقدة فــي قصر األمم المتحــدة بجنيف، 
بحضور المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريســوس، ورؤســاء دول وحكومات ووزراء الصحة من الدول األعضاء في المنظمة والبالغ 

عددها 194 دولة.

وقد جاء هذا التكريم تقديًرا لدور سموه الرائد 
فــي النهوض بقطــاع الصحة العامــة في مملكة 
البحرين، وتكريما إلســهامات ســموه ومبادراته 
ومــا حققــه من نجاحــات وإنجازات فــي مجال 

الصحة.
وُيعــد ســموه أول قائــد عالمــي يتــم تكريمه من 
جانــب منظمــة الصحة العالمية في ســابقة هي 
األولــى مــن نوعهــا وحدثــا فريــدا فــي تاريــخ 
المنظمة منذ إنشــائها بمنحها هذا التكريم ألول 
مــرة وألول شــخصية علــى مســتوى العالــم، بما 
يؤكد ما يحظى به سموه من تقدير دولي كبير 
علــى إنجازاتــه فــي مجــال التنميــة المســتدامة 

بصفة عامة والقطاع الصحي بصفة خاصة.
وتســلمت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح الدرع 
نيابة عن صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  العــام  المديــر  مــن 

“تيدروس أدهانوم غيبريسوس” .
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  أعــرب  وقــد 
الوزراء في كلمة له بهذه المناســبة، عن خالص 
لمنظمــة  العــام  المديــر  إلــى  والتقديــر  الشــكر 
الصحــة العالميــة علــى هــذا التقديــر والتكريــم، 
والــذي يأتــي مــن منظمــة عريقــة تحمل رســالة 
إنســانية نبيلة، كما أنه يرتبط بما حققته مملكة 
البحرين من إنجازات كبيرة في قطاع الصحة، 
التنميــة  لخطــط  أســاس  حجــر  يشــكل  الــذي 

المستدامة التي تتبناها المملكة.
وزيــرة  ألقتهــا  التــي  كلمتــه  فــي  ســموه  وأكــد 
الصحــة نيابــة عــن ســموه، أن القطــاع الصحــي 
كان لــه النصيــب األكبــر مــن اهتمــام الحكومــة، 
حيــث عملــت على توفيــر بنية صحيــة عصرية 
بالمنشــآت  وكيًفــا  كًمــا  واالرتقــاء  ومتطــورة، 
الصحية والعالجية وتزويدها بأحدث الوسائل 
الكــوادر  لتطويــر  إغفــال  دونمــا  التكنولوجيــة 
البشــرية وتأهيلها وفق إســتراتيجيات وخطط 

وطنية ممتدة ومتجددة عبر السنوات.
وقال سموه: “إن هذا التكريم يمثل حافًزا لنا في 
مملكــة البحرين على مواصلــة بذل الجهود في 

االرتقــاء بخدمات الرعايــة الصحية والعالجية 
وجعلها أكثر مواكبة لالحتياجات المتزايدة في 

ظل الزيادة السكانية والعمرانية”.
وأكــد ســموه اعتــزاز مملكــة البحريــن بتعاونهــا 
المســتمر القائم مع منظمــة الصحة العالمية في 
كل مــا مــن شــأنه دعم خطــط وبرامــج المنظمة 
في تحقيق اهداف التنمية المســتدامة، مشــيرا 
ســموه إلى اهتمام البحرين بتعزيز هذا التعاون 
وبصفــة خاصــة مــن خــالل “جائــزة خليفــة بــن 
ســلمان للتنميــة المســتدامة” لتدعــم بذلــك أهم 
أهــداف منظمــة الصحــة العالميــة فــي مختلــف 

المجاالت.
وقــال صاحــب الســمو الملكــي رئيس الــوزراء:” 
إننــا ننتهــز هــذه الفرصــة لإلشــادة باجتماعــات 
منظمة الصحة العالمية لهذا العام، والتي تحمل 
شعار )التغطية الصحية الشاملة .. عدم ترك أي 
أحــد خلــف الركب(، مما يؤكــد دور المنظمة في 
تحقيــق أهدافهــا الســامية في خدمة البشــرية، 
مقدريــن بــكل اعتــزاز دور المنظمــة في تحقيق 
أهــداف التنميــة المســتدامة والرعايــة األوليــة 

ومكافحة األمراض السارية وغير السارية”.
إن تكريــم  الصحــة  قالــت وزيــرة  مــن جانبهــا، 
بــن ســلمان آل  صاحــب الســمو األميــر خليفــة 

العالميــة  الصحــة  منظمــة  جانــب  مــن  خليفــة 
هــو اعتــراف دولــي مهــم وشــهادة عالميــة بمــا 
ودعــم  نهــج  بفضــل  البحريــن  مملكــة  حققتــه 
ســموه من إنجازات في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة في المجال الصحي، وحرص سموه 

علــى ضمــان تطبيــق أفضــل المعاييــر الصحيــة 
مــن  ومســتدامة  عاليــة  مســتويات  وتقديــم 

الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.
وأكدت أن تكريم ســموه يعد سابقة هي األولى 
مــن نوعهــا في تاريــخ منظمة الصحــة العالمية، 
وانــه لفخــر عظيــم الختيــار ســموه خــالل هــذا 

الحدث الرفيع المستوى بمقر المنظمة في قصر 
األمــم المتحــدة بجنيــف بحضــور رؤســاء دول 
وحكومــات ووزراء الصحة من الدول األعضاء 
فــي المنظمــة والبالــغ عددهــا 194 دولــة وتمثل 

الهيئة األعلى بالمنظمة التخاذ القرارات.
لهــا  ســموه  إلنابــة  البالــغ  عــن فخرهــا  وعبــرت 
إللقــاء الخطــاب نيابة عن ســموه خالل اإلعالن 
عــن التكريــم، مشــيرة بــأن هــذا اإلنجــاز الدولي 
الجديد يعكس التأثير والصدى العالمي الواسع 
إلســهامات رئيــس الــوزراء، معبــرة عــن فخرها 
وفخر القطاع الصحي بمملكة البحرين بســموه 
كقائــد عالمي وله إســهامات عظيمــة في مجال 
الصحــة، ومــا يمتلــك ســموه مــن ورؤى وأفــكار 
ومــا يحمله من سياســات ومبــادرات وما حققه 
مــن نجاحــات وإنجــازات لتكــون نماذجــا لدول 

العالم أجمع.
واشــارت وزيــرة الصحــة إلــى أن هــذا التقديــر 
جانــب  مــن  اعتراًفــا  يعكــس  الرفيــع  الدولــي 
منظمــة الصحــة العالميــة بــدور صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة في 
تفعيــل جهود المنظمة الرامية لتحقيق أهدافها 
وإنجــاز الرســالة التــي تســعى إليهــا والوظائــف 
التــي تؤديها، مبينة بأن ســموه أخذ على عاتقه 

تطويــر مملكــة البحريــن وحمــل رســالة تطويــر 
فــي  وخصوصــا  ومتابعــة  باهتمــام  الحكومــة 
المجــال الصحــي، ومتابعــة تطويــر المنظومــة 
الصحيــة ووضع إســتراتيجية إلصالح وتطوير 
النظــام الصحــي بالتوافــق مــع أهــداف منظمــة 

الصحة العالمية.
وكانت أعمال جمعية الصحة العالمية قد بدأت 
رئيــس  انتخــاب  خاللهــا  تــم  إجرائيــة  بجلســة 
جمعية الصحة العامة الثانية والســبعين، حيث 
العالميــة  الصحــة  لمنظمــة  العــام  المديــر  القــى 
تيدروس غيبريسوس كلمة رحب فيها بالوفود 
جــدول  اعتمــاد  تــم  كمــا  المشــاركين،  وجميــع 
األعمــال واســتعراض تقرير المجلــس التنفيذي 

عن دورتيه السابقتين.
فيــه  تــم  الــذي  المتحــدة  األمــم  قصــر  ويعــد 
األمــم  لمنظمــة  األوروبــي  المقــر  هــو  التكريــم، 
المتحــدة، وقــد شــيد فــي الفتــرة ما بيــن 1929 
و1937، وأصبح في العام 1966 ثاني أكبر مقر 
لمنظمــة األمــم المتحــدة بعــد مقراتهــا المركزية 
في نيويورك، ويرمز قصر األمم المتحدة للدور 
الذي مازالت تضطلع به األمم المتحدة بصفتها 
األمــن  تأميــن  علــى  القــادرة  الوحيــدة  األداة 

الجماعي حاليا.

المنامة - بنا

اإلعالن في جنيف عن تكريم سمو رئيس الوزراء قائدا عالميا 
ســمو األميــر خليفــة: التكريــم حافــز لنــا لالرتقــاء بخدمــات الرعايــة الصحيــة والعالجية

المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  العالميــة”  “الصحــة  دور  اعتــزاز  بــكل  نقــدر 

جانب من حفل تكريم سمو رئيس الوزراء بجنيف

وزيرة الصحة 

10local@albiladpress.com

مقر قصر األمم المتحدة في جنيف

قصر األمم المتحدة في جنيف

الصالح: سموه أخذ على عاتقه 
تطوير البحرين
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المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة تهنئة من رئيســة هيئة البحرين للثقافة واآلثار 
الشــيخة مــي بنــت محمــد آل خليفــة؛ بمناســبة اختيــار ســموه قائــدا عالميا مــن قبل منظمــة الصحــة العالمية. وفيمــا يلي نص 

البرقية:

خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
بــن ســلمان آل خليفــة حفظــه هللا ورعــاه 

رئيس الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

ســموكم  مقــام  إلــى  أرفــع  بــأن  أتشــرف 
الكريــم أســمى آيــات التقديــر واالحترام، 
داعية المولى القدير أن يحفظكم ويديم 

عليكم الصحة والعافية وطول العمر.
يطيــب لنــا يــا صاحــب الســمو أن نبــارك 

ألنفسنا أوال ولشعب البحرين كافة تكريم 
ســموكم “كقائــد عالمــي” من قبــل منظمة 
الصحــة العالميــة في ســابقة هــي األولى 
من نوعها في المنظمة. فإن ما تسطرونه 
فــي  اســتثنائية  إنجــازات  مــن  ســموكم 
مجــاالت التنميــة، والمشــاريع اإلنســانية 
الهادفــة إلــى إحــالل الســالم قــد وصلــت 
أصداؤهــا إلــى العالميــة، ووضعــت اســم 
الــدول  مقدمــة  ضمــن  البحريــن  مملكــة 
الداعية للعدل والمناهضة للتمييز بشتى 

أنواعــه، ونحــن نــرى دائمــا فــي ســموكم 
مثاال يحتذى به في الوطنية واإلنســانية 
والعمــل المتواصــل من أجل رفعة وتقدم 

هذه األرض الغالية.
أدامكــم هللا لنــا ولشــعب البحريــن ســندا 

وذخرا.
وتفضلــوا ســموكم بقبــول مجــدد التحية 

ومزيد من االحترام والتقدير...
مي بنت محمد آل خليفة 
رئيسة هيئة البحرين للثقافة واآلثار

العالميــة إلــى  أصداؤهــا  وصلــت  االســتثنائية  ســموه  إنجــازات 

سمو رئيس الوزراء يتلقى تهنئة مي بنت محمد

 المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة مزيــًدا من برقيــات التهاني من عدد من المســؤولين 
والمواطنين في المملكة؛ بمناسبة اختيار سموه قائًدا عالمًيا من قبل منظمة الصحة العالمية، سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ 

سمو رئيس الوزراء وأن يمتعه بوافر الصحة والسعادة ويسدد خطاه لما فيه خير وصاح مملكة البحرين.

فقــد تلقــى ســمو رئيــس الــوزراء برقيــات 
للبــر  النــور  جمعيــة  رئيســة  مــن:  كل  مــن 
الشــيخة لميــاء بنــت محمــد بــن خليفــة آل 
خليفــة وعضــوات الجمعيــة، ســفير مملكــة 
البحريــن لــدى جمهوريــا ألمانيــا االتحاديــة 
محمــد  عبــدهللا،  عبداللطيــف  عبــدهللا 
يوســف  فــاروق  إســحاق،  محمــد  الشــيخ 
خليــل المؤيــد، ســفير مملكــة البحرين لدى 
روســيا االتحاديــة أحمــد الســاعاتي، فــؤاد 
عبدعلي الجشــي وأوالده، الوكيل المساعد 

للشــؤون القنصليــة والمــوارد والمعلومــات 
بــوزارة الخارجيــة الســفير خليــل يعقــوب 
لســتاندرد  التنفيــذي  الرئيــس  الخيــاط، 
البحريــن عبــدهللا بوخــوة،  بنــك  تشــارترد 
محمــد داداباي، مستشــار تجــارب وحقوق 
الجاســم،  محمــد  الصحــة  وزارة  المرضــى 
مدير إدارة النقل بالطيران المدني ابتســام 
محمــد الشــمالن، رئيــس جمعيــة المكاتــب 
الهندســية البحرينيــة مازن أحمــد العمران، 
البشــرية  المــوارد  مشــرف  حجيــر،  خلــف 

شــركة بكتــل فــرع البحريــن محمــد جــالل 
وعمــوم  الــدوي  إبراهيــم  يوســف  باقــر، 
عائلــة الــدوي، عدنــان نــور الديــن بسيســو، 
لمرضــى  البحرينيــة  الجمعيــة  رئيــس 
غــالم  محمــد  محمــود  المتعــدد  التصلــب 
البلوشــي، يوســف وصديقــة وعبدالمجيــد 
وعبدالحميــد وعبدالرحمن أبنــاء المرحوم 
الشــيخ علي العوضي، واختصاصية وثائق 
نجــاة  الــوزراء  رئيــس  نائــب  بمكتــب  أول 

إبراهيم الخاجة.

العالميــة” “الصحــة  مــن  ســموه  تكريــم  بمناســبة 

سمو رئيس الوزراء يتلقى مزيدا من التهاني

وزيرة الصحة خالل اجتماعات جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين 



يأتي تكريم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمس كقائد عالمي من قبل منظمة الصحة 
العالمية في سابقة هي األولى من نوعها في تاريخ المنظمة، ليضيف صفحة جديدة من صفحات المجد لمملكة البحرين التي 
قدمت بقيادة عاهل البالد  صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة نموذًجا عالمًيا وتجربة فريدة في كيفية أن يكون 
اإلنسان محور كل جهد تنموي، وبذل الجهود محلًيا وعربًيا وعالمًيا لتحقيق خير اإلنسانية جميًعا والسالم والتنمية العالميين. 

إن تاريــخ ســمو رئيــس الــوزراء الحافــل 
علــى  وشــاهد  دليــل  خيــر  باإلنجــازات 
ذلــك، فقــد قــاد ســموه منــذ توليه رئاســة 
الحكومة الحرب ضد األمية واجتهد في 
تحقيق جودة التعليم وتحقيق مجانيته 
وخــاض  بــه،  االلتحــاق  علــى  والتحفيــز 
الحــرب ضد األمــراض الوبائيــة، واجتهد 
فــي تحقيــق نشــر الرعايــة الصحيــة فــي 
ربوع البحرين، ومن خالل إجادة اإلنفاق 
بــدأ فــي تطويــر البنيــة التحتيــة خاصــة 
المرتبطة بالتنمية البشرية واالقتصادية، 

وأطلق مشروع اإلسكان االجتماعي.
وبفضل جهود سمو رئيس الوزراء غدت 
مملكة البحرين متحررة تماًما من األمية 
والفقر واألمراض الوبائية يتمتع اإلنسان 
فيهــا بجــودة التعليــم والرعايــة الصحية 
والســكن، والعمــل الالئق، وجــودة الحياة 
بالشــروط القائمــة فــي الــدول المتقدمة، 
وتتمتــع  عصريــة،  تحتيــة  بنيــة  تمتلــك 
فئــة  فــي  وتأتــي  الثقافيــة،  بالحيويــة 
وفــي  جــًدا،  المرتفعــة  البشــرية  التنميــة 
وتحتــل  تنافســية،  العالــم  دول  مقدمــة 
األمــم  مؤشــر  فــي  عالمًيــا   18 المرتبــة 
المتحــدة لتنمية الحكومــة اإلليكترونية، 
 ، الســريع،  بالتطــور  عمرانهــا  ويتســم 
التــي  بالقطاعــات  اقتصادهــا  ويتمتــع 
استحدثها ســمو األمير خليفة بن سلمان 
وطورهــا، بالتنــوع بين النفــط ومنتجاته 
والصناعــات الثقيلــة والخدمــات الماليــة 
والســياحة  المتطــورة  والمصرفيــة 
والتجــارة، وحيــث غدت مقصــًدا مفضالً 

لألعمال واالستثمار.
ومن بوابة إنجازاته دخل سموه التاريخ 
كزعامــة عالمية، تعمل بــكل جهد لخدمة 
اإلنســان ليس فــي مملكــة البحرين فقط 

بل وفي العالم بأســره، وتصدير النموذج 
ليكــون  اإلنســان  تنميــة  فــي  البحرينــي 

نموذًجا يحتذى على مستوى العالم.
إن التكريــم المتوالــي والمســتحق الــذي 
حظــي به ســمو رئيس الــوزراء كان دليالً 
علــى النجــاح الباهــر في تحقيــق التنمية 
الشــاملة وتحديث الدولــة، فجل الجوائز 
التــي حصــل عليها ســموه مرتبط بمجال 
بالمجتمــع  واالرتقــاء  اإلنســان  تنميــة 

والتحديث والنهضة.
ولقــد حظــي ســمو رئيــس الــوزراء علــى 
التكريــم األكبــر واألهــم بالنســبة لــه كمــا 
يؤكــد ســموه دائًمــا مــن مملكــة البحريــن 
تقديًرا لدوره في بناء الدولة، فقد منحه 
عاهــل البــالد عــام 1999 “وســام الشــيخ 
عيســى بن ســلمان آل خليفة من الدرجة 
األولى”، وقبلها منحه سمو األمير الراحل 
عيســى بــن ســلمان آل خليفــة طيــب هللا 
ثــراه “وســام الشــيخ عيســى بــن ســلمان 
 ،1976 عــام  الممتــازة”،  الدرجــة  مــن 
و”وســام النهضة من الدرجــة األولى عام 
1976”. و”وشــاح القــالدة الخليفيــة فــي 
19 ديســمبر 1979”، وباإلضافــة إلى ذلك 
منحــه شــعب البحريــن فيًضــا مــن الحب 
والتقديــر واالمتنان لكل ما بذله وما زال 

يبذله سموه لخدمة اإلنسان البحريني.

وحظــي ســموه بالتكريــم الدولــي والــذي 
بــدأ مــن المراحــل األولــى لتولــي ســموه 
المســؤولية فــي فترة تنشــئته، ففي هذه 
الفتــرة حصــل علــى وســام الرافديــن من 
ابريــل   3 فــي  العــراق  الثانيــة،  الدرجــة 
1952 ووشــاح قائــد مــن الدرجــة األولى 
مــن وســام دانبيــرج مــن الدرجــة األولــى 
مــن الدانمــارك فــي 1957، ووســام األرز 

مــن الدرجــة األولى في مارس 1958 من 
لبنان.

قيــادة  مســئولية  ســموه  تولــي  ومنــذ 
الحكومــة حصــل ســموه علــى العديد من 
األوســمة والجوائــز منهــا وســام إيزابيــال 
الكاثوليكــي، مــن أســبانيا في 4 ديســمبر 
أدوا  الذيــن  لألشــخاص  ويمنــح   ،1981
واجبات جليلة لبالدهم. ووســام النهضة 
األعلــى المرصــع عالــي الشــأن مــن ملــك 
األردن في 30 يناير 1999، وهو الوســام 
1917 مــن قبــل األميــر  الــذي أنشــأ فــي 
حســين بــن علــي شــريف مكــة وينقســم 
إلــى 6 درجــات ويمنــح للقــادة مــن ملوك 
الذيــن  والحكومــات  الــدول  ورؤســاء 
الوســام.  هــذا  لنيــل  إنجازاتهــم  تؤهلهــم 
مملكــة  للدفــاع،  األعلــى  القائــد  ووســام 
ماليزيــا 2001، ووســام ســيكاتونا األكبــر 
ووشاحه الفلبين، 11 نوفمبر 2001، وقد 
أنشأ هذا الوسام في 1953، وينقسم إلى 
5 درجــات، ودرجــة الدكتــوراه الفخريــة 
ماليزيــا  العالميــة،  اإلســالمية  الجامعــة 
2001، والزمالــة الفخريــة، الكلية الملكية 
ووســام   ،2003 األيرلندييــن  للجراحيــن 
مملكــة  األولــى،  الدرجــة  مــن  الفــارس 
تايالند، 2003، ووسام الفيل األبيض من 
تايالنــد، فــي 12 أبريــل 2003، وقد أنشــأ 
هــذا الوســام، في نوفمبر 1861 وينقســم 
إلى 8 مراتب، ووســام التشــريف العلوي، 
مــارس2004،   23 المغربيــة  المملكــة 
والدكتــوراه الفخريــة مــن جامعــة أنديرا 
جوقــة  ووســام   ،2004 الهنــد  غانــدي، 
الفرنســي  الرئيــس  مــن  الرفيــع  الشــرق 
2004، وقــد أنشــأه نابليــون بونابرت في 
19 مايــو 1802 وينقســم إلــى 5 درجات، 
ووســام رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة 

البرلمانــي  والوســام   ،2005 المتحــدة 
الفلبيــن  المتميــزة  لإلنجــازات  الرفيــع 
مــن  األعلــى،  الفــارس  ووســام   .2005
الفلبيــن وهــو أعلــى وســام تمنحــه، عــام 
2007. والدكتــوراه الفخريــة مــن جامعة 
لورانس للعلوم التكنولوجية، ميتشجان، 
الواليــات المتحــدة، عــام 2008، وقــالدة 
أعلــى وســام  العزيــز، وهــي  الملــك عبــد 
يمنح من المملكة العربية الســعودية عام 
2009، ووســام درع الجزيرة من المملكة 
العربية الســعودية 2009، ووســام الدرع 
العــرب  الحقوقيــون  التحــاد  الذهبــي 
 2012 األفريقــي  االتحــاد  ودرع   ،2010
لــدور ســموه فــي تحقيــق الســلم واألمــن 

على المستويين اإلقليمي والدولي.
أمــا الجوائــز الدوليــة التــي حصــل عليهــا 
ســموه فمن أبرزها جائزة الشرف لإلنجاز 
المتميــز في التنمية الحضرية واإلســكان 
مــن األمــم المتحــدة عــام 2006، تقديــًرا 
لجهــود ســموه التنموية، ورفع المســتوى 
المعيشــي للمواطنين، وتحقيــق الحداثة 
الثقافــي  بالمــوروث  االحتفــاظ  مــع 
بالمســتوطنات  واالهتمــام  للبحريــن، 
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة والبيئيــة 
للمدن والقرى بهدف تأمين جودة الحياة 

للجميع.
ثــم عــادت ومنحــت األمــم المتحــدة فــي 
أكتوبــر 2009 عبر منظمة األمم المتحدة 
)اليونســكو(  والثقافــة  والعلــوم  للتربيــة 
ســمو رئيــس الــوزراء ميدالية “ابن ســينا 
الــدورة  اجتماعــات  خــالل  الذهبيــة” 
العــام  للمؤتمــر  والثالثيــن  الخامســة 
يبذلهــا  التــي  للجهــود  تقديــرا  للمنظمــة، 
سموه في دعم الثقافة والتراث اإلنساني 
التعليــم  وتطويــر  اليونســكو  ونشــاطات 
العربــي  المركــز  إنشــاء  فــي  واإلســهام 

للتراث العالمي في مملكة البحرين. 
ومــرة ثالثــة تمنــح األمــم المتحــدة ســمو 
رئيــس الوزراء جائزة األهــداف اإلنمائية 
كبيــر  احتفــال  فــي   2010 عــام  لأللفيــة 

بنيويــورك بحضــور نحــو 800 شــخصية 
عالميــة، بعــد مرور نحو 10 ســنوات على 
إعالن قادة دول العالم لألهداف اإلنمائية 
لأللفيــة بالتزامن مع قمــة األمم المتحدة 
الجائــزة  هــذه  وتعــد  األلفيــة،  ألهــداف 
إقــراًرا مــن المنظمة األممية باإلســهامات 
ومســاهماته  األميــر  لســمو  المتميــزة 
الضخمــة في دفع عجلة التنمية الشــاملة 
ببــالده وتحقيــق اإلنجــازات البــارزة فــي 
المســتدامة،  التنميــة  مجــاالت  مختلــف 
وتقديــًرا لســموه فــي تحقيــق األهــداف 
اإلنمائيــة لأللفيــة، والــذي جــاء انطالًقــا 
علــى  المرتكــزة  التنمويــة  رؤيتــه  مــن 
تحســين مســتوى حياة الفــرد وخصوًصا 
في مجاالت التعليم والصحة واإلســكان 
بالنهــوض  الكفيلــة  السياســات  ووضــع 

ا. ا واقتصاديًّ بالمجتمع اجتماعيًّ
ومــن الجوائــز التــي حصــل عليها ســموه 
“الجائــزة الذهبيــة” مــن االتحــاد الدولــي 
لســيدات األعمــال والمهنيــات فــي كوريا 
23 مايــو2014، فــي تأكيــد متجــدد على 
جهود سموه الكبيرة في خدمة اإلنسانية 
واإلقليــم  الوطــن  حــدود  تعــدت  والتــي 
لتشــمل العالــم أجمع ، وهــي المرة األولى 
في تاريخ االتحاد التي يتم منحها لرجل 
ا إلنجازات  مــن قادة التغيير تقديــًرا دوليًّ

سموه الكبيرة في مجال تمكين المرأة.
“تكنولوجيــا  جائــزة  ســموه  منــح  ثــم 
التنميــة  فــي  واالتصــاالت  المعلومــات 
منــح  ويأتــي   ،2015 عــام  المســتدامة”  
واضحــة  كداللــة  لســموه  الجائــزة  هــذه 
علــى التقــدم الذي تحقق فــي الدولة في 
ثالثــة مجاالت مرتبطــة وهي تكنولوجيا 
والتنميــة  االتصــاالت،  المعلومــات، 
العمــل  محــور  غــدت  التــي  المســتدامة 
والسياســي  واالجتماعــي  االقتصــادي 
األمــم  اســتراتيجية  فــي  والتكنولوجــي 

المتحدة لما بعد 2015.
عربًيا كرم اتحاد المصارف العربية ســمو 
“الرؤيــة  جائــزة  بمنحــه  الــوزراء  رئيــس 

العربــي  المصرفــي  العمــل  فــي  القياديــة 
والدولــي لعــام 2009” وذلك كأول قيادي 
عربــي تمنح له مثل هــذه الجائزة تقديًرا 
لجهود سموه في تطوير قطاع الخدمات 
تحولــت  حتــى  والمصرفيــة،  الماليــة 
ماليــة  خدمــات  مركــز  إلــى  البحريــن 
لجهــود  وتقديــًرا  للمنطقــة،  ومصرفيــة 
وإنجازات سموه الكبيرة في بناء نموذج 
اقتصــادي ومصرفــي بــات محــل اهتمام 

وتقدير دولي.
ولم يقتصر تكريم صاحب السمو الملكي 
رئيــس الــوزراء على ذلك، بل حصل على 
تكريــم عربــي كبير مــن الجامعــة العربية 
“درع  ســموه  بمنــح   ،2017 أبريــل  فــي 
جامعــة الــدول العربية للريادة في مجال 
العمــل التنمــوي العربــي”، فــي احتفاليــة 
كبيــرة، تقديًرا للجهود الكبيرة والمتميزة 
التي بذلها ســموه فــي دفع عجلة التنمية 
فــي المملكــة، وقــد منــح ســموه الجائــزة 
بحضــور العديــد من الشــخصيات المهمة 
على المســتويين الرسمي وغير الرسمي، 
الســابقان  العامــان  األمينــان  بينهــم  مــن 
للجامعــة العربيــة عمــرو موســى و نبيــل 

العربي.
الــدول  جامعــة  عــام  أميــن  لخــص  لقــد 
العربية  أحمد أبو الغيط، مسيرة صاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء  عندما قال 
فــي كلمــات خلدهــا التاريــخ: “قليلــة هي 
الشخصيات العربية التي خاضت معترك 
ســمو  فعــل  مثلمــا  والتحديــث  التنميــة 
األميــر خليفــة بــن ســلمان، وقليلــة هــي 
القيــادات التــي أدركــت منــذ وقــت مبكــر 
أن معركتنــا كعــرب، هــي معركــة تنميــة 
وعمــران وبنــاء فــي المقــام األول، تنمية 
بالنــاس  تنميــة  اإلنســان،  البلــدان وبنــاء 
ومــن أجــل الناس.. لقــد أصبحــت مملكة 
المــوارد،  صغيــرة  دولــة  وهــي  البحريــن 
مركــزا ماليــا وتجاريا في محيطها يشــار 
إليهــا بالبنان ويقصدها المســتثمرون من 

الشرق والغرب”.
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أكــد عــدد مــن المســؤولين والشــخصيات أن تكريــم رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة مــن قبل منظمــة الصحــة العالمية باختيار ســموه قائــدا عالميا ليس 

األول ولن يكون األخير.

وأشــاروا إلــى أن التكريــم يعــد نجاحــا لمملكــة 
البحريــن وبرامــج حكومتها وإلســهامات ســموه 
الشخصية داخل البحرين وخارجها، والذي عزز 
مــا بــادرت بــه منظمــة الصحــة العالميــة الختيار 
ســموه قائــدا عالميــا تخطــت إســهاماته حــدود 

المملكة.
وفــي هذا الصدد أشــار مســاعد وزيــر الخارجية 
عبدهللا الدوســري إلى أن تكريم صاحب الســمو 
آل خليفــة،  ســلمان  بــن  األميــر خليفــة  الملكــي 
الشــخصي  ســموه  وحــرص  اهتمــام  عــن  يعبــر 
والحكومــة بــكل ما يتعلــق بحقوق اإلنســان في 
البحريــن، وتحديــدا حــق اإلنســان فــي  مملكــة 
الصحــة، منوهــا بالبرامــج التنفيذيــة التــي تقوم 
بهــا الحكومة ومنهــا برنامج “نحو مجتمع العدل 
واألمــن والرفــاه” و “أمــن اقتصــادي واجتماعــي 

في إطار توازن مالي”.
وأكد الدوســري أن الحكومــة تحرص دوما على 
كل مــا يعزز صحة المواطــن البحريني وحقوقه 
الشــخصية مــن حيــث تمتعــه بالصحــة والنمــاء 
فــي مجتمــع ســليم معافى والقضــاء على جميع 
التــي  البيئيــة  أو  الصحيــة  ســواء  المعوقــات 

تواجهه.
لمملكــة  نجاحــا  يعــد  التكريــم  هــذا  إن  وقــال 
البحرين وبرامج حكومتها، والجهود الشخصية 
الســمو  لــدن صاحــب  مــن  المباشــرة  والمتابعــة 

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.
األول  ليــس  التكريــم  هــذا  أن  الدوســري  وأكــد 
ولــن يكــون األخيــر لســمو رئيــس الــوزراء؛ ألن 
مملكــة البحرين دائما ســباقة فــي تبوئها المراكز 
المتقدمــة فــي التصنيفــات الدوليــة فيمــا يتعلق 
بتوفيــر الحقوق المتنوعة للمواطن والمقيم في 

البحرين، وفي مقدمتها الصحة.
آيــات  أســمى  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  ورفــع 
التهانــي والتبريكات إلى صاحب الســمو الملكي 

ارئيس الوزراء بهذه المناسبة.
وأعــرب وكيل وزارة الصحة وليد خليفة المانع، 
عن سعادته بهذا التكريم، مشيرا إلى أن الجميع 
فــي مملكــة البحريــن يشــعر بالفخــر واالعتــزاز 
بتكريــم ســمو رئيــس الــوزراء، وقــال إن نجــاح 
سياســة الحكومة برئاسة ســموه أثبتت نجاحها 
فــي النهــوض بالصحة في مملكــة البحرين على 

مدى السنوات الماضية وحتى اليوم.
وأوضــح أن اإلنجــاز العالمــي هــو إشــادة كبيــرة، 
معــدالت  ألعلــى  البحريــن  مملكــة  وصلــت  إذ 
ومؤشــرات الصحــة وتنافــس مؤشــرات الصحة 
فــي العالــم، وحصل القطاع الصحي في المملكة 

على جوائز عالمية عدة.
لنــا هــو زيــادة متوســط  وقــال إن أكبــر جائــزة 
أعمــار البحرينييــن إلــى 78 عامــا، إذ كان يقــدر 
65 عامــا، مــا يعــد  قبــل نصــف قــرن بمتوســط 

إنجــازا كبيرا، كما أن البحرين تعتبر األولى على 
مســتوى العالم في أقل نســبة وفيات في قطاع 
األمومة والطفولة، وتميزت المملكة في برنامج 

الرعاية الصحية األولية.
مــن جانبــه قــال رئيــس تجمــع الوحــدة الوطنية 
الشــيخ عبداللطيــف آل محمود إن هــذا التكريم 
لصاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفة، باختياره قائدا عالميا من قبل منظمة 
مجــاالت  مــن  مجــاال  يمثــل  العالميــة،  الصحــة 

التباري في الخير.
وأكد ال محمود أن سموه يستحق هذا التكريم؛ 
لمــا بذله ســموه من جهود على مســتوى التنمية 
الشاملة للمواطنين، وما حظيت به البحرين من 
رقي على المســتوى العالمي تشهد به المنظمات 
الدوليــة تباعــا، ومــا هــذا التكريــم إال حلقــة مــن 
البحريــن  مملكــة  حكومــة  إنجــازات  سلســلة 

برئاسة سموه.
ورفــع آل محمــود الشــيخ أســمى آيــات التهانــي 
والتبريــكات إلــى ســمو رئيــس الــوزراء، متمنيــا 
لســموه دوام الصحة والعافية والعطاء للبحرين 

وأهلها.
مــن جانبهــا قالــت رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة 
األطبــاء البحرينيــة غادة القاســم: يســرني نيابة 
األطبــاء  جمعيــة  إدارة  مجلــس  أعضــاء  عــن 
واألطبــاء، وأصالــة عــن نفســي، أن أرفــع أســمى 
الســمو  لصاحــب  والتبريــكات  التهانــي  آيــات 
الملكــي رئيــس الوزراء؛ بمناســبة اختيار ســموه 
للتكريــم قائــدا عالميــا مــن قبــل منظمــة الصحة 

العالمية.
وأشــارت رئيســة جمعيــة األطبــاء إلــى أن هــذا 
التكريــم هــو تكريــم لمملكــة البحريــن، وللقطاع 

الصحــي، ولجميــع العاملين في هذا القطاع؛ ألن 
ســمو رئيس الــوزراء هــو الداعــم األول لجمعية 
األطبــاء ومــا تقــوم بــه الجمعيــة مــن مبــادرات 

تصب في مصلحة الطبيب.
وأضافت: هذا يجعلنا فخورين بأننا أبناء مملكة 
البحريــن حظيــت بقائــد عالمــي عظيــم تكرمــه 
منظمــة الصحــة العالميــة، ويمثل حافــزا لنا؛ من 
أجــل المضــي قدمــا فــي تنفيذ توجيهات ســموه 
فــي مجال تطويــر القطاع الصحــي والطبي في 

البحرين.
وقــال الوكيــل المســاعد الســابق بــوزارة الصحة 
والكاتــب المــؤرخ خليــل المريخــي، إن اختيــار 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس مجلس الــوزراء 
لتكريــم ســموه لــم يــأت مــن فــراغ؛ ألن المتتبــع 
ألنشطة سموه وما تقدمه الحكومة من خدمات 
متميــزة فــي مجــال الصحة، وإســهامات ســموه 
الشــخصية خارج مملكة البحرين أيضا، يعزز ما 
بادرت به منظمة الصحة العالمية الختيار سموه 

قائدا عالميا تخطت إسهاماته حدود المملكة.
وأشــار الكاتــب والمــؤرخ المريخي إلــى متابعته 
ومــدى  القياديــة  ســموه  لشــخصية  عقــود  منــذ 
حــرص ســموه علــى تحقيــق التنميــة للمجتمــع 
الــذي  الخليجــي  المجتمــع  وكذلــك  البحرينــي، 
يــدرك تمامــا مكانــة ســموه العظيمــة فــي قلــوب 
مكانــة  لــه  قائــد  ويعتبــر  الخليجــي،  المواطــن 
العربــي، رافعــا  مرموقــة فــي كل دول الخليــج 
ســمو  إلــى  والتبريــكات  التهانــي  آيــات  أســمى 

رئيس الوزراء بهذه المناسبة.
وعلــى الصعيــد النقابــي والعمالــي أكــد الرئيــس 
التنفيــذي لالتحــاد الحــر لنقابات عمــال البحرين 
يعقوب يوســف محمــد أن التكريــم الكبير وغير 

المســبوق علــى المســتوى الدولــي يؤكــد الــدور 
الــذي يلمســه الجميــع والــذي  الرائــد والتنمــوي 
اطلــع بــه ســموه بشــخصيته القياديــة المتفــردة 
والتي أســهمت في مسيرة نهضة وتنمية مملكة 
البحريــن التي يلمســها الجميــع بمختلف مناحي 

الحياة، وليس الصحة فقط.
وأوضــح يعقــوب أن التكريم يعــد اعترافا دوليا 
بمــا أنجزه ســمو رئيس الــوزراء للمواطنين على 
فــي  الصحيــة  الرعايــة  رفــع مســتويات  صعيــد 
والحــرص  المنطقــة،  فــي  مرتبــة  ألعلــى  البــالد 
علــى اســتدامة الخدمــات الصحيــة وفــق أرقــى 
الممارسات التي أكدتها المنظمات الدولية حتى 
أصبحت مملكة البحرين نموذجا يحتذى به في 

العالم أجمع.
وقــال األميــن العــام لجمعيــة البحريــن لرعايــة 
مرضى الســكلر زكريا الكاظم: لم يتفاجأ الشارع 
الخليجــي عمومــا والبحريني خصوصــا بمبادرة 
المنظمــة الدوليــة للصحــة فــي اختيــار صاحــب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء قائــدا عالميا في 
ســابقة تعــد األولى من نوعها فــي تاريخ منظمة 

الصحة العالمية.
وأكــد أن مرضــى الســكلر هــم االكثــر فرحــا بهذا 
التقديــر والتكريــم؛ ألنهــم أكثــر النــاس إحساســا 
باآلثــار اإليجابيــة التــي تركهــا صاحــب الســمو 
علــى حياتهــم، فلطالمــا عــرف القريــب والبعيــد 
اهتمــام ســموه باإلنســان كإنســان لــه الحــق فــي 
العيــش والتعليــم والصحــة، ومنــذ توليه رئاســة 
الحكومــة لــم يغــب عنــه طرفــة عيــن أن يلحــظ 
ويتابع احتياجــات المواطنين ويدبر أمرهم في 
معاشــهم وحياتهم اليوميــة، فكان األول وصوال 

إليهم والمسارع لرفع األذى عنهم.

