
بحــث عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة وولي عهــد أبوظبي نائب 
القائد األعلى للقوات المسلحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العالقات األخوية 

بين البلدين وعددا من القضايا ذات االهتمام المشترك.

واســتعرض الجانبان في اللقاء مسار العالقات 
التاريخيــة الراســخة، وتنــاول اللقــاء تطــورات 
األحــداث التــي تشــهدها المنطقــة وتداعياتهــا 

علــى أمنهــا واســتقرارها إضافــة إلــى عــدد مــن 
القضايا ذات االهتمام المشترك.

البحريــن  مملكــة  تضامــن  البــالد  عاهــل  وأكــد 
إلــى جانــب شــقيقتها دولــة  الكامــل  ووقوفهــا 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي كل مــا تتخــذه 
واســتقرارها  أمنهــا  لحمايــة  إجــراءات  مــن 

والحفاظ على مصالحها.
وأكد صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل 
نهيــان العالقــات األخوية التاريخيــة المتجذرة 
بيــن البلديــن وشــعبيهما الشــقيقين والتي تعزز 
قــوة ومتانة البيت الخليجــي بما ينعكس خيرا 

على جميع شعوب المنطقة.

مليون دينار
7.5

المدنيــة  الكبــرى  المحكمــة  قضــت 
األولــى )الدائــرة اإلداريــة( بإلغــاء قرار 
صــادر مــن وزارة اإلســكان، كانــت قــد 
ألغــت فيــه الطلــب اإلســكاني الخاص 

بمواطن.
المواطــن  زوجــة  أن  الــوزارة  وادعــت 

تمتلــك عقــارا ســكنيا بمنطقــة ســار، إذ 
تقــدم المواطــن بــكل المســتندات التي 
انتقــت  إليــه  المشــار  العقــار  أن  تثبــت 
ملكيته لشخص آخر بموجب عقد هبة.
طلــب  تفعيــل  بإعــادة  المحكمــة  وحكمــت 

المواطن وبالرقم واألولوية ذاتهما.

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  كشــف 
البنفــالح  محمــد  البحريــن  مطــار 
عــن انضمــام شــركات جديــدة إلــى 
الجديــدة  الجــوي  الشــحن  قريــة 
الواقعــة شــمال مــدرج المطــار، في 
الوقــت الــذي تســتعد فيــه الشــركة 

القريــة  لتطويــر  مناقصــة  لطــرح 
اللوجستية.

مــع  عقــدا  “وقعنــا  البنفــالح  وقــال 
شــركة “فديكــس” في وقت ســابق، 
وال يــزال هنــاك عقــدان فــي طــور 

التفاوض مع شركتين”.

أظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت علــى موقــع 
مجلــس المناقصــات والمزايــدات، أمس، فتح 
لتعييــن  أولهمــا  اإلســكان،  لبنــك  مناقصتيــن 
مقــاول للقيــام بأعمــال الــردم لمشــروع بنــدر 
الســاية ودانات الســاية، تقــدم إليها 11عطاء، 
علــق 4 منهــا، وأقــل عطــاء بنحــو 7.5 مليــون 

دينــار، فــي حيــن أكبرهــا بقرابــة 85.4 مليــون 
دينار. 

وتهــدف المناقصــة إلى تعيين مقــاول ألعمال 
الــردم البحــري في منطقــة الســاية التي تقدر 
مربــع  متــر  مليــون   2.36 بنحــو  مســاحتها 

)2,368,341 متر مربع(.

لردم “بنــدر ودانــات السايـة”مناقصة لتطوير قرية الشحن الجويالمحكمة تعيد طلب مواطن ألغته “اإلسكان”

معرض مواهب ترى النور استقطب جمهورًا كبيًرا من المواطنين والمقيمين

الكبيــر  الرغــم مــن اإلبــداع  علــى 
واإلتقان والمســتوى الفني الكبير 
الســجناء  مــن  عــدد  لمنتجــات 
المواطنيــن  أنظــار  لفتــت  التــي 
والمقيمين الذين حضروا معرض 
أن  إال  النــور”،  تــرى  “مواهــب 
الكثيريــن كتبــوا بمشــاعر فياضة 

النــزالء  إلــى  ورســائل  عبــارات 
ركــن  لهــا  خصــص  المشــاركين 
فــي المعــرض عبــر فيهــا الحضور 
والدعــوات  المحبــة  مــن  بفيــض 
والتمنيات لهم بالتوفيق والنجاح 
فــي مســتقبل حياتهم بيــن أهلهم 

ومجتمعهم.

منتجات السجناء... مواهب مذهلة

“بتلكـــــو غنـــــرز” يتــــــــوج بـ “ناصــــــر 12”“الهملة” يختتم مسابقته الرمضانيةاعتراض درون حوثيةارتفاع السندات والصكوك الخليجيةتفعيل “اإلسعاف الوطني” بجو
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو  «

الملكي ولي العهد، بتقديم 
خدمات اإلسعاف في مدينة 
خليفة ومناطق جو وعسكر 

والدور ودرة البحرين، أصدر وزير 
الداخلية تعليماته بتفعيل مركز 

اإلسعاف الوطني بمنطقة جو.

ارتفعت إصدارات السندات  «
والصكوك في دول مجلس 

التعاون الخليجي بمقدار 32 
مليار دوالر في الربع األول من 

العام 2019، مما رفع الديون 
المستحقة في المنطقة إلى 478 

مليار دوالر.

اعترضت قوات الدفاع الجوي  «
السعودية، أمس الخميس، طائرة 

طائرة مسيرة )درون( تحمل 
متفجرات أطلقتها ميليشيا الحوثية 

اإلرهابية محاولة استهداف مطار 
نجران اإلقليمي، وفق ما أوردت 

وكالة األنباء السعودية )واس(.

أسدل الستار يوم أمس على  «
المسابقة الثقافية الرمضانية 

في نسختها السادسة عشر التي 
ينظمها مركز شباب الهملة سنويا 

ألعضاء المركز خالل ليالي الشهر 
المبارك. والقت المسابقة إقباال 

كبيرا من الجمهور في ختامها.

حصد فريق بتلكو غنرز يونايتد  «
اللقب الثاني في بطولة 

سمو الشيخ ناصر بن حمد 
الرمضانية لكرة القدم بالفوز 
على فريق ويننغ بهدف دون 

مقابل، محققا رقما جديدا 
بوصوله الخامس إلى النهائي.
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تعزيز الشراكة مع األشقاء والحلفاء بمكافحة اإلرهاب

سمو نائب 
جاللة الملك 

ولي العهد يزور 
مجلس عائلة 

كازروني

المنامة - بنا

قــال نائــب جاللــة الملــك ولــي العهــد صاحب 
آل  بــن حمــد  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 

الرمضانيــة،  المجالــس  زيارتــه  لــدى  خليفــة، 
وترابطنــا  ووحدتنــا  بقوتنــا  متمســكون  إننــا 
جميعــا ونحمــي أبناء هــذا الوطن فــردا فردا، 
متطلعين نحو مســتقبل مشــرق لصالح أبنائنا 

ولألجيال القادمة.
التحديــات  أن  إلــى  ســموه  وأشــار 
تضافــر  تســتوجب  الراهنــة  واألوضــاع 
الجهــود واســتمرارية تعزيز الشــراكة مع 
األشــقاء والحلفاء فــي مكافحة اإلرهاب 

والتصدي له.
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عباس إبراهيم

مروة خميس

أمل الحامدعلي الفردان

سعيد محمد من ضاحية السيف

نائب جاللة الملك: 
متمسكون بقوتنا 
وترابطنا ونحمي 

أبناء الوطن فردًا فردًا

)06(

فتح التقديم للتقاعد االختياري 9 يونيو
بالبرنامـــج ضـــم 13 جهـــة حكوميـــة جديـــدة غيـــر مشـــمولة ســـابًقا 

وجه نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد بن عبدهللا آل خليفة 
تعميمــا للــوزراء ورؤســاء الجهــات الحكومية غيــر الخاضعة لديــوان الخدمة المدنية المشــمولة 
فــي برنامــج التقاعــد االختيــاري بــأن يطبــق البرنامــج علــى الموظفيــن البحرينييــن المتقدميــن 
لالســتفادة من برنامج التقاعد االختياري في 13 جهة حتى آخر موعد لتقديم الطلبات بتاريخ 

8 يوليو2019، وأن يكون تاريخ انتهاء الخدمة من العمل للموظف 31 أغسطس 2019.

وضم التعميم 13 جهة معتمدة إلمكانية 
الموظفيــن المتقدميــن فيهــا االســتفادة 
مــن برنامــج التقاعــد االختيــاري، وهــي 
للقضــاء  األعلــى  “المجلــس  مــن:  كل 
الدســتورية  المحكمــة  العامــة(،  )األمانــة 
الخيريــة  المؤسســة  العامــة(،  )األمانــة 
الملكية، جائزة عيسى لخدمة اإلنسانية، 
مركــز عيســى الثقافــي، مركــز البحريــن 
والدوليــة  اإلســتراتيجية  للدراســات 
والطاقــة )دراســات(، المؤسســة الوطنية 
لحقــوق اإلنســان، ديــوان الرقابــة المالية 

ومجلــس  النــواب  مجلــس  واإلداريــة، 
الشــورى )األمانة العامــة(، معهد البحرين 
القــراءات  معهــد  السياســية،  للتنميــة 
وإعــداد المعلميــن للقرآن الكريــم، ونادي 

راشد للفروسية.
وذكــر فــي التعميم ببند المســؤوليات أن 
المشــاركة  مــن  بطلــب  الموظــف  يتقــدم 
فــي برنامــج التقاعد االختيــاري للوحدة 
اإلداريــة المعنيــة بالمــوارد البشــرية فــي 
جهــة عمله، في الفترة المقــررة للبرنامج 

)06(بين 9 يونيو و8 يوليو 2019.

جاللة الملك وسمو الشيخ محمد زايد يبحثان عالقات البلدين والتطورات في المنطقة

أبوظبي - بنا

جاللتــه: البحريــن تتضامــن مــع اإلمــارات وتؤيــد كل إجراءاتها لحمايــة األمن واالســتقرار

العاهل ومحمد بن زايد يبحثان العالقات والتطورات في المنطقة

)02(

محمد بن زايد: 
العالقات األخوية 

المتجذرة تعزز قوة 
ومتانة البيت الخليجي

)04(
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جاللة الملك يصل إلى دولة اإلمارات 

local
@albiladpress.com

أبوظبي - بنا

بحث عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وولي عهد أبوظبي 
نائــب القائــد األعلــى للقوات المســلحة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايــد آل نهيان 

العالقات األخوية بين البلدين وعددا من القضايا ذات االهتمام المشترك.

وفــي اللقاء الذي جرى فــي قصر اإلمارات 
فــي أبوظبــي، رحــب ســمو ولــي عهــد أبــو 
ظبي نائب القائد األعلى للقوات المســلحة 
بزيــارة جاللــة الملك إلى بلــده الثاني دولة 
اإلمــارات، معربا عــن اعتزازه بعمق ومتانة 
البلديــن  تجمــع  التــي  األخويــة  العالقــات 

وشعبيهما الشقيقين. 
مســار  اللقــاء  فــي  الجانبــان  واســتعرض 
العالقــات التاريخيــة الراســخة التي تجمع 
مملكــة البحريــن ودولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحدة الشــقيقة والحرص المشترك على 
تعزيزهــا وتنميتهــا بمــا يخــدم مصالحهمــا 

المتبادلة ويلبي تطلعاتهما المستقبلية.
التــي  األحــداث  تطــورات  اللقــاء  وتنــاول 
تشــهدها المنطقــة وتداعياتهــا علــى أمنهــا 
واســتقرارها إضافــة إلــى عدد مــن القضايا 
ذات االهتمــام المشــترك وتبــادال وجهــات 

النظر بشأنها.
اعتــزازه  بالــغ  عــن  الملــك  جاللــة  وأعــرب 
التــي  الوثيقــة  األخويــة  الروابــط  بعمــق 
تجمــع البلديــن وشــعبيهما الشــقيقين ومــا 

وصل إليه التعاون والتنسيق المشترك من 
مســتوى رفيــع فــي المجــاالت كافــة، مثمنا 
جاللتــه الدعــم المتواصــل لدولــة اإلمارات 
مملكــة  جانــب  إلــى  المشــرفة  ومواقفهــا 

البحرين وشعبها.
وأشــاد جاللــة الملــك بالــدور الريــادي الذي 
تقــوم به دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
اإلقليمــي  الصعيديــن  علــى  الشــقيقة 
والدولي ومساعيها الخيرة في الدفاع عن 
المصالــح والقضايــا العربيــة ودعــم العمــل 
العربي المشــترك إضافة إلى إرســاء دعائم 

األمن واالستقرار في المنطقة.  
وأكــد عاهل البالد تضامــن مملكة البحرين 
شــقيقتها  جانــب  إلــى  الكامــل  ووقوفهــا 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي كل 
أمنهــا  لحمايــة  إجــراءات  مــن  تتخــذه  مــا 

واستقرارها والحفاظ على مصالحها.
الشــيخ  الســمو  صاحــب  أكــد  جانبــه،  مــن 
محمد بن زايد آل نهيان العالقات األخوية 
التاريخيــة المتجــذرة بيــن دولــة اإلمــارات 
الشــقيقين  وشــعبيهما  البحريــن  ومملكــة 

والتــي تعــزز قــوة ومتانة البيــت الخليجي 
شــعوب  جميــع  علــى  خيــرا  ينعكــس  بمــا 

المنطقة.
وشــدد ســموه علــى أهميــة تعزيز التشــاور 

والتنســيق والتعــاون الثنائــي بيــن البلدين 
وفــي إطار مجلــس التعاون لــدول الخليج 

العربية بما يحقق الخير والتقدم واالزدهار 
لشعوب دول المجلس إضافة إلى مواجهة 

مختلف التحديات الراهنة.
هــذا وأقــام صاحــب الســمو الشــيخ محمد 
بــن زايــد آل نهيــان مأدبــة إفطــار تكريمــا 

لصاحب الجاللة الملك.
الجاللــة  صاحــب  البــالد  ملــك  ووصــل 
إلــى  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة الشــقيقة 
أمــس فــي زيــارة التقــى فيهــا بأخيــه ولــي 
عهــد أبوظبــي نائــب القائد األعلــى للقوات 
المســلحة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشــقيقة صاحب الســمو الشــيخ محمد بن 

زايد آل نهيان.
وكان فــي مقدمــة مســتقبلي جاللــة الملك 
لــدى وصولــه مطــار أبوظبــي الدولي أخوه 
األعلــى  القائــد  نائــب  أبوظبــي  عهــد  ولــي 
للقــوات المســلحة بدولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة الشــقيقة صاحب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان ونائــب رئيــس 
المجلــس التنفيــذي إلمــارة أبوظبــي ســمو 
الشــيخ هــزاع بــن زايــد آل نهيــان ونائــب 
رئيس الوزراء وزير الداخلية ســمو الشيخ 
ســيف بــن زايــد آل نهيــان وســفير مملكــة 

البحرين لدى دولة اإلمارات.

الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
ــي الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــلــى  ــ وول
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
تهنئة  ببرقيتي  خليفة،  آل  حمد  بن 
ــا إســيــاس  ــريـ ــة إرتـ ــ ــيــس دول إلـــى رئ
استقالل  ذكــرى  بمناسبة  افــورقــي، 
بــالده. أعــرب جاللة الملك وسمو 
ــن أطــيــب  ــعــهــد فــيــهــمــا عـ ــي ال ــ ول
موفور  لــه  وتمنياتهما  تهانيهما 
الصحة والسعادة بهذه المناسبة 

الوطنية.

جاللة الملك يصل إلى دولة اإلمارات 

المنامة - بنا

جاللته: مســاع خيــرة لإلمارات فــي الدفاع عــن القضايــا العربية وإرســاء األمن واالســتقرار

العاهل ومحمد بن زايد يبحثان العالقات والتطورات في المنطقة

جاللة الملك وسمو 

ولي العهد يهنئان 

الرئيس اإلرتيري

02

نقدر الدعم المتواصل من اإلمارات ومواقفها المشرفة مع البحرين

دور ريادي لإلمارات على المستويين اإلقليمي والدولي

العالقات األخوية المتجذرة تعزز قوة ومتانة البيت الخليجي

تعزيز التشاور والتنسيق لمواجهة مختلف التحديات الراهنة

محمد بن زايد: جاللة الملك:
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إطالق برنامج سمو المحافظ األمني االجتماعي
الشباب بين  األمنية  والثقافة  الوعي  نشر  إلى  يهدف  علي:  بن  خليفة  الشيخ  سمو 

أعلــن محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علي بن 
خليفــة آل خليفــة، إطــاق برنامــج ســمو المحافــظ األمني 
االجتماعــي 2019، فــي خطــوة تهــدف إلــى نشــر الوعــي 

والثقافة األمنية بين فئة الناشئة والشباب.
وأشــار ســموه فــي إطــاق البرنامــج بحضــور مديــر عــام 
لمديريــة  الممثليــن  والضبــاط  للمــرور،  العامــة  اإلدارة 
لإلعــام  العامــة  واإلدارة  الجنوبيــة،  المحافظــة  شــرطة 
والثقافة األمنية، واإلدارة العامة لمكافحة الفســاد واألمن 
إلــى  يهــدف  البرنامــج  أن  إلــى  االقتصــادي واإللكترونــي، 
تطويــر قــدرات الشــباب البحرينــي ورفــع مســتوى الوعــي 
والثقافــة األمنيــة لديهــم حفاظــًا على أمنه وأمــن مجتمعه 
ووطنه، حيث يشمل البرنامج تسليط الضوء على السامة 
المروريــة، وأمــن المعلومــات كالتوعيــة ضــد االســتخدام 
والســلوكيات  االجتماعــي  التواصــل  لوســائل  الخاطــئ 
الخاطئــة أثنــاء القيــادة. وأعــرب ســمو محافــظ الجنوبية، 
عــن شــكره وتقديــره لجهــود اإلدارات األمنيــة المشــاركة 
فــي البرنامج من خال التعاون المجتمعي المثمر، مشــيدًا 

سموه بحرصها على إنجاحه من خال تقديم المحاضرات 
أهــم  علــى  الضــوء  وتســليط  العمــل  وورش  التثقيفيــة 
التحديــات التــي تواجــه الناشــئة والشــباب بمــا يســهم في 

تأهيل الشباب للمسؤولية األمنية والمجتمعية. 
األمنــي  المحافــظ  ســمو  برنامــج  فــي  التســجيل  ويبــدأ 

 )2019 )26 مايــو  2019، يــوم األحــد المقبــل  االجتماعــي 
www. مــن خــال الموقع اإللكتروني للمحافظــة الجنوبية
soutgern.gov.bh، حيــث ســينطلق البرنامــج فــي الفترة 
مــن 20 يونيــو - 9 يوليو المقبل، للفئــة العمرية من 14 إلى 
25 عاما للشباب القاطنين في مختلف مناطق المحافظة.

سمو محافظ الجنوبية لدى إطالقه البرنامج

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

اســتقبل نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك 
آل خليفــة بمكتبــه بقصــر القضيبيــة عبــدهللا المطوع الذي أهدى ســموه 
نســخة مــن الكتــاب الــذي يوثــق لمســيرة التعليم منــذ العــام 1957 حتى 
العام 1973؛ بمناسبة مرور مئة عام على التعليم النظامي في البحرين.
وأثنــى ســمو الشــيخ محمــد بــن مبــارك علــى جهــود المطــوع فــي 
خدمــة التعليــم فترة عملة بوزارة التربيــة والتعليم وعلى جهوده 

في إعداد الكتاب، متمنيا له التوفيق في إصدارات أخرى.
مــن جانبــه، عبــر المطــوع عــن بالــغ شــكره وتقديره لســمو الشــيخ 
محمــد بــن مبــارك آل خليفــة علــى اســتقباله لــه واهتمــام ســموه 

بقطاع التعليم والتدريب منذ انطاقه مشروعه العام 2008.

محمد بن مبارك يستقبل وكيل التربية السابق

أكــدت نائــب رئيــس لجنــة شــؤون الشــباب 
بمجلس الشــورى ســبيكة خليفة الفضالة أن 
مبــادرة ســمو المحافــظ األمنــي االجتماعــي 
2019، التــي أعلــن عنهــا محافــظ الجنوبيــة 
ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفة آل 
خليفــة، ُتعــد خطــوة رائدة ومتقدمــة لتعزيز 
واســتثمار  البحريــن  فــي  الشــباب  ثقافــة 
فــي  خصوًصــا  المملكــة،  لخدمــة  طاقاتهــم 
ظــل توافــر العديد من الوســائل واألســاليب 
الحديثة التي ُيقبل عليها الشباب ويتعلقون 
االجتماعــي،  التواصــل  وســائل  ومنهــا  بهــا 

ومــا  الخاقــة  بالخطــوة وأهدافهــا  مشــيدة 
تتضمنــه من نقاط محــددة تتطلب الظروف 
الفضالــة  عليها.وأشــارت  التركيــز  والتحديــات 
إلــى أن شــباب البحريــن يمتلــك وعًيــا كبيــًرا، ولديــه 
قــدرات ومواهــب متعــددة، وهــو مــا يحفــز الجهــات 
والمؤسســات المختلفــة علــى تصميم برامــج توعوية 
وتثقيفية تتواكب مع احتياجات الشــباب، والمخاطر 
والتحديات االجتماعية واألمنية التي يواجهونها في 
الحياة اليومية، وتعزيز مواهبهم وقدراتهم لتوظيفها 
المحبــة والتعايــش  قيــم  لنشــر  الصحيحــة  بالصــورة 

والسام في المجتمع.
وذكــرت أن توقيــت تنفيــذ البرنامج يتزامــن مع فترة 
اإلجازة الصيفية، وهي من فترة يحتاج فيها الشباب 

إلــى شــغل أوقاتهــم ببرامج وأنشــطة تعــزز انتماءهم 
للوطــن وقيادتــه الحكيمة، إلى جانــب تحفيزهم على 
اإلبداع واالبتكار لتحقيق نجاح وتمّيز على المستوى 
الشــخصي لهــم، وبمــا ينعكــس إيجاًبــا علــى المجتمــع 
خصوصــا وعلــى المملكــة عموما، مؤكــدة أن البرنامج 
واختيــار توقيــت تنفيذه تعكس اهتمام ســمو الشــيخ 
علــي بــن خليفــة آل خليفة بهــذه الفئــة، وحرصه على 
اســتمرار توعيتهــم وتثقيفهــم. وأعربــت عــن فخرهــا 
والمخلصــة  الكبيــرة  الوطنيــة  بالجهــود  واعتزازهــا 
لســمو محافظــة الجنوبيــة لخدمــة أهالــي المحافظــة 
الجنوبيــة، متمنيــة تعميــم مبــادرة ســمّوه فــي إطاق 
برنامــج المحافــظ األمنــي االجتماعــي لتشــمل جميــع 

محافظات المملكة.

الفضالة: المبادرة خطوة رائدة لتعزيز ثقافة الشباب واستثمار طاقاتهم

المنامة - بنا

اســتقبل نائــب رئيــس مجلــس الوزراء ســمو الشــيخ محمــد بن مبــارك آل خليفة 
بمكتبــه بقصــر القضيبية محمد حســن كمــال الدين الذي أهدى لســموه مجموعة 
من مؤلفاته.  وأعرب ســمو الشــيخ محمد بن مبارك آل خليفة عن شــكره 
لإلهــداء وتقديــره لجهــود محمــد حســن كمــال الديــن، مشــيدا باإلنتــاج 
األدبي للمؤلف شعرا ونثرا، متمنيا له التوفيق وموفور الصحة.من جانبه، 
أعرب محمد حســن كمال الدين عن بالغ شــكره وتقديره لســمو الشيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة على اســتقباله، مشــيدا بما قدمه ويقدمه من عطاء في خدمة 

الوطن العزيز.

محمد بن مبارك يشيد بمؤلفات كمال الدين

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل قائد ساح الجو الملكي البحريني اللواء الركن طيار الشيخ حمد بن عبدهللا 
آل خليفة صباح أمس الملحق العســكري لجمهورية بنغاديش الشــعبية المعتمد لدى 
المملكة والمقيم بدولة الكويت الشقيقة العميد شاه ساجيرول إسام؛ وذلك بمناسبة 

انتهاء فترة عمله.

قائد سالح الجو الملكي يودع ملحق بنغالديش

المنامة - وزارة الداخلية

تنفيــذًا لتوجيهــات ولــي العهــد نائــب القائــد 
األعلــى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء 
بــن  األميــر ســلمان  الملكــي  الســمو  صاحــب 
حمــد آل خليفــة، بتقديــم خدمــات اإلســعاف 
وعســكر  جــو  ومناطــق  خليفــة  مدينــة  فــي 
والــدور ودرة البحرين. أصدر وزير الداخلية 
آل  عبــدهللا  بــن  راشــد  الشــيخ  أول  الفريــق 
اإلســعاف  مركــز  بتفعيــل  تعليماتــه  خليفــة، 
مســاء  مــن  اعتبــارا  جــو،  بمنطقــة  الوطنــي 
لتغطيــة   2019 مايــو   23 الخميــس  اليــوم 
تلــك المناطــق، عبر تثبيت ســيارات إســعاف 
وطاقــم  الطبيــة  المعــدات  بأحــدث  مجهــزة 
طبــي متكامــل، ويمكــن للمواطنيــن في تلك 
العمليــات  غرفــة  علــى  االتصــال  المناطــق، 
لطلــب   999 الســاخن  الخــط  عبــر  الرئيســة 
اإلســعاف الوطنــي. وتأتــي الخطــوة، تمهيدا 
لتفعيــل مراكــز اإلســعاف الوطني فــي جميع 

محافظات المملكة، في الفترة القادمة.

وزير الداخلية: تفعيل “اإلسعاف الوطني” بجو

وزير الداخلية

سبيكة خليفة الفضالة

هل نقدم املنتجات األمريكية يف أسواق ميدوي؟

تابعونا عىل

١٩سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

كالنعم

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

سمو رئيس الوزراء نهض بالقطاع الصحي

اإلنجاز غير المسبوق يعكس دور سموه في النهضة

التكريم يضاف إلى سجل سموه الحافل باإلنجازات

ـــتدامة ـــة المس ـــي التنمي ـــموه ف ـــازات س ـــس إنج ـــم يعك ـــي: التكري الرميح

الوكيل المساعد للجنسية: تكريم سمو رئيس الوزراء تكريم للبحرين وشعبها

السفير العماني: دور بارز لسمو رئيس الوزراء في االرتقاء بالقطاع الصحي

تلقــى رئيــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل 
خليفــة برقية تهنئة من وزير شــؤون 
بمناســبة  الرميحــي؛  علــي  اإلعــام 
فــي  عالميــا  قائــدا  ســموه  تكريــم 
منظمــة  قبــل  مــن  الصحــي  المجــال 

الصحة العالمية.
صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 

بن سلمان آل خليفة حفظه هللا
رئيس الوزراء الموقر

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،
يشــرفني أن أرفع إلى سموكم أسمى 
التبريــكات  وصــادق  التهانــي  آيــات 

بمناسبة تكريم سموكم كقائد عالمي 
في المجــال الصحي من قبل منظمة 
هــي  ســابقة  فــي  العالميــة  الصحــة 
األولــى مــن نوعهــا وحدثــا فريدا في 

تاريخ المنظمة.
وفخرنــا  اعتزازنــا  لســموكم  مؤكــدا 
يأتــي  الــذي  الرفيــع  التكريــم  بهــذا 
فــي  الرائــد  ســموكم  لــدور  تقديــرا 
النهــوض بقطــاع الصحــة العامــة في 
مملكــة البحريــن وتكريما إلســهامات 
حققتمــوه  ومــا  ســموكم  ومبــادرات 
لوطننــا  وإنجــازات  نجاحــات  مــن 
العزيز في مجال التنمية المســتدامة 

بصفة عامــة والقطاع الصحي بصفة 
خاصة.

داعيــا هللا العلــي القديــر أن يحفــظ 
وأن  للوطــن،  وذخــرا  عــزا  ســموكم 
ينعــم علــى ســموكم بموفــور الصحة 
والســعادة، ودوام التوفيــق والســداد 
لمــا فيه خير وصالــح مملكتنا الغالية 

وشعبها الوفي.
فائــق  بقبــول  ســموكم  وتفضلــوا 

التحية واالحترام،،،

علي بن محمد الرميحي
وزير شؤون اإلعالم

الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  تلقــى رئيــس 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة برقية تهنئة 
والجــوازات  للجنســية  المســاعد  الوكيــل  مــن 
واإلقامــة الشــيخ أحمــد بــن عيســى بــن خليفــة 
آل خليفــة؛ بمناســبة تكريــم ســموه قائــدا عالميا 
فــي المجال الصحــي من جانــب منظمة الصحة 

العالمية. وفيما يلي نص البرقية:

ســيدي صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
سلمان آل خليفة حفظه هللا ورعاه

رئيس مجلس الوزراء
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته ..

يشــرفني أن أرفع لمقام سموكم الكريم حفظكم 
هللا أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات بمناســبة 
تكريم سموكم كقائد عالمي في المجال الصحي 
من قبل منظمة الصحة العالمية، وما عكسه هذا 
التكريــم غيــر المســبوق علــى المســتوى الدولــي 

مــن إبــراز لدور ســموكم الكبير في بنــاء ونهضة 
وتقديــرا  واعترافــا  الحديثــة،  البحريــن  مملكــة 
الصحــي  المجــال  فــي  الشــخصية  بإســهاماتكم 

داخل وخارج المملكة.
تكريــم  هــو  ســموكم حفظكــم هللا  تكريــم  وأن 
البحريــن  مملكــة  وشــعب  وحكومــة  لقيــادة 
ومبعــث الفخر واالعتزاز، وإضافة إلى األوســمة 
والجوائــز الدولية التي نالها ســموكم عن جدارة 
مختلــف  فــي  لعطاءاتكــم  تكريمــا  واســتحقاق 

المجاالت التنموية.
وفقكم هللا وسدد على طريق الخير خطاكم

والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

المخلص لسموكم
الوكيل المساعد

للجنسية والجوازات واإلقامة
أحمد بن عيسى بن خليفة آل خليفة

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية تهنئة 
مــن ســفير ســلطنة عمــان لــدى مملكــة البحرين 
عبدهللا المديلوي، وذلك بمناســبة تكريم سموه 
قائــدا عالميــا من قبــل منظمة الصحــة العالمية. 

وهذا نص البرقية:
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 

آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

السام عليكم ورحمة هللا وبركاته، وبعد..
يشــرفني أن أرفــع إلــى مقــام ســموكم الكريــم 
أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تكريم 
ســموكم كقائــد عالمي مــن قبل منظمــة الصحة 
العالميــة، األمــر الــذي يأتــي تأكيــدًا وتقديرًا من 
ســموكم  بــدور  العالميــة  الصحــة  منظمــة  قبــل 

الرائــد وجهودكــم الكبيرة فــي االرتقاء بالقطاع 
الصحــي وتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 

لهذا القطاع في مملكة البحرين الشقيقة.
وأنني إذ أهنئ ســموكم وشعب مملكة البحرين 
يأتــي  الــذي  الكبيــر  التكريــم  بهــذا  الشــقيق 
ليضاف إلى ســجل ســموكم الحافل باإلنجازات 
يحفــظ  أن  وجــل  عــز  هللا  ألدعــو  المتعــددة، 
الخيــر خطاكــم  ســموكم ويســدد علــى طريــق 

ويديــم عليكــم نعمة الصحــة والعافية لمواصلة 
البحريــن  المملكــة  والبنــاء  التنميــة  مســيرة 

الشقيقة.
التقديــر  وافــر  بقبــول  ســموكم  وتفضلــوا 

واالحترام،،، 

عبدهللا بن راشد بن علي المديلوي
سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين

سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

المنامة - بنا

المنامة - بنا

القضيبية - مجلس الشورى

تنفيذًا لتوجيهات 
سمو ولي 

العهد
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... وسموه يزور مجلس عائلة كازروني سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يزور مجلس عائلة خالد آل شريف

أكد نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة أن 
مملكة البحرين مســتمرة دوما في مســاعي الخير والنماء بفضل حكمة وقيادة عاهل البالد 
صاحب الجاللة الملك الوالد حمد بن عيســى آل خليفة، وهي تســير دائما على نهجها الثابت 
فــي ســبيل تحقيــق األهــداف المنشــودة للمســيرة التنمويــة الشــاملة بقيــادة جاللتــه لصالــح 

الوطن والمواطنين.

وقال سموه إن البحرين بفضل تكاتف أبنائها 
المخلصيــن أثبتــوا أنهــم أهــل عزيمــة وإنجــاز 
وبرهنــوا علــى إخالصهــم ووقوفهــم بجانــب 
الوطــن في كل ما مرت به المملكة من أزمات 
وتحديــات والتــي اســتطعنا تجاوزهــا بفضــل 
جهــود  بتضافــر  ثــم  منــه،  وتوفيــق  مــن هللا 
الجميــع، فالشــكر لهم على كل مــا يبذلونه من 
عطــاء لخدمــة الوطــن الغالــي، منوهــا ســموه 
وســتتحقق  تحققــت  التــي  المنجــزات  بــأن 
أبنــاء  بســواعد  تمــت  إنجــازات  هــي  للوطــن 
البحريــن والتــي هــي محــل تقديــر واعتــزاز، 
وســنواصل الســير معــا نحــو تحقيــق أهدافنا 
علــى المســتويات كافــة، والتي تقودنــا لبلوغ 
التطلعــات التــي يطمــح لها الجميــع، متيقنين 
مــن إمكانيــة الوصــول لهــا كوننا على المســار 
الصحيــح فــي ظــل ما نــراه من عــزم وحرص 
الخيــر  فيــه  مــا  كل  لتنفيــذ  المواطنيــن  مــن 

للوطن.
وأضــاف ســموه أنــه بفضــل مــن هللا أوال ثــم 

بتكاتــف أهل البحريــن وإخالصهم في خدمة 
وطنهــم وبدعم أشــقائنا المســتمر في المملكة 
العربيــة الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة ودولــة الكويــت، اســتطعنا مواجهة 
التحديــات الماليــة وتجاوزهــا، وتوحيــد تلك 
الجهــود المخلصة لكل ما من شــأنه أن يحقق 
االستقرار المالي في المملكة، ونشكر األشقاء 
مملكــة  فــي  التنميــة  لجهــود  دعمهــم  علــى 
البحريــن، منوهــا ســموه فــي هذا الصــدد إلى 
إســهامات أبنــاء المملكــة وتفانيهــم فــي حــب 
هــذا الوطــن الغالي وعطائهــم الذي يقود نحو 

مستقبل مزدهر بأبنائه.
وقال ســموه إننا متمســكون بقوتنــا ووحدتنا 
وترابطنــا جميعــا ونحمــي أبنــاء هــذا الوطــن 
فــردا فــردا، متطلعيــن نحــو مســتقبل مشــرق 

لصالح أبنائنا ولألجيال القادمة.
وأشــار ســموه إلــى أن التحديــات واألوضــاع 
الراهنة تستوجب تضافر الجهود واستمرارية 
تعزيــز الشــراكة مــع األشــقاء والحلفــاء فــي 

مكافحــة اإلرهــاب والتصــدي له، مؤكــدا على 
مواقــف المملكــة الثابتة والراســخة والداعمة 
واســتقرار  أمــن  يحفــظ  بمــا  الجهــود  لتلــك 

المنطقة.
وأضــاف ســموه أن ما يتــم العمل عليــه اليوم 
مــن أجــل التنميــة المنشــودة مســتمد ممــا تم 
الوطنــي،  العمــل  فــي ميثــاق  التوافــق عليــه 
ومبــادئ الرؤيــة االقتصاديــة للبحريــن 2030 
تــم  التــي  المختلفــة  والخطــط  والمبــادرات 
التطويــر  اســتحداثها مــن أجــل رفــد عمليــة 
والتحديــث، الفتــًا إلــى أنه قد تحقــق للمملكة 
العديــد من النجاحــات على مختلف األصعدة 
التــي  الشــاملة  التنمويــة  المســيرة  ظــل  فــي 
هللا  حفظــه  المفــدى  الملــك  جاللــة  اختطهــا 
بيــن  تعــاون  مــن  بمــا تحقــق  ورعــاه، منوهــا 
الســلطتين وبما تقوم به الســلطة التشــريعية 

من دور كبير في تحقيق تطلعات المواطنين، 
ومــا تــم مؤخــرا مــن إقــرار للميزانيــة العامــة 

للدولة.
جاء ذلك لدى زيارة سموه أمس يرافقه سمو 
الشــيخ عيســى بن ســلمان بن حمد آل خليفة 
إلــى مجلــس خالد آل شــريف، ومجلس عائلة 
كازرونــي، حيث نوه ســموه بأهمية المجالس 
التواصــل  تكريــس  فــي  الرمضانيــة ودورهــا 
قيــم  وترســيخ  المجتمــع،  أبنــاء  كافــة  بيــن 
التكافل المجتمعي التي يجب الحفاظ عليها، 
وإسهامها في توطيد أواصر المحبة والتآخي 
والتآلف بين الجميع، وقال ســموه إن الجميع 
أســرة واحــدة والبحريــن غنية بأهلهــا وإرثها، 
وهــو مــا نؤكــد عليــه فــي زياراتنــا للمجالــس 
عــادة  هــي  التــي  الفضيــل  الشــهر  هــذا  فــي 
ونحــرص  واآلبــاء،  األجــداد  توارثهــا  أصيلــة 

عليهــا لاللتقاء بكافــة المواطنين في مختلف 
محافظات المملكة.

للقطــاع  الحيــوي  الــدور  علــى  ســموه  وأكــد 
التنميــة وخلــق  رفــد مقومــات  فــي  الخــاص 
الفــرص النوعيــة، كونــه المحــور الرئيــس في 
االقتصــاد البحرينــي، مشــيرا إلى اســتمرارية 
الصغيــرة  المؤسســات  دعــم  نحــو  العمــل 
والمتوســطة بمــا يرفــد العمليــة االقتصاديــة 
ونــوه  المواطنيــن،  لصالــح  بالنفــع  ويعــود 
ســموه بأهمية تعظيم االســتفادة مــن الموارد 
كافــة واإلمكانــات المتاحــة وهــو نهــج تلتــزم 
األمثــل  االســتخدام  لضمــان  المملكــة  بــه 
لمواردهــا بمــا يحقــق اســتدامتها، الفتــا إلــى 
أن االكتشــاف النفطــي الكبيــر ســيعود بالخير 
لصالــح المواطنين، وســيصب فــي دعم النمو 

اإليجابي لالقتصاد الوطني.

تطويــر  بمواصلــة  الدائــم  االهتمــام  مؤكــدا 
وتعزيــز خبــرات ومهــارات الكــوادر الوطنيــة 
الفــرص  وخلــق  فيهــا  االســتثمار  خــالل  مــن 
النوعية أمامها بما يحقق تطلعاتها وأهدافها، 
ويســهم فــي تحقيق النمــاء واالزدهار لمملكة 
تحقيــق  فــي  كثيــرا  نعــّول  فنحــن  البحريــن، 
التنمية الشاملة على شباب الوطن وخبراتهم 
في المجاالت المختلفة وعلى حرصهم الدائم 

على مصلحة البحرين.
المجالــس  أصحــاب  أعــرب  جانبهــم  مــن 
والحضــور عــن شــكرهم وتقديرهــم لصاحــب 
الســمو الملكــي نائب جاللة الملــك ولي العهد، 
ســموه  برؤيــة  مشــيدين  لهــم،  زيارتــه  علــى 
المستقبلية لمواصلة التطوير الشامل للمملكة 
العمليــة  يرفــد  بمــا  المجــاالت  مختلــف  فــي 

التنموية لصالح الوطن والمواطن.

المنامة - بنا

البحرين مستمرة في مساعي الخير والنماء بحكمة العاهل
ســمو نائــب جاللة الملــك: متمســكون بقوتنــا وترابطنا ونحمــي أبناء الوطن فــردا فردا

إنجازات قتالية وإدارية لقوة الدفاع
ــا دائـــمـــا ــنـ ــنـ ــيـ ــام: الـــتـــطـــويـــر نـــصـــب أعـ ــ ــ ــع ــ ــ ــد ال ــ ــائ ــ ــق ــ ال

تفقــد القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن أحمد 
آل خليفــة احــدى وحــدات قــوة دفــاع البحريــن، شــاهد خاللهــا االســتعدادات 
والتجهيــزات العســكرية، واســتمع إلى إيجاز عن مهامهــا وواجباتها، وقام بجولة 

وقف فيها على الجاهزية القتالية واإلدارية.

وأشــار القائــد العام لقوة دفــاع البحرين 
دائمــًا  تحقــق  الدفــاع  قــوة  أن  إلــى 
القتاليــة  المســتويات  علــى  المنجــزات 
واإلداريــة والتدريبيــة وكل ذلــك بفضل 
القويــة  والمرتكــزات  المتينــة  األســس 
التــي كانــت دائمــًا تمثــل حجــر الزاويــة 
القــوة  هــذه  بهــا  مــرت  التــي  للمراحــل 

الوطنية خالل فترة تأسيسها وبنائها. 
وأكــد ان مــا أنجزتــه أســلحة ووحــدات 
قــوة دفــاع البحريــن علــى المســتويين 
المحلــي واإلقليمــي كان نتــاج تطلعــات 
صاحــب  األعلــى  القائــد  البــالد  عاهــل 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 

خليفة.
وشــدد القائــد العام لقوة دفــاع البحرين 
بأهميــة وضــع التقدم المســتمر والتطور 
الدائــم نصــب أعيننــا ومواصلــة تنفيــذ 
البرامــج والخطــط الطموحــة مــن أجــل 
االرتقــاء بالجاهزيــة القتاليــة واإلدارية، 
ويســتوجب علــى الجميــع بــذل كل مــا 
فــي وســعهم من جهــد في شــتى مواقع 
ومياديــن العمــل، كمــا يتطلــب بصــورة 
كبيرة التفاني في البذل لتستمر مسيرة 
العطاء والفداء وتحقيق كافة األهداف 
علــى  البحريــن  دفــاع  لقــوة  المنشــودة 

مختلف األصعدة.

الرفاع - قوة الدفاع

تحــت رعايــة ســمو الشــيخ ســلمان بــن عبــدهللا بــن حمد بــن عيســى آل خليفــة نجل ســمو الممثل 
الشخصي لجاللة الملك، نظمت محافظة المحرق مساء أمس األول في مجلس بن هندي بالمحرق 
االحتفــال الثالــث عشــر لتكريم رواد العمل الوطني بمحافظة المحــرق تقديرا لدور المكرمين في 

خدمة الوطن والمجتمع، وذلك بحضور وجهاء وأعيان ورجاالت محافظة المحرق.

