
وّجــه رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة الجهــات المعنية إلى اســتكمال المشــاريع 
ا وفق البرامج المعدة لها دون إبطاء، منّوًها ســموه بأهمية  ــا ومرافقيًّ ا وتعليميًّ ــا وصحيًّ التنمويــة المخصصــة للمحــرق خدميًّ
ســوق المحرق المركزي الجديد الذي تفّضل ســموه وشــمل برعايته الكريمة افتتاحه يوم األربعاء الماضي في توفير المزيد 

من الخدمات التي يستفيد منها أهالي المحرق.

الملكــي  الســمو  صاحــب  وّجــه  كمــا 
الجلســة  ترؤســه  لــدى  الــوزراء،  رئيــس 
االعتيادية األســبوعية لمجلس الوزراء، 
بقصــر القضيبيــة أمــس، وزارة األشــغال 
وشــؤون البلديــات والتخطيط العمراني 
إلى دراســة اســتكمال توصيــل المناطق 
الصــرف  بشــبكة  الديــر  فــي  الجديــدة 
الصحي، والتحقق من شكاوى األهالي.

انعقــاد  بأهميــة  الــوزراء  مجلــس  ونــّوه 
القمتيــن الخليجيــة والعربيــة التــي دعــا 

إليهمــا خــادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود عاهــل 
الشــقيقة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

للتشاور والتنسيق عن الظروف الدقيقة 
التــي تمــر بهــا المنطقــة وتداعياتها على 

األمن واالستقرار.
وحــث المجلــس على أن يكــون الموقف 
الخليجــي والعربي موّحــًدا وداعًما ألمن 
المملكة العربية الســعودية واستقرارها، 
فأمــن الســعودية هــو أمــن العــرب ومــن 
يحــرص علــى اســتقرار بــاده ينبغــي أن 
المملكــة  أمــن واســتقرار  علــى  يحــرص 
لــكل  ويتصــدى  الســعودية  العربيــة 

استهداف ألمنها. 
ووافــق مجلس الوزراء على اإلجراءات 
اإلدارية الازمة لتحويل مبلغ قدره 230 

مليون دينار من فائض حســاب صندوق 
الحســاب  إلــى  التعطــل  ضــد  التأميــن 
العمومي للدولة لتمويل برنامج التقاعد 

بعــد  فقــط،  واحــدة  ولمــرة  االختيــاري 
العامــة  الهيئــة  إدارة  مجلــس  موافقــة 

للتأمين االجتماعي.
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العاهل وملك األردن يستعرضان التطورات اإلقليمية
المنامة - بنا

جرى اتصال هاتفي بين ملك الباد صاحب الجالة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفة وأخيه عاهــل المملكة األردنية 
ابــن  الثانــي  عبــدهللا  الملــك  جالــة  الشــقيقة  الهاشــمية 
الحســين، أمــس، تــم فيهــا تأكيد متانــة العاقــات األخوية 
والتاريخيــة التي تربــط مملكة البحرين والمملكة األردنية 
الهاشــمية، والحــرص علــى توســيع التعــاون الثنائــي فــي 

مختلف المجاالت.
الراهنــة،  اإلقليميــة  التطــورات  اســتعراض  جــرى  كمــا 
ومســاعي التوصل لحلول سياسية لألزمات التي تشهدها 

المنطقة.
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We’re devoted to the classic.  
But reject the status quo. We  
keep the best of the past. The  
best watchmaking practices,  
the best designs. And push the  
boundaries of what’s new. Born  
for a purpose. Field-tested to  
the extreme. For those who 
 are up for anything. Those who  
face their fears. Those who re-
invent themselves every day.  
A TUDOR is #BornToDare 
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سمو رئيس الوزراء مترئسا الجلسة االعتيادية لمجلس الوزراء أمس

المنامة - بنا

الـــدولـــة حـــســـاب  إلـــــى  ــل”  ــطـ ــعـ ــتـ “الـ ــن  ــ م ــار  ــ ــن ــ دي مـــلـــيـــون   230 تـــحـــويـــل 

مجلس الوزراء: أمـن السعوديـة هـو أمـن العـرب

ترامب: ال نسعى لتغيير نظام إيران... 
ووساطة يابانية لحل الخالف

عاطلون لـ “البالد”: نطالب “التربية” 
بألولوية توظيف الدفعات القديمة

40 مليون دينار استثمارات 
بتلكو في “األلياف البصرية”
)١٠(
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)٠٦( عاهل المملكة األردنية الهاشمية جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء يوّجه 
الستكمال المشاريع 

التنموية بالمحرق
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الجاللة  الــبــالد صــاحــب  عــاهــل  بعث 
ــن عــيــســى آل خليفة  ب الــمــلــك حــمــد 
جمهورية  رئيسة  إلــى  تهنئة  برقية 
الديمقراطية  الــفــيــدرالــيــة  أثــيــوبــيــا 
ساهلي ويرك زيودي؛ بمناسبة ذكرى 

العيد الوطني لبالدها.
ــن أطــيــب  ــهــا عــ أعــــــرب جـــاللـــتـــه فــي
الصحة  بموفور  لها  وتمنياته  تهانيه 

والسعادة بهذه المناسبة الوطنية.

سمو ولي العهد يلتقي كبير أمناء جاللة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

المنامة - بنا

جاللة الملك يهنئ 

رئيسة أثيوبيا 

بالعيد الوطني

02
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المنامة - بنا

تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة 
ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة وولــي العهــد نائب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
برقيــات شــكر جوابيــة من ملكــة المملكة المتحــدة وإيرلندا الشــمالية 
ا على  ورئيســة الكومنولث صاحبة الجاللة الملكة إليزابيث الثانية ردًّ

البرقيات المهنئة لها بمناسبة عيد ميالد جاللتها.

إليزابيث  الملكة  جاللة  وأعربت   
عـــن صــــادق شــكــرهــا وتــقــديــرهــا 
لـــجـــاللـــة الـــمـــلـــك وســـمـــو رئــيــس 
العهد على  ــي  ول ــوزراء وســمــو  ــ ال

لها  متمنية  الــنــبــيــلــة،  مــشــاعــرهــم 
ولمملكة  والسعادة  الصحة  دوام 
ــن الــتــقــدم  ــدا مــ ــ ــزي الـــبـــحـــريـــن مــ

واالزدهار.

بعث عاهل البالد صاحب الجاللة 
آل خليفة  بن عيسى  الملك حمد 
السمو  صاحب  ــــوزراء  ال ورئــيــس 
سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
آل خليفة وولي العهد نائب القائد 
لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب  ــى  ــلـ األعـ
السمو  صــاحــب  الــــوزراء  مجلس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
رئيس  إلى  تهنئة  برقيات  خليفة 
جمهورية أذربيجان إلهام علييف، 
ــرى الــعــيــد الــوطــنــي  بــمــنــاســبــة ذكــ
أطيب  عــن  فيها  أعــربــوا  ــبــالده،  ل

مــوفــور  لــه  وتــمــنــيــاتــهــم  تهانيهم 
المناسبة  بهذه  والسعادة  الصحة 

الوطنية.
الملكي  السمو  بعث صاحب  كما   
السمو  وصــاحــب  ــــوزراء  ال رئيس 
القائد  نــائــب  العهد  ولــي  الملكي 
لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب  ــى  ــلـ األعـ
ــلـــس الـــــــــــــوزراء بــرقــيــتــيــن  ــجـ مـ
وزراء  ــيـــس  رئـ إلــــى  مــمــاثــلــتــيــن 
عبر  محمدوف  نــدروز  أذربيجان 
فيها سموهما عن خالص تهانيهما 

بهذه المناسبة الوطنية.

البحرين تتلقى شكر ملكة بريطانيا

... وتهنئ أذربيجان بالعيد الوطني
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اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، فــي قصــر 
الصافريــة مســاء أمــس، كبيــر أمنــاء جاللة الملك عبــدهللا الثاني ابن الحســين صاحب 
الســمو الملكي األمير هاشــم بن الحســين المعظم، للســالم على جاللته بمناســبة زيارته 
للمملكــة، حيــث نقــل إلــى جاللــة الملــك تحيــات وتقديــر أخيــه ملــك المملكــة األردنيــة 
الهاشمية الشقيقة صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني إبن الحسين، وأطيب تمنياته 

لشعب مملكة البحرين بدوام الرفعة والتقدم.

ورحب صاحب الجاللة، بصاحب السمو 
الملكي األمير هاشم بن الحسين، وكلفه 
بنقل تحياته ألخيه جاللة الملك عبد هللا 
الثاني، وتمنياته الخالصة لألردن وشعبه 

الشقيق بمزيد من الرقي واالزدهار.
األخوية  العالقات  بعمق  جاللته  وأشــاد 
والروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع 
بين المملكتين في ظل الحرص المتبادل 
على تنميتها وتطويرها بما يلبي تطلعات 
تقديره  عن  معربًا  الشقيقين،  الشعبين 
العاهل  جــاللــة  أخــيــه  بجهود  واعـــتـــزازه 

العالقات  أواصـــر  ترسيخ  فــي  ــي  ــ األردن
البحرينية - األردنية، ومساعيه الدؤوبة 
فـــي تــعــزيــز مــســيــرة الــتــضــامــن والــعــمــل 

العربي واإلسالمي المشترك. 
الحسين  بن  هاشم  األمير  سمو  وأعــرب 
عن خالص الشكر والتقدير لجاللة الملك 
على ما لقيه من حفاوة االستقبال وكرم 
مثمنًا  للمملكة،  زيــارتــه  لـــدى  الــضــيــافــة 
توثيق  في  الكبير  ودوره  جاللته  جهود 
البلدين  بين  المتميزة  األخوية  العالقات 

الشقيقين.

استقبل عاهل البالد صاحب الجاللة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في 
رئيس  أمــس،  مساء  الصافرية  قصر 
ــة الــمــالــيــة واإلداريـــــة  ــرقــاب ديــــوان ال
خليفة،  آل  محمد  بــن  أحمد  الشيخ 
أمــام  الــقــانــونــيــة  اليمين  أدى  حــيــث 
األمــر  صـــدور  بمناسبة  الملك  جــاللــة 
منصبه  في  بتعيينه  السامي  الملكي 

الجديد.
وهــنــأ جــاللــة الــعــاهــل الــشــيــخ أحمد 
آل خليفة، وأشــاد بخبرته  بن محمد 
مهمات  ألداء  تؤهله  التي  وكفاءته 
عمله على أكمل وجه، ونوه بإسهاماته 
الوطني،  العمل  مسيرة  تطوير  فــي 
متمنيًا له دوام التوفيق والسداد في 
الوطنية  المسؤولية  بهذه  االضطالع 

لخدمة الوطن والمواطن.
للجهود  تقديره  عن  جاللته  وأعــرب 
السابق  الرئيس  بذلها  التي  الطيبة 
لــديــوان الــرقــابــة الــمــالــيــة واإلداريــــة 
حــســن الــجــالهــمــة فــي تــطــويــر أداء 
بـــكـــفـــاءة جميع  مــشــيــدا  ــوان،  ــ ــديـ ــ الـ
الكوادر والخبرات البحرينية العاملة 

في ديوان الرقابة المالية واإلدارية.

العاهــل: نعتز بجهود الملك عبداهلل الثاني في تعزيز مســيرة التضامن العربي واإلســامي

بــن  أحمــد  بإســهامات  يشــيد  العاهــل 
محمــد في تطويــر مســيرة العمــل الوطني

عالقات أخوية وروابط تاريخية وثيقة مع األردن

ديوان الرقابة يزخر بالكفاءات والخبرات البحرينية

تطور العالقات مع األردن على مختلف األصعدة
المجاالت جميع  ــي  ف الــتــعــاون  تعزيز  مــواصــلــة  الــعــهــد:  ولــي  سمو 

أكــد ولــي العهــد نائب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمد آل خليفة ما تشــهده العالقات البحرينية األردنيــة من تطور وتقدم على 
مختلــف الصعــد، والتــي عززها اهتمام وحرص عاهل البالد صاحب الجاللة الملك الوالد حمد بن 
عيســى آل خليفة، وأخيه ملك المملكة األردنية الهاشــمية صاحب الجاللة الملك عبدهللا الثاني 
ابــن الحســين بتنميــة عالقات التعاون الثنائي المتميز بين البلدين والشــعبين الشــقيقين والدفع 

بها نحو أفٍق أرحب من العمل المشترك. 

تسعى  البحرين  مملكة  أن  إلــى  وأشــار سموه 
المملكة  مــع  الــتــعــاون  تعزيز  لمواصلة  ــا  دومـ
الــشــقــيــقــة فـــي جميع  ــهــاشــمــيــة  ال األردنــــيــــة 

المشتركة  الــتــطــلــعــات  يــلــبــي  بــمــا  ــمــجــاالت،  ال
ويعود بالنفع والنماء لصالح البلدين والشعبين 

الشقيقين. 

الرفاع  فــي قصر  لقاء سموه  لــدى  ذلــك  جــاء 
الملك  جاللة  أمــنــاء  كبير  أخــاه  أمــس،  مساء 
السمو  صاحب  الحسين  ابــن  الثاني  عبدهللا 
المعظم،  الحسين  ابــن  هاشم  األمــيــر  الملكي 
بن  سلمان  بــن  عيسى  الشيخ  سمو  بحضور 
حمد آل خليفة وسمو الشيخ محمد بن سلمان 
واالقتصاد  المالية  ووزيــر  آل خليفة  بن حمد 
خليفة  آل  خليفة  بن  سلمان  الشيخ  الوطني 
الشيخ  المالكة  العائلة  مجلس  عــام  ومــديــر 
سلمان بن خالد آل خليفة، حيث رحب سموه 
البحرين،  مملكة  إلـــى  هــاشــم  األمــيــر  ــارة  ــزي ب

مشيدًا بالعالقات القوية الراسخة التي تجمع 
مختلف  شهدته  وما  الشقيقين،  البلدين  بين 
قطاعات التعاون الثنائي من تميز بين البلدين 

الشقيقين. 
ــرب صــاحــب الــســمــو الملكي  مـــن جــانــبــه، أعــ
األمير هاشم ابن الحسين عن شكره وتقديره 
لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد 
الــوزراء،  لرئيس مجلس  النائب األول  األعلى 
وحسن  االستقبال  حــفــاوة  مــن  لقيه  مــا  على 
الضيافة والتي عكست عمق ما يربط البلدين 
لمملكة  أخــويــة وطــيــدة، متمنيًا  مــن عــالقــات 

البحرين دوام التقدم واالزدهار. 
هذا وأقام صاحب السمو الملكي األمير سلمان 
القائد  نــائــب  العهد  ــي  ول خليفة  آل  حمد  بــن 
الــوزراء  مجلس  لرئيس  األول  النائب  األعلى 
الملكي  السمو  لصاحب  تكريمًا  إفطار،  مأدبة 

األمير هاشم بن الحسين والوفد المرافق. 

المنامة - بنا

المنامة - بنا وصل كبير أمناء جاللة الملك عبدالله الثاني  «
بن الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة 

صاحب السمو الملكي األمير هاشم ابن الحسين المعظم 

إلى البالد أمس في زيارة للمملكة. 

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار البحرين الدولي  «
محافظ المحرق سلمان بن هندي وعدد من المسؤولين.

محافظ المحرق يستقبل هاشم ابن الحسين

جاللة الملك مستقبال كبير أمناء جاللة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين

جاللة الملك مستقبال رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية

رئيس ديوان الرقابة المالية واإلدارية يؤدي القسم
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رأس رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
الجلســة االعتياديــة األســبوعية لمجلــس الــوزراء، بقصر القضيبيــة أمس، وقد 
أدلى األمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

 رحــب صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
قــام  التــي  األخويــة  بالزيــارة  الــوزراء 
الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  بهــا 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة إلى 
دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة ولقاء 
جاللتــه بولي عهد أبوظبي نائب القائد 
صاحــب  المســلحة  للقــوات  األعلــى 
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
مشــيًدا صاحــب الســمو الملكــي رئيس 
الــوزراء بالعالقــات التاريخيــة الوثيقة 
البلديــن  بيــن  تربــط  التــي  والمتميــزة 
علــى  المشــترك  والحــرص  الشــقيقين 
تعزيزها وتنميتها، منّوًها سموه بأهمية 
هــذه الزيــارة في دعم التفاهــم والعمل 
المشــترك وتعزيــز التشــاور والتنســيق 
بيــن البلدين فــي مختلف المجاالت بما 
يخــدم مصالح البلدين المتبادلة ويلبي 

تطلعاتهما المستقبلية.
الملكــي  الســمو  عّبــر صاحــب  بعدهــا،   
وبالــغ  االعتــزاز  عــن  الــوزراء  رئيــس 
التقديــر للمشــاعر الفياضــة التــي عبــر 
عنهــا المهنئــون بتكريــم ســموه كقائــد 
عالمــي فــي منظمــة الصحــة العالميــة، 
كمــا شــكر ســموه المديــر العــام لمنظمة 
الصحة العالمية والمشــاركين في حفل 
التكريم لما عبروا عنه من تقدير صادق 
ومنجزاتهــا  البحريــن  مملكــة  تجــاه 
جّســده  والــذي  الصحــي  القطــاع  فــي 

وزيــرة  عرضــت  فيمــا  ســموه،  تكريــم 
الصحــة تقريًرا إلى المجلس بخصوص 
فعاليات الجلســة رفيعة المستوى التي 
تــم اإلعــالن فيهــا عــن تكريــم منظمــة 
الصحــة العالمية لســمو رئيــس الوزراء 
كقائــد عالمي وهي الســابقة األولى من 

نوعها في تاريخ المنظمة.
 بعدهــا، وّجــه صاحــب الســمو الملكــي 
المعنيــة  الجهــات  الــوزراء  رئيــس 
التنمويــة  المشــاريع  اســتكمال  إلــى 
ــا  ــا وصحيًّ للمحــرق خدميًّ المخصصــة 
البرامــج  وفــق  ــا  ومرافقيًّ ــا  وتعليميًّ
المعــدة لهــا دون إبطــاء، منّوًهــا ســموه 
بأهمية سوق المحرق المركزي الجديد 
برعايتــه  وشــمل  ســموه  تفّضــل  الــذي 
الكريمة افتتاحه يوم األربعاء الماضي 
فــي توفيــر المزيد مــن الخدمــات التي 

يستفيد منها أهالي المحرق.
وعلــى صعيــد ذي صلــة، وّجــه صاحب 
الــوزراء وزارة  رئيــس  الملكــي  الســمو 
األشــغال وشؤون البلديات والتخطيط 
العمراني إلى دراســة استكمال توصيل 
المناطــق الجديــدة فــي الديــر بشــبكة 
الصرف الصحي، والتحقق من شكاوى 

األهالي فيها جراء ذلك.
الــوزراء  مجلــس  نــّوه  ذلــك،  بعــد   
الخليجيــة  القمتيــن  انعقــاد  بأهميــة 
خــادم  إليهمــا  دعــا  التــي  والعربيــة 

الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بن 
المملكــة  عاهــل  ســعود  آل  عبدالعزيــز 
للتشــاور  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة 
والتنســيق عــن الظــروف الدقيقة التي 
تمر بها المنطقة وتداعياتها على األمن 
الــوزراء  مجلــس  وحــث  واالســتقرار، 
الخليجــي  الموقــف  يكــون  أن  علــى 

والعربــي موّحــًدا وداعًما ألمــن المملكة 
العربيــة الســعودية واســتقرارها، فأمن 
السعودية هو أمن العرب ومن يحرص 
على اســتقرار بــالده ينبغي أن يحرص 
علــى أمــن واســتقرار المملكــة العربيــة 
اســتهداف  لــكل  ويتصــدى  الســعودية 
دعــم  الــوزراء  مجلــس  وأكــد  ألمنهــا. 

مملكــة البحريــن وتضامنهــا التــام لــكل 
مــا تتبنــاه المملكــة العربيــة الســعودية 
التعــاون  تعزيــز  أجــل  مــن  الشــقيقة 
الخليجــي والتضامــن العربي والتكافل 
دول  علــى  يعــود  الــذي  اإلســالمي 
المنطقة وشعوبها باالستقرار والسالم، 
ــا التوفيق في أن تخرج القمتين  متمنيًّ

الطارئتين والقمة اإلسالمية بالقرارات 
التــي تعــزز مصالــح الــدول الخليجيــة 

والعربية واإلسالمية وشعوبها.
أدان  فقــد  صلــة  ذي  إطــار  وفــي   
مجلــس الــوزراء بأشــّد عبــارات اإلدانة 
الــذي  الغاشــم  العــدوان  واالســتنكار 
قبــل  مــن  المكرمــة  مكــة  اســتهدف 
المليشيات اإلرهابية الحوثية، بإطالق 
صــاروخ باليســتي باتجاههــا، ووصفــه 
المجلــس بأنــه اعتــداء عدوانــي دنيء 
علــى حرمــة األماكــن المقدســة ويمثــل 
أجمــع  المســلمين  لمشــاعر  اســتفزاًزا 
علــى  واالعتــداء  قبلتهــم  باســتهداف 
وقــوف  المجلــس  مؤكــًدا  مقدســاتهم، 
ودعمهــا  وتضامنهــا  البحريــن  مملكــة 
الشــقيقة  الســعودية  العربيــة  للمملكــة 
فــي كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ 

أمنها وسالمتها.
 وبمناســبة الذكــرى الثامنــة والثالثيــن 
لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج 
الــوزراء  مجلــس  أشــاد  فقــد  العربيــة، 
بمجلــس التعــاون ككيــان خليجــي قام 
مــن أجــل تعزيــز أمــن واســتقرار دولــه 
ونماء وتطور شــعوبه، مؤكًدا المجلس 
بالحفــاظ  الكيــان  هــذا  صيانــة  أهميــة 
علــى مكتســبات دول مجلــس التعــاون 
قادتــه  بفضــل  ليســتمر  ومنجزاتــه 
كياًنــا متيًنا متماســًكا ورمــًزا معّبًرا عن 
اتفــاق مصالــح دولــه وشــعوبه حاضــًرا 
ومستقبالً، مشيًدا المجلس بالمنجزات 
مجلــس  مســيرة  عبــر  تحققــت  التــي 

التعاون منذ تأسيسه.

المنامة - بنا

تحويل 230 مليوًنا من “التعطل” إلى حساب الدولة
ســمو رئيــس الــوزراء يوجه لتوصيــل مناطق الديــر الجديدة بشــبكة الصــرف والتحقق من الشــكاوى

سمو رئيس الوزراء 
مترئسا الجلسة 

االعتيادية لمجلس 
الوزراء أمس

ثــم نظــر مجلس الــوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وقّرر بشــأنها 
ما يلي:

 أواًل: وافق مجلس الوزراء على  «
اإلجراءات اإلدارية الالزمة لتحويل 
مبلغ قدره 230 مليون دينار من 

فائض حساب صندوق التأمين ضد 
التعطل إلى الحساب العمومي 

للدولة لتمويل برنامج التقاعد 
االختياري ولمرة واحدة فقط، وذلك 

بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة 
العامة للتأمين االجتماعي تفعياًل 

لما نص عليه القانون رقم )4( لسنة 
2019 بشأن التأمين ضد التعطل 
وباألخص البند )2( في الفقرة )ج( 

من المادة )8( وذلك بناًء على 

العرض الذي قدمه وزير المالية 
واالقتصاد الوطني، وقّرر المجلس 

تكليف وزارة المالية واالقتصاد 
الوطني باتخاذ اإلجراءات المطلوبة 

لذلك.

ثانًيا: وافق مجلس الوزراء على  «
توصية اللجنة الوزارية للشؤون 

القانونية والتشريعية بشأن 
مشروع مرسوم بتشكيل مجلسي 

أمناء المستشفيات الحكومية 
ومراكز الرعاية الصحية األولية، 

والذي بموجبه يكون للمستشفيات 
الحكومية مجلس أمناء وآخر 

لمراكز الرعاية الصحية األولية، 
ويضم كل منهما أعضاء من ذوي 

الكفاءة والخبرة ليتوليا تنفيذ 
المهام والصالحيات المنصوص 

عليها في قانون الضمان الصحي 
الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 

2018، في ضوء العرض الذي قدمه 
نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس 
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 

والتشريعية.

ثالًثا: اطلع مجلس الوزراء على  «
نتائج الدراسة بخصوص الكهرباء 

والماء عن التأثيرات المحتملة 
لتعرفة استهالك الكهرباء والماء 

على القطاع العقاري والتي 
عرضها وزير الكهرباء والماء، حيث 

خلصت الدراسة التي نفذت على 
مستوى منطقة الجفير وعلى 

مستوى جميع مناطق البحرين 
استناًدا على حسابات االستهالك 

المنزلي )للبحريني أكثر من 
حساب والحسابات المنزلية لغير 

البحريني( واالستهالك غير المنزلي 
إلى أن ال تأثير لتعرفة الكهرباء 

والماء على القطاع العقاري 
وركوده بل خلصت الدراسة إلى 
أن التعرفة أسهمت في ترشيد 
استهالك الكهرباء والماء حيث 
انخفض استهالك الكهرباء في 

جميع المناطق بعد تعديل التعرفة 
بنسبة 25 % واستهالك المياه 

بنسبة 27 %، فيما زادت الحسابات 
بنسبة 27 % للحسابات المنزلية 

وبنسبة حوالي 7 % للحسابات 
غير المنزلية على مستوى منطقة 

الجفير.

رابًعا: وافق مجلس الوزراء على  «

اقتراح برغبة عن توظيف األطباء 
العاطلين وذلك لتحقق هذه 

ا من خالل المبادرات  الرغبة فعليًّ
والخطوات التي تبنتها الحكومة 
لتوظيف األطباء العاطلين ومن 

أهمها برنامج تدريب وتوظيف 
األطباء العاطلين الذي اعتمده 

مجلس الوزراء مؤخًرا.

خامًسا: وافق مجلس الوزراء على  «
رد الحكومة على اقتراح برغبة 

مرفوع من مجلس النواب بشأن 
إعفاء السلع الغذائية التي تباع في 

المقاصف المدرسية من ضريبة 
القيمة المضافة على النحو الذي 

أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون 
القانونية والتشريعية.

قرارات المجلس

البحرين تدعم 
كل ما تتبناه 

السعودية لتعزيز 
التضامن العربي

تشكيل 
مجلسي أمناء 
للمستشفيات 

والمراكز الصحية

ال تأثير لتعرفة 
الكهرباء والماء 

على القطاع 
العقاري 

الموافقة على 
اقتراح برغبة في 

توظيف األطباء 
العاطلين

مجلس الوزراء يدين 
عدوان المليشيات 
اإلرهابية الحوثية 

على مكة

يجب أن يكون الموقف 
ًدا  الخليجي والعربي موحَّ

وداعًما ألمن السعودية 
واستقرارها

مجلس التعاون 
كيان لتعزيز 

األمن واالستقرار 
والنماء والتطور

ياسر الناصر
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نــال حديــث رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
أمــس األول اهتمامــا  خــال مجلــس ســموه 
واسعا من الصحف ووكاالت األنباء والمواقع 
االخبارية العربية والدولية، إذ ركزت جميعها 
تضمنتهــا  التــي  والدعــوات  المواقــف  علــى 
القضايــا  مختلــف  تجــاه  ســموه  تأكيــدات 
دعــوة  مقدمتهــا  وفــي  والدوليــة،  اإلقليميــة 
العــرب والمســلمين بــأن يضعــوا ثقلهــم خلــف 
فــي  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
مواجهة التطورات المتســارعة والمستجدات 
والتحديات الخطيرة التى تشــهدها المنطقة، 
والتــي تتطلــب مــن الجميــع تعزيــز التعــاون 

والتنسيق المشترك.
وأبــرزت الصحــف ووكاالت األنبــاء تأكيــدات 
ســموه بأن المملكة العربية الســعودية بقيادة 
خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بن 
عبدالعزيــز آل ســعود، ومــؤازرة ولــي عهــده 
نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء وزيــر الدفــاع 
األميــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز آل 
وأســاس  األمــة  اســتقرار  عمــود  هــي  ســعود 
الثابتــة  سياســتها  بفضــل  وأمنهــا  ســامها 
لــكل  ومبادئهــا الراســخة ومواقفهــا الداعمــة 

دول المنطقة العربية واإلسامية. 
واهتمــت الصحــف ووكاالت األنبــاء العربيــة 
والدولية بحديث ســموه عــن التحديات التى 
تحيــط بالمنطقــة من كافــة النواحــي وأهمية 
التشــاور والتنســيق خــال تلــك الفتــرة بيــن 
قــادة دول المنطقــة الحتــواء المخاطــر التــي 
تلوح باألفق، وأن يكون التعاون هو األســاس 
البنــاء  جهــود  مختلــف  عليــه  ترتكــز  الــذي 
والتنمية؛ من أجل صالح بلدان وشعوب دول 

المنطقة.
الخيــرة  بالجهــود  ســموه  بإشــادة  ونوهــت 
ألصحاب الجالة والســمو قــادة دول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة ومبادراتهــم 
دولهــم  أمــن  علــى  الحفــاظ  إلــى  الراميــة 
واســتقرارها، وعلــى مــا يبذلونــه مــن جهــود 
كبيــرة للوصــول بدولهم وشــعوبهم إلى أعلى 

مستويات الرخاء والتقدم.
ومن جانبها، ركزت “وكالة األنباء الســعودية” 
تحــت عنوان “رئيس الوزراء البحريني يدعو 
العــرب والمســلمين بــأن يضعــوا ثقلهــم خلــف 
المملكة العربية السعودية”، على دعوة سموه 
يقفــوا  بــأن  واالســامية  العربيــة  لألمتييــن 
خلف الســعودية في األوقــات كافة؛ لمواجهة 
المخاطر التى تحيط بالمنطقة، وأشــارت إلى 
إشــادة سموه بدور المملكة العربية السعودية 
بوصفها عمود استقرار األمة وأساس سامها 
وأمنهــا، والمرتكــز الــذي تتكــئ عليــه األمتين 

التحديــات  لمواجهــة  واالســامية  العربيــة 
كافة.

تغطيــة  جــاءت  النهــج،  ذات  وعلــى 
صحف”الجزيرة” و”مكة” و”الباد” السعودية، 
إذ اهتمــت بحديــث صاحــب الســمو الملكــي 
رئيس الوزراء عن المملكة العربية الســعودية 
الشــقيقة ومــا تطــرق إليــه ســموه مــن أهميــة 
مواجهــة  فــي  والموقــف  الكلمــة  وحــدة 

التحديات كافة التي تمر بها المنطقة.
“الوطــن”  صحيفــة  أبــرزت  ناحيتهــا،  مــن 
الكويتيــة تأكيد ســموه على ثقتــه العالية في 
قــادة دول المنطقــة وقدرتهــم علــى احتــواء 

المخاطر السيما وأن المنطقة تشهد تحديات 
خطيــرة فــي الوقــت الحالــي، وأشــارات إلــى 
مطالبة ســموه بمزيد من التشــاور والتنســيق 
علــى  يبعــث  المنطقــة  فــى  يجــرى  مــا  ألن 
اإلماراتيــة،  “الخليــج”  صحيفــة  أمــا  القلــق. 
عــن  ســموه  حديــث  مجمــل  إلــى  فتطرقــت 
أهميــة التعاون والتنســيق بيــن دول المنطقة 
لمواجهــة التحديــات، ودعــوة ســموه للعــرب 
والمســلمين بــأن يضعــوا ثقلهم خلــف المملكة 
العربيــة الســعودية في ظل ما تشــكله بقيادة 
خادم الحرمين الشــريفين من عمود اســتقرار 
والمرتكــز الــذي تتكــئ عليــه األمتــان العربيــة 

واإلسامية لمواجهة التحديات.
ونوهــت صحيفــة “الحياة” اللندنيــة إلى قول 
ســموه بــأن ما يجري فــي المنطقة يبعث على 
القلق ويتطلب مزيًدا من التشــاور والتنسيق، 
المنطقــة  دول  قــادة  فــي  عاليــة  الثقــة  وأن 
الحتــواء المخاطــر التــي تلــوح باألفــق، وأن 
ثقلهــم  يضعــوا  أن  والمســلمين  العــرب  علــى 

خلف السعودية.
المصريــة  الســابع”  “اليــوم  وأبــرزت صحيفــة 
للوقــوف خلــف  تصريحــات ســموه ودعوتــه 
السعودية، وتشديد سموه على أن التطورات 
والتحديــات  والمســتجدات  المتســارعة 

تتطلــب  المنطقــة  تشــهدها  التــى  الخطيــرة 
المملكــة  وراء  والمســلمين  العــرب  وقــوف 
اســتقرار  عمــود  لكونهــا  الســعودية؛  العربيــة 

األمة وأساس سامها وأمنها.
أمــا “وكالــة ســبوتنيك الروســية”، فأشــارت إلــى 
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  تصريحــات 
المملكــة  مــع  بجانــب  جانبــا  بالوقــف  الــوزراء 
العربية السعودية وتؤيده على ضرورة التنسيق 
ونقلــت  المنطقــة،  دول  قــادة  بيــن  والتشــاور 
عــن ســموه القــول: “المملكــة العربيــة الســعودية 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  بقيــادة  الشــقيقة 
ومــؤازرة ولــي عهــده، األميــر محمــد بن ســلمان، 

هي عمود استقرار األمة وأساس سامها وأمنها، 
العربيــة  األمتــان  عليــه  تتكــئ  الــذي  والمرتكــز 

واالسامية لمواجهة التحديات كافة”.
ووكاالت  الصحــف  قائمــة  أيضــا  وتضمنــت 
أبــرزت  التــي  االعــام  ووســائل  األنبــاء 
تصريحــات ســموه: وكالــة األنبــاء الســعودية 
ووكالــة األنباء الكويتية ووكالة أنباء الشــرق 
االوســط المصرية، وكالة سبوتنيك الروسية، 
إضافــة إلى عدد من المواقع اإللكترونية منها 
“أخبار 24 السعودي”، البوابة نيوز، “الدستور” 
موقــع  اليــوم”،  “أخبــارك  موقــع  المصــري، 

“الحدث أوناين”، وغيرها.

اهتمام إعالمي عربي ودولي بحديث سمو رئيس الوزراء
تنويــه بدعوة األميــر خليفة للعــرب والمســلمين بأن يضعــوا ثقلهم خلف الســعودية

“الموئل” تشيد بحرص الحكومة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
اليــوم المتحــدة  األمــم  لموئــل  األولــى  الــدورة  أمــام  البحريــن  كلمــة  يلقــي  اإلســكان  وزيــر 

تــرأس وزيــر اإلســكان باســم الحمــر وفــد 
الجلســة  فــي  المشــارك  البحريــن  مملكــة 
االفتتاحيــة للــدورة األولــى لجمعيــة موئل 
نيروبــي،  فــي  المنعقــدة  المتحــدة  األمــم 
بحضــور الرئيــس الكينــي أوهــورو كينياتا، 
والمديــر التنفيذي لبرنامــج األمم المتحدة 
شــريف  ميمونــة  البشــرية  للمســتوطنات 

وأعضاء الجمعية العمومية.
وتركــزت كلمات الجلســة االفتتاحية حول 
أهميــة انعقاد الدورة األولى لجمعية موئل 
األمــم المتحــدة، وما من ذلك مــن أثر كبير 
الحضريــة  األجنــدة  تنفيــذ  خطــط  علــى 
المســتدامة  التنميــة  وأهــداف  الجديــدة 
الجهــات  تعــاون  إلــى  متطلعيــن   ،2030
الحكوميــة والمنظمــات الدولية ومنظمات 
المجتمــع المدنــي؛ مــن أجــل تحقيــق تلــك 

األهداف.
ومــن المقــرر أن يلقــي الحمــر كلمــة مملكــة 
أمــام  )الثاثــاء(  اليــوم  ظهــر  البحريــن 

المتحــدة،  األمــم  لموئــل  العامــة  الجمعيــة 
يســتعرض خالهــا جهــود مملكــة البحريــن 
المســتدامة،  التنميــة  أهــداف  تنفيــذ  فــي 
من خــال الخطــط والبرامج التــي تنفذها 

الحكومة لتحقيق تلك األهداف.
مــن جانــب آخر، عقــد الوزيــر اجتماع عمل 
مــع شــريف، تــم خالهــا بحــث مســتجدات 
مختلــف  فــي  الطرفيــن  بيــن  التعــاون 
بقطــاع  يتعلــق  مــا  والســيما  القطاعــات 

اإلسكان وتنمية المدن.
وقــال الحمــر إن البحريــن تمتلــك تجربــة 
رائعــة مــع برنامــج موئــل األمــم المتحــدة 
السيما بعد اعتماد األجندة الحضرية العام 
2016، مشــيرا إلــى تضمــن برنامــج عامــل 
الحكومــة الســابق والحالــي لمجموعــة من 
الخطــط والبرامج والمبادرات التي تســهم 
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، 
الحكومــي  االهتمــام  يعكــس  مــا  وهــو 

والحرص على تحقيق تلك األهداف.