ولفــت الكاظــم إلــى مــا بذلتــه الحكومة برئاســة 
سموه في زيادة ميزانية وزارة الصحة عاما بعد 
عــام رغــم التحديــات االقتصادية، إذ لــم تتنازل 
عــن أولويات رعاية الشــأن الصحي متقدمة عن 
أي شــأن آخــر، وهــو مــا ســاهم فــي تغيير ســوق 
الــدواء عالميــا بشــأن تطوير العالجــات الناجعة 

ألمراض الدم الوراثية.
بتحفيــز  قــام  الــوزراء  رئيــس  ســمو  إن  وقــال 
شركات األدوية إلى بذل المزيد من الجهود في 
تطويــر العقاقيــر الدوائيــة الفعالــة واســتحداث 
عناصــر جديــدة، عبر زيــادة حجم األمــوال التي 
اســتثمرتها الحكومة وحكومات الدول الشقيقة 
البحــث  مجــال  فــي  التعــاون  مجلــس  داخــل 
والدراســة، والذي حفز شــركات الــدواء العالمية 
الــذي  الســوق  هــذا  فــي  تموضعهــا  اعــادة  إلــى 

اهملته لفترة طويلة من الزمن.
الــوزراء أحــدث تغييــرا  وأكــد أن ســمو رئيــس 
ملحوظــا في تحســين الرعايــة المقدمة لمرضى 
الســكلر فــي البحريــن مســتعينا بمــا وهــب هللا 
البحريــن من مــوارد طبيعية وبشــرية وعالقات 

إنسانية.
وقــال إن تكريــم ســموه هــو تكريم للرؤيــة التي 
امتلكهــا وســعى إلــى تحقيقهــا ببصيــرة متوقدة 
ونظــرة للنتائــج بقلب صبور وشــغوف لتحســين 
حياة الناس وتطويرها، مشــددا على أن مرضى 
الســكلر هــم األحــق بشــكر ســمو رئيــس الــوزراء 
غيــرت حيــاة  التــي  ســموه  وتقديــر كل جهــود 
فــي  وســاهمت  البحريــن  فــي  الســكلر  مرضــى 

تحسين حياة زمالئهم في العالم.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء قائد عالمي إنجازاته تخطت المحلية
مســـؤولون: تكريـــم ســـمو األميـــر خليفـــة بـــن ســـلمان ليـــس األول ولـــن يكـــون األخيـــر

آل محمود: تكريم 
سموه يمثل أحد مجاالت 

التباري في الخير

يعقوب يوسف: تكريم 
سموه غير مسبوق 

على المستوى الدولي

الكاظم: مرضى 
السكلر هم األكثر فرحا 

بالتقدير والتكريم

الدوسري: تكريم 
سموه نجاح للبحرين 

وبرامج حكومتها

عبدالله الدوسري زكريا الكاظم يعقوب يوسفعبداللطيف آل محمود غادة القاسم وليد المانع خليل المريخي

ــي ــدولـ ــي و الـ ــل ــح ــم ــن الـــتـــكـــريـــم ال ــ ــرة حـــافـــلـــة م ــيـ ــسـ ــد عـــالـــمـــي ومـ ــائـ قـ



أكــد عــدد مــن المســؤولين الدولييــن والســفراء أن مملكــة البحرين أحــرزت قفزات 
واســعة علــى صعيــد تكريــس مكانتهــا كعضــو مســؤول فــي المجتمــع الدولــي تجاه 
مختلــف قضايــا المــرأة، مشــددين علــى أهمية اســتثمار ذلك عن طريــق قيام جميع 
الجهــات البحرينيــة ذات الصلــة بالترويج إلنجازات البحرين فــي مجال المرأة لدى 

مختلف دوائر التأثير وصنع القرار حول العالم.

وأشــار المســؤولون في تصريحــات لهم 
إلــى أن المجلــس األعلــى للمرأة برئاســة 
قرينــة العاهــل صاحبــة الســمو الملكــي 
األميرة ســبيكة بنت إبراهيــم آل خليفة  
مــن  األخيــرة  الســنوات  خــال  تمكــن 
فــي  والقــوي  الفاعــل  تكثيــف حضــوره 
الصلــة  ذات  الدوليــة  المحافــل  جميــع 
بالمــرأة، معتمــدا فــي ذلــك علــى تحولــه 
بالفعــل إلــى بيــت خبيــرة إقليمــي فــي 

مختلف قضايا المرأة.
للســام  الدولــي  المعهــد  رئيــس  وقــال 
بالشــرق األوسط وشمال إفريقيا نجيب 
فريجي إنه “رغم تحدي صغر المســاحة 
الجغرافيــة إال أن اســم مملكــة البحريــن 
المحافــل  مختلــف  فــي  بقــوة  يتــردد 
الدوليــة ذات الصلــة بالمرأة، خاصة وأن 
البحريــن اليــوم عضــو فاعــل فــي لجنــة 
وضــع المرأة فــي األمم المتحدة، وعضو 
المجلــس التنفيــذي التابــع لهيئــة األمــم 
حضــور  إلــى  إضافــة  للمــرأة،  المتحــدة 
البحريــن المؤثر والفاعــل في المنظمات 
اإلقليمية الخاصة بالمرأة أو لجنة المرأة 

العربية في جامعة الدول العربية”.
وتابــع فريجــي “كنــا جميعا شــهود عيان 
على النجاح البارز الذي حققته البحرين 

فــي  المتحــدة  األمــم  منصــة  علــى  مــن 
جائــزة  إطــاق  خــال  مــن  نيويــورك 
األميرة ســبيكة بنت إبراهيــم آل خليفة 
العالميــة لتمكيــن المــرأة، هــذه الجائــزة 
التــي تتبنــى آليــات تصلح لدعــم قضايا 
المــرأة فــي مخلــف دول العالــم، ونحــن 
واثقــون مــن أن دول العالــم الحريصــة 
علــى تقدم المرأة ستســتفيد من معايير 

هذه الجائزة الدولية”.
وأكــد “المجموعة الدوليــة باتت تعترف 
أكثــر بالــدور المهــم الــذي تلعبــه مملكــة 
البحريــن فــي تقديم أفضل الممارســات 
ذات الصلة بدعم ليس المرأة البحرينية 
فقط، وإنما المرأة حول العالم، واألرقام 
تحققهــا  التــي  العالميــة  والمؤشــرات 
البحرين علــى كثير من التقارير الدولية 
ذات الصلــة بالمرأة تؤكد ذلك، ومن هذا 
تعزيــز  علــى  نحــن حريصــون  المنطلــق 
للمــرأة  األعلــى  المجلــس  مــع  شــراكتنا 
إليجاد طرق أوسع للتعاون المشترك بما 

يحقق األهداف التي ننشدها جميعا”.
مكتــب  رئيــس  نــوه  ذاتــه  الســياق  فــي 
“اليونيدو” لاســتثمار والتكنولوجيا في 
البحرين  هاشــم حســين بــدور المجلس 
األعلــى للمــرأة فــي تعزيز حضــور المرأة 

فــي  الدوليــة  الســاحة  علــى  البحرينيــة 
المجــال  بينهــا  مــن  مختلفــة،  مجــاالت 
االقتصــادي وريــادة األعمــال، داعيا إلى 
المزيــد مــن الترويج إلنجــازات البحرين 
فــي هــذا المجــال، وللنســاء البحرينيات 
مشــهودة  نجاحــات  يحققــن  اللواتــي 
فــي مجــاالت مختلفة، وخاصــة رائدات 

األعمال.
وقال حســين “إنه ما من شــك بأن هناك 
جهودا كبيرة بذلت وأسفرت عما نلمسه 
اليــوم مــن حضور كبير لمملكــة البحرين 
فــي جميــع القضايــا الدوليــة ذات الصلة 
بالمــرأة، وأضــاف نحــن فــي )اليونيــدو( 
التجربــة  مــن  االســتفادة  علــى  حرصنــا 
البحرينية في نشر ثقافة ريادة األعمال 
وتمكيــن المــرأة، حتــى أن األميــن العــام 
لألمم المتحدة أنطونيو غوتريش أشــاد 
بالنمــوذج البحريني في تمكين الشــباب 

والمرأة حول العالم”.
الســفير اليابانــي لــدى مملكــة البحريــن 

“نــرى  مــن جانبــه  قــال  ايتــو،  هيديكــي 
فــي البحريــن أن المــرأة موجــودة فــي 
والتجاريــة  الحكوميــة  القطاعــات،  كل 
التشــريعية،  الســلطة  وفــي  واألهليــة، 
الســلك  فــي  بحرينيــات  وهنــاك 
الدبلوماســي وســيدات أعمــال وغيرهن 
مــن اللواتــي نعمل معهن باســتمرار، وأنا 
شــخصيا ســعيد جــدا بوجــودي فــي بلد 
حضــاري منفتــح تعمــل فيــه المــرأة مــع 

الرجل جنبا إلى جنب في بناء بلدها “.
وأضــاف الســفير إيتــو “ال أبالــغ إذا قلــت 
إننــا فــي اليابــان نطمــح باالســتفادة من 
تجربة مملكــة البحرين في دعم حضور 
المــرأة في مختلــف المجاالت، والخطط 
تنفذهــا  التــي  والمبــادرات  والبرامــج 
المجلــس األعلــى  فــي  البحريــن ممثلــة 
للمــرأة من أجل هذه الغاية”، وأشــار إلى 
أن لدى اليابان والبحرين عاقات تعاون 
وطيدة في الكثير من البرامج والملفات 

االقتصادية والتنموية وغيرها.

وقــال  الســفير الباكســتاني ســابقا لــدى 
البحرين جاويد مالك “بعد أن عشت في 
البحرين، شــهدت شــخصيًا العمل الهائل 
الــذي يقــوم بــه المجلــس األعلــى للمــرأة 
الملكــي  الســمو  صاحبــة  قيــادة  تحــت 
األميرة ســبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، 
لجهــوده  المجلــس  نقــدر  أن  ويجــب 
الراميــة إلــى دعــم المرأة وخلــق الفرص 
أمامها، وقد أصبح كل هذا ممكًنا بسبب 
رؤية وتوجيهات صاحب الجالة الملك 
بــن عيســى آل خليفــة، وجالتــه  حمــد 
القــادة العالمييــن المؤيديــن  أحــد أكثــر 
والمتحمســين إلعطــاء فرص متســاوية 

للمرأة “.
المجلــس  إن  مالــك  الســفير  وأضــاف 
األعلــى للمــرأة “أصبــح واحــدا مــن أكثــر 
المؤسسات الوطنية في مملكة البحرين 
أهميــة وتميًزا بســبب الخدمات المثالية 
والرائعــة والمميــزة التــي يقدمهــا لدعــم 
المــرأة البحرينية في مختلف المجاالت 

وعلى جميع المستويات”.
الســفير مالك، الذي يشغل حاليا منصب 
رئيس نادي األعمال الدبلوماسي ومقره 
لنــدن، أضــاف في هذا الصــدد “لقد نجح 
المجلــس األعلــى للمرأة فــي بناء روابط 
فعالــة مــع جميــع الــوزارات الحكوميــة، 
العــام  القطاعيــن  كيانــات  مــع  وكذلــك 
والخــاص؛ مــن أجــل تشــجيعهم والعمل 
حصــول  لضمــان  معهــم  وثيــق  بشــكل 
للعمــل  مناســبة  فــرص  علــى  النســاء 
وتشــجيعهن علــى دخــول قطــاع ريــادة 
مــن  النســاء  هــذا  مكــن  وقــد  األعمــال، 
االرتقاء بأنفســهن اقتصادًيا واجتماعًيا، 
النســاء  تــرى  أن  يمكنــك  واليــوم 
البحرينيات يساهمن مساهمة مهمة في 
الحكومــة والقطــاع الخــاص، كوزيــرات 
وأعضــاء في البرلمان وســفراء وقضاة، 
وفــي أدوار قياديــة أخــرى مثل وكيات 
في الوزيرات أو رئاسة كيانات حكومية 

مهمة”.

الرفاع - المجلس األعلى للمرأة

الترويج عالميا إلنجازات البحرين بمجال المرأة
ــدات األعـــمـــال ــ ــ ــا رائـ ــ ــرزه ــ ــاالت مــخــتــلــفــة أب ــجـ ــي مـ نـــجـــاحـــات مـــشـــهـــودة فـ
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تمكين الشعب الفلسطيني من االزدهار والنمو
ــود ــع الجهـ ــف جميـ ــتوجب تكاتـ ــة تسـ ــة المقبلـ ــة: المرحلـ ــر الخارجيـ وزيـ

استقبل وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة،، بمكتبه بالديوان العام للوزارة، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية الفلسطينية 
رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب.

الخارجيــة  وزيــر  رحــب  اللقــاء،  وخــال 
برئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة 
الفلســطينية  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
رئيــس االتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم، 
الثابــت  البحريــن  مجــدًدا موقــف مملكــة 
فــي  الفلســطينية  للقضيــة  والداعــم 
مختلــف المحافل الدولية، ولحق الشــعب 
الفلســطيني كغيــره مــن شــعوب المنطقــة 
فلســطينية  دولــة  إقامــة  فــي  والعالــم 
مــن  الرابــع  حــدود  علــى  وذلــك  مســتقلة 
القــدس  وعاصمتهــا   1967 لعــام  يونيــو 
الشــرقية على أســاس مبدأ حــل الدولتين 
ذات  الدوليــة  الشــرعية  قــرارات  ووفــق 

الصلة ومبادرة السام العربية.
وشــدد وزيــر الخارجيــة علــى أن المرحلة 
المقبلــة تســتوجب تكاتــف جميــع الجهود 
نحــو  ثابتــه  بخطــى  المســاعي  وتوحيــد 
ومتمســك  مشــرق  اقتصــادي  مســتقبل 
بالســام وداعــم للنمــو لصالح كل شــعوب 
المنطقــة، مشــيًرا إلــى أن ورشــة “الســام 
من أجل االزدهار” التي تستضيفها مملكة 
البحريــن بالشــراكة مع الواليــات المتحدة 
األمريكية تهدف إلى االستثمار في البنية 
التحتية والمرافق المطلوبة لتنمية الضفة 
الشــعب  وتمكيــن  غــزة  وقطــاع  الغربيــة 
الفلســطيني الشــقيق مــن االزدهــار والنمو 

وتحقيــق مســتقبل افضــل فــي المجــاالت 
كافة.

ونــوه الشــيخ خالــد بــن أحمــد بــن محمــد 
آل خليفــة بالجهــود الطيبــة التــي يبذلهــا 

الرجوب فــي النهوض بالحركــة الرياضية 
المســتويات،  علــى مختلــف  الفلســطينية 

متمنًيا له دوام التوفيق والسداد.
مــن جانبــه، أعــرب الرجــوب عــن اعتــزازه 

مثمًنــا  الخارجيــة،  وزيــر  معالــي  بلقــاء 
جهــود ومواقــف مملكــة البحرين األخوية 
متمنًيــا  الفلســطينية،  للقضيــة  الداعمــة 

لمملكة البحرين دوام التقدم والرخاء.

المنامة - وزارة الخارجية

مواكبة المبادرات البيئية ألهداف التنمية المستدامة
ـــرة ـــواد الخط ـــن الم ـــة ع ـــار الناتج ـــن اآلث ـــل م ـــداهلل: التقلي ـــن عب ـــد ب خال

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية 
التحتيــة الشــيخ خالــد بــن عبــد هللا آل خليفــة، حــرص واهتمام الحكومــة على أن 
تواكب سياســاتها ومبادراتها البيئية، الســيما الواردة في برنامج عملها، األهداف 

األممية للتنمية المستدامة.

وأوضــح أن حماية األوســاط البيئية وتعزيز 
المحميــة  المناطــق  وإدارة  البيئــي  الوعــي 
المــواد  عــن  الناتجــة  اآلثــار  مــن  والتقليــل 
للمخلفــات،  الســليمة  اإلدارة  عبــر  الخطــرة 
مسؤولية مشتركة، والبد أن تتم وفق أفضل 

الممارسات البيئية المتبعة دوليًا.
وكان الشــيخ خالد بن عبد هللا آل خليفة قد 
اســتقبل بمكتبــه فــي قصــر القضيبيــة امــس 
للبيئــة  المتحــدة  لألمــم  التنفيذيــة  المديــرة 
إطــار  فــي  وذلــك  بالنيابــة جويــس مســويا، 
زيارتهــا للمملكــة والمنطقــة لعقــد اجتماعــات 

رفيعــة المســتوى مــع شــركاء برنامــج األمــم 
التعــاون  تعزيــز  بهــدف  للبيئــة  المتحــدة 
وتوقيــع االتفاقيات الداعمة ألهداف التنمية 

المستدامة.
ب الشــيخ خالد بن  وفــي مســتهل اللقــاء، رحَّ
عبــد هللا بالمديــرة التنفيذية لألمــم المتحدة 
للبيئــة بالنيابــة، متمنيًا لها طيــب اإلقامة في 

مملكة البحرين، والتوفيق في أداء مهمتا.
كمــا أعــرب عــن تقديــره للــدور الــذي يضطلع 
بــه المكتــب اإلقليمــي لألمــم المتحــدة للبيئة 
فــي منطقــة غــرب آســيا، والــذي يتخــذ مــن 

مملكــة البحريــن مقــرًا لــه منــذ العــام 2001 
المنطقــة  دول  بيــن  وصــل  حلقــة  بوصفــه 
والمراكــز المختلفــة التابعــة لألمــم المتحــدة 
للبيئة، والمتمثل في تشجيع قيام الشراكات 
والمبــادرات البيئيــة مــن خــال تمكيــن دول 
وشــعوب المنطقة من تحســين جودة الحياة 

والحفاظ على الموارد.
مــن جانبها، أشــادت ســعادة الســيدة جويس 
مســويا، المديــرة التنفيذيــة لألمــم المتحــدة 
للبيئــة بالنيابــة، بالجهــود التي تبذلهــا مملكة 
البحريــن للحفــاظ على البيئــة وتعزيز كفاءة 

استخدام الموارد والطاقة.

قصر القضيبية - مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء

المنامة - وزارة الداخلية

العصفــور،  علــي  الشــمالية  محافــظ  اســتقبل 
الكاتــب والصحافــي البحرينــي رئيــس تحريــر 
“مجلــة رويــال” حافــظ عبدالغفــار، الــذي أهــداه 
نســخة من اإلصــدار األول للمجلة تحت عنوان 
“20 عاًمــا علــى الرحيــل” والــذي خصــص لمرور 
20 عامــا علــى وفاة المغفور له بــإذن هللا تعالى 
األمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل 
خليفــة )طيب هللا ثراه(. واحتوى اإلصدار على 
العديــد مــن المحطات المهمة فــي تاريخ مملكة 
البحرين التي تؤرخ لحقبة حكم األمير الراحل، 

وســط تطلــع من القائميــن على المجلــة بتقديم 
تغطيــات حصريــة ومتميــزة وتكريــس أعــوام 
فــي خدمــة الصحافة من خال هــذه المطبوعة 
بطريقــة  إعجابــه  المحافــظ  وأبــدى  الجديــدة. 
إخراج المجلة المتخصصة في السرد التوثيقي 
والهوايــات، معبــرًا عن اعتــزازه بتخصيص أول 
أعدادها لتخليد ذكرى مرور 20 عاما على وفاة 
األميــر الراحــل )طيب هللا ثراه(، مشــيدا بجهود 
القائميــن علــى إصــدار المجلة ومــا تضمنته من 

محتوى ومعلومات تاريخية.

العصفور يشيد بمضامين مجلة “رويال”

خليفة بن 
سلمان: الشباب 

عادل عيسى المرزوقهم األمل

Û  كانت تلك اللحظات من أجمل اللحظات التي يتشرف فيها أبناء البلد لقاء صاحب
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا 
ورعــاه.. هــي لحظــات فــي غايــة الجود والكــرم والحفــاوة والتقديــر واالمتنان لمن 
يعلــم جاهــًدا ويســعى لخدمــة وطنــه، فقد تشــرفت مع األبنــاء بلقاء ســموه - أبقاه 
هللا لنــا ذخــًرا ومتعــه بالصحــة والعافيــة والعمــر المديــد - بمجلســه يــوم األحــد 19 
مايو 2019 وســعدنا بلحظات من “المعاني الكبيرة” في تقدير ســموه بالشــباب وما 
يكنه لهذه الفئة من أبناء البحرين من محبة أبوية عهدناها من سموه تجاه أبنائه.

Û  وحين تحدث الشــباب مع ســموه عن محبتهم ومحبة أبناء الوطن له عرفاًنا بدوره
المشــهود، فإنهــم بذلــك يعبرون عن مشــاعر حقيقية تجاه “قائد” تعلمــوا منه العمل 
والبذل والعطاء والتفاني، ومن هذه المعاني يســتلهم الشــباب أيًضا ما هو منشــود 
منهــم مــن أدوار ومســئوليات فــي الحفــاظ على منجــزات الوطن مــن ناحية، وبذل 
أقصــى جهــد بعلمهم وعملهم وأفكارهم لمواصلة مســيرة نهضــة الباد وتقدمها من 
ناحيــة أخــرى، فســموه أكــد علــى أن الشــباب هــم األمــل وهم مشــاعل النــور وعماد 
الوطن، وال ريب في أن شريحة الشباب تحظى بدعم ورعاية سموه؛ ليتمكنوا من 

النجاح في مشوارهم العلمي األكاديمي وكذلك العملي في مختلف التخصصات.
Û  الكثيــر مــن شــباب البحريــن يتميــزون بالقــدرة علــى إثبــات وجودهــم فــي تحمــل

المســئوليات الوطنيــة واالجتماعيــة، وقدمــوا الكثيــر مــن النمــاذج المشــرفة فــي 
المجــاالت العلميــة وفــي االبتــكار وفــي تمثيــل البحريــن خيــر تمثيــل فــي مختلــف 
المحافــل، كمــا أن الــدور الــذي يلعبــه الشــباب وتثميــن جهودهــم مــن جانــب الدولة 
مبنــي علــى رؤيــة واضحــة أوالهــا ســمو رئيــس الــوزراء درجــة عالية مــن االهتمام 
تبــدأ بتشــجيعهم فــي مجاالت العلم والمعرفة وكذلك الســعي لتحقيق المكتســبات 
العلميــة والتعليميــة؛ ألنها من أركان األوطان المزدهرة التي تنهض بســواعد أبنائها 
المتســلحين بالعلــم والمعرفــة، والمؤمنيــن بإثبــات وجودهــم في كل الحقــول التي 
تســتدعي وجودهــم وجهدهــم وعطائهــم، وعلــى الــدوام، كانــت توجيهــات ســموه 
تصب في وضع الخطط والبرامج الداعمة للشــباب، ومنها على ســبيل المثال، فئة 
الجامعييــن بمــا يمنحهــم الفــرص للعمــل فــي التخصصــات التي تناســب مؤهاتهم 

ومجاالتهم، وإفساح المجال للمشاركة في مشاريع التنمية.
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ــم خـــفـــض الــــرســــوم الـــبـــلـــديـــة غـــيـــر مــمــكــن ــي ــم ــع ــف: ت ــلـ خـ
قرر مجلس بلدي المحرق منع ممارسة أنشطة الشيشة غير المرخصة في محافظة المحرق، 
وإجــراء حمــات تفتيشــية دوريــة لرصد المخالفين، وفتح تحقيق في حال رصد أي أنشــطة 

مخالفة وغير مرخصة، واتخاذ اإلجراءات الازمة بحقها.

وقبــل التصويــت، قــال رئيــس مجلــس بلــدي 
المحــرق غــازي المرباطــي إن المجلــس دأب 
علــى مــدار ســنوات مضــت على الســعي نحو 
إخــاء محافظة المحرق من ممارســة نشــاط 

الشيشة.
ولفــت إلــى أن المجلــس البلــدي مســؤول عــن 
رخــص  منــح  اشــتراطات  فــي  النظــر  إعــادة 
مزاولة نشاط الشيشة، حيث إنه وبالرغم من 
وجــود قــرار بوقف الترخيص لهذه األنشــطة، 
إال أن هناك تجاوزات تحدث في هذا السياق.

وأبــدى كل مــن البلــدي صالح بوهزاع وباســم 
المجدمي تحفظهما على تعميم منع ممارســة 
علــى  ومؤكديــن  المناطــق،  كل  فــي  النشــاط 
االســتثمارية  المناطــق  اســتثناء  ضــرورة 

والسياحية من هذا القرار.

البلــدي حســن  المجلــس  رئيــس  نائــب  وأمــا 
حــول  تحقيــق  بفتــح  طالــب  فقــد  الــدوي، 
المقاهــي التــي تمــارس نشــاط الشيشــة مــن 
البلدييــن  لــرأي  وموافقــا  ترخيــص،  دون 
بعــدم  العــود  وفاضــل  الكعبــي  عبدالعزيــز 
اســتثناء أي منطقــة مــن منــع مزاولــة هــذه 

األنشطة في المحافظة.
ومن جهة أخرى، أصر المجلس على توصيته 
بحيــث  البلديــة  الرســوم  بتعديــل  الســابقة 
يكــون لــكل مواطن الحق فــي الحصول على 

تخفيض في الرسوم البلدية لمسكنه.
جــاء ذلــك لــدى مناقشــة المجلــس رد وزيــر 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
العمرانــي عصام خلف على توصية المجلس، 
التخفيــض  طلبــات  أن  فيهــا  أكــد  والتــي 

البلديــة  الرســوم  مــن  واإلســقاط  واإلعفــاء 
خاضعــة ألحــكام الائحــة التنفيذية لشــؤون 
البلديات، وأنه ال يمكن تعميمها؛ نظرا لطبيعة 

وخصوصية كل طلب.
لقانــون  التنفيذيــة  الائحــة  أن  إلــى  وأشــار 
البلديــات نصــت علــى جــواز إســقاط كل أو 
ممــا  اإلعفــاء  أو  المتأخــرة  الرســوم  بعــض 

يســتجد منهــا علــى المدينيــن بهــا العتبــارات 
إنســانية بنــاء علــى طلــب مــن المديــن إلــى 

البلدية.
إلــى أن االســتجابة لطلبــات اإلعفــاء  ولفــت 
ال تتــم إال بعــد التأكــد مــن صحــة االعتبــارات 
التي يســتند إليها وإجراء البحث االجتماعي 

الازم.

التنسيق مع “موالت” لتركيب أجهزة أكياس القمامة
ــة ــاريـ ــجـ ــتـ ــي الـــــرســـــوم الـــبـــلـــديـــة الـ ــ إلعـــــــــادة الـــنـــظـــر فـ

قــال مدير عــام بلدية المحرق إبراهيم الجــودر إن البلدية 
تســعى لعقــد اتفاقيــات مــع عــدد مــن األســواق التجاريــة 
المغلقــة فــي المحافظــة لتركيــب أجهــزة توزيــع أكيــاس 

القمامة بها.
ولفت إلى أن هذا المســعى من شــأنه أن يرفع عن البلدية 
حماً ثقياً في عملية توزيع األكياس وتكاليف الموظفين 
القائمين على عملية التوزيع والبالغ عددهم خمسة أفراد، 
إلــى جانب إمكانية حصــول المواطنين على األكياس في 

خارج أوقات الدوام الرسمي.
المرباطــي  غــازي  المحــرق  بلــدي  مجلــس  رئيــس  ورأى   
أن هــذا المشــروع مــن شــأنه أن يســاهم فــي رفــع أعــداد 
ا  المرتادين إلى هذه األســواق، مما يشــكل لها عائًدا إيجابيًّ

وقيمة مضافة.
 إلــى ذلــك، ناقــش المجلس طلًبا بإعادة النظر في الرســوم 
البلديــة التجاريــة؛ نظــًرا للركــود الحاصــل فــي األســواق 
ترّتــب عليــه  العقــاري، والــذي  التأجيــر  المحليــة وقطــاع 
انخفــاض قيمــة اإليجــار الحقيقيــة للكثيــر مــن المحــات 

التجارية والشقق والمساكن.
 وعلــق مديــر عــام البلديــة إبراهيــم الجــودر أن تنفيذ هذا 

المقتــرح يتطلــب دراســة للســوق بشــكل ســنوي، وهــو مــا 
وجدت البلدية صعوبة في تنفيذه نتيجة خروج عدد من 

الموظفين ضمن برنامج التقاعد االختياري.

 وعليــه، رفــع المجلــس توصيــة لوزيــر األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصام خلف بشــأن إعادة 

النظر في هذه الرسوم.
البلدي صالح بوهزاع متحدثًا خالل اجتماع بلدي المحرق 
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مّرر مجلس بلدي المحرق مقترًحا يقضي بتخصيص مبالغ للحاالت الطارئة والعاجلة؛ إليواء األسر المتضررة من جراء 
الحريــق وغيرهــا مــن الحــاالت الطارئــة. ودعــا المجلس إلى مخاطبة وزارة شــؤون الشــباب والرياضة الســتخدام بيوت 

الشباب الواقع في منطقة قالي للحاالت الطارئة.

األعلــى  الحــد  رفــع  المجلــس  وقــّرر 
لمصــدر دخــل األســرة مــن 600 دينــار 
مــروع  لمســتحقي  دينــار   1000 إلــى 

تركيب عوازل األمطار.
بلديــة  عــام  مديــر  قــال  ذلــك،  إلــى   
المحــرق إبراهيــم الجــودر إن البلديــة 

أماكهــا،  علــى  بالمحافظــة  مطالبــة 
وإزالة المخالفات التي ترصدها.

وأكــد الجــودر أن التعــاون مــع العضــو 

البلــدي أمــر متحقق علــى أرض الواقع 
فيما يتعلق بعمليات اإلزالة.

توصيــة  علــى  منــه  ا  ردًّ ذلــك  جــاء 
إخطــار  باشــتراط  البلــدي  للمجلــس 
المرتبطــة  بالمخالفــة  الدائــرة  عضــو 
باإلزالــة قبــل البــدء بالتنفيــذ في حال 

تعديه على أماك البلدية.
المجلــس  وافــق  آخــر،  جانــب  ومــن   
البلــدي علــى مقتــرح ببنــاء مصلى في 
لخدمــة  بالحــد،  الشــجر”  “أم  حديقــة 
أهالــي المنطقــة، وذلــك مــن قبــل أحــد 

المحسنين.

ــار ــن دي  1000 ــى  ــ إل األمـــطـــار  عـــــوازل  ــن  مـ الــمــســتــفــيــديــن  راتــــب  ــف  ــق س ــع  ــ رف

تخصيص مبالغ للحاالت الطارئة

المحــرق  بلــدي  اجتمــاع  ســجل 
مــن  األول  للــدور  العاشــر  االعتيــادي 
تأخــر  الخامــس  التشــريعي  الفصــل 

البلدي صالح بوهزاع.