ولدى وصول سموه إلى مقر الحفل كان في 
االســتقبال مستشــار جاللــة الملــك للشــباب 
ومحافــظ  هنــدي،  بــن  صالــح  والرياضــة 
محافظــة المحرق ســلمان بن هنــدي، وعدد 

من المستقبلين.
وبــدأ الحفــل بكلمة، لمستشــار جاللــة الملك 
للشــباب والرياضة رحب فيها بسمو الشيخ 
ســلمان بــن عبــدهللا بن حمــد بن عيســى آل 
خليفــة وبرعايتــه الكريمــة لهــذا االحتفــال، 
معتبــرا ان هــذا االحتفــال وأمســية التكريم 
بمثابــة الوفــاء ألهــل الوفــاء ولمــن قدمــوا 
شــتى  فــي  الوطنــي  للعمــل  صــور  افضــل 

المجاالت.
مــن جانبــه، قدم محافــظ محافظة المحرق 
الشــكر واالمتنــان إلى ســمو الشــيخ ســلمان 
بــن عبــدهللا بن حمــد بــن عيســى آل خليفة 
راعــي الحفل، مؤكــدًا أن محافظــة المحرق 
الميمونــة،  الزيــارات  هــذه  بمثــل  تتشــرف 
الــذي  التــام  والــوالء  الوطيــدة  فالعالقــة 
المباركــة  المســيرة  بقائــد  الشــعب  يربــط 
صاحب الجاللة الملك تتجلى في مثل هذه 

الزيارات العزيزة على قلوب الجميع.
واإلعــالم  العامــة  العالقــات  رئيــس  وألقــى 
كلمــة  العبــدهللا  فــواز  المحــرق  بمحافظــة 

المحافظــة رحــب مــن خاللهــا بســمو راعــي 
الحفــل، مؤكــدا اســتمرار المحافظــة للعــام 
فــي مجــال  روادهــا  بتكريــم  الثالــث عشــر 
النبيلــة  جهودهــم  شــاكرا  الوطنــي  العمــل 
الصادقــة التــي ارتجــوا مــن خاللهــا مرضاة 
خاللهــا  معبريــن  وتعالــى،  ســبحانه  هللا 
عــن الــوالء والوفــاء لهــذا الوطــن وخدمــة 

مواطنيه.
كمــا القــى عبدالعزيــز صويلــح كلمــة نيابــة 

أســمى  خاللهــا  مــن  رفــع  المكرميــن  عــن 
آيــات الشــكر واالمتنــان والحــب مــن أهالي 
محافظة المحرق الى ســمو الشــيخ عبدهللا 
الشــخصي  الممثــل  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
لجاللة الملك لمباركة ســموه هذا االحتفال، 
وتشــرف المكرمين باســتقبال ورعاية نجل 
ســموه الكريــم لهــذا الحفــل الــذي يكــرم من 

خالله رواد العمل الوطني.
بــن  ســلمان  الشــيخ  ســمو  تفضــل  بعدهــا 

عبــدهللا بــن حمــد آل خليفــة بتكريــم رواد 
الوطنــي  العمــل  ورواد  الوطنــي  العمــل 
فــي المجــال الرياضــي وتوزيــع الشــهادات 

والهدايا التذكارية على المكرمين.
بــن عبــدهللا  الشــيخ ســلمان  وأعــرب ســمو 
لرعايــة  ســعادته  عــن  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
العمــل  رواد  ضــم  الــذي  االحتفــال  هــذا 
الوطنــي، ورواد العمــل الوطنــي في الجانب 
الرياضــي، مشــيرا إلــى أن مملكــة البحريــن 

وفــي ظل العهــد الزاهر لعاهل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
تزخــر بالعديــد مــن المواطنيــن ممــن قدموا 
وساهموا في العمل التطوعي والوطني وأن 
تكريمهــم مبــادرة طيبــة وتعتبــر خيــر مثــال 
لألجيــال القادمــة وحافــزا لهــم فــي العطــاء 
ســموه  وأثنــى  الغاليــة.  لمملكتنــا  الوطنــي 
علــى اهتمــام محافظــة المحــرق بإقامة هذا 
االحتفال الســنوي لتكريــم رجالها الوطنيين 

المخلصين والمبدعين في كافة المجاالت.
وفــي نهايــة الحفــل، قــدم مستشــار الملــك 
محافظــة  ومحافــظ  والرياضــة  للشــباب 
المحرق هدية تذكارية لسمو الشيخ سلمان 
بــن عبدهللا بن حمد آل خليفة راعي الحفل 
والتــي عبرت عن اصالة المحــرق وتاريخها 
ســموه  رعايــة  مقدريــن  شــاكرين  العريــق، 
الكريمــة الحتفال محافظة المحرق بتكريم 

رواد العمل الوطني.

المنامة - بنا

سلمان بن عبداهلل يكرم رواد العمل الوطني بالمحرق

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد 
آل خليفــة فــي مكتبــه بالقيــادة العامــة صبــاح أمــس، قائــد القيــادة المركزية 
للقــوات الجويــة األميركيــة الفريــق جوزيــف غواســتيال والوفــد المرافــق لــه، 

بحضور وزير شؤون الدفاع الفريق الركن عبدهللا النعيمي.

دفــاع  لقــوة  العــام  القائــد  ورحــب 
المركزيــة  القيــادة  بقائــد  البحريــن 
والوفــد  األميركيــة  الجويــة  للقــوات 
الصداقــة  بعالقــات  وأشــاد  المرافــق. 
البحريــن  مملكــة  بيــن  القائمــة 

والواليات المتحدة األميركية وســبل 
تعزيزهــا ومــا تشــهده من تطــور على 
مختلــف األصعــدة خصوصا ما يتعلق 
العســكري والتعــاون  بالتنســيق  منهــا 

الدفاعي.

إشادة بعالقات الصداقة مع أميركا
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شــاركت مملكة البحرين في االجتماع رفيع المســتوى بشــأن الثقافة والتنمية المستدامة، الذي عقدته الجمعية العامة 
لألمم المتحدة في نيويورك هذا األسبوع، والذي أقيم بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية.

لمملكــة  الدائــم  المنــدوب  وأوضــح 
فــي  المتحــدة  األمــم  لــدى  البحريــن 
نيويــورك الســفير جمــال الرويعي في 
االجتمــاع  أمــام  ألقاهــا  التــي  الكلمــة 
بــأن مملكة البحريــن بتاريخها العريق 
وحضارتهــا الغنيــة، وهويتهــا العربيــة 
وحضورهــا  األصيلــة،  واإلســامية 
كمركــز  اإلنســانية  الحضــارات  وســط 
للتســامح  وواحــة  وفكــري،  ثقافــي 
الثقافــات  جميــع  بيــن  والتعايــش 
إرســاء  فــي  أســهمت  واألديــان، 
الســام اإلقليمــي والدولــي، وحمايــة 
التــراث الثقافــي والحضــاري العالمــي 
لعاهــل  اإلصاحــي  النهــج  بفضــل 
البــاد  صاحــب الجالــة الملــك حمــد 

بــن عيســى آل خليفــة، والــذي مكــن 
البحريــن مــن تبــوأ مكانتهــا الثقافيــة 
األوســاط  فــي  المتقدمــة  والتنمويــة 
الدوليــة وســيرها بخطــط ثابتــة نحــو 
تنفيــذ خطة التنمية المســتدامة للعام 
2030، والتــي اعتمــدت فــي ســبتمبر 
العالميــة   17 الـــ  بأهدافهــا   ،2015
الطموحة والمرتبطة بشكل وثيق في 
عــدة نواحــي بالثقافــة والتــي بدورها 
تشــكل عامــل تمكيــن ومحــرك لألبعاد 
والبيئيــة  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
التــراث  مــن  المســتدامة  للتنميــة 
الثقافيــة  الصناعــات  إلــى  الثقافــي 

واإلبداعية.
وأضــاف المنــدوب الدائــم أن مملكــة 

تعزيــز  علــى  حرصــت  البحريــن 
والحضاريــة  الثقافيــة  إنجازاتهــا 
مــن خــال توفيــر اإلطــار التشــريعي 
والمؤسســي فــي مجــال الثقافــة عبــر 
إنشاء “هيئة البحرين للثقافة واآلثار” 
للمملكــة  الترويــج  علــى  تعمــل  التــي 
حضــاري  كبلــد  العريــق  وتاريخهــا 
واالنفتــاح  بالحيويــة  يّتســم  متميــز 
على الحضارات اإلنســانية والثقافات 
المتنوعــة ومن خــال تنظيمها للعديد 
مــن المهرجانات والفعاليــات الثقافية 
ومــن  الســنوية،  والفنيــة  والفكريــة 
منــذ  الثقافــة  ربيــع  مهرجــان  أبرزهــا 
2006، وعلــى  انطاقتــه األولــى فــي 
وثيــق  تعــاون  وفــي  عامــًا   14 مــدار 

القطــاع الخــاص فــي  مــع مؤسســات 
المملكــة انطاًقــا من قناعتهــا بالخيار 
االســتراتيجي لاســتثمار في الثقافة 
مشــتركة  إنســانية  قيمــة  باعتبارهــا 

نحــو  والمجتمعــات  األفــراد  تقــود 
تحقيــق مزيــد مــن التطــور واالرتقــاء 
الحضــاري وتنويــر الوعــي ومواصلــة 
لمملكــة  التاريخيــة  الفكريــة  الريــادة 

البحرين.
وتأكيــًدا للــدور الذي تلعبه الشــراكات 
الدوليــة إلضفــاء طابــع الثقافــة علــى 
أشــار  المســتدامة،  التنميــة  أهــداف 
مملكــة  أن  إلــى  الدائــم  المنــدوب 
فعاليــات  اســتضافت  قــد  البحريــن 
الدورة 42 للجنة التراث العالمي التي 
نظمتها منظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة )يونيسكو( في يونيو 
ويوليو من العام 2018، باإلضافة إلى 
للتربيــة  اإلســامية  المنظمــة  اختيــار 
والعلــوم والثقافة )إيسيســكو(، مدينة 
المحــرق البحرينيــة عاصمــة للثقافــة 
اإلســامية فــي العالــم العربــي للعــام 
2018، تقديًرا لتنوعها الثقافي الغني، 
وتراثهــا العريــق، وأهميتهــا التاريخية 
وتجــاري  وسياســي  ثقافــي  كمركــز 

واقتصادي.

المنامة - وزارة الخارجية

الرويعي: البحرين أسهمت في إرساء السالم اإلقليمي والدولي

السفير جمال الرويعي يلقي الكلمة

البحرين بين أبرز الدول الصاعدة في تقنية المعلومات
ــن ــ ــي ــ ــن ــ ــواط ــ ــم ــ ال مــــــن  الـــــقـــــطـــــاع  فــــــي  ــــن  ــــي ــامــــل الــــعــ مــــــن   %  70

تشهد البنية التحتية لتقنية المعلومات في مملكة البحرين تقدما هائال جعلها واحدة من بين أبرز الدول 
الصاعــدة فــي المجــال، ســيما على صعيــد الوفــاء باالحتياجــات الرقمية للمقيميــن فوق أرضهــا الطيبة، 
وذلك بحســب تقرير نشــر حديثا، واألكثر جذبا واســتقطابا للشــركات الكبرى المسيطرة على تكنولوجيا 
المعلومات واالتصال، خاصة مع زيادة حجم االستثمارات الموجهة لتجهيز البنى األساسية الالزمة لها.

وتنطلــق رؤية البحرين االقتصادية المســتقبلية 
القطاعــات  بعــض  قــدرة  مفادهــا  قناعــة  مــن 
بقطــاع  يتصــل  مــا  منهــا  ســيما  ال  االقتصاديــة، 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال، على أن تقود 
قاطــرة النمــو فــي الباد خــال الســنوات القليلة 
المقبلة، وذلك في إطار منظومة متكاملة لتنويع 
مصــادر الدخــل والنشــاط اإلنتاجــي مــن جهــة، 
وتيســير تدفق مــوارد االســتثمارات إلى الداخل 

دون عقبات من جهة أخرى.

بيئة العمل وتحرير سوق االتصاالت

لذلــك كانــت البحرين من بين أوائــل الدول التي 
عملــت علــى تحريــر ســوق االتصاالت بها بشــكل 

كامل، حيث يســمح بملكية اســتثمار أجنبي في 
شــركات االتصــاالت وتقنيــة المعلومــات بنســبة 
100 %، وال تفــرض أي ضريبــة علــى الشــركات 
العاملــة فــي القطــاع، وتقــدم العديــد مــن المزايا 
اإلضافية لجذب االســتثمارات إليه ســواء لجهة 
والمؤهــل  الكــفء  البشــري  المــال  رأس  توفــر 
وســهولة انتقالــه أو لجهة ممارســة األعمال دون 
لتطويــر  جهودهــا  المملكــة  وتواصــل  عراقيــل. 
كفــاءة رأس المــال الوطنــي العامل فــي المجال، 
إذ إن 70 % مــن العامليــن به هم من المواطنين، 
ويحمــل 89 % منهــم شــهادات جامعيــة وعليــا، 
ويجيــدون اللغتيــن العربيــة واإلنجليزية بنســبة 
توفيــر  فــي  جهــدا  الدولــة  تدخــر  وال   ،%  90

الكفــاءات  قاعــدة  لتطويــر  الازمــة  المــوارد 
الوطنية العاملة في المجال عبر خطط التدريب 

المدعومة بحسب مجلس التنمية االقتصادية.
وتحتــل البحرين المركز الـــ 15 عالميا ضمن أكثر 
المنظومــات البيئية التي تتمتــع بوجود كفاءات 
وطنيــة مؤهلــة، وذلــك بحســب التقريــر العالمي 
للمنظومــة االقتصادية الناشــئة لعام 2019 الذي 
الناشــئة  للمؤسســات  أطلقتــه مؤسســة جينــوم 
والشــبكة العالميــة لريــادة األعمــال بالتعــاون مع 

صندوق العمل “ تمكين”.
كمــا أنهــا تحتــل المرتبــة األولــى عربيــا بمؤشــر 
رأس المال البشري لعام 2018 الصادر عن البنك 
الدولي والـ 47 عالميا من بين 157 دولة، وتحتل 
الـ 62 من بين 190 دولة في سهولة بدء مشاريع 
تجاريــة بحســب تقريــر للبنــك الدولــي نشــر فــي 
مارس 2019 الماضي، وفي المركز الـ 16 بين 50 
دولــة في العالم في تحســين بيئــة األعمال وفق 

مؤشر “أجيليتي” لألسواق الناشئة عام 2019.
واألنظمــة  البنــى  المتــاك  بالنســبة  ذاتــه  األمــر 

الضروريــة لتســهيل ممارســة األعمــال في قطاع 
تكنولوجيا المعلومات واالتصال، وذلك باإلشارة 
إلــى جهود الدولة المتاك وإدارة أنظمة األلياف 
المظلمــة األرضيــة والضوئيــة وعــروض النطــاق 
التــرددي للتواصــل مــع جميــع دول العالم، فضا 
والبحريــة  األرضيــة  والكابــات  المحطــات  عــن 
التي ضمنت للبحرين تحقيق ميزة تنافسية في 

تشغيل واستضافة األعمال اإللكترونية.
ورصــد تقريــر “أجنــدة االعمــال الوطنيــة 2019 
الــذي  التطــور  حجــم  الخــاص”  القطــاع  رؤيــة  ـ 
الســكنية  المناطــق  ربــط  فــي  البحريــن  تحققــه 
والتجاريــة بشــبكة مــن االليــاف الضوئيــة ذات 
النطــاق العريــض، حيــث وصلــت نســبة اإلنجــاز 
الشــبكة  اكتمــال  ويتوقــع   ،%  60 الــى  فيهــا 
خــال هــذا العــام، األمــر الــذي يفســر زيــادة عدد 
بوابــة  عبــر  المنجــزة  اإللكترونيــة  المعامــات 
الحكومــة اإللكترونيــة خــال شــهر ينايــر 2019 
والتــي وصلــت إلــى أكثــر مــن 121 ألــف معاملــة 
بقيمــة بلغت نحو 11 مليون دينار بحســب هيئة 

المعلومات والحكومة االلكترونية.

نمو القطاع وربط البحرين شبكيا

وانطاقــا مــن نجاحاتهــا في تطويــر بنى القطاع 
األساســية، حيــث تقــدر نســبة النمــو فــي قطــاع 
ســنويا   %  10 بـــ  واالتصــال  المعلومــات  تقنيــة 
دوالر  مليــار   2.7 إلــى  تصــل  أن  يتوقــع  بقيمــة 
بحلــول عــام 2020، بــادرت البحريــن بوضع أول 
قوانيــن للنظــم الســحابية فــي المنطقــة بموجب 
تزويــد  بشــأن   2018 لســنة   )56( رقــم  مرســوم 
خدمــات الحوســبة الســحابية ألطــراف أجنبيــة، 
اإلطــار  باعتبــاره  ُوصــف  الــذي  القانــون  وهــو 
باالســتثمار  والمعنييــن  للمهتميــن  جذبــا  األكثــر 
فــي القطاع، واألقــدر على تنظيــم أداء وجدولة 
وتنفيــذ المهــام والعمليــات الروتينيــة إلكترونيــا 
بعيدا عن أي تدخات إدارية أو بشرية جوهرية 

وبالسرعة والكفاءة المائمة.
ومــع التــزام البحريــن بتســريع عمليــة االنتقــال 

مؤسســاتها،  داخــل  الوطنيــة  الســحابة  إلــى 
قدمــت المملكــة العديد مــن المزايا للمســتثمرين 
العامليــن فــي القطــاع، الذيــن وجــدوا فــي الباد 
البيئــة التنظيمية الخصبة إلنشــاء شــركاتهم في 
مجــاالت خدمة تكنولوجيا المعلومات وتوزيعها 
واالستشــارات المتعلقة بها من شــبكات وخوادم 
ومعــدات تخزين وتطبيقــات، فضا عن مطوري 
البرامــج ومراكــز البيانــات ودعــم العمــاء وغيــر 

ذلك.
لذلــك، لــم يكــن غريبــا أن تشــهد البحريــن هــذا 
التطور الهائل في مؤشرات تقدمها في مجاالت 
تكنولوجيــا المعلومــات واالتصــال، حيث تشــغل 
المركــز األول خليجيــا والـــ 12 مــن بيــن 68 دولة 
في العالم في مؤشــر ســهولة االتصال باإلنترنت 
بحســب تقرير لمنظمة “انترنيشنز” نشر منتصف 
مراكــز   7 تقدمــت  أنهــا  كمــا   ،2019 مايــو  شــهر 
لتحصــد المركــز الـــ 4 عالميــا فــي مؤشــر البنيــة 
التحتيــة لاتصــاالت )TII( التابعــة لمؤشــر تنميــة 

.)EGDI( الحكومة اإللكترونية

المنامة - بنا

“التنظيم العقاري” تطرح نموذجا لعقد الوساطة
الرئيـــس التنفيـــذي: اعتمـــاد الشـــفافية وإجـــراءات للتســـهيل علـــى المتعامليـــن

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسســة التنظيم العقاري الشــيخ محمد بن خليفة آل خليفة اعتماد المؤسســة في عملها 
على الشفافية وطرح المشاريع واإلجراءات التي من شأنها التسهيل على المتعاملين والمعنيين بقطاع التنظيم 

العقاري وتحقيق الضمانة والموثوقية بين المتعاملين.

مؤسســة  طــرح  لــدى  ذلــك  جــاء   
لعقــد  نموذجــا  العقــاري  التنظيــم 
والوســيط  البائــع  بيــن  الوســاطة 

العقاري. 
وأضاف الشــيخ محمد بن خليفة آل 
خليفة أن المؤسسة تبحث باستمرار 
عن السبل التي يمكن من خالها رفع 
كفاءة العاملين في الســوق العقاري، 
حيث أولت المؤسســة، منذ مباشــرة 
أعمالهــا فــي األول من مارس 2018، 
نمــوذج  وجــود  لضــرورة  األهميــة 
البائعيــن  علــى  يجــب  التــي  للعقــود 
مراعاتهــا،  العقارييــن  والوســطاء 
ومــا يتضمنــه العقد من بنــود واجب 

لرؤيــة  تحقيقــًا  وذلــك  توافرهــا؛ 
المؤسســة الهادفــة لتعزيز الشــفافية 
والوضــوح و ضمــان حقوق أصحاب 
ووســطاء  بائعيــن  مــن  المصلحــة 

عقاريين. 
وتــم إعــداد عقــد الوســاطة العقارية 
بمــن  المعنييــن،  مــع  التشــاور  بعــد 
فيهــم الوســطاء العقاريــون ووكاء 
مــن  لهــم  المرخــص  المبيعــات 

المؤسسة. 
وأضــاف الرئيس التنفيــذي أن العقد 
غيــر ملزم بصورتــه المطروحة وإنما 
موحــد  كنمــوذج  اســتخدامه  يمكــن 
لعقد الوســاطة، مــع إضافة مزيد من 

البنــود التــي يتفــق عليهــا األطــراف 
وبمــا ال يخالــف القانــون، وســيكون 
مــن صالح جميع أصحــاب المصلحة 
الســيما  بنــوده،  مــن  االســتفادة 
البائعيــن للوحــدات العقارية الفردية 

كالشقق والبيوت.
وستقوم المؤسسة بإعداد مجموعة 
مــن النمــاذج واإلرشــادات اإلضافية 
خــال األشــهر المقبلــة والتــي تعنــي 
العمليــات  مــن  االخــرى  باألنــواع 
لضمــان  وذلــك  المبرمــة  العقاريــة 
جميــع  فــي  والوضــوح  الشــفافية 
عمليــات البيــع والشــراء فــي القطاع 
العقــاري، وتســهياً علــى المتعاملين 

في هذا الشأن.
الوســاطة  عقــد  نمــوذج  وســيكون 
متوفرا للتحميل من موقع المؤسسة 

www.rera.gov.bh :اإللكتروني

الشيخ محمد بن خليفة

المنامة - بنا

إطالق البرنامج الصيفي للشباب في “سابيانزا”
الملك حمد الملتحقين بكرسي  واألكاديميين  الطلبة  األولى بمشاركة  النسخة 

أقام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وهذه هي البحرين الغبقة السنوية 
تحــت رعايــة ســامية من لــدن عاهل البالد جاللــة الملك حمد بن عيســى ال خليفة، 
بحضــور وزيــر العمل والتنميــة االجتماعية جميل حميدان ورئيــس االتحاد الملكي 
للفروسية وسباقات القدرة سمو الشيخ فيصل بن راشد بن عيسى آل خليفة وعدد 

من السفراء و كبار المدعوين تحت عنوان “شباب متعايش... مجتمعات آمنة”.

وأعلــن رئيــس مجلــس أمنــاء المركز الشــيخ 
خالد بن خليفة آل خليفة عن إطاق النسخة 
المخصــص  الصيفــي  البرنامــج  مــن  األولــى 
لشــباب مختلــف الجامعــات والمزمــع إقامته 
ســابيانزا  جامعــة  فــي  المقبــل  ســبتمبر 
اإليطالية بالمشاركة مع الطلبة واألكاديميين 
لدراســات  الملــك حمــد  بكرســي  الملتحقيــن 
التعايش والحوار بين األديان، حيث سيكون 
برنامجــا معتمدا دوليا من الدراســة المكثفة، 
تكســب الطلبــة اعتمــادات مــن المحاضــرات 

التعايــش  مجــال  فــي  والعلميــة  األكاديميــة 
ونشر ثقافة السام حول العالم. 

وأكــد حميــدان أن مثــل هذه الفعاليــات التي 
تؤكــد روح التعايــش واالنســجام والتســامح 
المميــز، الــذي تتصــف بــه البحريــن، تأتي في 
إطــار التوجهــات التي أرســاها جالــة الملك، 
وتؤكــد النهــج الــذي رســمه جالتــه ودعمــه، 
كمــا تعتبر تأكيــدًا للدعم واالحتضــان األبوي 
بتنــوع  تميــز  الــذي  والتســامح،  لانســجام 
الثقافــات والديانات واألجنــاس التي تعيش 

على أرض البحرين بكل حب وتآلف. 
وقــال: “إن البحريــن وعلــى امتــداد تاريخهــا 
مختلــف  تحتضــن  بأنهــا  تفتخــر  العريــق، 
كأســرة  والثقافــات  والمذاهــب  الديانــات 

واحــدة متحابة ومنفتحة علــى العالم، ضمن 
مجتمــع قائــم علــى التاحــم األخــوي بفضــل 
اإلنســانية  بالمبــادئ  وإيمانــه  شــعبها  وعــي 

النبيلة”. 

مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي وهذه هي البحرين يقيمان الغبقة السنوية

المنامة - بنا

المنامة - وزارة الخارجية

اســتقبل وزير الخارجية  الشــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ، بمكتبه 
بالديوان العام للوزارة،  عضو مجلس النواب عادل العسومي .

وخــال اللقــاء، رحــب الشــيخ خالــد 
خليفــة  آل  محمــد  بــن  أحمــد  بــن 
تقديــره  عــن  معرًبــا  بالعســومي، 
للجهــود الملموســة التــي يبذلهــا فــي 
السياســية  الوطــن  قضايــا  مختلــف 
واالقتصاديــة واالجتماعية وتحقيق 
تطلعــات المواطنيــن مــن خــال أداء 
المهــام المنوطــة بــه علــى أكمل وجه، 
مؤكــدا حــرص وزارة الخارجيــة على 

التواصل المســتمر مع مجلس النواب 
بمــا يســهم في تعزيــز المنجزات على 
المســتويات كافــة. من جانبــه، أعرب  
العســومي عــن اعتــزازه بلقــاء  وزيــر 
الخارجيــة، وتقديره للدور الهام الذي 
تقــوم بــه وزارة الخارجيــة وجهودها 
مملكــة  مكانــة  تعزيــز  فــي  الدؤوبــة 
المحافــل  مختلــف  فــي  البحريــن 

اإلقليمية والدولية.

وزير الخارجية: تعزيز التواصل مع النواب

المنامة - بنا

اســتقبل القائــد العــام لقوة دفــاع البحرين 
المشــير الركــن الشــيخ خليفة بــن أحمد آل 
خليفة، مســاء أمس الخميس في مجلســه 
بالرفــاع الغربي، ســفير اليابــان لدى مملكة 
البحريــن هيديكي ايتو، وعددا من أعضاء 
مجلس النواب والمجلس البلدي، وجموعا 
مــن المواطنيــن والمقيميــن الذيــن قدمــوا 

أصدق التهانــي وأطيب التبريكات بحلول 
شهر رمضان المبارك.

ورحــب القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن 
الكريــم  الشــهر  بهــذا  المهنئيــن  بالجمــوع 
داعيــا هللا عــز وجــل أن يعيــد هــذا الشــهر 
الفضيــل بالخير والبركات وصالح األعمال 

على الجميع.

القائد العام يستقبل سفير اليابان وبرلمانيين ومواطنين



وجه نائب رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الخدمة المدنية خالد بن عبدهللا آل خليفة تعميما للوزراء ورؤساء الجهات 
الحكوميــة غيــر الخاضعــة لديــوان الخدمــة المدنيــة المشــمولة في برنامــج التقاعد االختيــاري بأن يطبــق البرنامج علــى الموظفين 
البحرينيين المتقدمين لالستفادة من برنامج التقاعد االختياري في 13 جهة حتى آخر موعد لتقديم الطلبات بتاريخ 8 يوليو2019، 

وأن يكون تاريخ انتهاء الخدمة من العمل للموظف 31 أغسطس 2019.

وضــم التعميــم 13 جهــة معتمــدة إلمكانية 
الموظفيــن المتقدمين فيها االســتفادة من 
برنامــج التقاعــد االختيــاري، وهي كل من: 
“المجلــس األعلى للقضــاء )األمانة العامة(، 
العامــة(،  )األمانــة  الدســتورية  المحكمــة 
المؤسســة الخيرية الملكية، جائزة عيســى 
لخدمــة اإلنســانية، مركــز عيســى الثقافي، 
مركــز البحريــن للدراســات اإلســتراتيجية 
المؤسســة  )دراســات(،  والدوليــة والطاقــة 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان، ديــوان الرقابة 
المالية واإلدارية، مجلس النواب ومجلس 
الشــورى )األمانــة العامــة(، معهــد البحريــن 
للتنمية السياســية، معهد القراءات وإعداد 
راشــد  ونــادي  الكريــم،  للقــرآن  المعلميــن 

للفروسية.

شروط البرنامج

وذكــر فــي التعميــم ببنــد المســؤوليات أن 
المشــاركة  مــن  بطلــب  الموظــف  يتقــدم 
فــي برنامــج التقاعــد االختيــاري للوحــدة 
اإلدارية المعنية بالموارد البشرية في جهة 

عمله، خالل الفترة المقررة للبرنامج بين 9 
يونيو و8 يوليو 2019.

واشــترط البرنامج للموظف الحكومي بأن 
يكــون موظفــًا إلحــدى الجهــات المشــمولة 
فــي البرنامــج، وأال تقــل ســنوات الخدمــة 
 10 الفعليــة فــي الجهــات الحكوميــة عــن 
ســنوات حتــى تاريــخ 31 ديســمبر 2018، 
وأال يكــون الموظــف بلغ ســن 60 من عمره 

بتاريخ 31 يناير 2019.
ونــوه فــي مضمــون التعميــم بعــدم رجــوع 
الموظــف للخدمــة الحكومية بــأي نوع من 
أنــواع التوظيــف، وأال يكــون الموظــف من 

شاغلي الوظائف العليا في حكمهم.

الجهات الحكومية المشمولة

الجهــات  تقــوم  بــأن  التعميــم  وحّمــل 
البرنامــج  فــي  المشــمولة  الحكوميــة 
بتقديم التوجيه واإلرشــاد إلــى الموظفين 
شــرح  خــالل  مــن  للبرنامــج،  الخاضعيــن 
حقوقهــم  وتوضيــح  البرنامــج  تفاصيــل 
حالــة  يكفــل  بمــا  الوظيفيــة  وأوضاعهــم 

االستقرار الوظيفي والنفسي واالجتماعي 
الهيئــة  بإخطــار  تقــوم  وأن  للموظفيــن، 
بطلبــات المتقدميــن للبرنامــج فــي موعــد 

أقصاه 11 يوليو 2019م.
باإلضافة إلى أن تخطر الجهات الحكومية 
الموظــف بالنتائــج وتاريــخ إنهــاء الخدمة 
للموظفيــن الذيــن ســيتم إنهــاء خدماتهــم 
بمــا يحقــق الصالــح العــام، في أســبوع من 
طلبــات  وتقــدم  النتائــج،  اســتالم  تاريــخ 
شــراء الخدمة االفتراضيــة للذين يرغبون 
الرابــط  خــالل  مــن  الهيئــة  إلــى  بالشــراء 
اإللكتروني للطلبات المقبولة في البرنامج، 
إنهــاء خدمــة  إجــراءات  تقديــم  يتــم  ثــم 
الموظفيــن إلى الهيئة بعد اســتكمال جميع 
البيانــات المطلوبــة، وبعدها يتــم بالمتابعة 
واالقتصــاد  الماليــة  ووزارة  الهيئــة  مــع 
الوطنــي فيما يخص صرف المبالغ النقدية 
المقــررة بموجــب هذا البرنامــج للموظفين 

المقبولين في البرنامج.
بــأن  الحكوميــة  الجهــات  البرنامــج  وألــزم 
نهايــة  مكافــآت  تســوية  إجــراءات  تتابــع 
الخدمــة والمعــاش التقاعــدي مــع الهيئــة، 

العاملــة  للقــوى  األقصــى  الحــد  وبتعديــل 
الحكوميــة،  للجهــة  الوظيفــي(  )الســقف 
فــي  لــكل وظيفــة  الوفــر  وتحديــد تكلفــة 
ميزانية الجهة وتعديل الميزانية بالتنسيق 

مع وزارة المالية واالقتصاد الوطني.
للجهــات  الموجــه  التعميــم  وأوجــب 
وظيفــة  بإلغــاء  بااللتــزام  الحكوميــة 
الموظــف التــي يشــغلها عنــد تقديــم طلــب 
بتعديــل  والقيــام  للبرنامــج،  االنضمــام 
الحكوميــة،  للجهــة  التنظيميــة  الهيــاكل 
ووقــف اإلحــالل الوظيفــي للوظائــف التي 
يشــغلها المســتفيدون مــن البرنامــج، إلــى 
جانب احتســاب تعويــض رصيد اإلجازات 

السنوية للموظفين المستفيدين.
الهيئــة  تنفــذ  أن  الصــادر  التعميــم  وكلــف 
التوصيــات  االجتماعــي  للتأميــن  العامــة 
الحكوميــة  الجهــات  وتخطــر  النهائيــة 
المشــمولة فــي البرنامج، وتقوم بالتنســيق 
فــي  المشــمولة  الحكوميــة  الجهــات  مــع 
البرنامــج بمــا يخــص اســتكمال إجــراءات 
المكافــآت  وتســوية  الخدمــة  إنهــاء 

والمعاشات التقاعدية.
الماليــة  وزارة  تعــدل  أن  التعميــم  وحمــل 
ميزانيــة  اعتمــادات  الوطنــي  واالقتصــاد 
نفقــات القــوى العاملة للجهــات الحكومية، 
البرنامــج  مزايــا  وصــرف  وتمويــل 

للمستفيدين.

فتح باب التقديم لطلبات التقاعد االختياري 9 يونيو
ــبــرنــامــج ــة ســابــًقــا بــال ــول ــم ــش ــر م ــي ــدة غ ــديـ ــة جـ ــي ــوم ــك ــة ح ــه ــم 13 ج ــض ي

حسب مزايا برنامج التقاعد االختياري المعمول بها، فإن الموظفين المشاركين في البرنامج يستحقون ضم 5  «
سنوات اعتبارية لسنوات الخدمة الفعلية واالفتراضية بحسب القوانين واألنظمة، ومبلغ نقدي يعادل تكلفة 

شراء 5 سنوات افتراضية بحسب القانون رقم )13( لسنة 1975 وتعديالته، إلى جانب ترقية نهاية الخدمة، لمدة 
عام واحد سابق على التقاعد بشرط مرور سنة على حصوله على آخر ترقية حسب أنظمة الجهة، وحصوله على 

جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانون رقم )13( لسنة 1975م وتعديالته، مثل مكافأة نهاية الخدمة 
والمعاش التقاعدي وغيرها من تسويات تقاعدية، باإلضافة إلى مكافأة الخدمة الحكومية بحسب أنظمة ديوان 

الخدمة المدنية.

تضمن التعميم بخصوص تسوية المكافآت والمستحقات التقاعدية بأن تنسق الجهات الحكومية المشمولة في البرنامج مع  «
الهيئة ووزارة المالية واالقتصاد الوطني لصرف المبالغ النقدية المستحقة للموظفين الذين يتقرر إنهاء خدماتهم، وفقًا لما 

هو معمول به في هذا الشأن خالل شهر من تاريخ إنهاء الخدمة.

وأوجب التعميم أن تقدم الجهات الحكومية المشمولة في البرنامج اإلجراءات في األوقات المناسبة إلى الهيئة العامة 
للتأمين االجتماعي لغرض التأكد من متابعة استكمال إجراءات تسوية المستحقات ومكافآت نهاية الخدمة وصرف المعاشات 

التقاعدية في شهر من تاريخ إنهاء الخدمة، وذلك لضمان االستقرار المالي والمعيشي للموظفين الذين يتم إنهاء خدماتهم.

تسوية المكافآتالمزايا
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مروة خميس

على الرغم من اإلبداع الكبير واإلتقان والمستوى الفني الكبير لمنتجات عدد من السجناء التي لفتت أنظار المواطنين والمقيمين الذين 
حضروا معرض “مواهب ترى النور”، إال أن الكثيرين كتبوا بمشــاعر فياضة عبارات ورســائل إلى النزالء المشــاركين خصص لها ركن في 

المعرض عبر فيها الحضور بفيض من المحبة والدعوات والتمنيات لهم بالتوفيق والنجاح في مستقبل حياتهم بين أهلهم ومجتمعهم.

مواهب... رأت النور

المواطنيــن  مــن  العشــرات  وتوافــد 
والمقيميــن إلــى متحف قلعــة البحرين في 
ضاحيــة الســيف مســاء 22 مايــو الجــاري 
لحضــور معرض “مواهب ترى النور”، وهي 
مبــادرة من الناشــط اإلعالمي الشــاب عمر 
فاروق لتقديم منتجات الســجناء للمجتمع 
العــدل،  الداخليــة،  وزارات  مــع  بالتعــاون 
وهيئــة  واألوقــاف،  اإلســالمية  والشــؤون 

البحرين للثقافة واآلثار.

هدية جميلة لعيد الفطر

وقــال فــاروق لـــ “البالد” إن مــدى اإلعالن عن 
الفعالية لم يتجاوز 24 ساعة، وكنت متخوًفا 
من أال يكون الحضور كما هو الطموح، لكنني 
توقعــت أن الناس ســتحضر، غير أن التفاعل 
الكبير من جانب الجهات الحكومية واألهلية 
االجتماعــي  التواصــل  حســابات  وتفاعــل 
واألشــقاء  والمقيميــن  المواطنيــن  وحضــور 
مــن المملكــة العربيــة الســعودية أمــر مذهــل، 
والنصــف  الثامنــة  الســاعة  منــذ  وتوافــدوا 
الســجناء  منتجــات  مــن  قطعــة   22 وبيعــت 

المعــرض،  فــي الســاعة األولــى مــن افتتــاح 
وشــعرت أننــي كصانع محتوى أحمل ســعادة 
بتنظيــم معــرض ومــزاد لبيــع قطــع فنيــة من 
إنتــاج مجموعــة مــن الســجناء الموهوبيــن، 
وهذا شــعور جميل حين تنجز أمًرا وتعرضه 
أو  ماليــة  جوانــب  إلــى  النظــر  دون  للنــاس 
مردود آخر، فالســجناء ينتجون هذه الروائع 
وحتــى الفنانين المتخصصين وصفوا جانبها 
اإلبداعي، إال أن في السجن هي ال تذهب إلى 
الجمهــور وليــس لها مــردود مالــي أو معنوي، 

والفكــرة كمــا قلــت هدفهــا تنظيــم المعــرض 
وريع البيع سيذهب لعائالت السجناء كهدية 
قطعهــم  مــن  الســعيد  الفطــر  عيــد  بمناســبة 
الفنيــة التي أنتجوهــا وبعضها نقدمها للمزاد، 
والجــزء اآلخر من الريع ســيخصص لبرنامج 
التأهيــل للنــزالء أنفســهم، فهــذا شــعور رائــع 
أن ننظمــه قبــل العيــد لكــي نقــدم منتجــات 
للجمهــور،  ونقدمهــا  وإبداعاتهــم  الســجناء 
عــالوة علــى أن هذا التفاعــل الجميل له أثره 

في نفوس السجناء وذويهم.

بدعــم  الفكــرة  إنجــاح  علــى  فــاروق  وأثنــى 
الرســمية:  الجهــات  جانــب  مــن  ومســاندة 
اإلســالمية  والشــؤون  العــدل  الداخليــة، 
واألوقــاف، وهيئــة البحرين للثقافــة واآلثار، 
باإلضافــة إلــى االستحســان واإلعجــاب مــن 
جانب جمهور المواطنين والمقيمين والزوار.

فكرة قادمة مع “عمر”

عبدالكريــم  النائــب معصومــة  ووصفــت 
بأنهــا تحمــل رســالة  الســجناء  منتجــات 

مــن  جديــدة  صفحــة  وصنــع  لآلخريــن 
العطــاء، والكثيــر مــن النــاس يحتاجــون 
الســجناء  قصــص  علــى  يتعرفــوا  ألن 
وفنهــم وإبداعهــم، معبــرة عــن تمنياتهــا 
بــأن يكــون بداية ألفــكار قادمــة فالنزالء 
يســتحقون كل الدعــم ونعــرف المجتمــع 
بهــذه المواهــب، وقالــت إن هنــاك فكــرة 
مشــروع تبحثهــا مــع عمــر فاروق ســترى 

النور قريًبا.
واحتــوى المعــرض علــى منتجــات فنيــة 

التشــكيلية  الرســومات  مــن  متنوعــة 
الخشــبية  واألعمــال  والمنحوتــات 
اليدويــة  والمشــغوالت  الســفن  كصناعــة 
والخط العربي، كما حرص الحضور على 
للســجناء  رســائل  كتابــة  فــي  المشــاركة 
بأســماء أعمالهم ووضعها في صندوقين 
بالمشــاعر  تميــزت  للرســائل،  خاصيــن 
الطيبة والدعوات والتشــجيع واألمنيات 
بالعودة إلى مجتمعهم ومواصلة حياتهم 

ومسيرتهم الفنية.

الركن المخصص لرسائل الجمهور للسجناء الناشط اإلعالمي عمر فاروق متحدًثا إلى “البالد”

المنتجات لفتت أنظار المواطنين والمقيمين الذين حضروا المعرض  معرض “مواهب ترى النور” استقطب جمهورًا كبيًرا من المواطنين والمقيمين

ــر الـــمـــحـــبـــة والـــتـــشـــجـــيـــع واألمـــنـــيـــات ــاعـ ــشـ ــه مـ ــرتـ ــمـ ــل غـ ــ ــائ ــ ــرس ــ ركـــــن ال

“مواهب ترى النور”... منتجات السجناء تذهل الحضور

سعيد محمد من ضاحية السيف



زيارات سمو رئيس الوزراء للمحرق باعثة لألمل
ــيــه اآلن ــي عــل ــا هـ ــم ــن ل ــري ــح ــب ــل ال ــ ــي: ســـمـــوه أوصـ ــع ــي ــف ــن ال

ثّمــن النائــب إبراهيــم النفيعي الزيارة الكريمة لرئيــس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة لمدينــة المحــرق، 
وافتتــاح ســموه لـ)الســوق المركــزي( الجديــد، بحضــور جمــع كبيــر مــن 

المسئولين والوزراء في الحكومة.

وأكــد النفيعــي أن االهتمــام الكبير 
من لدن ســموه، ومن الحكومة في 
تعزيــز مفاصل االقتصــاد الوطني، 
دعــم  واألهــم  مداخليــه،  وتنويــع 
التاجر البحريني، وتوفير األرضية 
ولتطويــر  لإلنتــاج،  لــه،  الخصبــة 
هــو  االقتصاديــة،  العجلــة  حــراك 
هــي  لمــا  البحريــن  أوصــل  الــذي 
عليــه اآلن، مــن نهضــة اقتصاديــة 
متســارعة، قــادرة علــى مواجهــات 
والتغلــب  والعثــرات،  الصعــاب 

عليها.
وبيــن أن الســوق المركــزي الجديد 
فــي المحــرق، يمثــل إضافــة كبيرة 
وللمحــرق  الوطنــي،  لالقتصــاد 
الجديــة  ويعكــس  خــاص،  بشــكل 
المســتمرة مــن الدولــة، بــأن تكــون 
توفيــر  عبــر  النــاس،  مــن  قريبــة 
المناســبة،  الحيــاة  وســائل  كافــة 
والحديثــة، والتــي تمكــن المواطن 
لكافــة  الوصــول  علــى  والمقيــم 

الخدمات بكل سهولة ويسر.

المعمــاري  التصميــم  أن  وأوضــح 
للســوق، ورحابة المحــال، وإدخال 
عــدد مــن المتاجر الكبــرى كــ)اللولو 

أهالــي  سيســعف  ماركــت(  هايبــر 
ســهولة  مــن  القريبــة  المناطــق 
قــدر  بأقــل  والتســوق،  التبضــع، 
مــن الجهــد، والتعنــي، واالزدحــام 
مباركــة  خطــوة  وهــي  المــروري، 
يقــود زمامها ســمو رئيــس الوزراء 

الموقر، حفظه هللا ورعاه.
وأضاف النفيعي “شــرفت بالســالم 
علــى ســموه الكريــم، ولقــد أكــدت 
بالــغ عــن فرحــة أهالــي  لــه بفخــر 
اليــوم،  بينهــم  بتواجــده  المحــرق 
وبرغبتهم بأن تعود زيارات ســموه 
المســتمرة للمحرق لســابق عهدها، 
لألمــل  الباعثــة  الزيــارات  وهــي 

والسعادة بنفوسهم جميًعا”.

إبراهيم النفيعي

القضيبية - مجلس النواب

ها نحن نقترب شيًئا فشيًئا من وداع شهر هللا المبارك.. العشر األواخر أقبلت بكل نسماتها الروحانية الربانية العظيمة.. ومعها أقبلت القلوب للدعوات بالعود سالمين 
غانمين في العام المقبل سائلين المولى العلي القدير أن يبلغنا جميًعا شهر رمضان في كل عام.. وفي كل لحظات هذه الشهر الفضيل العظيمة المباركة.. هناك وجوه 
تضيء بالحب والخير والبهاء.. وأيٍد تغمرنا بالبركات.. وأرواح تعيش فينا.. هن: أمهاتنا.. زوجاتنا.. أخواتنا.. بناتنا.. هن اللواتي يتحملن العبء األكبر من عمل المنزل 

إلى تحضير طعام اإلفطار في تلك المطابخ بحرارتها وحالوتها في آن واحد.. حرارة األفران وحالوة الشعور بفرحة األسرة أثناء اإلفطار.

حسًنا.. ما تبقى من الشهر الفضيل، 
بالمشــاعر  أيًضــا  نغمرهــن  أن  نريــد 
إن  والهدايــا  الطيبــة  والكلمــات 
أمكــن.. حتــى قبــل العيــد، مرآتكم؟ 
جولة “البالد” الرمضانية بحثت عن 
الكلمة السحرية التي تفرح النسوة، 
وتطفــيء نار المطابخ وحــر العمل، 

فما هي يا ترى؟

ما لينه إال لصراخ؟

ســعيدة  كانــت  “خديجــة”  الوالــدة 
بالتحــدث مع “البالد” لكن بال صوت 
“مــو  أنهــا  تقــول  فهــي  صــورة!  وال 
مــال جرايد! ونحن نقــول لها بل إن 
“البالد” وكل صحف البلد هي منكم 
لتختصــر  تبتســم  وإليكــم جميًعــا.. 
الكلمــة  ولــدي  يــا  :”ويــش  اإلجابــة 
كل  هللا؟  شــهر  فــي  تفرحنــا  التــي 
شــي طيب وكل كلمة زينة تفرحنا؟ 
لكــن مــا لينــه إال لصــراخ والهــواش 
عــن  )كنايــة  أبونــا  كان  إذا  خاصــة 
رب البيــت( مــا يرتاح إلى إذا شــاف 
“ســفرة شــطولها”... تضحــك.. ومــع 
هــذا فهي تقول ما يجول بخاطرها 

:”يــا ولــدي.. ســعادة أفــراد األســرة 
فــي هــذا الشــهر بالدعــاء والصــالة 
وقــراءة القــرآن لينــزل الخيــر علــى 
الجميــع، أمــا فيمــا يتعلــق بالنســاء، 
فأبســط كلمــة.. “رحــم هللا والديش 

تكفي”.