علــى  تركــز  الحكومــة  إن  الوزيــر  وقــال 
محــور تطويــر السياســات االســكانية فــي 
البحريــن، وهــو مــا يتبين من خــال إدراج 
ذلــك المحــور فــي برنامــج عمــل الحكومــة 
أن جهــود  إلــى  والســابق، مشــيرا  الحالــي 
تطوير السياســات اإلسكانية تتم بالتعاون 
مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بمملكة 
البحريــن من خال وثيقة التعاون المبرمة 

بيــن الطرفيــن، كمــا اطلــع وزيــر اإلســكان 
المديــر التنفيــذي على جهود تنفيذ أهداف 
التنمية المستدامة لدى الجهات الحكومية 

بالمملكة.
مــن جانبهــا، أعربــت شــريف عــن ســعادتها 
بمشــاركة وفد البحرين فــي اجتماع موئل 
األمــم المتحــدة األول بنيروبي، مؤكدة أن 
المملكــة تعــد مــن أبــرز الــدول التــي تولــي 

ملف المســتوطنات البشرية وتحقق تقدما 
كبيرا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
المملكــة  أن  إلــى  مشــيرة  كبيــرة،  اهميــة 
لديهــا العديد من الحلــول الرائدة لمواجهة 
تحديــات التحضــر، والتــي تفرضها عوامل 

النمو السكاني المتزايد. 
عــن  التنفيــذي  المديــر  أعربــت  كمــا 
سعادتها بالمشاركة في مؤتمر اإلسكان 

مجلــس  واجتمــاع  الخامــس  العربــي 
وزراء اإلســكان والتعميــر العــرب الــذي 
عقــد فــي المنامة في ديســمبر الماضي، 
المحــاور  مــن  العديــد  ناقــش  والــذي 
اإلســكانية المرتبطــة باهــداف التنميــة 
الحــادي  الهــدف  والســيما  المســتدامة، 
والمجتمعــات  “بالمــدن  المتعلــق  عشــر 

المستدامة”.

 المنامة - بنا

 المنامة - بنا

هل نقدم املنتجات الفليبينية يف أسواق ميدوي؟

تابعونا عىل

٢٣سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

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

كالنعم
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ضاحية السيف - المؤسسة الخيرية الملكية المنامة - وزارة الخارجية

الملكيــة  الخيريــة  المؤسســة  قامــت 
مؤخًرا بالتعاون مع شركة أرمادا وللعام 
الخامــس علــى التوالــي بتوزيع مالبس 
األطفــال  مــن  مجموعــة  علــى  العيــد 
مــن  والُمقدمــة  للمؤسســة،  المنتســبين 
محــالت ريفا اســتعداًدا الســتقبال عيد 

الفطر المبارك.
 وبهــذه المناســبة، تقــدم األميــن العــام 
للمؤسســة الخيريــة الملكيــة مصطفــى 
إلــى  الشــكر والتقديــر  الســيد بخالــص 
“أرمــادا”  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
أحمد الطحان على مســاهمته المتميزة 
وتعاونــه المســتمر إلدخال الفرحة على 
أســر المؤسســة وتقديــم مالبــس العيد 
للتخفيــف مــن األعبــاء  بجــودة عاليــة 
المادية على األســر، وعلى الدور الكبير 
الــذي تقــوم بــه “أرمــادا” فــي اهتمامهم 
مناســبة  ومشــاركتهم  األيتــام  برعايــة 
عيــد الفطــر الســعيد وإدخــال الفرحــة 

والبهجة على قلوبهم.
الشــراكة  علــى  المؤسســة  وتحــرص 
مؤسســات  مختلــف  مــع  المجتمعيــة 

المجتمــع لتقديــم المزيــد مــن الرعايــة 
والخدمات ألسرها، إلى جانب اهتمامها 

بمشاركة األسر مختلف المناسبات.

قــام وزير الخارجية الشــيخ خالد بن 
أمــس  بــن محمــد آل خليفــة،  أحمــد 
بمقــر  التعــازي  فــي ســجل  بالتوقيــع 
ســفارة ماليزيــا لدى مملكــة البحرين، 
فــي وفــاة الســلطان أحمد شــاه، والد 
جاللة الســلطان عبدهللا بن الســلطان 

أحمد شاه ملك ماليزيا الصديقة.
بالــغ  عــن  الخارجيــة   وأعــرب وزيــر 
تعازيــه ومواســاته لحكومــة وشــعب 
األليــم،  بالمصــاب  الصديــق  ماليزيــا 
الفقيــد  ســائالً هللا تعالــى أن يتغّمــد 

بواسع رحمته.
الفقيــد  إســهامات  الوزيــر  واســتذكر 
نهضــة  مــن  ماليزيــا  تشــهده  فيمــا 
المســتويات  علــى  وتقــدم  وتطــور 
كافــة، وجهــوده المقــدرة فــي تعزيــز 
عالقــات الصداقــة التــي تربــط بيــن 
مؤكــًدا  وماليزيــا،  البحريــن  مملكــة 
حرص مملكــة البحرين على االرتقاء 

بمختلــف أوجــه التعــاون والتنســيق 
المصالــح  يدعــم  بمــا  المشــترك 

والشــعبين  للبلديــن  المشــتركة 
الصديقين.

المؤسسة الخيرية الملكية وزعت المالبس بالتعاون مع شركة أرمادا

ــة عــلــى أســـر الــمــؤســســة ــرح ــف ــال ال ــ ــوة إلدخـ ــط ــخ ال ــيق ــاون والتنسـ ــاء بالتعـ ــى االرتقـ ــي علـ ــرص بحرينـ حـ

“الخيرية الملكية” توّزع مالبس العيد على األطفال وزير الخارجية يقّدم التعازي بمقر سفارة ماليزيا

وزير الخارجية أثناء تقديم التعازي

اجتمــع رئيــس مجلــس أمنــاء مركــز البحريــن 
للدراســات اإلســتراتيجية والدوليــة والطاقــة 
)دراســات( الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة 
مــع رئيــس األمن العــام، اللواء طارق الحســن، 

وذلك بمقر مركز “دراسات”.
وتــم خــالل االجتماع، بحث مجــاالت التعاون 
ومركــز  الداخليــة  وزارة  بيــن  والتنســيق 
“دراســات”، إضافــة إلى عدد مــن الموضوعات 
ذات االهتمام المشترك. وأشاد الشيخ عبدهللا 
بــن أحمــد آل خليفــة بالدور الحيــوي والمتميز 
الــذي تقــوم بــه وزارة الداخليــة فــي تحقيــق 
األمــن الشــامل، ومكافحة التطــرف واإلرهاب 
المكتســبات  لحمايــة  وأشــكاله؛  صــوره  بــكل 
الوطنيــة فــي إطــار النهــج اإلصالحــي لعاهــل 

البالد.
وثمــن رئيــس مجلــس األمنــاء، تدشــين وزيــر 
الداخليــة، الخطــة الوطنيــة؛ لتعزيــز االنتمــاء 

الوطني وترسيخ قيم المواطنة؛ كونها مبادرة 
رائدة، تمثل خطوة نوعية ومهمة؛ الستنهاض 
وطنيــة  وشــراكة  فاعــل،  مجتمعــي  وعــي 
متجــددة، تنطلق من الرؤية الملكية الســامية، 
الجامعــة.  الهويــة  علــى  الحفــاظ  وتســتهدف 
أوائــل  مــن  كان  “دراســات”  مركــز  أن  مبينــا 
المؤسســات التي دعمــت الخطة الوطنية، في 
ضــوء االرتباط بين الفكر والممارســة، وهو ما 
ظهر خالل فعاليات “منتدى دراسات” السنوي 
في نسخته الثانية خالل شهر أبريل الماضي.
وقــال الشــيخ عبــدهللا بــن أحمد “نحــرص في 
الشــراكة  تفعيــل  اســتدامة  علــى  )دراســات( 
الدولة، وفــي  مؤسســات  مــع  المجتمعيــة 
مقدمتهــا وزارة الداخليــة، وذلــك مــن خــالل 
فــي  التميــز  وتحقيــق  القــدرات،  بنــاء  تعزيــز 
األداء، والتعــاون فــي اإلصــدارات التــي تعني 
بالجانب األمني، وكذلك الفعاليات واألنشــطة 
وورش العمــل ذات العالقــة، مشــيرا فــي هــذا 

الفكــر  فــي  االســتثمار  ضــرورة  إلــى  الصــدد 
األمنــي لخدمــة مســيرة العمــل الوطنــي؛ مــن 
أجــل مواجهــة التحديــات القائمــة، وتحقيــق 
األهداف المأمولة، وبما يواكب رؤية البحرين 
رئيــس  واســتعرض   .”2030 االقتصاديــة 
مجلــس األمناء، الرؤيــة اإلســتراتيجية لمركز 

“دراسات” بخصوص الوضع اإلقليمي في ظل 
المتســارعة،  التطــورات والمتغيــرات األمنيــة 
ومــن أبرزهــا التدخــالت الخارجيــة لمحاولــة 
زعزعــة أمــن دول المنطقــة، عبــر وســائل غيــر 
اإلرهــاب  رعايــة  تشــمل  وخبيثــة،  مشــروعة 
يتطلــب  الــذي  األمــر  الطائفــي،  والتحريــض 

رفــع معــدالت االســتعداد والجاهزيــة، وتعزيز 
الشــراكة المجتمعية. وأكد الشــيخ عبدهللا بن 
أحمــد أهميــة تكامــل الجهــود لدعــم التدابيــر 
اإلجرائية والمبــادرات الحضارية التي تعكس 
واقــع األمــن واالســتقرار في مملكــة البحرين، 
المجــاالت  مختلــف  فــي  الباهــر  ونجاحهــا 

اإلنســانية، خصوصا أن المملكــة تنعم بأجواء 
التســامح والتعايــش، وروح األســرة الواحدة، 
الجاللــة  لصاحــب  الحكيمــة  القيــادة  بفضــل 
عاهــل البــالد، حيــث تمثــل البحريــن نموذًجــا 
الســلمي  والتعايــش  األديــان،  بيــن  للتســامح 
المشــترك، اســتناًدا إلى القيم الدينية السمحة 
اللــواء طــارق  أشــاد  والنبيلــة.  ومــن جانبــه، 
وصــل  الــذي  المتطــور  بالمســتوى  الحســن 
األبحــاث  مجــال  فــي  “دراســات”  مركــز  إليــه 
تعميــق  فــي  البنــاءة  وجهــوده  والدراســات، 
الوعــي المجتمعــي، معربــا عــن تقديــره لــدور 
المركــز في إثــراء مجاالت البحث العلمي، وما 

يقدمه من إضافات علمية رصينة ومتقدمة.
ونــوه رئيس األمــن العام بالفعاليــات المتميزة 
التــي يعقدهــا مركز “دراســات” لالســتثمار في 
اإليجابــي  التعــاون  مثمنــا  والمعرفــة،  الفكــر 
القائــم بيــن وزارة الداخلية والمركــز؛ لتحقيق 

الغايات الوطنية المرجوة.

المنامة - مركز دراسات

التحريض الطائفي يتطلب رفع معدالت الجاهزية

رئيس “دراسات” اجتمع مع رئيس األمن العام

“الهالل األحمر” تدعم 4 آالف أسرة متعففة
ــة ــمل 30 دولـ ــانية يشـ ــات اإلنسـ ــم الخدمـ ــداهلل: تقديـ ــن عبـ ــد بـ خالـ

جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  أكــد 
الشــيخ  البحرينــي  األحمــر  الهــالل 
أن  خليفــة،  آل  عبــدهللا  بــن  خالــد 
عمل الجمعية شــهد تطــوًرا ملحوًظا 
العقــود  مــدى  علــى  نوعيــة  ونقلــة 
تأسيســها  منــذ  الماضيــة  الخمســة 
مطلع السبعينات من القرن الماضي، 
وهــو ما مكــن الجمعية مــن االنتقال 
الخيريــة  باألعمــال  القيــام  مــن 
تقديــم  إلــى  ــا،  محليًّ واالجتماعيــة 
الخدمات اإلغاثية واإلنســانية ألكثر 

من 30 دولة.  
عبــدهللا:  بــن  خالــد  الشــيخ  وقــال 
االحترافيــة  المســاعدات  “شــملت 
الجمعيــة  قدمتهــا  التــي  والمنظمــة 
فــي  المســاهمة  البحريــن  خــارج 
والمستشــفيات  المــدارس  بنــاء 
والمســاعدات الفوريــة في الكوارث، 
الجمعيــة  أعضــاء  يــد  علــى  وذلــك 
وشــباب  ناشــئة  مــن  والمتطوعيــن 
الوطــن الذيــن بلــغ عددهــم قرابــة الـ 

100 متطوع”.
وكان رئيــس جمعيــة الهــالل األحمر 
اللقــاء  الدبلومــات  بفنــدق  رعــى 
تنظمــه  الــذي  الرمضانــي  الســنوي 
الجمعيــة ألعضائهــا احتفــاء بالشــهر 
الفضيــل، وذلــك بحضــور عــدد مــن 
والجهــاز  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
التنفيــذي والمتطوعيــن والمانحيــن 

والداعمين للجمعية والضيوف.
خالــد  الشــيخ  هنــأ  اللقــاء،   وخــالل 

بــن عبــدهللا الحضــور بشــهر رمضان 
المبارك، مستعرًضا إسهامات “الهالل 
األحمــر البحرينــي” فــي هــذا الشــهر 
الفضيــل، والتــي امتــدت لتصــل إلى 
أكثــر مــن أربعــة آالف أســرة متعففة 
فــي 73 منطقــة فــي مختلــف مــدن 

وقرى البحرين.
خــالل  مناقشــته  تمــت  بمــا  ه  ونــوَّ  
اجتماع مجلس إدارة الجمعية الذي 
ســبق عقد اللقاء السنوي الرمضاني، 
حيــث جــرى خــالل االجتمــاع إقــرار 
جملــة مــن المتطلبــات الالزمة ضمن 
استعدادات الجمعية لالحتفاء العام 
المقبــل بذكرى تأسيســها الخمســين، 
الذكرى التي قال عنها في كلمته إنها 
“تحمــل فــي طياتهــا مســيرة قامــات 
كريمــة  بيضــاء  أيــاٍد  ذوات  وطنيــة 
خدمــة  مهمــة  عاتقهــا  علــى  أخــذت 
اإلنســانية، فكّرســت وقتهــا وجهدها 
ومالهــا إليمانهــا بهــذا المبدأ الســامي 

وســنواصل  عنــه  نحيــد  لــن  الــذي 
اقتفاء أثره”.

من جانبه، قال األمين العام لجمعية 
فــوزي  البحرينــي  األحمــر  الهــالل 
أميــن، إن اللقــاء الرمضاني مناســبة 
إقامتهــا  علــى  الجمعيــة  تحــرص 
أواصــر  توطيــد  أجــل  مــن  ا  ســنويًّ
التعارف والتعــاون بين المتطوعين، 
وإبــراز تجربــة البحريــن الرائــدة في 
واإلنســاني،  اإلغاثــي  العمــل  مجــال 
مشيًدا بالدعم المستمر الذي تحظى 
بــه الجمعيــة مــن القيــادة الحكيمــة، 
الخــاص،  القطــاع  ومؤسســات 

واألفراد.  
الســنوي  اللقــاء  برنامــج  وتضمــن 
مــن  العديــد  للجمعيــة  الرمضانــي 
إلــى  الراميــة  واألنشــطة  الفعاليــات 
اإلغاثــي  العمــل  ثقافــة  تكريــس 
واإلنســاني لدى المتطوعين، إضافة 
إلــى تعزيــز الوعــي بأهميــة الحفــاظ 

علــى البيئــة والحــد مــن الهــدر فــي 
األغذيــة، حيــث تــم تشــكيل فريــق 
مــن المتطوعيــن يختــص بالتوعيــة 
البيئيــة ودراســة االتفــاق مــع بعــض 
توزيــع  إلعــادة  والمطاعــم  الفنــادق 
الفائض من الطعام إلى المحتاجين.

األحمــر  الهــالل  جمعيــة  وكانــت 
فبرايــر  مطلــع  عقــدت  البحرينــي 
العموميــة،  جمعيتهــا  المنصــرم 
عــن  االنتخابــات  نتيجــة  وأســفرت 
تزكيــة الشــيخ خالــد بن عبــد هللا آل 
خليفــة لتولي منصب رئيس مجلس 
اإلدارة، كمــا جــرى كذلــك تزكيــة كل 
مــن: علــي محمد مــراد، خليل محمد 
أميــن،  هللا  عبــد  فــوزي  المريخــي، 
تقــي محمــد البحارنــة، فيصل رضي 
الموســوي، حســن علي جمعة محمد 
الهرمــس  إبراهيــم  مريــم  جمعــة، 
العيــد،  محمــد  وكوثــر  الهاجــري، 

لعضوية مجلس اإلدارة.

اجتماع مجلس اإلدارة برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله

جانب من الحضور

المنامة - بنا

دعوة األمير 
خليفة بن سلمان.. 

السعودية هي 
عادل عيسى المرزوقالمرتكز

Û  تأتي دعوة صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل
خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر للعــرب والمســلمين ألن “يضعوا 
ثقلهــم خلــف المملكة العربية الســعودية الشــقيقة” معبرة بعمق 
وحكمــة عــن الثقــة والقــدرة واالعتــزاز بالــدور الشــامخ الــذي 
تلعبــه الســعودية وقيادتهــا الرشــيدة المخلصــة لقضايــا األمــة 
العربيــة واإلســالمية، فأمــام هــذه األمــة اليوم تحديــات جبارة 
تتطلب وحدة الكلمة والصف لمواجهة واعية تضمن االستقرار 
لألوطان والشــعوب، وهذا هو المحــور الذي أكده األمير خليفة 
بــن ســلمان في تشــخيصه ألهميــة التشــاور والتنســيق، والثقة 
أيًضا في جهود قادة دول المنطقة للعمل مًعا بصيغة مشــتركة 
الحتواء تلك المستجدات والتحديات، ومع أية تداعيات تلوح 
في األفق وتنعكس على استقرار وسالم وأمن المنطقة العربية 

واإلسالمية.
Û  واألجــدر األقــوى  المرتكــز  هــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة 

الــذي يمثــل العمــق التاريخــي والحضــاري: إنســانًيا وإســالمًيا 
وعربًيــا، ونتذكر كلمة ســامية قالها ســموه فــي أكثر من محفل: 
“فمثلمــا المملكة العربية الســعودية تحتضن الكعبة التي يؤمها 
المســلمون من مشــارق األرض ومغاربها لما قدره هللا ســبحانه 
وتعالــى لهــا مــن رعايــة الحرميــن الشــريفين، فهــي مقصــد لكل 
من يحرص على االســتقرار والســالم وهي الحصن القوي الذي 

يحتمي به كل محب لدينه ووطنه”. )انتهى االقتباس(.
Û  إن ســمو رئيــس الــوزراء رعــاه هللا، ومــن خــالل هــذه الدعــوة

العربيــة  المملكــة  تلعبهــا  التــي  األدوار  تأكيــد  يعيــد  الكريمــة، 
السعودية في الوقوف مع القضايا العادلة ونصرة الحق، وحين 
نعيــد قــراءة مراحــل وأحــداث ومواقف، ســنجد أن الســعودية 
كانت وال تزال هي العمود الفقري واألساسي لألمن واالستقرار 
في المنطقة... إن هذه البالد الكريمة صنعت ريادة في المحيط 
اإلقليمــي والدولي، وألنها البيت الجامع والعمق االســتراتيجي 
لهــذه المنطقــة الحيوية من العالم، فــإن أدوارها تتعاظم وتكبر 
كلمــا اســتجدت تطــورات وبــرزت تحديــات لتتقــدم الســعودية 
وقيادتهــا الرشــيدة المشــهد حفاًظــا ودفاًعــا وذوًدا عــن األمــة 

العربية واإلسالمية... أوطاًنا وشعوًبا.
Û  دعــوة األميــر خليفة بن ســلمان تمثــل رؤية قائد فذ وسياســي

خبير بأدق تفاصيل المتغيرات السياســية، وألن المنطقة اليوم 
أمــام أوضــاع مقلقــة، فــإن ثقــل الســعودية يؤهلهــا ألن تقــوم 
بدورهــا كســند ألشــقائها علــى أكمــل وجــه، وهــي المعتمــد فــي 
ترســيخ دعائــم األمــن واالســتقرار وتوحيــد الصفوف، ونســأل 
هللا أن يحفــظ أوطاننا ويديم عليها نعمة االســتقرار والتعاضد 

لتنعم شعوبها بما تطمح إليها من عيش آمن رغيد.



النعيمي يزور “استقبال المراجعين” بالمنامة
التدريـــس وظائـــف  طلبـــات  اســـتقبال  إجـــراءات  تفقـــد  الوزيـــر 

قــام وزيــر التربيــة والتعليم ماجــد النعيمي 
المراجعيــن  اســتقبال  مركــز  إلــى  بزيــارة 
فــي  العمــل  ســير  خاللهــا  تفقــد  بالمنامــة، 
اســتقبال طلبــات شــغل وظائــف التدريــس 
للعام الدراســي القــادم 2019/ 2020، والتي 
تــم اإلعــالن عنها من جانب ديــوان الخدمة 
المدنية بالتنسيق مع الوزارة، مشيدا الوزير 
بالجهــود التــي يبذلهــا العاملون فــي المركز 
اإلجــراءات  وتســهيل  الطلبــات،  الســتقبال 
الخاصــة بذلــك. رافــق الوزيــر فــي زيارتــه 

مدير إدارة الموارد البشرية محمد غانم.
شــغل  طلبــات  اســتقبال  فتــرة  أن  يذكــر 
وظائف التدريس تستمر في الفترة 26-30 
مايــو الجــاري، مــن الســاعة 9 صباحــا حتى 
4 مســاًء وفقــا للتخصصــات المعلــن عنهــا، 
حيث ينبغــي للمتقدمين ملء طلب التقدم 
الموجــود علــى موقــع الــوزارة اإللكترونــي 
والحضــور  المطلوبــة  المســتندات  وإرفــاق 
شــخصيا إلى مركز استقبال المراجعين في 
المنامة، علما بأن عملية التوظيف تتم وفقا 

النعيمي خالل زيارته مركز استقبال المراجعين بالمنامةللحاجة الفعلية والميزانية المتاحة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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آلية التقديم لشغل وظائف معلم “ميسرة”
عاطلـــون لــــ “^”: نطالـــب بألولويـــة توظيـــف الدفعـــات القديمـــة

فتحت وزارة التربية والتعليم أبوابها الستقبال العاطلين من خريجي التخصصات التربوية؛ لشغل 
وظيفــة معلــم بســلك التدريــس لتلبيــة احتياجات الــوزارة مــن الوظائــف التعليمية للعام الدراســي 
القادم 2019/  2020، السيما وأن الكثير من العاطلين مضى على تخرج أكثر من 9 سنوات، بانتظار 
توظيفهــم بعــد أن بلــغ عــدد المتقاعديــن اختياريــا 3634 موظفا مــن وزارة التربية والتعليم بنســبة 

تصل إلى   45 % من اجمالي عدد المتقاعدين التي تم قبولهم في نظام التقاعد االختياري.

وسجلت عدسة “البالد” استمرار تردد العاطلين 
والعاطــالت بمركــز اســتقبال المراجعيــن بقاعة 
لتقديــم  والتعليــم  التربيــة  بــوزارة  االنتظــار 
مــن  الــوزارة  احتياجــات  لتلبيــة  للطلبــات؛ 
القــادم  الدراســي  للعــام  التعليميــة  الوظائــف 
مكتــب  أول  مــن  يبــدأ  والــذي   ،2020  /2019
الســتالم األرقــام التسلســلية حســب الترتيــب 
وتعبئة اســتمارة التوظيف، مــع تأكيد الموظف 
باستالم جميع المستندات من المقدم للوظيفة، 

والذي يشترط عليه الحضور شخصيا.
وقــد خصصــت الــوزارة الفتــرة األولــى للتقديم 
للشــواغر فــي التخصصــات المــواد الصناعيــة، 
اللغــة العربيــة، التربيــة الرياضيــة، الرياضيــات 
اســتقبال  فيمــا ســتواصل  اإلنجليزيــة،  واللغــة 

المترشــحين مــن خريجــي تخّصصــات المــواد 
االجتماعية، التربية اإلسالمية، التربية الخاصة 
)لإلناث فقط، وتشــمل صعوبات التعلم، اإلعاقة 
الذهنيــة، متالزمــة داون، اضطرابــات التوحــد، 
تفــوق عقلي وموهبــة(، إضافة إلــى تخّصصات 
التصميــم والتقانــة، التربيــة األســرية والتربيــة 
الفنيــة، وذلــك فــي الفتــرة 28 - 29 مايو 2019، 
فيمــا ســيكون يــوم 30 مايــو الجــاري مخصصــا 
الســتقبال طلبات العلــوم العامة، نظــام الفصل، 
الزراعــة، المــواد التجاريــة )للذكور فقــط(، اللغة 

الفرنسية )لإلناث فقط( والتربية الموسيقية.
وطالــب العاطلــون مــن خريجــي التخصصــات 
التربويــة أن يتــم أولويــة التوظيــف للخريجين 
حســب أولويــة ســنة التخــرج؛ لمعالجة مشــكلة 

البطالة التي بقيت مســتمرة لســنوات، وأشاروا 
إلــى أن آليــة التقديــم كانــت ميســرة وجيدة، إذ 
تمــت تعبئــة اســتمارة طلــب التوظيــف وتقديم 

جميع المستندات لمكتب المراجعين.
واشــترطت وزارة التربيــة والتعليــم الراغبيــن 
مــن الخريجيــن الذيــن تتوافــر فيهــم الشــروط، 

ســلك  وظائــف  لشــغل  التقــدم  طلــب  مــلء 
التدريــس الموجــود علــى موقــع وزارة التربيــة 
والتعليم وتسليمه ورقًيا، مع إرفاق المستندات 
المطلوبــة، وذلــك بالحضــور شــخصيا إلى مركز 
الســاعة  مــن  بالمنامــة  المراجعيــن  اســتقبال 

التاسعة صباًحا إلى الساعة الرابعة عصًرا.

وزارة التربية والتعليم تفتح أبوابها الستقبال العاطلين من خريجي التخصصات التربوية

Û  يقــول اإلمــام علــي ع فــي تخفيــض أهميــة األشــياء: )راحــة القلــب فــي قلــة
االهتمــام(. وفــي عــدم المبالغــة فــي الحذر بشــكل جنوني )ســبق الحــذَر القدُر( 
وفــي عــدم المبالغــة في حب البشــر وضرورة الــذكاء العاطفــي )احبب حبيبك 
هوًنــا مــا عســى أن يكــون بغيضك يوًمــا ما وابغــض بغيضك هوًنا ما عســى أن 
يكــون حبيبــك يوًمــا( وكما يقــول اإلمام الصادق ع )القلُب َحَرُم هللا فال تســكن 
حــرم هللا غيــر هللا(. كمــا هو قول المتنبي. فإّن َقليــَل الُحّب بالَعْقِل صاِلٌح. َوإّن 
َكثيَر الُحّب بالَجْهِل فاِســد.. وكما يقول الفيلســوف اإلنجليزي بيرتراند راســل 
)ال أخشــى فــراق أحــد أبًدا، من يرحل اليــوم، يأتي من هو أجمل منه غًدا( وهو 
ما ذكره الشاعر محمود درويش )السعادة أن ال تودع أحًدا وال تنتظر أحًدا(... 

وفي قانون الجذب يقول اإلمام ع )كل متوقع آت(.
Û  وفــي أهميــًة النظــام الغذائي: )راحة الجســم في قلة الطعــام ( )وال تجعلوا من 

بطونكــم مقبــرة للحيــوان(. وفي الزهد مما في أيدي الناس من مال أو حب أو 
منصب )احتج إلى من شئت تكن أسيره واستغن عن من شئت تكون نضيره(. 
حتــى فــي العاطفــة إذا أنــت احتجــت إلــى أن يتم التصــدق عليــك بالعواطف، 
فأنت في عبودية مختارة وفي رق سيكولوجي وفي زنزانة حياة، تحتاح إلى 
فــك رقبتــك وقيــودك. وفي ضرورة أن يملك اإلنســان كل الدنيــا لكنها ال تملكه 
في زهد عملي ال أفالطوني أو مثالي قال ع )ليس الزهد أن ال تملك شيًئا وإنما 
الزهد أال يملكك شيء(. ودعا اإلمام علي ع إلى الحذر من البشر الذين تأتيهم 
النعمة فجأة كما هو حال األحزاب العسكرية في العالم العربي أو اإلسالميين 
فــي العــراق عندمــا تأتــي جائعة على الســلطة )اطلبوا الخير من بطون شــبعت 
ثــم جاعــت ألن الخيــر فيها باق، وال تطلبوا الخير من بطون جاعت ثم شــبعت 
ألن الشــح فيهــا بــاق(. ويحــّذر اإلمــام علــي كل دول العالم، كما حــّرر ذلك جان 
جاك روسو بعده، وكأنه خطاب للرأسمالية التي تريد أن تحصر اإلنسان جائًعا 
بســبب الضرائــب كما حدث بفرنســا ومرهون للغريزة كما هــي الحرية المطلقة 
بــال حــدود بصــورة بهيميــة كما هي فلســفة الكاتب الفرنســي ماركيز دي ســاد. 
يقــول اإلمــام علــي ع )أخطــر نداءين نــداء المعدة ونــداء الغريــزة( )الناس من 

خوف الفقر في فقر( و)احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع(. 
Û  وكالم اإلمام علي ع أدق وأجمل من قول الفيســليوف باســكال حينما قال )لو

كان النــاس يعرفــون مــا يقولــه بعضهم عن بعضهم اآلخر لما تبقى على ســطح 
األرض أربعة أصدقاء!( في حين اإلمام يقول )لو تكاشفتم لما تدافنتم( بمعنى 
لــو كشــفتم مــا فــي صدوركــم على بعــض المتنعتــم من تشــييع جنائــز بعضكم 
البعــض بســبب حقدكــم علــى بعض. أما في صفات اإلنســان العظيــم المتكامل 
فيقول )َغِريٌب َوِحيٌد َحِزيٌن، َعْوٌن ِلْلَغِريِب، أٌب ِلْلَيِتيِم، َبْعٌل ِلألْرَمَلِة، َحِفيٌّ ِبأْهِل 
ة( )َعُظَم الَخاِلُق ِفي أْنُفِسِهْم َفَصُغَر  الَمْسَكَنِة، َمْرُجوٌّ ِلُكلِّ َكِريَهة، َمأُموٌل ِلُكلِّ ِشدَّ
َما ُدوَنُه ِفي أْعُيِنِهْم( وقد تأثر ابن الرومي كثيًرا باإلمام علي. فما أجمل بصيرة 
ــي أَراك، فرؤَية الَعـــين  جــالل الديــن الرومــي فــي روعــة التصويــر )ال أَراك ولكنِّ
رؤَيــة، ورؤيــة القْلــب لقــاء(. ويحــّذر اإلمــام علــي ع مــن المبالغــة فــي مخالطة 
البشــر، قــال اإلمــام علــي ع )يأتــي علــى الناس زمان تكــون العافية فيه عشــرة 
أجــزاء، تســعة منهــا في اعتــزال الناس، وواحــدة في الصمت(. ويقــول )العزلة 
مملكة األفكار(. وقواعد السعادة السبع ألمير المؤمنين علي عليه السالم هي:

Û 1 ال تكره أحًدا مهما أخطأ في حقك- 
Û 2 ال تقلق أبًدا مهما بلغت الهموم- 
Û 3 عش في بساطة مهما عال شأنك- 
Û 4 توّقع خيًرا مهما كثر البالء- 
Û 5 اعِط كثيًرا ولو حرمت- 
Û 6 ابتسم ولو القلب يقطر دًما- 
Û  ،7 ال تقطــع دعاءك ألخيك المســلم بظهر الغيب. ســالم عليــك عظيم العظماء- 

وديكينــز  وهيجــو  وروســو  فولتيــر  تســبق  اإلنســاني  دســتورك  تضــع  وأنــت 
ى هَذا  ِريَق، ِإَلــى ُمَصفَّ وتولســتوي فــي حــب الفقراء )َوَلــْو ِشــْئُت اَلْهَتَدْيــُت الطَّ
اْلَعَسِل، َوُلَباِب هَذا اْلَقْمِح، َوَنَساِئِج هَذا اْلَقزِّ )3(، َولِكْن َهْيَهاَت َأْن َيْغِلَبِني َهَواَي، 
ْطِعَمِةـ  َوَلَعلَّ ِباْلِحَجاِز َأِو ِباْلـَيَماَمِة َمْن اَل َطَمَع  ِر ااَلْ َوَيُقوَدِني َجَشِعي )4( ِإَلى َتَخيُّ
َبِع ـ َأْو َأِبيَت ِمْبَطاًنا َوَحْوِلي ُبُطوٌن َغْرَثى )6(  َلُه ِفي اْلُقْرِص )5(، َواَل َعْهَد َلُه ِبالشِّ
ى )7(، َأَأْقَنُع ِمْن َنْفِســي ِبــَأْن ُيَقاَل: َأِميُر اْلُمْؤِمِنيَن، َواَل ُأَشــاِرُكُهْم ِفي  َوَأْكَبــاٌد َحــرَّ
ْهِر، َأْو َأُكوَن ُأْســَوًة َلُهْم ِفي ُجُشــوَبِة )3( اْلَعْيِش! َفَما ُخِلْقُت ِلَيْشــَغَلِني  َمَكاِرِه الدَّ

َها َعَلُفَها. َباِت، َكاْلَبِهيَمِة اْلَمْرُبوَطِة َهمُّ يِّ َأْكُل الطَّ

اإلمام علي 
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مروة خميس

فنانات بحرينيات يعرضن أعمالهن اليدوية
“ألوانـــي البحريـــن” نحـــو إيجـــاد منافـــذ لبيـــع المنتجـــات فـــي المجمعـــات

ومركــز  البحريــن  ألوانــي  جمعيــة  نّظمــت 
الحرف اليدويــة معرًضا قّدمت فيها فنانات 
فــي  المميــزة  اليدويــة  أعمالهــن  بحرينيــات 
مجاالت متنوعة منها الكروشيه والديكوباج 
وتاتنــك وكــروس ســتيج، وافتتــح الوكيــل 
العمــل  بــوزارة  المجتمــع  لتنميــة  المســاعد 
الكوهجــي،  خالــد  االجتماعيــة  والتنميــة 
المعــرض في فندق ســويس بل هوتيل على 

هامش اللقاء الرمضاني للجمعية.
خطــوات  أولــى  الفنــي  المعــرض  ويمثــل   
الترجمــة العملّية لمذكــرة التفاهم التي جرى 
توقيعهــا مؤخــًرا مــع مركــز الحــرف اليدوية 
والجمعيــة؛ حيــث تعهدت “ألوانــي البحرين” 
الــذي  للمركــز  الدعــم  أشــكال  كل  بتقديــم 

تعمــل فيه طالبات وربــات بيوت وموظفات 
أعمــال  علــى تصنيــع وتقديــم  ومتقاعــدات 
يدويــة ِحرفّيــة، عبــر توفيــر تدريــب نوعــي 
لهــن، وضمــان تصنيعهــن لمنتجات تنافســية 
لبيــع  منافــذ  وإيجــاد  حقيقيــة،  قيمــة  ذات 
التجاريــة  المجمعــات  عبــر  المنتجــات  تلــك 
والمعارض التســويقية، بل وتشجيعهن على 

تصديرها الحًقا.
وأشــار رئيس جمعيــة ألوانــي البحرين عمار 
عواجــي إلــى أّن قصــة نجــاح “مركــز الحرف 
اليدويــة” تؤكــد أن النوع مــن األعمال يمكن 
أن يســهم إلــى حــد كبيــر فــي دعــم الجهــود 
كفــاءة  ورفــع  لتعزيــز  الراميــة  الوطنيــة 
نســبة  لزيــادة  البحرينيــة  المــرأة  وقــدرات 
مشاركتها بالعملية التنموية بالمملكة، مؤكًدا 
أن الجمعيــة تحــرص علــى تعزيــز شــراكاتها 

مــع مختلــف الجهــات والمؤسســات الفاعلة؛ 
وذلــك مــن أجــل المضــي قدًمــا فــي تحقيــق 
األهداف المنشودة، واالرتقاء بالعمل األهلي 
فــي البحريــن.  وأكــد عواجــي أهميــة وضــع 
جهود الســيدات العامالت في هذا النوع من 

الحــرف علــى المســار الصحيــح، منّوًهــا إلــى 
أهمية نشــر مفهوم التقدير المادي والمعنوي 
للعمــل اليــدوي، وتعزيــز الثقافــة المجتمعية 
لــدور المــرأة وحقوقهــا وواجباتهــا لتمكينهــا 

على المستويْين االقتصادي واالجتماعي.