تغطية الجلسة: سيدعلي المحافظة
تصوير: رسول الحجيري

تأخر بوهزاع

غازي المرباطي ونائبه حسن الدوي

أوضــح استشــاري األمــراض الباطنية والســكري في مستشــفى نــور التخصصي أســعد الدفتر أن العالم يشــهد 10 
ماييــن حالــة وفــاة فــي كل ســنة بســبب ارتفــاع ضغــط الدم، مشــيًرا إلى أن الســبب الرئيــس أن نصــف المصابين 
بحالــة ارتفــاع ضغــط الــدم ال يعرفــون أنهم مصابين بالمرض.وأشــار الدفتر إلى تزايد عدد حــاالت اإلصابة بمرض 
الضغــط بنوعيــه لــدى البحرينيــن ، موضحــا أن واحد من كل ثاثــة بحرينين مصابا بالضغط ، مؤكدا أن ماتشــهده 
الرعاية الصحية بالبحرين ، وتطور الخدمات العاجية ، وأطلق مســارات رعاية صحية جديدة  بدعم مباشــر من 
الراعــي االول لتطــور الخدمــات الصحية الحكومية رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 

آل خليفة  .

 وقــال الدفتــر إن ارتفــاع ضغــط الــدم 
ــا للوفاة كونه  هــو المســبب األول عالميًّ
الرئيــس للجلطــات الدماغيــة،  الســبب 
الســكتة الدماغيــة، واحتشــاء العضلــة 

القلبية، ومضاعفات القلب األخرى.
الــدم  ضغــط  أن  المشــكلة  أن  وبيــن   
يصيــب حاليــا فــي واحد مــن كل ثاثة 
تشــخيصه  ويمكــن  بالغيــن،  أشــخاص 
بســهولة ويســر بمجرد قياس مســتوى 

قيــاس  آلــة  باســتخدام  الــدم  ضغــط 
ضغــط الــدم، فــإذا كان الضغــط أعلــى 
مــن 140 بالنســبة للضغــط االنقباضــي 
و90 بالنســبة للضغــط االنبســاطي فإن 
بالجلطــة  لإلصابــة  معــرض  الشــخص 
القلبيــة أو الســكتة الدماغيــة، والعــاج 
بســيط حيث اقترحــت منظمة الصحة 
والمتــوازن  الصحــي  الغــذاء  العالميــة 
وتقليــل ملــح الطعــام إلــى أقــل مــن 5 

غــم وأكل خمــس وجبــات مــن الفاكهــة 
والخضراوات باليوم إضافة إلى تقليل 
الدهــون المشــبعة فــي طعامنــا. ونحــن 
بحاجــة إلــى نصــف ســاعة يوميــا على 
األقــل مــع المحافظة علــى وزن مثالي، 
وزنــك  مــن  كلغــم   5 فقــدان  أن  حيــث 
يســاعدك علــى تقليــل ضغطــك بنســبة 
تتراوح من 10-2 مليمتر زئبقي واألهم 

من هذا كله االمتناع عن التدخين.

وأوضــح أن الشــخص المصــاب بحالــة 
ارتفاع ضغط الدم ممكن أن يعاني من 
الصــداع أو ضيــق في النفــس أو نزيف 
من األنف “الرعاف”، لكن قد تكون هذه 

األعــراض غيــر موجودة كونهــا تحدث 
فــي حالــة ارتفــاع ضغــط الدم الشــديد 
والحــاالت الحرجــة فقــط التــي تــؤدي 
للوفاة وفي أغلب األحيان الشــخص ال 

يشعر بارتفاع ضغط الدم.
 وذكــر أن تأثيــر ارتفاع ضغــط الدم قد 
يــؤدي إلــى فشــل كلــوي حــاد وبــدون 
إنــذار خاصــة عنــد المرضــى المصابيــن 
بــداء الســكري، أو قــد يصيــب شــبكية 
العيــن بالضــرر، كمــا انــه يســبب تصلب 
الشــرايين الطرفــي لألطــراف الســفلى 

الذي يعيق الحركة.

نصف المرضى بارتفاع ضغط الدم يجهلون إصابتهم

 أسعد الدفتر 

بدور المالكي
االستشاري 

الدفتر لـ “البالد”: 
العالم يشهد 

10 ماليين وفاة 
ا سنوّيً
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علــى الرغم من التحديات فــي التصميم والتنفيــذ والمراقبة

“الوقف” يبحث معياًرا لمعدالت الربح اإلسالمي

نّظــم صنــدوق الوقــف جلســة الطاولــة المســتديرة الثانية عشــرة حول موضوع “إنشــاء معيار لمعدل الربح اإلســامي - لمــاذا وكيف”، إذ جاء فيها أنــه “ينبغي على 
ا به لمعدل الربح واالبتعاد عن استخدام معايير أسعار الفائدة التقليدية، وذلك على الرغم من التحديات في تصميم  عالم التمويل اإلسامي أن يضع معياًرا خاصًّ

وتنفيذ ومراقبة المعيار الجديد”.

الجلســة  فــي  شــخًصا   20 شــارك  وقــد 
العديــد منهم مــن خــارج البحرين. وكان 
البنــك المركــزي الماليزي وبنك الســودان 
المركــزي مــن بيــن الهيئــات التنظيميــة - 
إلــى جانــب مصــرف البحريــن المركــزي 
- والــذي حضــر ممثلوه فــي هذا الحدث، 
كمــا حضــر الجلســة أيًضا ممارســون في 
وعلمــاء  وأكاديميــون  الصناعــة  قطــاع 
الشــريعة، كما تــم تمثيل هيئات المعايير 
كهيئة المحاســبة والمراجعة للمؤسسات 
وهيئــة   ”AAOIFI“ اإلســامية  الماليــة 
الدوليــة  اإلســامية  الماليــة  الســوق 

.”IIFM“
مــن  عــروض  بأربعــة  الجلســة  وبــدأت 
األمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة 
اإلســامية  الماليــة  للمؤسســات 
“AAOIFI”،عمر األنصاري، و مؤسس بنك 

ال ريبــا، بالواليــات المتحــدة األميركيــة، 
يحيــى عبد الرحمــن، ويونس صوالحي، 
األكاديميــة  فــي  الباحثيــن  كبــار  أحــد 
 ،)ISRA( الشــريعة  ألبحــاث  الدوليــة 

اإلســامي  للمعهــد  التنفيــذي  والرئيــس 
ســامي   ،)IRTI( والتدريــب  للبحــث 
الســويلم. وناقش المتحدثــون الجوانب 
معيــار  إنشــاء  إلــى  للحاجــة  المختلفــة 

جديد لمعدل الربح اإلســامي، والقضايا 
المتعلقة باســتخدام الليبور، والتطورات 
والقضايــا  الليبــور  باســتبدال  المتعلقــة 

العملية في تنفيذ معيار جديد. 

المنامة - المصرف المركزي

المشاركون في الطاولة المستديرة لصندوق الوقف

43 مليون دينار لتغطية 
صكوك سلم قصيرة األجل

المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
رقــم  اإلصــدار  تغطيــة  تمــت  بأنــه 
ISIN BH000134O883(  217( مــن 
صكــوك الســلم اإلســامية الحكومية 
قصيرة األجل التي يصدرها مصرف 
البحريــن المركــزي نيابــة عن حكومة 

البحرين.
 تبلــغ قيمــة اإلصــدار 43 مليــون دينار 
لفتــرة اســتحقاق 91 يوًمــا تبــدأ فــي 
أغســطس   21 إلــى   2019 مايــو   22
لهــذه  المتوقــع  العائــد  ويبلــغ   .2019
الصكــوك 3.18 % مقارنة بســعر 3.62 
% لإلصــدار الســابق بتاريخ 17 أبريل 
تغطيــة  تمــت  قــد  بأنــه  علًمــا   ،2019

اإلصدار بنسبة 294 %.

المنامة - المصرف المركزي

21 مايو 2019 الثالثاء
16 رمضان 1440

“أريج” توقف نشاط التأمين... و “المركزي” يحقق
ــتـــى تـــقـــديـــم خـــطـــة إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة واضـــحـــة ــر حـ ــم ــت ــس ــق الـــــتـــــداول م ــي ــل ــع ت

قّرر مجلس إدارة المجموعة العربية للتأمين “أريج” وقف أنشــطة التأمين 
المتعلقــة بأنشــطة االكتتــاب بعــد أن تــم إبــاغ مصــرف البحريــن المركزي 

بذلك، في الوقت الذي فتح فيه المصرف تحقيًقا بشأن المجموعة.

وتأتي هــذه التطورات على خلفيات 
البحريــن  مصــرف  قادهــا  تحــركات 
المركــزي فــي أبريــل الماضــي ووّجه 
خالهــا أوامر إلــى الشــركة لتصويب 
التــي  الجوهريــة  األمــور  مــن  عــدد 
تخــص عمل الشــركة مــن بينها وقف 
تقليــص الموظفين وتعيين من يقوم 

بمهام الرئيس التنفيذي.
وجــاء فــي تنويــه نشــر علــى بورصة 
المركــزي  المصــرف  أن  البحريــن 
قــد أحيــط علًمــا بــأن مجلــس إدارة 
المجموعــة العربيــة للتأميــن قــد قّرر 
المتعلقــة  التأميــن  أنشــطة  وقــف 

بأنشطة االكتتاب.
ذلــك  المصــرف  يبحــث  أن  وإلــى 
األمــر وفًقــا للمركز القانونــي والمالي 
للشــركة، فســيقوم مصــرف البحرين 
شــأن  فــي  بالتحقيــق  المركــزي 
مجلــس  اتخذهــا  التــي  اإلجــراءات 
ضــوء  علــى  للمجموعــة  اإلدارة 
التوجيهــات التــي أصدرهــا المصرف 
للمجموعــة بتاريــخ 16 أبريل 2019، 
تعييــن  اآلتــي:  فــي  تتمثــل  والتــي 
بعــد  للشــركة  دائــم  تنفيــذي  رئيــس 
وحتــى  المصــرف،  موافقــة  أخــذ 
ذلــك الوقــت، تعييــن أحــد موظفــي 

المناصــب العليــا بالشــركة الحالييــن 
التنفيــذي  الرئيــس  بأعمــال  كقائــم 
للشركة بشكل مؤقت، تعليق وبشكل 
الخاصــة  القــرارات  جميــع  فــوري 
بتسريح الموظفين وجميع القرارات 
الخاصــة بالتوقــف عــن األعمــال فــي 
الشــركات  أو  المكاتــب  أو  الفــروع 
التابعــة في الخارج، إلى حين تقديم 
خطــة عمــل وإســتراتيجية واضحــة 
من جانب الشركة للمصرف، وتقديم 

إستراتيجية عمل واضحة من جانب 
الشركة للمصرف المركزي.

وتشــمل األوامــر كذلــك، مــلء جميع 
المناصب األساسية الشاغرة الحالية 
والمناصــب األخرى المهمة بموظفين 
مناســبين، والقيام بما يلزم الستعادة 
مــن  للشــركة  االئتمانــي  التصنيــف 
التصنيــف  وكاالت  إحــدى  جانــب 
والعمــل علــى تحســين األعمــال، إلى 
جانــب إصــدار بيــان صحافــي حــول 

االتجــاه اإلســتراتيجي للشــركة بعــد 
الازمــة  الموافقــة  وأخــذ  مناقشــته 
بهــذا الشــأن مــن المصــرف المركــزي، 
فــي حين يجب علــى مجلس اإلدارة 
الممارســات  أفضــل  وتعزيــز  إتبــاع 

المتعلقة بحوكمة الشركات.
المركــزي  البحريــن  مصــرف  وأفــاد 
أريــج،  مجموعــة  فــي  المســاهمين 
أســهم  علــى  التــداول  تعليــق  أن 
الشــركة سيســتمر إلى حيــن االنتهاء 

مــن التحقيــق، وتقديــم خطــة عمــل 
وإســتراتيجية واضحــة مــن جانــب 

الشركة للمصرف.
أن  بعــد  التطــورات  هــذه  وتأتــي 
خــال  الشــركة  مســؤولو  كشــف 
خســائر  عــن  العموميــة  الجمعيــة 
قاســية إلــى جانــب تعــرض الشــركة 
لعمليــة احتيــال عبــر شــركة تابــع لها 
فــي اإلمــارات العربية المتحــدة، في 
الوقــت الــذي وافقــت فيــه الجمعيــة 
العمومية على ســحب إدراج الشركة 
من بورصة دبي وســط مطالبات من 
كذلــك  اإلدراج  بســحب  المســاهمين 
من ســوق البحرين؛ لتقليل التكاليف 
ومتطلبات اإلدراج. وكان مسؤولون 
دعــوى قضائيــة ضــد  أكــدوا وجــود 

الرئيس التنفيذي السابق للشركة.

أواًل: على الرغم من أن العلماء سمحوا باستخدام  «
معدل ربح تقليدي للتسعير، إال أن ذلك ال ُيعتبر 

ا. وضًعا مثاليًّ

ثانًيا: هل سيتم استخدام معيار جديد من قبل أبرز  «
الجهات المعنية - العميل - إذا كان أعلى بكثير من 

معدل الربح التقليدي؟.

ثالًثا: هناك منظور آخر للعميل وهو أنه بينما  «
ُينظر بشكل عام إلى أن معظم العمالء لن ينظروا 
في الخيار اإلسالمي بالمقارنة بالطريقة التقليدية 

إذا كان فرق السعر كبيًرا، إال “أننا يجب أن نضع 
في اعتبارنا أنه هناك شريحة كبيرة من العمالء 

المحتملين الذين ال يأتون للبنوك اإلسالمية ألنها ال 
تلتزم بسعر الليبور المسموح به”. 

رابًعا: يجب أن يتم وضع القيمة الزمنية للنقود  «
وكذلك القيمة الزمنية للموارد االقتصادية في 

االعتبار عند تصميم معيار معدل الربح اإلسالمي، 
وذلك باستخدام معدل العائد في القطاعات 

االقتصادية الحقيقية.

خامًسا: قد ال يكون هناك معيار واحد لمعدل الربح  «
اإلسالمي ولكن قد يكون هناك العديد منها، اعتماًدا 

على الواقع االقتصادي األساسي للمعاملة.

سادًسا: من المحتمل أن تكون هناك تحديات  «
صعبة في التنفيذ بالنظر إلى أن سوق التمويل 

اإلسالمي ال يزال صغيًرا في معظم البلدان وليس 
في وضع يسمح له بالسيطرة على األسواق 

المالية.

سابًعا: يمكن اعتبار استخدام سعر الصناديق  «
الفيدرالية كمعيار، حيث إنه ليس سعر فائدة 

ولكنه يشمل توقعات النمو االقتصادي وتوقعات 
التضخم.

ثامًنا: صرح الخبير االقتصادي الشهير جون ماينارد  «
كينيز بأن سعر الفائدة على النقود يختلف عن 

سعر الفائدة على سلعة ما، وبالتالي فإنه يمكن 
قبول أن ال يكون لالقتصاد سعر فائدة واحد /  عائد 

واحد ولكن العديد منها.

تاسًعا: الحوكمة ليست هي الشيء الوحيد  «
الخطأ في سعر الليبور، المسألة األخرى هي أن 
سعر الليبور يمثل سعر سوق المال )أو تكلفة 

الفرصة البديلة للبنوك( والتي قد ال تكون مناسبة 
لالستخدام من قبل الجميع في االقتصاد وفي 

جميع الحاالت.

عاشًرا: تعد موثوقية التاريخ مشكلة كبيرة في  «

معظم أسواق التمويل اإلسالمي، وُتعد الدراسات 
االستقصائية للمستهلكين )التجزئة والشركات( 

طريقة ممتازة لقياس النمو االقتصادي في 
المستقبل وتوقعات التضخم.

 أحد عشر: إلنشاء معيار لمعدل الربح اإلسالمي،  «
يجب أن نتبع استراتيجية ذات ثالثة جوانب: صيغة 
المعيار – ويتم إعدادها من قبل االقتصاديين، مع 

األخذ برأي الممارسين بعين االعتبار، الحوكمة 
)الخاصة باآللية( - يتم تنفيذها من قبل هيئات 

البنية التحتية مثل هيئة المحاسبة والمراجعة 
للمؤسسات المالية اإلسالمية “AAOIFI” وهيئة 
السوق المالية اإلسالمية الدولية “IIFM”، وآلية 

التنفيذ والرصد – والتي يتم تنفيذها من قبل 
المنظمين.

اثنا عشر: يمكن اختبار معيار معدل الربح  «
اإلسالمي، بمجرد إنشائه، لبضع سنوات عن طريق 

المحاكاة لتحديد ما إذا كان أداؤه أفضل أو أسوأ 
من معدالت سعر الليبور وما يماثلها.

وسيجري صندوق الوقف المزيد من الدراسات التي  «
ستتضمن مختلف ذوي الشأن من أجل التقدم إلى 

المستوى التالي.

النقاط الرئيسة خالل الحلقة النقاشية

تنظم شــركة “فين مارك كوميونيكيشــنس” “منتدى رأس المال البشــري – تسخير 
قــوة اإلرشــاد” فــي البحريــن فــي نهايــة شــهر نوفمبــر، بشــراكة اســتراتيجية مــع 
صندوق العمل “تمكين”. ويهدف المنتدى إلى اســتعراض الدور المهم الذي يمكن 
أن يلعبــه اإلرشــاد فــي تســريع خطــى تطويــر المــوارد البشــرية وإدراك أهــداف 
فــي جميــع  الخليجــي والشــركات  التعــاون  التنميــة القتصاديــات دول مجلــس 

القطاعات. 

 ويأتــي مجــال اإلرشــاد بوصفــه واحــًدا 
مــن أكثــر الوســائل فاعليــة فــي تعزيــز 
تنميــة المواهــب، مما يؤكــد على أهمية 

الوقــوف المســتمر على فــرص تطويره، 
ال ســيما على مســتوى المنطقــة، لتعزيز 
تنافســية أداء المؤسســات. وقــد صّمــم 
المنتــدى لتســليط الضــوء علــى المنافع 
العديــدة التي يمكن لإلرشــاد أن يقدمها 
لجميــع المعنييــن ومــدراء المؤسســات 
المختلفــة ورواد األعمــال بمــا فــي ذلــك 
والمؤسســات  الناشــئة  المؤسســات 

الصغيرة والمتوسطة. 
المنتــدى  يســتقطب  أن  المقــّرر  ومــن   

متحدثين بارزين على مستوى المنطقة 
والعالــم، إلى جانب مشــاركة العديد من 
المختصين في مجال اإلرشاد من داخل 
المملكــة، حيــث تمثــل البحريــن مركــًزا 
ــا رائــًدا في مجــال تأهيل وتنمية  إقليميًّ
المواهــب والطاقــات البشــرية. وســيتم 

اإلعــان عن محاور ومواضيع جلســات 
المنتدى قريًبا، التي ستساعد في زيادة 
التوعيــة بالحاجة إلى اإلرشــاد، وكيفية 
أفضــل  وتحديــد  مميزاتــه  تســخير 

الممارسات الفعالة. 
 وسيتم خال المنتدى مناقشة اإلرشاد 

كوسيلة لتسريع وتيرة التطوير البشري 
وطــرح  اســتعراض  مــع  والمؤسســي، 
ناجحــة  وبرامــج  ألدوات  حيــة  أمثلــة 
البتــكار شــراكات وبرامــج إرشــاد ذات 

أثر. 
لاســتثمار  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال   
واالتصــاالت التســويقية لــدى “تمكيــن” 
ناصــر قائــدي “نحــن ســعداء بــأن نكــون 
المنتــدى  لهــذا  االســتراتيجي  الشــريك 
قــوة  تســخير  علــى  يركــز  الــذي  المهــم 
أهــداف  مــع  انســجاًما  وذلــك  اإلرشــاد، 
تنميــة  دعــم  فــي  الرئيســية  تمكيــن 
المواهب البشــرية واالبتكار في القطاع 
إلــى  ذلــك  فــي ســياق  الخــاص. ولفــت 
والتطويــر  التدريــب  جانبــي  أهميــة 
المهني في مختلف المؤسســات، منّوًها 
بالــدور الــذي يؤديــه تنظيــم مثــل هــذه 
االســتراتيجيات  دعــم  فــي  الفعاليــات 

المســتقبل  قــادة  إلعــداد  المتكاملــة 
وترســيخ مفهوم اإلرشاد كجزء رئيسي 

في الخطط التطويرية للمؤسسات. 
التنفيــذي  المديــر  قالــت  جانبهــا،  مــن   
لشــركة “فيــن مــارك كوميونيكيشــنس” 
“يمكــن  المنتــدى، زهــراء طاهــر  منظــم 
فــي  ــا  جوهريًّ دوًرا  يلعــب  أن  لإلرشــاد 
االحترافــي  التطويــر  تســريع  عمليــة 
والريادي. ويعتبر إعداد قادة المستقبل 
عبــر دعم المــوارد البشــرية المتاحة في 
المؤسســات من خال التشبيك وإقامة 
وفعالــة  كلفــة  أقــل  طريقــة  الشــراكات 
أكثــر وأثبتــت نجاعتهــا فــي العديــد من 
الشــركات. نحن واثقون من أن المنتدى 
بإمكانــه أن يدعــم المزيــد مــن األفــكار 
واالستثمارات والمخرجات من مشاريع 
اإلرشــاد القائمــة وتشــجيع المؤسســات 

على تطوير برامج اإلرشاد الداخلي”.

المنامة - فين مارك

“فين مارك” تنظم منتدى “رأس المال البشري”

ناصر قائدي زهراء طاهر 

فــي األعــوام األخيــرة، تاحــظ وجــود تشــجيع من القطــاع العام فــي معظم الدول لمشــاركة 
القطــاع الخــاص فــي تنفيــذ بعض المشــروعات والخدمــات المهمة. وهــذا يتم بإبــرام العقود 
بيــن الطرفيــن علــى حســب العمل، ونجد مثــاً “عقود الخدمــة”، وفيها يحتفــظ القطاع العام 
)الحكومــة( بمســؤوليته الكاملــة فــي تشــغيل وإدارة المرفــق بالكامــل، ولكنــه يتعاقــد مــع 
“الخاص” لتقديم بعض الخدمات المحددة مثل قراءة العدادات وتحصيل الفواتير للكهرباء 
والمياه والهواتف والقيام بأعمال الصيانة البسيطة، وهذه النشاطات تمنح لشركات القطاع 

الخاص المؤهلة. وتتراوح مدة العقود بين سنة و3 سنوات قابلة للتجديد. 
ونجد كذلك “عقود اإلدارة”، وفيها يقوم “العام” بنقل مســؤولية إدارة مجموعة من األنشــطة 
في عمل معين للقطاع الخاص، كإدارة المطارات أو المستشفيات وغيرها. وفي هذه الحالة 
يقوم القطاع العام بتمويل رأس المال العامل، كما يقوم بتحديد ووضع األسس وسياسة رد 

النفقات والتكاليف التي تم تكبدها. وتتراوح مدة العقود بين 3 و5 سنوات. 
وناحــظ زيــادة اللجــوء لعقــود التأجيــر أو اإلجــارة لتوفيرهــا الكثيــر مــن المــال الــذي يمكن 
اســتخدامه في أغراض أخرى، مثا شــركات الطيران تقوم بإيجار طائرات الستخدامها بدال 
من شراء طائرات بمبالغ كبيرة تقضي على كل ما تملكه الشركة، والتأجير يمكنها من العمل 
مــع االحتفــاظ بمبالــغ الســتخدامها فــي مجاالت أخــرى تكون الشــركة في حاجة لهــا، وهناك 
عقود تأجير عديدة بين القطاعين العام والخاص، وتتراوح مدة العقود بين 5 إلى 15 سنة، 

ويمكن تمديدها. 
وهناك “عقود االنتفاع طويل األجل” وتستخدم لشراء مشروعات البنية األساسية الضخمة 
كالطــرق العابــرة والكبــاري والمســتودعات التجاريــة وغيرهــا.  ويطلــب مــن القطــاع الخاص 
تمويــل وبنــاء وتشــغيل المرفــق لفتــرة معينــة، تتــراوح بيــن 20 إلــى 30 ســنة، ينتقــل بعدها 
المرفــق للقطــاع العــام. ويأخــذ هــذا التعاقد أشــكاال متعــددة يمكن اســتخدامها أيًضــا لتنفيذ 

مشروعات البنية األساسية عبر “الخاص”.
وعبر هذه العقود المتنوعة، يتم التاحم والتنسيق والترتيب الفني بين القطاعين لفائدتهما 

المستقبلية وألجل خدمة المجتمع. 

الشراكة بين القطاع 
د. عبد القادر ورسمه العام والخاص

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

علي الفردان

الشركة تعرضت لعملية 
احتيال بأحد فروعها 

خارج البحرين

يستعرض دور 
اإلرشاد في 
تسريع تطوير 

الموارد
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اتفقت مجموعة البركة المصرفية وبرنامج األمم المتحدة للبيئة )UNEP( على التعاون بينهما من أجل زيادة التمويل الخاص 
للمشاريع البيئية في البلدان المشمولة بشبكة المجموعة. وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الطرفين بتاريخ 20 مايو 2019 
مــن أجــل إضفــاء الطابع الرســمي على هذه الشــراكة االســتراتيجية، حيث وقعها بالنيابــة عن البركة الرئيــس التنفيذي عدنان 

يوسف وبالنيابة عن برنامج األمم المتحدة للبيئة المدير التنفيذي للبرنامج جويس مسويا.

أفضــل  تطويــر  إلــى  الشــراكة  وتهــدف   
الممارسات في مجال التنمية المستدامة، 
ــا لالنتقــال الناجح  والتــي تعــد أمــًرا حيويًّ
إلــى االقتصــادات الخضــراء، كمــا تعكــس 
جهود المنظمتين لتحقيق رؤية مشــتركة 
في مجــال التنمية المســتدامة. وبموجب 
هــذه الشــراكة، ســيقوم المكتــب اإلقليمي 
لألمــم المتحــدة للبيئــة فــي منطقــة غرب 
المصرفيــة  البركــة  ومجموعــة  آســيا 
الحلــول  ونقــل  المعرفــة  تبــادل  بتســهيل 
وضــع  خــالل  مــن  والخبــرات  الناجحــة 
معايير وأســاليب تمويل مبتكرة لمختلف 
الحــاالت مــن خــالل التعــاون فــي مجــال 

البحوث والفعاليات.

 وقــال يوســف “تعتــزم مجموعــة البركــة 
تمويــل مشــاريع بيئيــة تزيــد قيمتهــا على 
2019- الفتــرة  197 مليــون دوالر خــالل 
2020 في مختلف البلدان التي تعمل فيها 
وحدات البركــة. ويأتي هذا التعهد كجزء 
المســتدامة  للتنميــة  البركــة  أهــداف  مــن 
)2020-2016(. ونتوقع أن يســاعد جهدنا 
الجماعي في تقليل انبعاثات الكربون في 
هــذه البلــدان. باإلضافــة إلــى ذلــك، نأمــل 
أن تشــجع تعهــدات التمويــل هــذه البنوك 
الطاقــة  مشــاريع  تمويــل  علــى  األخــرى 

المتجددة وكفاءة الطاقة المماثلة”.
مســويا  جويــس  قالــت  جانبهــا،  مــن   
حيويــان  أمــران  والتمويــل  “الشــراكات 

التــي  البيئيــة  التحديــات  علــى  للتغلــب 
خــالل  مــن  األرضــي.  كوكبنــا  تواجــه 
توجيــه التمويل الخاص لمشــاريع الطاقة 
المتجــددة وكفاءة الطاقــة، نحن نأمل أن 
تتمكــن هــذه الشــراكة مــن تعزيــز الجهود 
لتحقيــق التنمية المســتدامة في المنطقة 
مــع تحســين حيــاة المجتمعــات المحلية”، 
المتحــدة  األمــم  برنامــج  التــزام  مؤكــدة 
يمتلكهــا  الــذي  المزايــا  بتوفيــر  للبيئــة 
المتجــددة  الطاقــة  البرنامــج فــي مجــال 
وحــدات  جميــع  لدعــم  الطاقــة  وكفــاءة 
مجموعــة البركــة المصرفيــة فــي خططها 
ألهــداف  البيئــي  البعــد  دمــج  أجــل  مــن 
التنميــة المســتدامة فــي مشــاريع البركــة 

للتنمية”.
للتنميــة  البركــة  أهــداف  وتتماشــى   
المســتدامة مــع ســبعة مــن أهــداف األمــم 

 .2030 المســتدامة  للتنميــة  المتحــدة 
وكجزء من هذا التوجه، ستقوم مجموعة 
البركــة بدعــم مشــاريع الطاقــة المتجــددة 

البلــدان  فــي  الطاقــة  اســتخدام  وكفــاءة 
التي تعمل فيها وحداتها وذلك من خالل:
أوالً/ تقديم تمويالت بأكثر من 78 مليون 

دوالر لمشاريع الطاقة المتجددة.
 119 مــن  بأكثــر  تمويــالت  تقديــم  ثانًيــا/ 
اســتخدام  كفــاءة  لتعزيــز  دوالر  مليــون 
والكهربــاء  التبريــد  أنظمــة  فــي  الطاقــة 

الحالية.
وأضــاف يوســف “نحــن فخــورون بدعــم 
أهــداف األمــم المتحــدة العالميــة للتنميــة 
المســتدامة، ألننا نعتقــد أن هذه األهداف 
والتمويــل اإلســالمي تســتندان إلى قيمنا 
المشــتركة المتأصلــة. إن التعهــد الحالــي 
الــذي نقدمــه لمشــاريع البيئــة والبالغ 197 
مليــون دوالر يضــاف إلــى التعهد الســابق 
البالغ 635 مليون دوالر الذي تم التعهد به 
في عام 2016، وبذلك يصل إجمالي تعهد 
لتمويــل  دوالر  مليــون   832 إلــى  البركــة 

أهداف التنمية المستدامة”.

المنامة - مجموعة البركة المصرفية

“البركة” ُتمول المشاريع البيئية بقيمة 197 مليون دوالر
”UNEP“ الــمــتــحــدة ــم  ــ األم ــج  ــام ــرن ب مــع  تــفــاهــم  مــذكــرة  ــع  ــوق ت الــمــجــمــوعــة 

عقب توقيع مذكرة التفاهم

كشــفت الدراســة الســنوية حــول رضــا العمالء والوعــي بخدمــات الحكومة اإللكترونيــة ومدى تأثير تلــك الخدمات علــى المتعاملين 
وتفاعلهــم مــع الجهــات الحكومية عن أن نســبة الوعي بالخدمات فــي جميع القطاعات قد بلغت 93.4 % خالل العام 2018. وأظهرت 
الدراســة أن تلــك الزيــادة قدرهــا 7 % عــن آخر دراســة أجريت في العــام 2017، في جميع القطاعات، إذ وصل مســتوى رضا العمالء 

حول الخدمات اإللكترونية إلى 81 %.

 وترجــع األســباب فــي زيادة نســبة الوعي 
ألمــور عــدة مــن أبرزهــا االعتمــاد المباشــر 
علــى التســويق اإللكترونــي عبــر القنــوات 
اإللكترونية وشبكات التواصل االجتماعي 
كأحــد مصــادر تــداول المعلومــات وطــرح 
الشــريحة  إلــى  للوصــول  الخدمــات 

المستهدفة.  في حين زاد معدل استخدام 
الخدمــات اإللكترونية خالل 2018 محقًقا 
نســبة قدرها 88 % مقارنة بـ 85 % خالل 
2017، وســجلت الدراسة زيادة في معدل 
الرضا عن الخدمات اإللكترونية بلغ 81 % 

في 2018 مقارنة بـ 77 % في 2017. 

اإللكترونيــة  الخدمــات  فئــات  وكانــت   
التاليــة ضمــن أعلــى معدالت رضــا العمالء 
 88 المدنيــة  الخدمــات  خدمــات  وهــي: 
 87 االجتماعــي  التأميــن  وخدمــات   ،%
إلــى جانــب   % 85 المــرور  %، وخدمــات 

خدمات بطاقة الهوية 85 %.

قالــت المجموعــة األميركيــة غوغــل التــي ُيعتمــد علــى نظامها أندرويد لتشــغيل معظــم الهواتف الذكيــة، إنها بدأت بقطــع عالقاتها 
مــع المجموعــة الصينيــة العمالقــة لالتصــاالت هواوي التي تعتبرها واشــنطن تهديًدا ألمنهــا القومي. ويمكــن أن تنجم عن الخطوة 
تداعيات خطيرة على مستخدمي هواتف هواوي الذكية، بما أن عمالق االتصاالت لن يكون قادًرا على الوصول إلى خدمات غوغل 

بما في ذلك البريد اإللكتروني “جي ميل” و”غوغل مابس”، بحسب ما قال لوكالة فرانس برس مصدر قريب من الملف.

بكيــن  بيــن  تجاريــة  حــرب  أوج  وفــي   
دونالــد  األميركــي  الرئيــس  منــع  وواشــنطن، 
ترامــب المجموعات األميركيــة من أي تجارة 
فــي قطــاع االتصــاالت مــع شــركات أجنبيــة 
تعتبــر خطيــرة على األمن القومــي األميركي، 
هــواوي.   خصوًصــا  يســتهدف  إجــراء  فــي 

وأدرجــت هــواوي على الئحــة وضعتها وزارة 
التجارة األميركية لشــركات مشبوهة ال يمكن 
التعامل معها قبل الحصول على ضوء أخضر 

من السلطات. 
وهــذا الحظــر يشــمل تحديًدا تبــادل الخبرات 

التكنولوجية.

وقــال متحــدث باســم “غوغــل” “نمتثــل لهــذا 
المرسوم وندرس تبعاته”.

لمســتخدمي  “بالنســبة  المتحــدث  وتابــع 
خدماتنــا، ستســتمر خدمــات +غوغــل بــالي+ 
و+غوغل بــالي بروتكت+ بالعمل على أجهزة 

هواوي الحالية”.

“غوغل” ونظام أندرويد تقطع صالتها بهواوي93 % الوعي بخدمات الحكومة اإللكترونية

36 مؤسسة تطلب تغيير أنشطتها بـ 6.2 مليون دينار
ــار ــ ــن ــ دي ــن  ــ ــي ــ ــاي ــ م  5 ـــ  ــ ــ ب ــر”  ــ ــوي ــ ــط ــ ــت ــ ــل ــ ل ــارة  ــ ــ ــنـ ــ ــ “مـ الـــــشـــــركـــــات  أبـــــــــرز 

أظهرت أحدث بيانات رســمية نشــرت تقدم 36 شــركة متنوعة األنشــطة تعمل بالسوق المحلي إلى مركز 
البحريــن للمســتثمرين التابــع لــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بطلبــات لتغييــر شــكلها القانوني أو 
تحويــل نشــاطها أو نشــاط فــروع تابعة لها، إلى شــركات قائمة أو فروع لشــركات أخــرى قائمة، بإجمالي 

رؤوس أموال تجاوزت 6.2 مليون دينار، خالل أول أسبوعين من شهر مايو الجاري.