أجمل وأرقى المفردات

وكما هي الكثير من األمهات، تقول 
“حنايــة  وهــي  آمنــة”  “أم  فاطمــة 
هللا  شــهر  أن  وفنانــة”  محترفــة 
يعلمنــا أعظــم الدروس في كل عام، 
ومــن أصــدق مــا يلزمنــا تعلمــه هــو 
أن نكــون ذوي خلــق كمــا هــو خلــق 
القــرآن وقدوتنا النبــي محمد “ص”، 
المتعلــق  الجانــب  هــذا  وبالفعــل، 
تبذلــه  التــي  الجهــد  إلــى  بالنظــر 
النســاء.. صغــار وكبــار.. متزوجــات 
متزوجــات..  وغيــر  بيــوت  وربــات 
ونتحــدث هنــا عــن اللواتــي يعملــن 
للمســاعدة  جهــًدا  ويبذلــن  بصــدق 
أعمــال  وإنجــاز  اإلفطــار  وإعــداد 
لنقــول إن أجمــل وأرقــى  المنــزل.. 
المعانــي هــي التي تريح مــن العناء 

ســلمت  والديكــم..  هللا  :”رحــم 
إيدكــم.. أبدعتــم.. جزاكــم هللا خير 
الجزاء” حتى العيال يتعلمون أيًضا 

هذه العبارات الراقية.

“ينافخون نوم.. 

ويهاوشون”!

أوالدنــا  خاصــة  نــوم..  ينافخــون 
“العاطليــن بليه شــغل”.. مــا ينامون 
إال الصبح الســاعة سبع ثمان.. سهر 
مــع  والصــالة  الســحور  عقــب  مــن 
ربعهم ولين طلعت الشــمس ناموا.. 
ووقــت الفطــور قامــوا مــا شــاء هللا 
الســفرة  ليــن  عــاد  وتعــال  عليهــم.. 
شــوف  يحبونــه..  طبــق  ناقصــة 
الهــواش والصراخ.. انزين انته نايم 
مرتاحــة  واعصابــك  النهــار  طــول 
حقويش بعد يا أوالدي هالصراخ... 
مــن  المتزوجيــن  ال، وتعــال شــوف 
مثلهــم  نســوانهم  بعــض  أوالدنــا، 
المغــرب  ووقــت  نومــة  نافخينهــا 
جاهــزة  يزعــم  الحجيــة  قعــدت 
مــن  مجموعــة  طبًعــا  للمســاعدة.. 

النســوة قالــوا ذلــك وهــم “شــايلين 
عليه.. ما أعرفهم وال يعرفوني”.

عمل مضاعف خالل رمضان

وتتفــق كل مــن عبيــر “أم مشــاري” 
وزهــر “أم أبرار” علــى أن كل الكالم 
الجميل والمعاملة الحســنة، ســواء 
فــي شــهر رمضــان المبــارك أم فــي 
غيــره مــن الشــهور.. طيلــة الســنة، 
بــل وحتــى في اليــوم الواحــد وكل 
مــن  النــاس  مــع  لقــاء  وكل  لحظــة 
بــل  واألصدقــاء  واألقــارب  األهــل 
فالكلمــة  أيًضــا  النــاس  ومــع عامــة 
أبــواب  وتفتــح  صدقــة  الطيبــة 
الــرزق والخيــر فما بالك في الشــهر 
الفضيــل، إال أن مــا تبذلــه األمهــات 
والبنــات في البيوت يكون مضاعًفا 
خــالل شــهر رمضــان خصوًصــا منذ 
فتــرة العصر حتى ما بعد الســحور، 
وهــذا الجهــد كلــه ســعادة لألمهــات 
شــعر  وكلمــا  والبنــات،  والزوجــات 
أفراد األســرة بالســعادة كلمــا كانت 
ســعادة النســاء والفتيات بما قاموا 

به من عمل.

كلمة سحرية تطفىء نار المطابخ.. “تسلم إيدك يا األجودية”

آليات جديدة لتمويل اآليلة للسقوط
ــروع ــشـ ــمـ الـ إحــــيــــاء  إلعــــــــادة  نـــيـــابـــيـــة  أدوات  ــود:  ــ ــم ــ ــوح ــ ب

أكد النائب محمد بوحمود أنه ســيقوم بطرح بحث ســبل جديدة إلعادة مشــروع 
البيــوت اآليلــة للســقوط بصــورة جديــدة، مشــيرا إلــى أن مشــروع إعــادة بنــاء 
البيــوت اآليلــة للســقوط أحد المشــاريع الرائدة، والتي أطلقهــا جاللة الملك ببناء 
ألــف بيــت، والتي يمكن االســتفادة مــن المبادرة التي قدمها جاللــة الملك والبناء 

عليها وتطوير هذا المشروع المتميز.

وأضاف بوحمود أن المشــروع يمكن أن 
يطرح بصورة مختلفة من خالل البحث 
عن ســبل تمويل من الــوزارات والقطاع 
ســيدفع  أنــه  مؤكــدا  والبنــوك،  الخــاص 
ومــن خالل األدوات النيابية نحو إعادة 
إحياء المشروع، وإليجاد آليات جديدة 
مــازال  والــذي  المشــروع  إحيــاء  تعيــد 
هناك العديد من المواطنين في الحاجة 

إليه.
وتابع: “كان المشــروع في بدايته يحمل 
خــالل  مــن  راقيــة  إنســانية  مضاميــن 
التكاتف بين الدولة والمجتمع، لكن بعد 

تحويــل المشــروع إلــى وزارة اإلســكان، 
فقد هذه القيمة اإلنســانية، وتحول إلى 
أمــر آخــر بعيد جــدا، لذلك فإنــه البد من 
إعــادة إحياء المشــروع وذلك من خالل 
بحيــث  االجتماعــي  التكاتــف  ترســيخ 
هــذا  فــي  دور  الخــاص  للقطــاع  يكــون 

المشروع”.
المشــروع  نقــل  أن  بوحمــود  وذكــر 
بنــاء  لقــروض  الــى اإلســكان وتحويلــه 
المشــروع  تجريــد  تــم  أدى  شــخصية 
مــن مضمونــه، والــذي كان يهــدف فــي 
وتوفيــر  المعانــاة  رفــع  إلــى  األســاس 

المســكن المالئم لفئة من فئات المجتمع 
الفقيرة أو المعدومة والمتمثلة في ذوي 
الدخــل المحــدود واألرامــل والمطلقــات 

والمتقاعدين.
وأضاف النائب بوحمود أن آلية اإلسكان 
اآلن هــي فــي منــح قــروض ماليــة إلــى 

ذوي الدخــل المحــدود والذيــن هــم فــي 
غالبيتهم من األرامل والمتقاعدين ومن 
كبــار الســن والذين ال يتــم إعطاؤهم أي 
قــروض كما أن عليهــم متابعة إجراءات 
الهــدم والبنــاء وتســديد القــروض وهذا 

األمر صعب عليهم.

النائب محمد بوحمود

القضيبية - مجلس النواب

المنامة - وزارة الصحة

وليــد  الصحــة  وزارة  وكيــل  تســّلم 
شــركة  مــن  مقدمــا  تبرعــا  المانــع 
البحريــن لتصليــح الســفن والهندســة 
منهــا  مســاهمة  الصحــة،  وزارة  إلــى 
التــي  الصحيــة  الخدمــات  لدعــم 
وعــالج  لتشــخيص  الــوزارة  توفرهــا 
المرضى في مجمع الســلمانية الطبي، 
مــن  بمجموعــة  الشــركة  تبرعــت  إذ 

األجهزة الحديثة والمتطورة.
الخدمــات  إدارة  مديــر  وأثنــت 
المســاندة، ونائــب رئيــس لجنــة دعــم 
المجتمــع بــوزارة الصحــة ســيما زينل 
علــى هــذا التبــرع، مؤكــدة أن الوزارة 
تســّلمت عــددا مــن األجهــزة الحديثة 
والمتطــورة، متمثلة فــي جهاز قياس 
ضغــط المــريء، وهو جهــاز يعتبر من 
المطروحــة  األجهــزة  وأدق  أحــدث 
فــي الســوق العالمية لألجهــزة الطبية 
حقــل  فــي  الرائــدة  األجهــزة  وأحــد 
عضــالت  ضغــط  قيــاس  تكنولوجيــا 
المريء، وُيســتخدم لقيــاس الحركية 
وقــوة  المــريء  لضغــط  التناســقية 
عضالتــه بواســطة مجــس يتكون من 
بداخــل  مثبتيــن  استشــعار  قــرن   32
األنــف،  مــن  يمــرر  ضعيــف  أنبــوب 
إلــى  المــريء  امتــداد  بكامــل  مــرورا 
تفاصيــل  الجهــاز  ويتيــح  نهايتــه، 
دقيقــة وواضحــة للطبيــب عــن عمــل 
المــريء وأمراضه مثل مرض ارتخاء 
العضــالت أو ضعــف أعصابــه المؤدية 
إلى االختناق أثناء األكل والشــرب أو 

ارتجاع أحماض المعدة.
قيــاس  بجهــاز  الشــركة  تبرعــت  كمــا 
بأحــدث  مــزود  المريئــي  االرتجــاع 
االستشــعارات  تكنولوجيــا  تقنيــات 

ويتميــز  المتطــورة،  والحساســات 
بصغــر حجمــه وخفــة وزنــه وســهولة 
إذ  قراءاتــه،  ودقــة  اســتخدامه 
حموضــة  نســبة  لقيــاس  يســتخدم 
المعــدة المرتجعــة مــن خــالل مجــس 
األنــف  مــن  يمــرر  استشــعار  “مســبار” 
المــريء، حيــث  نهايــة  فــي  ويســتقر 
يقوم باالستشــعار وإرســال القراءات 
الجهــاز  يمكــن  كمــا  مباشــرة،  للجهــاز 
رؤيــة واضحة للطبيــب بحيث يمّكنه 

من تشخيص وعالج عدة أمراض.
دعــم  لجنــة  رئيــس  نائــب  وأشــارت 
تبرعــت  الشــركة  أن  إلــى  المجتمــع 
“التنظيــر  التنظيــر  بكبســولة  كذلــك 
يســتخدم  إجــراء  وهــي  الكبســولي”، 
للجهــاز  الداخليــة  الصــور  اللتقــاط 
أجــل  مــن  وتســجيلها؛  الهضمــي 
تصــور  حيــث  الطبــي،  التشــخيص 
الصور آنيا، وتســتغرق نحو 8 إلى 12 
ســاعة، عندها يمكن للمريض التحرك 
كمــل  الطبيعيــة.  أنشــطته  وممارســة 
يمكــن للتنظيــر الكبســولي تشــخيص 
أمراض الجهــاز الهضمي مثل األنيميا 
المزمــن  واإلســهال  الســبب  مجهولــة 
وألــم المعدة مجهول الســبب والشــك 
مشــكالت  وخصوصــا  األورام  فــي 
إنهــا  حيــث  بدقــة،  الدقيقــة  األمعــاء 
تشــخيصها  يمكــن  وال  جــدا  طويلــة 
وتخــرج  المناظيــر،  باســتخدام 
الكبسولة الحقا مع اإلخراج الطبيعي.

كما تبرعت الشركة أيضا بجهاز وحدة 
تخزيــن المناظيــر المعقمــة، وتبرعــت 
كذلــك بجهاز منظــار، حديث ومتطور 

يستخدم في غرفة العمليات.

“الصحة” تتسلم تبرعا من شركة 
البحرين لتصليح السفن والهندسة
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الجنبية - المجلس البلدي الشمالي

مقترحــا  الشــمالي  البلــدي  المجلــس  رفــع 
بتخصيــص أرض للمــزاد الحيوانــي تقــدم به 
القبيســي.  عبــدهللا  البلــدي  المجلــس  عضــو 

المقترح عبارة عن تخصيص أرض يســتطيع 
مــن خاللهــا المواطنــون والباعة والهــواة من 

ممارسة هذا النشاط وتعزيزه.

مقترح تخصيص منطقة مزاد لإلنتاج الحيواني

Û  ،خمــس رســائل شــكر، أوجههــا مــن هــذا المنبــر لمــن يتركــون األثر، والبســمة
واألمل في اآلخرين، ولمن يؤدون واجبهم كما يجب.

Û - الرسالة األولى -
Û  أشــكر المؤسســة العامة لجســر الملك فهد على المبادرة الكريمة باســتضافة

عــدد مــن األيتــام وأبناء شــهد الواجــب على مائــدة إفطار رمضانيــة جميلة، 
حضرها عدد من المســئولين على رأســهم المدير التنفيذي عماد بن إبراهيم 
المحيســن، وتخللها توزيع الهدايا والجوائز، وهي لفتة كريمة تنم على ســمو 

خلق رفيع المستوى.
Û - الرسالة الثانية -
Û  أشــكر هيئة الكهرباء والماء ممثلة بوزيرها الدكتور عبدالحســين ميرزا على

الجهــود المبذولــة لإلدخــال أنظمة الطاقة الشمســية كنهج حيــاة في القطاع 
العام، وعلى دعم المقاولين واالستشاريين المعنيين بذلك، والبحث المستمر 
مع الشركات التجارية لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية في المملكة، وأشير 

بتقدير لمبادرة )كن سفيرا للطاقة(؛ لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة.
Û - الرسالة الثالثة -
Û  للســائقين المخصصــة  )شــكرا(  مبــادرة  علــى  للمــرور  العامــة  اإلدارة  أشــكر 

الملتزميــن مــن خالل تقديم هدايا مدعومة من الشــركات الوطنية، ومبادرة 
)إلــى متى؟( والهادفة لتذكير ســائقي المركبات ومســتخدمي الطرق بأهمية 
تجنــب الســلوكيات المرورية الخاطئــة، إضافة للمبــادرات التوعوية األخرى 

في شهر هللا الفضيل.
Û - الرسالة الرابعة -
Û  أشكر الزمالء والكتاب الصحفيين واإلعالميين الكرام، وعلى رأسهم رئيسة

جمعيــة الصحفييــن عهديــة أحمــد علــى إطالقهــم مبــادرة )أنقــذوا نــزار( في 
الصحــف ووســائل التواصل االجتماعي؛ لمســاعدة األخ العزيــز نزار بو هزاع 
من مرض الفشل الكلوي الذي يعاني منه، وهي مبادرة عظيمة تعزز التكافل 

االجتماعي، والمسئولية تجاه اآلخرين.
Û - الرسالة الخامسة -
Û  أشكر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة على تصريحه الحاسم

الفلســطيني  للشــعب  المناصــر  والشــعبي  الرســمي  البحريــن  موقــف  حــول 
الشــقيق في اســتعادة كافة حقوقه المشــروعة. ولقد عودنا معاليه دائما بأن 
يلجم رؤوس الفتنة في كل شرارة يطلقونها من الحين واآلخر لغرض إثارة 

البلبلة والفوضى، وبث اإلشاعات.

خمس رسائل 
شكر

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

جولة “^” الرمضانية: أمهاتنا.. زوجاتنا.. أخواتنا.. بناتنا.. يتحملن العبء األكبر

سعيد محمد

عبير أم مشاري.. الكلمة الطيبة واالبتسامة الحلوة. فاطمة أم آمنة.. سعادتنا من سعادتكم زهرة أم أبرار.. هي اللحظة التي “تبرد القلب”.



أجلــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى قضية 5 متهمين، بينهم شــابة شــقيقة أحدهم، شــكلوا عصابة وتمكنوا مــن ارتكاب جريمة 
الســرقة باإلكــراه مــن آســيوي كان يمشــي بالشــارع وســرقة وإخفــاء مجوهرات من عــدة منازل تتجــاوز قيمتها 50 ألــف دينار، حتى 

جلسة 2 يونيو المقبل؛ وذلك للمرافعة، مع األمر باستمرار حبس المتهمين عدا المتهمة الخامسة التي تم إخالء سبيلها.

شــقيق  أن  إلــى  القضيــة  أوراق  وتشــير 
المتهمــة تمكــن من تشــكيل عصابــة هدفها 
وشــقيقته  وشــقيقه  منــه  مكونــة  الســرقة 
واثنيــن مــن أقاربهما، إذ تمكنوا من ســرقة 
عدد 3 منازل، إضافة إلى شــخص آســيوي 
عــن  بالغــات  عــدة  وردت  إذ  الجنســية، 
ســرقات وقعت بمنطقتي الزنج وأبو غزال 

المتجاورتين وفي أوقات متقاربة.
وفي أحــد البالغات الواردة لمركز شــرطة 

النبيــه صالــح، قال المواطــن المجني عليه 
األول بالقضيــة، إنه اكتشــف وجود إتالف 
متعمــد في إحدى غــرف منزله، وأن اللص 
تمكــن مــن ســرقة مصوغــات ذهبيــة مــن 
دينــار  ألــف   15 بـــ  قيمتهــا  تقــدر  مســكنه 

تقريبا.
وجــاء فــي بــالغ المواطــن المجنــي عليــه 
الثاني لذات المركز أنه تلقى اتصاال هاتفيا 
مــن شــقيقته، والتــي أبلغته باكتشــافها أن 

شــخصا دخــل إلــى منزلهــم الكائــن بمنطقة 
أبــو غــزال وتمكــن مــن ســرقة مصوغــات 
ذهبيــة من غرفة نومها تقــدر قيمتها بمبلغ 

25 ألف دينار.
أمــا المجنــي عليــه الثالــث، فــكان شــخص 
آســيوي، أبلــغ بــأن مســكنه تعرض للســرقة 
إنــه  إذ  مجهوليــن،  لصــوص  جانــب  مــن 
بــاب  أن  الحــظ  لمســكنه  عودتــه  وعقــب 
الغرفــة  بــاب  قفــل  وأن  مفتــوح  مســكنه 

مباشــرة  فتوجــه  فيــه،  القفــل  كســر  تــم 
لتفقــد المصوغــات الذهبيــة التــي يمتلكهــا 
ويضعها بخزانة مالبسه، إال أنها كانت غير 
موجــودة، مؤكــدا أن قيمتهــا تفــوق الـــ 10 

آالف دينار.
وقــال المجنــي عليــه الرابــع اآلســيوي هــو 
اآلخــر، أنــه وأثناء تواجــده بمنطقــة الزنج 
اســتوقفه شــخصان ملثمان، أحدهما وضع 
باســتعمالها  وهــدده  رقبتــه  علــى  ســكينا 
فــي حــال عــدم تســليمهما أموالــه، وتمكنــا 
بتلــك الوســيلة من ســرقة مبلــغ 250 دينار 
وبطاقــات شــخصية وائتمانيــة فضــال عــن 

ساعة تقدر قيمتها بـ 200 دينار.
فأجــرى ضابــط البحث والتحــري تحرياته 

الواقعــة، والتــي توصلــت  حــول مرتكبــي 
إلــى أن المتهــم األول وهــو مــن أصحــاب 
بعدمــا  الواقعــة،  ارتكــب  قــد  األســبقيات 
تمكن من تشكيل عصابة جند فيها كل من 
شقيقه واثنين من أقربائهما، بحيث يدخل 
الشــقيقان المــكان الــذي يرغبون بســرقته، 
فيمــا يبقــى المتهــم الثالــث يراقــب الوضع 
من الخارج، ويتم إخفاء المســروقات لدى 

المتهم الرابع واألول نفسه.
“المتهــم  العصابــة  رئيــس  علــى  وبالقبــض 
األول – من ذوي األسبقيات بمجال السرقة 
والتعاطــي” اعترف بتفاصيل ســرقة اثنين 
مــن المنــازل المذكورين فقــط، وأن المتهم 
الخــارج  مــن  الوضــع  يراقــب  كان  الثالــث 

لهما، كما هدد وشقيقه المجني عليه الرابع 
-اآلســيوي- وســرقا محفظــة نقــوده، مبينا 
أنهم باعوا جزءا من تلك المسروقات فيما 
أخفوا الباقي بمنزله ومنزل المتهم الرابع.

وأثنــاء تفتيــش الشــرطة لمســكن المتهــم 
األول تــم العثور فيــه على مجموعة كبيرة 
مــن المجوهــرات “تراكي وأســاور وخواتم 
وقطــع ذهبيــة مختلفــة منها ســاعة ثمينة، 
 300 ومبلــغ  مســروقين  نقاليــن  وهاتفيــن 
دينــار، فضــال عــن العثــور علــى ســاعة مــن 
نــوع رولكــس مخفيــة فــي ســيارة المتهمة 
علــى  للعثــور  إضافــة  شــقيقته،  الخامســة 
مســكن  فــي  األخــرى  المســروقات  بعــض 

المتهم الرابع عند تفتيشه هو اآلخر.

محاكمة عائلة سرقت 50 ألف دينار من المنازل

دانــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى متهمــان بالشــروع في ســرقة آســيوي 
باإلكراه، كانا تمكنا من اختالس حافظة نقوده وهاتفه النقال إال أن أحد المارة 
أبلــغ ضدهمــا وتمكنــت الشــرطة مــن القبــض عليهمــا وبحوزتهمــا الســكين أداة 
الجريمــة، وقضــت بمعاقبتهمــا بالحبس لمدة ســنة واحدة فقــط بعدما أخذتهما 

بالرأفة.

وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا 
إنــه نظرا لظروف الدعوى ومالبســاتها، 
مــن  بقســط  المتهميــن  تأخــذ  فإنهــا 
الرأفــة وتنــزل بالعقوبة إلــى الحد الذي 
المخــول  بحقهــا  عمــال  بالمنطــوق  ورد 
)72( مــن قانــون  المــادة  لهــا بمقتضــى 

العقوبات.
وتعود التفاصيل إلى أنه وأثناء ما كان 
المجني عليه متواجدا بالقرب من أحد 
المستشــفيات الخاصــة بمنطقــة الرفاع 
يســتقالن  المتهميــن  شــاهد  الشــرقي 
وكان  أحدهمــا  ونــزل  ناريــة،  دراجــة 
أمســكه  والــذي  ملثمــا،  وجهــه  نصــف 
مــن مالبســه وأشــهر في وجهه ســكينا، 
وطلــب منــه أن يبــرز له حافظــة نقوده 
وهاتفه النقــال، فأعطاه الحافظة، فيما 

أخذ الثاني هاتفه.
وحــاول الجناة الفرار بالمســروقات، إال 
أن شــاهد عيــان للواقعــة أبلغ الشــرطة، 
والتــي حضــرت بــذات الوقــت وتمكنوا 
مــن القبض على المتهمين، واللذان كانا 
يبلغــان حين ارتكابهما للواقعة 16 و17 
عامــا، وبحوزتهمــا هاتــف المجني عليه 

وأمواله والسكين أداة الجريمة.
وكانت أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة 
على اعتبار أنهما بتاريخ 1 يناير 2015، 
المبينــة  المنقــوالت  فــي ســرقة  شــرعا 
الوصف والقــدر المملوكة للمجني عليه 
اآلســيوي بطريــق اإلكــراه الواقــع عليه 
بأن قاما بتهديده بسالح وقد خاب أثر 
الجريمة لســبب ال دخــل إلرادتهما فيه، 

وهو القبض عليهما من قبل الشرطة.

سنة لمراهَقين سرقا أموال آسيوي

المنامة - وزارة الخارجية

أدانــت وزارة الخارجيــة الهجــوم اإلرهابــي الــذي اســتهدف نقطة تفتيــش أمنية 
فــي مدينــة مقديشــو بجمهورية الصومــال الفيدراليــة، وأدى إلى مقتــل وإصابة 
عــدد مــن األشــخاص، مؤكــدة تضامــن مملكــة البحريــن مــع جمهوريــة الصومال 
الفيدرالية في محاربة التطرف واإلرهاب ودعم جهودها الرامية الستتاب األمن 

واالستقرار.
وأعربــت وزارة الخارجيــة عــن بالــغ تعازيهــا ومواســاتها ألســر وذوي الضحايــا 
وتمنياتهــا لجميــع المصابين بالشــفاء العاجل جراء هذا العمل اإلرهابي، مشــددة 

على موقف البحرين الرافض للعنف والتطرف واالرهاب بكل صوره وأشكاله.

البحرين تدين الهجوم اإلرهابي 
على نقطة تفتيش في مقديشو

08local@albiladpress.com
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محاكمة 12 شرطيا اعتدوا بسلوك فردي على نزالء

“التحقيـــق الخاصـــة” أثبتـــت مســـؤوليتهم فـــي الواقعـــة وأحالتهـــم للمحاكمـــة

شــرعت المحكمــة الصغــرى الجنائية فــي النظر بواقعة اتهــام النيابة العامة 
لـــ12 شــرطيا بينهــم ضابطــان بأنهــم اعتدوا على عــدد من النــزالء في إدارة 
اإلصالح والتأهيل )ســجن جو(، وقررت إرجاءها لجلســة 20 يونيو المقبل؛ 

لالطالع مع التصريح للدفاع بصورة من أوراق الدعوى.

يذكــر أن القائــم بأعمــال المحامــي العــام 
رئيــس وحــدة التحقيــق الخاصــة محمد 
الهــزاع كان صــرح في 8 مايــو 2019 بأن 
الوحدة اســتكملت تحقيقاتها في واقعة 
االعتــداء علــى ســالمة جســم عــدد مــن 
النزالء بمركز اإلصالح والتأهيل بمنطقة 
جــو، والتــي باشــرتها فــور إخطارهــا بهــا 
بتاريخ 11 أبريل 2019 عقب قيام إدارة 
مركــز اإلصالح والتأهيــل، بالتحفظ على 
ضابطين وبعــض األفراد التابعين لقوات 

علــى  باالعتــداء  لقيامهــم  العــام؛  األمــن 
ســالمة جســم عدد من النــزالء بالضرب، 
بداخل المركز أثناء تأديتهم لوظيفتهم.

شــهادة جميــع  ســماع  تــم  أنــه  وأوضــح 
النــزالء مــن المجنــي عليهــم وممــن رأت 
الوحدة االســتماع لشهادتهم، خالل عدة 
جلســات تحقيــق؛ وفقــا لمبــادئ التقصي 
وغيــره  للتعذيــب  الفعاليــن  والتوثيــق 
مــن ضــروب المعاملــة غيــر اإلنســانية أو 
المهينة المنصــوص عليها في بروتوكول 

اســطنبول، والتي توصي بالتيســير على 
المجني عليهم والشهود، بهدف إعطائهم 
مهلــة الســترجاع الوقائــع واإلســهاب في 
وتحديــد  األدلــة  عــن  واإلرشــاد  ســردها 

أدوار المتهمين والتعرف عليهم.
وأضاف أنهم استمعوا إلى شهادة المدير 
المكلــف باإلشــراف علــى مركــز اإلصــالح 
والتأهيــل بمنطقــة جو، بصفتــه القيادية 
إضافــة  المتهميــن،  علــى  واإلشــرافية 
لكونــه القائــم بضبــط الواقعــة، الــذي أكد 
مــن  الصــادر  الســلوك  أن  شــهادته  فــي 
المتهميــن هــو ســلوك فردي دون مســوغ 
مــن القانــون ومخالــف للنهــج المتبــع في 
مراكــز اإلصــالح والتأهيــل الــذي يهــدف 

اإلنســان،  حقــوق  وتعزيــز  احتــرام  إلــى 
وأرفقــت الوحــدة تقارير الطب الشــرعي 
الخاصــة بالمجني عليهم والتي أثبت بها 
مــا ببعــض المجنــي عليهــم مــن إصابــات 

وكيفية وتاريخ حدوثها.
الشــرطة  شــعبة  تحريــات  أرفقــت  كمــا 
الواقعــة  حــول  لهــا  التابعــة  القضائيــة 

وصحتها وتحديد جميع مرتكبيها.
وانتهــت الوحــدة إلــى ثبــوت مســؤولية 
بنــاء  الواقعــة؛  ارتكابهــم  عــن  المتهميــن 
علــى ما توافــر باألوراق من أدلة وقرائن، 
أعضــاء  مــن  متهمــا   12 بإحالــة  فأمــرت 
قوات األمن العام - بينهم ضابطان - إلى 

المحكمة المختصة.

محرر الشؤون المحلية
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عباس إبراهيم

إعادة طلب وحدة لمواطن ألغته “اإلسكان”
المشـــتكي أثبـــت أن العقـــار انتقلـــت ملكيتـــه بالهبـــة لشـــخص آخـــر

قضــت المحكمــة الكبــرى المدنية األولى )الدائرة اإلدارية( بإلغــاء قرار صادر من وزارة 
اإلســكان، كانــت قــد ألغــت فيــه الطلب اإلســكاني الخــاص بمواطن، مدعيــة أن زوجته 
تمتلــك عقــارا ســكنيا بمنطقــة ســار، إذ تقــدم المواطــن بــكل المســتندات التــي تثبت أن 
العقــار المشــار إليــه انتقــت ملكيتــه لشــخص آخر بموجب عقــد هبة، وحكمــت المحكمة 

بإعادة تفعيل طلبه وبالرقم واألولوية ذاتهما.

أن  إلــى  حكمهــا  فــي  المحكمــة  وأشــارت 
المدعــي  أن  فــي  تتمثــل  الدعــوى  وقائــع 
كان قــد تقــدم إلــى وزارة اإلســكان بطلــب 
الحصول على خدمة إسكانية إذ تم قبول 
طلبــه وقيد في العام 2005، إال أنه فوجئ 
بقيــام الــوزارة بإلغاء الطلب، والتي أفادت 
أمام المحكمة في معرض دفاعها أنه ثبت 
المدعــي تملــك عقــارا فــي  لهــا أن زوجــة 
منطقة سار، وبالتالي أصبح المدعي فاقدا 
لشــرط مــن شــروط الحصــول علــى خدمة 
إســكانية، مــا حــدا بهــا إلــى إصــدار القــرار 

اإلســكاني  طلبــه  بإلغــاء  عليــه  المطعــون 
محل التداعي.

المدعــي  تقــدم  الدعــوى  نظــر  وأثنــاء 
بمســتندات تثبت أن العقار المشــار إليه قد 
انتقلــت ملكيتــه إلى شــخص آخــر بموجب 
عقــد الهبــة المــؤرخ 6 مايــو 2015 وســجل 

باسمه.
وقالت المحكمة في أســباب حكمها إنه من 
المســتقر عليه أن تســبيب القرار اإلداري ال 
يكــون الزمــا إال إذا اســتلزمه صريــح نــص 
القانــون، ويفترض في القرار غير المســبب 

أنــه قــام علــى ســبب صحيــح وعلــى مــن 
يدعي العكس أن يقيم الدليل عليه، إال أنه 
إذا أفصحت جهة اإلدارة عن سبب قرارها 
أو كان القانــون يلزمهــا بتســبيبه، فــإن مــا 
تبديــه منــه يكــون خاضعــا لرقابــة القضــاء 
ولــه فــي ســبيل إعمــال رقابتــه أن يمحصه 
عــدم  أو  مطابقتــه  مــدى  مــن  للتحقيــق 
مطابقتــه للقانــون وأثــر ذلــك فــي النتيجــة 

التي انتهى إليها القرار.
وبينــت أن الرقابــة القانونيــة لركن الســبب 
تجــد حدهــا الطبيعــي فــي التأكــد ممــا إذا 
اســتخالصا  مســتخلصة  النتيجــة  كانــت 
ســائغا مــن أصــول تنتجهــا ماديــا وقانونيا، 
فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة 
أو كانــت مســتخلصة من أصــول ال تنتجها 
أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها 
يتطلبهــا  التــي  النتيجــة  ينتــج  ال  ماديــا 

الســبب  لركــن  القــرار فاقــدا  القانــون، كان 
ووقع مخالفا للقانون جديرا باإللغاء.

وانتهت إلى القول أنه ولما كان الثابت من 
األوراق أن العقــار المشــار إليــه، قد انتقلت 
ملكيته إلى شخص آخر بموجب عقد الهبة 
وسجل باسمه، وبالتالي فقد أضحى القرار 
المطعــون عليــه فاقدا ســببه القانوني الذي 
يقــوى على حملــه، ويكون النعــي عليه في 
محلــه بمــا يتعيــن معــه إجابــة المدعي إلى 

طلبه.
فلهــذه األســباب حكمــت المحكمــة بإلغــاء 
القــرار المطعــون عليــه الصــادر مــن وزارة 
ومــا  اإلســكاني،  الطلــب  بإلغــاء  اإلســكان 
يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار أخصهــا إعادة 
وبالرقــم  المدعــي  باســم  الطلــب  تفعيــل 
واألولويــة ذاتهما، وألزمــت المدعى عليهما 

المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

الحبس سنة لخليجي اعتدى على شرطيين في الحوض الجاف
للحكم مــعــارضــتــه  فـــي  الــنــظــر  أثـــنـــاء  ــة  ــم ــك ــح ــم ال أمـــــام  ــل  ــث ــم ي لـــم  ــم  ــه ــت ــم ال

اعتبــرت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى معارضــة شــاب خليجــي )22 عامــا(، كأن لــم تكــن لعــدم مثولــه أمــام 
المحكمة، والمحكوم عليه غيابيا في وقت سابق بالحبس سنة واحدة إلدانته باالعتداء على أحد أفراد الشرطة 

وإهانة مالزم بداخل توقيف الحوض الجاف إثر تورطه بقضية مرورية.

وكانــت النيابــة العامــة أحالــت القضيــة للمحكمــة علــى 
اعتبــار أن المتهــم بتاريــخ 15 أغســطس 2016، ارتكــب 
اآلتي، أوال: اعتدى على ســالمة جســم الشرطي المجني 
عليــه األول وأحــدث بــه اإلصابــات الموصوفــة بالتقريــر 
الطبــي المرفــق ولــم يفضــي ذلــك االعتــداء إلــى مرضــه 
أو عجــزه عــن أداء أعماله الشــخصية لمــدة تزيد عن 20 

يوما، وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لوظيفته.
ثانيــا: رمــى الموظــف العــام ســالف الذكــر بإحــدى طــرق 
العالنية بما يخدش من شرفه واعتباره دون أن يتضمن 
ذلك إســناد واقعة معينة وكان ذلك أثناء وبســبب تأدية 

المجني عليه ألعمال وظيفته.
ثالثــا: أهــان بالقول المجنــي عليه الثانــي الموظف العام 
بــوزارة الداخليــة برتبــة مــالزم، أثنــاء وبســبب تأديتــه 

ألعمال وظيفته. 

وتعــود التفاصيــل إلــى أن مركــز شــرطة الحــد كان قــد 
تلقــى بالًغــا تضمن إبالغ المجني عليه األول )28 عاما - 
شرطي( بما يلي، أنه في يوم 15 أغسطس 2016 وأثناء 
مــا كان علــى واجب عمله في مركــز الحبس االحتياطي 
بــإدارة اإلصــالح والتأهيــل )توقيــف الحــوض الجــاف( 
الصطحــاب الموقــوف -المتهــم- إذ رفــض المذكور ذلك، 
ه باأللفــاظ المبينة بالمحضــر، فضال عن  والــذي قــام بســبِّ

أنه اعتدى عليه بالضرب.
االحتياطــي  الحبــس  مركــز  فــي  يعمــل  أنــه  وأوضــح 
بالحوض الجاف وطبيعة عمله هو شــؤون المحبوســين 
في مركز الحبس االحتياطي، حيث يتسلم المحبوسين 
مــن اإلدارات األمنيــة المختلفــة، ومــن ثــم يأخذهــم إلى 
مــن  االنتهــاء  وبعــد  للفحــص،  المركــز  بداخــل  العيــادة 
الفحص الطبي واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة حيالهم 

يودعهم في التوقيف.
والحاصــل أنــه بتاريخ الواقعة في حوالي الســاعة 7:00 
مســاء وأثنــاء مــا كان علــى واجــب عمله بمركــز الحبس 
المــرور وكان لديهــم  أفــراد شــرطة  االحتياطــي حضــر 
موقوفــان لتســليمهم لمركــز الحبــس االحتياطــي، األول 
عربــي واآلخــر شــاب خليجــي، حيــث قامــوا بتســليمه 
المتهم العربي فقط، وعندما سألهم عن المتهم الخليجي 
قالوا له بأنه ما زال موجودا في مكتب التفتيش فتوجه 
إلى كبينة التفتيش وتبين له وجود المتهم جالســا على 

األرض حيث كان برفقته شرطي آخر.
فســأل ذلــك الشــرطي عن المتبقــي من إجــراءات حيال 
المتهــم، فأفــاد لــه بــأن المتهــم غيــر متعــاون معــه ومــع 
شــرطة المــرور، وهــو ال يريــد أن يتــم تفتيشــه، فما كان 
منــه إال أن ســأل بنفســه المتهــم عــن ســبب عــدم تعاونه 
مع أفراد الشرطة، وحينها فوجئ بالمذكور يصرخ عليه، 
ويتلفظ عليه بألفاظ غير الئقة وغير أخالقية فضال عن 
التهديــدات التــي أطلقهــا بحقهــم جميعا، ثم قــام المتهم 
مــن مكانــه وأمســك به مــن األمام، إذ وضــع ذراعه حول 

عنقه، وضغط بيده على عنقه بقوة.

ولفت إلى أنه في تلك األثناء أمســك بيد المتهم ليبعده 
عنــه، لكــن ذلــك األمــر أدى إلــى حدوث خدش فــي عنقه 
مالبســه،  علــى  يــده  وأنــزل  المتهــم،  أظافــر  بواســطة 
وسحب أزرار مالبسه، مما تسبب في قطع أحد األزرار، 
وحينها تدخل شرطي آخر من الموجودين معه، وتمكن 

من إبعاد الموقوف عنه.
ولــم يكتــف المتهــم بذلــك بــل عندمــا كان ينــوي التوجه 
إلــى إحــدى الطاوالت لوضع الملفات التي كانت في يده 
عليهــا، فوجــئ بقيام المتهم بضربــه بقبضة يده )بوكس( 
مرات عدة على كتفه األيســر وركله بواســطة رجله عدة 
مــرات علــى رجلــه، ومــن ثم تمكــن هو والشــرطي اآلخر 
من الســيطرة عليه، إذ قاما باإلمســاك به والسيطرة على 

تحركاته.
وفي األثناء حضر المالزم المجني عليه الثاني وأمرهما 
)الهفكــري( فــي يــدي  فــوًرا بوضــع األصفــاد الحديديــة 
المتهــم، وبعــد االنتهاء من إجراءاته أخذه لمكتب كاتب 

النوبة واستلمه.
مــن ناحيــة أخــرى، قال المــالزم )29 عامــا( المجني عليه 
الثانــي بالقضيــة، إنه عندما حضر لمكان الواقعة لمعرفة 

أســباب الشــجار وما إن دخل لذلك المكتب قابله المتهم 
باالســتهزاء به، إذ قال للشــرطيين هل هذا هو المسؤول 
الذي تريدون تخويفي به وأشار إليه، فما كان منه إال أن 
أمر الشرطيين بإخراجه من المكتب واتخاذ اإلجراءات 
الالزمــة بحقــه وإيداعــه في الحبس االحتياطي حســب 

النظام.
وأشــار إلى أنه عقب خروجهم من المكتب ســمع صوت 
فوضــى مــرة أخــرى فخرج مــن المكتب وشــاهد المتهم 
مالبســه  مــن  األول  عليــه  المجنــي  بالشــرطي  ممســكا 
عنــه  إبعــاده  يحــاول  الشــرطي  وكان  وكتفــه  العلويــة 
والســيطرة عليــه، وحينهــا الحــظ أثــر جــرح فــي عنــق 
الشــرطي، وتبيــن أن المتهــم هــو مــن تســبب باإلصابــة، 
فأمــر أحــد أفــراد الشــرطة بإبعــاد المتهم عن الشــرطي، 
جميعــا  عليهــم  بالصــراخ  حينهــا  يقــوم  المتهــم  وكان 
ويهددهم بأنه قادر على أخذ حقه من الشرطي المجني 
عليــه األول بواســطة جمــع عــددا مــن أهلــه وأصدقائــه 
مــن بــالده لالعتــداء على الشــرطي، فمــا كان منه إال أن 
أمرهم بأخذه لمكتب كاتب النوبة لتدوين أقواله بشأن 

الواقعة.

ــداف الـــمـــصـــوغـــات الــذهــبــيــة ــ ــه ــ ــت ــ ــة تــخــصــصــت فــــي اس ــابـ ــصـ ــعـ الـ
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طاعة السلطة وأساليب 
المعارضة في الفكر االجتماعي )1(

لــم يــأت هــذا المقــال إال نظــرا لحالــة التــردي التــي تعيشــها األمة حيث انتشــرت قــوى اإلرهاب 
والتطــرف وخطــاب الكراهيــة الــذي يتغطــى بالطائفية والصراعــات الدينية ويدعــو إلى الفتنة 
المذهبية، فنجحت قوى بأفكارها التدميرية، وسيطر خطاب الكراهية، فالحالة العربية الراهنة 
بحاجــة إلــى مراجعــة شــاملة ووقفــة وتظافــر جهــود الجميع للحــد أو لوقف حالة التــردي التي 
نعيشــها اآلن، فقــد بــرزت بعــد ســقوط أو تهلهــل بعــض األنظمة العربيــة المئات من المليشــيات 
والعصابــات المســلحة التــي اختطفــت أو حاولــت اختطــاف الدولــة، وكانــت غايتهــا إشــاعة 
الفوضــى تحــت مســمى الثــورة، علمــا أن العديــد منهــا كان قبــل ســقوط األنظمة يدعــي إيمانه 
بالديمقراطيــة واألخــوة بيــن الطوائف اإلســامية، لكــن بمجرد وصول هذه الجماعات للســلطة 
كشــفت عــن حجــم األحقــاد التاريخيــة التــي تكنها هــذه التيارات لآلخــر، فهذه التيارات ســواء 
كانــت تدعــي انتماءهــا للمذهــب الســني أو المذهب الشــيعي جاءت بذات المشــروع، مشــروع 
طائفــي يهــدف فقــط إلــى تمزيــق المجتمعات تحت شــعارات طائفيــة مقيتة، وســنعرض أمثلة 
لمــا أنتجتــه هذه التيارات من صرعات، فمثــا كان حزب الدعوة وبقية التيارات الطائفية التي 
تحكم العراق وقبل وصوله للسلطة ومن ثم في برامجه االنتخابية يدعي أن الشعب العراقي 
شــعب متعــدد األعــراق والمذاهــب والديانــات، ففيــه العــرب والكــرد والتركمــان واآلشــوريون، 
والصابئــة  والمســيحيون،  والســنة،  الشــيعة  والمســلمون  وغيرهــم،  والشــبك  الفيليــة  والكــرد 
واليزيديــون وغيرهــم وهــذه المكونــات متآخيــة في نســق يشــكل شــعبا واحدا يجمعــه العراق 
ووحــدة المصيــر والمصالح، وحزب الدعوة والجماعــات الطائفية المتحالفة معه، كانوا يدعون 
فــي بياناتهــم وبرامجهــم المقدمة للمجتمــع العراقي والعربي والجهات الحقوقيــة الغربية أنهم 
حريصــون علــى ســامة هــذا التعــدد واســتمراره ضمــن إطــار األخــوة، وكنــا دائما ما نســمع من 

هــذه الجماعــات فــي بياناتهــا وبرامجها السياســية ادعاءهــا الحرص على ضمــان حقوقهم في 
المشــاركة السياســية واالنتخابــات العامة والمحلية، وتخصيص مقاعــد لممثليهم في الجمعية 
الوطنيــة تتناســب والحجــم الســكاني لهــذه المكونــات داخل المجتمــع العراقــي، وضمان حرية 
العبادة والسماح بممارسة طقوسهم الدينية واحترام دور العبادة الخاصة بهم، وفسح المجال 
إلنشــاء مدارســهم وجمعياتهم وصحفهم ووســائل إعامهم الخاصة ومنع ممارسة أي اضطهاد 
سياســي أو دينــي أو عنصــري ضدهــم مــن قبل الســلطة أو المؤسســات األهلية، كمــا ادعت أنها 
تســعى إلــى بنــاء عــراق دســتوري ديمقراطي فيدرالــي، في إطــار الوحدة الوطنية، مــع التأكيد 
علــى وحــدة العــراق أرضا وشــعبا وســيادة، يتســاوى فيــه المواطنون فــي الحقــوق والواجبات 
مــن دون تمييــز عنصــري أو دينــي أو طائفــي، وصدق بعــض العراقيين هذه الشــعارات البراقة، 
بــل صدقــت بعــض التيــارات العلمانيــة القائمة في العــراق أو بعض أقطار الوطــن العربي وبنت 
تحالفات مع تيارات طائفية تتغطى بشعارات وطنية، باعتبار أن هذه الشعارات ال تختلف مع 
مــا تدعــو لــه )صدقا أو كذبا( هــذه التيارات العلمانية، لكن التجربة بينت أن كل هذه الشــعارات 
لــم تكــن إال وســيلة للوثــوب للســلطة، إذ بمجــرد وصول هــذه الجماعــات الطائفية للســلطة عن 
طريق خيانتها الوطن ومعاونتها االحتال األميركي في إسقاط النظام العراقي السابق، بدأت 
التأســيس لمشــروع طائفي ســعت من خاله إلى تهميش مكونات الشــعب العراقي واســتغال 
أحقاد تاريخية وإثارتها بين مكونات هذا الشعب، فمارست التهميش ومست حقوق وحريات 
العبــادة وكممــت األفــواه ومارســت االضطهــاد السياســي والدينــي والعنصــري، لتبــدأ منــذ ذلك 
الحين التأسيس لمشروعها الطائفي الذي لم يأت إال بالوبال على الشعب العراقي ومن ثم على 

الشعوب العربية. وللموضوع تتمة.
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موظفة مستهترة بمركز 
أنجنير الصحي

لقــد عصرتنــي الصحافــة أكثــر مــن 23 عامــا، نمــت علــى شــبابيكها وتمتمت 
تعاويــذ آالمهــا وهمومهــا وحلقــت فــي بطــون النيــران، ومــرت علــي خــال 
مشــواري الصحافــي الكثير من المشــاكل واالتجاهات الخاطئــة في الدوائر 
الحكومية والخاصة، وتعاملت مع نماذج مختلفة من البشــر تروح وتجيء 
بالمخالفــات وتخــزن “التقصيــر واإلهمــال” مثــل الطعــام ورؤوســها منحنيــة 
لألســفل، لكننــي طــوال تلــك الحيــاة الصحافيــة الطويلــة الممتلئة لم أشــهد 
تقصيــرا وإهمــاال واســتهتارا مثــل الــذي شــاهدته عنــد “بعــض” الموظفيــن 
اإلدارييــن بمركــز انجنيــر الصحــي الذين يســيرون عكــس توجهــات القيادة 
الراميــة إلــى توفيــر أفضــل الخدمــات للمواطــن ووفــق أرقــى الممارســات 
اإلدارية واحترام احتياجات المواطن ومصالحه، فالحكومة بقيادة ســيدي 
ســمو رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه ســخرت كل الجهود لارتقاء 
بالخدمــات، ألن المواطــن عنــد ســموه يأتــي فــي الدرجــة األولــى ويحظــى 

باهتمام من نوع فريد وخاص.
أشــعر أن هنــاك تباعــدا كبيــرا بيــن مــا تريــده حكومتنــا الموقــرة متمثلة في 
وزارة الصحــة وبيــن الفريــق اإلداري “وليــس الفريــق الطبــي” بمركــز انجنير 

الصحي، فالمشاكل واضحة وتتكرر بعدة أنماط والتقصير في حق المواطن 
المراجــع ال تخطئــه العيــن، ففي التاســعة من صبــاح يوم األربعــاء 22 مايو، 
قامت ابنتي الكبرى بأخذ ابنتي الوســطى 13 عاما إلى المركز بعد شــعورها 
بـــ “صخونــة والتهــاب في الحلق واألذن”، لكنهما نســيا البطاقــة الذكية نظرا 
للســرعة ومعانــاة البنــت، لكــن كانــت صــورة البطاقــة موجــودة فــي هاتفهــا 
النقال، ورغم ذلك رفضت موظفة استقبال المرضى تسجيل ودخول ابنتي 
بحجة عدم وجود البطاقة األصلية. أخبرتها ابنتي الكبرى بأن لديها صورة 
مــن البطاقــة فــي هاتفها وهي تثبــت هويتها وهذا أهم شــيء، لكنها أصرت 

على التعالي وعدم تسجيل ابنتي، رغم أنها أيام امتحانات. 