المنامة - جمعية ألواني البحرين

جولة في المعرض

وزير الديوان الملكي والقائد العام يستقبالن مسؤولين ومواطنين
البحريني المجتمع  عادات  وتأكيد  التواصل  في  السنوية  للعادة  تكريًسا 

اســتقبل وزيــر الديــوان الملكــي الشــيخ خالــد بــن أحمــد آل 
خليفة والقائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة مساء أمس، عددا من المسؤولين 
وجموعــا مــن المواطنيــن والمقيميــن، حيــث قدمــوا أصــدق 
التهانــي وأطيــب التبريكات بمناســبة شــهر رمضــان المبارك، 
والذي يأتي في إطار حرصهما على تكريس العادة الســنوية 
البحرينــي  المجتمــع  عــادات  علــى  والتأكيــد  التواصــل  فــي 
األصيلة في الشهر الفضيل سائلين هللا العلي القدير أن يعيد 
هــذا الشــهر الفضيــل بالخير والبــركات وصالــح األعمال على 
الجميــع في ظل القيادة الحكيمــة لعاهل البالد القائد األعلى 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

خالل االستقبال

المنامة - بنا



إلدراج منطقة البحرين اللوجستية بعقد شركة النظافة

سحب طلب ترخيص “مجمع عراد” برغبة مالكه
الــــراهــــب” “حـــــي  بـــــ  بـــالـــديـــر   232 مـــجـــمـــع  تــســمــيــة 

أبلغ وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف مجلس بلدي المحرق أن صاحب العقار المراد إقامة 
مجمع تجاري عليه في عراد تقدم للبلدية بسحب الترخيص الخاص إلنشاء هذا المجمع بناء على رغبته.

المجلــس  اســتعراض  لــدى  ذلــك  جــاء 
رد  االعتيــادي  اجتماعــه  فــي  البلــدي 
الوزيــر علــى توصيــة ســابقة لــه بوقــف 
التجــاري  المجمــع  إنشــاء  تراخيــص 

وتغيير تصنيفه.
غــازي  البلــدي  المجلــس  رئيــس  وقــال 
المرباطــي إن توصيــة المجلــس جــاءت 
تشــهد  التــي  المنطقــة  علــى  حرصــا 

اكتظاظا ســكانيا وتداخــا بين مناطقها 
الخدمية والسكنية.

ولفت إلى أن العقار المذكور يعد واحدة 
مــن الســاحات التــي اعتــادت األوقــاف 

السنية على إقامة صاة العيد عليها.
المقهــوي  أحمــد  الدائــرة  ممثــل  وبيــن 
إنشــاء  بوقــف  المجلــس  توصيــة  أن 
المجمــع هي مطلــب أهلي، حيث حملت 

العريضــة األهلية التي تــم إعدادها بهذا 
الخصوص حوالي ألف توقيع.

ورفــع المجلــس توصيــة لوزير األشــغال 
تخصيــص  إمــكان  لبحــث  والبلديــات 
العقار للمنفعة العامة كمتنفس لألهالي.

ومــرر المجلــس عــددا مــن المقترحــات 
والتوصيــات خال اجتماعــه االعتيادي 
شــملت الموافقــة علــى المقتــرح برغبــة 

النيابــي بإنشــاء مركــز خدمــات ألهالــي 
الدائــرة الســابعة، وتســمية مجمــع 232 

بالدير باسم حي الراهب.

المنامة - بنا

بعدمــا نشــرت “البــاد” موضوعــا عــن افتقار مجمع ٢٣٤ ريا ســابقا ومخطط الفــردوس للبنية التحتيــة وبالخصوص 
الصرف الصحي، ورد توجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لوزارة األشغال وشئون البلديات والتخطيط 

العمراني لدراسة استكمال توصيل المناطق الجديدة بالدير بشبكة الصرف الصحي.

ســتتم  العــود:  فاضــل  البلــدي  وقــال 
متابعة التوجيه حتى نصل الستكمال 
فــي  للبنــي  بالكامــل  التحتيــة  البنيــة 

منطقتي ريا ومخطط الفردوس. 
العــود  وقــدم عضــو الدائــرة  فاضــل 
إلــى  واالمتنــان  الشــكر  بخالــص 
صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الوزراء 

الموقر لتوجيهاته السديدة التي أتت 
مباشرة بعد متابعة العضو والمجلس 
جلســة  خــال  الملــف  لهــذا  البلــدي 
األســبوع الماضي، ويدل على متابعة 
ســموه لجميع احتياجــات المواطنين 
ووضع األولويات لتكون هي المحرك 
الحكومــة  عمــل  لبرنامــج  األســاس 

الموقرة. 

أشــاد قائــد الخدمــات الطبيــة الملكيــة اللواء بروفيســور الشــيخ خالد بــن علي آل خليفة بالمســاهمات الســنوية التي تقدمها شــركة 
الفنادق الوطنية للمستشفى العسكري والتي تصب في دعم المستشفى في مختلف المؤسسات المدنية واألهلية والخاصة، وتعمل 

على  إنجاز العديد من الخطوات التطويرية المهمة.

جــاء ذلــك لــدى اســتقبال قائــد الخدمــات 
الطبيــة الملكية بمكتبه عضو مجلس إدارة 
شــركة الفنادق الوطنية عبدالرحمن مرشد 

والمديــر التنفيــذي زاهر العجــاوي والمدير 
التنفيذي للتشريعات والعاقات الحكومية 
المستشــفى  ومــن  دواس،  بــو  عــادل 

العســكري رئيــس األطبــاء العقيــد طبيــب 
فهــد آل خليفة ومســؤول العاقــات العامة 

فاضل العودوالتسويق عادل صليبيخ.

العــود لـــ “األشــغال”: بنيــة ســماهيج والديــر متهالكة

خالــد بــن علي يشــيد بالمســاهمات الســنوية للشــركة

سمو رئيس الوزراء يتابع احتياجات المواطنين

دعم من “الفنادق” إلى “الطبية الملكية”
الخدمات الطبية الملكية تتلقى دعما من الفنادق الوطنية

واصلت اللجنة التنسيقية ألعمال بعثة الحج الطبية للعام 1440هـ / 2019م عقد اجتماعاتها بما ُيسهم في تطوير البرامج 
التثقيفية والتوعوية المقدمة لحمات الحج والحجاج لهذا العام، كما تم مناقشــة كافة االســتعدادات الازمة لحج العام 

2019 من الجوانب الطبية واإلدارية كافة، وذلك برئاسة إبراهيم عبيد.

مــن  عــددا  اللجنــة  وضعــت  وقــد 
بمــا  لتفعيلهــا  واألفــكار  المقترحــات 
فــي تقديــم إرشــادات توعويــة  يصــب 
الحــرام،  هللا  بيــت  لحجــاج  وتثقيفيــة 
والمســاهمة في زيــادة الوعي والحفاظ 
على ســامتهم وصحتهم وتقليل نســبة 
المراضة من خال الوقاية من الحوادث 
واألمــراض التي قد يتعرضون لها أثناء 
تأديتهــم مناســك الحــج مما يســهم في 
وســامتهم،  صحتهــم  علــى  الحفــاظ 
الخطــة  علــى  االجتمــاع  رّكــز  حيــث 
التوعوية الصحية واإلعامية، واعتماد 
لطباعتهــا  الحــج  وكتيــب  المطبوعــات 

وتوزيعهــا، واالنتهــاء من االســتعدادات 
الازمــة كافــة لورشــة العمــل الســنوية، 
االســتعدادات  مــن  التأكــد  تــم  كذلــك 
مــن   2019 العــام  لحــج  كافــة  الازمــة 

الجوانب الطبية واإلدارية كافة.
وخــال االجتمــاع، دعــا عبيــد أعضــاء 
لجنــة التوعيــة والوقايــة للحــج التابعة 
للجنــة التنســيقية ألعمــال بعثــة الحــج 
الطبيــة، والتــي تترأســها بســمة الصفــار 
التوعويــة  الخطــة  تنفيــذ  متابعــة  إلــى 
صحــة  فــي  تصــب  التــي  والتثقيفيــة 
وســامة الحجــاج، وحثهم على ســرعة 
تنفيــذ المهــام المنوطــة باللجنــة وذلــك 

مــن خــال التركيــز على برامــج الوقاية 
والتوعيــة الصحيــة وتوضيــح الحاجــة 
الحجــاج  جميــع  تطعيــم  إلــى  الماســة 
باللقاحــات الموصــى بهــا للحجــاج فــور 
جاهزيــة المراكــز الصحيــة الســتقبالهم؛ 
لحمايــة أنفســهم أوال وحمايــة اآلخرين 
المســتهدفة  المعديــة  األمــراض  مــن 

بالتطعيم.
كمــا تــم أثنــاء االجتمــاع فتــح المجــال 
لعــرض األفــكار والمقترحــات الجديــدة 
الســنوية،  الحــج  عمــل  ورشــة  لتنفيــذ 
والتأكيــد على أهمية طــرح موضوعات 
بكيفيــة  وتوعويتهــم  للحجــاج  مهمــة 

الوقايــة وحماية أنفســهم مــن األمراض 
لهــا،  يتعرضــون  قــد  التــي  والمخاطــر 
فــي  واالبتــكار  التجديــد  ضــرورة  مــع 
إذ  العــام،  هــذا  الورشــة  طــرح  طريقــة 
قــّدم األعضاء مجموعة من المقترحات 
واألفــكار  التوعويــة  والتوصيــات 
الجديــدة التفاعليــة؛ والتــي تصــب فــي 

والتثقيفــي  التوعــوي  التطويــر  مجــال 
لهذا العام. 

كمــا تــم اقتراح برامــج لتوعية الحجاج 
اإلعــام  وســائل  مختلــف  خــال  مــن 
والصحافــة  والتلفزيــون  كاإلذاعــة 
ومواقــع التواصــل االجتماعي، واعتماد 
والمطبوعــات  للحــج  الصحــي  الكتيــب 

اإلرشــادية بعد مراجعتها، والتي ســيتم 
عــن  فضــا  الحجــاج،  علــى  توزيعهــا 
تغذية الموقع اإللكتروني للحج بالمزيد 
مــن اإلرشــادات التوعويــة والتثقيفيــة 
التــي يمكــن لــكل حــاج الدخــول عليــه 
والنصائــح  محتوياتــه  مــن  لاســتفادة 

الصحية الموجودة.

المنامة - وزارة الصحة

تطوير البرامج التثقيفية والتوعوية المقدمة للحمالت والحجاج

شدد العود على أن على وزارة األشغال تنفيذ هذه التوجيهات على الفور وأن  «
تبدي المزيد من االهتمام بمنطقتي سماهيج والدير اللتان تعانيان تهالك 

البنية التحتية وحالهما ال يسر الساكنين وال الناظرين

اهتمام

دعا المجلس إلى بحث إمكان تضمين عقد النظافة عقدا ملحقا تتكفل بناء عليه شركة النظافة  «
في التابعة لمحافظتي المحرق والعاصمة بأعمال النظافة في منطقة البحرين اللوجستية؛ نتيجة 

تخلف الجهة المتولية ألعمال النظافة بها عن أداء مهامها بالشكل األمثل.

وأشار المرباطي إلى أنه ونظرا لكون المنطقة تعد من المناطق المغلقة، والتي تتكفل الجهة 
المشرفة على إدارتها بمهام النظافة بها، فإن عقد النظافة لم يشمل هذه المنطقة، مما نتج عن 

تعثر أعمال النظافة بها إلى تراكم أكوام القمامة بها.

من جهته، شكا البلدي فاضل العود اإلزعاج التي تتسبب به الشاحنات القائمة على أعمال الدفان 
على ساحل الدير وسماهيج، والتي تعمل لساعات متأخرة من الليل، إلى جانب تدميرها طرقات 

القرية؛ نتيجة استخدامها الطرقات الداخلية.

وأضاف أن عدم إغالق مجرى تصريف مياه األمطار الذي يصب في منطقة الدفان تسبب في تهيئة 
مناخ النتشار الروائح الكريهة الناتجة عن توقف حركة المياه في الحوض.

وقرر المجلس مخاطبة وزير األشغال والبلديات؛ لتوفير الحلول التي تكفل سير أعمال الدفان دون 
التسبب بإزعاج لألهالي وتدمير الطرق الداخلية للمنطقة، وتوفير منفذ لحركة المياه بالحوض لمنع 

انتشار الروائح الكريهة.

قال مدير عام بلدية المحرق إبراهيم  «
الجودر بمقترح المجلس إن مقترح قسم 
تراخيص البناء بالبلدية القاضي بالسماح 

للبناء فوق المالحق بالدور الثاني نابع 
من ازدياد أعداد قضايا المخالفات التي 

تتعلق بالبناء فوق المالحق والبناء على 
االرتدادات.

ورأى أن استجابة الوزير لهذا المقترح من 
شأنه أن يقلل من كمية المخالفات.

جاء ذلك لدى استعراض المجلس رد 
الوزير على توصية المجلس بالموافقة 

على هذا المقترح، حيث ذكر أنه تم إحالة 
هذه التوصية إلى لجنة التظلمات من 

تراخيص البناء؛ إلبداء مرئياتهم بهذا 
الخصوص.

مخالفات البناءعقد النظافة

مركز خدمات 
ألهالي سابعة 

المحرق

07 local@albiladpress.com
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المنامة - وزارة الخارجية

أدانت وزارة الخارجية التفجير اإلرهابي 
الذي استهدف سوًقا في مدينة الموصل 
مقتــل  عــن  وأســفر  العــراق،  بجمهوريــة 
مؤكــدة  األشــخاص،  مــن  عــدد  وإصابــة 
وقوف مملكة البحرين بجانب جمهورية 

العراق الشقيقة في مكافحة اإلرهاب.

بالــغ  عــن  الخارجيــة  وزارة  وأعربــت   
وذوي  ألهالــي  ومواســاتها  تعازيهــا 
الشــفاء  بســرعة  وتمنياتهــا  الضحايــا 
لجميــع المصابيــن، مجددة موقف مملكة 
البحريــن الرافــض لجميــع صــور العنــف 

والتطرف واإلرهاب.

البحرين تدين التفجير اإلرهابي في الموصل

سيدعلي المحافظة

Û  تداولــت وســائل التواصــل االجتماعــي أخيــًرا مقطــع فيديــو صادًمــا لبحــار
بحرينــي قــام بتصويــر اآلالف مــن )قراقيــر( صيــد )القباقــب( بفرضــة الحــد، 
مؤكــدا –هــو وغيــره- بأنهــا لآلســيويين، وبــأن أغلب شــاحنات النقــل الجاثمة 

على ضفاف الفرضة هي لنقل المنتجات البحرية البحرينية للخارج.
Û  ويؤكــد الكثيــر مــن البحارة بــأن هنالك آســيويين معروفين بمناطــق مختلفة

اســتحوذوا على عشــرات الرخص لصيد )القباقب والســمك والروبيان( بنظام 
التأجيــر مــن الباطــن، مدمرين البيئة البحرية للبلد، بمســئولية يشــاركهم فيها 
من ارتضي لنفســه للمشــاركة بهذه الجريمة، مقابل إيجار شــهري للرخصة ال 

يتعدى المئتين دينار.
Û  ويقودنــا الوضــع المتــآكل لبحــار المملكــة، والتــي دمرهــا اآلســيويون تدميــًرا

لاســتثراء الســريع، إلــى أهميــة تمريــر مشــروع )النوخــذة البحرينــي( فــوًرا، 
ووقــف المزايــدات والمبــررات الهشــة لتأخيــره، كالمطالبــة بتأهيــل وتدريــب 
النوخــذة، متناســين بــأن أهل البحرين بحــارة من زمان أول، وليســوا بحاجة 

لهذا الهراء.
Û  نقــول ذلــك؛ ألن هنالــك مــن ال يخاف هللا في خيــرات البلد وأهلهــا، ولقد ذكر

لــي رئيس جمعية قالــي للصيادين محمد الدخيل باتصال هاتفي أجريته له 
يوم أمس، بأن البحارة اآلســيويين يبتكرون باســتمرار وســائل شنيعة لحرث 
البحر، وصيد السمك، وتدمير مصائده، وبأن هذا الحال في تصاعد مستمر.

Û  ،منها – والحديث للدخيل- اســتخدام )قراقير للقباقب( مزودة بأربع فتحات
بدال من واحدة أو اثنتين؛ لضمان حصد أكبر محصول ممكن، واســتخدام ما 
يســمى خيــط )القفيــة(، والتي تلقي منهــا طراريد اآلســيويين اآلالف المؤلفة 
في البحر، ليحصدوا األخضر واليابس من السمك، خصوًصا الهامور والكعند.

Û  ويزيــد” نظــًرا لعــدم مقدرتهــم من رفــع كل هذه الخيــوط الكثيرة جــًدا برحلة
العودة، فإنهم يتركون العديد منها والســمك متشــبث بها، ليموت الحقا بعمق 
البحــر، فــا هــم الذيــن اســتفادوا منهــا، وال هــم الذين رحمــوا البحــر، ورحموا 

األسماك والناس”.
Û  ويقودنــا هــذا الواقــع الُمــر واليومــي لبحــار المملكــة، لضــرورة تمرير مشــروع

)النوخــذه البحرينــي( كوقايــة وحمايــة لخيــرات البلــد البحريــة مــن العبــث، 
وكصفعة لكل السراق والمتنفذين، ومؤجري رخص الصيد في الباطن.

أنقذوا البحر 
من هؤالء 
اللصوص

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

اللجنة التنسيقية 
تناقش 

االستعدادات 
الالزمة في 

الجوانب الطبية 
واإلدارية

محرر الشؤون المحلية



حلــف أنــه صائــم.. بــل “أراد أن يبصــم بالعشــر” علــى أنــه وصديقيــه صائمــان! وحتى لو 
تطلــب األمــر أن يفطــروا ضمن رخصة شــرعية بســبب اإلجهاد أو شــدة العطش فإنهم 
يصــّرون علــى التحمــل ومواصلــة الصيــام فهــذا ما تعــودوا عليه منــذ ســنين.. ولكن ما 
هي إال دقائق بعد أن غادرنا موقعهم، حتى جاءت ســيارة صغيرة محملة بـ”بارســات 

الغديات”، كما تشاهدونها في الصورة المرفقة مع هذا الموضوع.

الوقت المحظور..اشتداد الظهيرة

علــى أيــة حــال، فــإن هنــاك المئــات وربمــا 
اآلالف ممــن يعملــون فــي بعــض األحيــان 
ووقــت  المباشــرة  الشــمس  أشــعة  تحــت 
اشــتدادها عنــد الظهيــرة، منهــم مواطنون 
الخدميــة  القطاعــات  فــي  كالموظفيــن 
الميدانية والمنتسبين إلى األجهزة األمنية 
كرجال الشــرطة وشرطة المرور والجيش، 
فــي مختلــف األجهــزة  المفتشــين  ومنهــم 
إال  المحافظــات،  فــي  وكذلــك  والهيئــات 
الذيــن  العمــال  مــن  العظمــي  الغالبيــة  أن 
يواجهون مصاعب العمل في شهر رمضان 
المباشــرة  الشــمس  أشــعة  تحــت  المبــارك 
ولمــدد طويلــة، حتى قبل الوقت المحظور 
العمل فيه وفق قرار رقم )3( لســنة 2013، 
نقــول إن الغالبية هم مــن العمال الوافدين 

من مختلف الجنسيات.
 وعــوًدا إلــى بــدء، مــع ســيارة “بارســات 
“نفــر  بالقــول:  أحدهــم  ابتســم  الغديــات”، 
نفــرات  واجــد..  هــار  هــار  تعبــان..  واجــد 
فــي صــوم.. نفــرات مــا فــي صــوم.. روزا 
روزا”، وبالنســبة للصيــام “روزا”، فإننــا فــي 
هــذا التقريــر لــم نعمل كســياط علــى رقاب 
خلــق هللا! فليــس مــن شــأننا صامــوا أم لــم 
يصوموا، ولكن لننقل صورة “قلمية” لبعض 
المواقــع، ومــدى التــزام المنشــآت ومواقــع 
المطلوبــة  الراحــة  أوقــات  بتوفيــر  العمــل 
للعمــال، ســواء في فتــرة تطبيق قــرار منع 

العمل وقت الظهير أو قبله.

صيام مع شدة التعب

 كانــت الســاعة تشــير إلــى الحادية عشــرة 
 22 األربعــاء  يــوم  ظهــر  مــن  والنصــف 
مايــو ونحــن نتجــّول ضمــن “جولــة البــاد 
الرمضانيــة”.. إن التحــرك فــي الســيارة مع 
التكييــف أمــر ال بــأس بــه حتــى وإن كان 
مســتوى البــرودة ضعيًفــا! فهــو أهــون مــن 
النــزول لعــدة دقائق تحت أشــعة الشــمس، 
وهــذا مــا كان مــع المهنــدس محمــد عــاء 
الذي يرافق أحد أصدقائه في مواقع عمل، 
ولهــذا فإنه يقــول إن الكثير من العمال هنا 
يواصلون الصيام مع شــدة التعب، فيما أن 
هنــاك البعــض اآلخر ال يصــوم، واألمر على 
أيــة حــال متــروك للعبــد فهــذا شــأنه بينــه 
وبيــن ربــه، والحمــد للــه على نعمــة الصيام 

ونسأل هللا التوفيق للجميع.

ابتسامته.. شقاقية “ما في آكل”

وعلــى الرغــم مــن الخضــرة والمــاء، فوجه 
“محمــد أميــر” ليس “حســًنا” علــى اإلطاق 
نباتيــة  أحــواض  زراعــة  فــي  يعمــل  وهــو 
ا ومؤكًدا  وسقايتها بالماء، لكنه يقول مصرًّ

أنــه يعمل في هذا الحر الشــديد ويســتمتع 
بعملــه ويكمل صيامه وال يفطر أبًدا إال في 
الضــرورة وهــذا ال يحــدث إال نــادًرا، ولعّلــه 
مــن خــال “ابتســامته الشــقاقية” يصدقنــا 
القــول، ونتركــه لنمضي وهو يكــّرر وراءنا: 

“أنا الزم روزا.. ما في آكل”.

تحويل العمل للفترات الليلية

العمل تحت أشــعة الشــمس في ســائر أيام 
فصــل الصيــف مرهــق وقاتــل أحياًنــا! فمــا 
بالــك في شــهر رمضان المبــارك، ولهذا فإن 
قطاعات كثيــرة حّولت العمل إلى الفترات 
الليليــة خــال الشــهر الفضيــل، وعــوًدا إلى 
التذكير بالقرار رقم )3( لســنة 2013 بشــأن 
حظــر العمــل وقــت الظهيــرة فــي األماكــن 
تنفيــذه  علــى  تشــرف  والــذي  المكشــوفة، 
فــي  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة 
الفتــرة مــا بيــن الســاعة 12 ظهــًرا وحتــى 
الرابعــة عصًرا ففي الغالب يتم تنفيذه في 
الفتــرة مــن يوليــو حتــى نهايــة أغســطس 
مــن كل عــام، وذلك من أجــل تعزيز أدوات 
الحمايــة الازمة لوقاية العمال من أمراض 
الصيــف واإلصابات المهنيــة المحتملة، بما 
في ذلك تنظيم ساعات العمل لضمان عدم 
تأثــر إنجاز المشــاريع واألعمــال التي تقوم 

بها في جميع محافظات مملكة البحرين.
 وفــي الوقــت ذاتــه، وكمــا هــو معلــوم مــن 
عــن  بيانــات وتصريحــات ســابقة صــادرة 
وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، فــإن 
الوزارة تهتم ببحث المؤسســات ودعوتهم 
إلــى توعية العمال بشــأن أمــراض الصيف، 
والوقايــة منهــا عبــر بيــان مخاطــر العمــل 
فــي فترة الصيف، ومنهــا اإلجهاد الحراري 
الــذي يعــد مــن أخطــر األمــراض التــي قــد 
ألشــعة  تعرضهــم  نتيجــة  بالعمــال  تلحــق 
الشــمس مباشــرة وخاصــة خــال ســاعات 
وتدريبهــم  المذكــورة،  العمــل  فتــرة حظــر 
علــى اإلســعافات األوليــة وإيجــاد الحلــول 
الفنيــة المناســبة لتقليل درجة الحرارة في 
مواقــع العمــل المختلفــة، وتقديــم الرعايــة 
الصحيــة المناســبة لهــم، فضــاً عــن توفير 
الميــاه الكافيــة واألغطيــة الواقيــة للــرأس 
للعمــال،  المناســبة  واألحذيــة  والقفــازات 

وذلك حفاًظا على سامتهم.

أهم شي “ايسيات الناس”

 نعــود إلــى العمال ومع العامل زاهد عمران 
الــذي ال يكتــرث لحرارة الشــمس أبًدا، لكنه 
العمــال  يشــكر مشــرف  ذاتــه  الوقــت  فــي 
فــي  معهــم  يتعــاون  والــذي  المســلم  غيــر 
تخصيــص أوقــات للراحــة وكذلــك اختيــار 
األماكــن المظللــة للعمــل وال يتشــّدد معهم، 
وزاهــد بالفعــل زاهــد فــي الحيــاة علــى مــا 

يبــدو، فالصــوم بالنســبة لــه مــن العبــادات 
التــي تفتــح له الطريــق للتوفيــق والنجاح، 
أمــا شــاهين ســليمان فا يخفــي القول وال 
يظهــره.. فلــم يبين لنا مــا إذا كان صائًما أم 

ال.. وال ندري أصًا ما إذا كان مسلًما أم غير 
مســلم، كمــا ال نــدري مــا إذا كان اســمه هذا 
ــا أم ال، لكــن على أية حال هو يقول  حقيقيًّ
بــأن شــهر رمضــان يكــون فيه العمــل صعًبا 

مــن أجــل تلبيــة متطلبــات الزبائــن الكــرام 
فالمنــازل  النــاس!  “ايســيات”  شــي  وأهــم 
أو  التكييــف  أجهــزة  فيهــا  تتعطــل  التــي 
الثاجــات في هــذا الحر وفي موســم مهم 

كشــهر رمضــان، يتعــّرض أصحابهــا للكثيــر 
من المشــاكل، لهذا فنحن نعمل من الصباح 
الباكر حتى ساعات متأخرة من الليل لكي 

نساعد الناس ورمضان كريم.

عامل ينظم حركة السير في أحد المواقع

تحت الشمس مباشرة... “نفرات في صوم نفرات ما في صوم”
ــزة ــاه ج الـــغـــديـــات”  ــات  ــ ــارس ــ “ب و  ــال  ــم ــع ال مـــع  ــة  ــي ــان ــض ــرم ال  ”^“ جــولــة 
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محمد أمير محمد عالءزاهد شريف

اثنان من عمال البناء 

العمال الصايمين وصلتهم بارسالت الغديات شاهين سليمان

سعيد محمد



قضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى بتأييد معاقبة مستأنف واحد فقط من أصل 23 مدانا -أعمارهم بين 17 و36 عاما- بقضية 
قتل شرطي ومواطن، وإصابة عامل آسيوي بمنطقتي دمستان وكرزكان في تفجيرين منفصلين حدثا العام 2014؛ بالسجن المؤبد وإسقاط 

الجنسية البحرينية عنه.

وكانــت المحكمــة حكمــت فــي وقــت ســابق 
وللمــرة الثانيــة وبإجمــاع اآلراء بتأييد إيقاع 
عقوبة اإلعدام وإســقاط الجنســية البحرينية 
عــن المتهــم بقتــل النائــب عريــف علــي محمد 
علي ومواطــن، بعدما نقضت محكمة التمييز 

الحكم.
وتتمثــل تفاصيــل الواقعة حســبما صــدر فيها 
تصريــح ســابق مــن نيابــة الجرائــم اإلرهابيــة 
تعــود  أنهــا  الحمــادي  أحمــد  العــام  المحامــي 
إلــى ورود بــاغ عن قيام أشــخاص مجهولين 
بتاريــخ 8 ديســمبر 2014 بزرع جســم متفجر 
األمــن  لقــوات  التابــع  المعســكر  مــن  بالقــرب 
الخاصــة بمنطقــة دمســتان واســتدراج أفــراد 
الشــرطة لمــكان زراعــة ذلك الجســم بأحداث 
ومهاجمتهــم  بهــم  وتفجيــره  شــغب  أعمــال 
بزجاجــات “المولوتــوف”، ممــا أدى إلى إصابة 
أحد أفراد الشــرطة بإصابــات نتيجة التفجير 

أودت بحياته.

وكذلك الباغ الوارد عن انفجار جســم غريب 
بالقــرب مــن مســجد زيــن العابديــن بمنطقــة 
كــرزكان أدى إلــى إصابــة رجــل بحرينــي كبير 
بالســن بإصابــات بليغــة وتوفــي علــى إثرهــا، 
كمــا أصيــب شــخص آســيوي وتــم نقلــه إلــى 

المستشفى.
وعلــى إثــر تلــك الوقائع تم القيــام بالتحريات 
وجمــع المعلومــات وتبيــن أن المتهميــن هــم 
أنفســهم مــن ارتكب الواقعتيــن، كما تبين من 
خــال التحريــات أنهــم قامــوا بتشــكيل خلية 
إرهابيــة تخصصــت فــي تصنيــع المتفجــرات 

المحلية الصنع الستهداف رجال الشرطة.
أن  تبيــن  الجديــة  التحريــات  خــال  ومــن 
وكان  تأسيســها،  فــي  شــاركوا  المتهميــن 
هدفهم من تشــكيل تلك الخلية اإلرهابية هو 
اســتهداف رجــال األمــن باألســاس، وإحــداث 
أكبر قدر من الخسائر بهم وبمركباتهم؛ بهدف 
بــث الرعــب والفزع فيهــم، وكذلك بث الرعب 

بين المواطنين والمقيمين، وإشــاعة الفوضى 
في الباد.

وأشــار إلى أن أحد المتهمين يقوم باســتغال 
لدعــم  التبرعــات  لجمــع  الدينيــة  المناســبات 
نشــاطهم اإلرهابــي، كما دلــت التحريات على 
أنهــم قامــوا بتجنيــد العديــد مــن األشــخاص 
لانضمــام لتلــك الخلية اإلرهابيــة ومعاونتهم 
لتحقيــق نشــاطهم اإلرهابي مــع علمهم بذلك، 
المتهميــن  أن  علــى  التحريــات  دلــت  حيــث 
وآخريــن مــن ضمن األشــخاص الذين انضموا 
إلــى ذلك التشــكيل اإلرهابي، حيث إن معظم 
المتهميــن مــن ســكنى منطقــة دمســتان، ومن 
خــال تكثيــف التحريــات عــن الوقائــع التــي 
تبيــن  وكــرزكان،  دمســتان  بمنطقــة  حصلــت 
بينهــم  فيمــا  باالتفــاق  قامــوا  المتهميــن  أن 
الشــرطة  أفــراد  قتــل  لعمليــة  والتخطيــط 

بمنطقة دمستان.
حيــث قــام متهمــان بصناعــة قــواذف محليــة 

باســتخدام  ُبعــد  عــن  تفجيرهــا  يتــم  الصنــع 
هواتــف نقالــة، وكانــت خطتهــم هــي زراعــة 
ذلــك القــاذف بالقــرب مــن معســكر الشــرطة 
واالســتعانة بالمتهميــن الذيــن تــم تجنيدهــم 
شــغب  أعمــال  ألحــداث  معهــم  باالتفــاق 
بالمنطقة ومهاجمة معســكر الشــرطة بمنطقة 
دمســتان بزجاجات “المولوتــوف” التي قاموا 

بإعدادها مسبقا.
وتقــوم مجموعــة مــن المتجمهريــن بمهاجمة 
برج المراقبة بالمعســكر بواســطة المولوتوف 
وتقوم المجموعة األخرى باستكمال مهاجمة 
زراعــة  لمــكان  الســتدراجهم  الشــرطة  أفــراد 
القــاذف، وتقــوم المجموعــة الثالثــة بمراقبــة 
الطريــق ومعاونــة المجموعات علــى مهاجمة 

الشرطة.
ثــم يتــم تفجيــر القــاذف عنــد اقتــراب أفــراد 
بتنفيــذ  قامــوا  وبالفعــل  منــه،  الشــرطة 
مخططهــم اإلرهابــي علــى ذلــك الشــكل ممــا 
أدى إلــى إصابــة أحد أفراد الشــرطة بإصابات 
بليغــة عنــد تفجيــر القــاذف الــذي قــام المتهم 
بالقــرب مــن المعســكر وأدت  األول بزراعتــه 

إلى وفاته.

كمــا أنهم كانــوا يخططون أيضا لزراعة قاذف 
آخــر بمنطقــة كــرزكان تم صناعته مســبقا من 
جانب متهمين، حيث كانت الخطة هي بذات 
الشــرطة  رجــال  باســتدراج  األول  األســلوب 
لمــكان  المولوتــوف  بزجاجــات  بمهاجمتهــم 
القــاذف وبالفعــل تــم زراعــة ذلك القــاذف من 
جانب المتهم األول بالقرب من مسجد اإلمام 

زين العابدين بمنطقة كرزكان.
وكان مــن المفترض بعــد انتهائهم من العملية 
األولــى أن يقومــوا بالعمليــة الثانيــة، إال أنــه 
بعــد تفجيــر القــاذف األول ووفــاة أحــد أفراد 
الشرطة تم تطويق المنطقة من جانب قوات 
األمــن، وقــام المتهمون بتأخيــر تنفيذ العملية 
الثانيــة، ولكــن لم يتــم إزالة القــاذف المتفجر 

من منطقة كرزكان.
وفــي صبــاح اليوم التالي انفجــر ذلك القاذف 
نتيجــة ورود رســالة من شــركة االتصال على 
الهاتــف المثبت عليه، وقــد أدى ذلك االنفجار 
إصابتــه  بعــد  المواطنيــن  أحــد  مقتــل  إلــى 
بإصابــات بليغة، كما أصيب آســيوي وتم نقله 

للمستشفى إلسعافه.

ا ومواطًنا المؤبد لمدان باالنضمام لجماعة إرهابية قتلت شرطيًّ
ــا ــدان ــل 23 م ــ ــط مـــن أص ــق “االســـتـــئـــنـــاف” أيــــدت مــعــاقــبــة مــتــهــم واحــــد ف

أيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى معاقبة اآلسيوي “37 عاما” قاتل شقيق كفيله “65 عاما” في منطقة عالي طعنا بآلة نجارة 
حادة، إضافة إلى شروعه بقتل كفيله “66 عاما” وعامل آسيوي آخر، بذات الحالة العصبية التي كان فيها، والسبب رغبته في ترك العمل 

بعد قرابة 3 أسابيع من وصوله المملكة للعمل في ورشة النجارة؛ وذلك بالسجن المؤبد وبإبعاده نهائيا عن البالد عقب تنفيذ العقوبة.

أقــوال  إلــى  اســتمعت  المحكمــة  وكانــت 
شرطي -شــاهد عيان للواقعة- والذي حاول 
منــع المســتأنف من الشــروع في قتــل كفيله 
واآلســيوي، إال أنــه لم يتمكن مــن ذلك؛ نظرا 
للحالــة العصبيــة التــي كان فيهــا المتهــم آن 
ذاك، مؤكــدا أن المســتأنف كان قصــده تكرار 
واقعــة قتــل؛ نظــرا لوحشــية اعتدائــه علــى 

المجني عليه األول وشقيقه.
القضيــة  أوراق  حســب  التفاصيــل  وتعــود 
إلــى أن المســتأنف اعتــرف خــال التحقيــق 
معــه مــن جانــب النيابة العامة أنــه طلب من 
المجنــي عليــه األول “شــقيق كفيلــه” الســفر 
لموطنــه بعــد مــرور 20 يومــا علــى قدومــه 
لمملكــة البحريــن والعمــل لديهــم في ورشــة 

لنجارة الديكور والكائنة بمنطقة عالي.
لكــن المقتــول طلــب منــه أن ينتظــر حتــى 

يحضــر شــقيقه “كفيــل المســتأنف” ليتشــاور 
معــه فــي أمــره، إال أنــه لم يصبــر باعتبــار أن 
مزاجــه كان ســيئا حينها وتوجــه إلى غرفته 
بانتظــار وصــول كفيله. وخــال تواجده في 
غرفته، حضر أحد اآلســيوي المترددين على 
مــكان عملــه، بعــد وقــت قصيــر مــن دخولــه 
ســبب  عــن  األخيــر  ســأله  إن  ومــا  لغرفتــه، 
وجــوده فــي غرفتــه حتــى أجابه أنــه يرغب 
في العودة لباده، وأنه في حال ال تسمح له 

بالعمل كون أن مزاجه غير جيد.
وأضــاف أنــه بعد مــرور فترة زمنية بســيطة 
خــرج مــن غرفته ليدخن ســيجارة ويشــرب 
كأسا من الشاي، موضحا أنه في ذلك الوقت 
طرأت له فكرة ضرب أي شخص أمامه؛ ألنه 
بحالــة عصبيــة حينهــا، إال أنه لم يبين ســبب 
تلــك العصبيــة، وعندما الحظ تواجــد كفيله 

-أداة  “المنقــر”  بيــده  حمــل  كفيلــه  وشــقيق 
نجــارة- وقــام بالركــض نحوهمــا حامــا تلك 

األداة والتي هي حادة بطبيعتها.
ولفت إلى أن كفيله وشــقيقه عندما شاهداه 
فــي هــذه الحالة حاوال أن يلــوذا بالفرار منه، 
إال أنــه أمســك بالمقتــول وأرداه قتيــا عبــر 
طعنــه عــدة مــرات فــي بطنــه وظهــره، حتى 
خــر صريعــا علــى األرض، كمــا أنــه تمكن من 
االعتداء على شقيق كفيله وشخص آسيوي 

يعمل معهم في الورشة بذات الطريقة.
من جهته، ذكر المجني عليه الثاني “الكفيل” 
أنهما فوجئا بالعامل حاما في يده “المنقر”، 
أن  إال  منهمــا  كان  فمــا  نحوهمــا،  ويركــض 
حاوال الهرب، إال أنه ونظرا إلى أنهما كبيران 
فــي الســن لحــق بهما المــدان وضربهما حتى 

قتل شقيقه.