وأبــرز المؤسســات التــي تقدمــت بطلبات إلــى مركز 
البحريــن للمســتثمرين، هــي: شــركة منــارة للتطويــر 
التي تقدمت بطلب لتغيير شكلها القانوني بتحويلها 
من شــركة مســاهمة بحرينية مقفلة إلى شــركة ذات 
5 مالييــن دينــار،  بــرأس مــال  مســؤولية محــدودة 
وتصبــح مملوكــة لــكل من شــركة “مجموعــة تمدين 

البحرين القابضة” وشركة “تمدن القابضة”.
وتأسســت شــركة منــارة للتطويــر فــي 5 أغســطس 
2006، بــرأس مــال مدفــوع نقــًدا 5 مالييــن دينــار، 
وهــو اســتثمار محلــي، مملوك بنســبة 60 % لشــركة 
مجموعــة تمديــن البحرين القابضة، و40 % لشــركة 

تمدن القابضة.

وتعمل الشركة في األنشطة العقارية في الممتلكات 
علــى  العقاريــة  واألنشــطة  المؤجــرة،  أو  المملوكــة 
العقــارات(،  فــي  )الداللــة  عقــود  أو  رســوم  أســاس 

وأنشطة مهنية وعلمية وتقنية أخرى.
وأظهرت البيانات الرسمية أن أنشطة الشركات التي 
تقدمت بطلبات لمركز البحرين للمستثمرين توزعت 
تقدمــت  “فرديــة”  مصنفــة  مؤسســات   7 بيــن:  مــا 
بطلبــات لتصبح شــركة ذات مســؤولية محدودة بما 
نســبته 19.4 % مــن إجمالــي الطلبــات المقدمــة، و6 
مؤسســات مصنفة شــركة الشــخص الواحــد لتصبح 
شــركة ذات مســؤولية محدودة بما نســبته 16.7%، 
كمــا تقدمــت 3 مؤسســات مصنفة “فرديــة” لتحويل 

فرع لكل مؤسسة منها ليصبح شركة ذات مسؤولية 
محــدودة بمــا نســبته 8.3 %، وكذلــك تقدمــت 20 
شــركة متنوعــة األنشــطة لتغيير شــكلها القانوني أو 
فروع منها، إلى مؤسسات أخرى بما نسبته 55.6%.
وأبــرز المؤسســات التــي تقدمــت بطلبــات لتحويــل 
الجديــدة،  أموالهــا  رؤوس  عــن  وأعلنــت  أنشــطتها 
هي : “باســيفيك القابضة” برأســمال 590 ألف دينار، 
“بريشوس العقارية” برأسمال 250 ألًفا دينار، “كويك 
للمقــاوالت” بـــ 100 ألًفا دينار، “أميت التجارية” بـ 50 
ألــف دينــار، “ســباير للســفر”  بـــ 50 ألف دينــار، مصنع 
قولــدن تيســت بـــ 30 ألــف دينــار، نوبل تريــدرز بـ 25 
ألــف دينــار، و4 مؤسســات رأس مــال كل منهــا 20 
ألــف دينــار )خالــد ســعد للتجــارة، المعــدات األخــرى، 
مؤسسة ألماظ، السمح للشحن(، “هيوستن لخدمات 
10 آالف دينــار، و”البيــان  بـــ  المعامــالت”   تخليــص 

العالمية للخدمات” برأسمال 5 آالف دينار.

احتفت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة باليوم العالمي للقياس والذي يصادف العشرين من مايو، والذي يأتي هذا العام 
تحت شعار: “النظام الدولي للوحدات - أفضل بشكل أساسي”. ويأتي هذا الشعار بناًء على التصويت الذي جري في المؤتمر 
العام لألوزان والمقاييس في 16 نوفمبر 2018 وأنه اعتباًرا من تاريخ 20 مايو 2019 ستكون جميع مرجعيات القياس مشتقة 
من الثوابت الفيزيائية بدالً من استخدام وحدات تتجّسد في أجسام مادية قابلة للتغيير، وبالتالي ضمان الدقة والثبات في 

القياس الالزمين لمواكبة التطورات العلمية الدقيقة. 

 وقــام الوكيــل المســاعد للتجــارة المحلية 
حميــد رحمــة بتدشــين األجهــزة الحديثــة 
للقيــاس، واإلعــالن عن تشــغيل المقارنات 
اإللكترونيــة العاليــة الدقة التــي تم تزويد 
إلدارة  التابــع  العلمــي  الكتلــة  مختبــر 

المواصفات والمقاييس بها مؤخًرا. 
للتجــارة  المســاعد  الوكيــل  أشــار  حيــث   
المحليــة إلــى أن هــذه المقارنــات تســاهم 
فــي رفــع كفــاءة المختبــر وتوطيــد الثقــة 
إلــى  إضافــة  الوطنيــة،  القياســات  فــي 
القدرة على المشــاركة مع أجهزة التقييس 

الخليجيــة فــي برامــج المقارنــات البينيــة 
أو اختبــارات الكفــاءة لمختبــرات القياس 
العلميــة بين الــدول األعضاء في منظومة 
التجمع الخليجي للمترولوجيا، مضيًفا أنه 
يتــم نشــر جميــع نتائــج المقارنــات البينية 
علــى المســتوى الدولي عبــر بوابة المكتب 
بمــا   BIPM والمقاييــس  لــألوزان  الدولــي 
يعطي مؤشــًرا لمســتوى الدقة التي تتمتع 
بهــا المختبــرات المشــاركة، علًما أن مختبر 
يســتعد  المواصفــات  إدارة  فــي  الكتلــة 
للحصــول علــى االعتمــاد وفًقــا للمواصفــة 

خــالل  مــن   ISO 17025: 2017 الدوليــة 
مركز االعتماد الخليجي. 

توسيع نطاق خدمات المعايرة

 مــن جانبها، أشــارت مديــر إدارة المواصفات 
والمقاييس منى العلوي، إلى أن المختبر بعد 
تزويده بالمقارنــات البينية الدقيقة بمقدوره 
توســيع نطــاق خدمــات المعايــرة الصناعيــة 
إمكانياتهــا  لتصــل  الدقيقــة  الكتلــة  ألجهــزة 
مــدى  مــن   E2 تصنيــف  أوزان  معايــرة  إلــى 

1 مليجــرام إلــى 10 كيلوغــرام، إضافــة إلــى 
معايــرة األوزان والموازيــن الكبيــرة التــي قد 
ــا التــي تســتخدم لمعايــرة  تصــل إلــى 50 طنًّ
موازين الجسور العمالقة. وأضافت أن زيادة 
دقــة مختبــر القيــاس الوطنــي التابع لــإدارة 

والمختبــرات  الصناعيــة  للشــركات  يتيــح 
خدمــة معايــرة أجهزتها في البحرين بدال من 
اللجــوء للمختبــرات الدقيقة خــارج المملكة، 
وبالتالــي فــإن تعزيز دقــة القياس في مختبر 
دعــم  فــي  أساســي  بشــكل  يســاهم  اإلدارة 

برنامــج  فــي  الرشــيدة  الحكومــة  توجهــات 
تطويــر الخدمــات الحكوميــة، ومــن منطلــق 
أهميــة تهيئــة البنية التحتيــة الداعمة لجذب 
اإليــرادات  وزيــادة  الصناعيــة  االســتثمارات 

غير نفطية.

المنامة - الصناعة والتجارة

“التجارة” تدّشن أجهزة القياس الجديدة 

حميد رحمه متفقًدا األجهزة الحديثة للقياس

سان فرانسيسكو - أ ف بالمنامة - مباشر

أمل الحامد

الثالثاء 21 مايو 2019 
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19/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-69241( اعالن رقم
تنازل او بيع - عن المحل التجاري

19/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-68585( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا المعلن ادناه: زهراء مطر علي فردان  بطالب تحويل المحل التجاري 
التالي: الى السيدة/ علي مطر علي فردان 

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

تق���دم إلين���ا الس���ادة فتحي���ة ه���الل عل���ي ه���الل الرق���م الش���خصي 680201564 
بطال���ب تحويل المحل التجاري التالي: الى الس���ادة/ علي هالل علي هالل الرقم 

الشخصي 770402054 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة المذكورة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

101029-7

رقم القيد

67158-1
67158-4

االسم التجاري
مغسلة كيو كوين

االسم التجاري
البوابة الشمالية للمقاوالت

كفتيريا االكيل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن لسنة)---( 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة آي بي اس لمواد البناء ش.ش.و

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة كينادي للمقاوالت ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السيد/ فهد محمد عارف محمد صادق باعتباره المصفي القانوني لشركة آي بي 
اس لمواد البناء ش.ش.و المسجلة كشركة الشخص الواحد  بموجب القيد رقم 
1-71224، طالبا  إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها 
م���ن الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السيد/  عبدلله صالح عبدهللا محمد الحميدي باعتباره المصفي القانوني لشركة 
كينادي للمقاوالت ذ.م.م المسجلة كشركة ذات مسئولية محدودة بموجب القيد 
رق���م 121645-1، طالبا  إش���هار انته���اء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية 
وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  

الس���ادة اصحاب شركة ايكس���ورا ذ.م.م، المس���جلة بموجب القيد رقم 117820، 

طالبي���ن تغيي���ر االس���م التج���اري من ش���ركة ايكس���ورا ذ.م.م الى ش���ركة كوش���يز 

فايربكيشن ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

إليها  الس���ادة اصحاب لش���ركة ليف هيلث���ي ذ.م.م، المس���جلة بموجب القيد رقم 

93621-1، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة ليف هيلثي ذ.م.م الى مركز 

ليف هيلثي للتغذية الصحية ش.ش.و

فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
السادة اصحاب شركة جي جي اكس الدولية ش.ش.و، المسجلة بموجب القيد 

رقم 128613، طالبين تغيير االسم التجاري 
من شركة جي جي اكس الدولية ش.ش.و

J.J.X INTERNATIONAL CO S.P.C
الى شركة جي جي اكس الدولية القايضة ش.ش.و
J.J.X INTERNATIONAL HOLDING CO S.P.C

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة ايكسورا ذ.م.م

القيد: 117820 

 تاريخ: 16/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )---( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة ليف هيلثي ذ.م.م

القيد: 1-93621 

 تاريخ: 9/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )68741( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة جي جي اكس الدولية ش.ش.و

القيد: 128613 

 تاريخ: 19/5/2019

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة تشكيلة مشويات ش.ش.و لمالكها السيد طارق االحمدي 

سجل تجاري رقم 110793

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة فاني كالريسا ش.ش.و لمالكتها فاني كالريسا كاسترو 

سجل تجاري رقم 1-109688

بن���اء عل���ى ق���رار المالك لش���ركة تش���كيلة مش���ويات ش.ش.و لمالكها الس���يد طارق 
االحم���دي  المس���جلة عل���ى قيد رق���م 110793، بتصفية الش���ركة اختياري���ا وتعيين 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: طارق بن عودة بن عايد االحمدي

رقم الموبايل: 34238868 )973+(
tariq@mdec.com.sa :البريد االلكتروني

بناء على قرار المالك لشركة فاني كالريسا ش.ش.و لمالكتها فاني كالريسا كاسترو 
  المس���جلة على قيد رقم 109688-1، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/  

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 33727359 )973+(
fatima@el-fawz.com :البريد االلكتروني

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم  إليها الس���يد عبدالعزيز س���عود عبدالعزيز قائدي المالك ل� قائدي 
للبطاري���ات )مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموجب القي���د رقم 3065 
يطالب  تحويل الفرع رقم 19 لمؤسس���ة فردية المسمى 99 المملوكة 

له إلى  شركة تضامن برأسمال وقدره 5000 دينار، بين كل من:
1. حامد سعيد حامد محمود حنفي

2. مصطفى سعيد حامد محمود
فعل���ى كل م���ن لديه اعتراض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذكورة 

خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم  إليه���ا الس���يد عمر احمد كام���ل الحديثي المالك ل���� زيت وزعتر 
للم���واد الغذائي���ة )مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب القي���د رقم 
107083 يطال���ب  تحويل الفرعين 1 و3 للمؤسس���ة الفردية المملوكة 
له إلى  ش���ركة تضامن برأس���مال وقدره 1000 دينار بحريني، بين كل 

من:
1. سامر زكريا صادق قفيشة

2. بشير عبدالكريم محمد عفوني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )CR2019-66637( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية
الى شركة تضامن

القيد: 3065 

 تاريخ: 19/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )999( لسنة 2019

بشأن تحويل فرعين من مؤسسة فردية
الى شركة تضامن

القيد: 107083 

 تاريخ: 19/5/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  

الس���ادة اصح���اب  ش���ركة ريتي���ل تكنولوجي ذ.م.م، المس���جلة بموج���ب القيد رقم 

95981، طالبي���ن تغيي���ر االس���م التج���اري من ش���ركة ريتيل تكنولوج���ي ذ.م.م الى 

ففينون ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  

الس���ادة اصح���اب ش���ركة يوه���ان للمق���اوالت ذ.م.م، المس���جلة بموج���ب القيد رقم 

116477، طالبي���ن تغيي���ر االس���م التجاري من ش���ركة يوهان للمق���اوالت ذ.م.م الى 

شركة الوريس الصناعية ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )68143( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة ريتيل تكنولوجي ذ.م.م

القيد: 95981 

 تاريخ: 20/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )63648( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركة يوهان للمقاوالت ذ.م.م

القيد: 116477 

 تاريخ: 19/5/2019

15/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2019 -66615( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعل���ى كل من لديه اعتراض 

قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: سلمان بن احمد بخاري

االسم التجاري الحالي: اكستريم ون للمقاوالت

االسم التجاري الجديد: اكستريم ون للتسويق والتروج

قيد رقم: 106025
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تنطبق عليك شروط السكن اإلجتماعي
بس املشكلة عمرك أكثــر مــن 35 سنة !!

وألول مرة يف البحرين  ضمان
صيانة ملدة سنتني 

Call.

أحمــــد سلمـــان

36744700
جعفــــر النكــــال

36779771
صادق الشاخوري

36026222
عبـــــاس علـــي 

36600656
علــــي ضيـــــف 

36700722
دكتــور محمـــــد

39752929
حسيــــــن علـــي

39442411
أحمـــــد ثامــــــر 

 36799711

جميع اخلدمات متوفرة

فلل راقية منفصلة جاهزة للتسليم مع الوثائق  ,, 
فلل راقية  بتشطيب عالي اجلودة 

مساحات خضراء وحديقة ترفيهية 

مع خط طوارئ بإدارة واشراف
مشاريع اململكة  أكبر مطور يف البحرين
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international
@albiladpress.com

ترامب: لم نسع 
لحوار مع طهران

أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب، أمس 
اإلثنين، أّن بالده لم تسع إلجراء حوار 

مع إيران وأّنه إذا أرادت طهران التفاوض 
فيتعّين عليها القيام بالخطوة األولى.
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر 

أّن “وسائل إعالم األخبار الكاذبة نشرت 
كعادتها خبرًا كاذبًا من دون أن يكون لها 

أي علم )بهذا الشأن( مفاده أّن الواليات 
المتحدة تحاول إجراء مفاوضات مع 
إيران. هذا تقرير كاذب”، من دون أن 

يوضح عن أي تقرير تحديدا يتحّدث.
وأضاف أّن “إيران ستّتصل بنا حين ومتى 
تكون جاهزة لذلك. وفي االنتظار، يستمر 

اقتصادها في االنهيار. أنا حزين جدًا 
للشعب اإليراني!”.

الجامعة العربية تعمم دعوة خادم الحرمين الشريفين لعقد قمة طارئة

السعودية تعترض صواريخ حوثية باتجاه مكة وجدة

اعترضت قوات الدفاع الجوي الســعودية، فجر االثنين، صاروخين باليســتيين األول فوق مدينة الطائف وكان متجًها إلى مكة المكرمة، واآلخر فوق مدينة جدة، 
وفق شهود عيان. وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية، بحسب الفيديوهات المتداولة، من تدمير الصاروخين الباليستيين. وُينتظر أن تصدر السلطات السعودية 

بياًنا رسمًيا في وقت الحق.

يذكر أن محاولة الميليشيات الحوثية 
اســتهداف مكة المكرمة ليست األولى 
يوليــو  فــي  آخرهــا  كان  نوعهــا،  مــن 

.2017
وبحسب مراسل “العربية” و “الحدث”، 
فقــد تــم تدميــر الصــاروخ الباليســتي 
 60 بمســافة  المكرمــة  مكــة  قبــل 

كيلومترا.
وأضــاف أن شــظايا الصاروخ ســقطت 
مكــة  إلــى  الممتــد  جليــل  وادي  فــي 
هــي  هــذه  أن  إلــى  مشــيًرا  المكرمــة، 
المرة الثانية التي تحاول الميليشيات 

استهداف مكة.
الصواريــخ  عــدد  إجمالــي  أن  يذكــر 
الباليســتية التي أطلقتها الميليشــيات 
على الســعودية ودمرتها قوات الدفاع 

الجوي بلغ 227 صاروًخا باليستًيا.
دعــم  تحالــف  طيــران  نفــذ  بالمقابــل، 
الشــرعية 3 غــارات جويــة على مواقع 
الحوثييــن فــي حجــة، مســتهدًفا عدة 
مواقــع لالنقالبيين، حســب مــا أفاد به 

مراسل قناتي “العربية” و”الحدث”.
وأكــدت مصــادر ميدانيــة أن التحالــف 
منصــة  الغــارات،  هــذه  خــالل  دمــر، 
صواريخ قصيرة المدى وكذلك منصة 
قذائــف من نوع كاتيوشــا لالنقالبيين، 
إضافــة لتدميــر مركبتيــن عســكريتين 
تقالن 13 عنصر حوثًيا كانوا متجهين 

إلى مديرية عبس.
وشــنت مقاتالت التحالف أمس األول 
4 غــارات، أســفرت عــن خســائر كبيــرة 
بمنطقــة  الميليشــيات،  صفــوف  فــي 

البــداح بمديريــة عبــس، ســقطت فيها 
قيادات ميدانية.

في غضون ذلك، عممت جامعة الدول 
العربيــة الدعــوة الموجهــة مــن خــادم 
الحرميــن الشــريفين الملك ســلمان بن 
عبدالعزيــز إلــى قــادة الــدول العربيــة، 
مكــة  فــي  طارئــة  عربيــة  قمــة  لعقــد 
المكرمــة، الخميــس الموافــق الثالثيــن 
الطارئــة  القمــة  وتبحــث  مايــو.  مــن 
االعتــداءات علــى ســفن تجاريــة فــي 
اإلمــارات  لدولــة  اإلقليميــة  الميــاه 

العربية المتحدة. 
كمــا تبحــث مــا قامــت بــه ميليشــيات 
مــن  المدعومــة  اإلرهابيــة  الحوثــي 
محطتيــن  علــى  الهجــوم  مــن  إيــران 
لضــخ النفــط بالمملكــة، ولمــا لذلك من 

تداعيــات خطيــرة على الســلم واألمن 
إمــدادات  وعلــى  والدولــي،  اإلقليمــي 

واستقرار أسواق النفط العالمية.

وأوضح مصدر مسؤول باألمانة  «
العامة لجامعة الدول العربية أن هذا 

اإلجراء يأتي في إطار إعمال نص 
المادة )3( من الملحق الخاص باالنعقاد 
الدوري لمجلس الجامعة على مستوى 
القمة. وينص على أن ينعقد المجلس 
بصفة منتظمة، في دورة عادية مرة 
في السنة في شهر مارس، وله عند 

الضرورة، أو بروز مستجدات تتصل 
بسالمة األمن القومي العربي، عقد 

دورات غير عادية، إذا تقدمت إحدى 
الدول األعضاء بطلب لذلك، ووافق 

على عقدها ثلثا الدول األعضاء.

عواصم ـ وكاالت

واشنطن ـ أ ف ب

السعودية.. اعتراض صواريخ حوثية باتجاه مكة وجدة

أنقرة ـ رويترزلندن ـ رويترزدبي ـ العربية نت

أعلــن زعيــم التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر، أنــه ليــس مــع الحــرب بيــن إيــران 
وأميركا وليس مع زج العراق في هذه الحرب وجعله ساحة للصراع.

وقــال الصــدر فــي تغريــدة لــه علــى موقع 
بيــن  الحــرب  تأجيــج  مــع  “لســت  تويتــر 
العــراق  زج  مــع  ولســت  وأميــركا  إيــران 
فــي هــذه الحــرب وجعلــه ســاحة للصراع 
اإليرانــي األميركي”، مضيًفا “نحن بحاجة 
إلــى وقفــة جــادة مــن كبــار القــوم إلبعــاد 
الضــروس،  الحــرب  تلكــم  عــن  العــراق 
التــي ســتأكل األخضــر واليابــس فتجعلــه 
ركاًمــا”. وأكــد “نحــن بحاجة إلــى أن يرفع 
الشــعب العراقــي صوتــه منــدًدا بالحــرب 
لــم  “إن  بالحــرب”، مشــدًدا  العــراق  وبــزج 

يقــف العــراق وقفة واحــدة وجادة 
نهايــة  الحــرب  تلــك  فســتكون 
دارت رحاهــا..  لــو  فيمــا  العــراق 

ولقــد أعــذر مــن أنــذر”. وختــم 
الصــدر تغريدتــه قائاًل “أي 

العــراق  يــزج  طــرف 

بالحرب ويجعله ســاحة للمعركة ســيكون 
عــدًوا للشــعب العراقــي”. وتأتــي تغريــدة 
زعيــم التيــار الصــدري بعــد ســاعات مــن 
بصــاروخ  الخضــراء  المنطقــة  اســتهداف 
كاتيوشــا مــن قبــل مجاميــع مســلحة لــم 
تكشــف الحكومــة العراقيــة عــن هويتهم، 
وتحديــًدا مقــر الســفارة األميركية، والتي 
قد حذرت قبل أيام من هجمات قد يقوم 
بهــا موالون إليران في إطار التصعيد بين 

واشنطن وطهران.

وأفاد موقع “واشنطن  «
إغزامينير” أن الصاروخ الذي 

سقط بمحيط السفارة األميركية 
من نفس الطراز الذي 

تروجه إيران، وتستخدمه 
الجماعات اإلرهابية 
بالشرق األوسط.

الواليــات  “اســتفزاز”  مــن  إليــران،  اللهجــة  شــديد  تحذيــرا  بريطانيــا  وجهــت 
المتحــدة، مؤكــدة أنــه إذا تعرضــت المصالــح األميركية لهجوم مــن قبل إيران 

فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب “سترد”.

وقــال وزير الخارجيــة البريطاني جيريمي 
هنــت، األحد، على هامش اجتماع لجمعية 
“أقــول  جنيــف  فــي  العالميــة  الصحــة 
الجانــب  بعــزم  تســتهينوا  ال  لإليرانييــن: 
األميركــي”. وتابــع “إنهــم ال يريــدون حربــا 
المصالــح  تعرضــت  إذا  لكــن  إيــران.  مــع 
األميركيــة لهجــوم فســيردون. وهــذا أمــر 
يحتاج اإليرانيــون إلى التفكير فيه بتمعن 

شديد”، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.
وأضــاف “الحــل طويــل األمــد لهــذه 

المشــكلة هــو أن تكــف إيــران عــن 
التــي  االســتقرار  زعزعــة  أنشــطة 

تقوم بها في المنطقة”.
وأوضــح أن بريطانيا أجرت 
المناقشــات  مــن  الكثيــر 
الخارجيــة  وزيــر  مــع 

األميركي مايك بومبيو بشــأن إيران، قائال 
“نريــد للموقــف أن يهــدأ؛ ألن هــذا جزء من 
العالــم يمكــن أن تــدور فيه األمــور بطريقة 
خاطئــة”. وكان الرئيــس األميركــي دونالــد 
ترامب قد أطلق تهديدا شرســا على تويتر 
توعــد فيــه بتدمير إيران في حــال “أرادت 
الحــرب”، محذرا إياها من “تهديد الواليات 

المتحدة مرة أخرى”.

وتأتي تغريدة ترامب بعد أن كشفت  «
صحيفة “نيويورك تايمز” األميركية، 

األربعاء، عن طبيعة المعلومات 
االستخبارية التي دفعت أخيرا البيت 

األبيض إلى إرسال قوة 
عسكرية ضاربة إلى الشرق 

األوسط؛ تحسبا لهجوم 
إيراني وشيك.

ذكــرت محطــة “إن.تي.فــي” التلفزيونيــة التركيــة، أمــس االثنيــن، أن الســلطات 
أمــرت باعتقــال 249 مــن موظفــي وزارة الخارجية، لالشــتباه في أن لهم صالت 
بشــبكة تابعــة للداعيــة التركــي، فتــح هللا غولن، المقيــم في الواليــات المتحدة، 

وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقالب بالعام 2016.

ونفــذت الســلطات عمليــات منتظمــة ضــد 
مــن تعتقــد أنهــم أتباع غولن، الــذي يعيش 
بمنفــى اختيــاري في بنســلفانيا منــذ العام 
1999، منــذ محاولــة االنقالب الفاشــل في 
ليلــة 15 يوليو 2016. وينفي غولن مزاعم 

وقوفه وراء محاولة االنقالب.
إلــى  التلفزيونيــة  المحطــة  أشــارت  كمــا 
أن مكتــب رئيــس االدعــاء فــي أنقــرة قال 

إنــه أمــر باعتقــال 249 مــن أفــراد وزارة 
الخارجية، بعد أن توصلت التحقيقات 
إلى ارتكابهــم مخالفات في اختبارات 

القبول للوزارة.
 78 الشــرطة  واعتقلــت 

مشــتبًها بــه حتــى اآلن 
بعمليــات تمــت فــي 

وفــق  الباقيــن،  تتعقــب  بينمــا  إقليًمــا،   43
المحطة. كذلك اعتقلت الســلطات التركية 
وســجنتهم  شــخص  ألــف   77 مــن  أكثــر 
بانتظــار محاكمتهم، فيمــا أقالت نحو 150 
ألًفا من الموظفين وأفراد الجيش وآخرين 
أو أوقفتهــم عــن العمــل فــي إطــار حملــة 

تطهير تلت االنقالب.

وعبرت جماعات معنية بالدفاع عن  «
حقوق اإلنسان وحلفاء غربيون 
لتركيا عن قلقهم بسبب الحملة 

األمنية، وقالوا إن الرئيس 
رجب طيب أردوغان 

استغل محاولة االنقالب 
كذريعة للقضاء على 

المعارضة.
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

موسكو ـ رويترز

حظــرا  الليبــي  الوطنــي  الجيــش  أعلــن 
الواقعــة  الموانــئ  علــى  كامــال  بحريــا 
غربي ليبيا؛ بهدف منع تهريب األســلحة 
وقطع اإلمدادات العسكرية للميليشيات 
طرابلــس.  العاصمــة  فــي  المســلحة 
ويرافــق الحظــر البحــري دعــوات أممية 
األمــن  مجلــس  قــرار  تطبيــق  بضــرورة 
الدولي الذي يحظر األسلحة على ليبيا.

أن  يعنــي  القــرار  إن  مراقبــون  ويقــول 

الجيــش الليبي ســيضرب بيد من حديد 
المنطقــة  موانــئ  مــن  يقتــرب  مــن  كل 
الســالح  شــحنات  وخاصــة  الغربيــة 

التركية.
برســالة  يبعــث  الحظــر  أن  ويوضحــون 
دعــم  عــن  للكــف  ألنقــرة،  واضحــة 
التنظيمــات اإلرهابيــة فــي ليبيــا، والتي 
تؤجــج االقتتــال الداخلــي، وتعرقــل أي 

تسوية سياسية.

أمــس  الروســية،  الدفــاع  وزارة  قالــت 
النصــرة”  “جبهــة  مقاتلــي  إن  االثنيــن، 
حاولــوا الهجــوم علــى قاعــدة حميميــم 
الروســية الجوية في محافظة الالذقية 
السورية، السبت الماضي، وفق ما نقلت 

وكالة “رويترز”.
مســلحي  أن  الدفــاع  وزارة  وأوضحــت 
القاعــدة،  لتنظيــم  المواليــة  “النصــرة”، 
أطلقوا 6 صواريخ على القاعدة الجوية، 

مشيرة إلى أن الصواريخ دمرت كلها.
الرســمي  التلفزيــون  قــال  والســبت، 
السوري إن الدفاعات الجوية في قاعدة 
صاروخيــة  لقذائــف  تصــدت  حميميــم 
وطائــرات مســيرة أطلقتهــا “مجموعات 
إرهابيــة”. وتتخــذ القــوات الروســية من 
حميميــم قاعــدة عســكرية رئيســية لهــا 
فــي ســوريا، ومقــرا النطــالق عملياتهــا 

على األراضي السورية وفي أجوائها.

الجيش الليبي يتحرك ضد سفن األسلحة التركية

روسيا تحبط هجوما على قاعدتها في سوريا

الجزائر ـ وكاالت عواصم ـ وكاالت

تمســك نائــب وزيــر الدفــاع الجزائري رئيس أركان الجيش الوطني الشــعبي الفريق أحمد قايد صالــح، بإجراء االنتخابات كمخرج 
من األزمة في البالد، مشيًرا إلى أن ذلك يضع حدا لمن يحاول إطالة أمد األزمة.

وقــال صالــح فــي كلمــة توجيهيــة خــالل زيــارة عمــل وتفتيــش 
للناحية العسكرية الرابعة، إن الحل يكمن في إجراء االنتخابات.

وأضاف “الخطوة األساســية تتمثل في تنصيب وتشــكيل الهيئة 
المســتقلة لإلشــراف على االنتخابات وتنظيمها”، مردًفا أن إجراء 
االنتخابات يجنب الوقوع في فخ الفراغ الدســتوري وما يترتب 

عنه من مخاطر وانزالقات غير محمودة العواقب.
ودعــا رئيــس أركان الجيــش جميــع الخيريــن مــن أبنــاء الجزائــر 
الغيوريــن علــى ســمعة وطنهــم ومصالــح بالدهــم ومكانتهــا بيــن 
األمم، لاللتفاف حول هذا المسعى المصيري على مستقبل البالد، 
علــى حــد تعبيــره. وأكــد أن مطالبــة فئــة مــن الشــعب الجزائــري 
بتنحيــة جميــع الوجــوه التي شــغلت مناصــب “ســامية” في فترة 

حكم الرئيس بوتفليقة تعد “أمرا غير عقالني”.
وقال القايد صالح إن “المطالبة بالرحيل الجماعي لجميع إطارات 
الدولــة بحجــة أنهــم رمــوز النظام، وهــو مصطلح غيــر موضوعي 
وغيــر معقــول، بــل وخطيــر وخبيث، يــراد منه تجريد مؤسســات 

الدولة وحرمانها من إطاراتها وتشويه سمعتهم”.

زار وزيــر خارجيــة ســلطنة عمــان يوســف بــن علــوي بــن عبــدهللا طهــران أمــس االثنيــن تزامنــا مع تصاعــد التوتــر بيــن الجمهورية 
اإلسالمية والواليات المتحدة وحلفائها في الخليج.

وكانــت عمــان قد ســاهمت ســابقا فــي التمهيد 
المتحــدة.  إيــران والواليــات  بيــن  لمفاوضــات 
وذكرت وكالة الجمهورية اإلســالمية اإليرانية 
مســائل  ناقــش  العمانــي  الوزيــر  أن  لألنبــاء 
جــواد  محمــد  نظيــره  مــع  ودوليــة  إقليميــة 
ظريــف، دون ذكــر مزيد مــن التفاصيل. وليس 
معلومــا مــا إذا كانــت هــذه الزيــارة تهــدف إلى 

خفض التوتر بين إيران والواليات المتحدة.
ولعبــت عمــان فــي وقــت ســابق دورا مهما في 
وإيــران  المتحــدة  الواليــات  بيــن  الوســاطة 
اللتيــن انقطعت العالقات الدبلوماســية بينهما 
فــي العــام 1980.  وواشــنطن وطهــران علــى 
النوويــة  إيــران  برامــج  بســبب  ممتــد  خــالف 
والصاروخيــة. وتأتــي زيــارة وزيــر الخارجيــة 
العمانــي في ظــل تصاعد التوتر بيــن الواليات 

المتحدة األميركية وإيران.

أمــس  لــه  تغريــدة  فــي  رد  قــد  ظريــف  وكان 
االثنيــن على الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
مشــددا على أن اإلرهــاب االقتصادي والتهديد 

بالمذابح الجماعية لن يقضيا على إيران.
وختــم ظريف مخاطبا ترامب “ال تهدد إيران.. 

احترمها وهذا سينفع!”.
وكان ترامــب قــد توعد بأن يشــكل بــدء إيران 
قتــاال مــع الواليــات المتحدة نهايــة للجمهورية 
اإلســالمية، محــذرا مــن تداعيــات التهديــدات 

الموجهة لبالده.
قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

لقاء ظريف وبن علوي في طهران

قائد الجيش يؤكد عدم عقالنية مطالب بعض المتظاهرين بــن علوي يبحــث مســائل إقليميــة ودولية فــي طهران
الجزائر: إجراء االنتخابات للخروج من األزمة ظريف: التهديد باإلبادة لن يقضي على إيران
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يقولــون إنــه ال توجــد مشــكلة بــدون حل ولكن توجد مشــكلة بــدون فهم، ويقولــون أيضًا 
إنــه عندمــا تتفاقم المشــاكل وتتعقد األمور يكون الحل بســيطا وتافها، ويقول البعض إن 
تغييــر المعطيــات يجب أن يؤدي إلى تغيير النظريات، وإن الرجوع إلى تضييق المســافة 
بين القدرات والطموح بمعنى أن يكون الطموح على قدر القدرات أفضل بكثير من العناد 
والوهــم المعرفــي منعا لنشــوب حرب مدمرة لــن تحمد عقباها... من معانــي هذه الكلمات 
البســيطة يمكــن أن نجــد الحلــول المريحــة لــكل مشــاكل العالــم قاطبــة بمــا فيهــا مشــاكل 

المنطقة العربية.
لنعرج اآلن إلى الحالة اإليرانية التي ظهرت كنتيجة حتمية لتبعات قيام الثورة الخمينية 
المتمثلــة جزئيــا فــي محاولــة نظــام واليــة الفقيه فــي إيران تصديــر قيم هذه الثــورة إلى 
خــارج حــدود الدولــة اإليرانيــة. إن الحــل بســيط ويتلخــص فيمــا يلــي: أوالً: أن تتخلــى 
إيــران جملــة وتفصيــاً عــن برنامجهــا النــووي وترســانتها الباليســتية التــي تزعــزع أمــن 
واســتقرار جيرانهــا. فــإذا أرادت أن تكــون دولــة نوويــة عليها أن تكون شــجاعة وتتحول 
من دولة دينية إلى دولة مدنية عصرية ديمقراطية، ألن العالم المتحضر لن يسمح للدول 
الشــمولية مثل كوريا الشــمالية وال الدول الدينية مثل إيران بامتاك أســلحة نووية مثل 
الدول األخرى والســبب بســيط وهو أن المبادئ الحاكمة لمثل هذه الدول غير مبنية على 
مبادئ مدنية الدول الحديثة التي تمنحها العقل السليم واالتزان المستقر الذي يمنعها من 

استخدام األسلحة الفتاكة إلبادة اآلخر المختلف عنها فكريا وآيديولوجيا.
ثانيا: أن تنسحب إيران من اليمن السعيد سياسيا ولوجستيا وعسكريا تماما، وأن تمتنع 
عــن تمويل المليشــيات المســلحة التــي تحارب الدولــة اليمنية المعترف بهــا دوليا، عندئٍذ 
سيجلس اليمنيون مع بعضهم البعض ويصلون إلى الحلول السياسية التي تضمن مدنية 
الدولة وابتعادها عن نظام والية الفقيه الذي يحتل ليس فقط أربع دول عربية كما صرح 
أحــد المســؤولين فــي الحــرس الثــوري اإليراني، لكن يريــد احتال المنطقــة بكاملها وبعد 

ذلك العالم بأسره كما يفهم من تصريحات علنية. 
ثالثــا: أن تســحب إيــران دعهمــا الكامــل لحــزب هللا اللبنانــي ليتحــول إلــى حزب سياســي 
منــزوع الســاح ويكــون الجيش اللبنانــي صاحب اليد العليا في الدفــاع عن الباد والعباد 

ويعود بذلك لبنان كدولة واحدة لشعب واحد. 