أقول لهذه الموظفة المستهترة، ال يوجد قانون يمنع المواطن من  «
العالج في المراكز الصحية طالما يبرز ما يثبت هويته، وابنتي قدمت 

لك صورة من بطاقتها الذكية، وكانت بحاجة إلى العالج والدخول على 
الطبيب. من هنا أناشد وزيرة الصحة ضرورة متابعة الفوضى اإلدارية 

بالمركز ووضع حد للمزاجية وانتهاك حقوق المرضى، “فو الله” لقد 
تحجرت أدمغتنا ونحن ننقل ونكتب عن سوء اإلدارة في هذا المركز.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

تكنولوجيا التعرف على الوجوه 
باستخدام الذكاء االصطناعي

التعــرف علــى الوجــه ليس أمرا جديــدا، لكن التكنولوجيا المتقدمة بســبب الــذكاء االصطناعي 
خلقــت نظاًمــا ثورًيــا للتعــرف علــى الوجــه، هــل تســاءلت يوًمــا كيــف تعمل فاتر ســناب شــات 
وإنســتغرام بشــكل مثالــي علــى وجهك؟ كيف تكــون لديها القدرة على رســم خريطة هندســية 
لوجهــك بدقــة؟ التقــدم فــي التكنولوجيــا جعل الــذكاء االصطناعي جزءا ال يتجزأ منه إلنشــاء 
نظام ذكي قادر على القيام بهذه األشياء. يتكيف الـ Face ID تلقائًيا مع التغييرات في مظهرك، 
من النظارات، إلى مســتحضرات التجميل أو حتى شــعر الوجه المتزايد، إنه مصمم للعمل في 
الداخــل والخــارج وحتــى فــي الظــام الدامس! عندما تم دمــج الذكاء االصطناعــي في أدوات 
التعــرف علــى الوجــه، تــم إنشــاء محرك ذكي أظهــر لنا أهميــة المحتوى المرئي وصعــود برامج 
البيانــات المرئيــة، وهــذا هــو ما كانت تفتقر إليــه أنظمة التعرف على الوجــوه القديمة، لذلك لم 
تكن هناك “كاميرات مراقبة ذكية” قبل الذكاء االصطناعي، وأصبح التعرف على الوجه أسرع 

وأكثر دقة في جميع الظروف، ومن زوايا مختلفة.
متاجر البيع بالتجزئة تســتخدم التعرف على الوجه لتتبع عادات التســوق، وما يشــتري الناس 
فــي الغالــب، وكــم يدفعــون لــكل زيارة، ومــع من يتســوقون، كل هــذه التفاصيل يمكــن اإلجابة 
عليهــا، واالنتقــال إلــى اإلعــان فــي المتجــر، هــل تجعل العمــاء يعــودون، ما الــذي يجذب هذا 
العميل أكثر، يمكن اإلجابة على كل هذه األســئلة بســبب البيانات التي تم التقاطها من التعرف 
علــى الوجــه. المنافــذ الدينيــة كانــت تســتخدم التعــرف علــى الوجه أيضــا في اآلونــة األخيرة، 

بخــاف الحاجــة الرئيســية التخــاذ تدابيــر أمنيــة، خصوصــا فــي بعــض البلــدان التــي تتعــرض 
فيهــا هــذه المباني للتهديد، فإن المؤسســات الدينية تســتخدم أيضا التعــرف على الوجه لجمع 
البيانات حول من كان يحضر االحتفاالت الدينية، ُتستخدم هذه البيانات لتحديد الوجوه التي 

لم تظهر حتى يمكن االتصال بها مرة أخرى.
المؤسسات التعليمية ال تستخدم التعرف على الوجه على طابها فقط، لكن في اآلونة األخيرة 
أصبحــت تســتخدمها علــى المعلميــن، في العديد من المدارس، كان المشــرف يشــتكي من أخذ 
المعلمين وقتا أطول من الازم في االستراحة، لذلك، يمكنهم تتبع أوقات االستراحة للمعلمين 

دون أن يعرفوا أي شيء، وهذا هو األسلوب الفعال الذي يتم بشكل مجهول وبدقة بالغة.
المراكــز الطبيــة بالتأكيــد! هنــاك العديــد من االســتخدامات المفيــدة للغاية للتعــرف على الوجه 
فــي المجــال الطبــي الــذي ســاعد فــي إنقاذ العديــد مــن األرواح، المحــركات الذكية قــادرة على 
تشــخيص االضطرابات الوراثية، خصوصا االضطرابات الوراثية التي لها تأثير على انطباعات 
الوجــه، ويمكــن لهــذه االضطرابــات الوراثيــة أن تؤثــر علــى القــدرات المعرفية للشــخص وعلى 
القلب، لذلك بمجرد تحديد المرض يمكن أن يتخذ اإلجراء الازم مباشــرة دون إضاعة الوقت 

أو المال للمريض.

التعرف على الوجه يقوم بتوليد “البيانات الكبيرة” ومن خالل تحليل البيانات نحن  «
قادرون على إعطاء معنى لهذه البيانات التي تم جمعها.

د. جاسم حاجي

ليســت مبالغــة أن نقــول إن اإلنترنــت اآلن عبــارة عــن ميــدان حــرب حقيقيــة يتــم إنفــاق 
الماييــن مــن الــدوالرات عليهــا من قبل الدول وأجهزة االســتخبارات التــي تقيم وحدات 
ومليشيات وجيوشا إلكترونية كاملة لمهاجمة غيرها من الدول عن طريق بث الشائعات 
وتعميق الخافات بين مكونات هذه الدولة أو تلك، وقد قامت األجهزة األمنية المختصة 
فــي مملكــة البحريــن فــي األيام الماضية باكتشــاف شــبكات معينة تدار ضــد البحرين من 
قطر والعراق ودول أوروبية معينة، وهذا االكتشاف رغم أنه لن يكون األخير إال أنه يركز 
علــى يقظــة هذه األجهــزة وقدرتها على التعامل مع مخاطر هــذا العصر وطبيعة الحروب 

الجديدة ووسائلها. 
والبد أن نؤكد في هذا الســياق أن الطبيعي في هذا العصر وجود هذه الشــبكات ووجود 
هذه الحروب التي يمكنها أن تضر أكثر من الحروب التقليدية التي تعتمد على الجيوش 
العســكرية واألســلحة التقليدية، وال شــك أن مواجهة هذه النوعية من الحروب ال تحتاج 
فقــط إلــى أجهــزة أمنيــة قــادرة علــى المتابعــة والبحــث ومواكبــة تطــورات العصــر، لكنها 
تحتــاج أيضا إلى مســتوى عال من الوعي الشــعبي وفهم للحــروب اإللكترونية وطبيعتها 
وجيوشــها وأســلحتها، ألن الشــخص الموجــود علــى الشــبكة يمكــن أن يكــون أداة لنقــل 

المعلومات الضارة لنفسه وعائلته ومجتمعه ودولته.
فكثيــر مــن النــاس يتطــوع بكتابــة الكثير من األســرار والمعلومات عن نفســه وعــن بيئته 
وظروفــه ودولتــه دون أن يــدري أن هنــاك وحــدات إلكترونيــة معاديــة لبلــده تتلقف هذه 
المعلومــات وتقــوم بتحليلهــا وتصنيفهــا ووضعهــا فــي ملفــات يتــم اســتخدامها في وضع 

خطط الحرب النفسية والتخريب الفكري والنفسي لمجتمعه بأكمله.

وإذا كان الذين يضرون بأمن واستقرار بلدهم عن غير علم وعن غير وعي  «
يحدثون هذه الدرجة من الضرر، فما بالنا بمن يتم تجنيدهم إلمداد هذه 

الشبكات الموجودة خارج الحدود بالمعلومات ويمهدون سبل الغزو 
الفكري، مثل هؤالء الذين وضعت أجهزتنا األمنية أيديها عليهم بمثابة 
طابور خامس أو بمثابة السوس الذي ينخر في عظام الوطن، وبغض 

النظر عن شعارات الديمقراطية وحقوق اإلنسان وحرية التعبير، فاإلنترنت 
في هذه األيام يعد من أخطر وسائل اختراق الدول واإلضرار بالسلم األهلي، 
ولوال هذا الخطر الكبير لما قامت الصين - ومن بعدها روسيا - باستخدام 

إنترنت بضوابط معينة تحفظ لها أمنها وتحميها من هجمات كثيرة.

اإلنترنت ميدان حرب بكل معاني الكلمة

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

مصــادر ذات صلــة بــأركان في القيادة اإليرانية كانت قد أكدت األســبوع الماضي – ونقله 
المقال بعنوان “طهران اتخذت قرار التهّور االســتراتيجي، الصفقة الســّرية في بالها” – أن 
إجراءاتهــا االنتقاميــة ستشــمل اســتهداف أنابيب النفط الســعودية وغيرهــا من المصالح 
والمواقع النفطية السعودية واإلماراتية، وقالت أيضًا إن اإلجراءات ضد السفن واألنابيب 
ســتكون “مجــرد خطــوات أولــى” تليهــا إجــراءات تــدق فــي عصــب المصالــح األميركيــة 
المباشــرة – بالــذات فــي العراق حيث الخاصرة األميركية الضعيفة بســبب تواجد القوات 
األميركية هناك. الواليات المتحدة اتخذت قرار ســحب الدبلوماســيين من العراق بســبب 
“تهديــد وشــيك” علــى صلــة مباشــرة بإيــران وراءه ميليشــيات بقيــادة “الحــرس الثــوري” 
اإليراني، حســبما قاله مســؤولون أميركيون رفضوا الكشــف عن المعلومات االســتخبارية 
التــي دفعــت إلــى اتخاذ قرار اإلغاق الجزئي للســفارة األميركية في بغــداد، وفي بيروت 
دعــت الســفارة األميركيــة مواطنيها فــي لبنان إلى “اليقظة” حيــال “تزايد حدة التوتر في 
المنطقــة”. وزيــر الخارجيــة األميركــي مايــك بومبيــو الذي أعلــن من موســكو أن الواليات 
المتحدة “ال تسعى إلى الحرب مع إيران” قال للروس أيضًا إن الواليات المتحدة متمسكة 
بمطالبهــا ولــن تتراجع، وجاهزة الســتخدام القوة العســكرية “ضد أي اســتفزاز من إيران”، 
حسبما نقلته المصادر، قال للروس إنه واثق أن جهودها لن تتمكن من أن تثني إيران عن 
تعنتها ورفضها القاطع التوقف عن مشاريعها الصاروخية واإلقليمية المتمثلة في التوسع 
فــي العــراق وســوريا ولبنــان واليمن عبر الميليشــيات التابعة لها. قــال، إن على طهران أن 

“تتعّلم الدرس الثقيل” الذي ستتلقاه.
الكرملين تحدث عن “استفزاز” واشنطن لطهران وأعرب عن قلقه إزاء “تفاقم التوتر”، لكن 
الرئيس فاديمير بوتين وقف مستعّدًا للتدخل عبر اتصاالت هاتفية مع إيران وإسرائيل 
كي ال تتطور األمور بينهما إلى مواجهة عســكرية مباشــرة، أو عبر لبنان، هذه أولوية لدى 
ســيد الكرمليــن حيــث يتمنــى أن يكــون لديــه نفوذ مــع القيادتيــن اإليرانية واإلســرائيلية 
نظرًا لعاقاته الجيدة معهما، هكذا يمكن للدبلوماســية الروســية أن تساهم في نزع فتيل 
أساســي واحتواء المواجهة األميركية – اإليرانية أيضًا. هذه مهمة ليســت ســهلة لكن في 

نجاحها فوائد ضخمة للدبلوماسية الروسية.

حلقة العالقة اإليرانية – اإلسرائيلية تبدو أقل توتراً وأكثر غموضًا في هذه  «
الفترة وسط التشنج العلني والتأهب العسكري على الجبهتين األميركية 

واإليرانية، مفاتيح تلك العالقة لها خصوصيتها علما أن تاريخ العالقة اإليرانية 
– اإلسرائيلية تميز بالتهادنية والتفاهمات غير الُمعلنة، إجراءات إسرائيل 

ضد المواقع اإليرانية انحصرت في ساحة المعركة السورية خالل األشهر 
القليلة الماضية وجاءت لتفتح ثغرة في التهادنية لم يكن واضحًا إن كانت 

نبرة استثنائية أو نقلة نوعية ضمن استراتيجية إسرائيلية جديدة.”إيالف”.

االستفزاز إلى الصفقة في موازين استدراج المواجهة العسكرية األميركية اإليرانية )2(

راغدة درغام
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تشــييد بــرج لزيــادة إيــرادات صنــدوق احتياطــي األجيــال

لردم “بندر ودانات الساية”

أظهــرت أحــدث بيانــات نشــرت علــى موقــع مجلــس المناقصــات 
أولهمــا  اإلســكان،  لبنــك  مناقصتيــن  فتــح  أمــس،  والمزايــدات، 
لتعيين مقاول للقيام بأعمال الردم لمشروع بندر الساية ودانات 
الساية، تقدم إليها 11عطاء، علق 4 منها، وأقل عطاء بنحو 7.5 

مليون دينار، في حين أكبرها بقرابة 85.4 مليون دينار.

وتهدف هذه المناقصة لتعيين 
مقــاول ألعمــال الــردم البحري 
فــي منطقة الســاية التي تقدر 
مســاحتها بنحــو 2.36 مليــون 
متــر   2,368,341( مربــع  متــر 
مربــع(، حيث تتضمــن عمليات 
الــردم وإنشــاء شــاطئ بحري، 
جــدار للقنــاة المائية مع كاســر 
القنــاة  األمــواج، حفــر مجــرى 
المالحــة،  أدوات  البحريــة، 

واالختبارات الجيوتقنية.
مناقصــة  البنــك  طــرح  كمــا 
الكميــات  ماســح  لتعييــن 
لمشــروعي دفــان بندر الســاية 
ودانات الســاية، الذي ســيقدم 
الكميــات  مســح  خدمــات 
علــى  اإلشــراف  مرحلــة  فــي 
مســاحة  علــى  المشــروعين 
تقريًبــا،  225 هكتــار  مقدارهــا 
تقــدم إليهــا 5 عطــاءات أقلهــا 

بنحو 16.1 ألف دينار. 
وأظهــرت البيانــات على موقع 
 15 فتــح  أمــس  المجلــس 
مناقصــة، تابعــة إلــى 9 جهــات 
حكوميــة، بإجمالــي 73 عطاء، 

فــي حين تم تعليــق 20 عطاء 
مناقصــات.   10 إلــى  تابًعــا 
وبلــغ مجمــوع أقــل العطاءات 
المقدمة نحو 9.5 مليون دينار. 
وفتــح المجلــس 3 مناقصــات 
لشــركة نفط البحريــن )بابكو(، 
أولهــا لتوقيع عقــد زمني لمدة 
3 سنوات وذلك لتوفير كبائن/ 
خزانــات المطابــخ، تقــدم إليها 
وأقــل  تعليقهمــا  تــم  عطــاءان 
عطاء بنحو 162.4 ألف دينار، 
والثانية لتوريد أجهزة لوحدة 
تقــدم   ،1 رقــم  الهيدروجيــن 
إليهــا 3 عطــاءات، علــق اثنــان 
منها، وأقل عطاء بنحو 653.6 
ألــف دوالر )مــا يعــادل 245.8 
ألف دينــار(، واألخيرة للتأهيل 
المســبق العــام لتوفير خدمات 
الخاصــة  والتنظيــف  اإلزالــة 
بخزانــات التخزيــن تقدم إليها 
يتــم  أن  دون  عطــاءات   10

اإلفصاح عن قيمة أي منها.
كمــا فتح المجلــس مناقصتين 
وشــؤون  األشــغال  لــوزارة 
البلديات والتخطيط العمراني 

أبرزهمــا  األشــغال(،  )شــؤون 
احتياطــي  مبنــى  مشــروع 
وتقديــم  القادمــة،  األجيــال 
الخدمات االستشــارية لمســح 
العقــد،  وبعــد  قبــل  الكميــات 
تقــدم إليهــا 7 عطــاءات، علــق 
المشــروع  ويشــمل  أحدهــا. 
متعــدد  مكاتــب  بــرج  تشــييد 
األدوار، يضم موقًفا للسيارات 
إلــى  الطوابــق،  متعــدد 
األطعمــة  لبيــع  منافــذ  جانــب 
معتدلــة،  بأســعار  والمرطبــات 
مــع تطويــر المواقــع والمرافق 
مــن  والغــرض  لــه.  التابعــة 
المشــروع هــو ضمــان تحقيــق 
مزيد مــن اإليــرادات لصندوق 
القادمــة.  األجيــال  احتياطــي 
خليــج  فــي  المشــروع  ويقــع 

البحرين بمدينة المنامة. 
المجلــس  فتــح  وكذلــك 

مطــار  لشــركة  مناقصتيــن 
البحرين، أولهما لتوريد أجهزة 
المكتبيــة  اآللــي  الحاســب 
أن  علــى  للشــركة  والمحمولــة 
لســنتين  التعاقــد  مــدة  يكــون 
و4 ســنوات ضمان، تقدم إليها 
6 عطــاءات علــق اثنــان منهــا، 
وأقــل عطــاء بنحــو 82.2 ألــف 
دينار، والثانية لتقديم خدمات 
التخلص وإعادة تدوير وجمع 
والســائلة  الصلبــة  المخلفــات 
لمطــار البحريــن الدولي، تقدم 
إليهــا 5 عطــاءات علــق اثنــان 
بنحــو  عطــاء  وأقــل  منهــا، 
294.4 ألــف دينــار. والمناقصة 
تشــغيل  ألعمــال  الثانيــة 
الصــرف  محطــات  وصيانــة 
الصحــي الفرعيــة، تقــدم إليها 
5 عطــاءات علــق أحدها وأقل 
عطاء بنحو 515.7 ألف دينار، 

في حين أكبرها بقرابة 750.3 
ألف دينار.

وأيًضــا فتح المجلس مناقصة 
لشــركة طيران الخليج لتزويد 
المســتندات،  إنشــاء  برنامــج 
تقــدم إليهــا 3 عطــاءات علــق 
اثنــان منهــا وأفصح عــن قيمة 
 443.8 بنحــو  وحيــد  عطــاء 
ألــف دوالر )مــا يعــادل 166.9 
ألــف دينــار(، ومناقصــة لهيئــة 
البحريــن للســياحة والمعارض 
وتجهيــز  وتصنيــع  إلعــداد 
جنــاح  وتفكيــك  وتســليم 
فــي   )IMEX 2019( معــرض 
تقــدم  بألمانيــا،  فرانكفــورت 
 34 بـــ  أقلهمــا  عطــاءان  إليهــا 
ألــف دينــار. عــالوة علــى ذلك، 
فتح المجلس مناقصة لديوان 
واإلداريــة  الماليــة  الرقابــة 
لموظفــي  الصحــي  للتأميــن 
الديوان وأسرهم لمدة سنتين 
اعتباًرا من 1 أغسطس 2019، 
تقــدم إليهــا 4 عطــاءات علــق 
بنحــو  عطــاء  وأقــل  أحدهــا 
101.3 ألــف دينــار، ومناقصــة 
لتوريــد  البحريــن  لجامعــة 
كتب دراســية للجامعــة وكلية 
البحريــن للمعلمين، تقدم إليها 
5 عطــاءات، علــق اثنــان منهــا، 
وأقــل عطــاء بنحــو 62.1 ألــف 

دينار.

نمو شركات “اليورو” 
أضعف من المتوقع

أظهر مسح تسارع نمو شركات منطقة اليورو 
الكبيــر  بالقــدر  ليــس  لكــن  الشــهر  هــذا  قليــال 
قطــاع  فــي  عميــق  انكمــاش  بفعــل  المتوقــع، 
متزايــد  بشــكل  يؤثــر  التحويليــة  الصناعــات 
علــى شــركات الخدمات.والشــهر الماضي، أثار 
رئيس البنــك المركزي األوروبي ماريو دراجي 
القتصــاد  الدعــم  مــن  مزيــد  تقديــم  احتمــال 
منطقة اليورو إذا استمر تباطؤه ومن المرجح 
أن يعــزز مســح يــوم أمــس بواعث قلــق صناع 

السياسات.
وارتفــع مؤشــر آي.إتــش.إس ماركــت المجمــع 
لمديري المشتريات، الذي يعد دليال جيدا على 
حالــة االقتصــاد، قليال فحســب إلــى 51.6 هذا 
الشــهر مــن قراءة نهائية عنــد 51.5 في أبريل، 

ليأتي دون متوسط التوقعات البالغ 51.7.

لندن - رويترز

دبي - العربية.نت

كشــف تقريــر لشــركة “هــواوي” الصينيــة أنهــا قــد تطــرح نظــام التشــغيل 
الخــاص بهــا للهواتــف الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتــر المحمــول فــي الصيــن، 
بحلــول الخريــف المقبــل، بعــد أن أدرجــت الواليــات المتحدة الشــركة في 

القائمة السوداء. 

وقال رئيس أعمال المستهلكين في 
شــركة “هــواوي”، ريتشــارد يــو، فــي 
تصريحات لقناة CNBC األميركية، 
إن النســخة الدوليــة مــن النظــام قد 
أو  األول  الربــع  فــي  جاهــزة  تكــون 

الثاني من العام 2020.
هــذا  ورطــة  فــي  الشــركة  ووقعــت 
األســبوع بعد قــرار “غوغــل” حرمان 
أجهــزة “هواوي” من نظام التشــغيل 
عقــب  بهــا،  الخــاص   Android
نقــل  أو  بيــع  بحظــر  أميركــي  أمــر 
التكنولوجيــا األميركية إلى الشــركة 

الصينية.
مازلنــا  “اليــوم  يــو  ريتشــارد  وقــال 
 Microsoft Windows بـــ ملتزميــن 
لــم  إذا  لكــن   ،Google Android و 
فســتعد  اســتخدامها،  مــن  نتمكــن 
هــواوي الخطــة B الســتخدام نظــام 

التشغيل الخاص بنا”.
تايمــز”،  “غلوبــال  وذكــرت صحيفــة 

وهي صحيفة صينية تديرها الدولة 
 ”HongMeng“ أن المنصة - المسماة
- تخضــع الختبار وســتحل تدريجيا 
بحســب  أندرويــد،  نظــام  محــل 
وقــال  بــرس”.  “فرانــس  نقلتــه  مــا 
المســؤول فــي الشــركة: “ال نريــد أن 
نفعــل هــذا، لكننا ســنضطر إلــى ذلك 
بســبب الحكومــة األميركيــة. أعتقد 
أن هــذا النــوع مــن األمــور، لن يكون 
لنــا،  بالنســبة  ســيئة  أخبــار  مجــرد 
ولكــن أيًضــا أخبــار ســيئة للشــركات 

األميركية؛ ألننا ندعمها”.
األميركيــة  التجــارة  وأعلنــت وزارة 
مــن   68 “هــواوي”و  أضافــت  التــي 
“القائمــة  إلــى  الصينيــة  الشــركات 
عــن  الماضــي،  األســبوع  الســوداء” 
تنفيــذ  قبــل  يوًمــا   90 مدتهــا  مهلــة 
لهــواوي  يســمح  ممــا  الحظــر،  قــرار 
بعــض  اســتخدام  فــي  باالســتمرار 

الخدمات.

“هواوي”: سنطرح بديال لـ “أندرويد”
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7.5
دينار مليون 

فتح مجلس المناقصات والمزايدات في جلسته  «
أمس مناقصتين لوزارة المواصالت واالتصاالت، 

أبرزهما لمشروع الخطة الوطنية الخامسة 
لالتصاالت، تقدم إليها 3 عطاءات. وتسعى الوزارة 

إلى تعيين مستشار مؤهل ومختص من خالل 
طلب تقديم العروض هذا للمساعدة في تطوير 

وصياغة مشروع الخطة الوطنية الخامسة 

لالتصاالت وكذلك تقديم المساعدة في التنفيذ. 
إضافة إلى مجاالت السياسة التي أوصى بها 

الخبير االستشاري الناجح، تدرك الحكومة 
الحاجة إلى مواصلة تطوير بعض عناصر 

السياسة التي بدأت في مشروع الخطة الوطنية 
الرابعة لالتصاالت ومازالت جارية. والمناقصة 

الثانية للترقية المتكاملة لنظام االتصاالت 

الصوتية، حيث ترغب الوزارة ببدء هذا المشروع 
بسبب قنوات النظام الحالي ونقل الموجات 

األرضية إلى االتصاالت الجوية من محطة 
اإلرسال الحالية في الحد إلى موقع جديد تماَما 
فالبد من مصدر المعدات، تقدم إليها عطاءان 

أقلهما بنحو 335.4 ألف دينار، في حين أكبرهما 
بقرابة 338.3 ألف دينار.

تعيين مستشار للخطة الخامسة لالتصاالت

ارتفعت إصدارات الســندات والصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي بمقدار 
32 مليــار دوالر فــي الربــع األول مــن عــام 2019، ممــا رفــع الديــون المســتحقة فــي 
المنطقــة إلــى 478 مليــار دوالر. وفــي الوقــت نفســه، انخفضت العائــدات في دول 
مجلــس التعــاون الخليجي، مدعومة بارتفاع أســعار النفط والتي أســهمت بدورها 
فــي ضبــط أوضــاع المالية العامة في جميــع دول المنطقة - وفقا لتقرير صادر عن 

وحدة بحوث بنك الكويت الوطني.

إصــدارات  أن  إلــى  التقريــر  وأشــار 
أدوات الديــن الســيادية تزايــدت علــى 
مــن  كال  بقيــادة  اإلقليمــي،  المســتوى 
الســعودية وقطــر، بدعــم مــن انخفــاض 
التصنيــف  تكاليــف االقتــراض وجــودة 
االئتماني وإقبال المستثمرين الدوليين 
علــى إصــدارات الديــن اإلقليميــة. ومن 
الســندات  عائــدات  تظــل  أن  المتوقــع 
اإلقليمية منخفضة، في حين قد تتزايد 
المســتوى  علــى  الســندات  إصــدارات 

اإلقليمي مقارنة بالعام 2018.

 تراجع عائدات السندات 
الخليجية 

الضــوء علــى عائــدات  التقريــر  وســلط 
الســندات الخليجيــة مؤكدًا أنها ســارت 
على خطى نظيراتهــا العالمية واتخذت 
اتجاهــا تراجعيــًا فــي الربــع األول مــن 

النمــو  تباطــؤ  ظــل  فــي   2019 العــام 
سياســات  باتبــاع  وإشــارات  العالمــي 
معــدالت  وانخفــاض  تيســيرية  نقديــة 
التضخــم وانتعــاش أســعار النفــط مــن 
أدنــى مســتوياتها فــي ديســمبر 2018. 
وجــاءت البحريــن وســلطنة عمــان فــي 
أعلــى  شــهدت  التــي  الــدول  صــدارة 
مــن  الرغــم  علــى  التراجــع،  معــدالت 
الضغط المســتمر على أوضاعها المالية. 
الســندات  عائــدات  انخفــاض  ويرجــع 
فــي البحريــن إلــى قيــام دول الخليــج، 
 10 بقيمــة  مالــي  دعــم  بتقديــم حزمــة 
مليــارات دوالر مؤخــرًا، باإلضافــة إلــى 
تطبيق سلســلة من اإلصالحات المالية. 
كمــا تراجعــت أيًضــا عائــدات الســندات 
خلفيــة  علــى  حــاد  بشــكل  العمانيــة 
الوعــود المتعلقــة بتطبيــق اإلصالحــات 
المالية، وتحديدًا تطبيق ضريبة القيمة 

المضافة.
إصــدارات  علــى  تعليقــه  ســياق  وفــي 
دول  فــي  والصكــوك  الســندات 
مجلــس التعــاون الخليجــي قــال كبيــر 
االقتصادييــن لمجموعــة بنــك الكويــت 
الوطنــي، ســعادة شــامي “ تتميــز جميــع 
فــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس  دول 
مســتقرة  نمــو  بآفــاق  الحاضــر  الوقــت 
ولــدى معظمهــا تصنيفــات ائتمانيــة من 
أن  المتوقــع  ومــن  االســتثمار.  درجــة 
يتزايــد الطلــب الدولــي علــى الســندات 
علــى   2019 العــام  فــي  الخليجيــة 

لخمســة  الوشــيك  االنضمــام  خلفيــة 
دول خليجيــة )باســتثناء عمــان( ضمــن 
مؤشــرات “جي.بــي مورجــان” لســندات 
ومــن  الناشــئة.  األســواق  حكومــات 
المرجــح أن تجــذب المنطقة حوالي 30 
مليــار دوالر من التدفقــات المالية، على 
أن يذهــب أكثرهــا إلــى الســعودية، أكبر 

أسواق الدين في المنطقة”. 
 وأضاف أن األطر القانونية والتنظيمية 
في المنطقة شهدت تطورات ملحوظة، 
لتحســين إدارة وتنظيم الديون وزيادة 
األســواق،  إلــى  والوصــول  الشــفافية، 
الوقــت  فــي  المعلومــات  وتوافــر 
المناســب، حيــث تم إقــرار قانون الدين 
العــام وإنشــاء مكتــب إدارة الدين العام 
في اإلمارات، بينما شهدت سوق تداول 
الســندات  وتــداول  إطــالق  الســعودية 

والصكوك في 2018.
وأضــاف التقريــر أنــه وعلــى الرغــم مــن 
تباطــؤ وتيــرة إصــدارات أدوات الديــن 
أنهــا  إال   ،2018 العــام  فــي  الخليجيــة 
شهدت ارتفاعًا قويًا في الربع األول من 

العــام 2019 وبلغــت مســتوى تاريخــي 
بقيمــة 32 مليار دوالر، ومن المرجح أن 

تظل قوية على مدار العام.

12 مليار دوالر االكتتاب 

بسندات أرامكو

وأضاف شــامي”في الربع األول، شــهدنا 

تطــورات مهمــة بمــا فــي ذلــك االكتتاب 
أرامكــو ألول  علــى إصــدارات ســندات 
ومــن  دوالر”.  مليــار   12 بقيمــة  مــرة 
المتوقــع أن ينمــو إصــدار ســندات دول 
عــام  فــي  الخليجــي  التعــاون  مجلــس 
2019، نتيجة للميزانيات التوسعية إلى 
حــد كبيــر واحتياجــات إعــادة التمويــل 

الناشئة عن الديون المستحقة”.

الكويت - الكويت الوطني

زيادة بإصدارات السندات والصكوك بدول الخليج

العوائد السيادية الخليجية )%(

أمل الحامد

مـــورجـــان” ــي  ــي.بـ “جـ فـــي  اإلدراج  ــد  ــع ب األمــــــوال  ــات  ــق ــدف ت دوالر  ــار  ــي ــل م  30

32
مليـــار دوالر

انخفاض عائدات 
السندات 

بالبحرين عقب 
حزمة الدعم 

الخليجي

سعادة شامي

 ارتفاع الديون 
المستحقة 

بالمنطقة إلى 
478 مليار 

دوالر
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كشــف الرئيــس التنفيــذي لشــركة مطــار 
انضمــام  عــن  البنفــاح  البحريــن محمــد 
شركات جديدة إلى قرية الشحن الجوي 
الجديــدة الواقعــة شــمال مــدرج المطــار، 
فــي الوقــت الــذي تســتعد فيــه الشــركة 
القريــة  هــذه  لتطويــر  مناقصــة  لطــرح 
اللوجســتية. وقال البنفــاح “وقعنا عقدا 
مع شــركة “فديكس” في وقت سابق، وال 
يــزال هناك عقدان في طور التفاوض مع 

شركتين”.
توقيــع  مــع  “بالتــوازي  بالقــول  ومضــى 
العقــود نســير في مســار مخطــط تطوير 
قرية الشــحن اللوجستية الجديدة، نأمل 

في طرح المناقصة في الفترة المقبلة”.
وتحدث البنفاح عن خطط شركة مطار 
البحريــن الدولي فيما يتعلق باســتقطاب 
فــي  للتشــغيل  شــركات طيــران جديــدة 

مبنــى  اســتكمال  مــع  خصوصــا  المطــار 
المســافرين الجديــد وافتتاحه في وقت 

الحق من هذا العام.
وأوضــح البنفاح “ســيكون هناك برنامج 
تســويقي ســنبدأه فــي المرحلــة المقبلــة، 
إنجــاز  علــى  ينصــب  الحالــي  تركيزنــا 
وافتتاحــه،  المســافرين  مبنــى  مشــروع 
وبعــد ذلــك ســنركز علــى مســألة تســويق 

المطار لشركات طيران جديدة”.
قبيــل  البنفــاح  تصريحــات  وجــاءت 
إعان شــركة مطــار البحرين الدولي هذا 
األســبوع عن توقيع لتجديــد عقد تأجير 
مســتودعات في مطــار البحريــن الدولي 
تعتبــر  حيــث  المقبلــة،  العشــر  للســنوات 
شــركة DHL Express أحد أهم الشركاء 
البحريــن  مطــار  فــي  اإلســتراتيجيين 
التشــغيلية  عملياتهــا  بــدأت  إذ  الدولــي، 
فــي المطــار منــذ نحــو أربعين عامــا على 
مســاحة إجماليــة تبلــغ نحــو 57 ألف متر 
مربــع غــرب مبنــى المســافرين مخصصة 

ألنشطة الشحن الجوي، والتي تشكل 56 
% مــن إجمالــي عمليــات الشــحن الجوي 
المطــار، كمــا وقعــت شــركة  الكليــة فــي 
المطــار مــع فيديكس إكســبريس خطاب 
إعان نوايا بشأن تأجير مستودعات في 

منطقة الشحن الجوي الجديدة.

 االتفاقية مع “إجيس” 
الفرنسية

يذكــر أن شــركة مطــار البحريــن وقعــت 
اتفاقيــة فــي شــهر نوفمبــر الماضــي مــع 
“إجيــس”  الفرنســية  الهندســية  الشــركة 

توفيــر  عــن  المســؤولة  األخيــرة  لتكــون 
خدمــات التصميــم واإلشــراف لمشــروع 
البالغــة  تطويــر قريــة الشــحن الجديــدة 
مساحتها 25 ألف متر مربع، والتي تتألف 
للطائــرات،  وموقــف  مســتودعات  مــن 
المؤهلــة  التحتيــة  البنــى  إلــى  إضافــة 

الجــوي  الشــحن  حركــة  مــع  للتعامــل 
والتجــارة اإللكترونيــة الســريعة، كما أنها 
التكنولوجيــة  الوســائل  بأحــدث  مــزودة 
الشــحن،  عمليــات  كافــة  إلدارة  الازمــة 
وهــو مــا يعــزز مكانــة البحريــن كإحــدى 
فــي  لاســتثمارات  الجاذبــة  المناطــق 

منطقة الشرق األوسط.

البنفالح: مناقصة لتطوير قرية الشحن الجوي
ــدة ــ ــدي ــ ــاب شـــــركـــــات طـــــيـــــران ج ــ ــط ــ ــق ــ ــت ــ ــة الس ــيـ ــقـ ــويـ ــسـ ــة تـ ــ ــط ــ خ

محمد البنفالح

إنهــا  الماضــي  الثاثــاء  اإلمــارات  قالــت 
ســتمنح 6800 مســتثمر أجنبــي تأشــيرات 
“البطاقــة  نظــام  بموجــب  دائمــة  إقامــة 
إجمالــي  بلــغ  بعدمــا  الجديــد،  الذهبيــة” 
 100 الخليجيــة  الدولــة  فــي  اســتثماراتهم 

مليار درهم )27 مليار دوالر(.
فــي  لألجانــب  اإلقامــة  تأشــيرة  وتجــدد 
اإلمــارات لعــدد قليل مــن الســنوات، وعادة 
لكــن  بعملهــم،  مرتبطــة  اإلقامــة  تكــون  مــا 

خططــا  الماضــي  العــام  أعلنــت  الحكومــة 
لتيسير قواعد منح التأشيرات.

وقــال نائــب رئيــس دولة اإلمــارات ورئيس 
مجلــس الوزراء وحاكم دبي الشــيخ محمد 
بــن راشــد آل مكتــوم علــى تويتــر “أطلقنــا 
“البطاقــة  الدائمــة  اإلقامــة  نظــام  اليــوم 
الذهبيــة” فــي دولــة اإلمــارات إقامــة دائمة 
للمســتثمرين وللكفــاءات االســتثنائية فــي 
مجــاالت الطــب والهندســة والعلــوم وكافة 

الفنون”.
مســتحقي  مــن  األولــى  “الدفعــة  وأضــاف 

اإلقامــة الدائمــة “البطاقــة الذهبيــة” 6800 
 100 مســتثمر تبلــغ إجمالــي اســتثماراتهم 

مليار درهم”.
العــام  مــن  مايــو  فــي  اإلمــارات  وأعلنــت 
الماضــي خططــا لمنح تصاريــح إقامة لمدد 
أطــول للمســتثمرين وكبــار العلمــاء ورجال 
األعمال في مسعى لدعم اقتصادها وسوق 
العقارات الذي تأثر بانخفاض أسعار النفط، 

لكنها لم تشر إلى نظام “البطاقة الذهبية”.
تراجــع  منــذ  االقتصــادي  النمــو  وتباطــأ 
أســعار النفــط فــي العــام 2014، فيما يعاني 

المهنيون من ركود أو تراجع سوق العمالة.
وقــال الشــيخ محمــد علــى تويتــر “ســيتم 
الذهبيــة”  “البطاقــة  الدائمــة  اإلقامــة  منــح 
للمتميزيــن وللمواهــب االســتثنائية، ولــكل 
من يســاهم بإيجابية فــي قصة نجاح دولة 

اإلمارات”.
العــام  اإلماراتــي  الــوزراء  ووافــق مجلــس 
الماضــي كذلــك علــى منح تأشــيرات مدتها 
لألجانــب  للتجديــد  قابلــة  ســنوات  عشــر 
الذين تقدر استثماراتهم في الدولة بعشرة 
مايين درهم على األقل إذا بلغت أصولهم 

غير العقارية 60 % على األقل من إجمالي 
األصــول. ويمكــن للمســتثمرين اصطحــاب 

زوجاتهم وأطفالهم لإلقامة في البلد.

كما أقر المجلس إقامة مدتها خمسة أعوام 
لمــن يمتلك عقارا في اإلمــارات تبلغ قيمته 

خمسة مايين درهم على األقل.

اإلمارات تمنح 6800 مستثمر أجنبي إقامة دائمة

الخليــج  بــدول  الذهــب  أســواق  تســتعد 
وتزايــد  جديــد  انتعــاش  موســم  الســتقبال 
بعمليــات الشــراء والبيع وذلك خال العشــرة 
األيام األخيرة من شــهر رمضان، وهي الفترة 
مــع  أيضــا  تزامنــا  الفطــر  عيــد  تســبق  التــي 
تصاعــد التوتــرات الجيوسياســية بالمنطقــة 
وهو ما يدفع العائات لادخار وسط وصول 

األسعار لمستويات مغرية للشراء.
وقــال تجــار بأســواق المنطقــة، إن التوتــرات 
بالمنطقــة  ظهــرت  التــي  الجيوسياســية 
مؤخــرا واقتــراب عطلــة عيد الفطر ستشــعل 
األســواق وسترفع األســعار بشكل كبير وذلك 
وســط وجــود مؤشــرات تؤكد ارتفــاع الطلب 

للمعــدن األصفر بيــن العائات بغرض االدخار 
واالستثمار الطويل.

أســعار  ســجلت  “مباشــر”،  حســابات  ووفــق 
الذهــب تراجعــات منــذ نهايــة العــام الماضــي 
وحتــى أمــس تراوحــت نســبتها بيــن 0.8%، 

و0.7%.
وســجلت أســعار الذهب باإلمــارات تراجعات 
فــي تلــك الفترة بلغت نســبتها %0.7، وشــهد 
ســعر جرام الذهب من عيار 24 تراجعًا بنحو 
 40.10( درهــم   150.43 بالغــًا  درهــم   1.07
دوالر(، ووصــل ســعر جــرام الذهب مــن عيار 

18 ل112.82 درهم )30.71 دوالر.(
الذهــب  أســعار  ســجلت  الســعودية،  وفــي 
ارتفاعات خال تلك الفترة من العام الجاري 
تبلغ نسبتها %0.7، وشهد سعر جرام الذهب 

من عيار 24 تراجعًا ليصل إلى 153.59 ريال 
)41.80 دوالر(، ووصل سعر جرام الذهب من 

عيار 18 إلى 115.19 ريال )41.80 دوالر(.
الذهــب  أســعار  ســجلت  الكويــت،  وفــي 
تراجعات خال تلك الفترة مقارنة بأســعارها 
جــرام  ســعر  ووصــل  الســابق،  العــام  نهايــة 
الذهــب مــن عيار 24 تراجعًا بمــا يعادل 0.08 
درهم بالغًا 12.39 دينار )40.4 دوالر(، ووصل 
ســعر الجــرام مــن عيــار18 ارتفاعًا إلــى 9.29 

دينار)30.51 دوالر(.
وقــال رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة دبــي 
البيــع  حركــه  “إن  والمجوهــرات  للذهــب 
أول  رمضــان  شــهر  تنخفــض  والشــراء 
وبشــكل  الحركــة  تنشــط  وتبــدأ  أســبوعين 

ملحوظ بالنصف الثاني من الشهر الكريم”.