قالــت المحاميــة ابتســام الصبــاغ إن محكمة االســتئناف العليــا المدنية أصدرت حكًما بإلغاء ملكية بيت إســكان باســم 
الزوج فقط عقب طالقه من زوجته، والتي أثبتت مشاركتها دفع األقساط الخاصة بالوحدة السكنية مع طليقها، والذي 

يزعم أنها دفعت 300 دينار فقط، في حين أنها دفعت معه مبلغ 9000 دينار “كاش وأقساط” أثناء فترة زواجهما.

وقائــع  أن  الســيدة  وكيلــة  وذكــرت 
موكلتهــا  أن  فــي  تتمثــل  القضيــة 
مــن  تزوجــت  كانــت  -المســتأنفة- 
العاقــة  وأثنــاء  ضــده،  المســتأنف 
بنظــام  عقــار  بشــراء  بــادر  الزوجيــة 
االقتــراض،  عبــر  اإلســكاني  التمويــل 
وألن االشــتراطات التمويليــة لــم تكن 
متوافــرة فيه، فقد اشــترك مع زوجته 
آنذاك في طلب التمويل وتم تســجيل 
أنــه عمــد  إال  بينهمــا،  العقــار مشــترًكا 
إلــى تطليقها بعد فترة بعدما شــاركته 
فــي الســداد ودفعت “كاش” وأقســاط 

البيت بلغ مجموعها 9000 دينار.
يرفــع  بطليقهــا  موكلتهــا  وتفاجــأت   
ضدهــا دعــوى ادعى فيها أن شــراكته 
زاعًمــا  صوريــة،  كانــت  مطلقتــه  مــع 
أنــه دفــع باقــي ثمــن العقار، ممــا يحق 
لــه تســجيله باســمه بملكيــة منفــردة، 
درجــة  أول  محكمــة  لــه  فحكمــت 

بطلباته.
 وبينت الصباغ أن السيدة طعنت على 
ذلــك الحكم باالســتئناف، وطلبت قبل 
الفصــل فــي موضــوع الدعــوى بإعادة 
المأموريــة لخبيــر ليبحــث اعتراضــات 
المستأنفة وإحالة االستئناف للتحقيق 

المذكــور،  بالمبلــغ  مســاهمتها  لتثبــت 
والقضــاء  المســتأنف  الحكــم  وبإلغــاء 
مجــدًدا برفض دعوى طليقها، ودفعت 
وخلــو  العقــد  فــي  الصوريــة  بتخلــف 

الدعوى من أي عقد صوري.
 مــن جهتهــا، قالت محكمة االســتئناف 
لــم  ضــده  المســتأنف  إن  حكمهــا  فــي 
علــى صوريــة شــراكته  الدليــل  يقــدم 
مــع المســتأنفة فــي ملكيــة العقــار، بــل 
علــى العكــس فــإن مــا تــم تقديمــه من 

مســتندات منهــا إقــرار بااللتــزام وعقد 
قــرض  وعقــد  العقــار،  ببيــع  رســمي 
وجميعهــا  تأمينــي  برهــن  مشــمول 
تثبــت  التوثيــق  مكتــب  لــدى  موثقــة 
صحــة ملكيــة العقــار بيــن المســتأنفة 
والمســتأنف ضــده، وأن محكمــة أول 
درجــة اســتندت فــي حكمهــا إلــى مــا 
توصلت إليه بأن المســتأنف ضده دفع 
مبلــغ 63 ألًفــا و22 دينــاًرا ثمًنــا للعقــار، 
المســتأنفة هــو فقــط  مــا دفعتــه  وأن 

309 دنانير.
 ولفتــت إلــى أن مجرد دفع المســتأنف 
ضــده للجــزء األكبر من قيمــة العقار ال 
يثبــت الصوريــة، كمــا ال يعطيــه الحــق 
فــي المطالبــة محــل الدعــوى، ويكــون 
حقــه منحصــًرا فــي المطالبــة بالمبالــغ 
التــي دفعها عن المســتأنفة بعد إثباتها 
وليــس بشــطب ومحــو مقدمــة العقــار 

وإثبات ملكيته له.
المحكمــة  حكمــت  األســباب  فلهــذه   
بقبــول اســتئناف الســيدة شــكاً، وفي 
المســتأنف  الحكــم  بإلغــاء  الموضــوع 
دعــوى  برفــض  مجــدًدا  والقضــاء 
المســتأنف ضده وألزمتــه المصروفات 

وبمقابل أتعاب المحاماة.

إبتسام الصباغ

شــاهد مــن الشــرطة: المتهــم كان بحالة عصبيــة واعتداؤه وحشــي طليقته دفعت 9 آالف من أصل 63 ألف دينار “كاش” وأقســاط

المؤبد آلسيوي قتل مواطنا في عالي إلغاء حكم أثبت ملكية بيت إسكان للزوج

يذكر أن محكمة أول درجة  «
عاقبت وبإجماع اآلراء المتهم 

األول، باإلعدام، وبالسجن 
المؤبد لباقي المتهمين 

الـ 22، لتأسيسهم لجماعة 
إرهابية واالنضمام إليها 

والمشاركة في قتل المجني 
عليهم المذكورين، واستعمال 

المفرقعات تنفيذا ألغراض 
إرهابية، إضافة لجمع األموال 

لصالح الجماعة، وبإسقاط 
الجنسية عنهم جميعا، وأمرت 

بتغريم متهَمين 200 ألف 
دينار الستغاللهما المناسبات 
الدينية لجمع األموال لصالح 

الجماعة.

إجماع

وكانت النيابة العامة أحالت المستأنف اآلسيوي الجنسية للمحاكمة على اعتبار أنه بتاريخ 16 نوفمبر 2016:

 أوال: قتل عمدا المجني عليه األول بأن قام بطعنه بأداة النجارة  «
“منقر” في أماكن متفرقة من جسمه، قاصدا من ذلك إزهاق 

روحه، فأحدث به اإلصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، 
والتي أودت بحياته.

ثانيا: شرع في قتل شقيق المجني عليه الثاني بأن قام بطعنه  «

عدة مرات في أماكن متفرقة من جسده، إال أنه خاب أثر الجريمة 
لسبب ال دخل إلرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعالج الالزم.

ثالثا: اعتدى على سالمة جسم المجني عليه الثالث، ولم يفض  «
فعل االعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أداء أعماله الشخصية لمدة 

تزيد عن 20 يوما.
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محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية محرر الشؤون المحلية

تأييد سجن المداَنين بتلقي أموال قطرية 3 و5 سنوات
بـــحـــوزتـــهـــمـــا ــت  ــطـ ــبـ ضـ ديـــــنـــــار  ألــــــف   225 تـــــصـــــادر  ــة  ــمـ ــكـ ــحـ ــمـ الـ

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى استئنافي المدانين بتلقي أموال من عبدهللا بن خالد آل ثاني وزير الداخلية السابق بالحكومة 
القطرية؛ بهدف التأثير على االنتخابات النيابية، واللذين ضبط بحوزتهما حال عودتهما من قطر مبلغ يصل ألكثر من 12 ألف دينار لم يفصحا 

عنه، وادعيا أنهما نسيا أن المبلغ بحوزتهما. 

كما تلقى المستأنفان أمواال في السابق وصلت 
بالنســبة ألحدهمــا ألكثــر مــن 170 ألــف دينــار 

خال 10 سنوات.
وأيــدت المحكمة ســجن األول لمدة 5 ســنوات 
وتغريمــه مبلــغ 2000 دينــار، وبحبــس الثانــي 
لمدة 3 ســنوات وتغريمــه مبلغ 1000 دينار عن 
تهمة الحصول على تمويات مالية، كما أمرت 
بمصــادرة مــا مجموعه أكثر من 225 ألف دينار 
مــن أمــوال المدانيــن، فيمــا بــرأت محكمة أول 
درجة المستأنف األول مما نسب إليه من اتهام 

بشأن التخابر مع دولة قطر.
بتصريــح  جــاءت  حســبما  التفاصيــل  وتشــير 
ســابق للمحامي العام للنيابة الكلية المستشــار 
أحمــد الحمادي في أن النيابــة العامة كانت قد 
تلقت باغا من إدارة المباحث الجنائية، مفاده 
أن التحريات توصلت إلى قيام شخصين بجمع 

وتلقــي أمــوال مــن الخــارج دون ترخيــص مــن 
الجهــة المختصــة وبالمخالفة ألحــكام القانون، 
حيــث ثبــت تلقيهما أمواال مــن المدعو عبدهللا 
بــن خالــد آل ثانــي وزيــر الداخليــة الســابق في 
الحكومة القطرية، وذلك من خال حساباتهما 
البنكيــة أو بالتردد على قطر واســتام األموال 
منــه نقــدا على دفعات كبيــرة وآخرها ما ضبط 

لديهما.
أحدهمــا  أن  إلــى  كذلــك  التحريــات  وأســفرت 
تســلم مــن المذكــور مبالــغ ماليــة للترشــح فــي 
االنتخابــات النيابية ولدعــم حملته االنتخابية، 
وأنــه بتكثيــف التحريات حول صلــة المتهمين 
ألجلهــا  التــي  واألغــراض  القطــري  بالمســؤول 
يتلقيــان األمــوال منــه، فضــا عــن الدافــع مــن 
أحدهمــا  لحملــة  المالــي  الدعــم  تقديــم  وراء 

االنتخابية.

تلــك  تلقــي  مــن  الغــرض  أن  أيضــا  وكشــفت 
األمــوال هــو اســتخدامها فــي أمــور من شــأنها 
اإلضرار بمصالح الباد، ومن بينها التدخل في 
الشــأن الداخلــي بالتأثيــر في عمل المؤسســات 
فــي  العمــل  خــال  مــن  بالمملكــة  التشــريعية 
المجلــس النيابــي على نحــو يخــدم التوجهات 

واألهداف القطرية المناوئة لمملكة البحرين.
وعلى إثر تلك التحريات أصدرت النيابة العامة 
إذنــا للشــرطة بمراقبــة وتســجيل المحادثــات 
الهاتفية التي تجري فيما بين المتهمين، وثبت 

منها صحة ما توصلت إليها هذه التحريات.
وبنــاء علــى أمــر النيابة العامة تــم القبض على 
المتهميــن بمطار البحرين الدولي لدى عودتهما 
مــن دولــة قطــر حامليــن معهمــا مبالــغ نقديــة 
بحرينــي  دينــار  ألــف   12 مقدارهــا  تجــاوزت 
عــن  يفصحــا  أن  دون  قطــري،  ريــال  و5000 

حيازتهمــا إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم 
ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما 

يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.
وأثنــاء التحقيــق مع المتهم الثانــي اعترف أنه 
تســلم مــن المدعــو عبــدهللا بــن خالــد آل ثانــي 
مبلــغ يصــل إلــى 10 آالف دينــار؛ لغــرض دعمــه 
حســابه  عبــر  وذلــك  االنتخابيــة،  حملتــه  فــي 
يقــوم  األول  المتهــم  وأن  قطــر،  فــي  البنكــي 
باستام مبالغ عبر حسابه في البحرين، وأنهما 
يحوزان في منازلهما على أموال وشــيكات تم 

استامها من دولة قطر.
واعتــرف المتهم األول “52 عاما - يعمل محلا 
ماليــا فــي بلديــة المحــرق” بــأن مــا نســب إليــه 
صحيــح بشــأن تلقيه أمواال من الوزير الســابق 
ســالف الذكــر عــن طريــق تحويــات بنكية من 
الحســاب الخــاص بمكتبــه فــي دولــة قطــر إلى 
حســابه، وبأنــه لــم يفصح عــن المال الــذي كان 
بحوزته أثناء عودته من قطر؛ كونه نسي ذلك.
وأضــاف أنــه تعــرف علــى آل ثانــي مــن خــال 
آنــذاك،  قطــر  فــي  يــدرس  كان  الــذي  شــقيقه 

وتــزوج ســيدة قطريــة، وتوطــدت عاقتهمــا، 
حيــث كان يرســل لــه 1500 دينــار شــهريا على 

حسابه البنكي في صورة مساعدات.
ولفت المتهم الثاني إلى معرفته بآل ثاني منذ 
العــام 1998، حيــث كان يلتقــي معــه كل يــوم 
خميس في أحد المســاجد، واســتمرت العاقة 
بعد أن صار وزيرا لألوقاف في قطر، ثم وزيرا 
للشؤون الداخلية ووزيرا للداخلية، مشيرا إلى 
أنــه كان يعمل في قطر لســنوات واســتقر فيها 

لفترة ثم عاد للبحرين.
وأوضح أنه يتســلم راتبا شــهريا مقداره 1500 
دينــار مــن عبــدهللا آل ثانــي منــذ العــام 2008، 
مقابــل عملــه معه كمرافق له في ســفراته، وقد 
توقــف آل ثانــي عــن دفع الراتب منذ ســنة بعد 
األزمــة التــي حصلت بيــن البلدين، مشــيرا إلى 
أنــه هــو اآلخر نســي اإلفصاح عــن 2000 دينار 
كانــت بحوزته حال وصوله من قطر، ونفى أن 
يكون المبلغ مقابل دعم لحملته االنتخابية، إال 
أنــه تســلم مبلغ 10 آالف دينــار لتركيب عوازل 

لألمطار.
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”NBNetco العمل على هوية تجارية جديدة لشركة “البنية التحتية

استثمارات بتلكو في “األلياف البصرية”

قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة بتلكــو للبنيــة التحتيــة NBNetco، محمــد بوبشــيت، إن 
“بتلكــو” اســتثمرت قرابــة 40 مليــون دينار في تشــييد بنية تحتية حديثة لشــبكة األلياف 

البصرية تغطي جميع أرجاء المملكة.

 وتأتــي تصريحــات بوبشــيت فــي الوقــت 
فصــل  عمليــة  “بتلكــو”  فيــه  أتمــت  الــذي 
فصــل  بموجبهــا  ليتــم  للشــركة،  قانونــي 
الشــركة لكيانين أو شركتين إحداهما تقدم 
شــبكة  تديــر  واألخــرى  التجزئــة،  خدمــات 
البنيــة التحتيــة لألليــاف البصريــة لفتحهــا 

للمنافسة من جميع المشغلين.
 وســئل بوبشــيت عــن موعــد توفيــر خدمة 
األليــاف البصريــة للمشــغلين فأجــاب قائــاً 
وتــم  الســابق  فــي  متوافــرة  “المنتجــات 
توفيرهــا للشــركات فــي مجــال البرودبانــد 
للشــركات لتقديمهــا لقطــاع المؤسســات أو 

قطاع األفراد على حد سواء”.
 وأشــار إلــى أنــه بعــض المشــغلين مــن غيــر 
النطــاق  خدمــات  تقديــم  بــدأوا  “بتلكــو” 
البصريــة. األليــاف  طريــق  عــن  العريــض 

تــم  التــي  التغطيــة  نســبة  وبخصــوص 
األليــاف  بشــبكة  يتعلــق  فيمــا  تحقيقهــا 
البصريــة لمناطــق البحريــن قــال بوبشــيت 
“التغطية وصلت إلى 90 % مع نهاية الشهر 
وســترتفع إلــى 95 % فــي حيــن أن قطــاع 

األعمال وصلنا فيه ألكثر من 99 %”.
 وأوضــح المســئول أن الشــركات المشــغلة 
التــي ســتحصل على خدمــات بتلكــو للبنية 
بتقديــم  المعنيــة  هــي  ســتكون  التحتيــة، 
للبنيــة  بتلكــو  “شــركة  للزبائــن  الخدمــة 
التحتيــة تتعــاون مــع المشــغلين الذيــن من 
ناحيتهــم يقومــون بتقديــم هــذه الخدمــات 
هــي  الشــركات  هــذه  ولذلــك  للمســتهلكين، 
المســئولة عــن جودة خدمة المســتهلك، من 

حيث الدعم والرد على االتصاالت”.
ضختهــا  التــي  االســتثمارات  وبخصــوص   
لتشــييد  الماضيــة  الســنوات  طــوال  بتلكــو 
شــبكة األليــاف البصريــة أوضــح بوبشــيت 
البحريــن  تغطيــة  مشــروع  فــي  “اســتثمرنا 
بشــبكة األلياف البصريــة لتتواكب مع رؤية 
البحريــن فــي قطــاع االتصــاالت بنحــو 40 
مليون دينار، وهذا االستثمار سيستمر، ألن 
هنــاك مناطــق ومــدن جديدة ســتحتاج إلى 

توفير شبكة األلياف البصرية”.
  أمــا فيمــا يتعلق بالهوية التجارية للشــركة 
يجــري  “أنــه  بوبشــيت  فأوضــح  الجديــدة 

العمــل علــى تصميــم هويــة جديــدة لشــركة 
البنية التحتية لبتلكو، لكن السجل التجاري 
للشــركة في الوقــت الحالي تحت اســم “ان 

بي نتكو”.
التحتيــة،  للبنيــة  بتلكــو  شــركة  أن  وأكــد 
فــي  المشــغلين  لجميــع  خدماتهــا  ســتقدم 
الســوق المحليــة مما ســينعكس على حجم 
التنافــس، إلى جانب جودة الخدمة وتقليل 
التكاليف، ما يتيح للشركات تقديم خدمات 

ذات جودة أفضل وبأسعار أقل.
وأضاف أن “بتلكو” لقطاع التجزئة لن يكون 
لهــا أي أفضليــة فــي المعاملة فــي الحصول 
علــى خدمــات األليــاف البصريــة مــن خال 

وهــي  التحتيــة”،  البنيــة  لخدمــات  “بتلكــو 
تشــبه إلى حــد كبير شــبكة توفيــر الكهرباء 
للجميــع بشــكل متســاو وأســعار متســاوية 
رغــم أن المــاك فــي شــركة “بتلكو” وشــركة 
“البنية التحتية” هم أنفسهم لكن الشركتين 

منفصلتان تماًما.
 وبخصــوص مــا إذا كانــت الشــركة ســتقوم 
اســتثماراتها  بتوســيع  الحقــة  مرحلــة  فــي 
بخــارج البحريــن، أكد بوبشــيت أنها شــركة 
بحرينيــة وتركيزهــا ســيكون علــى تشــغيل 
شــبكة األليــاف البصريــة والبنيــة التحتيــة 
بالمملكــة، مؤكــًدا أن كثيًرا مــن الدول بدأت 

عملية فصل المشغلين للبنية التحتية.
مايــو  فــي  أعلنــت  “بتلكــو”  أن  إلــى  يشــار   
القانونــي  الفصــل  عمليــة  إتمــام  الجــاري 
تنفيــًذا  مســتقلين  كيانيــن  إلــى  للشــركة 
الرابعــة  الوطنيــة  الخطــة  فــي  جــاء  لمــا 
الفصــل  عمليــة  شــملت  إذ  لاتصــاالت، 
تخصيــص ســجل تجــاري خــاص، باإلضافة 
إلــى صفة قانونية مســتقلة، تشــكيل هيكل 
إداري تنفيــذي مســتقل لــكل كيــان، تعييــن 
البحريــن  بتلكــو  لشــركة  تنفيــذي  رئيــس 
التحتيــة،  البينــة  لشــركة  تنفيــذي  ورئيــس 
شــركة،  لــكل  مســتقلة  مبــان  تخصيــص 
وتحديد الدوائر والموظفين لكل شــركة بما 

يتناسب مع طبيعة عملها وأهدافها.

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN( 1757 تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم
BH0008541334( مــن أذونــات الخزانــة 

الحكومية األسبوعية.
تبلــغ قيمــة هــذا اإلصــدار 70 مليــون دينار 
لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ في 29 مايو 
2019 وتنتهــي فــي 28 أغســطس 2019، 
كما بلغ معدل ســعر الفائــدة عليها 3.14% 
لإلصــدار   3.18% الفائــدة  بســعر  مقارنــة 
السابق بتاريخ 15 مايو 2019.وبلغ معدل 
ســعر الخصــم %99.213 وتــم قبــول أقــل 
ســعر للمشاركة بواقع %99.198 علمًا بأنه 

قد تمت تغطية اإلصدار بنسبة 137%.
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي
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“نسيج” توّزع 5.1 مليون دينار أرباًحا نقديًة للمساهمين
ــار ــن دي ــون  ــي ــل م  2.8 بــــ  مـــقـــارنـــة  ديـــنـــار  ــون  ــي ــل م  2.4 إلــــى  ــات  ــق ــف ــن ال ــض  ــف خ

أوصى مجلس إدارة شــركة نســيج بتوزيع أرباح نقدية بنســبة 4.7 % )5.1 مليون دينار( للموافقة عليها من قبل المســاهمين. وقد بلغ صافي الدخل 4.0 مليون 
دينار.   وذكر رئيس مجلس إدارة شــركة نســيج، الشــيخ حمد بن محمد آل خليفة، أن الشــركة تمكنت من خفض إجمالي النفقات إلى 2.4 مليون دينار مقارنة 
بمبلــغ 2.8 مليــون دينــار فــي عــام 2017، مما يدل على نجاح التدابير المتخذة خالل العام بهدف تقليص التكاليف. وبلغت إيرادات عمليات اإلنشــاء والخدمات 
المرتبطة بها 10.9 مليون دينار، في حين بلغت التكاليف اإلنشائية المباشرة 6.9 مليون دينار. وفي نهاية عام 2018، بلغ إجمالي األصول 151.0 مليون دينار، 

وبلغت حقوق المساهمين 115.8 مليون دينار.

التحديــات  “رغــم  بــن محمــد  الشــيخ حمــد  وقــال   
والتقلبــات التــي شــهدها العام الماضــي، فقد تمكنت 
الشــركة مــن تقديم أداء عــام يبعث على الرضا. كان 
نشــاط القطاع العقاري فــي البحرين في 2018 أكثر 
تباطًؤا بشكل عام. وقد واجه المطورون اإلنشائيون 
التحــدي المتمثل في التكيف مع الضوابط الجديدة 
التي أدخلتها حيز التنفيذ مؤسسة التنظيم العقاري؛ 
إضافــة إلــى الحاجــة لتحمــل تكاليــف إضافيــة مثل 
ضريبــة البنيــة التحتيــة التــي تــم تطبيقهــا مؤخــًرا. 
وفــي ذات الوقــت، اعتمــد العديــد مــن المســتثمرين 
نهًجــا أكثــر ترقًبا وحــذًرا تجاه الفرص االســتثمارية 

الجديدة. بالرغم من ذلك، فما زالت بعض القطاعات 
الفرعية مثل قطاع اإلسكان لذوي الدخل المنخفض 

والمتوسط تشهد ارتفاًعا ملحوًظا في الطلب.
 وســّلط رئيس مجلس اإلدارة الضوء على مشــروع 
ســكني جديد في منطقة جد الحاج، الكائن بالبديع، 
والــذي ســيتكون مــن مجموعــة فلــل متصلــة وغيــر 
متصلة بأســعار في متنــاول ذوي الدخل المنخفض. 
كما ذكر أن المشــروع سيستهدف شريحة كبيرة من 
البحرينيين المدرجين على قائمة السكن االجتماعي 
مــن برنامج مزايا، البرنامج الحكومي المبتكر التابع 
لوزارة اإلســكان. كما ذكر الشــيخ حمد بن محمد عن 

خطط الشركة المستقبلية في التوسع في محافظة 
فــي  ســكنيين  مشــروعين  عــن  واإلعــان  المحــرق 

منطقتي عراد والبسيتين.
أما بخصوص النظرة المســتقبلية، قال الشــيخ حمد 
“نتوقــع أن يكــون 2019 عاًما آخر من التحديات، إال 

أننا متفائلون بشأن اآلفاق المستقبلية للشركة. 
المنتــدب لشــركة نســيج  العضــو  قــال   مــن جهتــه، 
بربحيــة   2018 العــام  “أنهينــا  الســيد  محمــد خليــل 
جيــدة بالرغــم مــن كافــة التحديــات ووصلنــا خــال 
العــام إلــى نهايــة عقــد االمتيــاز مــع وزارة فــي أكبــر 
العــام  القطاعيــن  بيــن  إســكاني  شــراكة  مشــروع 

والخــاص. ونظــًرا للقاعــدة الماليــة الصلبــة للشــركة 
وإيمانهــا بالقطــاع العقاري في المملكة فإنها وضعت 

خطة عمل تشمل االستحواذ على عدد من األراضي 
الكبيرة في البحرين بهدف تطويرها”.

المنامة - شركة نسيج

اجتماع الجمعية العمومية لـ”نسيج”

سنغافورة - رويترز

انخفضت أســعار النفط أمس اإلثنين مواصلة الخســائر من األسبوع 
نتيجــة  العــام  هــذا  مســتوياته  ألدنــى  الخــام  نــزل  عندمــا  الماضــي 
مخــاوف مــن أن تتســبب الحــرب التجاريــة الصينيــة األميركيــة فــي 
تباطــؤ اقتصــادي واســع النطاق، وذلك بالرغم مــن أن تخفيضات في 

المعروض تقودها أوبك قدمت بعض الدعم لألسعار.

وبحلــول الســاعة 05:41 بتوقيت 
جرينتــش، كانــت العقــود اآلجلــة 
الوســيط  تكســاس  غــرب  لخــام 
دوالر   58.24 عنــد  األميركــي 
أو  ســنتا   39 بانخفــاض  للبرميــل 

0.7 % عن آخر تسوية.
وبلــغ عقد أقــرب اســتحقاق لخام 
 68.58 برنــت  العالمــي  القيــاس 
دوالر للبرميل بتراجع 11 سنتا أو 

0.2 % عن آخر إغاق.
وسجلت أسعار الخامين األسبوع 
الماضــي أكبر انخفــاض هذا العام 
النــزاع  أن  مــن  مخــاوف  وســط 

التجــاري األميركــي الصينــي قــد 
يســرع من وتيرة تباطؤ االقتصاد 

العالمي.
الصيــن  أنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
األحــد  يــوم  )شــينخوا(  الجديــدة 
أن مبيعات الســيارات في الصين، 
وهــي من أهم عوامــل نمو الطلب 
العالمــي علــى النفــط، ســتبلغ نحو 
العــام  هــذا  وحــدة  مليــون   28.1
دون تغيــر عــن المســتويات التــي 
شهدها العام 2018 عندما انكمش 
ســوق الســيارات بالباد ألول مرة 

في أكثر من عقدين.

النفط يتراجع بفعل الحرب التجارية

محمد بوبشيت

الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة

علي الفردان

انتشار اإلنترنت ساهم في تعزيز التواصل الحضاري والثقافي بين الشعوب، إال إنه ساعد 
فــي مــا يعرف بعولمــة الجريمة. فاإلنترنت قدم تســهيات لألنشــطة اإلجرامية، مما جعل 

األمن عرضة ألنماط جديدة من الجريمة الذكية عابرة الحدود. 
من أهم خصائص جرائم اإلنترنت وجود “الحاسب اآللي”، فيكون الجهاز هو أداة ارتكاب 
الجريمة، وال يمكن تسمية أي جريمة بأنها جريمة إنترنت دون استخدام الحاسب اآللي. 
ومــن الخصائــص أيضــا “مرتكــب الجريمــة”، ذو الخبــرة الفائقة الرتكاب جريمــة اإلنترنت، 
إذ ال بــد أن يكــون المســتخدم علــى درايــة فائقــة بالدرجة التــي تمكنه من تنفيــذ الجريمة 
مــع العمــل على عدم اكتشــافها. لذا معظم من يرتكبــون هذه الجرائم ربما من الخبراء في 

هذا المجال. 
الجريمــة اإللكترونيــة أثيرية، ال حدود لها جغرافيا، ألن الشــبكة العنكبوتية ألغت الحدود، 
اذ يمكن التحدث بين أشخاص في بلدان مختلفة في ذات الوقت. وأي جرائم ترتكب عبر 
الشبكة تتخطي الحدود التي ارتكبت فيها لتتعدى آثارها كافة البلدان. من أهداف جرائم 
االنترنــت الحصــول علــى المعلومــات عبــر أجهــزة الحاســب أو عبر الشــبكة، أو االســتياء 
علــى األمــوال واســتهداف األفراد والشــركات وقد يكــون الهدف أجهزة الكمبيوتر نفســها. 
ويكــون الطمع وراءها والمكســب الســريع يحــرك مرتكبها وترتكب أحيانــا لمجرد اختراق 

نظام شركة وتخطي حواجز الحماية أو بدافع االنتقام. 
هنــاك بعــض الخصائــص الفرعيــة منهــا إن جريمة اإلنترنــت ال تترك أثرا. وهنــاك صعوبات 
فنيــة تحــول دون االحتفــاظ بآثــار وجســم الجريمــة “كربــس ديليكتــي”، ويصعــب علــى 
المحقــق التقليــدي التعامل معها ألنها غامضة وتحتاج لخبير تقني “فورنســك”، فالجريمة 
تعتمــد علــى الــذكاء ويصعــب متابعتهــا. ومعظم جرائــم اإلنترنت تــم اكتشــافها بالصدفة 
وبعــد وقــت طويــل من ارتكابها، مع العلم إن الجرائم التي لم تكتشــف بعد أكثر بكثير من 

التي كشف الستار عنها، فما العمل وأين المفر؟

خصائص جرائم 
د. عبد القادر ورسمه اإلنترنت

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

“ألبا” تحصد جائزة حوكمة الشركات
ُمنحــت شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبــا(، جائزة حوكمة الشــركات في الخدمات الصناعية بالشــرق األوســط مــن قبل مجلة 
Ethical Boardroom، وذلك تقديًرا لسياســات الشــركة المتميزة في مجال حوكمة الشــركات، ودورها الرائد في تطبيق 

أفضل الممارسات والشفافية في كافة جوانب عملياتها.

الشــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال   
آل خليفــة  ســلمان  بــن  دعيــج  الشــيخ 
التكريــم  هــذا  علــى  ألبــا  حصــول  “إن 
لهــو   Ethical Boardroom قبــل  مــن 
مصــدر فخــر واعتــزاز لنــا، حيــث يؤكد 
الممارســات  أفضــل  بتطبيــق  التزامنــا 
لممارســات  وتطبيقنــا  األعمــال.  فــي 
صميــم  مــن  يأتــي  الشــركات  حوكمــة 
التزامنــا بالقيــم والمبــادئ التــي ترتكــز 

عليهــا وليــس مجــرد تطبيــق للقوانيــن 
يعــود  ذلــك  فــي  والفضــل  واللوائــح، 
للدعم المستمر من قبل أعضاء مجلس 
أجــل  مــن  التنفيذيــة  واإلدارة  اإلدارة 
الشــركة  ومبــادئ  قيــم  علــى  الحفــاظ 
والحــرص دائًمــا علــى تحقيــق مصلحة 

مساهمينا”.
 يذكر أن ألبا كانت سّباقة على مستوى 
الخليــج في وضع نظام اإلباغ الســري 

الخــاص بهــا لجميــع األطــراف المعنيــة 
وكذلــك دليل ســلوك العمــل الذي يحدد 
أهــم القيــم والمبــادئ األخاقيــة التــي 
يجــب مراعاتهــا أثنــاء االلتــزام بالعمــل 

في أو مع الشركة. 
 Ethical Boardroom  وتعتبــر مجلــة 
مــن المطبوعات الرائدة على المســتوى 
الدولــي فــي مجــال حوكمــة الشــركات 

وأخاقيات العمل.

المنامة - جمعية المصارف

وقعت جمعية مصارف البحرين مذكرة تفاهم 
مــع جمعيــة الصــم البحرينيــة بهــدف إطــاق 
قامــوس موحــد للمصطلحــات المصرفية بلغة 
وتوحيــد  تعميــم  فــي  يســهم  وبمــا  اإلشــارة، 
المصطلحــات المصرفيــة الخاصــة بفئــة الصم، 
وتمكينهــم مــن التعامــل مــع البنــوك بوضــوح 
وســرية  أمــان  وتعزيــز  وســهولة،  ويســر 

وموثوقية عملياتهم المصرفية.
لجمعيــة  التنفيــذي  الرئيــس  االتفاقيــة  وقــع   
ورئيســة  القاســم  وحيــد  البحريــن  مصــارف 
العصفــور،  ســلمى  البحرينيــة  الصــم  جمعيــة 
بحضــور رئيس لجنة المترجمين في الجمعية، 
مهــدي النعيمــي ومديــر إدارة مراقبة مصارف 
قطــاع التجزئة في مصــرف البحرين المركزي، 

يوسف حسن.
الجديــدة  المبــادرة  هــذه  إن  القاســم  وقــال 

مــن جمعيــة مصــارف البحريــن تأتــي بتوجيــه 
إطــار  فــي  وذلــك  المركــزي،  المصــرف  مــن 
الحــرص علــى تمكيــن عمــاء البنوك مــن ذوي 
االحتياجــات الخاصــة، ومن بينهــم فئة الصم، 
المصرفيــة  الخدمــات  كافــة  إلــى  النفــاذ  مــن 
وشــركات  البنــوك  تقدمهــا  التــي  والماليــة 

التمويل. 
 وأوضح أن جمعية مصارف البحرين ستدعم 
بموجــب هــذه االتفاقيــة قيــام المعنييــن فــي 
جمعية الصم البحرينية بالعمل على إعداد هذا 
القامــوس الذي سيشــمل المفــردات والعبارات 
التــي يحتاجهــا األصــم مــن أجــل فتح حســاب 
مصرفــي بأنواعه المختلفــة، وعمليات اإليداع 
االســتثمار  وبرامــج  والتحويــل،  والســحب 
التــي تقدمهــا البنــوك، وغيــر ذلــك، منّوًهــا فــي 
هــذا اإلطــار بجهــود مصرف البحريــن المركزي 

فــي إلحاق موظفــي البنوك وشــركات التمويل 
ببرامج تدريبية في كيفية التعامل مع العماء 
أشــكالها  بجميــع  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 

ومع كبار السن.
 مــن جانبهــا، أعربــت ســلمى العصفــور - والتي 
توقيــع  وحضــرت  اإلشــارة  بلغــة  تتحــدث 
االتفاقية بمساعدة مترجم خاص- عن شكرها 
دعــم  هــذا  علــى  البحريــن  مصــارف  لجمعيــة 

إطــاق هــذا القاموس، وبما يضمــن لفئة الصم 
حقهم فــي الحصول على الخدمات المصرفية 

على قدم المساواة مع اآلخرين.
المصــرف  دعــم  إن  يوســف  قــال  جهتــه،  مــن 
المركــزي لهــذه االتفاقية ينبع مــن حرصه على 
يعنــي  الــذي  المالــي  الشــمول  مفهــوم  تعزيــز 
تمكين جميع الشرائح من استخدام الخدمات 

المصرفية.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

ــن الـــمـــركـــزي” وبــالــتــعــاون مـــع جــمــعــيــة الــصــم ــري ــح ــب بــتــوجــيــه “ال
قاموس موّحد للمصطلحات المصرفية بلغة اإلشارة



الثالثاء 28 مايو 2019 
23 رمضان 1440 11

قالــت مجلــة “ميــد” إن مجلــس المناقصــات تلقــى عروضــا مــن 8 مقاولين؛ للحصــول على عقد بنــاء مركز المعــارض الجديد في 
منطقة الصخير، قرب حلبة البحرين الدولية لسباقات “الفورموال1”.