رابعا: أن تمتثل إيران لحكم القانون الدولي وتعيد الجزر اإلماراتية الثالث  «
التي احتلتها في العام 1971 إلى حضن دولة اإلمارات المتحدة. خامسا: 

أن تساعد إيران قواًل واحداً وبدون أية مساومات الدولة العراقية في نزع 
سالح مليشيات الحشد الشعبي بحيث تدمج عناصره ضمن وحدات 

الجيش الوطني للدولة العراقية. سادسًا: أن يسلم حزب الله اللبناني في 
سوريا سالحه إلى الجيش الوطني السوري وتعود عناصره المقاتلة وغير 

المقاتلة من حيث أتت سالمة فتنجو من دمار وسحق مؤكد. “إيالف”.

كان الفتــا أن تعبــر نائبــة أميركيــة وتنطــق بــكل شــجاعة ومســؤولية بمــا نصــرخ بــه نحن 
لسنوات طويلة عن مظهر خطير من مظاهر التناقض في التعامل مع اإلرهاب، من حيث 
المســارعة إلى وصف الفعل بـ “اإلرهابي” إذا كان الجاني ينتمي لإلســام، في حين تضيع 

كلمة ووصف “اإلرهابي” إذا كان مرتكب الجريمة ممن ال يدينون باإلسام.
الديمقراطية في الكونغرس األميركي ألكســاندريا أوكاســيو كورتيز، أعربت عن استيائها 
مــن اقتصــار وصــف “األعمال اإلرهابية” على حوادث إطاق النار التي يقوم بها مســلمون 
فــي الواليــات المتحــدة األميركية، بينما تنفى تلك الصفة عن أنصار تفوق العرق األبيض، 
هــذا االســتياء لــم يكــن تعبيرا عن هــوى في نفس كورتيــز، إنما جاء بناء على مشــاهدات 
ووقائــع حدثــت خلصــت بهــا إلى هذه النتيجة، فخال جلســة اســتجواب فــي الكونغرس 
لعــدد مــن المســؤولين، اســتعرضت النائبــة األميركيــة عــددا مــن الحــوادث التــي نفذهــا 
أشــخاص مــن أنصــار تفــوق العــرق األبيــض، حيــث تــم تســجيلها جميعا علــى اعتبــار أنها 
حــوادث إطــاق نــار، ولــم يتــم تســميتها باألعمــال اإلرهابية، وهو مــا دفعها للقــول: “يبدو 
أن الرجــال البيــض، الذيــن يدعــون لتفــوق هذا العرق، ويشــاركون في حــوادث إطاق نار 
جماعــي، يتمتعــون بحصانــة شــبه كاملة مــن وصفهم باإلرهابييــن المحليين. أشــعر وأرى 
أن الهجمات التي يرتكبها مســلمون أميركيون، يجري وصفها بشــكل تلقائي بأنها حوادث 

إرهاب محلي، بينما البيض لم يحدث معهم ذلك”.
ما تحدثت به النائبة كورتيز على المستوى األميركي هو أيًضا ما نشاهده  «

على الصعيد العالمي كله، فالمقاييس ليست واحدة والمبادئ غير 
عادلة والتعامل مع حوادث العنف واإلرهاب يتسم بالتناقض، وهو ما 
يثبط جهود محاربة اإلرهاب، حيث تنتفي الثقة بين األطراف المتضررة 
ويتولد الحنق واالستياء حتى إن لم يكن ظاهًرا ويمنع ترسيخ القناعة 
لدى بعض األطراف بأن هناك هدفا نبيال يستحق التضحية من أجله 
وهو القضاء على اإلرهاب، طالما بقي هذا اإلرهاب مطاطا وال يعتمد 

تصنيفا وتوصيفا موحًدا بعيدا عن االنتماءات والديانات، ومعالجة هذه 
األخطاء من أهم سبل تحقيق الحصانة من اإلرهاب.

إيران... المشكلة والحل )1(

الحصانة من اإلرهاب

معـا ضـد اإلرهـاب
اإلرهــاب أينمــا يكــون هــو إرهــاب، ســواء فــي البحريــن أو الســعودية، فــي نيوزلنــدا 
أو الشــارقة، فــي باريــس أو بنغاديــش، فقتــل البشــر إرهــاب، ومنــع وصــول الغــذاء 
والمســاعدات لمســتحقيها إرهــاب، االحتــال إرهــاب، فاإلرهــاب ُيشــكل خطــًرا كبيــًرا 
على اإلنســان وأمنه وعلى الِســلم الوطني واألمن الدولي. يبدأ اإلرهاب بفكٍر ُمتشــدد 
وآراء ُمتطرفة واستخدام الُعنف كأداة لتنفيذ مرامي اإلرهاب ودوافعه، وهو جريمة 
وجنايــة دوليــة، وخــروج على الدين والشــرائع اإلنســانية، وإن لم يتفق البشــر واألمم 

على مفهوم اإلرهاب إال أن الجميع اعتبره جريمة تستهدف الناس اآلمنين.
مــا حــدث فــي نيوزلندا وبنغاديــش وأخيًرا في الشــارقة باإلمارات العربيــة المتحدة 
إرهــاب لمجموعــة مــن اإلرهابييــن الذيــن ال يحملــون فــي جعبتهــم إال الُكــره والُعنف، 
ال يؤمنــون باالعتــدال وليــس مــن قيمهــم التســامح، ويرفضــون التعايــش مــع كل من 

يختلف معهم، ومقتول َمن يقف ضدهم، وكافٌر من ال يقول برأيهم.
كثيــرة هــي المنظمــات والميليشــيات واألحــزاب الُمتســترة بالديــن والتــي تعمــل ضد 
الشــرعية الوطنيــة والدوليــة، لذلــك اعتبرتهــا الــدول منظمــات إرهابيــة، ولجرائمهــا 
الُمتعددة البد من مكافحتها والقضاء عليها، والقضاء عليها يتطلب تعاضدا مجتمعيا 
أوال وتعاونا دوليا ثانًيا ألنها ُمتغلغلة في المجتمعات ومنتشرة في الكثير من الدول، 
وهــذا التعــاون يتطلــب وضــع أســس واســتراتيجية وتخطيــط يفــوق اســتراتيجية 

وتخطيــط الُمنظمــات اإلرهابيــة بمــا فيــه القضــاء علــى مصــادر تمويلهــا ومحاصــرة 
جغرافيتهــا ووضــع اإلجــراءات األمنيــة وســن التشــريعات للوقايــة مــن أعمالهــا اآلن 
ومســتقبا، وأن تكون للدول األســبقية لمنع حدوث عملياتها مع االلتزام باالتفاقيات 

الدولية الثنائية واألممية.

إن ما حدث في الشارقة يؤكد أن اإلرهاب وَمن يقف وراءه يستهدفنا جميًعا،  «
وعلينا التصدي له إعالمًيا ومجتمعًيا وأمنًيا، وذلك بمحاربته بنشر الوعي 

بأهداف اإلرهاب وتجنب مسبباته من الكره والتطرف والفتن، وااللتزام 
بقيم التسامح والعيش مع اآلخر، فاإلرهاب إعصار ُمدمر وُمهلك ليست له 

جغرافية ُمحددة وال دين وال مذهب وال رأي إال بقتل اآلخر والقضاء عليه، فهو 
ال يتعلق بالديمقراطية أو الفقر أو حقوق اإلنسان أو التنمية، بل إن اإلرهاب 
ضد الديمقراطية ويوسع من دائرة الفقر ويقضي على جميع حقوق البشر 

ويجتث التنمية الوطنية، وشاهدنا جميعا ما حدث في األراضي التي استولت 
عليها الميليشيات المتأسلمة وحولتها إلى جحيٍم ال ُيطاق، فجعلت من 

سكانها أشَد فقًرا وسلبت ما كان لديهم من حقوق وصادرت اآلراء وجعلتهم 
يعيشون في ظالٍم دامس بعيًدا عن التنوير والتطوير. لذلك علينا أن نقف 

مًعا ضد اإلرهاب.
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السعودية لم تغمد 
السيف

انطاقا من مسؤوليتها في قيادة األمتين العربية واإلسامية، دعا خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا ورعاه 
إلــى عقــد قمتيــن “خليجية وعربية” طارئتين فــي 30 مايو الجاري لبحث 
االعتداءات األخيرة على الســعودية واإلمارات، ودائما تقدم لنا الشــقيقة 
الكبــرى المملكــة العربيــة الســعودية النمــوذج األمثــل لتاقــي األهــداف 
الخيــرة لمــا فيــه خيــر وأمن وســامة الدول العربيــة واإلســامية وإيجاد 
التحالفات القوية الفعلية لمواجهة الكثير من المخططات العدوانية التي 

تقف وراءها قوى الشر وأولها النظام اإليراني اإلرهابي. 
إن المملكــة العربيــة الســعودية أعزهــا هللا ونصرهــا ضربت مثــاال للحكمة 
السياســية والرؤية الثاقبة وكذلك “الحزم” وتحليل األمور بدقة، والشــك 
أن الجرائم واالنتهاكات اإليرانية الخطيرة التي ارتكبت بحق الســعودية 
واإلمارات على مرأى ومسمع العالم بأجمعه تتطلب وقفة حازمة وقاعدة 
مــن التعــاون والتشــاور والتنســيق علــى نحــو عــال، لوضــع حــد لإلرهــاب 
اإليراني بكل ألوانه، حيث أصبح نظام مالي طهران الخطر األعظم على 
العروبة واإلسام والبد من تحطيم جمجمته وتفتيتها، وال يمكن السماح 

له إطاقا بمزيد من االختبارات لدولنا.
نحــن علــى يقيــن بــأن القمــة التي دعــت إليهــا المملكــة العربية الســعودية 
ســتحقق أهدافا عظيمة وســامية وســتحدد المسار المســتقبلي برمته مع 
هــذا النظــام اإلرهابــي المتخلف، ألن كســر شــوكته أصبــح موضوعا عربيا 
موحدا يطرح نفسه بشكل ملح أكثر من أي وقت مضى بهدف سحق هذا 
الجســم الدخيل والغريب على البشــرية والمجتمعات اإلنسانية، فالمسألة 
اليوم تتعلق بالسيادة الوطنية والشخصية العربية ألمتنا وهي مبادئ من 
المســتحيل التفريط فيها، وبات لزاما التصدي لممارســات طغمة خامنئي 
ومواجهــة نظامــه اإلرهابــي الــذي فرض على الــدول العربيــة أوضاع أمن 

معقدة ليس لها أي نظير في التاريخ.

إن المملكة العربية السعودية لم تغمد السيف بعد وتعرف كيف  «
ترسم مستقبال آخر ألمتنا مهما كانت العواصف، فانتصاراتها تمتد 

على مساحة الكون وهي قادرة على قطع دابر القوى الرجعية اإليرانية 
والمجرمين على شاكلة خامنئي وأتباعه.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

من الذي يطلق
الرصاصة األولى؟

ال يزال العالم في حالة ترقب وانتظار للحرب الكبرى بين الواليات المتحدة 
وإيران، وال تزال الحرب الكامية على أشدها بين الطرفين، وال يزال قادة 
إيران يرددون أن الواليات المتحدة ال تستطيع مهاجمة إيران، وأن جميع 
الســفن الحربيــة األميركيــة فــي الخليج في مرمــى النيــران اإليرانية وأنه 
يمكن ضربها بالصواريخ متوسطة المدى ذاتها... لكن السؤال الذي يشغل 

الجميع حاليا هو: من الذي سيقدم على إطاق الرصاصة األولى؟
المنطــق يقــول إن الواليــات المتحــدة لــن تكــون صاحبــة ضربــة البدايــة، 
ألن الواليــات المتحــدة هدفهــا تغييــر الســلوك اإليراني من خــال الحصار 
االقتصــادي الــذي بــدأ ســريانه بالفعــل والــذي ســيحرم إيــران مــن تصديــر 
مليــون ومئتــي ألــف برميــل مــن النفــط يوميــا ويضغــط علــى االقتصــاد 
اإليرانــي الــذي يواجــه مشــاكل جوهريــة، والنتيجة التي تريدهــا الواليات 
المتحدة من وراء هذا الحصار إجبار إيران على اتفاق آخر أكثر تشددا من 

اتفاق ٢٠١٥ الذي انسحب منه الرئيس األميركي ترامب.
يتعلــق  فيمــا  األميركيــة  األهــداف  لتحقيــق  يكفــي  الحصــار  فمجــرد  إذا 
بالبرنامــج النــووي وبرنامــج الصواريــخ البالســتية وفيمــا يتعلــق بالعربدة 
اإليرانية في المنطقة، وبالتالي فا يتوقع أحد أن تكون الواليات المتحدة 

من يفجر الوضع العسكري في الخليج.
فهــل ســتكون إيــران البادئــة بإطــاق الرصاصــة األولــى؟ أعتقــد أن إيــران 
أيضــا لــن تقــدم علــى هــذه الخطــوة ألنها تعلــم جيــدا كيف ســيكون حجم 
الــرد األميركــي الــذي سيكســرها ويجعلهــا تأتــي طائعــة إلــى المفاوضــات 
وتقبل بكل الشــروط األميركية، فإيران تســتطيع أن تشــعل الحرب، لكنها 

لن تكسبها.
فلماذا قامت أميركا بحشــد قواتها بهذا الحجم في الخليج؟ ولماذا قامت 
إيــران بعمليــات التخريب البحرية التي قامت بها؟ ولماذا قامت الطائرات 

التابعة للحوثيين باالعتداء على األراضي السعودية؟

اإلجابة على ذلك أن الواليات المتحدة تضغط على إيران وتحشد  «
قواتها استعدادا للرد وليس لبدء الحرب ألنها ليست بحاجة لهذه 

الحرب، أما إيران فتحاول أن تخيف الجميع وتسعى إلى المفاوضات 
وليس الحرب من خالل الحرب الكالمية التي تمارسها. االحتمال 

األكبر إذا هو أن إيران ستخضع للضغوط األميركية، خصوصا بعد أن 
يتقارب الموقفان األوروبي واألميركي وال تجد إيران ما تتكئ عليه في 

هذا الصراع، أما ما عدا ذلك فهو االنتحار التام لنظام الماللي.

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com
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بــدأ النــادي األهلــي تعاقداته مبكًرا للحفاظ على معظم العبــي الفريق األول للكرة الطائرة 
في الموسم القادم بهدف مواصلة رحلة اإلنجازات التي حققتها اللعبة على مدار السنوات 
الـ 10 الماضية التي كان آخرها الفوز ببطولة كأس سمو ولي العهد في الموسم المنصرم.

التعاقــد  بتجديــد  بــدأت  األولــى  الخطــوة 
لتحقيــق  علــي  رضــا  الوطنــي  المــدرب  مــع 
االســتقرار الفنــي باعتبــاره األعــرف واألدرى 
بخبايــا الفريــق وإمكانيــات العبيــه وكيفيــة 
التعامــل مــع مجريــات الــدوري المحلي وهي 
رابــع تجربــة لــه يأمــل مــن خــالل األهالويــة 

لتحقيق المزيد من اإلنجازات.
فــإن  موســم  كل  فــي  عادتــه  علــى  وجرًيــا   
فــي  الالعبيــن  بمعظــم  ثقتــه  جــّدد  األهلــي 
مقدمتهــم علــي الصيرفــي قائد الفريــق الذي 
ا مــع األهلــي بعــد وصولــه  أبــرم عقــًدا رســميًّ
ا  لســن الـــ 30 وامتالكــه الســتغنائه ليبقى وفيًّ
للقلعة الصفراء وهي صفقة سيكون لها دعم 
معنــوي كبيــر علــى مســيرة الفريق لمــا يمثله 
القائــد الصيرفــي مــن ثقــل فنــي ودور قيادي 

في صفوف النسور.
 واستكماالً لمسلسل التعاقدات فإن مسئولي 
الكرة الطائرة تمكنوا من تجديد عقود كال من 
عبــاس الخباز ضــارب مركز 3 وصانع األلعاب 

علــي حبيــب وعيســى عبدالوهــاب وســيتم 
هرونــة  أيمــن  الليبــرو  صفقــة  عــن  اإلعــالن 
وأميــن إبراهيــم، فيما اســتطاع الفريق إبرام 
صفقتين جديدتين باستقطاب صانع األلعاب 
عمــاد ســلمان والعــب االرتكاز حســين مهدي 
الجشــي واللذين سيشــكالن دعامة أساســية 

للفريــق فــي الموســم المقبــل، خصوًصــا وأن 
األول يمتــاز بقــوة حائــط الصــد واإلرســاالت 
القويــة، فيمــا يتمتع الثانــي بإمكانيات جيدة 

في الهجوم السريع وتشكيل حائط الصد.
 وســتمثل عــودة الالعــب ناصــر عنــان قــوة 
ضاربــة فــي صفــوف الفريــق بحــال بقائه مع 

احترافيــة  لتجربــة  خوضــه  وعــدم  النســور 
جديدة بعدما لعب الموســم الفائت مع النصر 
اإلماراتي، أما محمد عنان فإنه يشكل الورقة 
الرابحة والنجم الالمع بال منازع في مركز2.

وفــي ظل التعاقدات التي أبرمها األهلي فإن 
3 العبيــن ســيكونون خارج تشــكيلة النســور 

في الموسم الماضي وهم ضارب مركز4 علي 
مرهــون وصانــع األلعــاب ســيد أحمــد العلوي 

وضارب االرتكاز محمد عباس.
ومــن المتوقع أن يبــرم األهلي صفقة جديدة 
بالتعاقد مع محترف جديد ليشّكل هو اآلخر 

إضافة فنية لصفوف الفريق.

طائرة األهلي تبدأ تحضيراتها مبكًرا

األهلي بطل كأس سمو ولي العهد غالبية العبي األهلي تم تجديد عقودهم )أرشيفية(

اللجنة اإلعالمية

أقامــت اللجنــة المنظمــة لــدوري وكأس 
الشركات والمؤسسات لكرة القدم حفلها 
الســنوي )37(، وذلــك تحــت رعايــة أيمن 
المؤيد وزير شــؤون الشــباب والرياضة، 
وبدعم من شــركة نفط البحرين “بابكو”، 
وبحضور القائم بأعمال الوكيل المساعد 
الشــيخ  بالــوزارة  والتراخيــص  للرقابــة 
صقــر بــن ســلمان آل خليفــة فريــق الذي 
أنــاب عن الوزيــر، وحضور نائب الرئيس 
والماليــة  اإلداريــة  للشــئون  التنفيــذي 
محمــد  والمــاء  الكهربــاء  هيئــة  فــي 
عبدالرحيــم الصادقــي، وبحضــور مــازن 
العمــران رئيــس اللجنــة المنظمــة، وعدد 
مــن الشــخصيات والمســؤولين وأعضاء 

الفرق المشاركة.
مــازن  المنظمــة  اللجنــة  رئيــس  وألقــى 
بالحضــور  فيهــا  رحــب  كلمــة  العمــران 

الحفــل،  فــي  الحاضــرة  وبالشــخصيات 
معّبًرا عن ســعادة اللجنة بحفلها السنوي 
إكمــال  مــن  المســابقة  واقتــراب   37 الـــ 
مــن  العمــران  وطلــب  الرابــع.  عقدهــا 
وزارة شــئون الشــباب والرياضة بتوفير 
ملعــب مزروع بالنجيــل الطبيعي إلقامة 
المســابقة في الموســم المقبل ألنه يمثل 
أهــم عائــق للجنة ويؤثر على مشــاركات 
الشــيخ  وقــام  المســابقات.  فــي  الفــرق 
صقــر بــن ســلمان بمعيــة مــازن العمــران 
إلى جانب نائب الرئيس يوسف سلطان 
بتكريم الفرق الفائــزة وأصحاب المراكز 
وتكريــم  الــدوري،  لمســابقة  الشــرفية 
للشــركات  بابكــو  كأس  مســابقة  فــرق 
حصــل  إذ  القــدم،  لكــرة  والمؤسســات 
فريــق ألبــا علــى المركــز األول، وفريــق 

الكهرماء على المركز الثاني.

“دورة الشركات” تحتفي بعامها الـ 37

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي

غــادر فجــر األحد وفد منتخبنــا الوطني لفنون 
القتــال المختلطــة متوجًها إلى جنوب أفريقيا، 
للمشاركة في النسخة الثالثة من بطولة أفريقيا 
للهــواة،  المختلطــة  القتــال  لفنــون  المفتوحــة 
والتــي ينظمهــا االتحــاد الدولــي لفنــون القتال 
المختلطة IMAAF -  WMMAA في الفترة من 
22 إلــى 25 مايو الجاري بمدينة جوهانســبرغ، 
التي تشــهد مشاركة 10 منتخبات من مختلف 
دول العالم، هي: البحرين، الكاميرون، فرنســا، 
لبنــان،  غوانيــا،  أســبانيا،  كونغــو،  التشــيك، 
موريشيوس وجنوب أفريقيا.  ويترأس الوفد 
عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لفنون 
القتــال المختلطــة عبــاده المال، ويتكــون الوفد 
مــن مــدرب المنتخب المــدرب الورســي رينات 
أبــو أحمــد، و10 العبيــن هــم: عبــدهللا يعقوب، 
منصــور ميقادوف، حمــزه زريره، عبدهللا زايد، 
عيســى العميــري، محمــد ســمير، زبيــر غــازي، 
شــاميل جمباتــوف، شــاميل غازييــف ومحمــد 
غــازي.  وتعتبــر هــذه المشــاركة الثالثــة علــى 

التوالــي للمنتخــب الوطنــي في هــذه البطولة، 
حيــث تعتبــر أفضــل نتيجــة حققهــا المنتخب، 
هــي الحصــول علــى المركــز األول فــي ترتيــب 
الثانيــة  النســخة  فــي  المشــاركة  المنتخبــات 
التــي أقيمــت فــي مايــو 2018، بعــد أن أحرز 4 

ميداليات ذهبية وميدالية فضية.
القتــال  لفنــون  الوطنــي  المنتخــب  وكان   

المختلطــة قــد نجــح في حصــد المركــز الثاني 
فــي ترتيب المنتخبات المشــاركة في النســخة 
الثانية من بطولة آسيا، التي احتضنتها مملكة 
تايالنــد فــي الفتــرة من 2 إلــى 4 مايــو، بعد أن 
أحــرز المنتخــب 13 ميدالية، منهــا 5 ميداليات 
ذهبيــة وميداليــة فضية واحــدة و7 ميداليات 

برونزية.

المنتخب الوطني لفنون القتال المختلطة

MMA للمشــاركة في النســخة الثالثة من بطولة إفريقيا
المنتخب الوطني يشّد الرحال إلى جوهانسبرغ

اللجنة اإلعالمية

حقــق فريــق البحريــن للتحمل 13 الذهب في بطولــة كأس العالم 
للترايثلون بمدينة كالياري اإليطالية وفي بطولة االتحاد الدولي 
للترايثلــون فــي يوكوهامــا وأظهــر أليســتير براونلــي إمكانيــات 
فــي  للترايثلــون  العالــم  لتحقيــق بطولــة كأس  النظيــر  منقطعــة 
كالياري، متجاوًزا جوســتوس في الـ 300 متر األخيرة من ســباق 

الجري ليخطف انتصاًرا صعًبا، ولكنه مستحق.
 وقــال متســابق فريــق البحريــن للتحمــل 13 الفائــز بميداليتيــن 
ذهبيتيــن أولمبيتيــن بعــد اعتالئه قمة منصــة التتويج: “لقد كنت 
أظن بأنني سأعاني في سباق الجري، كنت أعلم بأنني لم أكن في 
قمة مستواي في سباق الجاري، ولكنني حاولت بأني أركض على 
نســقي المعتــاد، قلت بداخلــي، كلها بضعة أمتار وينتهي الســباق، 
فلذلــك ضغطــت على نفســي مــن أجل تقديــم المزيــد، وقد كانت 

محاولتي مثمرة”.
 وأضاف: “أكون سعيًدا للغاية عندما أتسابق، وعلّي اآلن أن أكون 
جاهًزا فعلى األفق تلوح بطوالت أوروبا خالل أسبوعين من اآلن 

وبطولة ليدز بعدها بأسبوع”.
 فــي األثنــاء، وفــي يوكوهامــا، حقــق متســابق فريــق البحريــن 
ا ليعــزز مســاعيه  للتحمــل 13 فينشــنت لويــس انتصــاًرا مســتحقًّ

لخطف المركز األول في سلسلة بطولة العالم للترايثلون. 

 وكان زميــل لويــس، خافييــر غوميــز علــى بعــد 12 ثانيــة فقــط 
مــن احتــالل مركــز على منصــة التتويــج. وأكد غوميــز إنه حاول 
أن يجــاري مــن كانــوا فــي المقدمــة، ولكنه لــم يفلح بذلــك بنهاية 
الســباق وذلك بســبب تعرضه لإلجهاد جراء مشــاركته في الكثير 
مــن الســباقات مؤخًرا، وهو ما اســتنفذ طاقته. فــي األثناء، وفي 
نفس الســباق أيًضا، توجت متســابقة فريــق البحرين للتحمل 13 
لوريــن باركــر عودتها للتســابق بعد خضوعهــا لعملية جراحية في 

الظهر بالفوز بالمركز الثالث.

ببطولة كأس العالم بكالياري وبطولة االتحاد الدولي بيوكوهاما
فريق البحرين للتحمل 13 يحقق الذهب

سبورت
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علــى  )الثالثــاء(  اليــوم  الســتار  يســدل 
وذلــك   ،2018-2019 الكــروي  الموســم 
لبطولــة كأس  النهائيــة  المبــاراة  بإقامــة 
النخبــة لكــرة القــدم، وذلــك بيــن فريقــي 
عنــد  يلتقيــان  حينمــا  والمحــرق،  الحــد 
9.30 مســاء على اســتاد الشــيخ علي بن 

محمد آل خليفة.
رئيــس  رعايــة  تحــت  المبــاراة  وتقــام 
االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ 
علــي بــن خليفــة بــن أحمــد آل خليفــة. 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  وكان 
اســتحدث بطولــة كأس النخبة الموســم 
يومهــا  وتــوج   ،2017-2018 الماضــي 
نــادي الحــد بلقب البطولــة بعد فوزه في 
المبــاراة النهائيــة علــى المالكيــة بنتيجة 

.)2-1(
ووصــل الحــد إلــى نهائــي هذا العــام بعد 
تخطيــه دور المجموعــات عــن وصافــة 
فــي نصــف  األولــى، وفــوزه  المجموعــة 

النهائي على المنامة بنتيجة )2-0(.
تصــدره  بعــد  فوصــل  المحــرق  أمــا 
فــي نصــف  األولــى، وفــوزه  المجموعــة 

النهائي على الرفاع الشرقي )3-0(.
يقــود الطرفيــن مدربــان وطنيــان: علــي 
عامــر مــع المحــرق وموســى مبــارك مــع 

الحد.
يأمــل الحداويــون فــي المحافظــة علــى 
الموســم  الفريــق  أحــرزه  الــذي  اللقــب 
ثانيــة  نخبــة  كأس  وإضافــة  الماضــي، 
لرصيــد النــادي، أمــا المحــرق فإنــه يأمل 

في إنقاذ الموسم بعد فشله في الحفاظ 
علــى لقــب الــدوري الذي أحرزه الموســم 
الماضي، باإلضافة إلى عدم إحرازه لقب 
الكــؤوس”.  “أغلــى  الملــك  جاللــة  كأس 
يعــول المحــرق علــى مجموعــة محليــة 
بارزة من الالعبين يتقدمهم قائد الفريق 
الحارس ســيد محمــد جعفر، عالوة على 
الالعبيــن أمثــال: وليــد الحيــام، محمــد 
البنــاء، عبدالوهــاب علــي، جمــال راشــد 
والمحترفيــن  عبداللطيــف،  وإســماعيل 
الليبــي محمد صولة والتونســي تيجاني 

بلعيــد. أما الحد فإنه يعتمد على أســماء 
محليــة مميــزة أيًضــا يتقدمهــم الحارس 
عبــاس أحمد، والالعبون كأحمد بوغمار، 
عبدالوهــاب المالــود، ســعد العامر، أحمد 
فالمــرزي ومحمد عبدالوهاب، باإلضافة 

إلى المحترف السوري محمد فارس.
وبحســب نظــام البطولــة، فإنــه في حال 
يتــم  بالتعــادل  األصلــي  الوقــت  انتهــاء 
اللجــوء مباشــرة إلــى ركالت الترجيــح؛ 
لحســم هويــة الفائــز، دون الحاجة للعب 

األشواط اإلضافية.

مــن يتــوج بــكأس النخبــة فــي ختــام مســابقات الكــرة؟

الحد للمحافظة على اللقب.. والمحرق إلنقاذ الموسم

أحمد مهدي

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

احتفلــت اللجنة المنظمــة لمهرجان ناصر 
بفعاليــة  الشــعبي  الرمضانــي  حمــد  بــن 
عيســى  مدينــة  فــي  وذلــك  القرقاعــون، 
البحريــن  اســتاد  مــن  بالقــرب  الرياضيــة 
الوطنــي بالرفــاع التي تحتضــن فعاليات 
لجنــة  مــن  بتنظيــم  وذلــك  المهرجــان 
رياضات الموروث الشــعبي التابعة للجنة 

األولمبية البحرينية.
 وشــهد المهرجان فعاليــات خاصة إحياء 
ليلــة  تقــام  التــي  القرقاعــون  لفعاليــة 
النصــف من رمضان، حيث أقامت اللجنة 
المنظمــة عروًضــا شــعبية أحيتهــا إحــدى 
الفرق الفنون الشــعبية المتخصصة، فيما 
شهد المهرجان حضوًرا كبيًرا من العوائل 

واألطفال احتفاالً بهذه المناسبة.
 واســتضاف مجلــس المــوروث البرنامــج 
ا عبــر تلفزيــون البحرين  الــذي يبــث يوميًّ

لنقــل فعاليــات مهرجــان ناصــر بــن حمــد 
الفعاليــات  هــذه  الشــعبي،  الرمضانــي 
إحيــاء  بهــدف  تقــام  التــي  الشــعبية 
والحفــاظ  البحرينــي  الشــعبي  المــوروث 
عليــه لألجيــال القادمة كونه جزًءا أصيالً 
مــن التراث الوطني. وفي ســياق متصل، 
شــهد مهرجــان ناصــر بن حمــد الرمضاني 
أحــد  عمــالق”  “دكتــور  زيــارة  الشــعبي 
مشــاهير التواصــل االجتماعــي مــن دولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، حيث وصل 
وكان  الشــعبي.   المهرجــان  إقامــة  لمقــر 
فــي اســتقباله محمــد جناحــي أميــن ســر 
لجنــة رياضات الموروث الشــعبي التابعة 
تــم  حيــث  البحرينيــة،  األولمبيــة  للجنــة 
اصطحاب “دكتور عمالق” في جولة على 
كافة األلعاب الشــعبية واإللكترونية التي 
يتضمنهــا المهرجان. وتأتــي زيارة دكتور 

عمــالق الــذي يحظى بمتابعــة كبيرة على 
مواقــع التواصــل االجتماعــي المختلفــة، 
لمشــاهير  مختلفــة  لزيــارات  اســتمراًرا 
مواقــع التواصــل االجتماعــي وأصحــاب 
الحســابات اإلخبارية في مملكة البحرين 
ودول مجلــس التعاون والذين يحرصون 

على حضور المهرجان لتغطية منافســات 
األلعــاب الشــعبية والفعاليــات المصاحبــة 
التــي تقــام علــى هامــش هــذا المهرجــان 
الشــعبي الذي يقام للمرة األولى ويســتمر 
رمضــان  شــهر  مــن  عشــر  التاســع  حتــى 

المبارك.

مهرجان ناصر بن حمد يحتفل بـ “القرقاعون”

لقطة لمجلس الموروث

تنطلــق دورة مشــبر الرمضانيــة لسداســيات 
كــرة القــدم كعادتهــا الســنوية فــي آخــر يــوم 
رمضــان  شــهر  الفضيــل  الشــهر  مــن  جمعــة 
اســتكماالً  الــدورة  هــذه  وتأتــي  المبــارك. 
ومتابعًة لنســخها الـ 19 في األعوام السابقة، 
حيــث تحظــى هــذه الــدورة باهتمــام جميــع 
أبناء ومنتســبي شــباب مشــبر صغيرهم قبل 
يــوم  المنظمــة  اللجنــة  واختــارت  كبيرهــم. 
الجمعة الموافق 31 مايو 2019 يوًما إلقامة 
هــذه الــدورة علــى صالة نــادي االتحــاد ببالد 
القديم. وتشهد الدورة في نسختها العشرين 
مشــاركة 80 العًبــا مــن الصغــار والكبــار مــن 
أبناء مشــبر، ومن المعــروف عن هذه الدورة 
اإلقبال الجماهيري الكبير من شباب المنطقة 

لما تحمله هذه الدورة من أهداف سامية.

 سداسيات 
دورة مشبر

حسن علي

تجديد جميع 
التعاقدات.. 

ومرهون وعباس 
خارج الحسابات



أكــد الشــيخ ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة رئيس االتحاد اآلســيوي لكــرة القدم النائب 
األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم حرص االتحاد اآلســيوي على دعم ومســاندة 
جهــود االتحــاد الفلســطيني لكــرة القــدم الهادفــة لصون مكتســبات الكرة الفلســطينية 

وتعزيز مكانتها المتنامية على الساحتين القارية والدولية.