وأشــار إلــى أن مــن أهــم فتــرات حركــة البيع 
بأســواق الخليــج هــي منتصف شــهر رمضان 
علــى  تقــدم  واألفــراد  العائــات  ألن  وذلــك 

شــراء الهدايــا وهــذا عمومــا عــادة بالمنطقــة 
فــي كل عــام فــي تلك الفترة.وتوقــع أن تزيد 
من وتيرة البيع على الرغم أن أســعار الذهب 

التــي هــي األقــل منــذ أول العــام، إضافة إلى 
الجنوبيــة  الهنديــة  الجاليــة  اقتــراب موســم 
احتفاالت اكشــاتتريا وهذا موســم تزداد فيه 

مبيعات الذهب من عيار 22.
ورجح أن أسعار الذهب مع عدم ارتفاع سعر 
الفائــدة على الــدوالر قد تنخفض خال الربع 
الثالث من العام الجاري بيحث تصل األسعار 
الــى 1350 دوالر لألونصــة عالميا. متوقعا أن 
تــزاد مبيعــات األســواق هــذا العــام عــن العام 

الماضي لزيادة الثقة بالمعدن نفسه.
دولــة  بيــن  يختلــف  الذهــب  ســعر  أن  يذكــر 
خليجية وأخرى الختاف التوقيت عند ربط 
اختــاف  بالعالمــي، وكذلــك  المحلــي  الســعر 

تكلفة الصناعة من شركة إلى أخرى.

دبي - مباشر

أسواق الذهب بالخليج تتأهب الستقبال العيد

أبوظبي - رويترز

علي الفردان

ــع ــيـ ــبـ ــراء والـ ــ ــ ــش ــ ــ ــات ال ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــد بـ ــ ــ ــزاي ــ ــ ــاش جــــديــــد وت ــ ــع ــ ــت ــ مــــوســــم ان

سنغافورة - رويترزالمنامة - خليج التكنولوجيا المالية

ينّظــم خليــج البحريــن للتكنولوجيــا المالية مؤتمر إنشــوربايت “Insurbyte”، تحــت رعاية مصرف البحرين المركــزي، وذلك نتيجة 
لشــراكة إســتراتيجية مــع معهــد البحرين للدراســات المصرفية والماليــة، جمعية التأميــن البحرينية، وفينتك كونســورتيوم، حيث 
يقام المؤتمر يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر يونيو المقبل في مركز الخليج للمؤتمرات تحت شعار “إعادة تخيل التأمين”.

وتشــتمل الفعالية على خطابات مهمة ونقاشــات وورش عمل ودراسة 
حــاالت وحلقــات حواريــة يشــارك فيهــا مختصيــن وشــخصيات بــارزة 
فــي قطــاع تكنولوجيــا التأميــن، حيث يســلطون الضوء علــى عدد من 
المواضيع المهمة المتعلقة بتكنولوجيا التأمين كالتحديات المستقبلية 
وظهــور تقنيــات جديــدة التــي تســاهم بشــكل كبيــر فــي تحــول قطاع 
التأميــن، هــذا باإلضافــة إلــى تكنولوجيا الكتــل “بلوكتشــين” والبيانات 
الكبيــرة وأتمتــة العمليــات والــذكاء االصطناعــي وعــدد مــن المواضيع 

المهمة األخرى.
يذكــر أن الفعاليــة ستســتضيف  15 متحدثا رئيســا، والذين ســيبرزون 
دمــج  منهــا  التأميــن  بتكنولوجيــا  المتعلقــة  المهمــة  األمــور  مــن  عــدد 
تكنولوجيا التأمين مع النظام البيئي للتأمين. وتضم قائمة المتحدثين 
عــدد مــن الخبــراء واألســماء البــارزة مــن مصــرف البحريــن المركــزي 
ورونالد التينســتين، الرئيس التنفيذي لمجموعة ســيلفيش وجيرجين 
ستوفيل، المدير العام لمجموعة هانوفر ري غروب وتوبياس تاوبيتز، 
الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة الكا وعدد من المتحدثين. 

ويوفر المؤتمر منصة تهدف إلى خلق مســاحة لتبادل المعرفة وتعزيز 
الترابط بين المؤثرين في السوق إليجاد الحلول والترويج لتكنولوجيا 

التأمين المبتكرة بطريقة تعاونية ومنفتحة وشفافة.

انخفضــت أســعار النفــط بنحــو واحــد بالمئة أمس الخميس مواصلة خســائر الجلســة الســابقة فــي ظل ارتفــاع مخزونات الخام 
األميركية وضعف الطلب من المصافي.

وبحلــول الســاعة 06:52 بتوقيــت جرينتــش 
القيــاس  لخــام  اآلجلــة  العقــود  انخفضــت 
العالمي برنت 63 سنتا أو 0.9 % للبرميل إلى 
70.36 دوالر للبرميل مقارنة مع سعر اإلغاق 
الســابق. وتراجعت العقــود اآلجلة لخام غرب 
تكســاس الوســيط األميركي 51 ســنتا أو 0.8 

بالمئة إلى 60.91 دوالر للبرميل.
وتراجعــت العقود اآلجلــة للخام بالفعل اثنين 

بالمئة في أمس األول.
األميركيــة  الطاقــة  معلومــات  إدارة  وقالــت 
إن مخزونــات الخــام األميركيــة ارتفعــت فــي 
األسبوع الماضي لتصل إلى أعلى مستوياتها 
منذ يوليو العام 2017 بفعل ضعف الطلب من 

المصافي.
إســتراتيجيات  رئيــس  هانســن  أولــي  وقــال 
الســلع األوليــة فــي بنــك ساكســو ”المخــاوف 

بشــأن تباطــؤ نمــو الطلــب على )النفــط( جراء 
التأثير السلبي للحرب التجارية بين الواليات 

العالمــي“  المتحــدة والصيــن علــى االقتصــاد 
تضغط أيضا على أسعار النفط.

ــيالمؤتمــر يقــام في الفترة مــن 12 إلى 13 يونيــو المقبل ــافـ ــصـ ــمـ ــب مــــــن الـ ــ ــل ــ ــط ــ ــف فــــــي ال ــ ــع ــ ض
النفط ينخفض 1 %  لزيادة المخزونات“إنشوربايت” يناقش تكنولوجيا التأمين
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تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  إليها السيد 
عل���ي ب���ن عبدهللا بن احم���د الغتم المال���ك ل� يم للتجارة )مؤسس���ة فردية( والمس���جلة 
بموجب القيد رقم 13639-8 طالبا تحويل  المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية 
محدودة برأسمال وقدره 5000 خمسة االف دينار، لتصبح مملوكة من السادة التالية 

اسمائهم:
 IRSHAD HUSSAIN IQTEDAR HUSSAIN .1

MOHAMMAD AAMIR MOHAMMAD ARSHAD .2

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  إليها السيد 
عبدالرس���ول كاظ���م عبدهللا ابراهي���م المالك ل� بوابة ال���در للعقارات )مؤسس���ة فردية( 
والمس���جلة بموجب القيد رقم 2-93167 طالبا تحويل  المؤسس���ة الفردية إلى شركة 
ذات مس���ئولية مح���دودة برأس���مال وقدره 5٫000 دب )خمس���ة االف دين���ار بحريني(، 

لتصبح مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. عبدالرسول كاظم عبدهللا ابراهيم 

2. سهام احمد محمد الزراع

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  إليها السيدة 
خولة شهاب احمد حسن المالكة ل� سومر تاورز  للمقارالت )مؤسسة فردية( والمسجلة 
بموجب القيد رقم 81587 طالبا تحويل  المؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية 
مح���دودة برأس���مال وق���دره 1000 دينار بحريني ، لتصبح مملوكة من الس���ادة التالية 

اسمائهم:
1. خولة شهاب احمد حسن 

2. عمار شهاب احمد احمد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن تحويل  مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 13639 

 تاريخ: 22/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )71363( لسنة 2019

بشأن تحويل  مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 93167-2 

 تاريخ: 22/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )----( لسنة 2019
بشأن تحويل  مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 81587-1 

 تاريخ: 13/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )67414( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري
 لشركة مؤسسة خمس دوائر التجارية

القيد: 47285 

 تاريخ: 15/5/2019

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليه���ا الس���ادة اصحاب ش���ركة مؤسس���ة خمس دوائ���ر التجارية المس���جلة 
بموجب القيد رقم 47285-6، طالبين تغيير االس���م التجاري من مؤسس���ة 

خمس دوائر التجارية الى مؤسسة قطار العائلة التجارية
فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

22/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -69570( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم 

إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: مصطفى علي عبد العزيز االدرج

االسم التجاري الحالي: جاينب ألنشطة متكاملة لدعم المرافق

االسم التجاري المطلوب: األدرج للتجارة العامة

االنشطة التجارية المطلوبة: تجارة عامة

قيد رقم: 57592-6

 وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
)CR2019 -71039( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم 

إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: محمد حسن باقر جاسم رضي

االسم التجاري الحالي: مصنع الروضان

االسم التجاري الجديد : الروضان التجارية 

قيد رقم: 20040-5

22/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-70835( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقدم���ت إلينا حس���ين محمد احمد المه���دي  تحويل المحل التج���اري التالي: الى 
السيد/ محمد حسين محمد احمد المهدي  

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

81367-2
االسم التجاري

كرتون بالنت للدعايه واالعالن 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )67414( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري
 لشركة مؤسسة خمس دوائر التجارية

القيد: 47285 

 تاريخ: 15/5/2019

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليه���ا الس���ادة اصحاب ش���ركة مؤسس���ة خمس دوائ���ر التجارية المس���جلة 
بموجب القيد رقم 47285-5، طالبين تغيير االس���م التجاري من مؤسس���ة 

خمس دوائر التجارية الى مؤسسة قطار العائلة التجارية
فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
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تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  إليها السادة 

الشركاء في شركة الخطوة الذكية للدراسات واالستشارات ذ.م.م المسجلة بموجب 

القي���د رق���م 75190 طالبي���ن تحويل  الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة الى ش���ركة 

الش���خص الواحد  برأس���مال وقدره 20٫000  دينار، لتصبح مملوكة من الس���يد محمد 

ياسر محمود عمرو

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

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم إليها السيده سلوى 
علي حسين توكر المالكه ل� المزين جلف للمقاوالت )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد 
رقم 61945 طالبا تحويل الفرع الثالث للمؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة 

برأسمال وقدره 20,000 االف ديار ، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
ZAKRIA BAJPE . 1

SHEIK MOHAMMED ZAHIR . 2
MUHAMMED SHARIEF BOLAR . 3

وتعديل االسم التجاري ليصبح شركة المزين جلف للمقاوالت ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة خمسة عشر يوم 

يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )CR2019-67731( لسنة 2019
بشأن تحويل  شركة ذات مسئولية محدودة

إلى الشخص الواحد

القيد: 75190 

 تاريخ: 19/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- إدارة التسجيل
إعالن رقم )000( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 61945 

 تاريخ: 23/5/2019

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

الس���يد/  محمد ابراهيم حس���ن س���لمان عل���ي الحص���ار  باعتباره المصف���ي القانوني 

لش���ركة  مقهى آية، المس���جلة كش���ركة تضامن بحرينية بموجب القيد رقم 61799، 

طالبا إش���هار إنتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وش���طبها من الس���جل 

التج���اري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

إعالن رقم )9999( لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية

شركة  مقهى آية

16/5/2019
)CR2019-68348( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم إلينا المعلن أدناه: مراتب الس���يد مختار عيس���ى أحمد العبار يطلب تحويل 
المحل التجاري التالي: الى السيد/  السيد غازي مختار عيسى العبار  

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
122285-1
122285-2

االسم التجاري
جندب للحوم الطازجة
جندب للحوم الطازجة
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اعتراض درون حوثية 
باتجاه مطار نجران

اعترضت قوات الدفاع الجوي 
السعودية، امس الخميس، طائرة درون 

حوثية مسيرة باتجاه مطار نجران. وفق 
ما أوردت وكالة األنباء السعودية )واس(.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات 
تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد 

الركن تركي المالكي، تمكنت قوات 
الدفاع الجوي الملكي السعودي، 

من اعتراض طائرة مسيرة تحمل 
متفجرات أطلقتها ميليشيا الحوثية 

اإلرهابية، محاولة استهداف مطار 
نجران اإلقليمي الذي يستخدمه آالف 
المواطنين المدنيين والمقيمين يوميا، 

دون أي مراعاة للقانون الدولي اإلنساني 
وقواعده العرفية الذي يعطي حماية 

خاصة لألعيان المدنية.

طهران تعلن اســتقبال مبعوثين ســريين أرسلتهم واشنطن

بومبيو: ترامب مصمم على تغيير نهج النظام اإليراني

قــال وزيــر الخارجيــة األميركي مايــك بومبيو، إن الرئيس دونالد ترامب مصمم على “تغييــر نهج النظام اإليراني”. وكان 
بومبيو صرح قائال إنه “من الممكن جدا” أن تكون إيران مســؤولة عن تخريب المصالح النفطية الخليجية، فيما يســتعد 
إلطــالع الكونغــرس األميركــي علــى التوترات المتصاعــدة. في غضون ذلك، نقلت وكالة فــارس لألنباء عن قائد كبير في 
الحرس الثوري اإليراني أمس الخميس قوله إن المواجهة بين إيران والواليات المتحدة هي ”صراع إرادات“ مشيرا إلى 

أن أي ”مغامرة“ من األعداء ستواجه برد ساحق.

البلدين بعد  التوترات بين  وتصاعدت 
أن أرسلت واشنطن المزيد من القوات 
في  األوســــط  الــشــرق  إلـــى  العسكرية 
استعراض للقوة في مواجهة ما يقول 
تهديدات  إنــه  أمــيــركــيــون  مــســؤولــون 
ومصالحها  واشنطن  لــقــوات  إيــرانــيــة 

في المنطقة.
بــاقــري  محمد  جــنــرال  الميجر  وقـــال 
ــوات الــمــســلــحــة  ــ ــقـ ــ رئـــيـــس أركـــــــان الـ
”الـــصـــدام والــمــواجــهــة  اإليـــرانـــيـــة إن 
والحكومة  اإليرانية  الجمهورية  بين 
لصراع  هي ساحة  الخبيثة  األميركية 

اإلرادات“.
لطاولة  إيــران  تأتي  أن  ترامب  ويريد 
اتــفــاق جديد  إلــى  للتوصل  الــتــفــاوض 
يتضمن قيودا جديدة على برنامجيها 

النووي والصاروخي.
األعلى  الــقــومــي  األمـــن  وأكـــد مجلس 
اإليراني أن عددًا من مسؤولي البلدان 

من  كـ”مبعوثين  طهران  زاروا  األخــرى 
قبل واشنطن”، وأن إيران لن تتفاوض 
إشارة  في  “السلوكيات”،  تتغير  لم  ما 
إلى تهديد الواليات المتحدة األميركية 
بالرد على أي تصرف من قبل إيران قد 
وإرسالها  على مصالحها  يشكل خطرًا 
المنطقة  إلى  سفنًا وطائرات عسكرية 

في هذا السياق.
ــة  ــيـ ــرانـ ــة األنــــبــــاء اإليـ ــ ــال ــ ونـــقـــلـــت وك
المجلس  باسم  المتحدث  تصريحات 
“كــيــوان خــســروي”، الــذي قــال: “ازداد 
البلدان  مختلف  مــن  مسؤولين  عــدد 
كمبعوثين  وأغلبهم  إيــران  إلى  جــاؤوا 
ــات الــمــتــحــدة، حيث  ــواليـ مــن قــبــل الـ
اآلخــر  والــبــعــض  الــبــعــض،  عــن  كشفنا 

سري”.
ــم يــكــشــف عن  ــارة عــلــنــيــة لـ ــ ــ ــي زي وفــ
اإليرانية  األنباء  وكالة  ذكرت  أهدافها 
ــر  ــ وزي أن  مـــايـــو   20 ــي  فــ الـــرســـمـــيـــة 

علوي،  بن  يوسف  العماني،  الخارجية 
ــهـــران والــتــقــى نــظــيــره  ــــى طـ ــل إل وصــ
اإليراني محمد جواد ظريف، وناقش 
الطرفان العالقات الثنائية بين البلدين 
اإلقــلــيــمــيــة  األهــمــيــة  ذات  ــقــضــايــا  وال

والدولية.
التوتر بين واشنطن وطهران  وبما أن 
تــصــاعــد فــي األيــــام األخـــيـــرة، بــعــد أن 
ــمــتــحــدة تــعــزيــز  ــنــت الــــواليــــات ال أعــل
وجودها العسكري في الشرق األوسط 
للتصدي لـ”تهديدات” إيرانية مفترضة 
الزيارة  أن  المراقبين  من  الكثير  رأى 
أميركا  بين  التوسط  إطار  في  جاءت 

وإيران.
تحدث  أن  سبق  أخـــرى،  ناحية  ومــن 
مايو عن   12 ــران” في  إي “عصر  موقع 
تميم  الشيخ  أمير قطر  بها  قام  زيــارة 
بن حمد آل ثاني إلى طهران في يوم 
الوقت  نفس  وفــي  مــايــو،   11 السبت 

إيراني  الموقع عن مصدر رسمي  نفى 
زيارة األمير القطري لطهران.

وفي يوم الثالثاء الماضي، قال رئيس 
الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، إن 
إلــى واشنطن  الــعــراق سيرسل وفـــودًا 
وطـــــهـــــران لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي تــهــدئــة 
التوترات وسط مخاوف من مواجهة 
بــيــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة وإيــــران في 

الشرق األوسط.
وعلى صعيد متصل، ذكر موقع وكالة 
الناطق  األلماني  فيله  دويــتــش  أنــبــاء 
للحد  برلين  مساعي  عــن  بالفارسية 
ــران والــواليــات  ــ مــن الــتــصــاعــد بــيــن إي
إليجاد  ألمانيا  تسعي  حيث  المتحدة 
المتفاقمة  لــألزمــة  دبلوماسي  مخرج 
مدير  يتوجه  المساعي  لهذه  وتلبية 
الـــشـــؤون الــســيــاســيــة فـــي الــخــارجــيــة 

األلمانية إلى طهران.

وذكر الموقع األلماني، نقاًل عن  «
رويترز أن ألمانيا تسعى للتوسط 
بين الجانبين وعلى هذا األساس 

توجه مدير الشؤون السياسية في 
الخارجية األلمانية “ينس بلوتر” 

يوم الخميس 23 مايو إلى طهران.

عواصم ـ وكاالت

الرياض ـ واس

وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو

دبي ـ العربية نتأبوطبي ـ وامنيويورك - أ ف ب

إلى  الخاص  المتحدة  األمم  موفد  استنكر 
البلد  هذا  في  النزاع  سالمة،  غسان  ليبيا، 
ويبدد  االنــتــحــار”  على  “يــقــدم  أنــه  معتبرًا 

الثروة النفطية لتسديد كلفة الحرب.
ــاث مــقــره  ــحـ ــي مـــركـــز أبـ ــال ســـالمـــة فـ ــ وقـ
التدخل  على  “مــثــال  ليبيا  إن  نــيــويــورك، 

األجنبي اليوم في نزاعات محلية”.
تتدخل  دول  6 و10  بين  “مــا  أن  وأضـــاف 

الليبية”،  المشكلة  في  دائم  بشكل 
وتقوم بإدخال السالح والمال 
العسكرية  الــمــشــورة  وتــقــدم 
ــال إن  ــ لـــهـــذا الـــبـــلـــد. لــكــنــه ق

بحاجة  لــيــســوا  الليبيين 
الخارج  من  لمساعدة 

لتأجيج النزاع الذي 
ــلـــدهـــم  يـــــدمـــــر بـ
ــة  ــاحــ ــنـــذ اإلطــ مـ
معمر  ــزعــيــم  ــال ب

الـــــقـــــذافـــــي فــي 

2011. وأسف سالمة قائالً: “الحقيقة هي 
أن ليبيا يمكنها أن تدفع ثمن انتحارها”.

الدولي:  السالم  معهد  أمــام  سالمة  وقــال 
على  لبنان  في  مواطنّي  اعتبرت  “لطالما 
قدر من الغباء حيث أقدموا على االنتحار 
الليبيون  أمـــا  آخــريــن.  أشــخــاص  بــأمــوال 
فأسوأ ألنهم يقدمون على االنتحار بمالهم”. 
وشهد لبنان حربا أهلية مدمرة بين 1975 

و1990 غذتها تنافسات إقليمية.
ــدد ســـالمـــة عــلــى أن لــيــبــيــا دولـــة  ــ وشـ
من  بــرمــيــل  مــلــيــون   1.2 تنتج  غنية 
الدولي  الموفد  وشــرح  يوميًا.  النفط 
“كما  مضيفًا:  طــائــل”،  مبلغ  “هـــذا  أن 
وبالتين..  ذهــب  مناجم  هناك  أن 
الدولة غنية جدا لذا يمكن للنزاع 
مـــرة  وحـــــض  ــع”.  ــوســ ــتــ ــ ي أن 
ــرى الــمــجــتــمــع الــدولــي  أخــ
عــلــى “وضـــع حــد لهذا 

النزاع”.

أطـــلـــقـــت دولـــــــة اإلمـــــــــــــارات، أمـــس 
الخميس، حملة “اإلمارات إلى أطفال 
لــدعــم ومساندة  الــروهــيــنــغــا”،  ونــســاء 
ــم اإلنـــســـانـــيـــة وتــخــفــيــف  ــهــ ــاعــ أوضــ

معاناتهم وتحسين ظروفهم الراهنة.
وأكد األمين العام لهيئة الهالل األحمر 
مؤتمر  خــالل  الفالحي  عتيق  محمد 
“تداعيات  أن  أبوظبي،  في  صحافي 
إنسانيا  واقعا  خلفت  الروهينغا  أزمة 
ــاالت الــحــيــاة  صــعــبــا فـــي جــمــيــع مـــجـ
الضرورية لالجئين، ونحن اآلن بصدد 

مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن جــهــود 
اإلنسانية  االســتــجــابــة 

تجاههم  اإلماراتية 
تــــأتــــي اســـتـــكـــمـــاال 
لــلــمــراحــل الــســابــقــة 
ومــــواكــــبــــة لــحــجــم 

الــــــتــــــحــــــديــــــات 
ــة  ــ ــمـ ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ الـ

وتصاعد  الالجئين  أوضاع  تفاقم  عن 
تحالف  عمل  تم  لذلك  أزمتهم،  وتيرة 
 20 نحو  فيه  تشارك  إماراتي  إنساني 
في  تعمل  إمــاراتــيــة  وجمعية  منظمة 
لتحقيق  والتنموي  اإلنساني  المجال 
إحداث  الرشيدة في  القيادة  تطلعات 
نقلة نوعية في الجهود المبذولة للحد 
وتعزيز  الالجئين  مــعــانــاة  تفاقم  مــن 
قدرتهم على تجاوز ظروفهم الراهنة”.
ستنطلق  الــتــي  الحملة،  أن  وأوضـــح 
الــدولــة  مستوى  على  الجمعة  الــيــوم 
عبر بث مشترك لعدد من القنوات 
دعم  إلــى  تهدف  الفضائية، 
ــة في  ــ ــي ــ ــارات الـــجـــهـــود اإلمــ
مستجدات  مــع  الــتــعــامــل 
األزمـــــــة، واالنـــتـــقـــال من 
الـــمـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة 
برامج  ــى  إل الــطــارئــة 

مستدامة.

منصور  ربــه  عبد  اليمني  الــرئــيــس  عــرض 
هــادي فــي رســالــة إلــى األمــيــن الــعــام لألمم 
المبعوث  بـ”تجاوزات”  وصفه  ما  المتحدة 

األممي الخاص لليمن مارتن غريفيثس.
وفي إشارة إلى شرعنة الميليشيات بشكل 
غريفيثس  أن  هـــادي  أوضـــح  مباشر،  غير 
التعامل مع الحوثيين كحكومة  يصر على 

أمر واقع ويساويها بالحكومة الشرعية.
وأضاف أن جهل المبعوث األممي بالمكون 
للحوثيين  والسياسي  والفكري  العقائدي 
يجعله غير قادر على التعاطي مع القضية 

ــيــمــنــيــة. كــمــا أشـــــار إلــــى أنــــه تــوقــف  ال
ــرى  ــع مــلــف األســ ــتــعــاطــي مـ عـــن ال

البنود  من  وغيرها  والمعتقلين 
تجزئته  بسبب  وذلـــك  المهمة 

التفاق ستوكهولم.
إلى ذلك، لفت هادي إلى 

غريفثس  اتــفــاق 
ــع الــحــوثــيــيــن  مـ

على تسليم الموانئ دون إشراف الحكومة 
الــشــرعــيــة. وفـــي خــتــام الـــرســـالـــة، أعــطــى 
للمبعوث  أخــيــرة  فــرصــة  اليمني  الــرئــيــس 
ــتـــزامـــه بــالــمــرجــعــيــات  ــتــأكــيــد الـ ــي ل ــمـ األمـ
الثالث، وتطبيق اتفاق ستكهولم. يذكر أن 
بها  المعترف  الشرعية،  اليمنية  الحكومة 
دوليًا، كانت هاجمت يوم الجمعة الماضي 
العام  لألمين  الخاص  المبعوث  مايو(،   17(
نزيها  يعد  “لم  إنه  وقالت  المتحدة،  لألمم 
ــى مـــوقـــف الــحــكــومــة  ــ ــدا”. وأتـ ــايـ ــحـ وال مـ
الــفــريــق االقــتــصــادي  اتــهــام  فــي حينه بعد 
لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــمــبــعــوث األمــمــي 
اجتماعات  فشل  عن  بالمسؤولية 
تنفيذ  آلية  ترتيب  بشأن  عمان 
الــشــق االقــتــصــادي مــن اتفاق 
انتهت  ــتــي  وال اســتــوكــهــولــم 
دون  الخميس  أمـــس 

إحراز أي تقدم.
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دبي ـ العربية نت

موسكو ـ رويترز

بحث رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، مع أمير دولة الكويت الشيخ 
العالقات  تعزيز  للبالد  الرسمية  زيارته  في  الصباح،  الجابر  األحمد  صباح 
الشقيقين،  الجارين  والبلدين  الشعبين  بين  المشترك  والــتــعــاون  الثنائية 

وتطورات األوضاع في المنطقة ومختلف القضايا التي تهم البلدين.
وأكد عبدالمهدي أن بالده في مرحلة تصفير المشاكل بين مع الكويت، وقد 

قطعت شوطا كبيرا في ذلك، وتجاوزت الكثير من المسائل العالقة.
ونّوه عبدالمهدي إلى أن الوضع حساس وخطير، كما أن العراق يخشى من 
انزالق المنطقة إلى حرب مدمرة، مشيرا إلى تطابق وجهات النظر األوربية 

مع العراق حول األزمة بين إيران وأميركا.

حميميم  قاعدة  تجاه  صواريخ  أطلقوا  مقاتلين  إن  الروسية  الدفاع  وزارة  قالت 
الجوية الروسية في سوريا، لكن جرى اعتراضها وتدميرها، بحسب وكالة اإلعالم 
الروسية. وهذا هو الهجوم الرابع على القاعدة الروسية األهم في سوريا منذ مطلع 
شهر مايو. واتهمت روسيا تنظيمات مسلحة من بينها جبهة النصرة بشن الهجمات 

على القاعدة الواقعة في محافظة الالذقية السورية.
لتنظيم  الموالية  “النصرة”،  مسلحي  أن  الدفاع  وزارة  أوضحت  الماضي،  والسبت 
القاعدة، أطلقوا 6 صواريخ على القاعدة الجوية، مشيرة إلى أن الصواريخ دمرت 
لها في سوريا،  الروسية من حميميم قاعدة عسكرية رئيسية  القوات  كلها. وتتخذ 

ومقرا النطالق عملياتها على األراضي السورية وفي أجوائها.

العراق والكويت يبحثان التعاون المشترك

اعتراض صواريخ استهدفت قاعدة حميميم

واشنطن ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

دعت الواليات المتحدة إلى وقف إطالق 
ــنـــار مـــجـــددا فـــي ســـوريـــا مـــع احــتــدام  الـ
االشتباكات في شمال غرب البالد، حيث 
شنت القوات الحكومية هجوًما على آخر 

معقل كبير للمعارضة.
وبدأ الرئيس السوري بشار األسد هجومه 
المعارضة  إن  قائال  الماضي  الشهر  أواخر 
انتهكت وقفا إلطالق النار، مما أسفر عن 
نزوح عدد كبير من المدنيين الذين فروا 
إدلــب وعددا  الــذي استهدف  القصف  من 

من المناطق المجاورة لها.
ــر  ــاكــــات األحــــــــدث أكــب ــ ــب ــتــ ــثـــل االشــ ــمـ وتـ
األسد  بين  الماضي  الصيف  منذ  تصعيد 
وشريط  إدلــب  محافظة  في  والمعارضة 

من األراضي الذي يحيط بها.
وقــالــت واشــنــطــن إنــهــا تـــرى دالئـــل على 
بما  كيماوية  أسلحة  استخدم  األســد  أن 
ــك غــاز الــكــلــور فــي أحـــدث هجوم  فــي ذل
وبشكل  “سريعا  سترد  أنها  من  وحــذرت 

التي  الــمــزاعــم  هــذه  ثبتت  إذا  متناسب” 
ينفيها األسد منذ بدء الحرب.

وقال المبعوث األميركي الخاص بسوريا 
جــيــمــس جــيــفــري:”مــا نــحــتــاجــه حــقــا في 
إدلب وباقي أنحاء البالد هو وقف إطالق 

النار”.

وأضاف أمام لجنة بمجلس النواب: “لذلك 
محاولة  فــي  كبير  بشكل  نــشــارك  فنحن 

لوقف هذا”.
وأردف قائال: “هذه الصراعات والهجمات 
المتبادلة، تضع ضغطا كبيرا على المدنيين 
وتزيد من احتمال نشوب صراع إقليمي”.

ــادة االحــتــجــاجــات فــي الــســودان  ــا قــ دعـ
تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع  إلى 
أنحاء البالد، وسط توقف المفاوضات مع 

المجلس العسكري بشأن تسليم السلطة.
ــيــيــن،  ــســودان ــر تــجــمــع الــمــهــنــيــيــن ال ــ وذكـ
االحتجاجات  من  أشهر  أربعة  قــاد  الــذي 
عن  البشير  عــمــر  تنحي  إلـــى  أدت  الــتــي 
السلطة فــي أبــريــل، أنـــه دعـــا أيــضــا إلــى 
“مسيرة مليونية” خارج مقر الجيش في 

الخرطوم.
التجمع،  ــدره  الـــذي أصــ الــبــيــان  ــح  وأوضــ
يريدون  المتظاهرين  أن  الخميس،  أمس 
المجلس  “رفــــض  أســـمـــوه  بــمــا  ــتــنــديــد  ال
لمجلس  السلطة  عــن  التخلي  العسكري 
السيادة الذي اتفق عليه الطرفان بالفعل 
على قيادة البالد خالل الفترة االنتقالية”.

وكان تجمع المهنيين قد هدد بالدعوة إلى 
االختالفات  شابت  أن  بعد  عــام  إضـــراب 
إطاحة  منذ  المحادثات  من  جوالت  عدة 

الماضي،  أبريل   11 في  بالبشير  الجيش 
منهيا حكمه الذي دام 30 عاًما.

المجلس  رئيس  نائب  ناشد  جانبه،  مــن 
محمد  الــســودان  في  االنتقالي  العسكري 
الحرية  قــوى  بحميدتي  المعروف  دقلو 
والــتــغــيــيــر بــقــبــول شـــراكـــة حــقــيــقــيــة مع 

المجلس، وذلك عقب إخفاق جولة أخرى 
من المفاوضات بين الطرفين.

وجــدد حميدتي خــالل زيــارة إلــى سجن 
كوبر، قوله إن المجلس العسكري ال يطمع 
وإنما يسعى لضمان وإتمام  السلطة،  في 
عملية االنتقال السلمي للسلطة في البالد.

المعارك أدت إلى نزوج عشرات آالف السوريين تجمع المهنيين هدد بالدعوة إلى إضراب عام

تحقــق في هجوم بالكلور لنظام األســد فــي أحدث هجوم العســكري المجلــس  مــع  المحادثــات  توقــف  عقــب 
واشنطن تدعو لوقف إطالق النار بسوريا السودان.. دعوة لمسيرة “مليونية”



لندن ـ وكاالت

البريطانية  الـــــوزراء  رئــيــســة  تـــزال  ال 
تــيــريــزا مـــاي تــــرزح تــحــت ثــقــل ملف 
ــريــكــســت”. فــبــعــد إعــانــهــا األربـــعـــاء  “ب
ــخــروج  ــشــأن ال ــمــعــدل ب ــاق ال ــفـ أن االتـ
ــاد األوروبــــــي  ــن االتــــحــ ــريــطــانــي مـ ــب ال
صحيفة  ذكرت  الجمعة،  اليوم  سيعلن 
أنه  مصدر  عن  تنقل  أن  دون  تايمز  ذا 
من المتوقع أن تعلن ماي استقالتها من 

منصبها يوم الجمعة.
ستظل  مــــاي  إن  الــصــحــيــفــة  وقـــالـــت 
خليفة  ُينتخب  بينما  الـــوزراء  رئيسة 
فـــي عــمــلــيــة مـــن مــرحــلــتــيــن يــتــنــافــس 
على  للحصول  نهائيان  مرشحان  فيها 
125 ألــف نــاخــب مــن أعضاء  ــوات  أصـ

حزب المحافظين.
البريطانية  الــوزيــرة  أعلنت  ــك،  ذل إلــى 

ــا لــيــدســوم  ــ ــدري ــ لـــشـــؤون الـــبـــرلـــمـــان أن
منصبها  من  استقالتها  األربعاء  مساء 
رئيسة  إدارة  طريقة  على  احــتــجــاجــًا 
ــاي لــمــلــّف خــروج  الــحــكــومــة تــيــريــزا مـ
األوروبــي. وقالت  االّتحاد  المملكة من 
ليدسوم في تغريدة على تويتر أرفقتها 
وقلب  بــالــغ  “بــأســف  استقالتها  بكتاب 

حزين قّررت االستقالة من الحكومة”.
في  البرلمان  وزيــرة شؤون  وأوضحت 
ــهــا خـــال األشــهــر  كــتــاب اســتــقــالــتــهــا أّن
ــّدم فيها الــعــديــد من  األخــيــرة الــتــي قـ
زمــائــهــا اســتــقــاالتــهــم مـــن الــحــكــومــة 
بسبب خافات بينهم وبين ماي حول 
بريكست، آثرت هي البقاء في منصبها 

“للنضال من أجل بريكست”.

واشنطن ـ وكاالت

قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي مــايــك 
الــصــيــن  الـــخـــمـــيـــس، إن  ــس  ــ أمـ بــومــبــيــو 
القومي  األمــن  على  حقيقيا  خطرا  تشكل 
من  مزيدا  بــأن  اعتقاده  مبديا  األميركي، 
مع  عاقاتها  ستقطع  األميركية  الشركات 

“هواوي تكنولوجيز”.
ــي.إن. ــال بــومــبــيــو فــي مــقــابــلــة مــع ســ وقــ

ــه  ــ ــه “يـــصـــدق تــقــريــرا أوردتـ ــ بـــي.ســـي، إن
ــمــز بــــأن الــصــيــن  ــاي صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك ت
التقنية  عالية  مــراقــبــة  أدوات  تستخدم 
الضطهاد أقليات مثل المسلمين الويغور”.

مؤقتًا  علقت  األمــيــركــيــة  اإلدارة  وكــانــت 
الـــحـــظـــر الــــــــذي فـــرضـــتـــه عـــلـــى شـــركـــة 
لثاثة  ــواوي”،  ــ “هـ الصينية  التكنولوجيا 
التقليل  إلــى  تسعى  خــطــوة  وهــي  أشــهــر، 
من أثر ذلك على عماء شركة االتصاالت 

الصينية حول العالم.
وشــكــل الــقــرار األمــيــركــي ضــربــة موجعة 
لعماق التكنولوجيا الصيني، الذي اتهمته 
واشــنــطــن بــالــتــجــســس لــصــالــح الــحــكــومــة 
السوداء  قائمتها  في  وأدرجــتــه  الصينية، 

األسبوع المنصرم.
قال  الصيني،  الجانب  من  رد  أقــوى  وفــي 
مؤسس “هواوي” رن تزنفيه، إن “ما يجري 
حاليا خارج السيطرة كونه مدفوعا تماما 
بـــدوافـــع الــســيــاســة األمــيــركــيــة”، و”إنــــه ال 
ينبغي ألحد بما فيهم اإلعام لوم الشركات 
األميركية، التي أعلنت عن وقف تعاماتها 
لزامًا عليها  باعتبار ذلك كان  “هــواوي”  مع 
الــتــنــفــيــذي”، و”إن مــن تقع  لــأمــر  امــتــثــاالً 
ــمــامــة بــالــفــعــل هـــم الــســيــاســيــون  عــلــيــه ال

األميركيون”.

نيودلهي ـ وكاالت

أمس  الهندية،  الخارجية  وزيــرة  قالت 
ــزب رئــيــس الــــوزراء  الــخــمــيــس، إن حـ
ــودي الــقــومــي الــهــنــدوســي،  نــاريــنــدرا مـ
االنتخابات  في  تاريخيا  انتصارا  حقق 
المايين  مئات  فرز  بعد  وذلــك  العامة، 
الضخمة  االنتخابات  من األصوات في 

التي جرت على عدة مراحل.
ــادرة عن  بــيــانــات رسمية صـ وأظــهــرت 
مفوضية االنتخابات في الهند أن حزب 
حصل  مــودي،  بزعامة  جاناتا  بهاراتيا 
على 292 مقعدا من أصل 542 مقعدا، 
المطلوبة  المقاعد  عــن  يــزيــد  مــا  وهــو 
لتحقيق األغلبية المطلوبة في مجلس 

النواب وعددها 272 مقعدا.
أول  الحزب  يمنح  أن  شأنه  من  وهــذا 
أغلبية مباشرة يحققها حزب واحد منذ 

عام 1984. وأظهرت األرقــام أن حزب 
المؤتمر المعارض الرئيسي حصل على 

51 مقعدا.
وقـــالـــت وزيــــــرة الـــخـــارجـــيـــة ســوشــمــا 
سواراج، وهي قيادية كبيرة في حزب 
بهاراتيا جاناتا، إن الحزب الحاكم حقق 

“فوزا كاسحا”.
ــيــة الــمــريــحــة  ــب ــذه األغــل وســتــســمــح هــ
فــي الــبــرلــمــان لــمــودي بــالــمــضــي قدما 
فــي اإلصــاحــات الــرامــيــة إلــى القضاء 
عــلــى الــبــطــالــة ومــشــاكــل الــريــف التي 
وكانت  الخمس.  حكمه  سنوات  شابت 
الــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة فـــي مــقــر حــزب 
بــهــاراتــيــا جــانــاتــا فــي نــيــودلــهــي، حيت 
تعالت هتافات الموظفين عندما أعلنت 

القنوات التلفزيونية عن تقدم حزبهم.

أنباء عن اعتزام ماي 
تقديم استقالتها

بومبيو: الصين تشكل 
خطرا على أميركا

“فوز كاسح” لحزب رئيس 
الوزراء الهندي

إسرائيل تقترب من بناء مستعمرة ترامب في الجوالن

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، أن الحكومة اإلسرائيلية، تنوي إطاق اسم الرئيس 
األميركي، دونالد ترامب، على مستعمرة فوق أرض من الجوالن السوري المحتل.

العرفان  بــاب  من  المستعمرة،  على  ترامب  اســم  ستطلق  إسرائيل  فــإن  المصدر،  وبحسب 
للرئيس األميركي الذي وقع، في وقت سابق، قرارا يعترف بسيادة تل أبيب على مرتفعات 

الجوالن.
وقال رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيهيب بحكومته المقبلة التي يجري 
تشكيلها، أن توافق على إطاق اسم الرئيس األميركي الذي يبدي مواقف داعمة لتل أبيب.

وضع  حفل  في  وإسرائيليون،  أميركيون  مسؤولون  يشارك  أن  يرتقب  ذلــك،  غضون  في 
الحجر األساس للمستعمرة، في يونيو المقبل، ومن المرتقب أن يقام المشروع على مقربة 

من المستوطنة “كيا ألون”.
وأوضحت متحدثة باسم السلطات المحلية في منطقة إقامة المستوطنة بالجوالن، باتيا 
إلى  الــوزراء وسيحتاج  رئيس  يندرج ضمن صاحيات مكتب  التسمية  قرار  إن  غولتيب، 

موافقة لجنة تسمية حكومية. 
الواليات  رئيس  اســم  بإطاق  فخورون  نحن  نعم،  قريب،  عما  سيحصل  “األمــر  وأضافت 

المتحدة على المكان الجديدة”.

نيودلهيواشنطنلندن

قــد ال يكــون الخــاف األخيــر األكبــر بين رئيســة مجلــس النواب األميركي نانســي بيلوســي والرئيس دونالد ترامــب، لكنها المــرة األولى التي 
يتواجه فيها اإلثنان بهذا الشكل الشرس مستخدمين البيت االبيض حلبة لصراعهما.

الــــنــــواب  ــا(  ــ ــامـ ــ عـ  79( ــلـــوســـي  ــيـ بـ ودعــــــــت 
الديموقراطيين صباح الخميس إلى اجتماع 
ــارىء مــغــلــق لــلــبــحــث فـــي إمــكــانــيــة عــزل  ــ طـ

ترامب )74 عاما(، وهو اجراء ال تحبذه.
ــاع تــفــوهــت  ــمـ ــتـ ــدى خـــروجـــهـــا مــــن االجـ ــ ــ ول
بيلوسي بعبارة صغيرة أثارت غضب الرئيس 
األمـــيـــركـــي. فــقــد قــالــت “نــعــتــقــد أن رئــيــس 
الواليات المتحدة متورط في عملية اخفاء” 
في  التحقيقات  الــى  ــارة  إشـ فــي  معلومات، 

احتمال تورط حملته االنتخابية مع روسيا.
روبــرت مولر  الخاص  المدعي  وكــان تحقيق 
تــواطــؤ بين روسيا  إلــى عــدم وجـــود  خلص 
وفـــريـــق حــمــلــة تـــرامـــب خـــال االنــتــخــابــات 

الرئاسية في 2016.
أن  استبعاد  ال يستطيع  انه  قال  مولر  أن  إال 

وترك  التحقيق،  لعرقلة  سعى  ترامب  يكون 
لــوزيــر الــعــدل بــيــل بـــار إعـــان عـــدم حصول 

عرقلة.
برلمانية  تحقيقات  الديموقراطيون  وأطلق 
يتمتعون  حيث  الــنــواب  مجلس  في  عديدة 

باألكثرية.
ــعــاء دان تــرامــب مــجــددا على  وصــبــاح األرب
تشنها  شــعــواء”  “حــمــات  يعتبره  مــا  تويتر 
العبارة  لكن  عليه.  الديموقراطية  المعارضة 

التي قالتها بيلوسي أخرجته عن طوره.
األبيض  البيت  فــي  اجتماعا  تــرامــب  وانــهــى 
الديموقراطية  األقلية  وزعيم  بيلوسي  مع 
في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعيد بدئه، 
حول  معهما  التعامل  يستطيع  ال  أنــه  معلنا 
إغاق  يتم  أن  بعد  إال  الباد  في  السياسات 

“التحقيقات الزائفة”.
عقده  تــم  صحافي  مؤتمر  فــي  تــرامــب  ورد 
على عجل األربعاء بعد إنهاء االجتماع “أنا ال 
اقوم بعمليات تستر ... هذه هي الخاصة: لم 

يحدث تواطؤ ولم تحدث عرقلة”.
بانهم  “سمعت  شديد  بغضب  تــرامــب  وقــال 
كانوا سيجتمعون قبل اجتماعنا للتحدث عن 

عزل محتمل. هل يمكنكم تصور ذلك؟”.
وأضاف “في النهاية لم يكن هناك تواطؤ وال 
عرقلة للتحقيق”. وتابع “كل ذلك ليس سوى 

سعي لمضايقة الرئيس األميركي”.
وقال “لذلك أوقفوا هذه التحقيقات البالية”، 
بذلك قد يتسبب  القيام  أن عدم  محذرا من 
بشأن قضايا مثل اصاح  التقدم  في عرقلة 
البنية التحتية للباد التي كان يأمل الجانبان 

في التوصل إلى اختراق بشأنها األربعاء.
بــيــلــوســي مـــع شــومــر مـــا حـــدث في  وروت 
إن  بيلوسي  وقالت  يتم.  لم  الــذي  االجتماع 
ترامب “دخل الى الغرفة. والكام الذي قاله - 

ال استطيع حتى وصفه”.
ووصف شومر اإلنهاء الدراماتيكي لاجتماع 
بأنه “حجة معدة مسبقا” وقال “ما حدث في 

البيت األبيض صادم للغاية”.