وأوضحت أن بين هذه الشــركات “الغانم 
والمقــاوالت”  العامــة  للتجــارة  الدوليــة 
التــي قدمــت أقــل عرض لـ “الخيــار1” من 
المشــروع بقيمــة 83 مليــون دينــار )220 

مليون دوالر(.
كمــا قدمت شــركة “ســيباركو” البحرينية 
أقل ســعر كعرض بديــل بقيمة 79 مليون 

دينار. 
وشــركة الغانــم الدوليــة للتجــارة العامــة 
أبــرز  مــن  واحــدة  هــي  والمقــاوالت 
المدنيــة  والمقــاوالت  الهندســة  شــركات 
وتــم  الكويــت.  فــي  والكهروميكانيكيــة 
هنــاك  الحكومــة  جانــب  مــن  تصنيفهــا 
أعلــى  وهــو   ،”1“ الفئــة  مــن  كمتعاقــد 
 ISO تصنيــف، كمــا حصلــت على شــهادة

.9001: 2000

وتعمــل الشــركة فــي مجــاالت الهندســة 
والمقــاوالت  والبنــاء  والمشــتريات 
الكهروميكانيكيــة للطاقــة والنفط والغاز 
محطــات  وصيانــة  وتشــغيل  والميــاه، 
وخطــوط  الضــخ،  ومحطــات  الطاقــة 
والمصافــي،  والغــاز،  النفــط  أنابيــب 
مشــاريع  الميــاه،  تحليــة  ومحطــات 

اإلسكان الكبرى، وغيرها.
وأكدت “ميد” أن المرفق الجديد سيكون 
اســتضافة  علــى  اســتكماله  عنــد  قــادرا 
األحــداث العالميــة، وسيســمح للبحريــن 
بــأن تصبــح وجهــة عالميــة لالجتماعــات 

والمؤتمرات والمعارض.
وأشــارت إلــى أن المشــروع يحتوي على 
10 قاعات للمعارض تغطي مساحة 100 
ألــف متر مربع، فضــال عن قاعة بـ 4 آالف 

مقعد و27 قاعة اجتماعات تتسع لما بين 
50 إلــى 1000 مقعــد، فيمــا تبلغ مســاحة 
المدخــل الرئيــس للمشــروع 15 ألــف متر 

مربع.
وســيضم المشــروع فندقا سيتم تطويره 
فــي وقــت الحــق. وأوضحــت المجلة أن 
مصمــم المشــروع هــو األلمانــي هيرمــان 
البحريــن  حلبــة  صمــم  الــذي  تيلكــي 
مســؤولية  تعــود  فيمــا  “للفورمــوال1”، 
والشــؤون  األشــغال  لــوزارة  المشــروع 

البلدية والتخطيط العمراني.
والمؤتمــرات  المعــارض  مركــز  ويقــام 
الجديــد علــى مســاحة أرض تبلــغ نحــو 
308 آالف متــر مربع، فيما تصل مســاحة 
البناء 149 ألف متر مربع على أن يتضمن 
للمعــارض  قاعــات   10 المعــارض  مركــز 

متــر  ألــف   95 تبلــغ  إجماليــة  بمســاحة 
مربــع، وتشــمل كافــة الخدمــات الالزمــة 
فنيــة،  وخدمــات  وتكييــف  إضــاءة  مــن 

إضافــة لمســاحات للتســوق والفعاليــات 
المصاحبة.

أمــا مركــز المؤتمــرات، فسيشــتمل علــى 

صالــة مؤتمــرات رئيســة بمســاحة 4500 
ثــالث  إلــى  تقســيمها  يمكــن  مربــع  متــر 
قاعــات منفصلــة مجهزة بأحدث وســائل 
العــرض والخدمــات الفنيــة. كما يشــتمل 
المؤتمــرات  قاعــات  مــن  عــدد  علــى 
واالجتماعات المتوســطة والصغيرة يبلغ 
عددهــا 27 قاعــة بمســاحة إجماليــة تبلغ 

نحو 1700 متر مربع.
للمرحلــة  اإلجماليــة  التكلفــة  وقــدرت 
األولى للمشــروع بنحو 145 مليون دينار 
)385 مليــون دوالر(، بينمــا تقــّدر تكلفــة 
 1.5 بنحــو  للمشــروع  النهائيــة  المرحلــة 

مليار دوالر.
وتتضمــن المرحلــة األولــى من المشــروع 
معــارض  وصــاالت  قاعــات  إنشــاء 
 50 بنحــو  مســاحة  تغطــي  ومؤتمــرات 
ألف متر مربع. أما التوســعة في المرحلة 
النهائية للمشروع، فستصل لمساحة نحو 
150 ألــف متــر مربــع؛ لتلبــي احتياجــات 

البحرين المستقبلية.

“الغانم” الكويتية تقدم أقل سعر لبناء “معارض” الصخير
ــة تـــنـــافـــس عـــلـــى الــمــنــاقــصــة ــيـ ــنـ ــريـ ــحـ ــبـ ــو” الـ ــ ــارك ــ ــب ــ ــي ــ ــة “س ــ ــرك ــ ش

مخطط المشروع 

لتـوفـير هـواتـف لـ “مطــار البحــريــن”
ــاًء ــ ــ ــط ــ ــ ع  23 ــي  ــ ــ ــال ــ ــ ــم ــ ــ ــإج ــ ــ ب ــات  ــ ــ ــص ــ ــ ــاق ــ ــ ــن ــ ــ م  5 ــح  ــ ــ ــت ــ ــ ف “الـــــــمـــــــجـــــــلـــــــس”: 

أظهرت أحدث بيانات نشرت على موقع مجلس المناقصات والمزايدات أمس، فتح 5 
مناقصات تابعة لـ 4 جهات حكومية، بإجمالي 23 عطاًء، في حين تم تعليق 5 عطاءات 

تابعين إلى 3 مناقصات. وبلغ مجموع أقل العطاءات المقدمة نحو 333 ألف دينار.

لشــركة مطــار  المجلــس مناقصــة   وفتــح 
البحريــن، لتوريــد هواتــف للشــركة، تقــدم 
إليهــا 7 عطــاءات، أقلهــا بنحــو 61.3 ألــف 
دينــار فــي حيــن أكبرهــا بقرابــة 81.5 ألــف 

دينار. 
 كمــا فتــح المجلــس مناقصة لهيئــة تنظيم 
االتصــاالت للحصول علــى خدمات لقياس 
جودة خدمات الجوال وللخدمات واســعة 
المفتوحــة  المناطــق  فــي  الثابتــة  النطــاق 
تقــدم إليهــا 8 عطــاءات، علــق اثنــان منهــا 
)مــا  دوالر  ألــف   132 بنحــو  عطــاء  وأقــل 
يعــادل 49.9 ألــف دينــار( فــي حيــن أكبرها 
بقيمــة 2.2 مليــون دوالر )مــا يعادل 853.1 

ألف دينار(. 
 وكذلــك فتــح المجلــس مناقصتيــن إلدارة 
المخــازن المركزيــة بهيئــة الكهربــاء والماء 
تقــدم  إلكترونيــة”  ميــاه  “أمتــار  لـــ  األولــى 
إليهــا عطــاءان، أقلهمــا بـــ148.6 ألــف دينار 
فــي حيــن أكبرها بقرابــة 254.7 ألف دينار، 
والمناقصــة الثانيــة لـــ “محــوالت كهربائيــة 
ومقــاوم موحــد أرضي” تقدم لهــا عطاءان 
بقيمــة  واألكبــر  دينــار  ألــف  بـــ53.2  أقلهــا 

150.5 ألف دينار.
 ونظــر المجلس في مناقصــة تابعة لوزارة 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
العمرانــي ألعمــال تصميــم وبنــاء رصيــف 

بحــري لســفن الغطس مــن أجــل اللؤلؤ في 
رأس ريــا، تقــدم لهــا 4 عطاءات تــم تعليق 

عطاء واحد، واألقل بقيمة 19.9 ألف دينار 
واألكبر بـ29.3 ألف دينار.

المحرر االقتصادي

زينب العكري

“السالم” يعد قادة الصف الثاني لإلدارة التنفيذية
عقد مصرف الســالم-البحرين، 3 جلسات من برنامجه 
التدريبــي الخــاص الذي يهدف إلى إعــداد قادة الصف 
الثانــي فــي خالفــة اإلدارة التنفيذيــة وبنــاء قــدرات 
فنــدق  فــي  التابعــة  والشــركات  المصــرف  موظفــي 

وندهام جراند بالمنامة.
الملهمــة، وقــد  اللقــاءات  مــن  البرنامــج سلســلة  قــدم 
شــارك كبــار القــادة فــي القطــاع المصرفــي والتقنيــة 
الرئيــس  وهــم:  رئيســيين،  كمتحدثيــن  اإللكترونيــة 

التنفيــذي للمجموعــة في أيون ديجيتال عشــار ناظم، 
رئيــس مجلــس إدارة بنــك البحريــن والكويــت مــراد 
علــي مــراد، العضو المنتــدب والرئيــس التنفيذي لبيت 
التمويــل الكويتــي عبد الحكيم الخياط، حيث ســّلطوا 
فيهــا األضــواء علــى رحلتهــم المهنيــة فــي عالــم المال 
واألعمال، وشاركوا الحضور القيم األساسية ورؤيتهم 
المســتقبلية التي من بدورها ستساعد قادة المستقبل 
االحتــراف  لمرحلــة  للوصــول  أهدافهــم  تحديــد  فــي 
بنجــاح فــي جميــع األصعــدة وتحديــدا فــي المجــال 
االقتصــادي، وتســاهم فــي إحــداث التغييــر مــن داخل 

المؤسسة.
وقــال نائــب الرئيــس التنفيــذي فــي مصــرف الســالم-
القــادة  أبــرز  أنــور مــراد “يشــرفنا أن يكــون  البحريــن 
فــي  رئيســيين  وموجهيــن  كمتحدثيــن  المحترفيــن 
البرنامــج التدريبي الذي نســتلهم من تجربتهم الخبرة 
المهنيــة المتميــزة وصــوال إلــى تحقيــق أعلــى النتائــج 
بنجــاح. نؤمــن في تمكين موظفينــا وتطوير مهاراتهم 
المهنيــة وتبادل المعرفة من خالل اســتمرارية اإلعداد 
للــدورات القياديــة المحترفــة، والتــي تســاعد في بناء 

األفكار المبتكرة وتحويلها إلى واقع ملموس”.

وأضــاف أنــور مــراد “إننــا ســعداء بالتعــاون مــع معهــد 

)BIBF( وكليــة كاس البريطانيــة إلدارة األعمــال فــي 

تقديــم أعلــى معايير التدريب العالمــي لتنمية مهارات 

موظفي المصرف”.

المنامة - مصرف السالم

المشاركون في البرنامج التدريبي

مناقصة شركة المطار تقدم لها 7 عطاءات

المنامة - سوليدرتي البحرين

البحريــن، عــن ترقيــة عــدد  أعلنــت ســوليدرتي 
مــن موظفيهــا فــي مختلــف األقســام والمناصب 
اإلداريــة، حيــث جــاءت هــذه الترقيــات تأكيــدًا 
علــى رؤية الشــركة في دعــم التطويــر الوظيفي 
للموظفيــن البحرينييــن وذلك لالرتقاء بمســتوى 
القياديــة  الكــوادر  خــالل  مــن  الشــركة  خدمــات 

الشابة.
مســاعد  إلــى  عواجــي  محمــد  ترقيــة  وتمــت 
المديــر العــام لوحــدة الدعم المؤسســي للشــركة، 
وعلــي شــعبان إلى مديــر أول لتأمين الســيارات، 
وكذلــك أحمــد الحليبــي إلــى مدير االســتثمارات 
الترقيــات  هــذه  وتأتــي  الخاصــة.  والمشــاريع 
التزامــًا مــن الشــركة بتطويــر وتقديــر للكفــاءات 
والكــوادر البحرينية التي تمتلــك الخبرة المهنية 
الالزمــة للمســاعده فــي تحقيــق خطــط الشــركة 

اإلستراتيجية.

و هنــأ الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة ســوليدرتي 
عواجــي،  مــن  كل  بسيســو،  أشــرف  القابضــة، 
الترقيــات،  هــذه  علــى  والحليبــي  وشــعبان، 
وقــال “تــم ترقيــة الموظفيــن بفضــل مهاراتهــم 
وجهودهم المســتمرة، كمــا يعد هؤالء الموظفين 

ســوليدرتي،  لشــركة  المتميــزة  الكفــاءات  مــن 
ونحــن علــى ثقة تامــة بأنهم سيســعون جاهدين 
للمســاهمه في الوصول ألهداف الشركة وضمان 

استمرارية التقدم والنجاح”.
التنفيــذي  الرئيــس  قــال  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 

للشركة، جواد محمد “هذه الترقيات تأتي كجزء 
مــن جهودنــا المســتمرة فــي االســتثمار بكوادرنــا 
المتميــزة. وأضــاف “عواجي، شــعبان، والحليبي 
مــن الموظفيــن ذوي كفــاءات عاليــة ومنهجيــة 

مبتكرة لدى شركة سوليدرتي.

الشــابة الكــوادر  خــال  مــن  خدماتهــا  بمســتوى  لارتقــاء 

“سوليدرتي” ُترِقي بحرينيين لمناصب قيادية
المنامة - بورصة البحرين

أقفل مـــؤشر البحريـــن العام أمس اإلثنين عند مستوى 1,413.12 
بارتفاع وقدره 2.80 نقطة مـقارنـــة بإقفالـــه يوم األحد، في حين 
أقفــل مؤشــر البحريـــن اإلسالمـــي عنــد مســتوى 748.51 نقطــة 

حيث حافظ على مستوى إقفالـه السابق.

 4.28 الـمستثـــمرون   وتــداول 
مليون ســهم، بقيـــمة إجـمـــالية 
قدرها 963.98 ألف ديـــنار، تـم 
تنفيذهــا من خــالل 38 صفقة، 
الـــمستثمرون  ركــز  حيــث 
تعامالتـــهم علــى أســهم قطاع 
البنــوك التجاريــة التــي بلغــت 
الـمتداولـــة  أســهمه  قيـــمة 
مــا  أي  ديـنـــار  ألــف   784.52
نســبته 81.38 % مــن القيـــمة 
وبكـــمية  للتــداول  اإلجـمـــالية 
قدرها 2.55 مليون ســهم، تـــم 

تنفيذها من خالل 16 صفقة.
 وجــاء البنــك األهلــي المتحــد 
بـــلغت  إذ  األول،  الـمركـــز  فــي 

الـمتداولـــة  أســهمه  قيـــمة 
مــا  أي  ديـنـــار  ألــف   731.16
نسبته 75.85 % من إجـمـالـــي 
 . الـمتداولـــة  األســهم  قيـــمة 
فكـــان  الـــثاني  الـمركـــز  أمـــا 
اتــش  اف  جــي  لـــمجموعة 
الماليــة بقيـــمة قدرها 154.13 
ألف ديـنـار أي ما نسبته 15.99 
% مــن إجمالي قيـــمة األســهم 

الـمتداولـة .
البحريــن  بنــك  جــاء  ثـــم 
والكويت بقيـمة قدرهـا 52.85 
ألف ديـنـــار أي ما نســبته 5.48 
% من إجـمـالـــي قيـمة األسهم 

الـمتداولـة.

“البورصة” تقفل مرتفعًة 2.8 نقطة

علي شعبان أحمد الحليبي محمد عواجي

61.3
دينـــار ألـــف 
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متوفرمحجوز

S.No. Area
(S.q.mts.)

Built
(S.q.mts) Total PricePlot No.

1053
920
1041
1032
766
581

1042
1234

1217

1188
1192
1575

1228

1534

76
79
81
83
85
87

96
112

132

139
156
230

118

177

330
324
368
324
331
357

287
317

334

315
300
264

320

240

291
297
291
292
291
291

289
272

290

292
291
267

320

230

157,000
150,000
167,000
158,000
150,000
162,000

155,000
155,000

155,000

168,000

155,000

150,000

160,000

145,000

36600656
عباس علـــي

39752929
د.محمـــــــد

36700722
علـــي ضيف

Call.

جميـع الفلل منفصلـة
مجمـع متكامل اخلدمات

مدخـل جديد من الهايوي 

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

األسعار تبدأ من

 145

180
إلى

مساحات
 مختلفة

 متــر

 324  متــر
388 

مميزات الفلل
4 غرف مع خزانات مالبس 

3 صاالت
تكييف سنترال 

مطبخني مجهزين بأحدث األجهزة
موقـف سيارتني 

غرفة خادمـة 
غرفة غسيـل 
نصف فرش 

حديقـــة

فــــــــــــــــــلــل 
اشبيلية
الراقية  

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة اوريليا للتجارة والمقاوالت ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 119795

إعالن بحل وتصفية شركة
شركةسبورت مارت ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 1-77697

بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة اوريليا للتج���ارة والمقاوالت ذ.م.م  المس���جلة 
بموج���ب القيد رق���م 119795، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يد/  محمود 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 39398391 )973+(
mahmoud_qaisi@hotmail.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار الش���ركاء في شركةس���بورت مارت ذ.م.م   المس���جلة بموجب القيد 
رقم 77697-1، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���ادة/  خالد احمد حسن علي 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: خالد احمد حسن علي بوجيري

رقم الموبايل: 39688868 )973+(
buchery@gmail.com :البريد االلكتروني

تعلن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم  إليها مالك ش���ركة تيم بالير 
لالستش���ارات ش.ش.و لمالكته���ا اندري���ا لوي���س م���وور  المس���جلة بموجب القي���د رق���م 113702، طالبا 
تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة  إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره 500 

دينار، بين كل من:
STEPHEN MOORE .1

ANDREA LOUISE MOORE .2
وتغيي���ر االس���م التجاري من ش���ركة تيم بالير لالستش���ارات ش.ش.و لمالكتها اندري���ا لويس موور الى 

شركة تيم بالير لالستشارات ذ.م.م
فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل مدة أقصاها خمس����ة عش����ر يوما 

من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )58815( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد  
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 113702 

 تاريخ: 26/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن رقم )63328( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة كوردينيشين ميديا ش.ش.و لمالكها ندى عصام احمد عبداللطيف

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد/  محمد حمزه مصطفى محمد الحباك باعتباره المصفي القانوني لش���ركة 
كوردينيش���ين ميدي���ا ش.ش.و لمالكتها ندى عصام احمد عبداللطيف المس���جلة 
كشركة الشخص الواحد  بموجب القيد رقم 123326، طالبا  إشهار انتهاء أعمال 
تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفقا 
ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

) CR2019 -71073( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: قطب تارة محبوب غفور شيخ

االسم التجاري الحالي: تمنى للستاليت
االسم التجاري الجديد: قطب تارة محبوب غفور شيخ 

قيد رقم: 57332-2

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 

تق���دم  إليه���ا الس���يدة/ صالحة عل���ي موس���ى الميل المالكة لمؤسس���ة 

صال���ون جوردن للتجميل والس���ياحة والمس���جلة بموج���ب القيد رقم 

66030، تطل���ب تحوي���ل الفرع رقم )10( المس���مى ريش بري س���كول  

إلى ش���ركة الشخص الوحد، بوأس���مال وقدره خمسون دينار بحريني 

لتصبح مملوكة للسيدة/ امينة احمد سعيد مال حسين ال رحمة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )111( لسنة 2019

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
إلى شركة الشخص الوحد

القيد: 66030 

 تاريخ: 20/5/2019
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الجيش الليبي يتقدم 
إلى وسط طرابلس

قالت مصادر ميدانية وسكان إن الجيش 
الليبي يقترب من وسط العاصمة طرابلس 
في إطار عملية عسكرية الستعادة المدينة 

من قبضة الميليشيات. ونقلت وكالة 
أسوشيتد برس عن سراج المجبري، مساعد 

رئيس أركان الجيش الوطني قوله أمس 
االثنين إن قواته حققت مكاسب في منطقة 
صالح الدين، على بعد بضعة كيلومترات من 
مركز المدينة. وأوضح اثنان من السكان أن 
قتاال عنيفا يجري بطول طريق استراتيجي 

يربط العاصمة بمطارها الدولي.
ويشن الجيش الوطني الليبي عملية “طوفان 
الكرامة”، عبر تحرك بدأه منذ أبريل الماضي، 
بهدف إنهاء نفوذ المليشيات المسلحة التي 

تسيطر على العاصمة طرابلس.

الوسطّية في  السعودية  بتجربة  يشيد  اإلسالمي  التعاون  منظمة  عام  أمين 

خادم الحرمين: ندين التطرف ونواجهه بالفكر والحسم

أكد خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أن المملكة العربية السعودية أدانت كافة أشكال التطرف والعنف واإلرهاب، وواجهتها 
بالفكــر والعــزم والحســم، وأكــدت بــراءة اإلســام منهــا، وطالبــت بــأّن تســود قيــم العدل المجتمعــات اإلنســانية كافة، وأخــذت على عاتقها العمل على نشــر الســام 

والتعايش بين الجميع، وأنشأت لذلك المراكز والمنصات الفكرية العالمية.

جــاء ذلــك فــي كلمــة ألقاهــا نيابــة عــن 
العاهــل الســعودي، األمير خالد الفيصل 
بن عبدالعزيز مستشــار خادم الحرمين 
الشــريفين أميــر منطقــة مكــة المكرمــة 
في حفــل افتتاح المؤتمر الدولي حول 
“ قيم الوسطية واالعتدال في نصوص 
الكتــاب والســنة”، وإعالن “وثيـــقة مكة 
العالــم  الــذي تنظمــه رابطــة  المكرمـــة” 

اإلسالمي.
وقال الملك ســلمان إن القيم الوســطية 
العربيــة  المملكــة  عليهــا  قامــت  التــي 
ســالمة  تؤكــد  تــزال  “ال  الســعودية 
هــذا المنهــج ودوره فــي حمايــة بالدنــا 
ورخائهــا  أمنهــا  وتحقيــق  العزيــزة 
ومنعتهــا فــي مواجهــة كافــة محاوالت 
اختطــاف المجتمــع _ يمينــًا أو يســارًا_ 
عــن هــذا الوســط العــدل الــذي جــاء به 

ديننا اإلسالمي الحنيف، والتأكيد على 
نقــاء الشــريعة اإلســالمية مــن كل فكــر 
دخيــل عليهــا، إيمانــًا بــأن الديــن شــرع 
مطهــر وليــس رأيًا يرتجل، وأن كل رأي 
ليــس معصومًا في المطلق، مع تقديرنا 
لالجتهــادات المســندة باألدلــة القاطعة 
أثــرت  التــي  ومفكريهــا  األمــة  لعلمــاء 

العلوم اإلسالمية واإلنسانية”.
وأضــاف العاهــل الســعودي أن المملكــة 
“كافــة  أدانــت  قــد  الســعودية  العربيــة 
واإلرهــاب،  والعنــف  التطــرف  أشــكال 
والحســم،  والعــزم  بالفكــر  وواجهتهــا 
وأكــدت بــراءة اإلســالم منهــا، وطالبت 
المجتمعــات  العــدل  القيــم  تســود  بــأن 
اإلنســانية كافــة، وأخــذت علــى عاتقهــا 
والتعايــش  الســالم  نشــر  علــى  العمــل 
المراكــز  لذلــك  وأنشــأت  الجميــع،  بيــن 

والمنصات الفكرية العالمية”.
“إلــى  الدعــوة  ســلمان  الملــك  وجــدد 
والكراهيــة  العنصريــة  خطــاب  إيقــاف 
أيــا كان مصــدره وذريعتــه، كمــا ندعــو 
إلــى اإلصغــاء لصــوت الحكمــة والعقل، 
وتفعيــل مفاهيــم التســامح واالعتدال، 
مــع تعزيــز ثقافــة التوافــق والتصالــح، 
اإلســالمية  المشــتركات  علــى  والعمــل 
مــا  أحــوج  اليــوم  فعالــم  واإلنســانية، 
يكون إلى القدوة الحسنةـ  التي نقدمها 
نحن المســلمون ـ والتي تعمل على نشر 
الخير للبشــرية جمعاء، تحقيقًا لرســالة 

ديننا”.
مــن جانبــه، شــدد األمين العــام لمنظمة 
التعــاون اإلســالمي يوســف بــن أحمــد 
الوســطية  أهميــة  علــى  العثيميــن، 
واالعتــدال، خاصــة فــي ظــل المخاطــر 

التــي تتهــدد العالــم اإلســالمي، بســبب 
الغلو والتطرف.

جاء ذلك في سياق كلمته أمام المؤتمر 
الدولي لـ”قيم الوســطية واالعتدال في 
نصــوص الكتاب والســنة”، الذي تنظمه 
رابطــة العالم اإلســالمي بمكة المكّرمة، 
امــس االثنيــن ويســتمر حتــى 29 مايو 

.2019
وفي كلمته، تقّدم األمين العام للمنظمة 
لخــادم  والشــكر  الثنــاء  آيــات  بأســمى 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبــد العزيــز، وولــي عهده علــى الرعاية 
الكريمــة لهــذا المؤتمــر الدولــي المهــم، 
والذي يأتي امتدادًا واستكماالً لمواقف 
المملكة الواضحة والثابتة في ترســيخ 
قيــم الوســطية واالعتــدال فــي العالــم 

اإلسالمي.

مكة المكرمة ـ وكاالت

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

كلمة العاهل السعودي ألقاها األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز

سيول ـ وكاالتدبي ـ العربية نتلندن ـ رويترز

قال وزير الداخلية البريطاني، ســاجد جاويد، أمس االثنين، إنه ســيدخل الســباق 
على خافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة وحزب المحافظين، قائاً إنه سيناضل 

من أجل تحقيق الخروج من االتحاد األوروبي.

وقــال علــى “تويتــر”: “سأترشــح كــي أصبــح 
الزعيــم المقبــل لحــزب المحافظيــن ورئيــس 
“نحتــاج  وأضــاف:  العظيــم”.  بلدنــا  وزراء 
وخلــق  الوحــدة  وتحقيــق  الثقــة  الســتعادة 
فــرص جديــدة عبــر المملكــة المتحــدة. أوالً 
وقبــل كل شــيء علينــا تحقيــق الخــروج من 

االتحاد األوروبي”.
وكانت رئيســة الحكومــة البريطانيــة، تيريزا 
ماي، أعلنت، الجمعة الماضية، أنها ستستقيل 
مــن منصبهــا اعتبــارًا مــن الســابع مــن يونيــو 
المقبــل، وهــو مــا يفتــح البــاب واســعًا أمــام 

أســئلة من ســيخلف الســيدة التي تغادر 
منصبهــا فــي المرحلــة األكثر حساســية 
فــي تاريــخ البــالد منــذ عقــود طويلــة، 

فيمــا يتوقــع أن يكــون البريطانيــون 
على موعد مع حراك سياســي ساخن 

طــوال األســبوعين المقبليــن. وبعــد اســتقالة 
مــاي مــن منصبها ال تجــري انتخابات جديدة 
وإنمــا يتوجب على الحزب الحاكم المنتخب 
أصــالً أن يختــار مــن بين أعضائــه من يخلف 
رئيســة الحكومة المستقيلة، وهو األمر الذي 
يجعــل مــن التوقعات أســهل بكثير، حيث إن 

الشخصيات البارزة في كل حزب معروفة.

أما الرجل األقوى اليوم في حزب  «
المحافظين والمرشح األوفر حظا 

لخالفة ماي فهو وزير الخارجية السابق 
بوريس جونسون، الذي استقال من 

منصبه وتخلى عن المشاركة في 
الحكومة البريطانية في يوليو من 

العام الماضي، وكانت مغادرته 
للحكومة قد تسببت 

بإضعافها منذ ذلك الحين.

السياســية والدوليــة، عبــاس  للشــؤون  الخارجيــة اإليرانيــة  أعلــن مســاعد وزيــر 
عراقجي، أمس االثنين، أن باده ترحب بالحوار مع أي من دول الخليج، وذلك بعد 

عرض طهران توقيع اتفاق عدم اعتداء مع جيرانها.

وكتــب عراقجــي فــي تغريــدة علــى “تويتــر”: 
دول  مــن  أي  مــع  بالحــوار  إيــران  “ترحــب 
ونظــام  متوازنــة  عالقــات  إليجــاد  الخليــج 
والمصالــح  المتبــادل  االحتــرام  علــى  مبنــي 
المشــتركة”، حســبما نقلــت وكالــة أنبــاء “مهر” 
اإليرانيــة لألنبــاء. كمــا نقل بيان علــى الموقع 
اإللكترونــي لــوزارة الخارجيــة اإليرانيــة عــن 
للكويــت،  بهــا  يقــوم  زيــارة  أثنــاء  عراقجــي، 
قولــه إن سياســة العقوبــات األميركيــة تهــدد 
أمــن الشــرق األوســط. يأتــي ذلــك بعــد يــوم 

مــن تصريحــات لوزيــر الخارجيــة اإليراني، 
محمــد جــواد ظريف، قال فيهــا إن إيران 
عرضــت توقيــع اتفــاق عــدم اعتــداء مــع 

جيرانهــا فــي الخليــج، فــي أعقــاب 
طهــران  بيــن  التوتــرات  تصاعــد 
وواشــنطن. وقــال ظريف خالل 

مؤتمــر صحافــي جمعــه مــع نظيــره العراقــي 
محمد الحكيم، في بغداد إن طهران “عرضت 
توقيــع اتفــاق عــدم اعتــداء مــع جيرانهــا في 
منطقــة الخليج”. كما أعــرب ظريف عن رغبة 
طهــران في بناء “عالقات متوازنة” مع جميع 

الدول الخليجية.

ولفت إلى أن “بالده ال تريد أي تصعيد  «
عسكري، وهي على استعداد لتلقي أي 

مبادرة تساعد على خفض التصعيد 
اءة مع جميع دول  وتكوين عالقات بنَّ
الجوار”. وتصاعد التوتر بين إيران 

والواليات المتحدة منذ أن انسحبت 
واشنطن من االتفاق النووي المبرم 
في 2015، وأعادت فرض 

عقوبات مشددة على 
طهران.

ردت كوريــا الشــمالية، أمــس االثنيــن، بـ”الشــتائم”، علــى انتقادات مستشــار األمن 
القومي األميركي جون بولتون، لتجارب صاروخية أجرتها بيونغ يانغ أخيرا.

الخارجيــة  وزارة  باســم  متحــدث  وقــال 
الكوريــة الشــمالية، إن “خطــأ بشــريا من هذا 
وقــت  أســرع  فــي  يرحــل  أن  يجــب  النــوع 
ممكــن” في إشــارة إلــى بولتون، واصفــا إياه 

من جهة أخرى بأنه “مهووس بالحرب”.
وقد شــهدت شــبه الجزيــرة الكوريــة، ابتداء 
مــن العــام الماضــي، فتــرة هــدوء ملحوظــة 
أتاحت عقــد اجتماعين بين ترامب والزعيم 

الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
الســالح  بنــزع  المتعلقــة  المفاوضــات  لكــن 
النــووي متعثرة منذ فشــل القمــة الثانية بين 
الرجليــن فــي فبرايــر فــي هانــوي، ومنذ ذلك 

الحين، مارســت كوريا الشمالية الضغوط 
مــن خــالل إطــالق صاروخيــن قصيري 

المدى.
ورأى بولتون، الســبت، أن هاتين 

التجربتين تشــكالن “من دون 

األمــن  مجلــس  لقــرارات  انتهــاكا  شــك”  أي 
الدولي، مما أدى إلى رد قاس من بيونغ يانغ.

الخارجيــة  وزارة  باســم  المتحــدث  وكشــف 
الكورية الشمالية، أن بيونغ يانغ لم تقبل أبدا 
الحظــر الــذي فرضتــه عليهــا األمــم المتحدة 
البالســتية،  التكنولوجيــا  اســتخدام  حــول 
معتبرا أنه شبيه بحرمانها من “حقوق شعب 

يتمتع بالسيادة”.

وأضاف، كما ذكرت وكالة األنباء الكورية  «
الشمالية، أن “بولتون قال إن مناوراتنا 

العسكرية الروتينية يتجاوز قرارات 
مجلس األمن الدولي، وهذا يتجاوز 

الغباء”. واتهم البيان بولتون بـ”نفخ 
فكرة الحرب” في أذني ترامب. 

واتهم بولتون أيضا بأنه مصاب 
بـ”عيب بنيوي”، ويعمل على 

“تدمير السالم واألمن”.

كوريا الشمالية ترد بـ “الشتائم” على بولتونإيران: مستعدون للحوار مع دول الخليجساجد جاويد يعلن ترشحه لخالفة ماي
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القدس المحتلة ـ أ ف ب

القدس المحتلة ـ وكاالت

أبــدت إســرائيل “انفتاحهــا”، أمس االثنين، على إجــراء محادثات مع لبنان 
بوساطة أميركية، من أجل حل النزاع على الحدود البحرية.

وقــال مكتــب وزيــر الطاقــة اإلســرائيلي 
يوفــال شــتاينتز، فــي بيــان، بعــد لقائــه 
بالمبعــوث األميركــي ديفيــد ســاترفيلد، 
إن مثــل تلك المحادثات يمكن أن تكون 
تطويــر  فــي  البلديــن  لمصالــح  “نافعــة 

احتياطات الغاز الطبيعي والنفط”.
وســيؤثر أي اتفــاق بين لبنان وإســرائيل 

بينهمــا  البحريــة  الحــدود  علــى ترســيم 
علــى عمليات التنقيب عــن النفط والغاز 

في شرق البحر المتوسط.
ترســيم  بشــأن  نزاعــا  لبنــان  ويواجــه 
منطقته االقتصادية مع إســرائيل، وتبلغ 
مســاحة المنطقة المتنــازع عليها حوالي 

860 كيلومترا مربعا.

أصبح المشــهد السياســي في إســرائيل دراماتيكيا ومعقدا، فبعد أقل من 
شــهر علــى انتخــاب أعضــاء البرلمان اإلســرائيلي الـــ21 وبعد شــهر ونصف 
من االنتخابات، يبدو نتنياهو شــبه عاجز عن تشــكيل حكومته الخامســة، 
بســبب تمســك أفيغــدور ليبرمــان رئيس حزب “إســرائيل بيتنا”، بشــرط أن 

يتم تشريع قانون تجنيد المتدينين اليهود بدون أي تعديل.

وتبدو األزمــة مفتعلة لكنها دراماتيكية، 
إقنــاع  فــي  نتنياهــو  ينجــح  لــم  فــإذا 
ليبرمان لن يتمكن من تشكيل حكومة.

لــن  ليبرمــان  أن  اتضــح  حــال  وفــي 

ينضــم للحكومــة، الهدف األهم بالنســبة 
لنتنياهو من تشــريع قانون حل البرلمان 
هو ضمان أال يكلف الرئيس اإلســرائيلي 

نائبا آخر.

إسرائيل “منفتحة” على ترسيم الحدود مع لبنان

نتنياهو بين انتخابات جديدة أو حكومة اللحظات األخيرة

عواصم ـ وكاالت طوكيو ـ وكاالت

تصــدت القــوات اليمنية المشــتركة لهجمات ومحاوالت تســلل لميليشــيات الحوثــي على مواقعها داخل مدينــة الحديدة ومديرية 
بيت الفقيه، ضمن مسلسل خرق وقف إطاق النار، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

القــوات المشــتركة، إنهــا  وقالــت مصــادر فــي 
تصــدت خــالل الســاعات الماضيــة لمحــاوالت 
“تســلل انتحاريــة للميليشــيات الحوثية صوب 
األحيــاء الســكنية المحــررة في شــارع صنعاء 

وأوقعت في صفوفهم قتلى وجرحى”.
وكانــت مصــادر يمنيــة أفــادت بأن ميليشــيات 
نحــو  عســكرية  بتعزيــزات  دفعــت،  الحوثــي 
مدينة الحديدة غربي اليمن، وســط محاوالت 
خاضعــة  المدينــة  مــن  مناطــق  نحــو  للتقــدم 

لسيطرة القوات اليمنية المشتركة.
وذكــر موقع الجيش اليمني، أن قواته أحبطت 
محاولــة تســلل لميليشــيات الحوثييــن باتجاه 
األحيــاء الســكنية المحررة في شــارع صنعاء، 
وســط المدينة، وأســفرت تلــك المواجهات عن 

مقتل عدد من عناصر الحوثيين.
ميليشــيات  شــرعت  فقــد  صنعــاء،  فــي  أمــا 

الحوثــي فــي عمليــة حشــد جديــدة لمقاتليــن 
إلــى جبهاتها العســكرية من مختلــف مديريات 
العاصمة اليمنية، عبر لجان جديدة شــكلتها ما 

تسمى الهيئة العامة للزكاة.
واليتــم صــرف أي مبالغ ألي مواطــن إال مقابل 

عملية حشد للمقاتلين.

أكــد الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب، أمس االثنين، فــي مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء اليابان شــينزو آبي، مــن طوكيو، التي 
وصلها، السبت، في زيارة تستمر 4 أيام، أن الواليات المتحدة “ال تسعى إلى تغيير النظام” في إيران. وأضاف أنه يعتقد بأن إيران 

تريد عقد اتفاق مع الواليات المتحدة، وهو أمر متوقع.

وقــال: “نحــن ال نســعى لتغييــر النظــام فــي 
عــن  يتوقفــوا  أن  نريدهــم  أننــا  إال  إيــران، 
إجراء التجارب النووية”، مضيفا أن إليران 
تصرفــات كثيــرة غيــر مقبولــة فــي الشــرق 
إيــران  تجــاوزات  أن  أكــد  كمــا  األوســط. 
بســبب  ســتتوقف  الــدول  فــي  وتدخالتهــا 

العقوبات التي فرضتها.
مــن جهتــه، أكد رئيس الــوزراء الياباني، أن 
بــالده سترســل مبعوثيــن إلى طهــران لحل 

الخالف مع الواليات المتحدة.
وفــي وقــت ســابق أمــس االثنيــن، تحــّدث 
ترامــب عــن إمكانيــة إجــراء محادثــات مع 
إيــران، وذلــك خــالل لقائــه آبــي. وقــال “أنــا 
أعتقــد بأن إيــران لديها الرغبــة في الحوار، 
راغبــون  فنحــن  الحــوار  فــي  رغبــوا  وإذا 

أيضا”. وأضاف “ســنرى ما سيحدث، لكنني 
أعــرف حقيقة أن رئيس الوزراء )آبي( على 

عالقــة وثيقة مــع القيادة في إيران. ال أحد 
ُيريد رؤية أمور فظيعة تحدث”.