جــاء ذلــك، لــدى لقــاء الشــيخ ســلمان بــن 
إبراهيــم آل خليفة اللــواء جبريل الرجوب 
القــدم  لكــرة  الفلســطيني  االتحــاد  رئيــس 
مســاء أمــس )األحــد( فــي البحريــن، وذلك 
دولــة  ســفير  القــادر  عبــد  طــه  بحضــور 

فلسطين في المنامة. 
لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  رئيــس  ورحــب   
القــدم باللــواء الرجــوب، مشــيًدا بجهــوده 
الرياضيــة  الحركــة  خدمــة  فــي  المثمــرة 
الفلســطينية بصفة عامة ولعبــة كرة القدم 

بالتطــور  ومنوهــا  الخصــوص  وجــه  علــى 
القــدم  كــرة  مخرجــات  فــي  الملمــوس 
الفلسطينية في السنوات القليلة الماضية.

آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  وأشــار   
اآلســيوي  االتحــاد  حــرص  إلــى  خليفــة 
علــى مواصلــة تقديــم شــتى أنــواع الدعــم 
لالتحــاد الفلســطيني عبــر مختلــف برامــج 
الدعــم التــي تركــز علــى االرتقــاء بالبنيــة 
التحتية والفئات العمرية والكرة النســائية 
واإلدارة  والتدريــب  التحكيــم  وقطاعــات 
الكرويــة معرًبــا عــن ثقتــه بــأن االســتثمار 

األمثــل ألوجــه الدعــم سيســهم فــي دفــع 
خطــط وبرامج تطويــر الكرة الفلســطينية 

بمختلف أركانها. 
الرجــوب عــن  اللــواء  أعــرب   مــن جانبــه، 
بــن  الشــيخ ســلمان  إلــى  شــكره وتقديــره 
إبراهيــم آل خليفــة علــى حســن الضيافــة 
مشــيًدا بدعم االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 
لكــرة القــدم الفلســطينية ومؤكــًدا حــرص 
االتحــاد الفلســطيني علــى التفاعــل البنــاء 
مــع خطــط االتحــاد القــاري الراميــة لبنــاء 

مستقبل مشرق لكرة القدم اآلسيوية.

االتحاد اآلسيوي يدعم الكرة الفلسطينية

الثالثاء 21 مايو 2019 
16 رمضان 1440

اللجنة اإلعالميةضاحية السيف - المجلس األعلى للشباب والرياضة

فــي إطار نهج التواصل الذي تعتمده باألمانة 
العامــة للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
مديــر  الزيانــي  اللطيــف  عبــد  راشــد  اجتمــع 
إدارة التخطيــط والسياســات والمتابعــة مــع 
مســؤولي اللجنــة األولمبيــة البحرينية، وذلك 
ضمــن سلســلة اللقــاءات التي تجريهــا األمانة 
مــع  االســتراتيجية  البرامــج  لمتابعــة  العامــة 

الشركاء.
والسياســات  التخطيــط  إدارة  مديــر  وقــال   
بــأن  للمجلــس  العامــة  باألمانــة  والمتابعــة 
عمــل  فريــق  مــع  التنســيقية  االجتماعــات 
تقــرب  للمجلــس  االســتراتيجيين  الشــركاء 
وجهات النظر وتعّزز من فاعلية تنفيذ البرامج 

االستراتيجية للجنة األولمبية البحرينية.
 أوضــح الزيانــي خــالل اســتعراضه للبرامــج 
االســتراتيجية التــي تنفذها اللجنــة األولمبية 
بــأن  المجلــس  وسياســات  أهــداف  لتحقيــق 
مؤشــرات قيــاس األداء للبرامج التــي تنفذها 
اللجنــة األولمبيــة تؤكــد ســالمة النهــج المتبــع 

 ) LTAD( لتطبيــق نموذج رياضي طويل األمد
لتخطيط دورة حياة الرياضي التي تبنى على 
سبع مراحل لضمان ديمومة مخرجات صناعة 

القيادات والمواهب الرياضية.
علــى  االجتمــاع  خــالل  الزيانــي  شــّدد  كمــا   
تكثيــف البرامــج التوعويــة والتثقيفيــة التــي 
تعــّزز مــن تحقيــق هدف محــو األميــة البدنية 
وجعــل الرياضــة أســلوب حيــاة عبــر برنامــج 
وطني ومنهج علمي منظم ينفذها كال حســب 

وزارة  معهــا  يتعامــل  التــي  العمريــة  الفئــات 
والشــئون  العمــل  ووزارة  والتعليــم  التربيــة 
االجتماعيــة واللجنة األولمبيــة البحرينية من 
خالل منصــات التواصل االجتماعية لوصولها 
إلــى أكبــر شــريحة فــي المجتمــع، إضافــة إلــى 
زيــادة فاعلية مختبــر األداء الرياضي وبرامج 
الطريــق إلــى منصــات التتويــج الــذي يهــدف 
إلــى اســتمرارية الوصــول إلــى المنصــات فــي 

المحافل الرياضية العالمية.

نــادي البحريــن لهوكــي  حقــق فريــق ســيدات 
الجليد المركز الثالث في بطولة زايد الرياضية 
لهوكي الجليد للســيدات 2019، التي اختتمت 
مســاء يــوم األحــد الموافــق 19 مايــو 2019م 
العربيــة  اإلمــارات  بدولــة  أبوظبــي  بمدينــة 
المتحــدة الشــقيقة علــى صالــة زايــد الرياضية 
اإلمــارات  مــن  خليجيــة  فــرق  ســتة  بمشــارك 

والسعودية والبحرين.
 ولعــب فريــق ســيدات نــادي البحريــن لهوكــي 
الجليــد مباراتــه األولــى ضــد فريــق ســتورمز 
1 اإلماراتــي التــي تفــوق بفــوزه بنتيجــة ثالثة 
أهداف مقابل ال شــيء وخاض مباراته الثانية 
ضــد فريــق العيــن ذيبــز التــي انتهــت بالتعادل 
اإليجابــي لــكل الفريقيــن بنتيجة أربعــة مقابل 
أربعــة وتأهــل للــدور النصف نهائــي ولعب ضد 
فريــق جــدة ايجيلــز وانتهــت بفــوز فريق جدة 
بعــد  هدفيــن  مقابــل  أهــداف  ثالثــة  بنتيجــة 
مبــاراة مثيــرة امتــدت إلــى الشــوط اإلضافــي 
الهــدف الذهبــي وخــاض مباراتــه األخيرة ضد 

فريــق العيــن ذيبز وانتهت المبــاراة بفوز فريق 
ســيدات البحرين بنتيجــة ثالثة أهداف مقابل 
هدفيــن بعــد مباريات مثيــرة شــهدتها البطولة 

وأداء متميز عال لجميع الفرق المشاركة.
 ومــن جانبــه، تقــّدم عبــدهللا القاســمي رئيــس 
مجلــس إدارة نــادي البحريــن لهوكــي الجليــد 
ضبــاط  نــادي  إلــى  والتقديــر  الشــكر  بجزيــل 
القوات المسلحة اإلماراتي وأكاديمية الشيخة 
فاطمــة بنــت مبــارك للرياضة النســائية واتحاد 

حســن  علــى  الجليديــة  للرياضــات  اإلمــارات 
الضيافــة واالســتقبال، كمــا أشــاد بالمجهودات 
المتميــزة التي ظهر بها جميع الفرق المشــاركة 
وتقــدم بجزيــل الشــكر والتقديــر إلــى رئيــس 
وأعضــاء اللجنــة المنظمة للبطولــة على العمل 
المتميــز وعبــر عــن مــدى ســعادته بــأول إنجاز 
يحققــه فريــق ســيدات نــادي البحريــن لهوكي 
الجليــد واألداء المتميــز المشــهود متمنًيــا لهــم 

دوام التقدم والنجاح.

 فريق نادي البحرين لهوكي الجليدجانب من االجتماع

ببطولــة زايد الرياضيــة لهوكي الجليد للســيدات 2019تنفيذ السياسات العامة للمجلس األعلى للشباب والرياضة في “األولمبية”

نادي البحرين يحقق المركز الثالثاألمانة العامة تجتمع بفريق العمل المختص
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 رئيس االتحاد اآلسيوي يتوسط الرجوب والسفير الفلسطيني 

المنامة - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

“^” تــنــعـــــــــــى فــقـــيـــــــــد الــصـــحـــــــافـــــــة الــبـــحـــــــريـــنــــيــــــة

تشييع سلمان الحايكي إلى مثواه األخير

شــّيع صبــاح أمــس اإلثنيــن جثمــان اإلعالمــي الرياضي واألديــب والشــاعر والناقد 
الصحفي سلمان الحايكي إلى مثواه األخير بمقبرة الحورة بالمنامة بعد أن انتقل 
إلــى جــوار ربــه مســاء أمــس األول )األحــد( بمنزلــه الكائــن بمنطقة ســترة إثــر نوبة 
قلبيــة مفاجئــة، لتفقــد ســاحة اإلعــالم الرياضــي واحــًدا مــن روادهــا الكبــار وأحــد 

أعالمها ولتفجع قرية رأس الرمان بوفاة أحد أبرز مبدعيها ومثقفيها.

 وأقيمــت صــالة الجنازة بمســجد مقبرة 
موكــب  بعــد  فيمــا  لينطلــق  الحــورة 
بمثــواه  الحايكــي  دفــن  حتــى  التشــييع 
األخيــر ليخلف فقــده حزًنا كبيــًرا ألبنائه 
وبناتــه وذويه وأصدقائه ومحبيه الذين 
انهمــرت دموعهــم بغــزارة علــى فقيدهم 
الغالي، تاركا بقلبهم الحسرة واللوعة من 
ألــم الفــراق، وليس اعتراًضــا على قضاء 

هللا وقدره.
ورغــم أشــعة الشــمس الحارقــة وحــرارة 
الكثيــر  أن  إال  الصيــام،  وتعــب  الطقــس 
مــن الرياضيين واإلعالميين قد حرصوا 
الحايكــي  تشــييع  فــي  المشــاركة  علــى 
وفــاًء وعرفاًنــا منهــم لصديقهــم الراحــل 
وابتغــاء لألجــر والثــواب، حيــث شــارك 
فــي تشــييع الحايكــي نخبــة مــن معلمي 
فــي  زاملــوه  الذيــن  الرياضيــة  التربيــة 
سلك التربية والتعليم أمثال عبدالجليل 
أســد وعلــي الصيرفي وعبــاس المطوع، 
عملــوا  الذيــن  اإلعالمييــن  مــن  وعــدد 
معــه فــي الصحافــة الرياضية مــن بينهم 
محمــد لوري وناصر محمد وعلي الباشــا 

وهشــام جعفر وحسين خلف وجميل 
إلــى  إضافــة  ســرحان، 

نــادي  رئيــس  مشــاركة 
مدينة عيسى جاسم 
العكبــري وعــدد من 
الرياضييــن ورجال 
والفكــر  اإلعــالم 
والديــن  والفــن 

واألدب.
 وشكل خبر وفاة 

الوســط  فــي  صدمــة  الحايكــي  ســلمان 
الرياضــي، حيــث يفيــد أحــد أقربائه بأن 
الحايكي شــعر قبــل يومين ببعض اآلالم 
فــي المعــدة وتــم نقلــه علــى الفــور إلــى 
المستشــفى ليعــود فيمــا بعد إلــى المنزل 
وهو في حالة مســتقرة إثر إجراء بعض 
الفحوصــات الطبيــة قبــل أن ينتقــل إلــى 
جــوار ربــه عنــد الســاعة العاشــرة مســاء 

األحد الماضي بمنزله بسترة.
الصحفييــن  الزمــالء  أحــد  ويقــول   
“لقــد  المرحــوم الحايكــي  المقربيــن مــن 
حاولــت االتصــال بــه أكثــر مــن مــرة قبل 
وبعــد  يجــب،  ولــم  وفاتــه  مــن  يوميــن 
التواصــل مــع ذويــه تبيــن أنــه كان 
ألعــود  ــا  صحيًّ متعًبــا 
للتواصــل معــه مــرة 
أخرى قبــل وفاته 
بيــوم، وقــال لي 
“إلحــق  حينهــا 
عليَّ .. سأموت 
آالم  شــدة  مــن 
المعدة..” حتى 
المــوت  غّيبــه 

الحًقا..”.
 

مناقــب  المشــيعين  جميــع  واســتذكر 
الراحــل وإســهاماته فــي إثــراء الســاحة 
المؤلفــات  مــن  بالعديــد  الرياضيــة 
والتحقيقــات  واألطروحــات  والمقــاالت 
والحــوارات الجريئــة على مــدار أكثر من 
40 عاًمــا، وكان الراحــل معــروف بآرائــه 
المثيــرة للجــدل وثقافتــه العاليــة وحبــه 
للمعرفــة واالطــالع والتأليــف والتوثيــق، 
صحفــي  فهــو  المواهــب،  متعــدد  وكان 
وأديــب ولم ينقطع عن الكتابة الصحفية 
حتــى آخــر لحظــات حياتــه، وعمــل نائًبــا 
لرئيــس القســم الرياضــي بجريــدة أخبار 
الخليــج وهــي آخــر محطاتــه التي قضى 
فيهــا معظــم ســنواه عمــره الصحفي، كما 
فــي  متميــًزا  ــا  خطًّ انتهــج  الحايكــي  أن 

الصحافة الرياضية عن باقي الصحفيين 
مــزج مــا بيــن الكتابــة األدبيــة اإلبداعيــة 
والرياضيــة فــي آن واحــد كمــا أنــه كان 

ا من الطراز الرفيع. ناقًدا صحفيًّ
والزميل ســلمان الحايكــي ولد في مطلع 
الخمســينات وهــو معلــم تربيــة رياضيــة 
بعدمــا تخــرج مــن معهــد المعلميــن عــام 
1981 وكان العًبا لكرة القدم بنادي رأس 
ا في الكــرة الطائرة  الرمــان، وحكًمــا دوليًّ
ورئيًســا للجنــة الحــكام وعضــوا بمجلس 
وعضــوا  الطائــرة،  الكــرة  اتحــاد  إدارة 
فــي الجمعيــة العموميــة للنــادي األهلــي، 
وعضــوا بجمعية الصحفييــن الرياضيين 
للجنــة  التأسيســية  باللجنــة  وعضــوا 
اإلعــالم الرياضــي ســابقا، وتتلمــذ علــى 

يديــه الكثير مــن الصحفييــن الرياضيين 
الشــبان، كمــا أنــه معــروف بحبــه لــألدب 
والثقافــة فهــو عضــو فــي أســرة األدبــاء 
والكتاب البحرينية وكانت له مســاهمات 
أخبــار  صحيفــة  فــي  وثقافيــة  شــعرية 

الخليج حتى آخر حياته.
وبصــورة عامــة عــرف عــن الفقيد حســن 
األخــالق وطيــب المعشــر والتواصــل مع 
النــاس في أحزانهــم وأفراحهم، وبرحيل 
الرياضيــة  الصحافــة  فــإن  الحايكــي 
رجاالتهــا  أبــرز  مــن  واحــًدا  خســرت 
ومؤسســيها وتعرض جســد الرياضة إلى 
ثلم كبير، لكن إسهامات وبصمات الراحل 

ستبقى ماثلة وعصية على النسيان.
 وامتــألت وســائل التواصــل االجتماعــي 

الرياضيــة منذ انتشــار نبأ وفــاة الحايكي 
إســهامات  واســتذكار  الرثــاء  بعبــارات 
والتعليــم  التربيــة  ســلك  فــي  الراحــل 
إلــى  متضرعيــن  الرياضــي  والحقــل 
المولــي العلــي القدير أن يمن على الفقيد 

بالمغفرة والرحمة. 
وبدورهــا تنعــى صحيفــة “البــالد” فقيــد 
الصحافــة الرياضيــة البحرينيــة الزميــل 
واألستاذ سلمان الحايكي سائلين المولى 
العلــي القديــر أن يتغمــده بواســع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر 
والســلوان وإنــا للــه وإنــا إليــه راجعون... 
رحمــك هللا يا أبا علي وحشــرك مع النبي 
محمد وآله وصحبه المصطفين األخيار.. 

وإلى جنان الخلد إن شاء هللا.

حسن علي

تشييع سلمان الحايكي إلى مثواه األخير بمقبرة الحورة

بوفاته فقدت 
الصحافة 

الرياضية أحد أبرز 
روادها



تمّكــن فريــق بيــت التمويــل الوطني مــن خطف لقب بطولــة “تأمين11” لكــرة الصاالت، 
وذلك بعد فوزه على مصرف البحرين المركزي بثالثة أهداف مقابل هدف، في المباراة 

النهائية التي أقيمت بينهما، السبت 18 مايو الجاري، على صالة نادي الشباب. 

دفاعــي،  بحــذر  المبــاراة  الفريقــان  بــدأ 
واقتصــر اللعــب علــى وســط الملعــب مــع 
أفضلية نســبية لبيت التمويل الوطني في 
الســيطرة على الكرة، وكان شــوط المباراة 
الســلبي  بالتعــادل  لالنتهــاء  يتجــه  األول 
بيــن الفريقيــن، ولكن هداف بيــت التمويل 
إحــراز  مــن  الوطنــي حمــد يوســف تمكــن 
هــدف التقــدم لفريقــه قبــل نهايــة الشــوط 

األول بثوان. 
 فــي الشــوط الثانــي دخــل فريــق مصــرف 
فــي  منــه  رغبــة  بقــوة  المركــزي  البحريــن 
إدراك التعــادل، بينمــا تراجــع بيت التمويل 

وتمكــن  تقدمــه،  علــى  للحفــاظ  الوطنــي 
تســجيل  مــن  رشــدان  خليفــة  القنــاص 
التعــادل لمصــرف البحريــن المركــزي بعــد 

مرور خمس دقائق من الشوط الثاني.
بدقيقتيــن خطــف  المبــاراة  نهايــة   وقبــل 
محترف بيت التمويل الوطني علي جميل 
يســجل  أن  قبــل  لفريقــه،  الثانــي  الهــدف 
النجــم علــي جميــل الهــدف الثالــث مؤّمًنــا 

النتيجة لفريق بيت التمويل الوطني. 

بطل”الفوتنس” 

 تمّكــن فريــق شــركة التكافــل للتأميــن من 

الفــوز بلقب بطولــة الفوتنس، التي نظمتها 
البطولــة  هامــش  علــى  المنظمــة  اللجنــة 

الرئيسية في تأمين 11.
وقــد حقــق فريــق التكافــل للتأميــن لقــب 
البطولــة بعــد فــوزه فــي المبــاراة النهائيــة 
علــى المتحدة للتأمين، حيث لجأ الفريقان 

إلــى شــوط إضافــي حاســم لتحديــد الفائز 
بعد تعادلهما بشوط لكل فريق.

بطل ركالت الجزاء 

تمكــن فريــق مصرف البحريــن المركزي 
مــن الفــوز بلقــب بطولــة ركالت الجزاء 

علــى  المنظمــة  اللجنــة  نظمتهــا  التــي 
هامــش البطولــة الرئيســية فــي تأميــن 

.11
البحريــن  مصــرف  فريــق  حقــق  وقــد 
المركــزي لقــب البطولــة بعــد فــوزه فــي 

المباراة النهائية على التكافل للتأمين.

ضيف اليوم األخير 

ضيف اليوم العاشر واألخير من البطولة كان 
اإلعالمــي المميز حمد الشــمالن، الذي أضاف 
مدرجــات  علــى  خاصــة  نكهــة  بمجهوداتــه 

الجماهير وفي جميع األلعاب والمسابقات.

اللجنة اإلعالمية

ــي الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى مــــصــــرف الـــبـــحـــريـــن الـــمـــركـــزي ــ بـــعـــد فــــــــوزه فـ

بيت التمويل الوطني بطل “تأمين 11” لكرة الصاالت

من تتويج الفريق البطل تكريم أصحاب الجوائز الفردية

sports@albiladpress.com

أقامــت حلبــة البحريــن الدوليــة “موطــن رياضــة الســيارات فــي الشــرق األوســط” حفــل 
نهاية الموســم الرياضي 2018/2019، والذي أعقب انتهاء منافســات البطوالت المحلية. 
وشــهد الحفــل الــذي أقيم فــي الحلبة بالصخير نهاية األســبوع الماضي، تتويــج الفائزين 
في البطولة المحلية لتحدي الحلبة 2000 ســي ســي وبطولة البحرين للكارتينج بمختلف 

فئاتها.

الشــيخ  للحلبــة  التنفيــذي  الرئيــس   وتــّوج 
الفائزيــن  خليفــة  آل  عيســى  بــن  ســلمان 
لجميــع  بالشــكر  متوّجًهــا  األولــى  بالمراكــز 
المشاركين في سباقات الحلبة ومساهمتهم 
فــي نجــاح الموســم الــذي شــهد الكثيــر مــن 

الذكريات واللحظات التنافسية.
عيســى  بــن  ســلمان  الشــيخ  جانــب  وإلــى   
تواجــد في الحفل كبار المســؤولين بالحلبة 
الدوليــة  البحريــن  حلبــة  عــن  وممثليــن 
للســيارات  البحرينــي  واالتحــاد  للكارتينــج 

ونادي سباقات الحلبة.
وعّبــر الرئيــس التنفيذي للحلبــة عن امتنانه 
لجميــع مــن ســاهم فــي نجــاح الموســم، كما 
أبــدى تطلعاته لموســم جديد مليء باإلثارة 
والتشــويق علــى غرار النجاح الذي ســجلته 

هذه البطوالت في المواسم الماضية.
وتــّوج علــى رأس الفائزيــن بطــل منافســات 
تحــدي الحلبــة 2000 ســي ســي المتســابق 
طــارق التاجــر، الذي يســجل بطولته األولى 
في المســابقة األكثر شــهرة لسباقات الحلبة 
فــي البحرين، ليحصل على كأس المســابقة 

وجائزة المركز األول.
بــن  عيســى  بــن  ســلمان  الشــيخ  وحصــد   
إبراهيم آل خليفة والســائق أحمد بن خنين 
المركزيــن الثاني والثالث علــى التوالي، كما 
شــهدت البطولــة تتويــج الســائقين محمــد 
فقيهــي، وماجــد حمــو وجيوفاني ســاليرنو 
إلنهائهم الموسم في المراكز الستة األوائل.
دروع  األوائــل  الثالثــة  الفائزيــن  واســتلم   
تكريــم  تــم  فيمــا  الـ”بــرو”،  لفئــة  تصدرهــم 
الســائقين حمو وســاليرنو ومارتينا القصاب 

الحتاللهــم المراكــز الثالثــة األولــى فــي عن 
الفئة الثانية.

جائزتان إضافيتان حصدهما الشيخ سلمان 
بن عيســى بن إبراهيم آل خليفة، وذلك عن 
تســجيله اللفة األسرع في منافسات تحدي 
2000 ســي ســي، وحصوله على أكثر مراكز 

االنطالق األولى.
التنفيــذي  الرئيــس  تــّوج  األثنــاء  وفــي 
للحلبــة الفائزيــن فــي فئتي بطولــة البحرين 
“بحريــن  باســم  والمعروفتيــن  للكارتينــج 
روتاكس موجو ماكس” و”بحرين ســبرينت 

سودي الفئة العالمية”.
األول  المركــز  كيــن  لــوكا  الســائق  وحصــد 
ودرع البطولــة عــن فئــة المايكــرو متقدًمــا 
علــى الســائق جريــس روز صاحب الوصافة 
ولويس النابلسي الذي احتل المركز الثالث.
وعــن فئــة المينــي حقــق الســائق ســانتوش 
ماتيــو  علــى  متفوقــًا  األول  المركــز  كومــار 

كوينتاريلي وجيكوب توب.
فهــد الخالــد فــاز بفئــة جينيــور كالس، فيما 

حقق فهد المقلة ثانيًا وعمر الدريان ثالًثا.
محمــد مطر فاز ببطولــة البحرين للكارتينج 
عــن فئــة “الماكس” بعد منافســة شرســة مع 
صاحب المركز الثاني رائد رفيعي وحســين 

حسن صاحب المركز الثالث.
فئــة  بطولــة  خطــف  الدوســري  عيســى 
“الماكــس ماســترز” فيمــا احتــل فريد كالرك 

وأسامة عزوكا المركزين الثاني والثالث.
وعــن بطولــة الفرق فاز “ابســلوت ريســينج” 
بحصــده  خمــس،  أصــل  مــن  جوائــز  ثــالث 
بطــوالت المايكــرو والمينــي والماكس، فيما 

احتــل فريــق “دوجو موتو ريســينج” بطولة 
ريســينج”  دي  “إي  وفــاز  الجونيــورز،  فئــة 

ببطولة الفرق في ماكس ماسترز.
حصــدوا  ورفيعــي  والخالــد  وكومــار  كيــن 
مقاعــد في تحدي الروتاكس ماكس الدولي 
والمقــام في ليمانز الفرنســية في أغســطس 

من 20 وحتى 29. 
وعلى جانب آخر حصل مطر على المشاركة 
فــي تحدي نهائيات روتاكس ماكس، المقرر 
لــه فــي أكتوبــر مــن 19 وحتــى 26 بمدينــة 

سارنو اإليطالية.
ســبرينت  الـ”بحريــن  ببطولــة  بســالر  وفــاز 

سودي الفئة العالمية” متفوًقا على الوصيف 
عبــدهللا بوهنــدي وصاحــب المركــز الثالــث 

راشد المعمري.
وأخيــًرا تــّوج الشــيخ ســلمان الفائزيــن فــي 
فئة BKEC عن الموســم الماضي والذي فاز 
فيه فريق “ريســينج بحريــن” بالمركز األول 
فــي بطولــة الفــرق والتي قاد لهم الســائقين 
مطر وخالد الساعي وخالد الريس ودورات 
لوبس، فيما احتل فريق “غو بحرين” المركز 
الثانــي بالســائقين رفيعــي، بوهندي، بســالر 
والمعمري. واحتل فريق “بابكو ســديم” في 
المركز الثالث بالســائقين أسامة البوفالسة، 

طــالل  الــذوادي،  عبــدهللا  الشــادي  فيصــل 
بشارة ومحمد جالل.

وخطــف فريــق “ريســينج البحريــن” المركــز 
البــرو كالس أمــام فريقــي  األول فــي فئــة 
“بابكو ســديم” و”بيســا ريســينج” الذي يقود 
له السائقين بول ليكاليون، بدر مبارك، خالد 

الزايد وازوكا.
 وحقق فريق “بابكو موتورســبورت” بطولة 
الشــريدي  الســائقين ســعود  الشــركات. مــع 
وعبــد  الزيانــي  وخليفــة  محمــود  وعيســى 
الرحمــن العوضــي. وحــل بنــك اإلثمــار فــي 
المرتبــة الثانيــة مــع باســالر وخالــد الــوزان. 

فــي حيــن احتــل “ريدالين ريســينج” المركز 
وبــول  كازاكــوف  أوليــج  بقيــادة  الثالــث 

موريس.
كمــا كــّرم الشــيخ ســلمان الفائزيــن فــي فئــة 
“غــو بحريــن”،  بهــا فريــق  فــاز  التــي  األمــم 
الــذي  البحريــن جونيــور”  “راســينج  تالهــم 
اليعقوبــي  وخليفــة  حســن  حســين  ضــم 
ومحمــد أميــن وخالد الــوزان. احتــل “بابكو 
لوبــز” المركــز الثالث في التصنيف مع جالل 
وبشارة ومحمد بحرنا خلف عجلة القيادة.

ويبــدأ موســم الســباق الوطنــي الجديد في 
وقت الحق من هذا العام.

جانب من التتويج

حلبة البحرين تحتفي ببطوالت الموسم الماضي
تتـــويـــج الفــائــزيــن فــي تحـــدي الحلبــة 2000 وبطــولــة البحــريــن للكـــارتينـــج

الصخير - حلبة البحرين الدولية

أكمــل فريقــا ســالح الجو الملكــي البحريني ومعســكر الرفاع عقــد دور الثمانية بعــد تأهلهما 
عــن المجموعــة الرابعــة بعــد الجولــة الثالثة الحاســمة، حيث فاز فــي المبــاراة األولى فريق 
معســكر الرفــاع الــذي أنعــش حظوظــه في المنافســة على لقــب البطولة على فريق معســكر 
الفاتح بنتيجة عريضة قوامها 9 أهداف مقابل 3 والتي جرت على ملعب المدفعية الملكية.

حيث رفع فريق معســكر الرفــاع رصيده إلى 
المركــز الثانــي فــي ترتيــب  4 نقــاط محتــالً 
المجموعــة الرابعة مما مّكنه من التأهل لدور 
البطولــة  منافســات  ضمــن  وذلــك  الثمانيــة، 
الرمضانية لكرة القدم للضباط الرابعة والتي 
تقام تحت رعاية ســمو النقيب الشيخ محمد 

أهــداف  أحــرز  وقــد  آل خليفــة،  ســلمان  بــن 
فريق معســكر الرفاع، الالعــب إبراهيم ناصر 
5 أهــداف، والالعــب عبــدهللا المــال هدفيــن، 
والالعــب محمــد نبيــل هدفيــن، فمــا ســجل 
أهــداف فريق معســكر الفاتــح الالعبين خالد 
ناصر، وإبراهيم خالد، وعبدهللا الذوادي، كما 
وفــاز بجائزة أفضــل العب في المباراة العب 

فريق معسكر الرفاع إبراهيم ناصر. 
  وفــي المباراة الثانية ضمن منافســات نفس 
المجموعــة فــاز فريــق ســالح الجــو الملكــي 
الملكيــة  المدفعيــة  فريــق  علــى  البحرينــي 
بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين،  وبذلك أكد 

فريــق ســالح الجو الملكــي البحريني تصدره 
المجموعــة بعــد أن رفــع رصيده إلــى 9 نقاط 
وتأهلــه للــدور الثانــي بــكل أريحيــة، وخروج 

منافســات  مــن  الملكيــة  المدفعيــة  فريــق 
البطولــة متذيــالً ترتيــب المجموعــة برصيــد 
نقطــة واحــدة فقط، وقد أحــرز أهداف فريق 

ســالح الجو الملكي البحريني الالعبين ســعد 
الرميحــي،  وحمــد  دعيــج،  وعمــر  خميــس، 
ومحمــد األميــر، فيمــا ســجل أهــداف فريــق 

لــكل مــن الالعــب  المدفعيــة الملكيــة هــدف 
يعقــوب القاســمي، والالعــب خالد الســبيعي، 
المبــاراة  فــي  العــب  أفضــل  جائــزة  وحقــق 
ســالح  فريــق  مــن  الرميحــي  حمــد  الالعــب 
الجــو الملكي.   وبعد مجريات الجولة الثالثة 
تصــدر فريــق ســالح الجــو الملكــي البحريني 
المجموعــة الرابعــة برصيــد 9 نقــاط، وفريــق 
معســكر الرفــاع رفــع رصيــده إلــى 4 نقــاط، 
 3 برصيــد  الفاتــح  معســكر  فريــق  وتــاله 
نقــاط، وفــي المرتبــة الرابعة فريــق المدفعية 
الملكيــة بنقطــة واحــدة.   وفــي دور الثمانية 
يالقــي  المتأهلــة  الفــرق  عقــد  اكتمــال  بعــد 
فــي المبــاراة األولــى فريــق ســالح البحريــة 
الملكــي البحرينــي فريــق معســكر الرفاع في 
تمــام الســاعة التاســعة، وفي المبــاراة الثانية 
مباشــرة يلتقــي فريــق ســالح الجــو الملكــي 
البحرينــي مع فريــق الكتيبــة الخاصة، وذلك 
مساء يوم األربعاء الموافق 22 مايو 2019م.

مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

معسكر الرفاع ينعش آماله في بطولة الضباط

من المباريات
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رافق سالح 
الجو الملكي 

البحريني بالتأهل 
للدور الثاني



انضمت شركة الخليج لصناعة البتروكيمياويات “جيبك” إلى سلسلة رعاة دورة ناصر 
بن حمد الرمضانية الخامسة لأللعاب الرياضية “ناصر12”، وذلك في إطار الدعم الذي 
تقدمه الشركة بصورة مستمرة إلنجاح الفعاليات الرياضية، وحرصها تطبيق الشراكة 
المجتمعية بين القطاع الخاص وقطاع الشــباب والرياضة بالمملكة، لما لها من ســجل 

حافل في دعم القطاع الرياضي والشبابي بالبحرين.

 وأعربــت اللجنــة المنظمــة لبطولــة “ناصــر 
لحــرص شــركة  الكبيــر  تقديرهــا  عــن   ”12
شــراكتها  علــى  الحفــاظ  علــى  “جيبــك” 
الفاعلــة فــي هذا القطاع، وإســهام الشــركة 
في دعم منافسات دورة سموه الرمضانية 
متواصل منذ ســنوات طويلة، معتبرًة هذا 
الدعــم عامــل مــن عوامــل النجــاح للبطولة 

في نسختها الثانية عشرة.
 مــن جانبــه، أعــرب رئيــس شــركة جيبــك 
الدكتــور عبدالرحمن جواهري عن ترحيب 
حمــد  بــن  ناصــر  دورة  بدعــم  الشــركة 
الرياضيــة  لأللعــاب  الخامســة  الرمضانيــة 
“ناصــر12” واإلســهام فــي نجاحهــا، مقدًمــا 

الشــكر والتقديــر إلــى ســمو الشــيخ ناصــر 
يبذلــه  مــا  علــى كل  آل خليفــة،  بــن حمــد 
ســموه مــن جهــود متواصلة لدعــم الحركة 
الرياضيــة  المواهــب  وتشــجيع  الرياضيــة 
للظهــور والتنافــس وتحقيق البطوالت في 
كافــة األلعــاب الرياضيــة المتنوعــة، مؤكًدا 
والفعاليــات  للرياضييــن  الشــركة  دعــم  أن 
ا بل ومســؤولّية  الرياضية يعد واجًبا وطنيًّ
مجتمعيــة يتحّتــم علــى الشــركة االلتــزام 

والوفاء بها قدر المستطاع.
 ونــّوه الدكتــور عبدالرحمــن جواهــري فــي 
ختــام تعليقــه بالــدور الريــاّدي المهــم الذي 
يقــوم بــه ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 

الرياضيــة  الحركتيــن  دعــم  فــي  خليفــة 
والشــبابية، مؤكــًدا أن ســموه يتبنــى دائًمــا 
الرياضــة  لتطويــر  الراميــة  المبــادرات 
البحرينيــة عموًمــا، وكــرة القــدم على وجه 

الخصوص.

النجومية لممادو و”آل سالم”

جنــرز  بتلكــو  فريــق  العــب  حصــل 
يونايتــد ممادو درامــي، والعب فريق 
ويننغ يوســف آل سالم، على نجومية 

مباريات نصف النهائي.
المحترف السنغالي في صفوف فريق 
بتلكو جنرز يونايتد ممادو درامي قاد 
فريقــه إلى فــوز مســتحق وكبير على 
عبــر تســجيله  حســاب فيكتوريــوس 
هدفيــن مــن أصــل 4 ســجلهما فريقــه 
ليســتحق  فــي مرمــى فيكتوريــوس، 

بذلك نجومية المباراة.
آل  يوســف  ويننــغ  فريــق  العــب  أمــا 
وســجل  تألقــه  واصــل  فقــد  ســالم، 
الهــدف األول مــن أصــل 4 لفريقه في 
مرمى الصقر األبيض؛ ليســتحق بذلك 
نجوميــة المبــاراة، علًمــا بأن آل ســالم 
حصــل علــى أفضــل العب فــي مباراة 
فريقــه أمــام النوايف في ربــع النهائي 

أيًضا.
  