ــزام وأمـــل  ــتـ وقـــالـــت بــيــلــوســي “جــئــنــا مـــع الـ
المناسبة  لهذه  مشتركة  رؤيــة  إلى  بالتوصل 
الممتازة لخلق وظائف في بادنا )...( لأسف 

الرئيس غير مستعد لذلك”.
وأضــافــت “أصــلــي مــن أجــل رئيس الــواليــات 

المتحدة ومن أجل الواليات المتحدة”.
ورد عليهما ترامب عبر سلسلة تغريدات.

نانسي  تتمكن  أال  مــحــزن  أمـــر  “أنـــه  وكــتــب 

بيلوسي وشاك شومر أبدا من رؤية أو ادراك 
الوعود الكبرى القائمة في بادنا”.

الحمات  هـــذه  مــواصــلــة  “يمكنهم  ــاف  وأضــ
الشعواء التي كلفت 40 مليون دوالر وكانت 
مضيعة للوقت والجهد للجميع في أميركا، أو 

العودة إلى العمل”.
وخلص ساخرا “نانسي أشكرك على صلواتك 

أعلم أنك صادقة!”.
ــيــت األبـــيـــض قــالــت  ــب وعـــقـــب مـــغـــادرتـــهـــا ال
مخالفات  ارتــكــب  ربما  تــرامــب  إن  بيلوسي 
“يمكن أن تؤدي إلى عزله” من خال تجاهل 
الكونغرس  أصدرها  التي  اإلحضار  مذكرات 
يشبه  مــا  وهـــو  ــر،  مــول تحقيق  خلفية  عــلــى 
عملية التستر التي أسقطت الرئيس الراحل 

ريتشارد نيكسون.
مساء  يعرقل  الرئيس  “هــذا  بيلوسي  وقالت 

القضاء ومتورط بإخفاء معلومات”.

واشنطن ـ أ ف ب

بيلوسي تبحث إمكانية عزل ترامب
ــراع ــصـ ــة الـ ــب ــل ــض ح ــ ــي ــ ــت األب ــيـ ــبـ ــة بـــيـــن الـــجـــانـــبـــن والـ ــرسـ ــة شـ ــهـ ــواجـ مـ

االمم المتحدة ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ وكاالت

العائات  عشرات  اإلسرائيلية  السلطات  أجلت 
حرائق  إثــر  المناطق،  من  عــدد  في  منازلها  من 
المنطقة  تضرب  حر  موجة  عن  نجمت  واسعة 

وتستمر حتى اليوم الجمعة.
اإلسرائيلية،  “هآرتس”  صحيفة  نقلت  وحسبما 
فإن الحرائق اندلعت فيما وصلت الحرارة إلى 
مستويات عليا، وبلغت 38 درجة في تل أبيب، 
أمــا في عسقان  درجــة في شمال حيفا،  و40 

فوصلت إلى 43 درجة.
وأوضح المصدر أن 30 عائلة على األقل جرى 
إجاؤها، فيما تم إغاق عدد من الطرق جراء 
الــحــرائــق الــتــي بــذل اإلطــفــائــيــون جــهــدا كبيرا 

للسيطرة عليها.
بالطائرات  االستعانة  إلى  السلطات  واضطرت 
إللقاء الماء من األعلى، بهدف احتواء الحرائق 

ــاق جــســر عــلــى مــقــربــة من  الــتــي أدت إلـــى إغـ
بشكل  الــدخــان  تصاعد  إلــى  أدى  مما  الــقــدس، 

كثيف في المنطقة.
بشكل  الــحــرارة  ستهبط  السبت،  مــن  وابــتــداء 
األرصــاد  هيئة  وترجح  المنطقة،  في  ملحوظ 
و13   10 بين  يتراوح  بما  تنخفض  أن  المحلية 

درجة.
المتخصصة  ويــثــر”  “أكــيــوريــت  شبكة  وكــانــت 
فــي األرصـــاد الــجــويــة، أشـــارت إلــى مــوجــة حر 
منها  المنطقة،  “خطيرة” تضرب عددا من دول 
ــــاد الـــشـــام، وتــمــتــد حتى  ــيــل وب مــصــر وإســرائ

العراق وجنوبي تركيا.
وبـــدأت الــمــوجــة الــمــذكــورة الــثــاثــاء، على أن 
األرصاد،  توقعات خبراء  السبت حسب  تنتهي 

بفعل رياح باردة تأتي من أوروبا.

حرائق في إسرائيل.. وإجالء عشرات األسر

دعت الواليات المتحدة إلى حل وكالة غوث وتشــغيل الاجئين الفلســطينيين 
)أونــروا(، واصفــة إيــاه باألنمــوذج الذي خذل الشــعب الفلســطيني. وفي كلمة 
أمــام مجلــس األمــن الدولــي قــال المستشــار األميركــي جيســون غرينبات أن 
األونروا عبارة عن “ضمادة” وأن الوقت قد حان لكي تتسلم الدول المستضيفة 

لاجئين والمنظمات غير الحكومية الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية.

يشترك  الـــذي  غرينبات  وقـــال 
كوشنر  جاريد  ترامب  صهر  مع 
سيتم  ســام  خطة  صياغة  في 
بعد شهر رمضان  عنها  اإلعــان 
نقاش  ــبــدء  “ل ــوقــت حـــان  ال إن 
الخدمات  نقل  تخطيط  حــول 
ــتـــي تــقــدمــهــا األونــــــــروا إلــى  الـ
غيرها  أو  المضيفة  الحكومات 
الحكومية  غير  المنظمات  مــن 

الدولية أو المحلية”.
بدوره، قال مدير االونــروا بيير 
الفيديو  عبر  للمجلس  كرينبول 
الوكالة تمكنت من  ان  من غزة 

مليون   446 بقيمة  عــجــز  ســد 
خال  من  الماضي  العام  دوالر 
ومساهمات  الميزانية  خفض 

المانحين الجدد.
وأوضح “في الوقت الذي يواجه 
الفلسطينيون  الــاجــئــون  فــيــه 
افــــق  ألي  تـــــــام  ــه  ــ ــب شــ ــا  ــ ــاب ــ ــي غــ
بأن  تماما  مقتنع  ــا  أن ســيــاســي، 
مهم  األونــروا  استمرار خدمات 
اإلنسانية  الكرامة  لحفظ  جــدا 

واالستقرار اإلقليمي”.
ــك الــمــوقــف  وأكــــدت فــرنــســا ذلـ
ــدم دعـــم  ــ عـ ــن أن  مــ وحـــــــذرت 

ــيــيــن  ــن ــســطــي ــفــل ــن ال ــيــ ــ ــئ ــــاجــ ال
سيحول المخيمات إلى ساحات 
في  لإلرهابيين  رئيسية  تجنيد 

المنطقة.
في  تأسست  ــروا  ــ األن أن  يــذكــر 
التعليم  خدمات  لتقديم   1949

مايين  خمسة  لنحو  والصحة 

األردن  فـــي  فلسطيني  الجـــئ 

ولــبــنــان وســـوريـــا وقــطــاع غــزة 

والضفة الغربية بما فيها القدس 

الشرقية المحتلة.

تقدم األنروا خدمات التعليم والصحة لنحو 5 ماليين الجئ فلسطيني

الفلســطيني الشــعب  خــذل  الــذي  باألنمــوذج  إياهــا  واصفــة 
واشنطن تدعو إلى حل الـ “أونروا”

مواجهة شرسة بين ترامب وبيلوسي في البيت األبيض 
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أكد رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة 
ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة، 
أن نــادي الرفاع اســتطاع أن يبرز اســمه 
واحــدا من الفــرق القوية المنافســة على 
ألقــاب مســابقات كــرة الســلة، وذلــك في 
الموســم الثاني إلعادة إحيــاء اللعبة من 

جديد في النادي.
جــاء ذلــك خــال الزيــارة التــي قــام بهــا 
ســموه إلــى نــادي الرفــاع، حيــث التقــى 
إدارة  مجلــس  رئيــس  الزيــارة  خــال 
آل  خالــد  بــن  عبــدهللا  الشــيخ  النــادي 
خليفــة ونائبــه ســمو الشــيخ خليفــة بــن 
علي آل خليفة، ورئيس جهاز كرة السلة 
محمد العجمــي وأعضاء مجلس اإلدارة 
وبحضــور أعضاء مجلــس إدارة االتحاد 

البحريني لكرة السلة.
علــي  بــن  عيســى  الشــيخ  ســمو  وأشــاد 
الرياضيــة  واإلنجــازات  بالمكتســبات 
التــي حققهــا نــادي الرفــاع هذا الموســم، 
عقــب فــوزه بــكأس جالــة الملــك لكــرة 
القــدم، ودوري ناصــر بــن حمــد الممتــاز، 
وكأس خليفــة بــن ســلمان لكــرة الســلة، 
وحصولــه علــى المركز الثانــي في دوري 

زين البحرين.

االنجــازات  إن  ســموه  وأوضــح 
والمكتســبات التــي حققهــا نــادي الرفــاع 
جاءت نتاج إلى العمل الكبير المقدم من 
قبل مجلس إدارة النادي برئاســة الشيخ 
عبــدهللا بــن خالد، وهــذا العمــل الدءوب 
لمواصلــة  النــادي؛  قيــادة  فــي  ســاهم 
تحقيق المزيد من اإلنجازات المستمرة.

وأكد ســموه أن نادي الرفاع ســطر اسمه 

بأحرف من ذهب ورسخ اسمه بقوة في 
ســماء كــرة الســلة البحرينيــة مــن خال 
بــن ســلمان،  بــكأس خليفــة  بهــذا  فــوزه 
إضافــة إلــى تحقيقه وصافــة دوري زين 
فــي ثاني موســم للفريق بعــد إعادة لعبة 

كرة السلة في النادي.
ومــن جانبــه، أشــاد رئيــس نــادي مجلس 
إدارة نــادي الرفــاع الشــيخ عبــدهللا بــن 

المثاليــة  بالخطــوات  خليفــة،  آل  خالــد 
التــي يتخذهــا االتحــاد البحرينــي لكــرة 
الســلة برئاســة ســمو الشــيخ عيســى بــن 
علي بن خليفة، والتي جعلت كرة الســلة 
بكافــة منظومتهــا،  البحرينيــة متطــورة 
مثنيــا علــى زيــارة ســموه للنــادي، والتي 
اعتبرها بمثابة دفعة قوية نحو االرتقاء 

باللعبة.

جانب من الزيارة

ســموه أشــاد باإلنجازات التــي حققهــا النادي هذا الموســم

سمو الشيخ عيسى بن علي يزور نادي الرفاع
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اللجنة اإلعالمية

اتحاد السلة - المركز اإلعالمي

كشف فريق األيام الجريح عن نواياه البطولة بدورة مركز شباب 
الهملــة لكــرة القــدم لفئة الكبار بعد اكتســاحه فريــق الوطن كأحد 
الفرق المرشحة لبلوغ الدور النهائي والفوز بالبطولة، حيث أمطر 
فريــق األيــام مرمى الوطن وعلى مدار الشــوطين بســبعة أهداف 

مقابل ال شيء.

وكانــت التوقعات تشــير إلى أن 
الوطن متصدر فــرق المجموعة 
نهايــة الجولــة األولى مــن الدور 
الخليــج  الثانــي وبرفقــة أخبــار 
أنــه ســاعي نحــو التأهــل للــدور 
النهائي، ومن ثــم الظفر بالكاس 
خصوصــا أنه وصيف البطل في 
النســخة الماضيــة 2018، إال أن 
المفاجــأة كانــت كبيــرة ولم تكن 
فريــق  دخــل  حيــث  متوقعــة، 
قتاليــة  بــروح  المبــاراة  األيــام 
مبــاراة  إياهــا  معتبــرا  كبيــرة، 
تعــرض  أنــه  خاصــة  كــؤوس 
الوطــن  جانــب  مــن  للهزيمــة 
األول،  بالــدور  الخليــج  وأخبــار 
يــودع  تعــادل  أو  خســارة  وأي 
البطولــة؛ لــذا قــدم فريــق األيام 
منــذ  تســيدها  جميلــة  مبــاراة 

البدايــة وصال وجال في ملعب 
الوطن.

علمــا بــأن فريق الوطن ســيكون 
مــع  األيــام  لقــاء  انتظــار  فــي 
المتصــدر فريــق أخبــار الخليج، 
وهي نتيجة ربما تســمح للوطن 
بالتأهــل، لكنهــا تبقــى صعبة في 
بالتعــادل  الفريقيــن  تأهــل  ظــل 
الخليــج  أخبــار  هزيمــة  أو 
أول  أصبــح  والــذي  المتصــدر، 
المتأهليــن للــدور نصــف النهائي 
عــن المجموعــة الثانيــة، وأجــاد 
العبــو األيام التعامل مع ظروف 
هــذه المبــاراة وأدركــوا أهميتهــا 
لهــم كمبــاراة مصيريــة وظفــروا 
تقــدم  رغــم  الثــاث  بنقاطهــا 
الوطن عليهم في ســلم الترتيب 

نهاية الدور األول.

األيام يقسو على الوطن بدورة الهملة

سالح البحرية الملكي يتأهل لنصف نهائي “الضباط”
ــة ــاص ــخ ــة ال ــب ــي ــت ــك ــي لـــعـــبـــور ال ــك ــل ــم ــو ال ــجـ ــاح الـ ــ ــل سـ ــؤهـ ــات الـــتـــرجـــيـــح تـ ــ ــ رك

تأهــل ســالح البحريــة الملكــي البحرينــي للــدور النصــف النهائــي فيمــا رجحــت ركالت 
الترجيــح كفــة ســالح الجو الملكــي البحريني لنفس الدور بعد أن شــهدت مباريات دور 
الثمانية تنافســا قويا وندية لحجز بطاقة التأهل للدور نصف النهائي، ضمن منافســات 
البطولــة الرمضانيــة لكــرة القــدم للضبــاط الرابعة والمقامــة تحت رعاية ســمو النقيب 

الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة، بالمدفعية الملكية.

ففــي المبــاراة األولــى التــي أقيمــت مســاء 
ضمــن  2019م  مايــو   22 األربعــاء  يــوم 
فــاز فريــق ســاح  الثمانيــة  مباريــات دور 
فريــق  علــى  البحرينــي  الملكــي  البحريــة 
أن  بعــد   3  /6 بنتيجــة  الرفــاع  معســكر 
المبــاراة؛  مجريــات  علــى  األول  ســيطر 
التأهــل  بطاقــة  حجــز  مــن  تمكــن  حتــى 
للــدور نصــف النهائــي لياقــي بذلــك فريق 
الحــرس الملكــي، وقــد أحرز أهــداف فريق 
ســاح البحرية الملكــي البحريني الاعبين 
عبــدهللا الجــودر، ومحمــد المعيلــي، وعمــر 

الدوســري، وعلي راشــد، وحمد البوعينين، 
وأحمد المجرن، فيما سجل أهداف معسكر 
الرفاع الاعب محمد جمعة بشــير هدفين، 
عيســى  عبــدهللا  لاعــب  واحــد  وهــدف 
الســعدون، وفــاز بجائــزة أفضــل العب في 
المباراة العب فريق ساح البحرية الملكي 

حمد البوعينين.
وفــي المبــاراة الثانيــة والتي شــهدت ندية 
الجــو  بيــن فريقــي ســاح  وتنافســا قويــا 
الملكــي البحريني وفريق الكتيبة الخاصة، 
والتــي انتهى وقتها األصلي بتعادل ابيض 

للفريقين بنتيجة 1/ 1، حيث ســجل هدف 
ساح الجو الملكي الاعب عبدهللا بوشقر، 
الاعــب  الخاصــة  الكتيبــة  هــدف  وأحــرز 
لتنتقــل  خليفــة،  آل  خليفــة  بــن  عبــدهللا 
الترجيــح،  ركات  إلــى  مباشــرة  المبــاراة 

والتــي أهلــت فريــق ســاح الجــو الملكــي 
البحرينــي للــدور النصــف النهائــي بعــد أن 
انتهــت الركات بنتيجة 4/ 3 لياقي بذلك 
بطل النسخة الثالثة فريق الدروع الملكية، 
وحصل العب ســاح جو الملكي البحريني 

عمــر دعيــج علــى جائــزة أفضــل العب في 
المباراة.

وتقــام مباريــات دور النصــف النهائــي يــوم 
غــد الجمعة الموافق 24 مايو 2019، حيث 
يلتقــي فــي المبــاراة األولى فريــق الحرس 

الملكــي ضــد فريق ســاح البحريــة الملكي 
التاســعة  الســاعة  تمــام  فــي  البحرينــي 
مساء، وتليها مباشرة المباراة الثانية التي 
ســتجمع فريقــي الــدروع الملكيــة وســاح 

الجو الملكي البحريني.

اللجنة اإلعالمية

جانب من المنافسات

اللجنة اإلعالمية

التنفيــذي  المكتــب  أوضــح 
بالنادي األهلي أن التعاقدات 
التــي أبرمــت لبعــض العبــي 
كــرة القــدم للموســم الجديد 
مــن  بتوصيــات  جــاءت 
مديــر الجهــاز الفنــي للفريق 
المــدرب عيســى الســعدون، 
وكان المكتــب التنفيــذي قد 
كلــف فــي اجتماعــه األخيــر 
التنفيــذي  المكتــب  عضــو 
بوخمســين  عبدالعزيــز 
عقــود  بشــأن  بالمفاوضــات 

العبين كرة القدم.
صــرح بذلك رئيــس المكتب 
التنفيذي فريد طه الشهابي.

 توضيح 
للنادي األهلي

اللجنة اإلعالمية

انطلقــت بطولة كرة الطائــرة الرمضانية في 
نســختها الثانيــة بمركــز شــباب الهملــة بلقاء 
جميــع فريــق األيــام بطــل النســخة الســابقة 
2018 وفريــق أخبــار الخليــج، وقــد اســتهل 
فــي األيام مشــوراه بالبطولة بفوز مســتحق 

على منافسه أخبار الخليج.
بالشــوط  بالفــوز  المبــاراة  األيــام  بــدأ  وقــد 
األول بفضــل خبرتــه الكبيــرة فــي مثل هذه 
األول،  الشــوط  طــوال  وبتقــدم  المباريــات، 
حيــث لــم يتمكــن أخبــار الخليج مــن التقدم 
عليــه بتاتا خال هذا الشــوط والــذي انتهي 
بفــوز األيــام بـــ 25 نقطــة مقابــل 21 ألخبــار 
الخليــج، ليبــد الشــوط الثانــي بتقــدم األيــام 
أيضا وكادت تحســم المباراة لصالحه، ولكن 
ســرعان مــا عاود تمكن العبــو أخبار الخليج 
مــن العــودة لجــو المبــاراة بفضــل توجيهات 
قائــد الفريــق عيســى علــي يوســف، حيــث 
اســتطاع التقــدم علــى فريــق األيــام وإنهــاء 
الشــوط لصالحــه بنتيجــة 25 نقطــة مقابــل 

20 لصالــح األيــام. لينطلــق الشــوط الثالــث 
الحاســم بيــن الفريقيــن، حيــث بــدأه األيــام 
بقــوة فــي ظل منافســة شراســة مــن خصمه 
العبــي أخبار الخليــج، ويواصل العبو األيام 
تقدمهــم طوال المباراة في ظل ماحقة من 
العبــي أخبار الخليج، حيــث ضيقوا الخناق 
األيــام شــوطه  لينهــي  األيــام،  علــى العبــي 
الثالــث بفــوزه علــى أخبــار الخليــج بنتيجــة 

25 نقطــة مقابــل 23 نقطــة، وقــد صرح قائد 
فريــق األيــام أن فريقــه قادم بقــوة؛ للحفاظ 
علــى اللقــب ومواصلــة مشــوار التألــق فــي 
هــذه البطولــة الجميلــة التي ينظمهــا المركز 
وســط حضور جماهيري كبير يســتمتع فيها 
بلمســات العبــي الــدورة والمنافســة الكبيرة 
بينهــم. صــرح بذلــك إبراهيــم عبــدهللا أمين 

السر ورئيس العاقات العامة بالمركز.

لقطة من مباريات دورة كرة الطائرة

األيام يتصدر طائرة مركز شباب الهملة
اللجنة اإلعالمية - االتحاد العربي للريشة الطائرة

يعقــد اليــوم الجمعــة اجتمــاع المجموعــة العربيــة لالتحــاد العربــي للريشــة الطائــرة برئاســة 
سوسن تقوي، والذي سيقام بمدينة نانغ الصينية وذلك على هامش اجتماع االتحاد الدولي 
للريشة الطائرة، كما سيقام االجتماع الثالث للجنة التنفيذية لالتحاد بحضور األعضاء كافة.

ويتضمن جــدول أعمال اجتمــاع المجموعة 
االتحــاد  لرئيــس  افتتاحيــة  كلمــة  العربيــة 
ثــم تشــكيل لجنــة لصياغــة  سوســن تقــوي 
محضــر االجتمــاع، يتبــع ذلــك عــرض موجز 
عــن أبــرز أعمــال االتحــاد العربي فــي الفترة 

الماضية.
طلبــات  دراســة  األعمــال  جــدول  ويتضمــن 
للريشــة  العربــي  االتحــاد  بطــوالت  تنظيــم 
الطائــرة فــي العام الجاري 2019، ثم دراســة 
المقترحات المقدمة من األعضاء وأخيرا ما 

يستجد من أعمال.
حــرص  إطــار  فــي  االجتمــاع  هــذا  ويأتــي 
االتحــاد العربــي علــى مــد جســور التواصــل 
بيــن أعضائه كافة بما يخدم مصلحة اللعبة، 
ويســاهم في تفعيــل برامجه وأنشــطته في 

الفتــرة المقبلــة، حيــث ينضــوي تحــت مظلة 
البحريــن،  وهــم:  حاليــا،  دولــة   13 االتحــاد 
مصــر،  ليبيــا،  لبنــان،  الجزائــر،  الســعودية، 
المغــرب،  فلســطين،  األردن،  الســودان، 

موريتانيا، تونس، العراق.
أمــا جــدول أعمــال االجتمــاع الثالــث للجنــة 
يتضمــن  فإنــه  العربــي،  لاتحــاد  التنفيذيــة 
كلمة افتتاحية لرئيس اللجنة، ثم المصادقة 
علــى تعييــن األميــن العــام واألميــن المالــي، 
اللجــان  يتبعــه عــرض تقاريــر موجــزة عــن 
العاملــة، ثــم دراســة طلب تنظيــم البطوالت 
للعام 2019 واإلعان عن الدول المستضيفة 

وأخيرا ما يستجد من أعمال.
وتضــم اللجنــة التنفيذية كا من الســودانية 
لرئيــس  األول  النائــب  الصديــق  هنــادي 

نائبــا  صابيــح  محمــد  الجزائــري  االتحــاد، 
للرئيــس لشــؤون التطويــر، واألردنــي محمد 
الفنيــة  للشــؤون  للرئيــس  نائبــا  ذيابــات 
المقــرن  مقــرن  والســعودي  والمســابقات، 
نائبا للرئيس لشــؤون التســويق واالســتثمار 
وباقــي األعضــاء هــم المصــري محمــد كمال 
نبيــل  والمغربــي عمــر بالــي، والفلســطيني 

الترك، والليبي نوري زراع.

سوسن تقوي

الصين تحتضن عمومية االتحاد العربي للريشة اليوم

اللجنة اإلعالمية

لبطولــة  النهائيــة  المباريــات  اليــوم  تقــام 
خالد يوســف جناحي الرمضانية للبليارد، 
والتــي نظمها نادي البحرين للتنس خال 
ليالــي شــهر رمضــان، حيــث يتقابــل علــي 
كأس  علــى  جناحــي  أحمــد  مــع  خنجــي 
الفــردي، وكان أحمــد جناحــي قــد تأهــل 
كمــال خنجــي  علــي  فــوزه  بعــد  للنهائــي 
فــي الــدور قبــل النهائي، بينمــا تأهل علي 
خنجــي بعد فوزه المثيــر على عماد علي، 
ويســبق هــذا اللقــاء، وفــي تمــام الســاعة 
التاســعة والنصــف مســاء نهائــي بطولــة 
علــي  الثنائــي  يتقابــل  حيــث  الزوجــي، 

خنجــي وخالــد بوعلــي مــع الثنائــي فريد 
شــوقي وأحمــد جناحي، وســيكون محبو 
لعبــة البليــارد علــى موعــد مــع مباراتيــن 
نهائيتيــن فــي غايــة القوة والنديــة، وكان 
بوعلــي  وخالــد  خنجــي  علــي  الثنائــي 
قــد تأهــا للنهائــي بعــد فوزهمــا الصعــب 
الثنائــي  علــي  النهائــي  قبــل  الــدور  فــي 
عبدالحســين ومحمد نشابه بنتيجة 4-3، 
بينمــا تأهل الثنائي أحمــد جناحي وفريد 
شــوقي بعــد فوزهمــا علــى الثنائــي كمــال 
خنجــي وضيــاء توفيقــي فــي واحدة من 
نديــة  البطولــة وأكثرهــا  أقــوي مباريــات 

المخــرق  حســين  أعــرب  وقــد  وتكافــؤا. 
رئيــس اللجنة االجتماعية ولجنة البليارد 
بنــادي البحريــن للتنــس عن شــكره لعضو 
لرعايتــه  جناحــي  يوســف  خالــد  النــادي 
بالنــادي،  الرمضانيــة  البليــارد  بطــوالت 
ســيقوم  جناحــي  خالــد  بــأن  موضحــا 
كل  فــي  الفائزيــن  الاعبيــن  بتتويــج 
بطــوالت البليــارد بالكــؤوس والميداليات 
التذكاريــة والجوائــز الماليــة، وذلــك فــي 
الرمضانيــة،  لألنشــطة  الختامــي  الحفــل 
والــذي يقيمــه نــادي البحريــن للتنس يوم 

الخميس المقبل.

اليوم نهائي فردي وزوجي بطولة جناحي للبليارد

خالد جناحي



اســتطاع وفــد االتحاد البحريني للســباحة المشــارك فــي البطولة التنشــيطية الرمضانية لفئة 
العموم )25 ســنة فما فوق - الماســترز(، والتي نظمها االتحاد الســعودي للســباحة على مسابح 
الهيئــة العامــة للرياضــة بالدمــام، من الحصول على خمــس ميداليات ذهبيــة وفضية واحدة، 
بعــد أن تمكــن ســباحو البحريــن مــن تحقيــق النتائج علــى النحو التالي: 1( الســباح ســند بدر: 
الفئة 40 - 45ســنة، ذهبية 50 متر فراشــة، ذهبية 50 متر ظهر 2( الســباح نواف مجدم: الفئة 
40 - 45 ســنة، ذهبية 50 متر حرة فضية 50 متر فراشــة، 3( الســباح محمد الدوســري: الفئة 
-35 39 ســنة، ذهبيــة 50 متــر حــرة، ذهبيــة 50 متــر فراشــة. مــن جانبــه أعــرب رئيــس الوفــد 
عضو مجلس اإلدارة وسام الطيب عن شكره وتقديره لالتحاد السعودي للسباحة على حسن 
االســتقبال والحفاوة، متمنيًا أن يســتمر التعاون وتبادل المشــاركات بين االتحادين من أجل 
تطويــر منظومــة الســباحة الخليجية، وفي الســياق نفســه قدم الطيب التهنئــة لمجلس إدارة 

االتحاد البحريني للسباحة على النتائج التي حققها الوفد المشارك.

اختتمــت بطولــة مجالــس أهالــي قاللــي التــي تحظــى برعايــة كريمــة 
مــن النائــب خالــد بوعنق، وبدعم من شــركة اثمار )دلمونيــا(، وذلك يوم 

األربعاء الموافق 22 مايو الجاري في حديقة قاللي.
 وقد جرت المباراة النهائية بين مجلس فرجان قاللي ومجلس الجودر، 
وتمكن مجلس فرجان قاللي من هزيمة مجلس الجودر بنتيجة )3ـ  2(.
 وفي ختام البطولة قدم راعي الحفل الكؤوس والميداليات للمركزين 
األول والثانــي، وشــكر جميعــة الخالديــة الشــبابية علــى تنظيمهم لهذه 
البطولــة، وإثمــار للتطوير على دعمهم الســخي، والذي ســاهم في جمع 
شــباب المنطقة في مكان واحد وفي شــهر رمضان الكريم، واســتغالل 
أوقاتهــم بعــد العبــادات  فــي األمــور الرياضيــة التي ممكن أن يســتفيد 

منها الشاب ويصقل مواهبه ويستغل طاقته بالمفيد.

بوعنق يتوج مجلس فرجان قاللي5 ذهبيات وفضية لسباحي البحرين

أعرب الشــيخ ســلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم عن 
أمنياته الصادقة للمنتخبات اآلسيوية في تحقيق نتائج إيجابية في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما، والتي تنطلق يوم الخميس 

23 مايو في بولندا.

آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  وأشــار 
بمناســبة  صحفــي  تصريــح  فــي  خليفــة 
انطالق البطولة أن منتخبات الســعودية، 
الجنوبيــة، تملــك  اليابــان، وكوريــا  قطــر 
مــن اإلمكانــات الفنيــة واإلرادة القوية ما 
يؤهلها لتقديم مستويات فنية جيدة في 

المحفل الكروي الكبير. 
لكــرة  اآلســيوي  االتحــاد  رئيــس  وقــال 
القــدم: أن نهائيــات كأس العالــم للشــباب 
اآلســيوية  للكــرة  مهمــة  محطــة  تمثــل 
مــن  متميــزة  نخبــة  مشــاركة  ظــل  فــي 
المنتخبــات المتســلحة بالطمــوح، معربــا 
عن ثقته بأن هذه المشــاركة ستسهم في 
ترســيخ التطــور المتنامــي فــي مســتوى 
الكــرة اآلســيوية كمــا أنهــا تشــكل دافعــا 
قويا للمنتخبات األربعة؛ من أجل تحقيق 
علــى  القــارة  مكانــة  يعــزز  ظهــور طيــب 

الساحة الدولية.
وتبــدأ اليابــان، الوصيفة في العام 1999، 
تواجــه  عندمــا  القــارة  ممثلــي  مشــوار 
األكوادور في المجموعة الثانية في يوم 
االفتتاح على ملعب بيدغوز في الســاعة 

8:30 مساًء )بالتوقيت المحلي(. 
األزرق  الســاموراي  شــباب  وســيواجه 
قبــل  مايــو،   26 األحــد،  يــوم  المكســيك 
مــع  ُمتوقعــة  مثيــرة  مواجهــة  خوضــه 

إيطاليا، يوم األربعاء، 29 مايو.
احتــل  الــذي  قطــر  منتخــب   وســيفتتح 
العالــم  الثانــي فــي بطولــة كأس  المركــز 
مايــو   24 فــي  مبارياتــه   ،1981 العــام 
فــي  نيجيريــا  يواجــه  عندمــا  الجــاري 
المجموعــة الرابعة، وســتكون كل األنظار 
مســلطة علــى هــّداف بطولــة آســيا تحت 
19 عامــا 2018، عبدالرشــيد عمــرو، الذي 

ســاعدت أهدافه الســبعة في إندونيســيا 
على تأهل فريقه إلى كأس العالم.

ذلــك  بعــد  الشــاب  العنابــي  وســيواجه   
نظيــره األوكرانــي يوم 27 أيــار قبل لقاء 
الواليات المتحدة يوم 30 الشهر الجاري.

بلقــب  الفائــز  الســعودي  المنتخــب  أمــا   
بطولــة آســيا تحــت 19 عامــا 2018 فــي 
فرنســا  منتخــب  فســيواجه  إندونيســيا، 
بطــل كأس العالــم تحــت 20 عامــا 2013، 
 25 يــوم  الخامســة  المجموعــة  لحســاب 
مايــو على ســتاد غدينيا، وســيتعين على 
أن يتخطــى  الشــاب  الســعودي  األخضــر 
مالــي وبنمــا بعــد ذلــك؛ مــن أجــل التأهــل 
لــدور الـــ 16 مــرة أخــرى، كمــا فعــل فــي 

كوريا الجنوبية قبل عامين.
كوريــا  ســتبدأ  نفســه،  الوقــت  وفــي   
الجنوبيــة مشــوارها في مونديــال بولندا 

يوم 25 مايو عندما تواجه البرتغال.
إفريقيــا  جنــوب  منتخــب  وســيكون   
هــو المنافــس القــادم لمنتخــب محاربــي 
المجموعــة  فــي  الشــاب  )التايغــوك( 
السادســة يوم 28 الجاري، قبل أن يتطلع 
المنتخــب الكــوري لتكــرار فــوزه الشــهير 
0-1 علــى األرجنتيــن قبــل عاميــن، فــي 

مبــاراة بيــن الفريقيــن فــي اليــوم األخيــر 
من دور المجموعات في 31 مايو.

 ... وينعى الرئيس السابق 

لالتحاد اآلسيوي 

آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  نعــى   
الرئيــس  شــاه  أحمــد  الســلطان  خليفــة 

الســابق لالتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم، 
الــذي توفي يــوم األربعاء عن عمر يناهز 

88 عاما.
آل  ابراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  وقــال 
خليفــة: باســم عمــوم أســرة كــرة القــدم 
اآلســيوية، أتقــدم بأحــر مشــاعر التعزية 
إلى جاللة السلطان عبدهللا بن السلطان 
أحمــد شــاه ملــك ماليزيــا وأســرة الفقيد 
الكبيــر الــذي خدم كــرة القدم اآلســيوية 
وقــد  واحترافيــة،  وحماســة  بإخــالص 
اإلنجــازات  علــى  التقديــر  كل  اســتحق 
االتحــاد  مســتوى  علــى  حققهــا  التــي 

اآلسيوي لكرة القدم.
وكان الســلطان أحمد شــاه تولى رئاســة 
االتحاد اآلســيوي لكرة القــدم بالفترة ما 
بيــن عامــي 1994 ولغايــة 2002، وقــاد 
اللعبــة لدخــول عصر جديــد من التطوير 
فــي قــارة آســيا، وشــهدت فتــرة رئاســة 
الســلطان أحمد شــاه زيادة فــي عضوية 
االتحــاد مــن 37 إلــى 45 اتحــادا وطنيــا، 
علمــا بــأن عــدد األعضــاء الحالييــن يبلغ 

47 دولة.

كوااللمبور - مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

بـــولـــنـــدا فــــي  ــا  ــ ــام ــ ع  20 ــت  ــحـ تـ ــاب  ــبـ ــلـــشـ لـ ــم  ــ ــال ــ ــع ــ ال كــــــأس  ــاح  ــ ــت ــ ــت ــ اف

رئيس االتحاد اآلسيوي يتمنى النجاح للمنتخبات اآلسيوية

سلمان بن إبراهيم
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دخل مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي األمتار األخيرة، حيث يسدل الستار 
علــى منافســات المهرجــان يوم غًدا )الســبت( بإقامة المباريــات النهائية األخيرة في 

األلعاب الشعبية واإللكترونية كافة.

بــن  ناصــر  مهرجــان  ويقــام 
حمد الرمضاني الشــعبي 

بتوجيهــات كريمــة من 
الملــك  جاللــة  ممثــل 

لألعمــال الخيريــة 
وشؤون الشباب 
المجلس  رئيــس 

للشــباب  األعلــى 
ســمو  والرياضــة  

الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفــة؛ بهــدف إحيــاء األلعــاب الشــعبية 
القديمة التي اشتهرت بها مملكة البحرين 
كواحدة من ضمن المبادرات الرائدة التي 
يقدمها سموه في الحفاظ على الموروث 
الشــعبي البحرينــي، حيــث اعتمد ســموه 
أكثر من 200 ألف دوالر أميركي مجموع 
جوائــز المهرجان؛ لتشــجيع الشــباب على 

المشاركة في منافسات المهرجان.
ويأتــي تنظيــم مهرجــان ناصــر بــن حمــد 
الرمضانــي الشــعبي فــي مدينــة عيســى 
البحريــن  اســتاد  مــن  بالقــرب  الرياضيــة 
الوطني بالرفاع بإشراف من جانب لجنة 
رياضات الموروث الشــعبي التابعة للجنة 
األولمبيــة البحرينيــة، حيــث تقيم اللجنة 
هذا المهرجان الذي يتضمن على عدد من 
األلعــاب، وهــي: الكيرم )فــردي وزوجي(، 

الدامــة، الشــطرنج، الدومينــو 
الكــوت  “الدومنــة”، 
“بوســتة”،  سداســي 
الهانــد، الســجن “لــودو”، 
إضافة إلــى األلعاب 
نيــة  و لكتر إل ا
المتمثلــة في كرة 
القــدم “فيفا” وكرة 

السلة والببجي.
كمــا يشــهد مهرجــان ناصــر 
بــن حمــد الرمضانــي الشــعبي عــدًدا مــن 
الفعاليات المصاحبة التراثية والترفيهية، 
الجماهيــر  لجــذب  أيًضــا  تقــام  والتــي 
للمهرجان وتحويل هذه الفعالية لكرنفال 
عائلــي يمــس كافة أفراد العائلــة الواحدة 

بمختلف أعمارهم.
وحظي مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني 
الشــعبي بزيــارة أكثــر مــن 10 أالف زائــر 
قدمــوا  مشــارك   5000 مــن  أكثــر  منهــم 
طلبــات المشــاركة فــي مختلــف األلعــاب، 
اإللكترونيــة  الببجــي  لعبــة  نالــت  حيــث 
النصيــب األكبــر مــن عــدد المشــاركة فــي 
هــذا المهرجــان الــذي يقــام فــي نســخته 

األولى.
وتــم تخصيــص ما يقــارب 20 ألــف دوالر 
دينــار للفائزيــن العشــرة فــي لعبــة الهانــد، 

إذ يحصــل الفائــز بالمركز األول على مبلغ 
الكــوت  لعبــة  وفــي  دوالر،   5000 يفــوق 
تــم تخصيــص مــا يقــارب علــى 20 ألــف 
دوالر أيضا على أصحاب المراكز العشــرة 
األولــى، إذ يحصــل صاحــب المركز األول 

مبلغ يفوق 5000 دوالر أيضا.

وتبلــغ مجمــوع جوائز لعبة الشــطرنج 26 
ألــف دوالر موزعــة على ثالث مســابقات، 
والشــطرنج  الخاطــف،  الشــطرنج  وهــي: 
الزوجي، الشــطرنج السريع، بينما يحصل 
المســابقات  الفائــز فــي كل مســابقة مــن 
الثــالث علــى مــا يزيــد عــن 2500 دوالر، 

الشــطرنج  مســابقة  فــي  الجوائــز  إن  إذ 
الزوجي مخصصة فقط للمراكز الخمســة 

األولى.
اللجنــة  خصصــت  الدامــة،  لعبــة  وفــي 
دوالر  ألــف   20 يفــوق  مبلــغ  المنظمــة 
للفائزين في المسابقة التي تقام بنظامين 
األولى بالنظام البحريني القديم والثانية 
بالنظــام الدولــي، إذ يحصل الفائز في كل 

مسابقة على أكثر من 2500 دوالر.
ويحصــل صاحــب المركــز األول في لعبة 
تفــوق  جائــزة  علــى  “الدومنــة”  الدومنــو 
2000 دوالر، فيمــا يصل مجموع الجوائز 
العشــر فــي هــذه اللعبة إلى مــا يقارب 12 

ألف دوالر.
الببجــي  لعبــة  جوائــز  مجمــوع  ويبلــغ 
دوالر،  ألــف   50 يقــارب  مــا  اإللكترونيــة 
حيــث يحصل صاحــب المركز األول على 
اكثر من 13 ألف دوالر، فيما أيضا يحصل 
أصحــاب المراكــز التســعة األخــرى علــى 

جوائــز ماليــة تقــل تدريجيــا عــن الجائزة 
األولــى، إذ تعتبر هذه الجائزة هي األعلى 

بين بقية األلعاب الشعبية واإللكترونية.
وعلى مستوى لعبة الكيرم، بلغت الجوائز 
مســابقتي  علــى  موزعــة  دوالر  ألــف   26
صاحــب  يحصــل  إذ  والزوجــي،  الفــردي 
المركــز األول فــي مســابقة الفــردي علــى 
يحصــل  فيمــا  دوالر،   5000 مــن  أكثــر 
مســابقة  فــي  األول  المركــز  صاحــب 

الزوجي على أكثر من 2500 دوالر.
ألــف دوالر   15 تــم تخصيــص مبلــغ  كمــا 
تبلــغ  إذ  اإللكترونيــة،  الســلة  كــرة  للعبــة 
قيمــة جائــزة المركــز األول 4000 دوالر، 
كذلــك لعبة كرة القــدم اإللكترونية “فيفا” 
خصص لها 15 ألف دوالر للمراكز العشــرة 
 4000 األولــى  الجائــزة  تبلــغ  إذ  األولــى، 
دوالر. أمــا لعبــة الســجن “لــودو”، فبلغــت 
جوائزهــا 12 ألــف دوالر منهــا ما يزيد عن 

2500 دوالر لصاحب المركز األول.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي:

مهرجان ناصر بن حمد يصل األمتار األخيرة

من منافسات المهرجان

جانب من التتويججانب من التتويج
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نظمت اللجنة األولمبية البحرينية بطولة Teqball للمرة األولى على أرض المملكة 
يــوم الثالثــاء الماضــي وذلــك علــى صالــة االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولــة وذلــك 
بحضــور ومشــاركة ســمو الشــيخ خليفة بــن علي بن عيســى آل خليفــة نائب رئيس 
نــادي الرفــاع، واألميــن العــام للجنــة األولمبيــة محمــد النصــف، وبتواجــد عــدد مــن 

المسؤولين باللجنة األولمبية البحرينية وعشاق كرة القدم.

وتــوج الفريــق المكــون مــن راشــد جمــال 
وكأس  األول،  بالمركــز  ســعد  وســلمان 
البطولــة بعدمــا فاز فــي المبــاراة النهائية 
علــى الفريــق المكــون مــن عبــدهللا علــي 
وحامد عبدهللا بنتيجة شوطين مقابل ال 
شيء ليحصد األخير على المركز الثاني، 
فيمــا حصــل الفريــق المكــون مــن محمــد 
الغنيــم وســيد فاضــل رضي علــى المركز 
الثالث بعدما فاز على الفريق المكون من 
علي النصف وعيســى العيســى بشوطين 
مقابل شوط في مباراة تحديد المركزين 

الثالث والرابع.
العبــا   64 مشــاركة  البطولــة  وشــهدت 
العبــو  بينهــم  مــن  فريقــا   32 يمثلــون 
داخــل  القــدم  لكــرة  البحريــن  منتخــب 
الصــاالت والمنتخب األولمبــي وعدد من 
العبي األندية المحلية والمراكز الشبابية 
إلــى جانب العبين هــواة أظهروا مهارات 
رائعة وإمكانات متميزة وعروض جميلة 
فــي مداعبــة الكــرة، وســط فرحــة كبيــرة 
وحضــور متميــز وســعادة كبيــرة بنجــاح 
Te�  النسخة األولى من أول بطولة للعبة

.qball
البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  ووفــرت 

 Dividend“ طاولتيــن برعايــة مــن شــركة
منافســات  أدار  فيمــا   ،”Gate Capital
علــي  وهمــا  معتمــدون،  حــكام  البطولــة 
دادهللا وعبــاس عبــدهللا مكــي، وأشــرف 
علــى عمليــة التنظيم وتســجيل الالعبين 
بابــا،  رائــد  الغنيــم،  محمــد  مــن  كال 

عبدالرحمن الصديقي، جعفر مكي.
وتأتــي تلــك البطولــة من ضمــن مبادرات 
اللجنــة األولمبيــة الهادفة إلى اســتقطاب 
تنمــي  التــي  الجديــدة  األلعــاب  مختلــف 
العقــل والمهــارة وتســتحوذ علــى اهتمام 

الشباب.
ويشار إلى أن لعبة “Teqball” التي تعتبر 
أربــع ألعــاب فــي لعبــة واحدة وهــي تيك 
 )teqpong( وتيكبونــج   )teqball( بــول 
teqvol�( وتيكفولــي   )catch (وكاتــش 

ley( تشــبه كــرة الطاولــة ولكــن بــدال مــن 
اســتخدام المضــرب تلعــب بكــرة القــدم، 
تمامــا  يشــبه   Teqball طاولــة  وهيئــة 
هيئــة  علــى  لكــن  الطاولــة  كــرة  طاولــة 
رياضيــة  معــدات  مــن  تتكــون  مقوســة 

جديدة.
كيفيــة  الالعبــون  يعــرف  أن  ويجــب 
التعامل مع كرة القدم، وتلعب اثنين ضد 

اثنيــن أو واحــد ضد واحــد، وهي تحظى 
بشــعبية كبيــرة، كما يســتخدم العبو كرة 
القــدم المحترفون في الدوري اإلنجليزي 
تدريباتهــم،  خــالل   Teqball والفرنســي 
وهــي معتمــدة فــي نحــو 28 نــاد وجهــة 

رياضيــة حــول العالــم مــن أبرزهــم نــادي 
اإلســبانيين،  مدريــد  وريــال  برشــلونة 
وأرســنال  يونايتــد  مانشســتر  وناديــي 
اإلنجليزييــن، والكثيــر مــن األندية أخرى 
عــالوة علــى االتحــاد األلمانــي والهنغاري 

وفــي  أخــرى،  واتحــادات  والبرازيلــي 
المنطقــة العربيــة اعتمدهــا نــادي النصــر 

اإلماراتي ومجلس أبوظبي الرياضي.
Te�( الطاولــة  إلــى   Teqball  وتحتــاج
qboard(، والقــدرة علــى لعب الكرة فوق 

الــرأس أو الصــدر أو  بالقــدم أو  الشــبكة 
الركبة بينما اســتخدام اليد غير مســموح 
بــه، كمــا هــو الحــال فــي لعبــة كــرة القدم 
للتحــرك،  ســهلة  والطاولــة  الحقيقيــة. 