عناصر من ميليشيات الحوثي في ميناء الصليف بالحديدة

ترامب خالل مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء اليابان

حشــد جديد لمقاتلين إلى الجبهات العسكرية في صنعاء وســاطة يابانيــة بيــن طهــران وواشــنطن لحــل الخالف
تسلل حوثي انتحاري في الحديدة ترامب: ال نسعى لتغيير نظام إيران
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فــي تصريحــات تحمــل هروبــا مــن المســؤولية وعجــزا عــن االلتفــات ونقد 
الــذات، قــال البريجادير جنرال حســن ســيفي، أحد مســاعدي قائد الجيش 
العقــاء  باألميركييــن  مــن وصفهــم  إن  اإليرانيــة،  مهــر  لوكالــة  اإليرانــي، 
وقادتهــم ذوي الخبــرة لــن يســمحوا لعناصرهــم “المتطرفة” بــأن يقودوهم 
لوضــع يكــون مــن الصعــب جدا الخــروج منه، لــذا فإنهــم لن يدخلــوا حربا. 
والغريــب أن تأتــي هــذه التصريحــات متزامنة مع اتهــام الجيش األميركي 
الحــرس الثــوري اإليراني بالمســؤولية المباشــرة عن هجمــات على ناقات 
نفــط قبالــة الميــاه اإلقليميــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي وقت 
ســابق من هذا الشــهر، وأن األلغام الاصقة المســتخدمة في الهجوم تعود 

للحرس الثوري.
المســؤول العســكري اإليرانــي يســتنجد بالعقــاء وذوي الخبرة مــن القادة 
األميركييــن مــن أجــل منــع قرار أميركي بشــن حــرب أو هجمات عســكرية 
ضــد إيــران، لكنــه في نفس الوقت يحمل تهديــًدا أو على األقل تلميحا بأن 
مثل هذه الحرب ســتكون كارثية على الجميع وخارج الســيطرة والتحكم، 
فهي تصف حال النظام اإليراني الذي يعيش هلًعا وخوًفا شديدا لما يعانيه 
مــن أزمــات مســتعصية علــى الحل داخليــا وضغوط هائلــة خارجية ليعدل 
مــن مســار سياســاته ويمتنع عــن تصرفاته العدائيــة وممارســاته اإلرهابية 
فــي المنطقــة، لكنه في نفــس الوقت يحاول الترويج “لقوتــه” القادرة على 
التصــدي ألي عــدوان وعلــى توســيع نطــاق هــذه الحــرب لتكون مثــل هذه 

الدعاية الواهية رادًعا للتفكير في قرار حرب ضد إيران.
وإذا كان حســن ســيفي يعــول علــى األميركييــن العقاء، فأيــن هم العقاء 
داخــل إيــران، وأيــن دورهم في كــف أذى أفعال المتطرفيــن اإليرانيين عن 
دول وشــعوب المنطقة والعالم والتي يتســع نطاق خطورتها يوما بعد يوم 
وتشــكل تهديــدا علــى مصالــح اســتراتيجية لــدول العالــم بحيــث ال يمكــن 

الصبر عليها كثيرا وتفرض التحرك لوقفها.

فقبل أن يفتش “سيفي” في الدفاتر األميركية عليه أن يقلب  «
صفحات “التطرف” اإليراني ويعمل على محو هذه الصفحات من 

خالل العقالء إن وجدهم.

في أفضل شهر وفي أفضل لياليه استشهد اإلمام علي بن أبي طالب “عليه السام”، 
وقد تربى وعاش في كنف ابن عمه رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم ونهل منه 
الِعلم والحكمة والشجاعة بعد اإليمان، خاض الكثير من المعارك في عهد رسول هللا 
صلى هللا عليه وآله وسلم وبعده حتى لقَي ربه مضرًجا بدمائه في مسجد الكوفة.

نســتذكر هــذه الشــهادة ومعهــا حياتــه الكريمــة التي عاشــها من أجل اإلســام ونبيه 
والمســلمين، ومــن أجــل إعــاء شــأن األمة اإلســامية التــي وهبها شــجاعته للدفاع 
عنها وعن أبنائها، نقف متأملين في هذه الذكرى الجليلة األليمة لرجل كانت والدته 
وشــهادته في بيت هللا أثناء صاته خاشــًعا، ولمواقفه وشــخصيته التي َكَتَب عنها 
الكثير من الكتاب والُعلماء واألدباء، وعدله الذي شمل المسلمين وغيرهم، وعطائه 
لجميــع أبنــاء األمــة ُمحقًقا المســاواة في توزيع الثروة بينهم علــى اختاف أديانهم، 
وعلمه الذي غرف منه كل من جالســُه وســمع منُه وســألُه، وقضائه الذي كان هدايًة 
وتقويًما لجميع الُمتقاضين وِعلًما للقضاة، لم يتعصب لرأيه أبًدا ولم ينتقم من أحٍد 

أبًدا ولم يرد سائًا أبًدا.
اغتيــل قبلــه الخليفــة الثانــي ثــم الثالــث، انتهــت حياتهــم بعــد أن ســادت النزاعــات 
والصراعــات، صراعــات زرعهــا أعــداء األمــة للنيــل منهــا ومــن أبنائهــا، ومن رســالتها 
الخالدة، نزاعات تســتفيد منها كل القوى الطامعة واالنتهازية التي خســرت مواقعها 
باألمــس ورغبــت باســتردادها اليــوم الســتبدال نهــج الحــق بمبادئــه وأخاقــه بنهــج 
الباطــل والكــذب والغــدر، نزاعــات وصراعــات جــاءت حلولهــا فــي اإلســام وقرآنــه 
المجيــد، حلــول بعيــدة عــن التعصب والكــره والحقد واالســتئثار. إن اغتيــال اإلمام 
علــي “عليــه الســام” والكثيــر مــن القــادة والُعلمــاء اإلنســانيين الُعظمــاء باختــاف 
عطاءاتهــم يؤكــد أن الســيف لــم ُيحقق يوًما حًا، ولــم تحقق الجرائم يوًمــا العدالة، 

ولم ُيحقق الُعنف يوًما السام.

إن الضاللية الَعمياء تهدف إلبقاء األمة في ظالم دامس ليقيدوها  «
بانحرافهم وفسادهم، فهؤالء ال يجرؤون على مواجهة الحق في النور بل 

في عتمة الليل، فتلك الفئة القاتلة استقبلت الباطل لتحقيق أهدافها 
ونيل بغيتها، فخسرت بذلك الُدنيا واآلخرة، وفاز الضحايا بالشهادة 

والثبات على القيم والثبات على الحق، وأرست شهادتهم مداميك رسالة 
األمة الخالدة، وظلت ذكراهم باقية في الدنيا وسعيدة في اآلخرة.

وماذا عن عقالء إيران؟

في ذكرى استشهاد اإلمام علي بن أبي طالب

إذا تحركت أميركا فابحث عن الصين!
منذ تولي ترامب الســلطة في البيت األبيض وبدء احتكاكاته 
بــدأ  االقتصاديــة والتجاريــة المباشــرة والقويــة مــع الصيــن، 
الكثيــر من المحللين السياســيين واالســتراتيجيين في العالم 
يبحثون ويكتبون عن طبيعة العاقة بين البلدين ومســتقبلها 
وتأثيراتهــا علــى باقي دول العالم، خصوصًا المناطق الحيوية 
كمنطقتنا، والحقيقة أن القلق األميركي من الصين ليس وليد 
اليوم، بل هو قديم وفي تصاعد كبير، ولعل المراقبين للوضع 
بالشــأن  البالــغ  المتحــدة يلمســون االهتمــام  داخــل الواليــات 
الصينــي، ســواء فــي اإلعــام أو مراكــز األبحاث، وعلى ألســن 

كبار االقتصاديين والسياسيين والعسكريين األميركيين. 
واالمبراطوريــات  الــدول  صعــود  بأحــداث  ملــيء  التاريــخ 
وهبوطهــا، لكــن مــا يجــري مــع الصيــن اليــوم لــم يحــدث فــي 
التاريــخ – الموثــق - علــى اإلطــاق مــن ناحيــة قــوة صعودها، 
احتياطهــا  كان  الثمانينــات  فــي  الصيــن  أن  معرفــة  ويكفــي 
بينمــا  األميركــي،  االحتيــاط  ســدس  ســوى  يمثــل  ال  النقــدي 
وكان  ضعفــا!   25 مــن  ألكثــر  وصــل  األخيــرة  الســنوات  فــي 
الناتــج المحلــي الصينــي ال يتعــدى 10 % مــن الناتــج المحلي 
األميركــي بينمــا فــي الســنوات األخيــرة تجــاوز 60 % مقومــًا 
بالــدوالر، أما بحســب القوة الشــرائية فقد تجــاوز حاليًا الناتج 
األميركــي. ليــس فقــط في الشــأن االقتصادي بل فــي المجال 
العســكري أصبحت الصين تهدد سيطرة أميركا وحلفائها على 
المحيط الهادي وخصوصًا جزر وممرات بحر الصين الجنوبي 

وباألخص “مضيق ملقه”.
مــا عاقتنــا نحــن بــكل ذلــك؟ أوالً فلنعلــم بأنه في عــام 2025 

فــإن 90 % مــن نفــط وغاز الشــرق األوســط ســوف يعبــر بحر 
الصيــن  أن  علــى  مبنيــة  الصــراع  طبيعــة  الجنوبــي،  الصيــن 
تحاول تغيير قواعد اللعبة الدولية التي تأسســت بعد الحرب 
العالميــة الثانيــة فيما يخــص الممرات االســتراتيجية للتجارة 
العالمية ومنها الطاقة. أميركا تنتشر في بحر الصين الجنوبي 
بأســطولها الســابع الــذي يحــوي ٢٨٠ قطعــة بحريــة لحمايــة 
حلفائهــا وضمــان الممــرات الدوليــة لتجارتهــم، وهــي تســيطر 
بالكامــل علــى مضيق ملقــه الذي يمثل شــريان الحياة للصين، 
تواجه الصين ذلك بتأسيســها أســطوالً ضخمًا بلغ ٣٢٠ قطعة، 
كمــا أنها كانت قد تعاملت بشراســة مــع جيرانها حلفاء أميركا 
حيــث أزاحــت األســطول الفلبينــي وطــردت الفيتنامييــن مــن 
جزرهــم، وهي تيســطر حاليًا علــى حوالي 95 % من جزر هذا 

البحر. 

ما يقلق أميركا وقوى عالمية أخرى هو مشروع  «
“الحزام والطريق” الذي سيكون لمنطقتنا دور رئيس 
في عمله ونجاحه، والذي سينقذ الصين من القبضة 

األميركية في بحر الصين الجنوبي، وسيفتح لها العديد 
من الطرق والممرات. أما القلق األميركي والدولي فهو 

اعتقادهم بأن الصين لها طموحات سياسية طويلة 
المدى من هذا المشروع للسيطرة على أغلب مناطق 

العالم الحيوية ومنها منطقتنا، خصوصًا أنها بدأت 
مؤخراً إنشاء قواعد عسكرية خارج حدودها في أفريقيا. 

أول وأهم سبب الهتمام أميركا بمنطقتنا حاليًا هو 
الصين والطاقة التي تغذيها، ثم تأتي األسباب األخرى.
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عطا الشعراوي

عبدعلي الغسرة

Ata2928 
@gmail.com

“القلق األميركي من الصين  «
في تصاعد كبير، والمراقبون 

يلمسون ذلك، سواء في 
اإلعالم األميركي أو مراكز 
األبحاث أو على ألسن كبار 
االقتصاديين والسياسيين 

والعسكريين”.
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 في أحاديث سيدي 
سمو رئيس الوزراء

تمثل الشــقيقة الكبرى المملكة العربية الســعودية بالنسبة إلى سيدي صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه 
هللا ورعــاه طريقــا حافــا باالنتصــارات وبلــدا عظيمــا أغنى اإلنســانية بالقيم 
والمثــل والســام عبــر عصــور ملوكــه الزاهيــة المجيــدة منــذ عهــد المؤســس 
الملــك عبدالعزيــز طيــب هللا ثــراه... باد بوصفها صاحبة الصوت الســائد في 
كل مــا يخدم قضايا اإلســام والمســلمين وتســهم بشــكل متزايــد ليعم الخير 
علــى اإلنســانية، ولهــا تاريــخ عريــق ومبادئ راســخة منذ أزمان فــي الوقوف 
مــع األشــقاء، لهــذا دعــا ســيدي ســمو رئيــس الــوزراء الموقــر أيــده هللا خال 
اســتقبال ســموه عــددا مــن كبــار أفــراد العائلــة المالكــة الكريمة والمســؤولين 
األحــد الماضــي  )العرب والمســلمين بــأن يضعوا ثقلهم خلــف المملكة العربية 
الســعودية الشــقيقة خصوصا في خضم التطورات المتسارعة والمستجدات 
والتحديــات الخطيــرة التــي تشــهدها المنطقــة، فالمملكــة العربية الســعودية 
الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومؤازرة ولي عهده عمود استقرار 
األمــة وأســاس ســامها وأمنهــا، والمرتكــز الــذي تتكئ عليــه األمتيــن العربية 
واإلســامية لمواجهــة التحديــات كافــة(، كما قال ســموه أيــده هللا في إحدى 

المناســبات )إن التاريــخ لــن ينســى للســعودية أنهــا حمــت العرب والمســلمين 
ووحدت كلمتهم(.

دول الخليــج والمنطقــة العربيــة فــي امتحــان كبيــر، وتكمــن عناصــر القــوة 
العربيــة مــن أجــل األمن واالســتقرار ومواجهــة األخطار المشــتركة في وضع 
كامــل الثقــة والثقــل خلف المملكــة العربية الســعودية، فهي على مــر التاريخ 
الدرع الحصينة لألمتين العربية واإلسامية، وسبق أن كتبنا أن العبء الذي 
تتحمله المملكة العربية  السعودية أعزها هللا ثقيل وعظيم في الوقت نفسه، 
إنــه عــبء الوجــدان العربي كله وتجســيد البعــد الحقيقي لألعمــال البطولية 

التي يقوم بها ملوك وحكام آل سعود أعزهم هللا.

المملكة العربية السعودية بفضل من الله تمتلك مستوى التفوق  «
والقدرة على الثبات أمام تحديات األزمنة الراهنة، فقد منحها الله قوة 

متكاملة متفوقة كما ونوعا وتستطيع أن تدافع عن أشقائها على 
جبهات عديدة متنوعة، إنها قوة كبيرة وضخمة وتبذل جهودا جبارة 

في سبيل األمن واالستقرار العربي واإلسالمي والسير نحو آفاق القوة 
والمنعة والتقدم واالزدهار.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

خليفة بن سلمان رؤية تحقق الخيال المحال
علــى قــدر أهل العزم تأتي العزائم.. وتأتي على قدر الكرام 
المــكارم، وتعظــم فــي عيــن الصغيــر صغارهــا.. وتصغر في 

عين العظيم العظائم.
هــل نبــدأ بإنجــازات صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة 
بــن ســلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقــر في االقتصاد، 
وإن كان ســرد إنجــازات ســموه ليــس لــه أي حــد وال تكفيه 
صفحات، صفحات مضيئة تألألت بإنجازات جريئة وجبارة 
ضربت أعماق األرض فجعلت للمحال وجودا، وذلك عندما 
تمثلــت الرؤيــة واإلرادة وحب الوطن الــذي قدمه على أية 
منفعــة، فتكللــت أمامــه الصعــاب وأزال العقبــات بقوانيــن 
مشجعة حفظت الحقوق وصانت اإلنجازات ورعتها حتى 

يتم ما أراد من خير للوطن والمواطن.
رؤيــة مســتنيرة أنــارت البحريــن وســطع ضوءهــا علــى من 
حولهــا مــن دول الخليــج، فاســتمدت منــه واســتلهمت مــن 
رؤيته، وما نشــهده اليوم ونلمســه في البحرين نتيجة عمل 
مضن أخذ من صحة ســموه، حين جعل شــغله الشاغل بناء 
هذا الوطن، الذي مازال يشــغل باله في كل لحظة وســاعة، 
فهــذه حالــة بالتأكيــد طبيعيــة عندمــا يحيــل ســموه األمــور 
العظيمــة ضئيلــة أمــام هدفــه األول وهــو بنــاء دولــة قوية، 
بحفاظه على مكانتها االقتصادية التي قضى سنوات عمره 
فــي تأسيســها ورعايــة مكتســباتها، نعــم يبــذل كل جهــده، 
وإن واجــه الصعوبــات، إال أنه علــى قدر العزم تأتي العزائم، 
ومــا نعيشــه اليــوم هو ما نســجه خليفــة بن ســلمان برؤيته 
ورغبــة تخالــج صــدره وال تنــام أبــدًا بــأن تكــون البحريــن 

األولــى اقتصاديــا، كما كانت األولى تعليميا، وهاهي صارت 
األولــى صحيــا، وما التكريم الدولي لســموه من قبل منظمة 
الصحــة العالميــة كقائــد عالمــي فــي مجال الصحــة إال دليل 
علــى دوره محليــًا وعالميــًا، نعــم إنــه أنجــز ومــازال ينجــز 
فــي كل المجــاالت مــن صــرح تعليمــي، إلــى صــرح صحــي، 
وقطــاع اقتصــادي يمســكه بيــده حتــى يرفعه كلمــا اهتز أو 
تعثــر، برؤيتــه بأفكاره بحكمتــه بنظرته الثاقبــة التي ترتكز 
على مصلحة البحرين البعيدة والدائمة، نعم ســموه ال يلجأ 
إلــى حلــول غير مدروســة وال يعتمد على أفــكار عاقبتها قد 
تكون مكلفة على االقتصاد، فالحكمة هي رأس العقل، وقد 
حبــا هللا خليفــة بن ســلمان عقا مســتنيرا وحكمة أصبحت 
مدرســة في علوم السياســة واالقتصاد ال مثيل لها، أسســها 
مــن ســخر ســنوات عمــره لخدمــة أرض أحبها بــكل إخاص 
وأخلص لها أكبر ما يحمله اإلخاص من مبادئ وتضحيات.

قد ال تحمل الكلمات صورة واضحة بالضبط، لكن  «
الواقع يكفي أن يشهد على فكر خليفة بن سلمان 

المستنير، الذي يرفع بيده الحواجز التي تحد من تقدم 
البحرين وتطورها، نعم اليوم البحرين بحاجة أكثر 

من أي وقت مضى ألن تستنير بحكمته ورأيه السديد 
الذي طالما كان صمام األمان في الظروف الصعبة 

والخطيرة التي اجتازتها البحرين بفضل صاحب العزم 
الذي يسير العزائم بمعونة الله ثم برغبة صادقة 

ال تستعظم الصغائر بل تتضاءل أمامها العظائم، 
فيتحقق منها ما يفوق الخيال المحال.

نجاة المضحكي

“سمو األمير خليفة بن  «
سلمان عقل مستنير 

ومدرسة في علوم السياسة 
واالقتصاد، أسسها لخدمة 

أرض أحبها بكل إخالص”.

خالد عبدالعزيز النزر



تــوج ســمو الشــيخ محمــد بــن ســلمان بــن حمــد آل خليفــة فريق ســالح الجو الملكــي البحرينــي بطالً للنســخة الرابعــة لبطولــة المدفعيــة الملكية 
الرمضانية للضباط لكرة القدم المقامة تحت رعاية ســموه على ملعب المدفعية الملكية، بحضور اللواء الركن طيار الشــيخ حمد بن عبدهللا آل 
خليفــة قائــد ســالح الجــو الملكــي البحريني، واللواء الركن بحري محمد يوســف العســم قائد ســالح البحريــة الملكي البحريني، والشــيخ علي بن 
خليفة آل خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم، والعميد الركن الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة مساعد قائد المدفعية الملكية وعدد من 

كبار ضباط قوة دفاع البحرين.

وتضمنــت الفعاليــة أيضــا مبــاراة اســتعراضية 
بيــن نجــوم منتخــب البحريــن القدامــى لكــرة 

القدم بين شوطي المباراة.

وجاء تتويج ســموه لفريق ســاح الجو الملكي 
البحرينــي بعــد فــوزه بنتيجــة )1-2( على فريق 
ســاح البحريــة الملكي البحريني، فــي المباراة 

النهائيــة التــي جمعــت الفريقيــن، حيــث تفضل 
ســمو الشــيخ محمــد بــن ســلمان بــن حمــد آل 
خليفة بعد انتهاء المباراة بتتويج فريق ســاح 

الجــو الملكــي البحرينــي بالمركــز األول وفريق 
كمــا  الثانــي،  بالمركــز  الملكــي  البحريــة  ســاح 
تفضل ســموه بتكريــم نجوم منتخــب البحرين 
القدامــى لكــرة القدم وتكريــم أفضل العب في 
البطولــة، وهداف البطولــة وأفضل حارس، كما 
قــدم مســاعد قائــد المدفعيــة الملكيــة لســموه 

هدية تذكارية بهذه المناسبة.
وفــي الختــام، أشــاد ســموه بمســتوى التنظيــم 
العالي لهذه البطولة وما شــهدته من منافســات 

قويــة بيــن الفــرق المشــاركة، مثنيا ســموه على 
جهــود قــوة دفــاع البحريــن ودعمها لمثــل هذه 
األنشــطة الرياضية، وبجهــود المدفعية الملكية 
الرابــع علــى  للعــام  البطولــة  إقامــة هــذه  علــى 
التوالــي، وأعــرب ســموه عــن شــكره وتقديــره 
لمشاركة نجوم منتخب البحرين القدامى لكرة 
القــدم فــي هــذه البطولــة، ولجميــع الوحــدات 
المشــاركة والاعبين، متمنيا ســموه للجميع كل 

التوفيق والنجاح.

المنامة - بنا

سمو الشيخ محمد بن سلمان متوجا سالح الجو الملكي

سموه متوسطا الفريق البطل
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برعايــة كريمــة مــن ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفــة، تنطلق اليوم 
)الثالثاء( بطولة المغفور له بإذن هللا تعالى سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة وذلك على مالعب نادي الرفاع الرياضي بالحنينية.

ويشــارك فــي البطولــة ثمانيــة فــرق، وهي: 
فريق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  وفريــق 
خليفة، وفريق سمو الشيخ فيصل بن حمد 
آل خليفة، وفريق ســمو الشــيخ ســلطان بن 
حمــد آل خليفة، وفريق ســمو الشــيخ خالد 
بــن علــي آل خليفــة، وفريــق ســمو الشــيخ 
خليفــة بــن علــي آل خليفة، وفريق الشــيخ 
عبــدهللا بن خالد آل خليفة، وفريق الشــيخ 

خالد بن سلمان آل خليفة.
وبهذه المناسبة، قال رئيس اللجنة المنظمة 

لبطولــة المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى ســمو 
الشــيخ فيصــل بن حمــد آل خليفة، عبدهللا 
بــن شــريم إن اســتمرار إقامة هــذه البطولة 
بصفــة ســنوية ألكثر مــن 15 عاًما يدل على 
النجاح الكبير الذي تحققه، مشــيًرا إلى أنها 
تعد واحدة من البطوالت الرياضية العريقة 
التــي تقــام فــي شــهر رمضــان باســتضافة 

نادي الرفاع.
وأكد بن شــريم أن اللجنة المنظمة للبطولة 
علــى  البطولــة  هــذه  إقامــة  إعــادة  قــررت 
الملعــب الرئيــس بنادي الرفاع بعد أن كانت 

تقــام في صالــة المغفور له بــإذن هللا تعالى 
ســمو الشــيخ فيصــل بــن حمــد آل خليفــة 
بنــادي الرفــاع، موضًحــا أنهــا ســتقام علــى 

مدى يومين بمشاركة كبيرة.
وأضــاف: “نحــن نحــرص دائًمــا علــى تنفيــذ 
توجيهــات ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
البطولــة  هــذه  إقامــة  باســتمرارية  خليفــة 
تخليــًدا  ســنوًيا؛  تطويرهــا  علــى  والعمــل 
للذكــرى العطــرة للفقيــد الغالــي الــذي يملك 
المجــال  فــي  ومضيئــة  بــارزة  إســهامات 
الرفــاع  نــادي  وفــي  عمومــا،  الرياضــي 

الرياضي خصوصا”.
ونوه بن شــريم بالدعــم الكبير التي تحظى 
بــه هــذه البطولــة مــن جانــب ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، بدليل اســتمرارها 
عاًما بعد آخر ألكثر من 15 عاًما، مؤكًدا أنه 
يعتز كثيًرا بثقة سمو الشيخ ناصر بن حمد 
لهــذه  المنظمــة  اللجنــة  آل خليفــة برئاســة 
البطولــة، مبيًنــا أن إقامــة هــذه البطــوالت 
الشــباب  احتــواء  فــي  تســاهم  الرمضانيــة 
البحرينــي فــي فعاليــات رياضيــة تنافســية 

خال أيام الشهر الفضيل.

اليوم افتتاح بطولة فيصل بن حمد

عبدالله بن شريم سمو الشيخ فيصل بن حمد

ــأ الــــفــــائــــزيــــن ــ ــ ــن ــ ــ ــل وه ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــان تـــــــــــّوج الـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــد بـــــــن سـ ــ ــم ــ ــح ــ م

سـالح الجـو الملكـي بطـاًل لبطـولـة الضبـاط

هل ستنافس طائرة النجمة على مراكز المقدمة؟
ــي وتــــقــــلــــيــــص الــــمــــيــــزانــــيــــة ــ ــ ــش ــ ــ ــج ــ ــ بـــــعـــــد رحــــــيــــــل عــــــمــــــاد وال

يواجــه نــادي النجمــة أزمــة ماليــة نتيجــة تعثــر مشــروع االســتثمار والتــي أدخلته في 
دوامــة مــن الديــون، ســتدفع ثمنهــا جميع األلعــاب الرياضية فــي النادي وفــي مقدمتها 
لعبــة الكــرة الطائــرة التــي اعتــادت المنافســة علــى بطولتي الــدوري وكأس ســمو ولي 
العهــد وبلــوغ المربــع الذهبــي بشــكل اعتيــادي فــي كل موســم، إال أن الظــروف للفريق 
تستدعي التكاتف واالستعداد المبكر للموسم المقبل حتى ال يتراجع الفريق عن مراكز 

المقدمة.

 وكان النجمــة حقــق المركز الثالث في مســابقة 
الدوري في الموســم المنصرم، ووّدع منافسات 
أغلــى الكــؤوس مــن الــدور نصف النهائــي، فيما 
موســم  فــي  الــدوري  ببطولــة  مــرة  آخــر  تــوج 
2016/ 2017، وفــاز بكأس ســمو ولي العهد آخر 

بموسم 2008/ 2009.
 2019 /2018 الماضــي  الموســم  نهايــة  ومــع   
تلقــى  المقبــل  للموســم  التحضيــرات  وبــدء 
النجمــة ضربــة موجعة بخســارة اثنيــن من أبرز 

العبيه وهما صانع األلعاب عماد ســلمان والعب 
االرتكاز حســين مهدي الجشي وإن كان االثنان 
أنهمــا  إال  األساســية  التشــكيلة  علــى  يتناوبــان 
يشــكان ثقاً كبيًرا ويعتبران ركيزتين مهمتين 

عندما يكونان ضمن التشكيلة األساسية.
التعاقــدات  بخصــوص  الصــورة  تتضــح  ولــم   
علــى  النجمــة  نــادي  ســيبرمها  التــي  الجديــدة 
مستوى الاعبين أو على مستوى الجهاز الفني 
الوطنــي مشــعل تركــي هــو  المــدرب  وإن كان 

األقرب لتولي المهمة، كما تشــير بعض المصادر 
إلــى أن هنــاك عدة العبين يرغبون في المغادرة 
بعــد تلقيهــم عروًضــا أخــرى وهو ما يســتوجب 
مــن جهــاز اللعبة تــدارك األمــر والمحافظة على 
مــا تبقى من الاعبين وتدعيم صفوف الرهيب 

بمجموعــة مــن التعاقــدات المحلية مــع التعاقد 
البرازيلــي  مــع  بالتجديــد  ســواء  محتــرف  مــع 
هرنانديــز ضــارب مركــز 2 أو البحــث عــن العب 
بديل بحسب وجهة نظر الجهاز الفني الجديد.

 وســيؤدي تقليص الميزانيــة المخصصة لأللعاب 

الرياضيــة بنســبة 50 % إلــى حــدوث تأثيــر كبير 
بالنســبة للتعاقــدات المحليــة إال إذا تمكــن النادي 
من إدارة األزمة المالية بصورة مدروسة ومنظمة 
فإنه سيكون قادًرا على البقاء في مراكز المقدمة 
علــى األقــل دون التراجــع إلــى المركــز الخامــس 

علــى مســتوى لعبــة الكــرة الطائــرة تحديــًدا فــي 
ظــل بــروز أندية على خط المنافســة كنادي عالي 
الــذي حقق المركز الخامس في الموســم الماضي 
باإلضافة إلى الجهود التي يبذلها نادي النصر من 

أجل العودة إلى سكة المنافسة.

فريق النجمة المتوج بالبرونزية في الموسم الماضي عماد سلمان وحسين الجشي رحال عن الفريق فهل يلحقهما المحترف؟

حسن علي



اســتقبل رئيــس االتحــاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي بــن خليفة آل خليفة، ســفير 
جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة أنور حبيب هللا.

وقــد أكــد الجانبــان خــال اللقــاء 
أهميــة تعزيز التعــاون الثنائي بين 
مملكة البحرين وجمهورية الصين 
الرياضــي،  المجــال  فــي  الشــعبية 

خصوصا في مجال كرة السلة.
واشاد سمو الشيخ عيسى بن علي 
لجمهوريــة  الرياضــي  بالمســتوى 

الصيــن خصوصــا في مجــال كرة 
الســلة، متمنيــا ســموه لجمهوريــة 
فــي  والنجــاح  التوفيــق  الصيــن 
تنظيــم بطولــة العالم لكرة الســلة 
التي تستضيفها جمهورية الصين 
فــي الفتــرة 31 أغســطس ولغايــة 

15 سبتمبر 2019.

ومن جانبه، أشاد السفير الصيني 
الرياضــة  تشــهده  الــذي  بالتطــور 
فــي مملكــة البحريــن مــن خــال 
هــذا  فــي  الكبيــرة  اإلنجــازات 
القطــاع، خصوصــا التطــور الكبير 
الذي شهدته منافسات كرة السلة 

البحرينية.

سمو الشيخ عيسى بن علي يستقبل السفير الصيني

احتــل العــب منتخبنــا الوطنــي للســنوكر حبيــب صبــاح المركز الثالــث لبطولة 
لفــردي الســنوكر الرمضانيــة، والتــي  بــن جمعــة آل مكتــوم  الشــيخ مكتــوم 
اختتمــت منافســاتها مســاء الســبت علــى صالــة االتحــاد اإلماراتــي للبليــارد 

والسنوكر بالقوز.

وجــاء ذلك بعدما خســر حبيب مباراة 
الــدور قبل النهائي أمام بطل اإلمارات 
التــي  المبــاراة  فــي   )0/5( بنتيجــة 
أقيمــت بينهمــا يــوم الجمعــة ويحتــل 
بحســب نظــام البطولة المركــز الثالث. 
وتمــت مراســم التتويــج مســاء األحد 
اإلماراتــي  االتحــاد  رئيــس  برئاســة 
للبليــارد والســنوكر الشــيخ جمعــة بــن 
جمعــة آل مكتــوم، حيــث توج الاعب 
األول  المركــز  بــكأس  شــهاب  محمــد 
المركــز  بــكأس  ســيف  وعبدالرحمــن 
الثانــي والعبنــا حبيــب صبــاح بــكأس 
المركــز الثالــث وكأس أعلى معدل في 
البطولــة بـــ 108 نقــاط وخالــد الكمالي 

بالمركز الثالث أيضا.
منصــة  علــى  حبيــب  تواجــد  ويعتبــر 

التتويــج فــي هذه البطولة هــو الثالث 
علــى التوالــي، حيث ســبق لـ “الســوبر” 
أْن فاز بالمركز األول، ثم المركز الثالث 

كما حدث في هذه النسخة.
هــذه  فــي  “الســوبر”  مشــوار  وجــاء 
البطولــة بعدمــا خــاض أولــى مباراتــه 
في الدور 32، وفاز حينها على الهندي 
نيتن بنتيجة )0/4( وحقق أعلى معدل 
فــي البطولــة حتــى اآلن بـــ 108 نقاط، 
ثــم لعب فــي دور الـ 16 مع على العب 
العطــار،  عبــدهللا  اإلمــارات  منتخــب 
ليصــل   ،)  0/4  ( بنتيجــة  عليــه  وفــاز 
بعدهــا إلــى دور الـ 8 ويفوز على العب 
ظهــر  الــذي  شــريف  محمــد  باكســتان 
بمســتويات مميــزة في البطولــة ذاتها 
قبــل  الــدور  ليخــوض   .)1/4( بنتيجــة 

النهائــي مــع نجــم منتخــب اإلمــارات 
شــريف  محمــد  اإلنجــازات  وصاحــب 

ويخسر أمامه بنتيجة )0/5(.
تحقيــق  “الســوبر”  واصــل  وبذلــك 

المراكــز المشــرفة في ســجات بطولة 
مكتــوم بن جمعة، وأن منصة التتويج 

هدفــه األســمى في أية مشــاركة يضع 
قدمه فيها.

اتحاد البلياردو

ــات ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ نـــــــــــال جــــــــائــــــــزة أعـــــــلـــــــى مـــــــعـــــــدل فــــــــي الـ

حبيب ثالث الترتيب لبطولة مكتوم بن جمعة للسنوكر

تتويج حبيب بكأس أعلى معدل للنقاط في البطولة

مركز الهملة

أكملــت اللجنــة الرياضيــة بمركــز الهملــة اســتعداداتها النطــاق 
بطولــة األشــبال بــدورة مركــز الهملــة لكــرة القــدم علــى الملعــب 
العشــب الصناعي الصغير بالمركز مســاء الخميس ليل الجمعة، 
حيــث تم تقســيم الفــرق إلى 4 تلعب بنظــام المجموعة الواحدة 
مــن دور واحــد يتأهــل بطلها للنهائي فيمــا ياقي صاحب المركز 

الثاني والثالث لتحديد الفريق الصاعد للمباراة النهائية.

بطولتــي  مديــر  أكــد  وقــد   
البراعم واألشــبال بمركز شباب 
الهملة المدرب محمد المويشي 
على أن االســتعدادات مكتملة، 
الناشــئة  أمــور  أوليــاء  وحــّث 
الراغبيــن  أبنائهــم  تنبيــه  علــى 
يتــم  ولــم  الحضــور  فــي 
التواجــد  بضــرورة  تســجيلهم 
الصناعــي  العشــب  بملعــب 
إدماجهــم  يتــم  لكــي  الصغيــر 
بالبطولــة رغبــة مــن المركز في 
ضــم جميــع العبــي هــذه الفئــة 

باتــت  حيــث  اســتثناء،  دون 
كبيــًرا  مهرجاًنــا  البطولــة  هــذه 
ا يضمهــم جميًعــا، حيــث  ســنويًّ
يقــارب  مــا  مشــاركة  يتوقــع 
الـــ60 مــن أشــبال القريــة. علًمــا 
بــأن وقــد أحــرز فريــق الصغيــر 
الواعــد مصطفى عبــاس وقائد 
خليــل  محمــد  حســن  الدفــاع 
بطولــة العــام الماضــي 2018م 
بعــد فوزهــم بنتيجــة 3 أهداف 
فريــق  علــى  شــيء  ال  مقابــل 

الصغير علي حميد اسماعيل.

انطالق بطولة أشبال الهملة الكروية تكريم متطوعي “البحرين الدولية للطاولة”
الــنــجــاح تحقيق  عــلــى  بــحــرصــهــم  تــشــيــد  عــبــدالــعــزيــز  بــنــت  ــاة  ــي ح

االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  كّرمــت 
حيــاة  الشــيخة  الطاولــة  لكــرة  البحرينــي 
متطوعــي  خليفــة،  آل  عبدالعزيــز  بنــت 
بطولة البحرين الدولية العاشــرة للناشئين 
المملكــة  اســتضافتها  التــي  واألشــبال 
بتنظيــم من اتحــاد الطاولــة وبالتعاون مع 

االتحاد الدولي لكرة الطاولة.
أعضــاء  حضــور  التكريــم  حفــل  وشــهد 

مجلس إدارة اتحاد الطاولة.
 وقدمــت الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز 
شــهادات التكريــم لفريــق المتطوعيــن من 
الــدؤوب  بالعمــل  أشــاد  الجنســين، حيــث 
المتطوعيــن طــوال  بــه فريــق  قــام  الــذي 
الجهــود  بــذل  علــى  وحرصهــم  البطولــة 
والمســاهمة بشــكل كبيــر لتحقيــق التميــز 

في النجاح.
 وأعربــت الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز 
عــن تقديرهــا لكافــة العاملين فــي البطولة 

حيــث  المتطوعيــن،  فريــق  وخصوًصــا 
أوضحــت أن الفريــق الــذي يضــم كفاءات 
وطنيــة مخلصة ســاهمت بتحقيق النجاح 
للبطولــة بعــد عملهــم الكبيــر الــذي بذلــوه 
طــوال البطولة، وتمنت أن يســتمر الفريق 
المقبلــة وأن  البطــوالت  فــي  االتحــاد  مــع 

االتحــاد يفتخر ويعتز بهذه الشــراكة التي 
بنجــاح  المســاهمة  علــى  الحــرص  تؤكــد 
البطــوالت التــي تقــام علــى أرض المملكــة 
الغالية، متمنية لهم كل التوفيق والنجاح.