علي هارون يسجل الهدف 100

ســجل العــب فريــق ويننــغ علــي هــارون 
دورة  منافســات  فــي   100 رقــم  الهــدف 

“ناصــر12”، وكان علــي هــارون قــد ســجل 
الهــدف الرابــع لفريقــه فــي مبــاراة نصــف 
إذ  األبيــض،  الصقــر  فريــق  أمــام  النهائــي 
كانــت إحصائيــة األهــداف تشــير إلــى 99 
هدًفــا، قبــل أن يوقــع هــارون علــى الهدف 

.100
 ومع ختام منافسات نصف النهائي وتبقي 
المباراة النهائية، فإن معدل التهديف يبلغ 
ــا 3.3 أهــداف لكل مبــاراة، وذلك بعد  حاليًّ
إقامــة 30 مباراة شــملت دور المجموعات 

وربع النهائي ونصف النهائي.
 وال زال محتــرف فريــق النوايــف برنــس 
يتصدر الئحة الهدافين برصيد 6 أهداف، 
يليــه العــب فريــق بتلكــو جنــرز يونايتــد 
عبــدهللا الحشــاش والعــب فريــق ويننــغ 
يوسف آل سالم، إذ يملك كل واحد منهما 
المنافســة  تكــون  أن  ويتوقــع  أهــداف،   5
فــي  ســالم  وآل  الحشــاش  بيــن  ثنائيــة 
المبــاراة النهائيــة حينمــا يلتقيــان األربعاء 

22 مايو الجاري.

“جيبك” تنضم لسلسلة رعاة “ناصر 12”
جواهـــري: جهـــود ناصـــر بـــن حمـــد كبيـــرة لدعـــم الحركتيـــن الرياضيـــة والشـــبابية

اللجنة اإلعالمية

 تقام اليوم )الثالثاء( منافسات  «
بطولة األكاديميات، والتي تقام 

كواحدة من الفعاليات المصاحبة 
لدورة ناصر بن حمد الرمضانية 

الخامسة لأللعاب الرياضية 
“ناصر12”، وستقام على استاد 

مدينة خليفة الرياضية بدًءا من 
9 مساء، ويشارك في البطولة 

6 فرق تم توزيعها بالقرعة على 
مجموعتين ضمت المجموعة 

TEKKERS، OLE، JUVEN�  األولى
TUS، فيما ضمت تضم المجموعة 

 CHAMPIONS، TRACK، الثانية
.WINNERS 

 وستقام البطولة بتقسيم الملعب 
إلى قسمين بواقع قسم لكل 

مجموعة، وسُتلعب 3 مباريات 
ضمن الدور التمهيدي لكل 

مجموعة، على أن يتأهل صاحبا 
المركزين األول والثاني إلى نصف 

النهائي؛ لتحديد الطرفين اللذين 
سيلعبان المباراة النهائية، علًما 

بأن نهائي بطولة األكاديميات 
سيقام قبل نهائي “ناصر12” لكرة 

القدم، األربعاء 22 مايو الجاري، على 
 استاد مدينة خليفة الرياضية أيًضا.

 وبحسب مباريات اليوم لبطولة 
األكاديميات، يلعب عند 9 مساء 

TEKKERS مع OLE في المجموعة 
 TRACK مع CHAMPIONS ،األولى
في المجموعة الثانية، وعند 9.30 
 JUVENTUS مع OLE مساء يلعب
في المجموعة األولى، TRACK مع 
WINNERS في المجموعة الثانية، 

JUVEN� 10.15 مساء يلعب  وعند
TUS مع TEKKERS في المجموعة 

CHAMPI� مع WINNERS  األولى،
ONS في المجموعة الثانية، فيما 

تقام مباريات نصف النهائي عند 
10.30 مساء.

 اليوم إقامة بطولة األكاديميات
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ظهــر الحكــم الدولــي علــي الســماهيجي للمرة األولــى في منافســات دورة 
“ناصــر12”، حينمــا أدار باقتــدار ونجــاح كبيرين مباراة فريقــي بتلكو جنرز 

يونايتد وفيكتوريوس، ضمن منافسات نصف النهائي.

علــي  الدولــي  الحكــم  وكان   
الســماهيجي غــاب حوالي 10 أشــهر 
بعــد اإلصابــة التي ألمت بــه، قبل أن 
النخبــة  فــي منافســات كأس  يعــود 
لقــاء  فــي  الماضــي  الســبت  يــوم 

فريقي المنامــة والحد بصفته حكًما 
رابًعــا، فــي حيــن ظهــر للمــرة األولى 
كحكــم ســاحة فــي منافســات دورة 
نصــف  فــي  وبالتحديــد  “ناصــر12”، 

النهائي.

عودة الحكم السماهيجي 

تأهــل فريقــا بتلكــو جنــرز يونايتــد وويننغ إلــى المبــاراة النهائية لــدورة “ناصر12” 
لكــرة القــدم الرمضانيــة، وذلــك بعــد فوزهمــا علــى فريقــي فيكتوريــوس والصقــر 
األبيــض، فــي منافســات الدور نصــف النهائي، والتــي أقيمت أمــس األول )األحد( 

على استاد مدينة خليفة الرياضية.

 وتمكــن الفريقــان مــن إنهــاء مواجهتــي 
النتيجــة  بــذات  النهائــي  نصــف  الــدور 
حينما تفوقا برباعية نظيفة، ففي اللقاء 
األول، تمكــن فريــق بتلكو جنرز يونايتد 
إلــى  الخامســة  للمــرة  الوصــول  مــن 
نهائــي دورة ناصــر بــن حمــد الرمضانية، 
بتحقيقــه فوًزا كبيًرا على حســاب فريق 
فيكتوريوس بأربعة أهداف دون مقابل.
 ويديــن فريق بتلكو جنــرز يونايتد بهذا 
التأهــل إلــى المحتــرف الســنغالي ممادو 
ودوري  النجمــة  فريــق  )هــداف  درامــي 
ناصــر بن حمد الممتــاز لكرة القدم( الذي 
)40( و  الدقيقتيــن  فــي  ســجل هدفيــن 
 )90( الحشــاش  عبــدهللا  وســجل   ،)73(

ومحمد السندي )90+4(.

  وفــي اللقــاء الثاني، حقــق فريق ويننغ 
فــوًزا كبيــًرا على حســاب الصقر األبيض 
بأربعــة أهــداف دون رد؛ ليتمكــن ومــن 
فــي  األول  وظهــوره  مشــاركته  خــال 
البطولــة للوصــول إلى المبــاراة النهائية، 
حيــث جــاءت أهدافه بواســطة يوســف 
آل ســالم فــي الدقيقــة )31(، محمــد بــن 
فصــال فــي الدقيقــة )33(، ياســر محمــد 
فــي  هــارون  وعلــي   )57( الدقيقــة  فــي 

الدقيقة )90+5(.
ســيتواجهان  الفريقيــن  فــإن  وبالتالــي   
غــًدا األربعــاء على أرضية اســتاد مدينة 
خليفــة الرياضيــة فــي مواجهــة مرتقبــة 
بيــن فريقيــن اســتحقا الوصول للمشــهد 

األخير.

جنرز يونايتد وويننغ إلى النهائي

قال العب فريق بتلكو جنرز يونايتد محمد حسين بعد  «
فوز فريقه على فيكتوريوس وتأهله للنهائي “أبارك 

لفريقي التأهل للمباراة النهائية. وتعد هذه المرة 
األولى التي أشارك فيها في هذه البطولة، وكل العب 
له الفخر أن يشارك في منافساتها، ألنها تحمل أسم 

غالي على الجميع، وأعتقد إن تأهل الفريق للمباراة 
النهائية لم يأت من فراغ، وإنما جاء من خالل التمرس 

في هذه البطولة، خصوًصا وأن الفريق قد سبق له الوصول 
للنهائي في أربع مناسبات وحقق اللقب. ورغم قوة فريق فيكتوريوس، إال أن 

الفريق نجح في تحقيق الفوز والعبور للمباراة الختامية”.

حسين: تأهل مستحق لفريق متمرس

قال العب فريق ويننغ أحمد طاهر بعد فوز فريقه  «
على الصقر األبيض والتأهل للمباراة النهائية 
“النتيجة والتأهل جاءا بفضل تكاتف الجميع 

وللمستويات القوية التي ظهر بها الالعبون خالل 
منافسات هذه البطولة. فقد كان الوصول للمباراة 

ا  النهائية عن جدارة واستحقاق، فمبروك لفريقنا وحظًّ
أوفر لفريق الصقر األبيض. لقد وضع الفريق هدًفا واضًحا 

منذ بداية المشاركة، وهو الوصول لهذه المرحلة والمنافسة 
على تحقيق اللقب. فقد تبقى 90 دقيقة تفصلنا عن تحقيق هذا الهدف على 

أرض الواقع، فالفريق نجح في السير بخطى ثابتة نحو النهائي”.

طاهر: هدفنا واضح وتبقت 90 دقيقة

أبدى خالد العجمان رئيس فريق ويننغ )الفريق  «
المشارك في بطولة ناصر 12( سعادته البالغة 

بوصول فريقه للمباراة النهائية لبطولة ناصر 12 
وذلك من خالل أول مشاركة للفريق في البطولة 

وقال بعد الفوز على الصقر األبيض برباعية نظيفة 
وحجز مقعد المباراة الختامية “المهمة لم تكن سهلة 

فقد أعددنا هذا الفريق قبل انطالق البطولة بخمسة أيام 
فقط، وكان هدفنا من التواجد بين الفرق بقصد المنافسة 

على المركز األول وليس تسجيل المشاركة في البطولة فقط 
 وتحقيق المركز األول يعتبر حلم وطموح وسنسعى جاهدين لتحقيقه”.
وأضاف العجمان قائاًل “المشاركة في بطولة ناصر الرمضانية شرف لكل 

رياضي فقد كنت من المتابعين للبطولة ومن جمهورها في السنوات السابقة 
واليوم أنا متواجد فيها عبر المشاركة بفريق في نسختها الثانية عشر وهذا 

األمر يسعدني، وكل ما أتمناه هو التوفيق للفريقين في المباراة النهائية 
وتقديم مباراة تليق بمقام راعي هذه البطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة وتكون مسك الختام للبطولة وتعكس قيمة ما وصلت إليه الكرة 
البحرينية”.

العجمان: لم نشارك للمشاركة فقط 

قال رئيس اللجنة الفنية لبطولة ناصر 12 محمد حسين البوري  «
“إن مسابقة األكاديميات لكرة القدم التي تقام ألول مرة ضمن 
األلعاب الرياضية المصاحبة لبطولة ناصر بن حمد الرمضانية، 

تم االنتهاء من االستعداد لها بالشكل المثالي، حيث اتجهت 
اللجنة إلقامة هذه المسابقة، انطالًقا من حرص سمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة على دعم الشباب بجميع مراحله 
العمرية والممارسين للعبة كرة القدم، ليكونوا متواجدين ومشاركين 

في بطولة سموه الكروية الرمضانية. وهي فرصة الكتشاف مواهب كروية 
جديدة، تساهم في تطعيم الفرق في األندية”، وأوضح البوري أن بطولة األكاديميات سيتم 

التركيز فيها على الالعبين من مواليد 2008 وما فوق من المراحل العمرية.

البوري: بطولة األكاديميات لمواليد 2008 وما فوق

 شهدت مباراتا الدور نصف النهائي  «
لبطولة “ناصر 12” مصاحبة 

االستوديو التحليلي للنقل المباشر 
للمباريات على قناة البحرين 

الرياضية، حيث تولى إدارة الحوار 
المقدم عيسى شريدة بحضور 
المحللين عبدالعزيز بوحاجيه 

ونادي العوضي، وقال عيسى شريدة 
“انطالق االستوديو بهدف تقديم 

مادة دسمة للمشاهد عن األدوار 
النهائية وإعطائه الفرصة للتعرف 

على األمور الفنية للبطولة في 
أدوارها األخيرة ما سيشكل إضافة 

مميزة للتغطية اإلعالمية لهذه 
 البطولة”.

 من جانبه، قال المحلل الفني 
لقناة البحرين الرياضية المدرب 

الوطني نادر العوضي “بطولة ناصر 
تمنح شكاًل متجدًدا لدعم الرياضة 

البحرينية، ففي هذا الموسم 
هناك تواجد قوي لرياضة السباحة 
وحضور لفرق األكاديميات الكروية. 

ا  وتعد هذه البطولة رافًدا حقيقيًّ
للفرق المحلية، من خالل األسماء 
المواهب الكروية التي تشارك في 

 منافساتها”.
 أما المحلل الفني لقناة البحرين 

الرياضية المدرب الوطني عبدالعزيز 
بوحاجيه فقال “استمرار البطولة 

حتى هذه النسخة هو دليل واضح 
على نجاحها. والجميل في األمر 

أن هذه البطولة تساهم في إثراء 
الحراك الرياضي، من خالل دعمها 

لأللعاب الرياضية”.

تشغيل االستوديو التحليلي المصاحب للمباريات

بدء االستوديو التحليلي المصاحب لمباريات ناصر 12

لقطة من مباراة بتلكو غنرز يونايتد وفيكتوريوس

سمو الشيخ ناصر بن حمدعبدالرحمن جواهري

ممثلو الفرق المشاركة ببطولة األكاديميات
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ظفــر فريــق بناغــاز “ب” بــكأس بطولــة األنديــة والشــركات للســنوكر 2019 التــي نظمها االتحــاد البحرينــي للبليارد 
والسنوكر والدارتس، واختتمت منافساتها مساء يوم األحد الماضي على صالة كيو إن بالمنامة.

وجــاء ذلــك، بعدمــا فــاز بناغــاز علــى 
فريق نادي باربار في المباراة النهائية 
بنتيجة )1/2(، إثر فوز خليل إبراهيم 
وعبــدهللا   1/4 حســن  يحيــى  علــى 
الشــويخ  عبدالمنعــم  علــى  مجيــران 
1/4 فيمــا جــاء فــوز باربــار الوحيــد 
عــن طريــق العبــه علي العالــي، وكان 
ذلــك علــى حســاب فهــد خلــف 0/4. 
وبذلــك رد بناغاز الدين لباربار حينما 
فــاز األخيــر عليــه بــدور المجموعات 
بثالثية نظيفة وهي الخسارة األولى 

التي تجرعها آنذاك. 
علــي  باربــار  العــب  أنهــى  وبعدمــا   
العالــي مواجهتــه ســريًعا مــع خلــف، 
ظــل  فــي  كبيــرة  خســارة  بــه  منــزالً 
المســتوى األكثر مــن رائع الذي قدمه 
علــى مدى األشــواط األربعة، اتجهت 
األنظــار نحــو لقــاءي خليــل إبراهيــم 
مجيــران  وعبــدهللا  حســن  ويحيــى 
وعبدالمنعــم الشــويخ، حيــث وضــح 
ــا أفضليــة خليــل ومجيــران فــي  جليًّ
التركيــز  حيــث  مــن  المواجهتيــن 
بشــكل  النقــاط  وتســجيل  والهــدوء 
احترافــي  فنــي  طابــع  وذي  متتــاٍل 
الــذي  الغفيــر  الجمهــور  معــه  تفاعــل 

حضر اليوم الختامي وفي مقدمتهم 
والســنوكر  البليــارد  اتحــاد  رئيــس 
والدارتــس د. ســعيد اليماني ورئيس 
نادي باربار علي حســن ورئيس نقابة 
بناغاز مهران زكريا وعدد من أعضاء 

مجلس إدارة اللعبة.
نفــس  علــى  ســارا  ومجيــران  خليــل 
المنــوال مــن حيــث التقــدم بالنتيجة 
لصالحهمــا ورغــم محــاوالت يحيــى 
شــوط  كســب  مــن  وعبدالمنعــم 
التقليــص إال أن العًبــا بناغــاز واصــال 

تألقهمــا وتعملقهمــا وفــازا باألشــواط 
والمباراة بجدارة واستحقاق.

الداخلية “ب” بالمركز الثالث

وفي مباراة تحديد المركزين الثالث 
والرابــع، خطــف فريــق الداخلية “ب” 
فريــق  هــزم  بعدمــا  الثالــث  المركــز 
الخريجيــن بنتيجــة )0/3(، إثــر فــوز 
حامــد ضيــف علــى ناظــم أحمــد 2/4 
وطالل جاســم على حمد رياض 0/4 
ورائد أحمد على جعفر الريس 1/4.

تكريم فريق الخريجين بالمركز الرابع

فريق الداخلية صاحب المركز الثالثفريق باربار صاحب المركز الثانيلقطة لالعبي بناغاز المتوجين بالكأس

بنــاغــاز يتــّوج بطــاًل للسنــوكــر
ــات” ــرك ــش ــار فـــي نــهــائــي “األنـــديـــة وال ــارب ــب ل الـــديـــن  ــو كــعــبــه ورد  ــت عــل ــب أث

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس
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اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي اللجنة اإلعالمية

عقــدت إدارة االتحــاد البحرينــي لفنــون القتــال المختلطــة اجتماعهــا 
االعتيــادي برئاســة خالــد الخيــاط، وذلــك بمجلس نائب رئيــس االتحاد 
بـ”درة البحرين”.  وقد بدأ االجتماع بكلمة ترحيبية للعقيد خالد الخياط، 
أكــد مــن خاللهــا أهمية مضاعفة الجهود في ســبيل مواصلة العمل نحو 
تنفيــذ خطــط وبرامــج االتحــاد، والــذي ينعكــس بصــورة إيجابيــة على 
رفــع مســتوى األلعــاب الرياضيــة المنضوية تحــت مظلة االتحــاد.  وقد 
هنأ الخياط األعضاء بالنتيجة المشــرفة التي حققها المنتخب الوطني 
لفنون القتال المختلطة MMA في تايالند، وإحراز 13 ميدالية، منها 5 
ميداليات ذهبية وميدالية فضية واحدة و7 ميداليات برونزية. بعدها، 
ناقــش المجلــس عدًدا مــن الموضوعات المدرجة على جــدول األعمال، 
التــي كان أبرزهــا:  أوالً: بحــث التحضيــرات األوليــة الحتضــان مملكــة 
البحرين للنسخة السادسة لبطولة العالم للهواة.  ثانًيا: اعتماد عقد هذا 
المؤتمــر فــي األســبوع الثاني من شــهر أغســطس القادم.  ثالًثــا: اعتماد 
مشاركة منتخب فنون القتال المختلطة للبطولة أوروبا المفتوحة التي 

ستقام في مدينة روما اإليطالية في الفترة -18 23 يونيو المقبل. 
 رابًعــا: اعتمــاد إقامــة بطولــة البحريــن المفتوحــة فــي األســبوع الثاني 

من شــهر أغســطس من هذا العام.  خامًســا: اعتماد تشــكيل لجنة طبية 
برئاسة د. الجلندى المسكري.  سادًسا: تم االتفاق على إضافة بند على 
الالئحة الداخلية لالتحاد بشأن إقامة األندية التابعة لالتحاد للبطوالت 
المحلية المفتوحة، على أن يتم إضافة االشتراطات التالية: دفع رسوم 
قدرهــا 100 دينــار، االلتزام باالشــتراطات الطبية حســب لوائح االتحاد 

الدولي للعبة، توفير الرعاية الطبية الالزمة وتوفيق األمن والسالمة.
 سابًعا: تم اعتماد اآللية الجديدة الختيار الالعبين للمشاركات الدولية، 
 KHK حيــث ســيتم اختــار الالعبين الذين يتدربون بشــكل دوري بنادي

لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر.

تشــهد مالعــب نــادي البحريــن للتنس في الســاعة التاســعة والنصف 
من مســاء اليوم مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة المرحوم يوســف 
خليــل المؤيــد الرمضانيــة لزوجي التنس، حيث يســعى حامل اللقب 
الثنائي حسين المخرق ومحمد أبو حسن لتجاوز العقبة األخيرة في 
طريقهمــا للنهائــي، حيث يواجهان الثنائــي القوي المكون من محمود 
جناحي ومحمد الموسوي، وكان المخرق وأبو حسن قد تأهال للدور 
قبــل النهائي بعد فوزهمــا في الدور ربع النهائي على الثنائي إبراهيم 
قائــد وعلــي فخــرو بنتيجــة 2-6 و2-6، بينمــا تأهــل الثنائــي جناحي 
والموسوي بعد فوزهما على الثنائي أمين شرف وعبد الحسين نشابه 
بنتيجــة 1-6 و3-6.  وعلــى الملعــب الرئيســي وفــي نفــس التوقيــت 
يقــام اللقــاء اآلخر في الدور قبل النهائي حيــث يتقابل الثنائي كمال 
خنجــي وأحمــد قائــد مــع مفاجــأة البطولــة الثنائــي إيمانويل بيشــاي 
وإســالم أبــو علــم، وكان خنجي وقائد قد تأهال على حســاب الثنائي 
أحمــد المحمــود وعصــام مصطفي بالفــوز عليهما بنتيجــة 2-6 و6-4 
بينما تأهل الثنائي إيمانويل وأبو علم بعد إقصائهما للثنائي المرشح 

ناجي السماهيجي وأحمد عمران بنتيجة 6-1 و5-7 و10-7. 

 وفــي بطولــة المرحــوم ماجــد الزيانــي الرمضانيــة لزوجــي الســوبر 
يتقابــل فــي الــدور قبل النهائــي الثنائي عبد الرحمــن وأحمد جناحي 
مــع الثنائــي ناصــر خنجي وســلمان حســن، ويتقابل الثنائــي عبد هللا 
محمد وخليفة رشدان مع الثنائي أمير أسيك وأفنيت سنك، ويتأهل 
الفائزان مباشــرة للمباراة النهائية والتي ســتقام يوم االثنين 27 مايو 

الجاري.

صورة جماعية لرئيس وأعضاء اتحاد فنون القتال المختلطة

أبو علم وإيمانويل

بحث المشاركات المقبلة وبطولة العالم السادسة للهواة الدور قبل النهائي لبطولة المؤيد بنادي البحرين للتنس

فنون القتال المختلطة تعقد اجتماعها االعتيادي “حامل اللقب” في اختبار أمام جناحي والموسوي

 أشار رئيس نقابة بناغاز مهران زكريا إلى أن  «
شركته جازفت بالمشاركة في بطولة السنوكر 

األكثر احترافية من األلعاب األخرى ولكن كانت 
النهاية سعيدة بالنسبة لهم بتحقيق المركز 

 األول.
 وقال مهران “إن شركة بناغاز سباقة في المشاركة 
والتواجد في مختلف األنشطة الرياضية في مملكة 

البحرين، ومشاركتهم هذه في بطولة السنوكر تعتبر مجازفة 
ألن هذه اللعبة تحتاج لعناصر خبرة ومحترفة، ولكن العبي 

فريقه أثبتوا كفاءتهم وقوتهم بالمنافسة والوصول 
لألدوار النهائية بشكل تدريجي والظفر بالمركز األول 

 بجدارة واستحقاق بشهادة الجميع”.
وبين مهران أن ظهور فريق بناغاز في هذه 

البطولة بالمستويات الالفتة والنتائج الرائعة يعطي 
دافع للشركة باالستمرار ودعم الالعبين في خوض البطوالت 

بصورة أكبر للحصول على مراكز متقدمة ومشرفة سواء 
في بطوالت داخل أو خارج البحرين وخصوًصا أنهم لمسوا 

العزيمة واإلصرار من ِقبل الالعبين.

مهران: جازفنا والنهاية كانت سعيدة

أكد رئيس نادي باربار علي حسن أن تحقيق فريقه  «
المركز الثاني في البطولة بحد ذاته إنجاز، وأن 

هذه هي المشاركة األولى بالنسبة لهم على 
 صعيد هذه المسابقات.

 وقال رئيس نادي باربار “إنه لم يكن يتوّقع وصول 
فريقه لهذه المرحلة ولكن هذه داللة على أن العبيه 

يمتلكون المستوى القوي وقد حالفهم التوفيق في هذه 
المنافسات، وكانوا على مشارف تحقيق المركز األول”. وأضاف 
نتمنى أن يستمر هذا الفريق فيما هو عليه من مشاركات في 

البطوالت ولكن تكمن مشكلة في ذلك وهي عدم وجود 
نشاط للعبة السنوكر في نادي باربار وال يوجد طاولة 

للعب عليها والتي تعتبر هي األساس الستمرار 
الفريق. وتمنى حسن في ختام تصريحه أن يجد 

العون من ِقبل المسؤولين باتحاد البليارد والسنوكر 
لناديه حتى يكون للعبة شأن بناديه ويتمكن أيًضا من 

استخراج فريق ثان للمستقبل، كون ناديه ال يستطيع التوسع 
من ذات نفسه وإضافة لعبة أخرى في نشاطاته ألنها تتطلب 

التزاًما وتوفير دعم مالي لها وهذا ما يعاني منه ناديه.

حسن: المركز الثاني لباربار يعتبر إنجاًزا

صورة جماعية ألعضاء اتحاد البليارد والفرق الفائزة

تتويج بناغاز بالمركز األول

تتويج رسمي للفائزين

وعقب المباراة النهائية  «
شهدت البطولة الحفل 

الختامي ومراسم التتويج، 
برئاسة د. سعيد اليماني 
ونائبه منذر جواد ومدير 

المنتخبات حسين بوبشيت 
وأمين السر إحسان حاجي 

واألمين المالي محمد يوسف 
ومدير العالقات العامة راشد 

الدوسري، حيث تم تتويج 
العبي بناغاز “ب” بكأس 

البطولة وميداليات المركز 
األول، وتقليد العبي باربار 

بحضور رئيس النادي علي 
حسن بكأس وميداليات 

المركز الثاني وكذلك 
فريق الداخلية “ب” بكأس 
وميداليات المركز الثالث، 

وتكريم فريق الخريجين 
 بجائزة المركز الرابع.

كما تم تكريم العب مؤسسة 
بوجيري حبيب صباح إلحرازه 

أعلى معدل في البطولة، 
وشركة ألبا بجائزة الفريق 

المثالي وتم تكريم أيًضا طاقم 
التحكيم الذي أدار المباراة 

النهائية وهم سعيد عبدالعزيز 
وحميد الشعلة وحسين 

العرادي.
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إعداد: هبة محسن

فــي مفاجــأة كبــرى تــكاد تكــون األهــم 
واألكبــر فــي تاريــخ الغبقــات اإلعالمية 
لمجموعــة الحــواج كان نجــم الخليــج 
فنــان العــرب محمــد عبــده هــو ضيــف 
شــرف الغبقــة اإلعالميــة التــي أقامتهــا 
الســبت  مســاء  الحــواج  مجموعــة 
والعشــرين  الســابع  للعــام  الماضــي 
علــى التوالــي والتــي شــرفها بالحضــور 
الشــيخ راشــد بــن عبــد هللا بــن حمد آل 
خليفــة ومستشــار جاللة الملك لشــئون 
اإلعــالم نبيــل الحمــر وعــدد كبيــر مــن 
ســفير  رأســهم  وعلــى  الــدول  ســفراء 
دولــة الكويــت عمـــيد الســفراء الشــيخ 
عــزام الصبــاح وســفير المملكــة العربية 
الســعودية عبــد هللا بــن عبــد الملــك آل 
المتحــدة  الواليــات  وســفراء  الشــيخ 
األميركية والمملكة المتحدة وعدد من 
كبــار الشــخصيات، إضافــة إلــي المئات 
من نجوم المجتمع من كبار اإلعالميين 
ســماء  بهــم  تــأألت  الذيــن  والفنانيــن 

غبقة الحواج.

نجــوم المجتمع مــن اإلعالمييــن والفنانين حضروا األمســية

غبقة “الحواج” تتزين بحضور فنان العرب

شــاركت جرافيتــي فيليــج البحريــن باحتفــاالت القرقاعون بالزالق مســاء 
يوم الســبت الموافق 13 من رمضان من الســاعة 9 إلى 11 مســاًء، وســط 
حضــور كبيــر ومشــاركة واســعة مــن الجمهــور وفريــق جرافيتــي فيليــج. 
اســتقطبت الفعاليــة مئــات الــزوار مــن عامــة الشــعب واألســر البحرينيــة 
والمقيميــن والــزوار الذيــن حرصــوا علــى الحضــور مبكًرا لالســتمتاع بهذه 

المناسبة التي تقام بشكل سنوي بجرافيتي فيليج. 

باالحتفــال  الحضــور  اســتمتع  وقــد   
أجــواء  وســط  الترفيهيــة  واألنشــطة 
والمعزوفــات  بالمــرح  مليئــة  رمضانيــة 
الفــرق  قبــل  مــن  واالســتعراضات 
باألخــص  الفولكلوريــة  البحرينيــة 
لحلــول  يتشــوقون  الذيــن  األطفــال 
الُمبــارك  رمضــان  شــهر  مــن  النصــف 

لالحتفال بـ “القرقاعون”.
 فتــم تنظيم عرض “الفريســة” باإلضافة 
إلــى عــدة مســابقات نظمهــا فريــق “دوز 

كافيــه” وتوزيــع اكثر مــن ألف قطعة من 
الهدايــا التذكاريــة وأكيــاس القرقاعــون 
المليئة بالحلويات والمكسرات لأطفال 

وجميع المشاركين. 
كمــا أن تــم تزييــن المدينــة بالفوانيــس 
أفضــل  لتهيئــة  الرمضانيــة  واإلضــاءة 
األجــواء لــزوار جرافيتي فيليــج. انضم 
مــن  العمــل  فريــق  أيًضــا  الفعاليــة  إلــى 
جرافيتــي أنــدور ســكاي دافينــغ فقاموا 
بترحيب الزوار وتوزيع الهدايا للجميع.

“جرافيتي فليج” تحتفي بمناسبة “القرقاعون”

ســيتي  ميريديــان  لــو  فنــدق  أقــام 
سنتر البحرين حفل إفطار رمضاني 
اإلعــالم  وســائل  لمندوبــي  خــاص 
فــي  المؤثريــن  الطعــام  ومدونــي 
فــي  االجتماعــي  التواصــل  برامــج 
يــوم  فــي  وذلــك  البحريــن،  مملكــة 

الثالثاء الموافق 14مايو 2019.
60 شــخصية  مــن  أكثــر   وبحضــور 
الفنــدق  إدارة  رحبــت  إعالميــة، 
بهــم فــي مطعــم بهــارات مــن خــالل 
تقديــم بوفيــه اإلفطــار الفاخــر الذي 
تضمــن أطيب المأكوالت الرمضانية 
التقليديــة والعالميــة، وتــم التركيــز 
حيــث  باإلكليــر،  خــاص  ركــن  علــى 
اإلكليــر  إعــداد  الضيــوف  يســتطيع 
الخــاص بهــم مــع قهــوة إيلــي، وأعد 
الفنــدق  فــي  القهــوة  خبيــر  فينــس 
القهــوة  أنــواع  مــن  رائعــة  تشــكيلة 
الخاصــة مثل قهوة التيه مع شــراب 

التمر وغيرها.

بمناسبة شهر رمضان المبارك، أطلق فريق 
البحريــن  ببنــك  التطوعــي  للعمــل  “جــود” 
اإلســالمي حملــة “ إفطــار علــى الطريــق”، 
والتــي شــارك فيهــا أكثــر مــن 40 موظًفــا 

متطوعًا من البنك.
وخالل الحملة شارك أعضاء فريق “جود” 
بتوزيــع أكثــر مــن 1400 وجبــة إفطار في 
عدد مــن التقاطعــات المروريــة المزدحمة 
ســند  المنامــة،  المحــرق،  مــن:  كل  فــي 
والرفاع، وذلك قبل أذان المغرب في يوم 

الجمعة الموافق 17 مايو 2019. 
للعمــل  “جــود”  فريــق  أن  بالذكــر  جديــر 
التطوعــي، تــم تأسيســه فــي مــارس مــن 
العــام 2019، ويتكــون مــن مجموعــة مــن 
موظفــي بنــك البحريــن اإلســالمي، حيث 
المبــادرات  مــن  العديــد  بتقديــم  يعنــي 
التطوعيــة واالجتماعيــة للمجتمــع، وذلك 
ضمــن نطاق المســؤولية االجتماعية التي 
تجــاه  اإلســالمي  البحريــن  بنــك  يتبناهــا 

المجتمع.

إعــالمــيــة ــة  ــي ــص ــخ ش  60 ــن  ــ م أكـــثـــر  بـــحـــضـــور  التقاطعـــات مـــن  عـــدد  فـــي  وجبـــة   1400 توزيـــع 

“لو ميريديان” يقيم إفطاره الرمضاني “جود” يوزع اإلفطار على السائقين

للتواصل: 17111509

الفائزون في مسابقة البالد وميدوي الرمضانية
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21 مايو 2019 الثالثاء
16 رمضان 1440

نّظمــت دائــرة العالقــات العامــة بالشــركة العربيــة لبنــاء وإصــالح 
الســفن )أســري( احتفاليــة القرقاعــون الشــعبي بالتعــاون مع نادي 
عبدالرحمــن كانــو لرعايــة الوالديــن، حيــث أقيمــت الفعاليــة بمقر 
النــادي الكائــن بمدينــة حمــد.  وقــد أقيمــت هــذه الفعاليــة حرًصــا 
من الشــركة على االنخراط في المناســبات والفعاليات التي تمثل 
ــا من تراث المجتمع البحرينــي وتقديم الدعم واإلعانة  جانًبــا مهمًّ

للجمعيات والمؤسسات التي تعنى برعاية الوالدين.

“أسري” تحتفل 
بالقرقاعون
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تعد “المحلبية” أحد األطباق الحلوة التي يكثر عليها اإلقبال في شهر رمضان 
في البحرين وعموم دول الخليج، ويتم صناعتها من لب شجرة “المحلب”.

يختلف اسم المهلبية باختالف الدول العربية حسب اللهجة العامية لكل بلد، 
وإن كانت تتشابه مع اسمها األصلي، فيطلق عليها في مصر اسم “المهلبية”، 
قيلت عن  التي  الروايات  تعددت  “محلبية”.  الخليج  دول  تسمى في  بينما 
أنها سميت نسبة ليزيد بن  “المحلبية” فتقول إحدى القصص  أصل تسمية 
المهلب بن أبى صفرة، الذي كان يعيش في زمن الدولة األموية، وكان قد أمر 
الخدم بتصنيع حلوى مميزة لتخليد اسمه، وهناك من يقول أن اسمها مشتق 

من الحليب باعتباره مكونا أساسيا للطبق.