ويمكن وضعها في أي مساحة مناسبة.
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مشــواره  المختلطــة  القتــال  لفنــون  الوطنــي  منتخبنــا  اســتهل 
لفنــون  المفتوحــة  لبطولــة إفريقيــا  الثالثــة  النســخة  بمنافســات 
القتــال المختلطــة للهــواة، بتحقيــق 4 انتصــارات بنــزاالت اليــوم 
األول مــن البطولــة، التــي ينظمهــا االتحــاد الدولــي لفنــون القتال 
المختلطــة IMAAF� WMMAA فــي الفتــرة �22 25 مايو الجاري 
بمدينــة جوهانســبرغ، والتــي تشــهد مشــاركة 10 منتخبــات مــن 

مختلف دول العالم.
عبــدهللا  الالعــب  نجــح  كيلواجرامــا،   56 وزن  منافســات  ففــي 

يوســف اليعقــوب مــن الفــوز على حســاب الجنــوب إفريقي فولو 
جوال. واستطاع العب منصور محمدوف من الفوز على الجنوب 
إفريقي ويد لوتس. وفي نزاالت وزن 61 كيلوجراما، فاز الالعب 
حمــزة زريــره علــى حســاب الجنــوب إفريقي ســام هومــان، وفاز 
الالعب عبدهللا الزايد على الجنوب إفريقي سابيلو ماجودىليال. 
وفــي منافســات وزن 70 كيلوجرامــا، ودع الالعــب زبيــر البطولة 
بعــد خســارته مــن الســنغالي انــدوم بيكيــم، وودع الالعب محمد 
ســمير المنافســات بعــد خســارته مــن الالعــب الجنــوب افريقــي 
ودع  كيلوجرامــا،   77 وزن  منافســات  وفــي  مييــر.  فرانكــوس 
الالعــب عيســى العميــري البطولــة، بعــد خســارته مــن الجنــوب 

إفريقي بيسي نيغوفاني.
وبهــذه النتيجــة، تأهــل العبــو المنتخــب الوطنــي الفائــزون فــي 
النــزاالت االفتتاحيــة لمواجهــات الــدور قبل النهائــي التي تنطلق 
اليــوم “الجمعــة”، لينضمــوا إلــى الالعبيــن المتأهليــن للــدور ذاته، 
وهمــا: شــاميل جمياتوف فــي وزن 77 كيلوجرامــا ومحمد غازي 
فــي وزن 93 كيلوجرامــا اللــذان تأهال مباشــرة لهــذه المرحلة عن 

طريق القرعة. 
وقــد منحــت قرعــة البطولــة الفرصــة لمنتخبنــا للمنافســة علــى 
الميداليــة الذهبيــة فــي وزن 120، بعد أن تأهل الالعب شــامييل 

لقطة لمنتخب البحرين لفنون القتالغازي مباشرة لهذه المرحلة من منافسات هذا الوزن.

6 العبين في الدور قبل النهائي لبطولة إفريقيا لفنون القتال
منتخبنا أمام منافسة مباشرة على ذهبية وزن 120 كليوجراما

اتحاد فنون القتال المختلطة - المركز اإلعالمي
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تختــم فــي الســاعة العاشــرة مــن مســاء 
بــن  إبراهيــم  الشــيخ  بطولتــي  الجمعــة 
محمــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، والشــيخ 
دعيــج بــن خليفــة بــن محمــد آل خليفــة 
ضمــن  المحــرق  نــادي  ينظمهــا  اللتيــن 
األنشــطة والبرامج التي يقوم بها النادي 
وتحظــى  رمضــان،  شــهر  ليالــي  خــالل 
البطولتــان بدعــم مــن الشــيخ أحمــد بــن 
علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة نادي 
المحــرق، والــذي يحــرص علــى إقامتهما 
التوالــي؛  علــى  الثالــث  وللعــام  ســنويا 
وذلــك تقديــرا لعطــاء المغفــور لهما بإذن 
هللا تعالــى ومــا قدموه من عطاء خصب 
ومتميز لمملكة البحرين عموما، وألهالي 

ونادي المحرق خصوصا.
وقــد تأهل فريقا الخليفية والمحرق إلى 

نهائــي بطولة الشــيخ إبراهيــم بن محمد 
الخليفيــة  فــوز  بعــد  وذلــك  خليفــة،  آل 
علــى الفتيان بهدفين مقابل هدف واحد 
وفوز المحرق على الهالل بثالثة أهداف 

مقابل هدف واحد.
 بينمــا تأهــل فريقــا الشــيخ خليفــة بــن 
ســلمان وفريــق أحمــد بــن ســالمين إلــى 
نهائــي بطولــة الشــيخ دعيــج بــن خليفة 
آل خليفــة، وذلــك بعد فوز فريق الشــيخ 
خليفــة بــن ســلمان علــى فريــق عيســى 
بونفــور بأربعــة أهــداف مقابــل هدفيــن 

وفوز فريق أحمد بن سالمين على فريق 
حمــود ســلطان بخمســة أهــداف مقابــل 

هدف واحد.
المنظمــة  اللجنــة  رئيــس  أكــد  وقــد 
بــأن  ســند  بــن  محمــد  علــي  للبطولتيــن 
اللجنــة قد أتمت الترتيبــات كافة إلقامة 
واختيــار  للبطولــة  الختامــي  الحفــل 
الالعبيــن المتميزيــن، مؤكدا بــأن الختام 
سيشــمل تكريم الفرق الفائزة والهدافين 
أعضــاء  وكذلــك  المميزيــن  والالعبيــن 

اللجنة المنظمة للبطولتين.

القــدم، والتــي  20 لكــرة  أقيمــت بطولــة جنوســان الرمضانيــة رقــم 
تقــام ســنويا فــي شــهر رمضــان المبــارك بمشــاركة 8 فــرق وزعت إلى 

مجموعتين.
وكالعــادة كانــت تحمــل البطولــة الطابــع التراثــي فــي تســمية الفــرق 
لتعريــف الجيــل الجديــد بالجانــب التســميات التراثيــة فــي مملكــة 
البحريــن، وقــد تــم اختيــار المصطلحــات القديمــة للمزرعــة ألســماء 
الفرق: الشابوت، الفصلة، الجدول الشرب، الساقية، المشعاب. السابه 
والمنجــل وقد اتســمت البطولــة بجانب الحماســة والندية والحضور 
الجماهيــري، وقــد قســمت الفرق على مجموعتين تنافســت للوصول 

للمباراة النهائية.
وقــد أقيمــت المبــاراة النهائيــة يــوم الخميــس الموافــق بيــن فريقــي 
الفصلــة والجــدول انتهــت بفــوز فريــق الفصلــة بنتيجــة 2/1 شــهدت 
البطولة أهداف كثيرة وقد كان هداف البطولة تم تقييمه بالتســاوي 
بيــن علــي فــردان والســيد محمــد، وحصــل علــى جائــزة أفضل العب 
فــي البطولــة حســين علي أحمد وجائــزة أفضل حــارس حصل عليها 
الالعــب هــادي ســلمان، بينمــا حصل الالعب حســين علــي أحمد على 

جائــزة أفضــل العــب فــي البطولــة والالعــب المثالــي محمــد ميــرزا 
المحــاري. وتم توزيع الجوائز بحضور رعاة البطولة مجموعة الفاتح 
ذ.م.م. وشــركة الوســط العقارية، وتم تسليم كاس المركز األول على 
فريــق الفصلــة وكأس المركــز الثاني علــى فريق الجــدول وفي نهاية 
البطولة تقدمت اللجنة المنظمة ممثال عنه علي حبيب وشرف ناصر 
بالشــكر والتقدير لجميع الالعبين والمســاهمين والمهتمين بالرياضة 
في القرية، وقام جاسم محمد الموسوي الرئيس التنفيذي ممثال عن 

مجموعة الفاتح بتوزيع الجوائز والكوؤس.

جانب من التتويج

توزيــع الجوائز بحضــور “الفاتــح” و“الوســط العقارية”بطولــة إبراهيم بن محمــد ودعيج بن خليفــة الكروية

“الفصلة” بطاًل لبطولة جنوسان الكرويةالخليفية يواجه المحرق في النهائي اليوم



أبدى العب فريق النوايف المحترف أوبيوس برنس  «
سعادته بحصوله على جائزة هداف البطولة 

برصيد ستة أهداف، وقال إنه محظوظ 
باللقب بعد أن غاب عن أكثر من مباراة 

وتحديدا في األدوار اإلقصائية، حيث 
توقع أن يتم تجاوزه من جانب أحد 
المنافسين، ولكن ذلك لم يحدث، 
وامتدح برنس البطولة وقال بأنها 

تجمع كروي مميز يحتضن تنافس 
كروي جميل بين العبين من أعمار 
مختلفة، يشار إلى أن برنس سجل 

أهداف الستة في مباراتين فقط )خمسة 
أهداف في مباراة وهدف واحد في مباراة 

ثانية(.

برنس: سعيد ومحظوظ بالهداف

 استحق حارس فريق بتلكو غنرز  «
يونايتد عبدالله مشيمع جائزة 
أفضل حارس في بطولة ناصر 

12 وذلك بعد أن لعب 6 
مباريات بواقع 540 دقيقة، 
وخالل هذه المدة استقبل 

هدفا واحدا من فريق صقور 
البحرين بدور الصمانية، 

فيما عدا ذلك، فإن خمس 
مباريات أكملها الحارس دون 

أن يستقبل مرماه هدف، وبذلك 
يكون مشميع قد ساهم مساهمة 
كبيرة في حصول فريقه على لقب 

البطولة.

مشميع.. 540 دقيقة بهدف واحد

 حصل مدير فريق فيكتوريوس محمود رياض  «
على جائزة أفضل مدير فريق ببطولة ناصر 

12 وذلك نظير جهوده اإلدارية مع فريقه 
الذي وصل إلى الدور نصف النهائي، 

وتعتبر جهوده كبيرة وال تقتصر 
على فترة البطولة فقط وإنما 

الفترة التي تسبقها، والتي تتضمن 
تواصال مع اللجنة الفنية وتنسيقا 

مستمرا مع الفريق واللجنة 
المنظمة، ومحمود رياض ليس 

بغريب على بطولة ناصر الرمضانية لكرة 
القدم وال على فريق فيكتوريوس، حيث كان 

العبا في الفريق في نسخ سابقة، وحمل شارة 
الكابتنية، وحقق لقب البطولة.

رياض.. أفضل مدير وتاريخ مع البطولة
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سجل فريق بتلكو غنرز يونايتد رقما جديدا في بطولة سمو الشيخ ناصر بن حمد الرمضانية لكرة القدم وذلك بعد أن سجل وصوله 
الخامس للمباراة النهائية، واســتطاع الفريق أن يحصد اللقب الثاني في ســجل مشــاركته بالبطولة، حيث غاب الفريق عن التتويج 
في العام الماضي 2018 عندما خسر من فريق طموح في نهائي ناصر 11، ولكنه عاد وحقق اللقب الثاني هذا العام بعد نسخة 2010.

كان  يوناتيــد  غنــرز  بتلكــو  فريــق  فــوز  ولعــل 
مســتحقا الســيما وأن الفريــق لــم يتعــرض ألي 
خســارة منــذ انطــاق البطولــة، بــل حتــى ولــم 
الــدور  فــي  ســواًء  التعــادل  فــخ  فــي  يســقط 
التمهيــدي أو األدوار اإلقصائيــة )دور الثمانيــة 
والــدور نصــف النهائي(، وحقــق الفوز في جميع 
6 مباريــات،  فــي  17 هدفــا  مباريــات، مســجا 

ومستقبا هدفا واحدا فقط.
ولــم يكتــف فريــق بتلكــو غنــرز يونايتــد باللقب 
فقــط على منصة التتويــج في الحفل الختامي 
لبطولــة ناصــر 12، بــل حصــد عددا مــن أعضائه 
الجوائــز الفرديــة، وتمثلــت فــي جائــزة أفضــل 
مــدرب التــي كانــت مــن نصيــب مدربــه الشــيخ 
وجائــزة  خليفــة،  آل  عبدالرحمــن  بــن  ســلمان 
أفضل حارس وكانت من نصيب حارس مرمى 

فريقه عبدهللا مشيمع.

وجــاء التتويج بالبطولة من جانب فريق بتلكو 
غنرز يونايتد كانعكاس واضح للعمل الذي سبق 
البطولــة فــي تجهيــز قائمة الفريق مــن من قبل 
الجهــاز الفني، والذي حــرص على تكوين فريق 
ضــم خليــط مميز مــن الاعبيــن ســواًء الخبرة، 
ويتقدمهم العب منتخبنا الدولي السابق محمد 
حســين، والاعب الصربي ميادين، ومجموعة 
مــن الاعبيــن الشــباب، والمحترفــون وأبرزهــم 
هــداف دوري ناصــر بــن حمــد الممتاز الســنغالي 
ممادو درامي، وكذلك عبدهللا الحشــاش هداف 
دوري الدرجــة الثانيــة. واســتطاع فريــق بتلكو 
غنرز يونايتد التعامل بشــكل مثالي مع المباراة 
النهائيــة، علــى الرغم من القــوة الضاربة للفريق 
قويــا  نــدا  كان  الــذي  ويننــغ”  “فريــق  المنافــس 
حتــى الدقائق األخيرة، ولكن كان الحســم بكرة 
واحــدة فــي المبــاراة التــي انتهت للغنــرز بهدف 

الشــيخ  قــال  الصــدد  هــذا  دون مقابــل.  وفــي 
خالــد بــن ســلمان آل خليفة رئيس فريــق بتلكو 
غنرز يونايتد بأن الفريق ســعيد بالتتويج بلقب 
بطولــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
للمــرة الثانيــة، حيث إنهــا أهم بطولــة رمضانية 
في البحرين، وهذا التتويج ما هو إال نتاج عمل 
مــن الفريق مــن جهازين فنــي وإداري والعبين، 
معتبــرا بــأن الوصــول للمــرة الخامســة للنهائــي 
هو إنجاز يحســب للفريق الــذي يعمل جديا كل 
موســم أن يكــون مــن الفرق المنافســة في هذه 
البطولــة. وأضاف بأن المبــاراة النهائية للبطولة 
شــهدت تواجــد فريقيــن همــا األحــق بالوصــول 
األداء واألرقــام  مــن حيــث  الختامــي  للمشــهد 
واألدوار  التمهيــدي  الــدور  فــي  تحققــت  التــي 
لنــا  تبتســم  بــأن  ســعداء  ونحــن  اإلقصائيــة، 
المباراة النهائية في نهاية المطاف، حيث نبارك 

ألنفســنا هذا التتويج ونقــول لفريق ويننغ حظ 
أوفــر، ومــا يزيد ســعادتنا بــأن المبــاراة النهائية 
جــاءت من حيث المســتوى الفني بشــكل جيد، 

وهو ما يؤكد نجاح البطولة.

بتلكو غنرز يونايتد.. تتويج جدير ومستحق لبطولة “ناصر 12”
ــرف واحـــد ــطـ ــم لـ ــس ــت ــب ــا.. ومـــبـــاريـــات الــنــهــائــي ت ــ ــوي ــ ويــنــنــغ كــــان نــــدا ق

اللجنة اإلعالمية

WININNG علــى   حــرص العبــو فريــق 
ممثــل  إلــى  وتقديــر  شــكر  يافطــة  رفــع 
جالــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضة ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة.

اليافطــة عبــارة )شــكرا ســمو  وتضمنــت 
الشــيخ ناصــر(، كما اشــتملت على صورة 
لســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد مــع ســمو 
الشــيخ خالــد بــن حمد، إضافة إلى شــعار 

.WININNG فريق
WIN�   وتأتــي المبــادرة مــن قبــل فريــق

INNG تقديــرا للــدور البارز الذي يقوم به 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في 
دعم الرياضة والشــباب البحريني، وذلك 
عبر مبادرات سموه المتعددة والمتنوعة، 
ومن بينهما دورة ســموه الرمضانية التي 

تعد تجمعا وطنيا رياضيا.

التتويــج  مــن   TEKKERS فريــق  تمكــن 
القــدم،  لكــرة  األكاديميــات  بطولــة  بلقــب 
والتــي أقيمت ضمــن الفعاليات المصاحبة 

لدورة “ناصر12”.
بعــد   TEKKERS فريــق  تتويــج  وجــاء   
فــوزه في المباراة النهائية للمســابقة على 
ال  مقابــل  بهدفيــن   JUVENTUS فريــق 
شــيء، فــي المواجهــة التــي أقيمــت على 
اســتاد مدينــة خليفة الرياضيــة، األربعاء، 
لــدورة “ناصــر12”  قبــل المبــاراة النهائيــة 

لكرة القدم.
لقــب  علــى   TEKKERS فريــق  وحصــل   
األكاديميات بكل جدارة واســتحقاق، بعد 
أن تفــوق فــي المبــاراة النهائيــة بالنتيجــة 
النهائيــة  المبــاراة  ختــام  وبعــد  واألداء، 
تــم تتويــج الفريقيــن صاحبــي المركزيــن 
كأس  تســليم  تــم  إذ  والثانــي،  األول 
البطولــة والميداليــات الذهبيــة إلى فريق 
TEKKERS، كمــا تــم تســليم الميداليــات 
الفضيــة لاعبي فريــق JUVENTUS، كما 

تــم تكريم طاقم تحكيم المبــاراة النهائية 
بحضــور  وذلــك  األكاديميــات،  لبطولــة 
الرئيس التنفيذي لدورة “ناصر12” توفيق 

الصالحي.
 وكانت مباريات دور المجموعات أقيمت 

يوم الثاثاء 21 مايو الجاري على اســتاد 
مدينة خليفة الرياضية، وشهدت البطولة 
إجمالي ســت فرق، وكانــت الفرق األخرى 
 TRACKو OLE قد تمثلت في أكاديميات

.WINNERSو CHAMPIONSو

WINNINNG يحرز لقب بطولة األكاديميات يافطة شكر من فريق TEKKERS 

فريق أكاديمية تيكرز أثناء تتويجه ببطولة األكاديميات ببطولة ناصر  12
فريق ويننغ رفع يافطة شكر لشمو الشيخ ناصر بن حمد

قالوا بمناسبة الفوز والتتويج

قال العب فريق بتلكو جنرز يونايتد  «
محمود العجيمي بعد تتويج فريقه 

باللقب “أبارك للفريق هذا الفوز 
وحصد لقب بطولة ناصر 12، وحظا 

أوفر لفريق ويننغ في المشاركات 
القادمة، الفريق لعب مباراة قوية 

أمام فريق منافس عنيد وقوي، ونجح 
في إحراز فوز مستحق والتتويج باللقب، والذي 

يعتبر الثاني في مشوار الفريق في هذه البطولة الغالية، 
التي تحمل اسم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
المجلس األعلى للشباب والرياضة. الالعبين كانوا على 

الموعد واستطاعوا أن يفوا بالوعد، ونجحوا في إحراز هذا 
الفوز الذي منح الفريق معانقة الكأس الغالية، التي تضيف 

للفريق النجمة الثانية فوق شعار الفريق”.

قال العب فريق بتلكو جنرز  «
يونايتد حمد السبع بعد 

تتويج فريقه باللقب “أبارك 
للجهازين الفني واإلداري 

والالعبين وجمهور الفريق 
هذا الفوز وحصد اللقب الثاني 

في بطولة ناصر 12. فالفوز تحقق 
بإصرار وعزيمة الرجال داخل أرضية 

الملعب، الذين نجحوا في ترجمة تعليمات المدرب 
الشيخ سلمان بن عبدالرحمن آل خليفة والجهاز 

الفني المعاون، وتمكنوا من الخروج بهذه النتيجة، 
التي نهديها لقائد الفريق الشيخ خالد بن سلمان آل 
خليفة. فالفريق وبعد خمس سنوات متتالية يصل 

إلى المباراة النهائية، ها هو ينجح من جديد بالتتويج 
باللقب الغالي”.

قال العب فريق بتلكو جنرز يونايتد  «
الالعب الصربي ميالدين بعد 

تتويج فريقه باللقب “أبارك 
إلخواني الالعبين وأعضاء 
الجهازين الفني واإلداري 

للفريق الفوز في المباراة النهائية 
والحصول على لقب بطولة ناصر 12، 

والذي يعتبر الفوز باللقب الثاني للفريق في 
تاريخ مشاركاته في هذه البطولة. فالمباراة كانت صعبة 

خصوصا وأن الفريق واجه فريق قوي، ويمتلك قدرات 
فنية عالية، ولكن الفريق استطاع أن يدير المباراة على 

الشكل الذي منحه هذه النتيجة. فالالعبون قدموا 
أداء قويا ونجحوا في السيطرة على معظم مجريات 

المباراة، وتمكن الفريق من تسجيل الهدف الفوز، الذي 
تّوج مجهودهم طوال منافسات هذه البطولة”.

قال العب فريق بتلكو جنرز يونايتد عبدالله  «
المالكي بعد تتويج فريقه باللقب “أهنئ 

جميع أعضاء ومنتسبي الفريق بالفوز بهذا 
اللقب، والذي جاء ثمرة لجهودهم الكبيرة 

منذ انطالق منافساتها وحتى المباراة 
الختامية. فقد وضع الفريق هدفه منذ البداية، 

وهو المنافسة على تحقيق اللقب، وأن هذا 
الهدف قد تحقق وبفوز مستحق في المواجهة النهائية. 

فالالعبون كانوا على قدر كبير من المسؤولية ووضعوا في 
حسبانهم أال يخرجوا من هذه المباراة إال وهم فائزون ومتوجون 

باللقب. وبالفعل نجحوا في ذلك أمام فريق منافس وقوي. 
وبهذا الفوز وحصد اللقب، يضيف الفريق اللقب الثاني في سجل 

مشاركاته في هذه البطولة الغالية، بعد أن أكد أنه جدير بتحقيقها، 
خصوصا بعد وصوله الخامس والمستحق لنهائي هذه النسخة 

من البطولة، والتي ظهر من خاللها بمستويات قوية”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

سلمان بن عبدالرحمن أفضل مدرب في البطولة

تكريم حكام بطولة األكاديميات فريق الفخار الفريق المثالي تكريم الفرق المشاركة في بطولة األكاديميات

 أفضل مدرب للمرة الثانية 

استطاع مدرب فريق بتلكو غنرز يونايتد الشيخ سلمان بن عبدالرحمن آل خليفة أن  «
يحصل على لقب جائزة أفضل مدرب في البطولة بعد أن قاد فريقه للفوز باللقب 

بمعية مساعده المدرب عادل المرزوقي، ويعتبر حصول الشيخ سلمان بن عبدالرحمن 
على لقب أفضل مدرب هو الثاني له على التوالي بعد أن اختير كأفضل مدرب في 
النسخة الماضية ناصر 11 بتحقيق فريقه المركز الثاني في بطولة العام الماضي.
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ضمــن احتفاالتهــا بالشــهر الفضيــل، اعلنــت شــركة الســيارات األوروبيــة 
جاكوار الند روڤر للعمالء الكرام عن إطالق عروض حصرية على ســيارة 
النــد روڤر ديســكڤري ســبورت االســتثنائية، تســتمر حتــى تاريــخ 4 يونيــو 

.2019

يتيح العــرض للعمالء الكرام فرصة 
الرباعــي  الدفــع  ســيارة  امتــالك 
ديسكڤري ســبورت المميزة من الند 
روڤر البحرين بقســط شــهري بقيمة 
259 دينــار، ومبلــغ مقدم بقيمة 500 
دينــار فقــط. ويقــدم العــرض مزايــا 
قّيمــة أخرى تشــمل خدمــات صيانة 
وتأميــن  ســنوات،   5 لمــدة  مجانيــة 
إضافــة  ســنوات،   5 لمــدة  مجانــي 

لخدمتــي التســجيل وتظليــل نوافذ 
السيارة مجاًنا. 

الســخي  لعرضهــا  واســتكماالً 
المتزامــن مع شــهر رمضــان المبارك، 
األوروبيــة  الســيارات  شــركة  تقــدم 
ميــزة  مــرة  وألول  الكــرام  لعمالئهــا 
إمكانية إعادة بيع مركباتهم لشــركة 
النــد  جاكــوار  األوروبيــة  الســيارات 

روڤر.

أفضل العروض على “ديسكفري سبورت”

ضمن برنامجه الحافل بالفعاليات المتميزة التي تقيمها طوال شــهر رمضان، وفي ســبيل إحياء الموروث الشــعبي، احتفل مجمع 
السيف – ضاحية السيف بليلة النصف من الشهر الفضيل. 

واشــتملت احتفاليــة القرقاعــون التــي 
ُأقيمــت يــوم الســبت الموافــق 18 مايو 
2019 علــى برنامــج حافــل بالعديد من 
األنشطة الترفيهية المناسبة للزوار من 

جميع األعمار. 
الكبــار  المجمــع  رواد  اســتمتع  كمــا 
الفريســة،  عــرض  بمشــاهدة  والصغــار 
كذلــك أدت الفرقــة الشــعبية عــدًدا مــن 
األغانــي التراثيــة األصيلــة، وتضمنــت 
األمســية عــددا من المســابقات الممتعة 
بهــذه  احتفــاًء  الهدايــا  توزيــع  وتــم 

المناسبة. 
تأتي االحتفالية ضمن مساعي  «

مجمع السيف ليكون وجهة العائالت 
األولى للتسوق والترفيه في مملكة 

البحرين عبر إقامة الفعاليات 
واالحتفاالت التي تجتذب الزوار طوال 

العام.

للجراحيــن  الملكيــة  الكليــة  رســخت 
فــي أيرلنــدا– جامعــة البحريــن الطبيــة 
وســمعتها  مكانتهــا   )RCSI Bahrain(
التعليــم  مجــال  فــي  إقليمــي  كقائــد 
الصحــي وذلــك بتلقيها شــهادة االعتماد 
األكاديمــي مــن مجلــس التعليــم العالــي 
جــودة  هيئــة  مــن  الجــودة  وشــهادة 

التعليم والتدريب في البحرين.
التربيــة  وزيــر  الشــهادة  هــذه  وقــدم 
والتعليــم رئيس مجلــس التعليم العالي 
ماجــد النعيمــي خــالل احتفــال رســمي 
أقيــم مؤخــرا فــي مبنــى وزارة التربيــة 

والتعليم في مدينة عيسى.
ويستمر هذا االعتماد لفترة أولية  «

مدتها 4 سنوات، وهي الحد األقصى 
للمدة التي يمكن منحها، وهو 

يدعم رؤية إستراتيجية التنمية 
الوطنية - الرؤية االقتصادية 2030 

- في دعم البحرين كمركز عالمي 
للتعليم عالي الجودة.

اشـــتملت علـــى برنامـــج حافـــل باألنشـــطة الترفيهيـــة مرسخة مكانتها كقائد إقليمي في مجال التعليم الصحي

مجمع السيف يحتفل بليلة النصف “الملكية للجراحين” تحصل على االعتمادية
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قدمــت لجنــة يوســف وعائشــة المؤيــد 
لشــركة  التابعــة  الخيريــة  لألعمــال 
تبرعــا  المؤيــد وأوالده  يوســف خليــل 
إلــى دار رعايــة الطفولــة لمــا تقــوم بــه 
مــن خدمــات تجــاه األيتــام ومجهولــي 

الوالدين وأبناء األسر المتصدعة.

وســلمت الدعــم منــى المؤيد مــن لجنة 
لألعمــال  المؤيــد  وعائشــة  يوســف 
الخيريــة إلــى عضــو مجلــس إدارة دار 
رعاية الطفولة )فاطمة المناعي(، وكان 
مايــو   14 الموافــق  الثلثــاء  يــوم  ذلــك 

2019 في مقر دار رعاية الطفولة.

“يوسف وعائشة المؤيد” تدعم رعاية الطفولة

Spider ليلة حصرية مع موديالت ماكالرين
ً فــــــــــردا  50 الـــــــــــ  تــــــــجــــــــاوز  الفــــــــــت  حــــــضــــــور 
أقامت شــركة كانو موتورز الوكيل الرســمي لســيارات ماكالرين في مملكة البحرين 
مجــددًا فعاليتهــا الخاصــة “ ليلة حصرية مــع ماكالرين” في حلبــة البحرين الدولية. 
حيث اســتضافت من خاللها مجموعة من مالك ســيارات ماكالرين وعشاق العالمة 

 .720S Spiderو LT Spider 600 الرائدة، كما قامت بتوفير سيارتي ماكالرين

وشــهدت الفعاليــة الثالثــة لهــذا العام 
فــردًا   50 ال  تجــاوز  الفتــًا  حضــورًا 
من مالك ومحبي ســيارات ماكالرين 
والذيــن حصلــوا علــى فرصــة تجربة 
 Spider   600ماكالريــن قيــادة 
وتحــدث   .720S Spiderو  LT
رئيــس  ماكالريــن البحريــن تريفــور 
مثــل  تنظيــم  أهميــة  عــن  فليتشــر، 
اكتســبت   “ قائــالً:  الفعاليــات،  هــذه 
فعاليــة ليلــة حصريــة مــع ماكالريــن 
فــي  انطالقهــا  منــذ  واســعة  شــعبية 

النســخة  هــي  وهــذه   .2018 عــام 
الثالثــة مــن الفعاليــة وهــي مصممــة 
بفرصــة  العمــالء  لتزويــد  خصيصــًا 
علــى  قــرب  عــن  للتعــرف  فريــدة 
 Spider 600LT ســيارتي ماكالريــن
تنتميــان  اللتيــن   720S Spiderو
Super Se�و Sports Series يلفئتــ

ries. وسنســتمر فــي توفيــر تجــارب 
ماكالريــن  لســيارات  شــيقة  قيــادة 
فائقــة األداء لعمالئنا ولمحبي عالمة 

ماكالرين وإتاحة المجال أمامهم”.

أقــام بنــك اإلســكان غبقتــه الرمضانيــة 
بحضــور  وذلــك  للموظفيــن  الســنوية 
واإلدارة  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
هــذه  تأتــي  حيــث  للبنــك،  التنفيذيــة 
بالشــهر  البنــك  مــن  احتفــااًل  البــادرة 
التــي  البنــك  برامــج  الفضيــل، وضمــن 
ترمــي إلــى ترســيخ العالقة بيــن جميع 
األســرة  روح  وتجســيد  الموظفيــن 
هــذه  فــي  خاصــة  بينهــم،  الواحــدة 
المناســبة المتمثلــة فــي شــهر رمضــان 

المبارك.
 وتوجــه مديــر عام بنك اإلســكان خالد 
وأعضــاء  لرئيــس  بالتهنئــة  هللا  عبــد 
مجلــس اإلدارة وجميع منتســبي البنك 
عــن  معربــًا  الفضيــل،  الشــهر  بمناســبة 
ســعادته البالغة باللقاء األسري السنوي 

الــذي يجمــع موظفــي البنــك مــن خالل 
الموظفيــن  بجهــود  اشــاد  كمــا  الغبقــة، 
وعملهم الدؤوب في خدمة المواطنين.

 وتضمنــت الغبقــة التــي أقامتها اللجنة 
االجتماعيــة علــى العديــد مــن الفقرات 
مــن ضمنها تكريــم للموظفيــن وفقرات 

فنيــة ومســابقات إلــى جانــب األلعــاب 
الترفيهية المتنوعة، والســحوبات على 

جوائز متنوعة.

التنفيذيـــــة  واإلدارة  اإلدارة  أعضــــــاء مجلـــس  بحضــــــور 

بنك اإلسكان يقيم غبقته السنوية

وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز على األطفال الفائزين، حيث فاز في هذه المسابقة:

الفئة العمرية من 5 إلى 8 سنوات:

نور علي كاظم  «
عدنان هاني عبدالله  «
عائشة يوسف المهيزع «
فاطمة عامر العلوي «

الفئة العمرية من 9 إلى 12 سنة:

حسين محمد علي  «
مريم حسين محمد «
سيد عباس كاظم سيد عباس «
رتاج أحمد جناحي «

الفئة العمرية من 13 إلى 16 سنة:

فجر محمد محبوب «
صفاء عبدالشهيد فايز «
فاطمة عبدالشهيد فايز «
علي خالد عبدالله «

توزيع الجوائز

أقامــت شــركة غــاز البحريــن الوطنيــة 
)بناغــاز( حفــل تكريــم للمشــاركين فــي 
والصحــة  الســالمة  رســومات  مســابقة 
والتــي  الموظفيــن  ألبنــاء  والبيئــة 
تنظمهــا الشــركة ســنويًا وذلــك برعايــة 
المديــر العــام لإلنتــاج خالــد عبدالكريــم 
وأعضــاء مجلــس إدارة النقابة العمالية 
الموظفيــن  أبنــاء  مــن  والمشــاركين 
وعائالتهم، حيث اشتمل برنامج الحفل 
على ليلــة القرقاعون وفقرات ترفيهية، 
الهدايــا علــى جميــع  تــم توزيــع  حيــث 

األطفال المشاركين في هذه الفعالية. 

ــة والــبــيــئــة ــح ــص ــة وال ــام ــس تــنــظــيــم مــســابــقــة رســـومـــات ال

“بنــاغــاز” تكــرم أبنــاء المـوظفيــن
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ما هي فوائد الصيام لمرضى السكري وما الذي يجب على مرضى السكري توخيه او القيام به خالل الشهر الفضيل للحفاظ على صحتهم هو محور موضوعنا اليوم. 
والصيام بشــكل عام له منافع وفوائد صحية على الجســم وهو ما اكدته دراســات عدة ربطت بين الصيام وتحســين الصحة الجســدية والنفســية. اذ يعمل الصيام على تحســين اداء 

وظائف الجسم والتخلص من السموم المتراكمة فيه. لكن هل يحصل مرضى السكري على الفوائد ذاتها من خالل الصيام؟ هذا ما سوف نعرفه اليوم.

المزمنــة  االمــراض  مرضــى  ينصــح 
ومنها داء الســكري، بضرورة مراجعة 
الصيــام  قبــل  المختــص  الطبيــب 
لتشــخيص حالة كل مريض وتحديد 
مــا اذا كان يســتطيع الصيام ام ال من 

دون مضاعفات.
مع العلم ان الصيام بشــكل عام يقدم 

الفوائد التالية لمرضى السكري:
الــدم  فــي  الســكر  مســتوى  ضبــط   -
فــي الــدم، كــون الصيام يســاعد على 
تكســير الجلوكوز وانتــاج الطاقة في 
الجســم مــا يــؤدي لخفض االنســولين 
ليرتــاح البنكريــاس ويزيــد مــن انتاج 
الجليكوجين لتســهيل عملية تكســير 

الجلوكوز.
الدهــون  مــن  الجســم  تخليــص   -

الزائدة.
- خفض الكوليسترول في الجسم.

-خفض مستوى حامض البوليك.
ينصــح االطبــاء علــى ضــرورة قيــام 
يرغبــون  الذيــن  الســكري  مرضــى 
بالصيام خالل شــهر رمضــان بمراقبة 
مســتويات ســكر الجلوكــوز فــي الدم 
بشــكل مســتمر ودقيــق، والتــي تميل 
إلــى التقلــب مــع دخــول الجســم فــي 

حالة الصيام وبعد االفطار أيضًا.
أن جســم اإلنســان يدخــل فــي حالــة 
الصيــام بعــد حوالــي ثمانــي ســاعات 

أوالً  ليبــدًا  طعــام،  وجبــة  آخــر  مــن 
الجلوكــوز  ســكر  مصــادر  باســتخدام 
المخزنــة فيــه، األمــر الــذي يمكــن أن 
يزيــد من خطر نقص الســكر في الدم 
)انخفاض نســبة السكر في الدم( عند 
تنــاول بعــض األدويــة أو األنســولين. 
تميــل  بالــدم  الســكر  مســتويات  وان 
لالرتفاع بعد االفطار نتيجة الوجبات 
عــادة.  تناولهــا  يتــم  التــي  الكبيــرة 
ويجــب على مرضــى الســكري التأكد 
من شــرب المــاء بكميات كبيرة خالل 
فيهــا  يصومــون  ال  التــي  الســاعات 
لتجنب زيادة خطر تعرض أجسامهم 

للجفاف.
وقالــت الدكتورة بن لوتاه: “باإلضافة 
الفريــق  أو  الطبيــب  استشــارة  إلــى 
وخاللــه  رمضــان  شــهر  قبــل  الطبــي 
للحصول على النصائح واإلرشــادات، 
مــن الضروري قيــام المرضى بمراقبة 
نســبة الســكر في الدم بأنفســهم على 

مدار الشهر الفضيل”.
الصائميــن  المرضــى  علــى  ويجــب 
مســتويات  مراقبــة  علــى  الحــرص 
ســكر الجلوكوز في الدم بشــكل ذاتي 
ومتفــق  ضروريــًا  إجــراءًا  باعتبــاره 

عليه دينيًا وطبيًا.
االوقــات المقترحــة لمراقبة مســتوى 

السكر في الدم لمرضى السكري.

ينصــح بإجراء اختبــارات يوميــاً للمصابين من النــوع الثاني

فوائد الصيام لمرضى السكري

يحمل التمر قيمة غذائية عظيمة خصوصا في رمضان، فهو مرتفع البروتينات والحديد والكالسيوم، وبالتالي تتركز الفيتامينات 
والمعادن التي يحتوي عليها التمر في الدبس المعد منه، فتصبح فوائده بالجملة. يقدم دبس التمر ضمن الحلويات اإلماراتية، أو 

حتى على المائدة، وهو أساسي في شهر رمضان.

وفقــر  األنيميــا  حــدوث  التمــر  دبــس  يمنــع 
الحديــد، ألنــه يحتــوي علــى عناصــر الحديــد، 
تعــّد  فيمــا  ملحــوظ.  بشــكل  الــدم  فيقــوي 
بداخلــه،  االمتصــاص  الســريعة  الســكريات 
ومنهــا الغلوكــوز، والفركتــوز، مــن الســكريات 
التــي تمنــح الجســم الطاقــة. كما أنــه يحتوي 
على نســبة من الكالســيوم والفوســفور، فيعّد 
فــي  واإلســهام  العظــام،  لتقويــة  جــدًا  مفيــد 

وقاية اإلنسان من مرض هشاشة العظام.
التمــر  دبــس  فــي  الموجــودة  األليــاف  تعمــل 
جانــب  إلــى  الحمــل،  مراحــل  تيســير  علــى 
ذلــك يعمــل التمــر علــى تخليــص الجســم مــن 
الدهــون الضارة، فيؤمــن الوقاية من تصلبات 
واألمــراض  القلبيــة،  والنوبــات  الشــرايين، 
الخطيــرة الناتجــة عــن ارتفــاع نســبة الدهون 
الضــارة فــي الدم. يتوافر البوتاســيوم بنســبة 
عاليــة فــي دبــس التمــر، ويحتاجهــا الجســم 

وزيــادة  الدمــاغ،  وتنشــيط  التركيــز،  لزيــادة 
الشــهية، ومنح الجسم الطاقة والنشاط، فيما 

تعمــل مكونــات والنحــاس والمغنيزيــوم على 
تنظيم ضربات القلب وتهدئة األعصاب.

يفيــد دبس التمر في مجموعة من العالجات، 
فــي  تســاعد  فيــه،  الموجــودة  فالفيتامينــات 
ومنطقــة  والحلــق،  الفــم،  التهابــات  عــالج 
مــا حــول الفــم. كمــا يعالــج تشــققات الجلــد 
والتهاباته، وكذلك يعمل على تصفية البشــرة 
مــن العيــوب، ويزيــد مــن نضارتهــا. كمــا يفيد 
المعــدة،  التمــر فــي معالجــة حموضــة  دبــس 
وذلــك بســبب احتوائه علــى الصوديوم، بينما 
يخلــص الُكلــى مــن الحصــوات، ويقــوي الكبد 
والمــرارة.  أمــا بالنســبة لألطفــال، فــإن دبــس 
التمــر يعــّد وجبــة متكاملــة، إذ يحتــوي علــى 
جميــع العناصر الغذائية التي يحتاجها جســم 
الطفل، من كالســيوم وصوديوم، وفيتامينات 
عنصــرًا  األمهــات  تســتخدمه  لــذا  وحديــد، 

أساسيًا في غذاء الطفل.

يفيد في معالجة حموضة المعدة والوقاية من هشاشة العظام

دبس التمر.. قيمة غذائية وفوائد بالجملة

تكثــر فــي شــهر رمضــان المبــارك العزومــات، ويتفنــن الجميــع فــي صنــع أشــهى األكالت 
تعويضًا لساعات الصيام الطويلة، باإلضافة إلى الحلويات والمشروبات الرمضانية.

1 - تجنــب األطعمــة المقلّيــة والحلويات، 
واستبدالها بالخضروات والفواكه.

وجبــة  علــى  البروتينــات  تنــاول   -  2
الســحور، ألنه يســاعد في تأخير الشــعور 
بالجــوع، ويجعــل الجســم يقــاوم بشــكل 

أفضل. 
 3 - متابعة السعرات الحرارية، والحرص 
ــن  تتضمَّ التــي  باألطعمــة  االلتــزام  علــى 

ــة والبروتين قليل  الكربوهيــدرات الصحيَّ
ة. الدسم والدهون الصحيَّ

ة   4 - محاولة تجن المشــروبات الرمضانيَّ
التــي  الحراريــة  بالســعرات  المتالئهــا 

تتسبب بزيادة الوزن بشكل ملحوظ.
 5 - االبتعاد عن مشروبات الكافيين ألنها 
تســاهم في فقدان الجســم للمياه سريًعا، 

مما يزيد الشعور بالعطش.

فوائــد عديــدة تجعلــك ال تتردد في بدء إفطارك على التمــر يوميًا في رمضان؛ 
فهــو يســاعد علــى الهضم وتحســين صحــة العظام، ووفقــًا لتقرير نشــره موقع 
برايــت ســايد، يســاعد التمــر علــى تحســن صحــة العظــام؛ لغنــاه بالكالســيوم 

والمغنيسيوم، وكالهما يقوي العظام ويحارب أمراضًا مثل هشاشة العظام.

علــى الجانــب اآلخر، يســاعد تناول 
الجهــاز  التمــر علــى تحســن صحــة 
الهضمــي؛ لغنــاه باألليــاف التي تمنع 

تناولــه  يســاعد  كمــا  اإلمســاك، 
علــى محاربــة اإلجهاد 

؛  ب كتئــا ال ا و

يســاعد  الــذي   B6 بفيتاميــن  لغنــاه 
الــذي  الســيروتونين  إنتــاج  علــى 
يســاعد  المزاجيــة.  حالتــك  ينظــم 
تنــاول التمــر أيضًا على منع أمراض 
القلــب وتقليــل الدهون 

الثالثية.

الحــرارة  درجــة  ارتفــاع  مــع  تزامنــا 
فــي فصــل الصيــف، بعــد التعــود على 
المنخفضــة، يشــعر  الحــرارة  درجــات 
كل منــا بالتوتــر والقلــق وأحيانا، وقد 
فــي ضغــط  بارتفــاع  البعــض  يصــاب 
دورا  الكركديــه  يلعــب  هنــا  الــدم، 
الضغــط  معــدالت  ضبــط  فــي  مهمــا 
علــى  ويطلــق  المزاجيــة،  والحالــة 
الســحري  المشــروب  لقــب  الكركديــه 
فهــو مرطب ومنشــط ومليــن، كما أنه 

مفيــد ألوجاع الصــدر والربو ولضعف 
المعدة والتهاب المفاصل والكثير من 

االضطرابات األخرى.
أن  إلــى  األطبــاء  مــن  عــدد  ويشــير 
الكركديــه “يعمل خــالل فصل الصيف 
والتلطيــف  األعصــاب  تهدئــة  علــى 
مــن درجــة حــرارة الجســم والشــعور 
باالرتــواء والشــبع نظــًرا لحالــة الظمــأ 
والعطــش التــي تصيبنــا خــالل فصــل 

الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.