 مــن جانبــه، أعــرب فريــق المتطوعين عن 
إدارة  لمجلــس  وتقديرهــم  شــكرهم  بالــغ 

اتحاد الطاولة برئاســة الشــيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة وكافة أعضاء مجلس 
اإلدارة، حيث أعربوا عن ســعادتهم بنجاح 
بتحقيــق  الفعالــة  ومســاهمتهم  البطولــة 
النجاح، مؤكدين أنهم ســيكونون دائًما مع 

االتحاد في البطوالت المقبلة.

صورة جماعية للمكرمين

اتحاد الطاولة

الثالثاء 28 مايو 2019 
23 رمضان 1440

اتحاد ألعاب القوىاتحاد الطائرة

للكــرة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  أشــاد 
آل  محمــد  بــن  علــي  الشــيخ  الطائــرة 
خليفــة، بدعم اللجنــة األولمبية البحرينية 
برئاســة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  خليفــة 
رئيــس  والرياضــة،  للشــباب  األعلــى 
االتحــاد البحرينــي أللعاب القــوى لاتحاد 
الســتضافة بطولــة العالــم تحــت 21 عاًمــا 
التي ستحتضنها المملكة خال الفترة من 
18 لغايــة 27 يوليــو المقبــل برعاية كريمة 
مــن ممثل جالــة الملك لألعمــال الخيرية 
وشــئون الشــباب، رئيس المجلــس األعلى 
للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة.
 كمــا ثّمــن الشــيخ علي بــن محمــد اهتمام 
األولمبيــة  للجنــة  العــام  األميــن  ومتابعــة 
محمــد النصــف وحرصــه المتواصــل علــى 
متابعــة التحضيــرات الجاريــة الحتضــان 
الحدث العالمي، مشــيًدا بالزيارة التي قام 

بها النصف لاتحاد التي كان لها أبلغ األثر 
لدى كافة منتسبي االتحاد.

 وأشار إلى أن هذه الزيارة تعكس الجهود 
التي يبذلها النصف في سبيل تذليل كافة 
االتحــاد  طريــق  تعتــرض  التــي  العقبــات 
والخدمــات  التســهيات  كافــة  وتقديــم 
التــي مــن شــأنها أن تســاهم فــي إخــراج 
الحــدث بأفضــل صــورة، موضًحــا أن تلك 
الجهــود هي محل تقديــر واعتزاز مجلس 
إطــار  فــي  تصــب  وهــي  االتحــاد  إدارة 

التعــاون المشــترك بيــن االتحــاد واللجنــة 
األولمبيــة إلنجــاح بطولــة العالم تحت 21 
وتوفيــر كافــة االشــتراطات والمواصفات 
لتعزيــز  الدوليــة  المعاييــر  أعلــى  وفــق 
مكانــة البحريــن كوجهــة بــارزة الحتضــان 
كبــرى البطــوالت العالميــة لمــا لهــا مــن أثر 
إيجابــي في تحقيق العديد من المكاســب 
واإلعاميــة  واالقتصاديــة  الســياحية 
والترويــج لمملكــة البحرين وهــي أهداف 
تتوافق مع استراتيجية اللجنة األولمبية.

ســباق  بلقــب  أدماســو”  “داويــت  العــداء  فــاز 
 10 لمســافة  الدولــي  النيجيــري  “أوكبيكبــي” 
كيلومترات للرجال عندما أنهى مسافة السباق 
الســباق ويخطــف  28:48 دقيقــة، ليتصــدر  بـــ 
المركــز األول بــكل براعة، متفوًقــا بفارق ثانية 
واحــدة علــى العداء األثيوبي “تســيغو برهانو” 
الــذي أنهــى مســافة الســباق بـــ 28:49 دقيقــة 
فــي المركــز الثانــي، فيمــا جــاء العــداء الكيني 
“لوتيانــك كوســبانك” فــي المركــز الثالث بعدما 

أنهى مسافة السباق بزمن 29:02 دقيقة.
ونجــح عداؤنــا “داويــت أدماســو” فــي التفوق 
على نخبة من أبرز عدائي العالم المتخصصين 
في ســباقات المســافات الطويلــة على الطريق 
االتحــاد  مــن  معتمــد  الســباق  وأن  خصوًصــا 
الدولــي أللعــاب القوى )IAAF( وشــهد منافســة 
مراحلــه  مــدار  علــى  المتســابقين  بيــن  قويــة 
قبــل أن يتمكــن “داويت أدماســو” من أن ينهي 
المسافة في المركز األول ويرفع شعار االنتصار 
فرحــا بالفــوز تاركا خلفه بقيــة العدائين.  وعبر 

العــداء “داويــت أدماســو” عن ســعادته الكبيرة 
باالنتصــار فــي الســباق الذي أقيم تحت شــعار 
“العــدو مــن أجل المتعــة” مؤكًدا أن الســباق لم 
يكن ســهاً علــى اإلطاق ولكن بفضل تســلحه 
بــروح العزيمة واإلصرار والتحمل حتى الرمق 
األخيــر مــن الســباق فإنــه تمكــن مــن تحقيــق 

المركز األول بكل جدارة واقتدار.
كمــا أشــار إلى أن التحضير والتدريب المســبق 

النــوع مــن الســباقات كان أحــد عوامــل  لهــذا 
المســافات  ســباقات  وأن  خصوًصــا  النجــاح 
الطويلــة علــى الطريــق تتطلــب إعــداًدا جيــًدا 
والتكيــف مــع مســار الســباق الــذي يشــهد فــي 
العــادة الكثير مــن المنحــدرات والمطبات التي 
ينبغــي التعامــل معهــا بحذر واتــزان، مؤكًدا أن 
الفــوز بالمركز األول في هذا الســباق ســيمنحه 

دفعة معنوية لباقي االستحقاقات القادمة.

النصف لدى زيارته اتحاد الكرة الطائرة

فرحة داويت بتحقيق المركز األول

الطريــقأشــاد باهتمام النصف وشــكره على زيارة اتحــاد الطائرة علــى  كيلومتــرات   10 ســباق  بذهبيــة  ظفــر 

داويت يحقق المركز األول بسباق نيجيرياعلي بن محمد يشيد بدعم اللجنة األولمبية
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نال مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي على أصداء إيجابية بعد الحفل الختامي الذي 
جاء برعاية كريمة من قبل ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك المفدى 
لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة وبحضور نخبة 

من كبار الشخصيات من وزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى.

 وحظــي المهرجان بإشــادات واســعة من قبل 
النــواب  مجلســي  أعضــاء  مــن  وعــدد  وزراء 

والشورى، إضافة إلى مسؤولين رياضيين.
وكان ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
قــد تــّوج الفائزيــن بالمهرجــان خــال الحفــل 
االتحــاد  صالــة  فــي  أقيــم  الــذي  الختامــي 
البحرينــي لــذوي اإلعاقــة فــي مدينــة عيســى 
الرياضيــة بالرفــاع، حيــث تم تكريــم الفائزين 
فــي األلعاب الشــعبية واإللكترونيــة المختلفة 

التي يتضمنها المهرجان.
 وانطلــق مهرجــان ناصــر بــن حمــد الرمضاني 
المبــارك  رمضــان  شــهر  بدايــة  مــع  الشــعبي 
بتنظيــم من لجنة رياضات الموروث الشــعبي 
التابعة للجنة األولمبية البحرينية، حيث يبلغ 
مجمــوع جوائــز المهرجــان أكثر مــن 200 ألف 
دوالر أميركــي وزعــت علــى أصحــاب المراكز 

العشرة في كافة األلعاب.
أكثــر  فيــه  شــارك  الــذي  المهرجــان  وتضمــن 
مــن 5000 مشــارك عــدد مــن األلعــاب هي هي 
الكيــرم )فــردي وزوجــي(، الدامــة، الشــطرنج، 
سداســي  الكــوت  “الدومنــة”،  الدومينــو 
“بوســتة”، الهانــد، الســجن “لــودو”، إضافة إلى 
األلعــاب اإللكترونيــة المتمثلــة في كــرة القدم 
“FIFA19” وكرة السلة “NBA2k19” والببجي.

وزير التربية والتعليم: مهرجان 
متميز يعّزز الهوية الوطنية

 قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إن 
مهرجان ناصر بن حمد الشــعبي يحمل الكثير 
مــن األبعــاد ويســعى إلــى تحقيــق عديــد مــن 
األهــداف يدركها جيًدا أهل التراث والعاملون 
فيه، إذ يعتبر ملتقى واسًعا للهواة والشغوفين 
بالتــراث وخاصة في مجال األلعاب الشــعبية، 
كما أنه يعد وسيلة فعالة لتبادل الخبرات في 
المجتمــع فــي قالب تنافســي، ومن خاله يتم 
تذكــر الماضــي الجميــل والتعــرف إلــى حيــاة 
األجــداد ليتعلمهــا ليتناقلهــا األبنــاء واألحفــاد 
مــن األجيــال الســابقة، وهذا ما نســعى به في 
وزارة التربيــة والتعليــم، حيــث وضعنا خطط 
لتعزيز هذا المفهوم ســواء من خال المناهج 
الصفيــة  األنشــطة  خــال  مــن  أو  التعليميــة 

والاصفية.

 وتابــع الوزير النعيمي هناك دور اجتماعي 
بالغ األهمية للمهرجانات التراثية، لتحقيق 
قــدر أعلى مــن اإلبداع والتميز في طاقات 
المشاركين في هذا المهرجان المميز، كون 
المنافســات فــي األلعاب الشــعبية مرتبطة 
بشــكل متجــذر بالهويــة الوطنيــة، كمــا أن 
احتضــان المهرجــان لأللعــاب اإللكترونيــة 
يشــكر  ســابقة  ذاتــه  بحــد  يعــد  الحديثــة 
لهــذه  الشــباب  فشــغف  المنظمــون  عليهــا 
علــى  انعكــس  الحديثــة  التكنولوجيــا 

المشاركة الكبيرة.
 وأعــرب الوزير عن تقديره للقائمين على هذا 
ا اســتمراريته في الســنوات  المهرجــان، متمنيًّ
القادمــة ليكــون محطــة رمضانيــة مهمــة ذات 

بصمة تراثية وطنية.

 آل رحمة: فرصة للتعرف 
على األلعاب الشعبية

 أشــاد النائــب غازي آل رحمــة بمهرجان ناصر 
بــن حمد الرمضاني الشــعبي، مؤكًدا أنه يتيح 
لممارســة هواياتهــم ضمــن  للشــباب  الفرصــة 
نطــاق تنافســي مثيــر، حيث إن إقامــة بطولة 
األلعــاب الشــعبية والحديثــة ضمــن فعاليــات 
مهرجــان ناصــر بــن حمد الشــعبي يهــدف إلى 
إبــراز الــدور بأهميــة ترســيخ ثقافــة الموروث 
الوطني عند الشــباب، وإتاحة فرص التعارف 
والكبــار  والشــباب  الناشــئة  أمــام  والتنافــس 
فــي البحرين، وتعريفهم بــاألدوار االجتماعية 
والتربويــة لأللعــاب الشــعبية وحفزهــم علــى 

إحيائها بالممارسة.
 وأضــاف: أمــر رائــع أن يتم احتضان الشــباب 
البحرينــي فــي مثل هذه التجمعات التي تقام 
خصيًصــا في شــهر رمضــان المبــارك، واألروع 
مبادرة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
التــي تأتــي للحفــاظ علــى األلعــاب الشــعبية 
القديمــة، مشــيًدا بالــدور الكبير الــذي يقوم به 
ســموه مــن أجــل االرتقــاء بالحركــة الشــبابية 
والرياضيــة فــي مختلــف األلعاب. مشــيًرا إلى 
أن مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشــعبي 
بــل يتجــاوز  الشــباب فقــط،  ال يقتصــر علــى 
ــا يشــهد العديد من  ذلــك كونــه مهرجاًنــا عائليًّ
الفعاليــات ويخلــق أجــواء تنافســية ترفيهية 

جميلة.

 منفردي: مزيج بين الموروث 

في الماضي والحاضر

أشــار عضــو مجلــس الشــورى رضــا منفــردي 
إلى أن هذا المهرجان الذي يحمل اسًما غالًيا 
ــا  علــى قلوبنــا جميًعــا يعتبــر مهرجاًنــا ذهنيًّ
متكامــاً مــن خــال مــزج األلعــاب الشــعبية 
القديمــة التــي يمارســها المجتمــع البحرينــي 
التــي  الحديثــة  اإللكترونيــة  األلعــاب  مــع 
ا، حيث يعد مهرجان  يمارســها الشــباب حاليًّ
ناصــر بــن حمــد الرمضاني الشــعبي مهرجان 
متكامــل، ألن كل األلعاب ســواء الشــعبية أو 
اإللكترونيــة تعتمــد علــى التفكيــر الذهنــي، 
واإلقبــال الكبير من الشــباب على المشــاركة 
فــي مختلف األلعاب يــدل على النجاح الذي 
حققــه هــذا المهرجــان فــي نســخته األولــى، 
وهــذا المهرجــان المتكامــل يمــزج الماضــي 
والحاضــر والمســتقبل ويشــكل لوحــة فنيــة 

لتنمية التفكير لدى عقول الشباب.
 وأوضح أن مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني 
الشــعبي يعتبر نواة الكتشاف مواهب جديدة 
فــي األلعــاب الذهنية واإللكترونيــة، خصوًصا 
وأن هذه األلعاب لها بطوالت عالمية، موضًحا 
أن الشباب البحريني قادر على الوصول لتلك 
البطوالت العالمية، وهذا ما يســعى إليه ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد فــي إيصــال الشــباب 
المملكــة  لرفــع علــم  العالميــة  إلــى  البحرينــي 

عالًيا.
التــي تبذلهــا لجنــة   وثّمــن منفــردي الجهــود 
للجنــة  التابعــة  الشــعبي  المــوروث  رياضــات 
األولمبيــة البحرينيــة، شــاكًرا جميــع الجهــود 

التي قدمت وساندت هذا المهرجان.

النعيمي: إحياء الموروث الشعبي

 ومــن جهته، قال النائب علي النعيمي “نشــكر 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة لرعايته 
لهــذا المهرجــان المتميــز الــذي مــزج الماضــي 
ومــا  شــريف،  تنافســي  قالــب  فــي  بالحاضــر 
أواله ســموه مــن حــرص علــى إتاحــة المجــال 
أمــام أبناء البحرين للتمتــع بأجواء المهرجان 
التــي تتميــز بإقامة فعاليات وأنشــطة مميزة، 
ومــا  والوطنــي،  الشــعبي  المــوروث  إلحيــاء 
ســواء  كبيــر  إقبــال  مــن  المهرجــان  شــهده 
أو  فعالياتــه  ومتابعــة  بحضــور  يتعلــق  فيمــا 
بأعــداد المشــاركين المتقدميــن فــي أنشــطته 
ومسابقاته، التي بلغت قبل انطاقته وفق ما 

أعلنته إدارة المهرجان نحو 5 آالف مشارك.
وأضــاف ولعــّل أســباب نجــاح هــذا المهرجــان 
الــذي  الشــعبي  واالهتمــام  الرســمي  الدعــم 
بــه فــي البحريــن، وحــرص الشــباب  يحظــى 
على المشــاركة في المهرجان وإبداء حرصهم 
للمحافظــة علــى موروثهــم الشــعبي، وهــذا ما 

سيساهم في ديمومته مستقباً.

الدمستاني: التعريف 

بالموروث الشعبي وأهميته

قــال النائــب أحمــد الدمســتاني إن المهرجــان 
حظــي باهتمــام كبيــر مــن قبــل ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وســعيه ألن يكــون 
خارطــة  ضمــن  الشــعبي  المهرجــان  هــذا 
المهرجانــات فــي المــوروث الشــعبي واأللعاب 
الشــعبية البحرينية وأن يســاهم في التعريف 
بتــراث وثقافــة وتاريخ البحريــن وخاصة في 

جانب األلعاب الشعبية.
ناصــر  مهرجــان  يعتبــر  الدمســتاني  وبّيــن   

ا يســاهم  ــا اجتماعيًّ بــن حمــد الشــعبي ثقافيًّ
لنــا األجــداد  فــي تعزيــز القيــم التــي نقلهــا 
باإلضافة إلى تنمية روح المنافسة الشريفة 
بيــن جميــع المشــاركين فــي المهرجــان، وما 
شهدناه من خال المشاركة الكبيرة من فئة 
الشــباب إال دليــل واضح علــى نجاح مبادرة 
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة في 
تعزيــز القيــم األصيلــة فــي المجتمــع، ولعــّل 
أبــرز المكاســب التــي حققهــا المهرجــان هــو 
أحيــاء المــوروث الشــعبي البحرينــي بقالب 
حداثــي متطــور وتفعيــل العمــل الجماعــي 
المشــترك وتنميــة كفــاءات الشــباب وإبــراز 
األنشــطة والطاقــات، مشــيًرا إلــى أن تعــدد 
المزيــد  الشــعبية يســاهم فــي  المهرجانــات 
مــن المنافســة لتقديم األفضل والســتيعاب 

طاقات الشباب المتجددة.

الدوسري: نشر الوعي بين 

الشباب للمحافظة على الموروث

رئيــس  الدوســري  عبــدهللا  النائــب  أوضــح 
اللجنــة الدائمة للشــباب والرياضــة بمجلس 
النواب أن إبراز الهوية البحرينية عبر إقامة 
الشــعبي  بالمــوروث  يعنــى  كبيــر  مهرجــان 
ويحمــل اســم ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد 
آل خليفة يمثل للمشارك الكثير، فمن خال 
هــذا المهرجــان الــذي جمــع بيــن خصوصية 
متنوعــة،  ألعــاب  فــي  والحاضــر  الماضــي 
الشــعبي  بالمــوروث  الوعــي  لنشــر  يهــدف 
وتأكيــد معانــي االنتمــاء بإمكانيــات حديثة 
ووســائل متطورة، مشــيًدا باالهتمام الكبير 
الــذي يوليــه ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة كونــه يــدرك أن للمهرجــان أبعــاًدا 
بأهميــة قيمــة التــراث والعمــل علــى صونــه 

ونشــر الوعي بين الشــباب للمحافظة عليه، 
كمــا أن هذا المهرجان فرصة ممتازة لعرض 
مهــارات المشــاركين فــي األلعــاب الشــعبية 
والحديثة مشــيًدا بمســتوى التنظيم العالي 
الذي ســاهم في اجتذاب الشــباب للمشاركة 

في المهرجان.
 وأكد الدوسري أن مجلس النواب ومن خال 
لجنــة الشــباب والرياضــة تدعــم كل الجهــود 
التــي يقــوم بهــا ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة والهادفــة لحفظ الموروث الشــعبي 

واأللعاب الشعبية البحرينية.

النفيعي: صورة ناصعة 

للموروث الشعبي

ومن ناحيته، أشــار النائــب إبراهيم النفيعي 
الشــعبي  بــن حمــد  ناصــر  إلــى أن مهرجــان 
يعــد بمثابــة مركــز مهــم للتعريــف بالموروث 
المشــاهدة والمشــاركة  مــن خــال  الشــعبي 
الجيــل،  هــذا  أبنــاء  تجــذب  التــي  الحيــة 
مــن  المــوروث  عــرض  طريــق  عــن  فضــاً 
خــال المســابقات الكثيــرة والمتنوعــة التي 
احتضنهــا المهرجــان والتــي تأتــي فــي إطار 
فئاتــه،  بــكل  والجمهــور  للمشــارك  متميــز 
معتبــًرا أن هــذا المهرجان يعطــي صورة عن 
المــوروث الشــعبي األصيــل، إذ يغلــب عليــه 
عــرض نمــاذج حية للمنافســات عبــر األلعاب 
مــن  الكثيــر  واســتطاع  والحديثــة  القديمــة 
الــزوار أن يتعلــم مــا كان األجداد يمارســونه 

من ألعاب بشكل ترفيهي تنافسي.
 وأعــرب النفيعــي عــن شــكره لســمو الشــيخ 
مبادراتــه  علــى  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
المتميــزة التــي يســاهم مــن خالهــا في حفظ 

الموروث الشعبي البحريني.

أصداء إيجابية لمهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي
ــورى ــ ــش ــ ــي الــــنــــواب وال ــس ــل ــج ــن الـــــــــوزراء وأعــــضــــاء م ــ ــة م ــ ــع ــ إشـــــــادة واس

لجنة الموروث
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اللجنة األولمبية

أشاد األمين العام للجنة األولمبية البحرينية محمد النصف بالنجاح الباهر لمهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي الذي 
نظمتــه لجنــة رياضــات المــوروث الشــعبي التابعة للجنة األولمبيــة البحرينية برعاية كريمة من ممثــل جاللة الملك لألعمال 

الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وأكــد النصــف أن حضــور ورعاية ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة الحفل 
الختامــي كان لــه أبلــغ األثــر فــي نجــاح 
الحــدث  وإظهــار  المهرجــان  فعاليــات 
بأجمــل صــورة، وهــو امتداد لمــا يقدمه 
الرياضيــة  للحركــة  دعــم  مــن  ســموه 
واهتمــام متواصــل برياضــات الموروث 

الشــعبي؛ بهــدف الحفــاظ علــى األلعاب 
الشــعبية البحرينية القديمة التي تعتبر 
جــزءا ال يتجزأ من المــوروث البحريني 

األصيل.
األولمبيــة  اللجنــة  أن  النصــف  وأكــد 
وبتوجيهــات مــن النائــب األول لرئيــس 
والرياضــة،  للشــباب  األعلــى  المجلــس 

البحرينيــة،  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس 
رئيــس االتحــاد البحريني أللعاب القوى 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة 
حرصــت علــى دعــم المهرجــان؛ بهــدف 

إنجاحه.
أطلــق  الــذي  المهرجــان  أن  وأضــاف 
بمبادرة ورعاية كريمة من ســمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة حقق األهداف 
شــكل  بعدمــا  إقامتــه،  مــن  المرجــوة 
ملتقــى رياضيــا شــعبيا تنافســيا مميــزا 
فــي أجــواء رمضانيــة مباركــة، مشــيدا 
بحجــم المشــاركة الواســعة مــن عشــاق 
الشــعبي،  المــوروث  رياضــات  ومحبــي 
إضافة إلى األلعــاب اإللكترونية، والتي 
تعكــس حجم إقبــال الجمهور على مثل 
فــي  شــعبيتها  وتنامــي  األلعــاب  هــذه 

الوسط المحلي.
كمــا أشــاد النصــف بالجهــود التنظيميــة 
رياضــات  لجنــة  بذلتهــا  التــي  الرائعــة 

المــوروث الشــعبي برئاســة خليفــة بــن 
عبــدهللا القعــود من خــال توفيــر كافة 
التراثــي  للحــدث  النجــاح  مســتلزمات 
الشــعبي الرياضــي األكبر من نوعه على 
مســتوى المملكــة، والــذي حــول مدينــة 
عيســىى الرياضيــة إلى مجمــع متكامل 
الشــعبية  األلعــاب  كافــة  علــى  يحتــوي 
التراثيــة القديمــة التــي تجتــذب كافــة 
شــرائح المجتمــع ومــن جميــع األعمــار 
بجوائــز قيمــة وخدمــات متكاملة، وهو 
ما ســاهم فــي أن يحقــق المهرجان هذا 

النجاح المتميز.

دعم ناصر بن حمد وراء النجاح الباهر للحدث
ــق أهــدافــه ــق ــشــعــبــي ح ــي ال ــان ــض ــرم ــد ال ــم ــن ح ــان نــاصــر بـ ــرج ــه ــف: م ــص ــن ال

محمد النصف



أشــاد رئيــس نــادي مدينة عيســى أحمد جاســم العكبــري بالجهــود المضنية التــي يبذلها رئيس 
االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة، في إطار حرص ســموه 
علــى مواصلــة العطــاء والتطويــر للعبــة كــرة الســلة التي شــهدت ازدهــارا كبيرا في الســنوات 

األخيرة بفضل اهتمام ودعم سموه.

العكبــري عــن تقديــره لســمو الشــيخ  وأعــرب 
عيســى بن علي للدعم الالمحدود الذي يقدمه 
ســوه لألنديــة الوطنيــة عمومــا ولنــادي مدينة 

عيسى خصوصا.

ونــوه العكبــري باهتمام ســموه الكبيــر باألندية 
طفــرات  حققــت  اللعبــة  أن  مؤكــدا  الوطنيــة، 
نوعيــة فــي عهد ســموه، مشــيرا إلى أن ســموه 
حريــص كل الحــرص على االجتمــاع وااللتقاء 

باألنديــة األعضــاء باتحــاد الســلة، واالســتماع 
كافــة  لتذليــل  والتوجيــه  احتياجاتهــم  إلــى 
هــذا  فــي  ســموه  جهــود  شــاكرا  الصعوبــات، 
الشــكر  خالــص  عــن  العكبــري  وعبــر  الصــدد. 
المباركــة  والجهــود  الدعــم  علــى  والعرفــان 
نــادي  يتلقاهمــا  الذيــن  الشــخصية  والمتابعــة 
الــذي  لــدن ســموه، األمــر  مدينــة عيســى مــن 
يتــرك األثــر الطيــب في نفــوس جميــع أعضاء 

ومنتسبين النادي والعبي كرة السلة.
لعبــة  إن  عيســى  مدينــة  نــادي  رئيــس  وقــال 
كــرة الســلة شــهدت مســتويات بــارزة بفضــل 
االهتمــام المتواصــل لســمو الشــيخ عيســى بن 
علــي ودعمــه لمختلف األنديــة الوطنية والذي 
ينعكس في مســتوى المنافســات بينها وهو ما 
ينعكــس بــدوره أيضــًا فــي تطويــر اللعبــة على 

المستوى المحلي والخارجي.

وأشــاد العكبــري بحــرص ســموه علــى تطويــر 
اللعبة من كل الجوانب، مشيدا ببرنامج سموه 
للبعثات الدراسية لالعبي األندية والمنتخبات 
الوطنية الذي يأتي تنفيذا لمتطلبات البرنامج 
الوطنــي )اســتجابة( الــذي أطلقــه ممثل جاللة 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 

أحمد العكبريسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

طفرات نوعية لكرة السلة في عهد سمو الشيخ عيسى بن علي
العكبري يشــد بدعم ســموه لـــ “مدينة عيســى” وباقــي األنديــة الوطنية

وقائــد  مدافــع  رامــوس،  ســيرجيو  طلــب 
ريــال مدريد، الرحيــل عن صفوف الفريق، 

خالل فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وبحســب برنامج “الشــرينجيتو” اإلسباني 
الشــهير، فــإن خاطــب إدارة ريــال مدريــد، 
من أجل السماح له بالرحيل مجاًنا، مشيرا 
إلــى أن الالعــب يمتلــك عرًضــا ضخًمــا من 

أحد األندية الصينية. 
رد  مدريــد  ريــال  أن  البرنامــج  وأوضــح 

سريعا، برفض طلب المدافع اإلسباني.
وتشــير تقارير صحفيــة إلى رغبة راموس 
فــي تمديــد عقــده، باإلضافة إلــى حصوله 
مليونــي  بمقــدار  راتبــه  فــي  زيــادة  علــى 
يورو، ليحصل على 14 مليونا في الموسم 

الواحد.
وينتهــي عقد رامــوس مع ريال مدريد في 

يونيو 2021.
يذكــر أن بعــض التقاريــر الســابقة، لفتــت 
أن فلورنتينــو بيريــز، رئيــس ريــال مدريــد 
مســتعد لمنح راموس مــا يريده، موضحة 
أنه ســيقدم له “عقًدا سرًيا للغاية”، به بنود 

مالية بعيًدا عن مبلغ الـ14 مليون يورو.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

وكاالت
وكاالت

شــهدت الجولــة 38 الختاميــة من الــدوري اإليطالي صراعًا محتدمــًا على بطاقات 
دوري أبطــال أوروبــا بلــغ أغلــب أقصــى درجــات التشــويق قبــل أن يحســم إنتــر 

وأتاالنتا األمور لمصلحتهما على حساب ميالن.

في معقله “جيوسيبي مياتزا”، خرج إنتر 
)الثالث بـ فائزًا بشــق النفس على حســاب 
الــذي  38 نقطــة(  )الـــ18 برصيــد  إمبولــي 
هبــط رســميًا فــي هــذه الجولــة بنتيجــة 

.)2-1(
وقــع هدفي إنتــر، الســينغالي كايتا بالدي 
الحمــراء  بالبطاقــة  أقصــي  والــذي   )51(
ناينغــوالن  رادجــا  والبلجيكــي   )90+5(
)81(، ودّون حامــد جونيور تراوري هدف 

إمبولي الوحيد )76(.
فــي أتاالنتــا، لعــب صاحــب األرض بالنــار 
لساســوولو وقعــه  بهــدف  تأخــر  أن  بعــد 
المهاجــم الدولي دومينيكو بيراردي )19( 
والذي طرد بالبطاقة الحمراء رفقة زميله 
فرانشيسكو منايانيلي في الدقيقتين 46 
و83 تواليــًا. بيــد أّن الـ”نيراتــزوري” عــاد 
ليثــور بثالثيــة كاملــة أّمنت الفــوز تداول 
علــى تســجيلها دوفــان زاباتــا )35( وبابــو 

غوميز )53( وماريو باساليتش )65(.

أتاالنتــا  ختــم  الثميــن  االنتصــار  بهــذا 
موســمه المبهــر باحتــالل المركــز الثالــث 
متفوقــًا علــى إنتــر ميــالن الرابــع بفــارق 

األهداف.
بتحقيــق  مطالبــًا  كان  الــذي  ميــالن  أّمــا 
علــى  تعثــر منافســيه  فــي مقابــل  الفــوز 
وأتاالنتــا  إنتــر  األوروبيتيــن  البطاقتيــن 
بالتعــادل أو الهزيمة، فلــم يكن محظوظًا 
بالقدر الكافي فقد نجح في تأمين المهم 
وهــو تحقيــق االنتصــار على أرض ســبال 
)2-3( ولكــن األهــم لــم يكتمــل حيــث فــاز 
الثنائــي إنتــر وأتاالنتا وأســقط حســابات 
اللومباردي في الماء عقب حلوله خامسًا 
بـــ 68 نقطــة متخلفــًا بفارق نقطــة واحدة 
عــن المركزيــن الثالــث والرابــع المؤهليــن 
لــدوري األبطــال، وهو األمر الذي ســيجبر 
منافســات  خــوض  علــى  الـ”روســونيري” 
الــدوري األوروبــي “يوروبــا ليــغ” كما فعل 

هذا الموسم.

إنتر وأتاالنتا إلى دوري األبطال راموس يطلب الرحيل

نوفــاك  اللقــب والصربــي  نــادال حامــل  رافايــل  اإلســباني  ضــرب 
ديوكوفيتــش المصنــف أول بقــوة اإلثنيــن فــي الــدور األول مــن 
بطولــة روالن غــاروس الفرنســية لكــرة المضــرب، ثانيــة البطوالت 
األربع الكبرى في كرة المضرب، ففاز األول الســاعي الى لقبه الـ12 
في البطولة على األلماني يانيك هانفمان 2-6 و1-6 و2-6، والثاني 
الطامح إلى “الغراند سالم” على البولندي هوربرت هوركاتش 6-4 

و2-6 و6-2.
ويلتقــي نــادال فــي الــدور الثاني مــع األلمانــي يانيك مــادن الـ114 
عالميــا والفائــز على البلجيكي كيمر كوبيانــس 6-7 )-7صفر( و7-5 

و6-3.
واحتــاج ديوكوفيتــش )32 عامــا( الــى ســاعة و36 دقيقــة لحســم 

مواجهته األولى مع هوركاتش )22 عاما( 4-6 و2-6 و6-2.
فقــط  العــب  ثانــي  يصبــح  ألن  الســاعي  ديوكوفينــش  ويلتقــي 
فــي التاريــخ يجمــع مرتيــن كل ألقــاب البطــوالت الكبــرى فــي كرة 
المضرب، في الدور الثاني مع السويسري هنري الكسونن، الخاسر 
المحظــوظ والمصنــف 104 عالميــا، والفائــز علــى االســباني بــدرو 

مارتينيث 1-6 و6 - صفر و7-6 )7-4(.
ولــدى الســيدات تأهلــت الهولنديــة كيكــي برتنــز الرابعــة بفوزهــا 

السهل على الفرنسية بولين بارمانتييه 3-6 و6-4.

وكانــت برتنــز )27 عامــا( الفائــزة بــدورة مدريــد الشــهر الحالي، قد 
بلغت نصف نهائي روالن غاروس العام 2016، وستقابل في الدور 
المقبــل الســلوفاكية فيكتوريــا كوزموفــا التــي أخرجــت الفرنســية 

أليزيه كورنيه اليوم أيضا بفوزها عليها 4-6 و6-3.

تتجــه األنظــار األربعــاء المقبــل صــوب الملعــب األولمبــي فــي باكــو، والــذي ســيكون 
مسرًحا لنهائي الدوري األوروبي بين آرسنال وتشيلسي.

ويدير المباراة النهائية الحكم اإليطالي جيانلوكا 
روكي، والذي يتفاءل به عشــاق تشيلسي كثيًرا، 

بينما يعد مصدًرا للتشاؤم لجماهير آرسنال.
وأدار روكــي مباراتيــن فــي دوري أبطــال أوروبــا 
دور  فــي  األولــى  كانــت  لتشيلســي،  قبــل  مــن 
المجموعــات أمــام فالنســيا، وفــاز البلــوز بثالثية 
نظيفة في موســم 2011 - 2012، وأتت المباراة 
الثانيــة فــي دور المجموعــات أيًضــا فــي موســم 
2013 - 2014 وتغلــب علــى ســتيوا بوخارســت 

الروماني بهدف نظيف.
وعلــى الجانــب اآلخــر أشــرف الحكــم اإليطالــي 
على مباراتين آلرســنال فــي دوري األبطال، أتت 
األولــى فــي دور المجموعات من موســم 2011 - 
2012، وحينها تعادل المدفعجية أمام بوروســيا 
دورتمونــد 1-1، وأتــت المبــاراة الثانيــة فــي دور 
المجموعــات مــن موســم 2015 - 2016، وخســر 
آرســنال حينها بنتيجة ثقيلــة أمام بايرن ميونخ 

بنتيجة 5-1.

وأتــى الفــوز الوحيــد الــذي حققــه آرســنال فــي 
حضــور الحكــم اإليطالــي، فــي مباراة فنربخشــة 
التركــي فــي األدوار التمهيديــة لــدوري األبطــال 

من موسم 2013 - 2014.
مبــاراة  روكــي  حكــم  األوروبــي،  الــدوري  وفــي 
واحــدة من قبل آلرســنال، أتت فــي نصف نهائي 
الموســم الماضي، وحينها خسر المدفعجية أمام 

أتلتيكو مدريد بهدف دون رد.
وأدار أيًضا مباراة واحدة لتشيلســي في الدوري 
األوروبــي مــن قبــل، وحينهــا تغلــب البلــوز علــى 
روبن كازان الروســي بنتيجة 1-3 في ربع نهائي 

موسم 2012 - 2013.

أعلــن هــاري كيــن، مهاجــم توتنهــام أمس اإلثنين، أنه الئق للمشــاركة فــي المباراة المرتقبة أمــام ليفربول، يوم الســبت، في نهائي 
دوري أبطال أوروبا، لكنه أكد بأن القرار بيد مدرب الفريق، ماوريسيو بوكيتينو.

ويغيــب كيــن، عــن المالعــب منــذ إصابته 
دور  ذهــاب  مبــاراة  خــالل  الكاحــل  فــي 
الثمانيــة بــدوري األبطال، أمام مانشســتر 

سيتي في أوائل أبريل الماضي.
التدريبــات  إلــى  توتنهــام،  هــداف  وعــاد 
مؤخــًرا؛ حيــث خــاض ســباًقا مــع الوقــت 
الســتعادة لياقته، والمشــاركة في النهائي 
فــي  والمقــرر  ليفربــول،  أمــام  األوروبــي 

العاصمة اإلسبانية مدريد.
وقــال كيــن، الــذي ســجل 24 هدًفــا خــالل 
إعــادة  مرحلــة  إنَّ  المنقضــي،  الموســم 
التأهيل ســارت بشــكل جيد، وإنه لم يكن 
هنــاك مجــال للتســرع فــي العــودة خــالل 

الفترة الماضية.
وأضــاف كيــن “إنني في وضع جيد وحالة 
يقــرر  مــن  هــو  المــدرب  جيــدة.  الكاحــل 
مشــاركتي مــن عدمها، وحتــى اآلن، تبدو 

األمور جيدة”.
ويتطلــع توتنهام للتتويج األوروبي األول 

له، بينما يأمل ليفربول في التتويج للمرة 
السادســة بلقب البطولــة؛ حيث أحرزها 5 

مرات ســابقة بمســمى “الــكأس األوروبية” 
و”دوري أبطال أوروبا”.