“المحلبية” أشهر األطباق الحلوة في رمضان
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ا حتى تقلى السمبوسة وتحصلي على  « - يجب أن يكون الزيت ساخًنا جدًّ
اللون الذهبي سريًعا دون أن تتواجد في الزيت طويًل وتمتص المزيد منه 

خلل القلي الطويل.
- يجب أن تغلق السمبوسة جيًدا قبل تحميرها ألن تواجد أي فتحات بها  «

يعمل على تفكك العجين وخروج الحشو منها ويجعلها تمتص الكثير من 
الزيت.

- كما يجب االنتباه لعدم لف شريحتين من السمبوسة في القطعة  «
الواحدة ألن سماكة العجين تجعل امتصاص الزيت أكثر.

- من الممكن أن تغطس السمبوسة في القليل من اللبن حتى تبلل من  «

جميع الجهات ثم توضع لتقلي في الزيت الساخن فورًا وهو ما يجعلها 
تحمر سريًعا دون امتصاص الكثير من الزيت.

- السمبوسة المحضرة بعجينتها األصلية من األفضل أن تتم تسويتها  «
بالطريقتين التاليتين تجنًبا المتصاص المزيد من الزيت:

- من الممكن أن تخبز في الفرن الساخن لمدة ربع ساعة ثم تخرج ليتم  «
تحميرها سريًعا في الزيت المغلي وهو ما يمنعها من امتصاص الكثير 

من الزيت خلل القلي.
-. من الممكن أن تدهن السمبوسة بخليط من الزيت واللبن وتدخل  «

لتخبز في الفرن وهو ما يجعل لونها ذهبي وكأنها مقلية بالزيت.

لقلي السمبوسة دون أن تمتص الكثير من الزيت:

نفت اإلعلمية اللبنانية ريا أبي راشــد معرفتها المســبقة 
بمقلب الفنان رامز جلل في برنامجه “رامز في الشلل” 
الــذي ُعِرَضت فيــه حلقتها قبل أيام، مؤكــدة على أنها 
ما كانت تعرفه هو أنها ســتصور برنامجًا للمســابقات 
ســُيعَرض عبر شاشــة أم بي ســي في رمضان وعلمت 

قبل التصوير بوقــٍت قليل أن اإلعلمية اإلماراتية مهيرة 
عبد العزيز ســتكون مقدمته وأضافت أنها لم تكن تتخيل أن 

يكون كل هذا وراء مقلب رامز جلل.

تعــرض “قناة اإلمارات” خلل شــهر رمضان الفضيل، مسلســل 
تاريخيا جديدا يروي سيرة حياة سلطان العارفين محيي الدين 
بن عربي، ضمــن باقة األعمال الدراميــة الُممّيزة واإلنتاجات 
العربية الُمدرجة في الدورة البرامجية الجديدة لشبكة قنوات 
تلفزيــون أبوظبي، والخاصة بالشــهر الفضيــل. يأتي اختيار 

المسلســل الذي ُيصّنــف ضمن الدرامــا التاريخيــة، والمأخوذ 
عن نص من تأليف وســيناريو وحوار الكاتب الدكتور محمد بطوش، 
انسجاما مع أهداف الشركة الرامية؛ لتوفير محتوى ترفيهي وهادف.

عّبــر الفنان حاتم العراقي عن ســعادته بفضــل ردود األفعال 
اإليجابية لدى الجمهور بعد نجاح شارة المسلسل العراقي 
“العرضحالجــي” بصوتــه ومــن ألحانه، وهي مــن كلمات 
الشــاعر ماجد عوده، وتوزيع موســيقي للمايســترو مهند 

خضر. ولفت حاتم العراقي إلى أنه قام بتلحين هذا العمل 
بأســلوب موســيقي وغنائــي مناســب ألحداث المسلســل 

المتنقلــة بين الدراما والمواقف الكوميدية من خلل تغير النقلة 
اللحنية بين بدايتها ونهايتها. “العرضحالجي” بطولة الممثل قاسم الملك.

“العرضحالجي”حياة سلطان العارفينمقلب رامز بريا
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  مجلس محمد بن إبراهيم المطوع )وزير شؤون مجلس 
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الحد 
  مجلس سيد خليل القاهري 39443329 مدينة حمد 
  مجلس جاسم عجاج العجاج 39464168 مدينة حمد

  مجلس حمد بن أحمد السيسي البوعينين 39631236 
مدينة حمد

  مجلس حجي حسن العالي 17782368 عالي 
  مجلس سماحة العالمة المرحوم الشيخ أحمد بن خلف آل 

عصفور 36043444 بوري
  مجلس محمد أبو الفتح وأوالده 39699239 الرفاع الغربي 

  مجلس حمد بن يوسف الرويعي 39663318 الرفاع 
الغربي 

  مجلس ناصر بن علي السندي 36451045 الرفاع الشرقي 
  مجلس جاسم سالم بوحمود القحطاني 36674440 الرفاع 

الشرقي
  مجلس أحمد محمد البوعينين 39466652 وادي السيل

“ اللَُّهمَّ اْهِدِني ِفيِه ِلَعَمِل 
ْبِني ِفيِه  اأْلَْبَراِر، َوَجّنِ

ُمَراَفَقَة اأْلَْشَراِر، َوأَْدِخْلِني 
ِفيِه ِبَرْحَمِتَك َداَر اْلَقَراِر، 
ِتَك َيا إَِلَه اْلَعاَلِميَن  ِبِإَلِهيَّ

.“

السمبوسة في رمضان
أصلهــا هنــدي ونقلهــا األتــراك إلينــا لتزيــن ســفرتنا

محرر مسافات

ــا مــن أهم ضيــوف الشــهر الفضيل كل عــام خصوًصا  تعتبــر السمبوســة التــي تظهــر يوميًّ
في المائدة البحرينية الشــعبية التي ترتبط بالعديد من الوجبات الشــعبية القديمة التي 
تختلف تســميتها بين الدول فتقال السنبوســة أو السنبوســك أو السمبوســكة إلى جانب 

السمبوسة التي تشتهر في البحرين منذ القدم.

 والسمبوسة وهي عبارة عن عجينة مثلثة 
الشكل ُتحشى بالجبن أو اللحم أو الخضار 
وتنتشر في الموائد في شهر رمضان وتكاد 
تكون عالمة مميزة في شهر رمضان. وهي 
محشوة  مــخــصــوصــة  عجينة  عــن  ــارة  عــب
باللحم أو الخضار أو الجبن أو غيره وتكون 
إما مقلية أو مشوية بالفرن، ويرتبط اسم 
الــكــريــم؛  الــســمــبــوســة بشهر رمــضــان  أكــلــة 
حيث تجّهز لها بعض األسر أياًما وأسابيع 
قبل دخول شهر رمضان، حيث تعتبر األسر 
الوجبات  أهم  من  الوجبة  هذه  الخليجية 
إذ  الصائم،  المفترض تواجدها على سفرة 
من  تدار  التي  التجارية  المحالت  تتزاحم 
انتباه  يــجــذب  بشكل  عرضها  فــي  الــهــنــود 
الصائم قبل اإلفطار وبسعرها الزهيد، ويلجأ 

بـــــــعـــــــض 

بأسعار  لشرائها  االنستغرام  إلــى  العائالت 
مختلفة.

البعض  فيزعم  وتاريخها،  أصلها  عن  أمــا   
اليمن  إلــى  وصلت  وأنــهــا  تركي  أصلها  أن 
صنعاء  مدينة  أن  إال  األتـــراك،  مجيء  مــع 
التي عرفت كثيًرا من األطعمة التركية لم 
تعرف السمبوسة إال في بداية السبعينات 
من القرن الماضي، وهذا يعني أن ال عالقة 
لو صّح  الخالفة. وحتى  بدولة  للسمبوسة 
من  كثير  في  جيوشهم  نشروا  األتــراك  أن 
بقاع األرض، ونشروا معها السمبوسة، فإن 
أن  أو  تركية  السمبوسة  أن  يعني  ال  ذلــك 

األتراك اخترعوها.
أصل  أن  على  التاريخية  الــوثــائــق  تجمع   
الــســمــبــوســة هـــنـــدي، فــفــي كــتــاب رحـــالت 
ابــن بطوطة، قــال الرحالة إنــه وفــي زيــارة 
للحاكم محمد بن تغلق في الهند، قدموا له 
طبًقا يعرف باسم “ساموسا”، وهو عجين 
بالزيت.  مقلي  واللوز  باللحم  محشو 
انــتــقــلــت الــســمــبــوســة إلــــى عــدن 
الصغرى(  البريطانية  )المستعمرة 
ومنها إلى بقية مدن اليمن ودول 
باتت  ثم  ومن  والجزيرة  الخليج 
وصلت  حتى  فشيئًا  شيئًا  تنتشر 
أيــًضــا إلــى بــالد الــشــام.  أمــا اإلنكليز 
فنقلوها إلى القرن اإلفريقي ومن هناك 
إلى بعض الدول األفريقية. ومع تطور هذا 

أو  بالخضراوات  ُتحشى  أصبحت  الطبق، 
اللحم المفروم أو البطاطا أو الحمص.

يتم  أن  الــســمــبــوســة،  تحضير  طـــرق  ومـــن 
الــخــضــار،  مــن  متطلباتها  جميع  تحضير 
والــكــراث  البصل  مــن  تتكون  عــادة  والــتــي 
والكزبرة أو البقدونس، مع اللحوم بأنواعها 

البقر أو الغنم أو الدجاج أو الجبن.
 وُتخلط هذه المكونات؛ فيما تبقى 
ــواع  مــهــمــة الــبــحــث عــن أفــضــل أنـ

الشكل  وتجويد  السمبوسة،  رقــاق 
سفرة  على  الرئيسي  للطبق  النهائي 

الصائم، من أهم المهام التي ارتبط شكلها 
بالمثلث؛ إال أنه في السنين األخيرة تنوعت 
حيث  البيضاوي؛  إلى  الدائري  من  أشكالها 

بالزيت  مقلية  إما  طــريــق تقدم  ــن  عــ أو 
الفرن.

21 مايو 2019 الثالثاء
16 رمضان 1440

نجمة رمضان

تجهز لها األسر أياًما وأسابيع قبل دخول رمضان



مع  رمــضــان  شهر  خــال  المسلم  على  الصيام  تأثير  حــول  التقارير  تباينت  لطالما 
تساؤالت حول موضوعيتها وحيادها العلمي. لكن جمعية التغذية البريطانية تجيب 

عن أبرز هذه األسئلة بطريقة علمية.
من  مخزونه  الجسم  يستخدم  الصيام  ساعات  خــال  إنــه  الجمعية  موقع  ويقول   
الكربوهيدرات في الكبد والعضات والدهون لتوفير الطاقة، بمجرد استخدام جميع 

السعرات الحرارية من األطعمة المستهلكة خال الليل.
 وال يمكن للجسم تخزين المياه، وبالتالي تحافظ الكليتان على أكبر قدر ممكن من 
الماء عن طريق تقليل الكمية المفقودة من البول. ومع ذلك، ال يمكن للجسم تجنب 
فقدان بعض الماء حين يتم الذهاب إلى المرحاض، أو عبر البشرة، أو عند التنفس 
والتعرق.  واعتماًدا على الطقس وطول ساعات الصيام، فإن معظم األشخاص الذين 
والتعب  الصداع  قد يسبب  يصومون خال شهر رمضان سيعيشون جفاًفا معتدالً 

وصعوبة التركيز.
بالصحة، شريطة أن يتم  إلــى أن هــذا ال يضر  الــدراســات   ومــع ذلــك، فقد أشـــارت 

استهاك ما يكفي من السوائل بعد اإلفطار لتحل محل تلك المفقودة خال اليوم.
أو  الــدوخــة،  بسبب  الــوقــوف  على  قــادريــن  غير  أصبحوا  من  الجمعية  تنصح  لكن   
مشوشين، بأن يشربوا على وجه السرعة كميات منتظمة معتدلة من الماء، خصوًصا 

ا أو محلوالً لمعالجة الجفاف. مع السكر والملح، أو مشروًبا سكريًّ
 وإذا أصيب الصائم باإلغماء بسبب الجفاف، فيجب رفع رجليه فوق مستوى رأسه 

من ِقبل اآلخرين، وعند استيقاظه، يجب ترطيب الجسم بشكل عاجل.
 وبالنسبة إلى أولئك الذين عادة ما يستهلكون مشروبات تحتوي على الكافيين مثل 
الشاي والقهوة خال النهار، فإن قلة الكافيين أثناء الصيام قد تؤدي في البداية إلى 
الصداع والتعب. قد يتراجع هذا خال شهر رمضان، حيث يتكيف الجسم مع عدم 

تناول الكافيين أثناء النهار.
الطاقة من  وبمجرد كسر الصيام، يستطيع الصائم ترطيب الجسم والحصول على 
اإلفطار  عند  ببطء  الطعام  تناول  المفيد  ومــن  المستهلكة.  والمشروبات  األطعمة 
والبدء في تناول الكثير من السوائل واألطعمة قليلة الدسم الغنية بالسوائل. ومن 

الجيد تجنب تناول األطعمة المالحة.
وتوفر وجبة السحور السوائل والطاقة ليوم الصيام، لذلك فإن اتخاذ خيارات صحية 

يمكن أن يساعد على التأقلم بشكل أفضل مع الصيام.
وحّذرت الجمعية من أن استهاك الكثير من األطعمة المقلية والقشدة والحلوة قد 
يؤدي إلى زيادة الوزن خال شهر رمضان. كما قد تسبب التغييرات في عادات األكل 

ونقص السوائل خال اليوم اإلمساك لبعض األشخاص.

tariq_albahhar

اختتمــت هيئــة البحريــن للثقافــة واآلثــار سلســلة فعالياتهــا لالحتفــاء 
بمناســبة “القرقاعون” وذلك مســاء األحد الموافق 19 مايو 2019م في 
“ســتوديو 244” بمنتزه ومحمية دوحة عراد، بحضور ســعادة الشــيخة 
هــال بنــت محمــد آل خليفــة مدير عــام الثقافــة والفنون بهيئــة البحرين 
للثقافــة واآلثــار، محمــد بن مبــارك بن دينــه الرئيس التنفيــذي للمجلس 
األعلــى للبيئــة، وجويــس مســويا المديــرة التنفيذيــة لألمــم المتحــدة 
للبيئة بالنيابة، إضافة إلى تواجٍد الفت من األفراد والعائالت من زّوار 

المحمية والمهتمين بالشأن الثقافي في مملكة البحرين. 

وبهذه المناسبة قالت الشيخة ها 
هذا  “فــي  خليفة:  آل  محمد  بنت 
تــواصــل   ،244 الــمــكــان، ســتــوديــو 
خال  من  أدواتها  تفعيل  الثقافة 
مـــشـــاركـــة الــمــجــتــمــع الــبــحــريــنــي 
ــفــــاءه بـــالـــقـــرقـــاعـــون، هـــذه  ــتــ احــ
ما  دائــًمــا  التي  الشعبية  المناسبة 
ترتبط بالفرح، وأضافت: “ستوديو 
244، هو نتاج شراكة ما بين هيئة 
البحرين للثقافة واآلثار والمجلس 
األعلى للبيئة، ومن خال وجوده 
المميز  البيئي  الــســيــاق  هـــذا  فــي 

في دوحــة عــراد يستقطب جميع 
ثقافية  كــوجــهــة  المجتمع  فــئــات 
تــقــدم رســـائـــل تــوعــويــة هــادفــة. 
مبارك  بــن  محمد  قــال  جانبه  مــن 
بـــن ديـــنـــه إن فــعــالــيــة االحــتــفــاء 
 “  244 “ستوديو  في  بالقرقاعون 
إلى  الجمهور  الستقطاب  فرصة 
أهمية  على  مؤكدًا  العراد،  دوحــة 
البحرين  البيئي في  الوعي  تعزيز 
لــدى األجــيــال الــجــديــدة. وأضــاف 
يصنع   244 ستوديو  أن  سعادته 
ــلـــزوار مــســاحــة مــشــتــركــة تــوّفــر  لـ

فــي ظل  جــديــدة  جمالية  وجــهــة 
تقديم  إلــى  إضــافــًة  للبيئة  حماية 

الثقافي  بالتراث  ُتعنى  فعاليات 
الغني لمملكة البحرين.

ــدات لــلــمــســلــســل  ــاهـ ــشـ ــمـ ــدد الـ ــ ــاوز عـ ــجــ ــ ت
نديمك”  “جديمك  االجتماعي  الكوميدي 
فــي الــيــوتــيــوب إلـــى مــلــيــون مــشــاهــد في 
مـــؤشـــر واضـــــح عــلــى نـــجـــاح الــمــســلــســل 
وتميز طاقمه. وبهذه المناسبة قال مؤلف 
لـ”الباد”:  الصقر  جمال  الفنان  المسلسل 
التجاوب  هــذا  على  ونــشــكــره  هللا  نحمد 
ان  وهــذا  للعمل،  المتابعة  وهــذه  الملفت 
المسلسل  مامسة  على  يــدل  فإنما  دل 
واقــعــهــم،  عــن  والــتــحــدث  ــنــاس  ال لقضايا 
الفتا إلى أن الجميع قام بجهد كبير خال 
يجدر  النجاح.  ثمرة  وهذه  العمل  تصوير 
من  نديمك”  “جديمك  مسلسل  أن  بالذكر 
تأليف جمال الصقر وإخراج الفنان القدير 
مصطفى رشيد وتمثيل نخبة من الفنانين 
منهم جابر نغموش، وعلي الغرير، وسعاد 
عــلــي، ومــوســى الــبــقــيــشــي، جــمــعــة علي، 

موسى البقيشي، وسلوى الجراش.

مليون مشاهد 
لـ “جديمك نديمك”

ــقــديــر جــمــعــان الــرويــعــي  ــان ال ــفــن يــتــصــدى ال
لمسرحية  االستعراضية  الــلــوحــات  لتصميم 
“جــنــون 7 نــجــوم” مــن تــألــيــف جــمــال الصقر 
وإخراج إسحاق عبدا لله، حيث شرع الرويعي 
في بروفات اللوحات االستعراضية إلى جانب 
مخرج المسرحية الفنان اسحق عبدهللا على 
ويحرص  مدينة عيسى،  نــادي مسرح  خشبه 
الرويعي بصورة دائمة على اإلتقان في العمل 
اشرف  وأن  وسبق  المتلقي،  يبهر  ما  وتقديم 
في  االستعراضية  اللوحات  من  العديد  على 
مسرحية.  أو  درامـــيـــة  ــواء  ســ كــثــيــرة  أعــمــل 
نجوم”   7 جــنــون   “ مسرحية  أن  والــمــعــروف 
الفني  أنتاج مؤسسة بروفشينال لإلنتاج  من 
ونادي مدينة عيسى الرياضي والثقافي ومن 
تمثل مجموعة كبيرة من الفنانين على رأسهم 
ــد،  ــارك،، شيخة زوي الــفــنــان الــقــديــر أحــمــد مــب
محمد شاهين، محمد بوسعد، نسرين شريف، 
هبة  قمبر،  إيمان  إبراهيم،  خليل  عيد،  نــورة 

والمخرج  علي،  رزان  جــاســم،  محمد  قطب، 
الموسيقي  والــتــألــيــف  قمبر  إيــمــان  المساعد 
يـــوســـف الــنــجــدي وتــصــمــيــم الـــديـــكـــور علي 
واإلكــســســوارات  المابس  وتصميم  الــفــردان 
الرمال  لوحات  وتصميم  ورســم  توفيق  فرح 
زهرة الناصر، والتصوير الفوتوغرافي يوسف 
سلطان واإلشراف العام احمد جاسم العكبري، 
مدير اإلنتاج ماك الحداد ومتابع إنتاج جعفر 
ابتداء من  المسرحية  تعرض  الحمر، وسوف 
أول أيام عيد الفطر على نادي مدينة عيسى.

مسرحية كوميدية اجتماعية تعرض في العيد ــراد ــ ــة ع ــ ــدوح ــ ــة ب ــي ــب ــع ــة ش ــطـ ــشـ فـــعـــالـــيـــات وأنـ

الرويعي يصمم لوحات “جنون 7 نجوم” “الثقافة” تختتم احتفائها بالقرقاعون

صحتك مع الصوم

تخزين المياه

مــع حلــول شــهر رمضــان المبــارك، ومــن 
أن  الكريــم  الشــهر  هــذا  فــي  المتعــارف 
يقــوم  التــي  التلفزيونيــة  األعمــال  تكثــر 
فيهــا الفنانــون بأداء أدوار فــي الغالب ما 
تكــون بعيــدة عن شــخصياتهم الحقيقية، 
إذ يجّســدون أدواًرا أخــرى عديــدة، وفي 
العادة تدور في ذهن المشــاهد تســاؤالت 
يقضــون  وكيــف  الطبيعيــة  عــن حياتهــم 
أيامهــم، اســتطلعت “مســافات البــالد“ مع 
بعــض الفنانيــن البحرينييــن للتعــرف على 
حياتهم اليومية في شــهر رمضان الكريم 
وعــن كيفيــة قضــاء الشــهر الكريــم ومــا 
طقوســهم الخاصــة التــي يتبعونهــا خالل 
الشــهر الفضيل وما البرامج المفضلة لهم 
بعيــًدا عــن أجــواء العمــل والروتيــن باقي 
أشــهر الســنة، وهــل كانت جديــدة أم أنها 
أتــت تواصــالً لعــادات قديمــة تأصلت في 
وجدانهــم واســتمروا فــي تأديتها على مّر 

السنوات الماضية. 

سويد  عــبــدهللا  الــقــديــر  البحريني  الــفــنــان   
لكم حلول  ــارك  ــ “أب بــقــولــه:  ذلــك  عــن  يعّبر 

له  رمضان  علينا،  هللا  أعــاده  رمضان  شهر 
أجواء مميزة وفي السنوات السابقة كنت 
انشغالي  بحكم  األجـــواء  بتلك  أستمتع  ال 
للعيد،  لاستعداد  الشهر  أثــنــاء  بالمسرح 
ولهذا أتمنى أن يكون المسرح في رمضان 
الجمهور،  تــفــرغ  بسبب  العيد  فــي  ولــيــس 

رمضان هذا العام سيكون مختلًفا بالنسبة 
لي بسبب تقاعدي عن العمل، إذ من الممكن 
أن أتــفــرغ فــي الــنــهــار لــمــشــاهــدة األعــمــال 
وبين  بيني  يــحــول  مــا  ولــكــن  الرمضانية، 
تلك األعمال هو كثرة التشابه في القصص 
أن  أحـــب  عــامــة  بــصــورة  لــكــن  والممثلين، 

ــجــديــدة،  ــار ال ــكـ أشـــاهـــد وأبـــحـــث عـــن األفـ
وأتوقع هذا العام بأن يكون هناك اختاف 
الفنانين  بحث  بسبب  األعمال  ناحية  من 
ــم، ومتفائل  األهــ الــجــديــد والــقــصــص  عــن 
بأن تكون مسلسات رمضان مختلفة هذا 

الموسم في الدراما تحديًدا.

الفنان القدير عبداهلل سويد

المكونات:
  نصفا صدر دجاج من دون عظم

  نصف 3 كوب ماء

  مكعب مرقة الدجاج

  ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

  بصلة كبيرة مفرومة

  4 فصوص ثوم مفرومة

  ملح وفلفل حسب الذوق

  نصف 1 كوب شرائح الفطر الطازج

  نصف كوب من الكريم

  كوب حب هريس مغسول ومنقوع 

  ملعقة صغيرة من الزبدة

  نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة

الخطوات:
  سخني زيت الزيتون في قدر كبيرة ثقيلة القاع 

على نار متوسطة الحرارة.

  أضيفي الدجاج أوال لمدة 8 دقائق لكل جهة حتى 

ينضج.

  ارفعي الدجاج، وفي نفس القدر يضاف البصل 

والثوم، ثم اطهي المزيج وحركيه حتى يبدأ البصل 

في التحول إلى اللون البني الذهبي عند الحواف 

حوالي دقيقتين.

  تبلي بالملح والفلفل ومكعب مرق الدجاج، ثم 

أضيفي الفطر واطهيه حتى يصبح الفطر طرًيا. ثم 

ضعي حب الهريس.

  اخلطي جيًدا وبعد ذلك أضيفي الكريمة والماء 

واتركيها على نار منخفضة الحرارة لمدة 45 دقيقة. 

  استمري في التحريك حتى يمتص حب 

الهريس السائل ويمتزج مع الكريمة. ثم حركي 

المزيج كل 10 دقائق، عند االنتهاء يجب أن يكون 

ا ولكنه ثابت قليًل، قبل انتهاء  حب الهريس طريًّ

الـ45 دقيقة بعشر دقائق نضيف الدجاج وجبنة 

البارميزان ويخلط جيدا.

مطبخ

مع الشيف
 فجر المنصوري

دجاج وفطر مع حب الهريس
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من فعاليات “القرقاعون” التي اختتمتها هيئة البحرين للثقافة واآلثار مساء أمس 
األول في “ستوديو 244” بمتنزه ومحمية دوحة عراد.

اســتطاع مصــور ســعودي أن يرســم بعدســته لوحــة فنيــة جماليــة للمصليــن فــي 
الحرم المكي الشريف، لتحظى باهتمام كبير من المتابعين في الدول اإلسالمية. 
المصــور عبــد هللا الصبيعــي، الــذي التقط الصــورة العام المنصرم، ضمن مشــروع 
توثيقــي خــاص برئاســة الحرميــن الشــريفين، أشــار إلــى أنه الحــظ اللقطة خالل 
اصطفــاف المصليــن فــي الحــرم، وانتهــز الفرصــة ألخــذ اللقطــة المهمــة لحالــة 
الروحانيــة، لشــعوره بأنهــا ســتكون معبــرة أفضــل مــن أي مقطــع فيديــو. وقــال: 
“اللقطــة كانــت عبــر طائــرة التحكــم عن ُبعد درون، باســتخدام شــخصي، الســيما 
أننــي أقــوم بالتصويــر للعديــد مــن الجهــات الرســمية، ومنهــا رئاســة الحرميــن 
الشريفين”. وأكد الصبيعي أن الصورة وجدت تداوال واسعا عبر منصات اإلعالم، 
وقبــوال مــن نشــطاء التواصل االجتماعي، لتصــل إلى أكثر دول العالم اإلســالمي 
فــي إندونيســيا وأفغانســتان وباكســتان ومســلمي أميــركا وأوروبــا، الذين رحبوا 
عبــر الرســائل الخاصــة على إنســتغرام وتويتر. وكشــف أن هناك جهــات إعالمية 
مثل ناشــيونال جيوغرافيك، طلبوا الصورة بدقتها الكاملة؛ لوضعها في مجالت 

إسالمية وحسابات عبر اإلنترنت.

صورة طوت اآلفاق.. لقطة 
نادرة للسجود حول الكعبة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أصدرت محكمة إندونيسية، أمس االثنين، على مواطن فرنسي وصف بأنه “ساعي بريد” معتاد 
علــى نقــل المخــدرات، حكًمــا باإلعــدام، بعــد إدانتــه بالتهريــب، وذلــك بعد مطالبــة النيابــة العامة 
اإلندونيســية الحكــم عليــه بالســجن 20 عاًمــا فقــط.  وقــال قاضي محكمــة ماتارام علــى جزيرة 
لومبــوك، “نعلــن فيليكــس دورفــان مذنًبــا، الســتيراده مخــدرات، نحكــم علــى فيليكــس دورفــان 
بعقوبــة اإلعــدام ونأمــر بإبقائــه محتجــًزا”. وأوقــف دورفــان وهو ثالثينــي من مدينــة بيتون في 
شــمال فرنســا في أواخر ســبتمبر في مطار لومبوك، وهي جزيرة سياحية قريبة من بالي، عندما 
كان قادًما من ســنغافورة، وكانت بحوزته ثالثة كيلوغرامات من حبوب الهلوســة )اإلكستاســي( 

واألمفيتامين والكيتامين مخبأة في حقيبة.

إندونيسيا.. اإلعدام لـ “ساعي بريد” المخدرات السنة الحادية عشرة - العدد 3871 
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مادونا ترفع علم فلسطين في قلب تل أبيب
اســتخدمت ملكــة البــوب األميركيــة، مادونــا، علــم فلســطين أثنــاء 
أداء أغنيــة، خــالل مســابقة األغنيــة األوروبيــة “يوروفيجيــن” التــي 
نظمــت فــي تل أبيب، مســاء الســبت، األمر الــذي فتح عليهــا باًبا من 
االنتقــادات اإلســرائيلية.  وكانــت مادونــا )60 عاًمــا( تــؤدي أغنيتهــا 
الجديــدة “مســتقبل” مع مغني الراب األميركــي كويفو عندما ظهرت 

إحدى الراقصات المرافقات، وهي تضع على ظهرها علم فلسطين.
 وكانــت الراقصــة التــي ارتــدت ثوًبــا أبيــض طويــالً تســير بجانــب 
راقــص آخــر وضــع هــو أيًضا علــم إســرائيل على ظهــره، فيما إشــارة 
إلــى الدعــوة “إلحــالل الســالم”.  لكــن هــذا التصــرف لــم يلــق قبــوالً 
لــدى اإلســرائيليين، وانتقــدت صحيفــة “تايمز أوف إســرائيل” إظهار 
مادونــا للعلــم الفلســطيني فــي المســابقة، متهمــة المغنيــة األميركية 
بـ”تســييس يوروفيجيــن”. وأصدرت الجهة المنظمة للمســابقة، وهي 
اتحــاد اإلذاعــات األوروبيــة وهيئــة البــث اإلســرائيلية “كان”، قالــت 
فيــه إن رفــع العلــم لــم يكــن جــزًءا مــن البروفــات التي شــاركت فيها 
مادونا قبل األغنية، مؤكدة أن ملكة البوب األميركية اتخذت قرارها 
دون الرجــوع إلــى الجهــة المنظمة. وكانت مادونا صرحت األســبوع 

الماضي إنها قدمت إلى إسرائيل، حيث ستدافع عن حقوق اإلنسان 
وتأمل بأن ترى “مساًرا جديًدا نحو السالم”.

 وقالــت :”قلبــي ينفطــر كلمــا أســمع عــن األرواح البريئــة التــي تزهــق 
في هذه المنطقة والعنف المســتمر الذي عادة ما ُيرتكب بما يناســب 

األهداف السياسية لمن يستفيدون من هذا الصراع القديم”.

تشــير دراســة صينيــة إلــى أن المدخنيــن الذيــن أصيبــوا بجلطــة مــن قبل يكونــون أكثر 
عرضة لإلصابة بأخرى إذا لم يقلعوا عن تلك العادة أو يحدوا منها على األقل.

وقــت  منــذ  الدراســات  مــن  العديــد  وربطــت   
طويــل بين التدخيــن وزيادة احتماالت اإلصابة 
ومنهــا  الدمويــة  واألوعيــة  القلــب  بأمــراض 
الدراســة  لكــن  والجلطــات.  القلبيــة  النوبــات 
الجديــدة تســلط الضــوء علــى تأثيــر التدخيــن 
على احتمال اإلصابة بجلطة أخرى لمن أصيبوا 

بها بالفعل.

بعــد  عاشــوا  شــخًصا   3069 الدراســة  وشــملت 
اإلصابــة بجلطة بينهم 48 % من المدخنين في 

حين قال 9 % إنهم أقلعوا عن التدخين.

وكما كان متوقًعا كانت احتماالت اإلصابة  «
بجلطة ثانية لدى المدخنين أعلى بكثير 

ممن لم يسبق لهم التدخين حتى إذا 
أقلعوا عنه بعد اإلصابة بالجلطة األولى.

حــذرت الســلطات الصحيــة فــي فرنســا مــن أن 
التــي  المصابيــح  عــن  الصــادر  األزرق  الضــوء 
تعرف بـ “LED” خطيرة على العيون، وقد يصل 
تأثيرهــا الســلبي حــد فقدان البصــر. وأوضحت 

الســلطات أن هنــاك أدلة تظهر وجود ما أســمته 
“آثار تسمم ضوئي”.

والصحــة  لألغذيــة  الفرنســية  الوكالــة  وقالــت 
والســالمة البيئيــة إن تعــرض اإلنســان بكثافــة 
إلى هذا األمر قد يؤدي إلى تدمير شــبكية 
العيــن، إلى جانب إحــداث اضطرابات في 
األزرق  الضــوء  أن  إلــى  وأشــارت  النــوم. 
يــؤدي إلــى ما يعــرف بـــ “الضمــور البقعي”، 
المؤديــة  الرئيســة  األســباب  أحــد  وهــو 
إلــى فقــدان البصــر لــدى األشــخاص الذين 

يتجاوز عمرهم 50 عاما.

المدخنون أكثر عرضة لإلصابة بالجلطات

مصابيح الضوء األزرق خطيرة للغاية

إلــى ماذا يطمح اإلنســان في عمر الـ80؟ 
ربمــا إلــى مــكان هــادئ وحيــاة ســعيدة 
بعيدة عن الصخب.. هذا األمر ال ينطبق 
على بيــت هاويت، التي احتفلت بذكرى 
ميالدهــا الثمانيــن ببدايــة مســيرة عمــل 

جديدة.
 وقالــت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية 
إن بيــت هاويــت توجت عامهــا الثمانين 
بانطالقة مهنية جديدة، حيث لم يمنعها 
تقدم العمر من أن تصبح عارضة أزياء.

 ووقعت العجوز، التي كانت  «
تشتغل أستاذة وتقاعدت قبل 

10 سنوات، عقًدا مع شركة 
“MOT Models” لتصميم 

وعرض األزياء في لندن.

ثمانينية تحقق 
حلمها وتصبح 

عارضة أزياء

مادونا أكدت أنها ستدافع عن حقوق اإلنسان في اسرائيل

يخطــط طبيــب بريطانــي للتخلــي عــن 
فــي  لتحقيــق  خضوعــه  بعــد  مهنتــه، 
اتهامــات “التمييــز ضــد امــرأة مســلمة” 
ذكــرت  مــا  وفــق  نقابهــا،  بنــزع  طالبهــا 

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
كيــث  الدكتــور  أن  المصــدر  وأوضــح 
وولفرســون، الــذي يشــتغل طبيبــا عامــا 
فــي مركــز طبــي بجامعة رويال ســتوك 
في مدينة ستوك أون ترينت، يزعم أنه 
طلــب مــن امــرأة نــزع نقابها “بــكل أدب 
ولباقة”؛ ألنه لم يكن قادرا على سماعها 

وهي تشرح أعراض ابنتها المريضة.
وولفرســون  تلقــى  بأســبوع،  وبعدهــا 
العــام،  الطبــي  المجلــس  مــن  رســالة 
بشــأن  للتحقيــق  بالخضــوع  لمطالبتــه 

“التمييز العنصري”.

وذكر الدكتور، الذي يمارس المهنة  «
منذ 23 عاما، أنه “بغض النظر عن 

نتائج التحقيق الذي سأخضع له، 
فإنني أعتزم ترك وظيفتي”.

“مصير مجهول” 
لطبيب بسبب 

النقاب