الوزن في شهر رمضان

التمر يوميًا في رمضان

“الكركديه” لمنع اإلحساس بالعطش

الجمعة
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لشــهر رمضان طبيعة مختلفة عن بقية أيام الســنة، إذ تنقلب وتيرة حياة الصائمين، فيترك كثير من األشــخاص الذين يمارســون 
الرياضة إياها، بسبب نقص السوائل والطاقة في الجسم. 

لكــن التخلــي عن الرياضة شــهرا قــد ال يكون 
حــال، لمــا للتمرينــات مــن أهميــة كبــرى علــى 
الشــخص الجســدية والنفســية علــى  صحــة 
حــد ســواء، فهــي تحســن مــن تدفــق الــدورة 
الدمويــة وتقــوي العضــالت، تهــدئ األعصاب 
وتخفــف من الضغط النفســي، بحســب موقع 
“ويــب طــب”. وإذا مــا ترافــق تــرك الرياضــة، 
األمــر مــع زيادة حجــم الطعام الذيــن يتناوله 

الصائمــون خاصــة فــي الليــل، فقد يؤدي 
ذلك إلى خســارة جهودهم البدنية في 

الشهور السابقة، ويزداد وزنهم.
وثمــة إجمــاع علــى أن أفضل وقت 
للممارسة الرياضة هو بين الفطور 
ظــروف  فــي  ويمكــن  والســحور، 
معينــة ممارســة الرياضــة لفتــرة 

الســحور.  قبيــل  محــدودة 
مــن جانبها، ذكــرت وزارة 
فــي  الســعودية  الصحــة 

وقــت  أفضــل  أن  “تويتــر”  عبــر  لهــا  تغريــدة 
للممارسة الرياضة هو بين اإلفطار والسحور. 
وأشــارت إلى أهمية أال يرهق الصائم جســده 
كثيــرا فــي الرياضــة، مؤكــدة أن تتــم أهميــة 
البدينــة  التمرينــات  ممارســة 
في جو معتدل وتهوية 

جيدة.
موقــع  قــال  بــدوره، 
“ويــب طــب” الصحــي 
وقــت  أفضــل  إن 
ســة  ر لمما

بثــالث  االفطــار  بعــد  أو  قبــل  هــو  الرياضــة 
الجســم  يكــون  حيــث  ســاعات،  أربــع  إلــى 
براحــة دون  الطعــام  أتــم عمليــة هضــم  قــد 
التعــرض لمشــاكل عســر الهضــم. وأشــار إلــى 
البدنيــة  التمرينــات  ممارســة  يمكــن  أنــه  أن 
ونصــف،  ســاعة  إلــى  بســاعة  اإلفطــار  قبــل 
بحيــث ينتهــى النشــاط الرياضــي قرب وقت 
االفطــار لســرعة تعويــض الجســم بالســوائل 
واألمــالح المعدنيــة والطاقة المفقــودة. ومع 
ذلــك، يفضــل أن تكون ممارســة الرياضة في 
هــذا الوقت، وفق عدة شــروط منهــا: ال تزيد 
فترة الممارسة عن ساعة، وأن تكون األماكن 
والتكييــف،  التهويــة  جيــدة  المغلقــة، 
لحمايــة الصائــم مــن حرارة 
الحــرارة،  وضربــة  الجــو 
فالجــو الحار يزيد فقدان 
الجسم للســوائل و قابلية 

التعرض للجفاف.

أفضل وقت للممارســة الرياضة هو بين اإلفطار والســحور

لصيـــــام مــــــن دون مشاكـــل

ضمــن  مــن  الكلــى  حصــوات  إن 
األمراض الشــائعة في فصل الصيف 
الصيــام،  مــع  تســوء  قــد  والتــي 
تكــرار  مــن  يعانــي  الــذي  فالمريــض 
تكــون حصــوات الكلــى يحتــاج الــى 
شــرب كميــات كبيــرة مــن الميــاه قد 
تصــل الــى 3 لتــر يوميــا، وفــي حالة 
شــرب  مــن  يتمكــن  ال  قــد  الصيــام 
هــذه الكميــة لذلــك أنا أنصــح هؤالء 
المرضــى بمراجعــة طبيبهــم المعالج 

ومناقشة امكانية الصيام من عدمه 
الصيــف  فصــل  فــي  أننــا  خصوصــا 
وفقــدان الســوائل عن طريــق العرق 
وبــذل الجهــد يكــون بكميــات كبيرة 
الترســبات  ممــا يســاهم فــي زيــادة 
في الكلــى والمســالك البولية والذي 
ومــا  الحصــوات  تكــون  الــى  يــؤدي 
تســببه مــن آالم وتأثير على وظائف 
مجــرى  انســداد  حــال  فــي  الكلــى 

البول.

الكلى والصيام في الصيف

ينصح باجراء اختبار أو اثنين على 
األقــل يوميــًا لألشــخاص المصابيــن 
الثانــي،  النــوع  مــن  الســكري  بــداء 
وعلــى األقــل اختباريــن إلــى ثالثــة 
اختبــارات للمصابيــن بالســكري مــن 

النوع األول.
األوقــات التاليــة الجــراء اختبــارات 

السكر:
• قبــل الســحور: ويجــب أن تكــون 

الــدم -120 فــي  الســكر  مســتويات 
140 ملجم/ ديسيلتر.

• منتصف الصباح: ويجب أن تكون 
الــدم -140 فــي  الســكر  مســتويات 

180 ملجم/ ديسيلتر.
• منتصــف النهــار: ويجــب أن تكــون 
الــدم -120 فــي  الســكر  مســتويات 

180 ملجم/ ديسيلتر.
• قبل اإلفطار: ويجب أال تقل نســبة 

ملجــم/   70 عــن  الــدم  فــي  الســكر 
ديسيلتر. • بعد ساعتين من اإلفطار: 
ويجــب أال تزيــد نســبة الســكر فــي 
الدم عن 180 ملجم/ ديسيلتر. • في 
أي وقــت عندما تكون هناك أعراض 
توحــي بانخفــاض نســبة الســكر في 
الدم أو ارتفاع نسبة السكر في الدم 
أو عنــد الشــعور بأنــك لســت على ما 

يرام.

اختبارات
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بمناسبة شهر رمضان المبارك وجريًا 
االحتفــاالت  كل  فــي  عادتهــا  علــى 
والدينيــة،  الوطنيــة  والمناســبات 
مــن  عــدد  بتزييــن  البلديــات  تقــوم 
الرئيســية  والطرقــات  الشــوارع 
واألســواق بمصابيح اإلنــارة الليلية؛ 
إلضفــاء طابع جمالي وشــعبي مميز 
جــرت  حيــث  الفضيــل،  الشــهر  فــي 
العــادة وقبــل حلــول شــهر رمضــان 
تزييــن مختلــف الشــوارع مــا يدفــع 

المواطنيــن والمقيميــن  مــن  الكثيــر 
إلــى التوقــف علــى جانــب الطريــق 
وأخــذ الصــور التذكاريــة أمــام تلــك 
المناظــر الجميلــة المتميــزة، وغالبــا 
مــا يتــم تزيين الــدوارات واألشــجار 
والطريق الرئيســة ومداخل األحياء 
والقــرى والطــرق والمنتزهات، وبعد 
عيد الفطر يتم إزالة الزينة وغالبا ما 
يتــم وضــع الزينــة الخاصة بمناســبة 

عيد الفطر.

تزين الشوارع واألسواق في رمضان

24 مايو 2019 الجمعة
19 رمضان 1440
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كشفت الفنانة هيفاء عادل عن تعاقدها على مسلسل معاصر 
جديــد مكــون من 30 حلقــة، مــع المنتج عبدالله بوشــهري، 
خروجا مــن إطار المسلســات التراثية والحقــب التاريخية 
التي ســيطرت علــى مجمل أعمالهــا األخيرة، علــى أن يبدأ 
تصويــر المسلســل عقب العيــد بمجرد االنتهــاء من عرض 

مسرحية “موجب”.
ووعــدت هيفــاء، بالمتعــة فــي عرضهــا المســرحي الكوميــدي 
“موجب”، في موسمها الجديد المقرر عرضها أول أيام عيد الفطر.

تعكــف الفنانــة التونســية لطيفــة فــي الوقــت الحالي على 
التحضيرات لانتهاء من ألبومها الجديد بعنوان “شاغلني” 
الــذي تعود بــه لســوق الكاســيت بعــد غيــاٍب دام قرابة 
العامين بعد آخر ألبوماتها في صيف 2017. علمًا أنها تضع 
اللمسات األخيرة عليه، وسيتضمن نحو 10 أغنيات جديدة 

ومن المقرر طرحه في الصيف المقبل.
الجدير ذكره أنها اســتقرت على أغنية “شــاغلني” لتكون اسمًا 

لأللبوم الذي تعاونت فيه مع عدد من الشعراء والملحنين.

عبــرت الفنانة الشــابة كارمن ســليمان عن ســعادتها بردود 
الفعل عن غنائها شــارة مسلســل “حكايتي” الذي تخوض 
بــه الفنانة ياســمين صبــري تجربتها االولى فــي البطولة 
التليفزيونية والمعروض في السباق الرمضاني معربة عن 
ســعادتها بردود الفعل حول االغنية وتصنيفها كأحد أهم 

الشــارات الدرامية الرمضانية في الشــهر الكريم خال العام 
الحالــي. وأضافــت كارمن أنهــا تتحمس للتواجد في الســباق 

الرمضاني من خال شارات االعمال الدرامية.

كارمن سعيدةشاغلني للطيفةعودة هيفاء

 للتواصل واإلضافة: 
tariq.albahar@albiladpress.com الجمعة

مجلس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة 

39337733 الجفير

مجلس الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة 38815000 

مجلس الشيخ نواف بن ابراهيم بن حمد آل خليفة 36051182 

جري الشيخ

مجلس جمعة بن عبداهلل الرميحي 33325559 جو

مجلس جميل الغناة 36685000 توبلي

مجلس المرحوم حسن حيدر درويش 39678000 القضيبية

مجلس الشيخ رضي الفردان 39193459 جدحفص

مجلس علي الصايغ 33705887 الجنبية 

مجلس المرحوم محمد علي الغسرة 36733988 بني جمرة

مجلس الحاج االستاذ منصور بن ابراهيم آل عصفور 39666990 الدراز

مجلس الحاج علي سلمان علي العصفور 39884662 الشاخورة

مجلس ابناء المرحوم عيسى االسود 39455334 كرانة

مجلس إبراهيم عبداهلل لطف اهلل 39660066 ابوصيبع 

مجلس محمد صالح الدين وأخوانه 39409800 مقابه 

مجلس عائلة الحواج 16160000 باربار 

مجلس عائلة الغناه 36658000 بوغزال 

مجلس المحافظة الشمالية 17796038 الجنبية 

ديوانية صالح الشعباني 39690777 جد الحاج 

مجلس المرحوم الحاج أحمد محفوظ العالي 36355333 عالي 

مجلس الحاج جعفر محمد آل ضيف 39466688 دمستان

مجلس فهد بن جاسم بن جبر الرميحي 39857275 جو

مجلس السيد أحمد بن محمد الزياني 39403009 المحرق

مجلس منصور حسن بن رجب 36833358 الماحوز

مجلس الشيخ جاسم المؤمن وإخوانه 39400944 النعيم 

مجلس عائلة السّواد 39638884 سترة

مجلس علي جعفر العرادي 39460876 عراد 

مجلس عبدالعزيز السيد 39751221 عراد 

مجلس علي عبدالعزيز العليوي 39666917 البسيتين 

مجلس الحاج مجيد طاهر رضي 39665550 باربار 

مجلس الحاج حبيب محمد كاظم 36655886 بوري

مجلس الحاج محسن علي سبت 39641400 الشاخورة

مجلس أبناء السيد مجيد الماجد 39468668 جنوسان 

مجلس عبدالجليل سلمان خميس 39455898 عالي 

مجلس المرحوم الحاج حسين علي العريبي 39442258 

بوري 

مجلس عبداهلل أحمد يوسف 39455481 بوري 

مجلس حجي محمد حسن 39659130 بوري 

مجلس فؤاد الكعبي 39621010 مدينة حمد

مجلس الدكتور أحمد جاسم جمال 39660036 مدينة حمد

مجلس الحاج علي الطويل 39666491 جدحفص 

مجلس أبناء المرحوم محمد بن غانم السليطي 36840000 الرفاع 

الشرقي

مجلس عبداهلل محمد القعود 39633622 الرفاع الشرقي

مجلس محمد الحوسني 39696004 الرفاع الشرقي 

مجلس الشيخ يوسف الصديقي 39696604 الزالق 

مجلس المرحوم يوسف بن حمد الكواري 39419997 مدينة 

عيسى

ي  ْر ِفْيِه َحّظِ “اللَُّهمَّ َوّفِ

ْل َسِبيِلي  ِمْن َبرَكاِتِه، َوَسّهِ

إِلى َخْيراِتِه، َوال َتْحِرْمِني 

َقُبوَل َحَسناِتِه، يا هاِديا 

إِلى الَحّقِ الُمِبيِن”.

“الهملة” يختتم مسابقته الثقافية الرمضانية
في جو من المتعة مع الحضور الكبير ألعضاء المركز والضيوف

أســدل الســتار يــوم أمس على 
المســابقة الثقافيــة الرمضانية 
فــي نســختها السادســة عشــر 
شــباب  مركــز  ينظمهــا  التــي 
الهملــة ســنويا ألعضــاء المركز 
رمضــان  شــهر  ليالــي  فــي 
المبــارك حيث القت المســابقة 
إقبــال كبيــرا غيــر متوقــع مــن 
كمــا  ختامهــا،  فــي  الجمهــور 
الثقافيــة  الفــرق  عــدد  بلــغ 
يمثلــون  12فريقــا  المشــاركة 
القريــة  بعــض مــن مؤسســات 
باإلضافــة إلــى األفــراد ومركــز 
تنافســوا  الجســرة،  شــباب 
وقــد  المســابقة  ليــال  خــال 
العــام  هــذا  المســابقة  أقيمــت 
أيضــا بالمبنــى اإلداري بالمركز 
أجهــزة  فيهــا  واســتخدمت 
التليفونــات الذكيــة الموجودة 
على طاوالت الفرق المشــاركة 
جــوا  فــي  اإلجابــات،  إلدخــال 
من المتعة مــع الحضور الكبير 
ألعضــاء المركــز خال أمســية 

المسابقة.
ــة  ــ ــواب ــ وقـــــــد تــــألــــق فــــريــــق ب
عبدهللا  علي  بقيادة  المجتبى 

ــطـــل الـــمـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة  بـ
بجدارة  الــفــوز  استطاع  الــذي 
ــاق فــــــي الــــــــدور  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ واسـ
بالمسابقة،  والــظــفــر  الــنــهــائــي 
ثانيا  األمــراء  فريق  حل  فيما 
ــذا الــعــام  بــفــريــقــه الــمــتــألــق هــ
عبدالجليل،  حسين  بــقــيــادة 
بقيادة  المجاب  فريق  وأحــرز 
سيدحسين سيدعطية المركز 
الثالث، فيما جاء فريق القباط 
بـــقـــيـــادة كـــاظـــم جــعــفــر مكي 
رابــعــا والـــذي كــان أحــد الفرق 
المرشحة لبلوغ الدور النهائي 

والفوز بالمسابقة.
وقد اختتمت المســابقة وسط 
اللجنــة  أقامتــه  بســيط  حفــل 

الثقافيــة واالجتماعية بالمركز 
الفــرق  تكريــم  ليتــم  بعدهــا 
بالمراكــز  الفائــزة  الثقافيــة 
األربعــة من قبــل رئيس المركز 
محمــد خليــل ورئيــس اللجنــة 
الثقافيــة واالجتماعية بالمركز 

وأميــن  الهــدار  كاظــم  محمــد 
الســر وإدارييــن ســابقين، كمــا 
تم توزيع جوائز الجمهور الذي 
تواصل بشكل فعال من خال 
اســتمراره في الحضــور بمركز 
الهملــة، فيمــا تــم تكريــم معــد 

جاهــدا  عمــل  الــذي  المســابقة 
وظهورهــا  إعدادهــا  علــى 
إقبــاال  القــى  الــذي  بالشــكل 
كبيرا من األعضاء، وقد توجه 
رئيــس المركز بالشــكر الجزيل 
االجتماعيــة  الثقافيــة  للجنــة 
للمســابقة  المنظمــة  واللجنــة 
علــى مــا بذلــوه من جهــد كبير 
أســهم في نجاح هــذه الفعالية 
الســنوية الجميلة التي تضفي 
الكثيــر مــن المتعة والتشــويق 
ألمسيات شهر رمضان المبارك 
بذلــك  صــرح  القريــة.  فــي 
الســر  أميــن  عبــدهللا  إبراهيــم 
العــام ورئيس العاقات العامة 

بالمركز.

الفائزون بجوائز الجمهور   تكريم معد المسابقة

تكريم المركز ثانيتكريم بطل المسابقة

تكريم المركز الثالث

حضور كبير للمسابقة في دورتها الجديدةجانب من المسابقة 

تكريم اللجنة المنظمة  



قديًمــا، اعتقــد أبقــراط أن الصيــام ســاعد الجســم علــى الشــفاء مــن الكثيــر مــن 
األمراض، وخالل شــهر رمضان، يصوم المســلمون من شــروق الشمس إلى غروبها 
يومًيــا لمــدة شــهر؛ مــا وّفر للعلمــاء الكثير مــن المعلومات حول ما يحدث للجســم 

أثناء الصيام.
مســتوى  تحســين  فــي  تســاعد  الصيــام  أنــواع  بعــض  أن  الباحثــون  وجــد  فقــد 
الكوليسترول في الدم، وضغط الدم، ومستويات الغلوكوز، وحساسية األنسولين 
وغيرهــا مــن المشــاكل الصحيــة، باإلضافة إلــى قدرته الكبيرة على المســاعدة في 
فقدان الوزن. ومن المحتمل بشــكٍل كبير، الشــعور بالجوع في البداية على األقل، 
لكــن بعــد بضعــة أيــام يقل ذلك الشــعور تدريجًيــا، إذ إن الصوم يختلــف عن اتباع 
نظام غذائي؛ ألنه ال يتعلق بتقليص السعرات الحرارية، أو تقليص نوع معين من 

الطعام، فهو توقف كامل لفترة معينة من الوقت.
ومــن غيــر المحتمــل أن يؤذيــِك الصيــام القصيــر إذا كنت بصحٍة جيــدة، ومع ذلك 
يحتاج جسمك إلى التغذية الجيدة، لذا تأكد من التحدث مع طبيبك أوالً، خاصًة 
إذا كنــت تعانــي مــن مشــاكل صحيــة أو تتنــاول أي نوع من األدوية. أمــا إذا كانت 
المرأة حامالً أو مرضعة أو لديها تاريخ من اضطرابات األكل، فيجب عليها تجنب 

أي نوع من الصيام.
وهنــاك ثالثــة أنــواع رئيســة للصيــام درســها األطبــاء واســتخدمها النــاس لفقدان 
الوزن وتحســين الصحة؛ النوع األول هو التغذية المقيدة بالوقت؛ بمعنى الصيام 
لفتــرٍة محــددة، فــي كثيــر مــن األحيــان تتــراوح بيــن 8 إلــى 12 ســاعة، فمثــالً إذا 
تناولــت العشــاء بحلــول الســاعة الـــ 8 مســاًء، تكــون قــد صمــت بالفعــل 12 ســاعة 

بحلول الساعة الـ 8 صباًحا.
أمــا النــوع الثانــي، فيطلــق عليه أحياًنا اســم الصيــام “الكامــل”؛ ألن الوقت الذي ال 
تــأكل فيــه يــدوم 24 ســاعة كاملة، وعلى الرغم من أن الدراســات محدودة للغاية، 
إال أن النتائج تشير إلى أن هذا الصيام يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن وتحسين 

الصحة، ولكن قد يكون من الصعب التمسك به على المدى الطويل.
وفيمــا يتعلــق بالنــوع الثالــث، فهو يتيح لك تناول ما يقرب مــن 20 % إلى 25 % 
مــن احتياجاتــك اليومية من الطاقة العادية في األيام الســريعة المحددة، ويمكن 
اتباعــه ليوميــن فــي األســبوع )وليــس علــى التوالــي( مــن “الصيــام” على مــدار 24 

ساعة، وفي األيام الخمسة األخرى من األسبوع، يمكنك أكل ما تريد.

tariq_albahhar

يشــارك مجموعــة مــن نجــوم 
فــي  البحريــن  فــي  الفــن 
المســرحية الكوميديــة “خــال 
الكلفــس” مــن فكــرة واخــراج 
سامي رشدان وتأليف محمود 
العلــوي، والتــي ســتعرض في 
والفنانــون  الفطــر،  عيــد  ايــام 

احمــد  بخيــت،  ســلوى  هــم: 
خليــل  عتيــق،  حمــد  عيســى، 
المطــوع، البســام علــي، اميــر 
دســمال، حســن محمد، سلوى 
العلــوي،  حســين  الجــراش، 
معالــي عطيــة، واخــرون. هذا 
الفنيــة  الســاحة  وستشــهد 
خــالل ايــام عيــد الفطر عرض 
مســرحيات،  خمــس  حوالــي 
مــن  األســود”  “الســحر  وهــي 

تأليف حمد الشــهابي وإخراج 
 “ ومســرحية  ثامــر،  علــي 
مــن  نجــوم”  ســبع  جنــون 
تأليــف جمــال الصقــر وإخراج 
أســحق عبــدهللا، ومســرحية “ 
عنتــر مو ابــن شــداد” للمخرج 
ومســرحية  بوصخــر،  خالــد 
تأليــف  مــن  ابوصفريــة”   “
جمــال الصقر وإخــراج عباس 

السماك.

المغربيــة  بالمملكــة  واالتصــال  الثقافــة  وزارة  مــن  بدعــوة 
األطفــال  مســرحية  الملكيــة  الخيريــة  المؤسســة  قدمــت 
“المظلــة” وذلــك ضمــن المهرجان الدولي لمســرح الطفل في 
مدينة تازة بالمملكة المغربية الذي أقيم تحت رعاية ملكية 
ســامية مــن جاللــة الملــك محمــد الســادس، حيــث يشــارك 

بالمهرجان العديد من الدول العربية واألوربية.
وبهــذه المناســبة صــرح األميــن العــام للمؤسســة الخيريــة 
فــي  المؤسســة  مشــاركة  بــأن  الســيد  مصطفــى  الملكيــة 
المهرجــان الدولــي لمســرح الطفل فــي مدينة تــازة بالمغرب 
يأتــي ضمــن التوجهــات اإلعالميــة الحديثــة التــي تتبناهــا 
المؤسســة الخيريــة الملكيــة، لنشــر رســالتها الخيريــة التــي 
يرعاهــا الرئيــس الفخــري للمؤسســة جاللــة الملــك حمــد بن 
عيســى آل خليفــة وبقيــادة ومتابعة رئيس مجلــس األمناء 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة. فقــد قــدم العمــل 
قصــة تعبيريــة عــن مهمــة الخيريــة الملكيــة فــي نشــر فكرة 
كفالــة اليتيــم واحتضانــه والمهــام اإلنســانية التــي تقوم بها 
المؤسســة فــي إغاثــة المنكوبيــن، وذلــك باتبــاع األســاليب 
والوســائل اإلعالميــة المتنوعة ومن ضمنها المســرح والذي 

يعتبر من أفضل الوسائل التي المؤثرة على الجمهور.
الجدير بالذكر أن مسرحية المظلة من تأليف عادل المحميد 
الصقــر  جمــال  الفنــان  ومشــاركة  جاســم  أحمــد  وإخــراج 

فــي هندســة اإلضــاءة والفنــان زكريــا الشــيخ فــي التلحيــن 
الموســيقي والفنانيــن عبدالرحمــن بوبــدر وعبــدهللا الدرزي 
إيمــان  الفنانــة  الديكــور  بتصميــم  وقامــت  التحريــك،  فــي 
الجيــب ومســاعدة الفنانة إيمان بوزبــون وتصميم المالبس 
الفنانــة آمنــة العوضــي، وتصنيــع الدمــى من تصميــم الفنان 

أحمد جاسم وتنفيذ عبدالرحمن بوبدر وأحمد جاسم

حمد عتيق سلوى الجراش  احمد عيسى

تعرض ضمن احتفاالت عيد الفطر القــت نجاحــا وإشــادة كبيــرة مــن الجمهــور

“خال الكلفس” تضم نجوم الفن “الخيرية الملكية” تقدم “المظلة” في المغرب

صحتك مع الصوم

هذا ما يجب معرفته عن الصيام

مــع حلول شــهر رمضــان المبارك، ومــن المتعارف في 
هــذا الشــهر الكريــم أن تكثــر األعمــال التلفزيونيــة 
التــي يقــوم فيهــا الفنانــون بــأداء أدوار فــي الغالــب 
إذ  الحقيقيــة،  شــخصياتهم  عــن  بعيــدة  تكــون  مــا 
يجســدون أدوارا أخــرى عديدة، وفــي العادة تدور في 
ذهن المشــاهد تســاؤالت عــن حياتهــم الطبيعية وكيف 
يقضون أيامهم، اســتطلعت “مســافات البالد“ مع بعض 
الفنانيــن البحرينييــن للتعرف على حياتهــم اليومية في 
شــهر رمضــان الكريــم وعــن كيفية قضــاء الشــهر الكريم 
الشــهر  خــالل  يتبعونهــا  التــي  الخاصــة  طقوســهم  ومــا 

الفضيــل ومــا البرامــج المفضلــة لهم بعيدا عن أجواء العمل والروتين باقي أشــهر الســنة، 
وهل كانت جديدة أم أنها أتت تواصال لعادات قديمة تأصلت في وجدانهم واستمروا في 

تأديتها على مّر السنوات الماضية. 

تعبــر ملكــة الجمــال والفنانــة البحرينيــة 
نــورة الصايــغ عــن ذلــك بقولهــا: دائمًا ما 
يتزامــن رمضــان مــع ظــروف العمــل، إذ 
من الجميل أن تكون تلك الظروف سببا 
فــي جمعتنا مع الفنانيــن واألصدقاء وال 
يلهينــا ذلــك عن تخصيص بعــض الوقت 

الشــهر  أجــواء  كــون  الدينيــة  للعبــادة واألمــور 
الكريــم أجــواء دينيــة، وبالنســبة لــي أنــا “ســت 
بيــت” بمعنــى أن لدي أعمالــي المنزلية من طبخ 
وتنظيــف وأيضــًا تدريس ابنــي الذي اصبح في 
مرحلــة متقدمــة مــن الدراســة وذلــك يتطلــب 
مزيــد مــن الســاعات والجهــد”. وباإلشــارة إلــى 

أعمــال رمضــان التلفزيونية تقول:  أنا من أشــد 
المعجبيــن بمسلســل “دفعــة القاهــرة” للمخــرج 
المتميــز علــي العلي الــذي لم أوفــق بالعمل معه 
بعيــدة”  “أمنيــات  وأيضــًا مسلســل  العــام،  هــذا 
للفنانــة هــدى حســين، وبالنســبة للمســرح ُنطــل 
علــى الجمهــور هــذا العــام بعمــل جديــد يحمــل 
عنوان “الســحر األســود” وألول مــرة في مملكة 
البحريــن يعــرض هــذا النــوع مــن المســرحيات 
بحيــث تتضمــن فــي محتواهــا خليــط مــا بيــن 

الرعب والحب والكوميديا والغناء.

ملكة الجمال والفنانة نورة الصايغ

المكونات

  كوب من حب الهريس المغسول والمنقوع 

  3 أكواب ماء 

  حبتان من الكوسة، مكعبة

  حبة فليفلة حمراء مفرومة

  حبة فليفلة صفراء، مكعبة

  بصلة حمراء متوسطة، مكعبة

  ملح وفلفل حسب الرغبة

  ملعقتان صغيرتان من معجون الهريسة، مقسمة

  ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو المدخن، مقسمة

  ملعقتان من زيت الزيتون

  حبتان من البصل األخضر )الجزء األبيض واألخضر(

  فص ثوم مفروم

  نصف كوب من البقدونس المفروم

  ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج

الخطوات

  سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت.

  ضعي حب الهريس مع الماء في مقالة حتى يغلى 

المزيج، ثم اخفضي الحرارة وغطيه لمدة 40 إلى 45 

دقيقة أو حتى ينضج حب الهريس )يجب أن يكون 

طرًيا ولكن يحتفظ ببعض المضغ(.

  أثناء طهي حب الهريس، ضعي الخضروات 

المقطعة )كوسة، فلفل حلو، بصل أحمر( على ورقة 

خبز كبيرة.

 تبلي المزيج بالملح والفلفل، ملعقة صغيرة من 

معجون الهريسة، ونصف ملعقة صغيرة من 

الفلفل األحمر المدخن. ملعقة من زيت الزيتون البكر 

الممتاز.

  انشريه بالتساوي على طبقة واحدة على ورقة 

الخبز. 

اخبزيه في فرن ساخن لمدة 25 دقيقة أو نحو ذلك.

  عندما يكون حب الهريس جاهًزا، صفيه من أي 

مياه زائدة.

 ثم تبلي المزيج بالملح والفلفل ونصف ملعقة من 

معجون الهريس وربع ملعقة صغيرة من الفلفل 

األحمر المدخن. واخلطي جيًدا.

  انقلي حب الهريس المطبوخ إلى وعاء خلط كبير. 

وأضيفي الخضار المحمصة. أضيفي البصل األخضر 

المفروم والثوم والبقدونس الطازج مع عصير 

الليمون ورشة جيدة من زيت الزيتون.

مطبخ

مع الشيف
 فجر المنصوري

حب الهريس بالطريقة شرق األوسطية
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محرر مسافات

قــرر الفنــان عبــاس الســماك إعادة 
مسرحيته االجتماعية الكوميدية 
“بيــت ابوصفريــة” للمؤلــف جمــال 
الفطــر  عيــد  أيــام  خــالل  الصقــر 
النســر  نــادي  خيمــة  فــي  المبــارك 
نــادي طيــران الخليــج  الذهبــي – 
تمثيــل  مــن  المســرحية  ســابقا”. 
فضيلــة الشــعالن وصــالح خليــل، 
وحسن الجفيري، وياسر القرمزي، 
وزكريــا  القمــر،  حســين  وســيد 
الزعيم، وحســين الســماك وحســن 
ابو تاكي وعبدهللا القطان وجعفر 

جاسم واخرون.
قالــب  فــي  المســرحية  تتحــدث 
المتقاعــد  وضــع  عــن  كوميــدي 
البحريني وهمومه وكيف يتكالب 
عليــه النــاس مــن حولــه للتصــرف 

فــي مكافــأة نهايــة خدمتــه وكأن 
فــي  لــه  بالنســبة  انتهــت  الحيــاة 
حيــن ان الحيــاة بــدأت ويجب أن 
يواصــل فــي العطاء فــي مجاالت 
أخــرى، وســبق وأن قــدم المخــرج 
المســرحية  هــذه  الســماك  عبــاس 
فــي عيد األضحــى العــام الماضي 

وحضرها جمهور كبير.

“بيت أبوصفرية” في العيد

المخرج عباس السماك

جانب من العمل

علي حسين
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واشنطن تجيز تحويل الموتى إلى “سماد بشري”
أميركيــة  أصبحــت واشــنطن أول واليــة 
تســمح بتحويل جثث الموتى إلى ســماد، 

بدال من أن يتم دفنها أو حرقها.
ووقع الحاكم غاي إنســلي مشروع قانون 
يســمح للمرافــق المرخصــة بـــ “تخصيــب 
مــع  يحولهــا  للجثــث،  طبيعــي”  عضــوي 
مزجها بمواد مثل نشارة الخشب والقش، 
إلى تربة في غضون بضعة أسابيع فقط.

وتعتمد العملية على فكرة “سماد الماشية” 
المزارعــون منــذ ســنوات.  الــذي يعتمــده 
ويوجــد فــي واشــنطن بالفعــل العديد من 
دفــن  يمكــن  حيــث  الخضــراء”،  “المقابــر 
الناس دون تحنيط أو صناديق أو شواهد 
المؤســس  كاترينــا ســبيد،  قبــور. وقالــت 
التنفيــذي لشــركة “ريكومبــوز”  والرئيــس 
صاحبة الفكــرة، إن “خدمتنا تحول رفات 
اإلنســان إلى تربة؛ حتى نتمكن من توفير 

حياة جديدة بعد موتنا”.
المعيــاري  نظامنــا  “يســتخدم  وأضافــت: 
إلــى  أجســادنا  إلعــادة  الطبيعــة  مبــادئ 
األرض”. وتــم إجــراء اختبــار علــى هــذه 

 6 رفــات  علــى   2018 العــام  فــي  الفكــرة 
أشــخاص مصابين بأمراض حادة، تبرعوا 

بأجسادهم من أجل البحث.
ليــن  قالتــه  لمــا  وفقــا  النتائــج،  وكانــت 

كاربنتــر بوغــز عالِمــة التربــة فــي جامعــة 
واشــنطن، “تربــة نظيفــة وغنيــة وعديمة 
إرشــادات  جميــع  مــع  تتوافــق  الرائحــة 

السالمة”.

والسماد البشري ليس ظاهرة جديدة على اإلطالق، رغم أن المعتقدات  «
الدينية والثقافية في أجزاء مختلفة من العالم تقر منذ آالف السنين أساليب 

للحفاظ على جثث المتوفين.

علــى  يكتــب  كان  شــاب  بريطانــي  عاشــق 
المرايــا جمــال كأنهــا مقتبســة مــن اإلنجيــل 
لحبيبتــه العجــوز؛ مــن أجــل أن تذكر اســمه 
فــي وصيتها قبل المــوت. ويفيد موقع “بي 
بي سي نيوز” بأن آن مور مارتن )83 سنة(، 
وكادت  معهــا  يتواصــل  بــأن هللا  اعتقــدت 
تفقد عقلها. فالشاب العاشق بنجامين فيلد 
)28 ســنة(، يكتــب لهــا فــي البداية، ويرســل 
بطاقــات بريديــة، وقصائد حــب وتلميحات 
بالــزواج. وغالبــا مــا كان يطلــب منهــا بعض 

المال لتسديد نفقات عالج أخيه المريض.
وفيمــا بعــد بــدأت مارتــن تالحــظ كتابــات 
على المرايا كأنها مقتبسة من اإلنجيل مثل 
“كل مــا تعطيــه لــه، ســيعود إليــك”، “نوايــاك 

مقدسة، وعملك لم ينجز بعد”.

واعتقدت هذه العجوز المتدينة أن  «
الله يتواصل معها، وبدأت حالتها 
النفسية تقلقها، ولكن قبل فترة 

قصيرة من وفاتها غيرت رأيها؛ ألنها 
اعتقدت بأن فيلد حاول تسميمها.

عاشق محتال 
يستدرج عجوزا 

لتذكره في وصيتها
أشــارت دراســة جديدة إلى أن أكثر من 80 ألف حالة ســرطان يتم تشــخيصها 
كل عــام فــي الواليــات المتحــدة، قــد تكــون مرتبطة بنظــام حميــة غذائية غير 

صحي، وفق ما ذكرت موقع “اليف ساينس”، أمس الخميس.

واســتنادا إلــى بيانات مــن العام 2015، 
تــم ربــط 80 ألفا و110 حــاالت جديدة 
من السرطان، أو نحو 5 % من إجمالي 
حــاالت الســرطان التــي تم تشــخيصها 
في تلك السنة، بحميات غذائية سيئة.
فانــج  فانــج  الدراســة  مؤلــف  وقــال 

تشــانج، الباحــث فــي مجال الســرطان 
للعلــوم  فريدمــان  بكليــة  والتغذيــة 
والتغذيــة بجامعة تافتس في بيان إن 
“النتائــج التــي توصلنــا إليهــا تؤكــد أن 
فرص الوقاية من السرطان ممكنة عبر 

تحسين الطعام”.

أشارت دراسة حديثة إلى أن تلوث الهواء الناجم عن أبخرة عوادم السيارات قد يغير 
هيكل أدمغة األطفال لجعلهم أكثر عرضة للقلق.

ارتفــاع  الباحثــون منــذ فتــرة طويلــة  والحــظ 
معــدالت األمــراض العقليــة والتأخــر فــي النمــو 
والتعلم )ناهيك عن الربو والسمنة( بين األطفال 
الذيــن يعيشــون بالقــرب مــن الطــرق الســريعة 
المزدحمة. ومع ذلك، وألول مرة، رأى الباحثون 
مــن جامعــة سينســيناتي بالفعــل عالمــات على 

تلك التغييرات، باستخدام التصوير العصبي.

وتقــدر منظمــة الصحــة العالميــة أن 700 ألــف 
عــام  كل  يموتــون  الخامســة  ســن  دون  طفــل 
لرئتــي  يمكــن  ال  الهــواء، حيــث  تلــوث  بســبب 
الطفــل النمــو بشــكل كبير أو قوي فــي المناطق 
الدقيقــة  للجزيئــات  ويمكــن  التلــوث،  شــديدة 
الضــارة فــي الهــواء االنتقــال مــن الرئتيــن إلــى 

المخ لتتلف األغشية الواقية فيه.

دراسة تربط بين الحميات السيئة والسرطان

تلوث الهواء يهدد األطفال بأمراض عقلية

مسلمون روس يؤدون الصالة في مسجد سوبورنايا 
في العاصمة الروسية موسكو )أ ف ب(

أكدت شركة فيسبوك أنها ستبدأ نشر إعالنات على تطبيق واتساب للمراسالت 
النصية المملوك لها خالل أشهر، في خطوة لالستفادة تجاريا من المنصة.

وقالت شــركة فيســبوك إنها ستسمح بنشر إعالنات على تطبيق واتساب مطلع 
العام 2020، في محاولة لالستفادة من العدد الكبير من المشتركين في التطبيق 
للترويج للمنتجات والتســويق. وبلغ عدد مســتخدمي واتساب، المملوك لشركة 
فيسبوك، أكثر من مليار ونصف المليار شخص، إال أن هذا القرار لم ينل ترحيب 
الكثيرين من مستخدمي التطبيق والذين يعتبرون اإلعالنات بمثابة “إزعاج”.

وأعلنــت فيســبوك عــن هــذه الخطــوة خــالل مؤتمرهــا الســنوي للتســويق فــي 
هولنــدا هــذا األســبوع، حيث تم عرض شــرائح أظهرت كيف ســتبدو اإلعالنات 

في التطبيق، وفق ما ذكر موقع “بي جي آر” المختص بشؤون التكنولوجيا.
وأشــارت شــركة فيســبوك أن اإلعالنــات لــن تكــون موجــودة داخــل المحادثات 

الخاصة، لكن سيتم عرضها في السجل أو في خانة القصص والحاالت.
وتقــدم شــبكات التواصــل االجتماعــي خدمــات مجانيــة للمســتخدمين مقابــل 
الحصــول علــى بياناتهــم وتطويــر خوارزميات بنــاء على اهتماماتهــم؛ من أجل 

تقديم اإلعالنات المناسبة لهم.

واتساب يبدأ عرض اإلعالنات خالل أشهر

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

بعدمــا  بأعجوبــة  المــوت  مــن  رجــل  نجــا 
أصيــب بســهم نافــذ إلى قلبــه، حيث نجح 
األطبــاء فــي إنقــاذه في الوقت المناســب، 
لكــن األغــرب هــو الطريقــة التــي وصل بها 
إلــى المستشــفى. وحســب شــبكة “فوكس 
نيــوز” اإلخبارية، فإنــه الرجل الذي اخترق 
الســهم جســمه وأصابــه في منطقــة القلب 
تحديــدا، اســتطاع أن يســير علــى قدميــه 
إلــى المستشــفى، بمدينــة تورينــو شــمالي 
إيطاليــا. وهنــاك تمكــن األطبــاء مــن إزالــة 
السهم وأوقفوا نزيف الدم، مما ساهم في 

إنقاذ حياة الرجل.

ولم يشر المصدر إلى الكيفية  «
التي دخل بها السهم إلى جسم 

الرجل، وما إذا كان األمر ناجما عن 
استهداف متعمد. وقال األطباء 
إن إزالة السهم من صدر الرجل 

كان نجاحا استثنائيا، بالنظر إلى 
حساسية المنطقة التي أصيب 

فيها، وكان من الوارد أن تؤدي إلى 
مضاعفات خطيرة.

فشــلت محكمــة بريطانية فــي إدانة امرأة 
يعتقــد أنهــا تســببت بمقتل شــريكها داخل 
أن  بعــد  النفســية،  لألمــراض  مستشــفى 
هربــت لــه مخــدرات بناء علــى طلبه، وفق 
مــا ذكــرت صحيفــة “ميــرور” البريطانيــة، 
أمــس الخميس. وتمكنــت فيكتوريا بيمان 
إلــى  المخــدرات  تهريــب  مــن  عامــا(   28(
صموئيل باكلي، الذي يرقد في مستشــفى 
هامبر لألمراض النفســية فــي مدينة هول 
شــرقي إنجلترا، ممــا أدى إلى وفاته الحقا 

بسبب نوبة قلبية.

وذكرت الصحيفة أن بيمان اشترت  «
مخدرات من الفئة )ب( من موقع 

في اإلنترنت، بعد أن ألح عليها 
باكلي. وبعد ساعات قليلة من 
تسليمها المخدرات إلى باكلي، 

أصيب بنوبة قلبية وانهار وتوفي 
في مستشفى هول رويال. وبعد 

تحقيقات مطولة، وجهت المحكمة 
إلى باتيمان تهمة توفير مخدرات 

لشريكها، واعترفت بأنها مذنبة.

أصيب بسهم 
في قلبه.. وذهب 

للمستشفى “مشيا”

هّربـت له المخدرات 
داخل المستشفى.. 

فمـات
أعلنت شركة “أوبر” لخدمات النقل عن إطالق خدمة تتيح للركاب أن يسافروا في رحلة 

بحرية على متن غواصة؛ حتى يستكشفوا الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.

وبحسب ما نقلت “رويترز”، فإن الغواصة 
التي تحمل اســم “إس سي أوبر”، ستكون 
أول غواصــة للنقــل التشــاركي مــن نوعهــا 
تنطلــق  أن  المرتقــب  ومــن  العالــم،  فــي 

التجربة في 27 من مايو الجاري.
 وبوسع الراغبين في خوض هذه التجربة 
المذهلة، أن يبادروا إلى الحجز عن طريق 

وينتهــي  الشــركة،  اإللكترونــي  التطبيــق 
العرض في 18 من يونيو المقبل.

ويجري المشروع بشراكة مه هيئة  «
السياحة في المنطقة، ويقول أصحاب 

الفكرة إن الهدف ليس سياحيا وترفيهيا 
فقط، بل يطمح إلى التوعية بالمخاطر 
التي تحدق بالحاجز المرجاني من جراء 

االحتباس الحراري.

“أوبر” تطلق خدمة أول غواصة للركاب

فتى هندي بانتظار أذان المغرب في مسجد جامع في نيودلهي )أ ف ب(
“أوبر” ستتبرع بـ68 ألف دوالر لمن يسكنون على مقربة من الحاجز إضافة إلى ناشطين 

ومنظمات بيئية تعمل ألجل مكافحة آثار االحتباس الحراري

كاترينا سبيد تريد استخدام التسميد كبديل للدفن أو حرق الجثث

علــى  الحائــز  األســترالي  الممثــل  حصــل 
علــى  راش  جيفــري  أوســكار  جائــزة 
دوالر  مليــون   2.9 بقيمــة  تعويضــات 
قضيــة  فــي  دوالر(  مليــون   2( أســترالي 
تشــهير ضد ناشــر وصحفي بســبب تقارير 
اتهــم فيهــا بالقيــام بســلوك غيــر مناســب 
تجاه ممثلة. وكان راش، 67 عاما، قد أقام 
دعــوى قضائيــة ضد ناشــر صحيفــة “ديلي 

تيلغــراف” - ومقرهــا ســيدني - والصحفي 
جوناثــان مــوران فــي المحكمــة الفيدرالية 
أواخــر  نشــروا  وملصــق  تقريريــن  بســبب 
العــام 2017. ومنــح القاضــي مايكل ويني 
أمــس الخميــس راش 1.98 مليــون دوالر 
تعويضــا عــن “خســارة اقتصاديــة” بســبب 
التشــهير، وذلــك بعــد أن حكمــت محكمــة 

لصالح راش في أبريل الماضي.

مليونا دوالر تعويض بقضية تشهير السنة الحادية عشرة - العدد 3874 

الجمعة
24 مايو 2019 

19 رمضان 1440


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