ــروج مــبــكــر لــفــوزنــيــاكــي ــ ــل ديــوكــوفــيــتــش وخـ ــأه ت
بداية قوية لنادال في روالن غاروس

كين جاهز لمواجهة ليفربولفأل سيئ آلرسنال وحسن لتشيلسي قبل “يوروبا ليج”

عاد فريق أستون فيال إلى الدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد 3 أعوام من سقوطه الى الدرجة األولى )الثانية فعليا(، بفوزه على دربي كاونتي 
1-2 في المباراة النهائية للملحق التي أقيمت على ملعب ويمبلي أمس اإلثنين.

واحتفل فيال بفوزه ب “أغلى مباراة”، إذ إن مشاركته 
فــي دوري األضواء ســتدر عليه عائــدات مالية تراوح 
بيــن 170 مليــون جنيه اســترليني )216 مليون دوالر( 

كحد أدنى، و200 مليون جنيه )253 مليون دوالر(.
وافتتــح أســتون فيــال التســجيل عبــر رأســية مهاجــم 
منتخــب هولنــدا دون 21 عاما أنور الغازي بعد تمريرة 
مــن المصــري أحمــد المحمدي )44(، وضاعــف النتيجة 
عبــر العــب وســطه االســكتلندي جــون ماكغيــن )59(، 
بينمــا قلــص دربــي كاونتــي النتيجــة عبــر البديل جاك 

ماريوت )81(.

ونجــح فيــال، الفائــز بــكأس األنديــة األوروبيــة البطلة 
عــام 1982 )دوري األبطــال حاليــا(، فــي الحفــاظ على 
تقدمــه علــى رغــم إضافــة 7 دقائــق كوقــت محتســب 

بدل ضائع.
وقــال قائــد أســتون فيــال جــاك غريليــش “أعجــز عــن 
إيجــاد الكلمات. كانت مباراة صعبة للغاية )...( العودة 
الــى القمة )الدوري الممتاز( تعني لنا كل شــيء، نعرف 

الى أين ينتمي هذا النادي”.
وتابــع “لقــد تمكنــت مــن قيــادة فريــق طفولتــي الــى 

الدوري الممتاز”.
تدريــب  يتولــى  الــذي  المبــارد  فرانــك  واســتدعى 
دربــي كاونتــي فــي موســمه األول، زميله الســابق في 
تشلســي أشلي كول وطوم هودلســتون الى التشكيلة 
األساســية لمواجهــة فيــال. وحل كول بــدال من الظهير 
األيسر سكوت مالون الموقوف، فيما لعب هودلستون 

فــي خط الوســط بدال من دوايــن هولمز المصاب أمام 
ليدز يونايتد في الدور نصف النهائي للملحق.

وبــدا فيــال، الــذي يشــرف علــى تدريبــه ديــن ســميث 
ويعاونــه الزميــل الســابق لالمبــارد في تشلســي جون 
تيــري، األفضــل في الشــوط األول، علما بــأن الفريقين 
الــدوري مرتيــن، وانتهــت  فــي  تقابــال  لهمــا أن  ســبق 
المباراتــان لصالــح فيــال الــذي ســجل ســبعة أهــداف 

نظيفة في شباك منافسه.
وعــّوض أســتون فيــال خســارته فــي ملحــق الموســم 
الماضــي أمــام فولهــام، فيمــا خســر دربي فــي الملحق 

للمرة الرابعة في ستة مواسم.
ولحق أستون فيال بناديي نورويتش سيتي وشيفيلد 
يونايتد اللذين سبق لهما أن تأهال الى الدوري الممتاز 
الموسم المقبل، في مقابل هبوط هادرسفيلد وفولهام 
وكارديف سيتي الى دوري الدرجة اإلنجليزية األولى.

وكاالت

أستون فيال يعود الى الدوري الممتاز
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سبورت

في أغلى مباراة 
وبعد غياب 3 سنوات



أمنية كومان
يتمنى رونالد كومان مدرب هولندا أن ينجح ثنائي ليفربول فيرجيل فان دايك وجورجينو 
فينالــدم فــي الفــوز بلقــب دوري أبطــال أوروبــا لكــرة القــدم يوم الســبت حتــى ينضم هذا 

الثنائي لتشكيلة المنتخب الوطني بروح معنوية عالية في دوري األمم األوروبية.

توتنهــام  أمــام  ليفربــول  ويلعــب   
هوتســبير فــي نهائــي دوري األبطــال 
مــع  هولنــدا  وســتلعب  مدريــد.  فــي 
إنجلتــرا فــي قبــل نهائــي دوري األمــم 

في البرتغال في السادس من يونيو.
مــع  للصحفييــن  كومــان  وقــال 
األمــم  لــدوري  هولنــدا  اســتعدادات 
”سيكون من المؤلم أن يخرج الالعبان 

دون أي لقــب بعــد موســم رائــع وبعــد 
االقتراب بشدة من األلقاب الكبيرة“.

ال  وفينالــدم  دايــك  ”فــان  وأضــاف   
يستحقان ذلك“.

للذهــاب  يخطــط  كومــان  وكان 
إلــى نهائــي  بتشــكيلة هولنــدا كاملــة 
دوري األبطــال في حال تأهل أياكس 

أمستردام.

لكن بعد خسارة أياكس أمام توتنهام في الدور قبل النهائي تقرر بقاء المنتخب  «
الهولندي في البرتغال لخوض المرحلة الثانية من اإلعداد لدوري األمم.

انسحاب كفيتوفا

وكاالت

فان دايك وجورجينو فينالدم

أعلنــت التشــيكية بترا كفيتوفــا المصنفة 
ــا اإلثنيــن انســحابها قبــل  سادســة عالميًّ
مباراتها في الدور األول من بطولة روالن 
البطــوالت  ثانيــة  الفرنســية،  غــاروس 
األربــع الكبــرى في كــرة المضرب، إلصابة 

في ذراعها األيمن.

ثانيــة  المصنفــة  تبــدأ  أن  مقــرًرا  وكان 
غــاروس  روالن  فــي  مشــوارها  ســابقا 
الرومانيــة ســورانا سيرســتيا  بمواجهــة 
الـــ 84، وقالــت عبــر حســابها علــى موقع 
تويتــر “أشــعر باأللــم فــي ذراعــي األيمن 
منذ أســابيع، وقد أثبت التصوير بالرنين 
المغناطيســي وجود تشــنج مــن الدرجة 
الثانية يمكن أن يتفاقم إذا لعبت اليوم”.
 وأضافــت التشــيكية التــي خرجــت مــن 
الــدور الثالــث العــام الماضــي، “بطبيعــة 
مــن  تمكنــي  لعــدم  أنــا محبطــة  الحــال، 
اللعــب فــي روالن غــاروس هــذا العــام. 
كان القــرار صعًبا للغايــة... أتطلع للعودة 

عام 2020”.
 وأحــرزت كفيتوفــا )29 عامــا(، الفائــزة 
عامــي 2011 و2014 ببطولــة ويمبلدون 

اإلنكليزية، ثالث بطوالت الغراند ســالم، 
28 لقًبا في مســيرتها االحترافية، آخرها 

فــي دورة شــتوتغارت االلمانيــة فــي 28 
أبريل الماضي.

وكاالت

وكاالت وكاالت

اعتبر روجر فيدرر نفســه ”غير مرشــح“ إلحراز 
توقعــات  يضــع  أن  يــود  ال  إنــه  وقــال  اللقــب 
عالية على نفســه مع عودته إلى بطولة فرنســا 
المفتوحة للتنس بعد غياب أربع ســنوات على 

األراضي الرملية.
الــذي كان قــد خــاض مباراتــه   وفــاز فيــدرر، 
األخيــرة فــي روالن جاروس عــام 2015، على 
اإليطالي لورينتســو سونيجو 2-6 و4-6 و6-2 
األراضــي  علــى  مبــاراة  أول  فــي  األحــد  يــوم 

الرملية في باريس ليصعد إلى الدور الثاني.
وفيدرر هو المصنف الثالث خلف رفائيل نادال 
ونوفــاك ديوكوفيتــش لكنــه يأتــي خامًســا في 
المراهنــات علــى إحــراز اللقــب في ظــل وجود 
توقعــات أعلــى أيًضا مــن النمســاوي دومينيك 

تيم واليوناني ستيفانوس تيتيباس.
وقــال فيــدرر للصحافيين”من الجيــد أن أكون 
غير مرشح. هذا ما أشعر به في كافة األحوال. 
هذا ليس استعراًضا أقدمه. هذه هي الحقيقة.
ــا إلــى أي مــدى  ”فــي الواقــع أنــا ال أعــرف حقًّ
ســيكون بوســعي الوصــول في هذه المســابقة 

ا بأدائي في الدور األول“. وأنا سعيد جدًّ

وأضــاف الالعــب البالغ عمــره 37 عاًمــا ”أعتقد 
ا مــن جانبي في ظل  أنــه كان عرًضــا جيــًدا حقًّ

عدم اللعب هنا منذ فترة طويلة“.
وأكــد فيــدرر، الــذي حصــل علــى 20 لقًبــا فــي 
البطــوالت األربع الكبرى وكان تتويجه الوحيد 
فــي روالن جــاروس عــام 2009، أنــه يســتمتع 

باالبتعاد قليال عن األضواء هذه المرة.
 وقال فيدرر ”أشــعر أني إذا خســرت في الدور 
األول أو النهائــي أو بغض النظر عما ســيحدث 

)هــذا العــام( فــإن الناس ســتتقبل ذلــك وتقول 
هــذا  أحــب  يحــدث  ‘  .  أن  لذلــك  يمكــن    ‘  حســنا 

التوجه معي.
”هــذا األمــر ربما يمنحني راحة أكبر في النقاط 
الكبيــرة ويســري ذلــك علــى الشــعور بالراحــة 

خالل فترات المران والمؤتمرات الصحافية.
”أعلــم أنــه عندمــا تأتــي بطولة ويمبلــدون ربما 
أكــون مرشــًحا أكبــر. حســًنا أيًضــا وأنــا ســعيد 

بالتعامل مع وضعي“.

مــدرب  ميــدو،  حســام  أحمــد  فتــح 
الزمالــك المصــري األســبق، النــار علــى 
المديــر  أجيــري  خافييــر  المكســيكي 
الفنــي لمنتخــب مصــر بعدمــا تجاهــل 
األخيــر، ضــم عبــدهللا جمعــة الظهيــر 
للقائمــة  األبيــض  للفريــق  األيســر 
ببطولــة  الخاصــة  للفراعنــة،  المبدئيــة 
كأس األمم اإلفريقية، المقرر انطالقها 

في 21 يونيو المقبل.
وكتــب ميــدو عبــر حســابه فــي تويتــر 
يــوم اإلثنيــن: “عبــدهللا جمعــة أفضــل 
منــذ  مصــر  فــي  لعــب  أيســر  مدافــع 
اعتــزال ســيد معوض!! عــدم انضمامه 

للمنتخب قرار فني كارثي”.
علــى  التعليــق  أبــًدا  أحــب  “ال  وتابــع: 
قبــل  خاصــة  المــدرب  اختيــارات 
البطولــة، لكن آســف وأتمنــى أن يكون 
عــدم اختياركم له جاء ألســباب أخرى 
غيــر فنيــة، ألنهــا لــو كانــت فنيــة فهــذا 

ا”. معناه أننا في مشكلة كبيرة جدًّ
الزمالــك  تتويــج  علــى  ميــدو  وعلــق   

الكونفدراليــة اإلفريقيــة،  بلقــب كأس 
علــى حســاب نهضــة بــركان المغربــي، 
مؤكــًدا أن الفريــق األبيض قدم واحًدا 
ا، لكنه كان  من أســوأ مواســمه هجوميًّ

ا. ا دفاعيًّ منظًما جدًّ
 وتابــع: “من يردد أنه يجد صعوبة في 
ا أقــول له بعد  تســويق الزمالــك إعالنيًّ
مشــهد أمــس يجــب أن تعتــزل عملــك 
التســويقي!! حــاول أن تجــد وظيفــة 

أخرى.. التسويق مش مكانك”.
فــي  “االســتمرارية  ميــدو:  وكتــب 
أن  يؤكــد  أن  قبــل  مهمــة”،  النجــاح 
هنــاك “3 عناصــر لالســتمرار فــي الفوز 
بالبطوالت لســنوات متتاليــة”، لخصها 
الفنيــة،  اإلدارة  علــى  “الحفــاظ  فــي 
والقوام األساســي للفريق، واستخدام 
النجاح لجذب المستثمرين للنادي، مع 

توفير مناخ أكثر استقراًرا لهم”.

روجر فيدرر أحمد حسام ميدو

فيدرر يستمتع “في الظل” ميدو ينتقد أجيري

وكاالت

ذكــرت صحيفــة صــن فــي وقــت متأخر يــوم األحد أن مايك آشــلي توّصل التفــاق لبيع نادي 
نيوكاســل يونايتــد المنافــس فــي الــدوري اإلنجليــزي الممتــاز لكــرة القــدم إلــى المليارديــر 
اإلماراتي الشيخ خالد بن زايد آل نهيان مقابل 350 مليون جنيه استرليني )445.24 مليون 

دوالر(.

تــم  البريطانيــة،  الصحيفــة  لتقريــر  ووفًقــا 
خالــد  والشــيخ  آشــلي  بيــن  العقــود  توقيــع 

وُأرسلت إلى رابطة الدوري الممتاز.
وحــاول آشــلي فــي الماضي بيع النــادي الذي 

اشترى فيه حصة مسيطرة عام 2007.
وقــال آشــلي، الــذي يمتلك شــركة ســبورتس 
ديركــت البريطانيــة لبيــع المالبــس الرياضية 
بالتجزئــة، فــي أكتوبــر الماضــي إنه لــم يتلق 
أي عروض مقبولة لشــراء نيوكاسل بعد عام 
من وضع النادي للبيع رسميا، لكنه أبلغ سكاي 
نيوز في ديســمبر بأنــه حقق تقدًما جيًدا في 

محادثات حول صفقة لبيع النادي.
وذكرت صحيفة ديلي ميل ســابًقا أن الشــيخ 
خالد، وهو ابن عم الملياردير الشــيخ منصور 
بــن زايــد آل نهيــان مالــك مانشســتر ســيتي، 
ليفربــول  نــادي  لشــراء  فــي مســاعيه  فشــل 
مقابل ملياري جنيه استرليني العام الماضي.
 والشــيخ خالــد هــو مؤســس مجموعــة بــن 

زايــد، وهــي مجموعــة رائــدة فــي العديد من 
المجاالت في األسواق المحلية والدولية.

ولــم يــرد نيوكاســل يونايتد ورابطــة الدوري 
اإلنجليــزي الممتــاز ومجموعــة بــن زايــد بعد 
علــى  للتعقيــب  رويتــرز  مــن  طلبــات  علــى 

التقرير.

نيوكاسل... عربي
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أسدل الستار األحد على بطولة إيطاليا لكرة القدم بعد موسم شهد الكثير من اإليجابيات والسلبيات وتتويًجا 
جديًدا ليوفنتوس هو الثامن توالًيا والخامس والثالثون في تاريخه.

رونالدو يبقي يوفنتوس في القمة 

اعتبــر القــدوم المفاجــئ للنجــم البرتغالــي كريســتيانو 
 100 قاربــت  صفقــة  فــي  مدريــد  ريــال  مــن  رونالــدو 
مليــون يــورو الصيــف الماضــي بمثابــة الحبــة األخيــرة 
فــي العنقــود مــن اجــل التتويج بــدوري أبطــال أوروبا. 
بيــد أن تواجــد ابن الرابعة والثالثين في صفوف فريق 
“الســيدة العجــوز” لم ينه صيــام ناديه عن اللقب القاري 
ا في تتويج  المســتمر منذ 23 عاًما، لكنه لعب دوًرا مهمًّ
فريقه بطالً للدوري المحلي وكان هداًفا له مع 21 هدًفا 
في 31 مباراة خاضها دون أن يتوج في المقابل هدافا 

للدوري.

كوالياريال ماكينة تهديف 

 عــاش مهاجــم ســمبدوريا المخضــرم فابيــو كوالياريــال 

أفضــل مواســمه بعمــر السادســة والثالثيــن وتــوج هداًفا 
للــدوري برصيــد 26 هدًفــا متقدًمــا بفــارق 3 أهــداف عــن 
اقرب منافســيه مهاجم أتاالنتــا الكولومبي دوفان زاباتا. 
وكان كوالياريــال عــادل فــي ينايــر الماضــي رقــم الهداف 
االرجنتيني غابريال باتيســتوتا بتســجيله في 11 مباراة 
مــن  يتمكــن  ان  دون  مــن  المحلــي  الــدوري  فــي  تواليــا 

تحطيمه بعد خسارة فريقه أمام نابولي صفر3-.  

أتاالنتا مفاجأة الموسم 

كان أتاالنتا مفاجاة الموسم، وتوج جهوده بالتأهل الى 
مســابقة دوري أبطــال أوروبــا للمرة األولــى في تاريخه 
علمــا بــأن النادي تأســس قبــل 111 عاًما. نجــح المدرب 
جــان بيــار غاســبيريني فــي بنــاء فريــق صلــب ال يملك 
نجوًما في صفوفه، ال سيما في خط الوسط الذي يضم 
الرباعــي الهولندي مارتن دي روون، البلجيكي تيموثي 

كاســتاني، السويســري ريمــو فرويلــر واأللمانــي روبيــن 
غوزينــس. واعتمد الفريق على أســلوب الضغط العالي 
على المنافس، ولطالما شبه بأسلوب أياكس أمستردام 
الهولنــدي، كمــا أن الفريــق أنهــى الموســم بأفضــل خــط 
هجوم مع تسجيل 77 هدًفا أي أكثر بسبعة أهداف من 
يوفنتــوس البطــل، وذلــك بقيــادة الثالثــي اتلمؤلف من 
الكولومبــي دوفان زاباتــا، األرجنتيني أليخاندرو داريو 

“بابو” غوميز والسلوفيني يوسيب إيليتشيتش.

موسم مخيب لروما 

خــاض رومــا موســًما مخيًبا لآلمــال، فبعد بلوغــه الدور 
نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، 
افتقــد فريــق العاصمــة إلــى االســتقرار فــي المســتوى. 
قامت إدارة النادي بإقالة المدرب فرانشيسكو أوزيبيو 
بعــد الخــروج أمــام بورتــو البرتغالــي فــي الــدور الثاني 
من المســابقة األوروبية، وعين بدال منه بصورة مؤقته 

المخضرم كالوديو رانييري.
وأنهــى رومــا الــدوري فــي المركــز الســادس وســيكتفي 
بالمشاركة في الدوري األوروبي )“يوروبا ليغ”( الموسم 

المقبل.
أشــبه  “األمــر  بالقــول  فريقــه  رانييــري وضــع  ولخــص 
بصناعــة النبيــذ: يســتطيع كــرم العنب أن يقــوم بالعمل 
ذاتــه مــراًرا وتكــراًرا، ثمــة ســنوات يكــون فيهــا النبيــذ 
ممتاًزا، وفي سنوات أخرى ال يكون كما يشتهي أولياء 

األمور”.

قضية إيكاردي تزعزع إنتر 

بدأ موســم إنتر ميالن بأفضل طريقة ممكنة من خالل 
عودتــه للمشــاركة فــي دوري األبطــال بعــد غيــاب 

ســبع ســنوات. وعلــى الرغــم مــن خــروج الفريق 
بصعوبة من دور المجموعات بفارق ضئيل، فإنه 

كان فــي طريقه للعــودة إلى المســابقات األوروبية 
من خالل احتالله مركًزا متقدًما في الدوري. لكن العام 
الجديد بدأ بطريقة ســلبية عندمــا تأخر هدافه وقائده 
األرجنتينــي مــاورو إيــكاردي بالعــودة مــن إجــازة اخــر 
الســنة فغرمه النادي بمبلغ 100 ألف يورو، ثم نزع عنه 
شــارة القائــد. ووســط خــالف فــي تجديد عقــده، تمرد 
إيــكادري هــداف الــدوري الموســم الماضــي برصيد 29 

هدًفــا، وابتعــد عن المشــاركة في صفــوف الفريق لمدة 
53 يوًمــا مــا جعــل الفريق يمر في مرحلــة انعدام وزن. 
على الرغم من ذلك، نجح انتر ميالن في حسم بطاقة 

التأهــل إلــى دوري األبطــال في 
المرحلــة األخيــرة بفــوزه على 
إمبولــي 1-3. ســجل إيكادري 

11 هدًفا هذا الموسم.

وكاالت

موسم متقلب

خالد بن زايد آل نهيان



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

أقام المصرف الخليجي التجاري، أحد المصارف اإلسالمية الرائدة في مملكة البحرين الحفل السنوي للموظفين بحضور 
الرئيــس التنفيــذي وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة وما يزيــد عن 200 موظف من مختلــف اإلدارات، ويأتي تنظيم هذا الحفل 
ضمن األجندة االجتماعية للمصرف حيث يحرص على إقامة هذا الحفل بشــكل ســنوي بهدف تعزيز التواصل االجتماعي 

بين الموظفين واالحتفاء بإنجازاتهم. 

للمصرف  التنفيذي  الرئيس  ورّحـــب   
أن  مؤكًدا  بالحضور،  القصيبي  سطام 
ال  هو جزء  السنوي  الحفل  هذا  إقامة 
يتجزأ من سياسة المصرف الجادة في 

التواصل مع موظفيه، وتقوية الروابط 
التي تجمعهم، معوالً على روح األسرة 
الواحدة والعطاء والتفاني واإلخالص، 
التي يتحلى بها كل فرد من أفراد أسرة 

التي  ــتــجــاري،  ال الخليجي  الــمــصــرف 
الــمــصــرف خالل  إنــجــازات  تجلت فــي 

العام 2018. 
وأثنى القصيبي على جهود الموظفين، 

بإنجازاتهم  وفخره  اعتزازه  عن  معرًبا 
والشخصي  الــمــهــنــي  الــمــســتــوى  عــلــى 
والــتــزامــهــم بــقــيــم الــمــصــرف ومــبــادئــه 
وأسسه، معتبًرا أن هذه المناسبة مثال 
أقيمت  بأنها  خصوًصا  التواصل  على 
المبارك  رمضان  شهر  خالل  العام  هذا 
مًعا  للقاء  مثالية  فــرصــة  يعد  والـــذي 

بعيًدا عن أجواء العمل.

بحضــور مــا يزيــد عــن 200 موظــف مــن مختلــف اإلدارات

الخليجي التجاري يحتفي بموظفيه

الشيخ  الطبية  الخدمات  قائد  ثّمن 
خالد بن علي آل خليفة المساهمات 
السنوية التي تقدمها شركة الفنادق 
الــوطــنــيــة لــلــمــســتــشــفــى الــعــســكــري 
المستشفى  دعــم  في  تصب  والتي 
المدنية  الــمــؤســســات  مختلف  فــي 
واألهــلــيــة والــخــاصــة ســاعــدت في 
ــعـــديـــد مــن  ــاز الـ ــجــ ــ الـــعـــمـــل عـــلـــى إن

الخطوات التطويرية المهمة. 
ــك، أثــنــاء اســتــقــبــال قائد  ــ ــاء ذل  جـ

بمكتبه  الملكية  الطبية  الــخــدمــات 
الفنادق  شركة  إدارة  مجلس  عضو 
ــبـــد الـــرحـــمـــن مــرشــد  ــنـــيـــة عـ الـــوطـ
العجاوي  زاهـــر  التنفيذي  والــمــديــر 
والـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــلــتــشــريــعــات 
والـــعـــالقـــات الــحــكــومــيــة عــــادل بو 
العسكري  المستشفى  ومــن  دواس 
فهد  طبيب  العقيد  األطــبــاء  رئيس 
آل خليفة ومسئول العالقات العامة 

والتسويق عادل صليبيخ.

قائد الخدمات الطبية يشكر 
“الفنادق الوطنية”

للتوفير  المتميز  الهيرات  حساب  يواصل 
فرص  توفير  والكويت  البحرين  بنك  من 
استثنائية للزبائن لالدخار والفوز في نفس 
الوقت بجوائز نقدية قّيمة. فبعد أن سبق 
تقديم الجائزة “األكبر من أي وقت مضى” 
لشهر  بحريني  دينار  مليون  نصف  بقيمة 
مــارس مــن هــذا الــعــام، قــام البنك مؤخرًا 
بقيمة  أخـــرى  بــاإلعــالن عــن جــائــزة هائلة 
يونيو  لشهر  بحريني  دينار  مليون  نصف 

القادم من الهيرات.
البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئيس  وصــرح 
ــكــويــت ريــــاض ســاتــر بــالــتــالــي: “ بنك  وال
الــبــحــريــن والــكــويــت غــيــر حــيــاة الــعــديــد 
بجوائز  الفائزين  الكرام،  البنك  زبائن  من 
الثمانية  خالل  إيجابية  بصورة  الهيرات، 
ــدايــة اطــالق  عــشــر عــامــا الــمــاضــيــة مــنــذ ب
جائزة  عن  اإلعــالن  بعد  الهيرات.  حساب 
ــار لشهر مـــارس في  ــن الــنــصــف مــلــيــون دي
بها فيصل هزيم  فــاز  والـــذي  ــعــام،  ال هــذا 

أبناء، فقد قررنا أن نقدم  وهو أب لسبعة 
أخرى  الهيرات فرصًة  األعزاء من  لزبائننا 
والتي  حياتهم  تغير  هائلة  بجائزة  للفوز 
ألنهم  ــار  ــن دي مــلــيــون  نــصــف  قيمتها  تبلغ 

يستحقون ذلك.”
وقد تم اإلعالن عن جائزة الهيرات الهائلة 
بقيمة 500,000 دينار وللمرة الثانية على 
التوالي في عام 2019، حيث يسعى بنك 

البحرين والكويت االستمرار بتغيير حياة 
الكرام لالفضل وذلك بطرح جوائز  زبائنه 
الهيرات  تعد  مضى.  وقت  أي  من  أضخم 
بتقديم العديد من المفاجآت حتى اإلعالن 

عن الجائزة الكبرى في نهاية 2019.

رياض الساتر

زبـــائـــنـــنـــا ــاة  ــ ــي ــ ح تـــغـــيـــيـــر  ـــا  ــن ــدفـ هـ  :BBK

تنّظم غبقة لضيوفها “الهيرات” تقدم جائزة بنصف مليون دينار

28 مايو 2019 الثالثاء
للتواصل: 2317111509 رمضان 1440

“عيديتك علينا” شعار “مونتريال للسيارات”
سيارة كــل  مــع  وهــديــتــان  ديــنــار   3000 ــى  إل يصل  نــقــدي  مبلغ 

زالت تحظى  ما  التي  الكبير  اإلقبال  بعد 
للسيارات  مونتريال  شــركــة  عـــروض  بــه 
شركة  تحتفل  المبارك،  رمضان  شهر  في 
مــونــتــريــال لــلــســيــارات مــع عــمــالئــهــا في 
تقديم مبالغ نقدية تصل إلى 3000 دينار 
مع كل سيارة تحت شعار “عيديتك علينا” 
القيمة  الهدايا  من  العديد  إلى  باإلضافة 
التي يحصل عليها العميل مع كل سيارة. 
سجلت  اآلن  حتى  أنها  الشركة  وأكـــدت 
منذ  مبيعاتها  إجمالي  في  ا  قياسيًّ رقًما 
إطالق مفاجآتها المميزة في شهر رمضان 
المبارك نظًرا لإلقبال الكبير الذي شهدته 
أنواع  كافة  على  الشركة  معارض  جميع 
وللحصول على  بأسعار مميزة  السيارات 

المبالغ النقدية والهدايا األخرى القيمة. 
السيارات  جميع  على  الــعــرض  ويــســري   

المتاحة في الشركة سواء أكانت جديدة 
أم مــســتــعــمــلــة، حــيــث تـــعـــرض الــشــركــة 
تشكيلة كبيرة من جميع أنواع السيارات 
المختلفة والمميزة ومجموعة مميزة من 
واالقتصادية  الرياضية  الطرازات  جميع 

وسيارات الدفع الرباعي والعائلية وحتى 
المركبات التجارية. 

عمالئها  لجميع  عيديتها  الشركة  وتقدم 
3000 دينار  إلى  الكرام مبلغ نقدي يصل 
نقًدا مع كل سيارة باإلضافة إلى هديتها 

األولــى من خــالل عــرض )امسح واربــح( 
عمالئها  جميع  يستطيع  خاللها  من  التي 
الحصول  معامالتهم  تقديم  عند  فقط 
ــــذي  عــلــى كـــوبـــون “امـــســـح واربـــــــح”، وال

يمنحك هدية فورية.

21

ــامــجــهــا  ــرن ــار ب ــ ــ فــــي إطـ
االجتماعية  للمسؤولية 
“ناسنا”، شــارك عــدد من 
مــتــطــوعــي بــتــلــكــو فــي 
اإلفطار  تــوزيــع وجــبــات 
العمال في مقرهم  على 
بمنطقة عسكر لألسبوع 
التوالي من  الثاني على 

مبادرة “جمعة ناسنا”.
“جمعة  ومبادرة  “ناسنا”  االجتماعية  للمسئولية  الجديد  ببرنامجها  متمثلة  بتلكو،  تنضم   
ناسنا”، حيث يوفر المتطوعون وجبات اإلفطار للعمال في مواقع عملهم المختلفة خالل 
شهر رمضان المبارك. وتعتزم بتلكو عبر مبادرتها “جمعة ناسنا” بتوزيع 2,500 وجبة إفطار 
للعمال في مواقع عملهم، وتأتي هذه المبادرة بهدف نشر روح العطاء والبذل بين أفراد 

المجتمع وذلك من خالل تشجيع التطوع طوال الشهر الفضيل.

  بتلكو تنّظم مبادرة “جمعة ناسنا”
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ثبــت عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أنــه فــرض زكاة الفطــر علــى 
المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج 

الناس إلى الصالة، أعني صالة العيد. 

َســِعيٍد  َأِبــي  َعــْن  الصحيحيــن  وفــي 
ــا  ُكنَّ َقــاَل:  َعْنــُه  ــُه  اللَّ َرِضــَي  اْلُخــْدِريِّ 
ــُه  ِبــيِّ َصلَّــى اللَّ ُنْعِطيَهــا ِفــي َزَمــاِن النَّ
َعَلْيِه َوَســلََّم َصاًعا ِمْن َطَعاٍم، َأْو َصاًعا 
ِمْن َتْمٍر، َأْو َصاًعا ِمْن َشــِعيٍر، َأْو َصاًعا 

ِمــْن َزِبيــٍب. فــي العشــر األواخــر مــن 
رمضــان نشــاهد فــي مختلــف مناطق 
زكاة  بيــع  ونقــاط  أماكــن  البحريــن 
بشــراء  النــاس  يقــوم  حيــث  الفطــر، 

“الفطرة” وتوزيعها وأخراجها.

زكاة الفطر.. فريضة على المسلمين
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وقــع فريق عمل مسلســل “مملكــة الغجر” في أخطــاء قاتلة 
خــال الحلقات الماضية من المسلســل ارتبطت بمشــاهد 

عديدة كانت بطلتها الفنانة حورية فرغلي.
ويأتــي في مقدمة تلك األخطاء ظهــور فرغلي بمكياج كامل 
خال وجودها في غرفــة العمليات إلجراء جراحة في عينيها، 

وهــي الجراحــة التــي لم تتوفــر فيهــا أي مبــادئ طبية على 
اإلطاق، خصوصًا مع خطأ اســتخدام الجهاز الطبي في المشهد 

أمام الكاميرا.

كشــف الفنان خالد أمين عن ســبب عزوفه عــن الزواج وعدم 
ورود هــذه الفكرة في مخطط حياته في الوقت الراهن، بعد 

مواجهته في لقاء تلفزيوني عن موعد توديعه العزوبية.
وقــال الفنان أمين خال لقائه مــع اإلعامية نورة عبدالله 
فــي برنامج “ســراي”، إنه ال يفكــر اآلن في الــزواج أو حتى 

تأســيس أســرة، مبيًنا أنه ال يبحث أصًا عن زوجة النشغاله 
واهتمامه بأمور أخرى منها العمل والســفر وممارسة هواياته 

المفضلة كالصيد.

عــادت المطربة المغربية عزيزة جال، إلــى الغناء في مفاجأة 
كبيرة للجمهور خال اســتضافتها فــي برنامج “اللقاء من 
الصفر” عبر إذاعة “ام بي سي. اف ام”، حيث اقنعها مقدم 
البرنامج بــأداء أغنية لها فغنت “مســتنياك”، إحدى أنجح 
األغنيــات التي قّدمتها خال مســيرتها الفنّيــة، وذلك بعد 

فترة غياب دامت 34 عامًا اعتزلت خالها العمل الفني.
وانســحبت عزيزة جال، من العمل الفني العام 1985، وهي في 

قمة تألّقها الفّني وحضورها المميز.

عودة عزيزةال للزواجأخطاء قاتلة

 للتواصل واإلضافة: 
tariq.albahar@albiladpress.com الثالثاء

ألّلُهمَّ اْجَعْل لي فيِه إلى 
َمرضاتَك َدليًا، وال َتجَعْل 

ْيطاِن فيِه َعَليَّ  ِللشَّ
َة لي  َسبيًا، َواْجَعِل الَجنَّ
َمْنِزاًل َوَمقيًا، يا قاِضَي 

َحوائج الطالبيَن.

“عنتر مو ابن شداد” .. كوميديا العيد
بوصخر: نركز على األوضاع االجتماعية وتأثير السوشيل ميديا

علي حسين

“عنتــر مــو ابــن شــداد” تبــدأ بروفاتهــا بمشــاركة بحرينية كويتية، المســرحية مــن تأليف وإخــراج الفنان خالد بوصخر، وإشــراف عبــدهللا الصران، وتمثيــل نخبة من 
الفنانيــن منهــم أميــن الصايــغ وعبــدهللا بهمــن وأحمــد مجلي ومنيرة محمد وخالد بوصخر وســعود الشــويعي ومحمد الطاحــون والمذيع عماد عبــدهللا، والعديد من 

الوجوه الشابة على خشبة مسرح الجامعة الخليجية من أول أيام العيد.

تــدور أحــداث المســرحية حــول عائلة عنتر 
البعيدة كل البعد عن التكنولوجيا والتطور، 
هادفــة  وكوميديــا  اجتماعيــة  المســرحية 
تتطــرق للعديد من قضايا المجتمع بطريقة 
كوميديــة جميلــة، وتحمــل فــي مضمونهــا 
رســالة نبيلــة، وهــي الحفــاظ علــى العــادات 
و التقاليد. “مســافات البــاد” زارت بروفات 
المسرحية وأدارت حوارا مع الفنانين حول 

العمل:
خالــد  الفنــان  المســرحية  مخــرج  يعبــر 
الســعيد  الفطــر  فــي عيــد  “نقــدم  بوصخــر: 
مســرحية “عنتــر مــو ابــن شــداد” مــع خليط 
مــن الممثليــن البحرينييــن والكويتييــن، إذ 
نحرص في مســرحيتنا على أن نقدم شــيئا 
جديــدا فــي مملكــة البحريــن، مــع العلم بأن 
باقــي األعمــال  تمامــا عــن  العمــل مختلــف 
بحيث ركزنا على أمور عدة، منها السياسي 
ميديــا  السوشــيل  وتأثيــر  واالجتماعــي، 
والتكنولوجيــا والحيــاة الجديدة وتعارضها 

مع الحياة القديمة.
يضيــف الفنــان أميــن الصايــغ: “المســرحية 
نتجية تعاون بين نجوم البحرين والكويت، 

ومــا نريده من خال المســرحية هو إيصال 
فكــرة للنــاس من خــال التطرق لعــدة أمور 
تامــس أفــراد المجتمع وما يعانونه بشــكل 
كوميدي جميل، دوري في العمل هو الخال 

الــذي تصادفــه مشــكات عــدة بعــد فقــدان 
وظيفته.

يقول الفنان ســعود الشــويعي: “المســرحية 
مــن  تخلــو  األولــى وال  بالدرجــة  كوميديــة 

أمثــل فيهــا دور ســالم أخ عنتــر،  المبــادئ، 
ومــن خال ما يحــدث لنا من مواقف خال 
المســرحية أدخــل فــي ســجاالت مــع أخــي 
عنتــر بطابــع كوميــدي جميــل، وأتمنــى أن 

ينال العمل إعجاب واستحسان الجمهور.
المذيــع عماد عبدهللا: “أؤدي دور عنتر الذي 
يحاول عزل أبنائه عن التكنولوجيا لقناعته 
وخوفــه من فقدان أبنائه للمبادئ واألخاق 
بســببها، ليصبــح هنــاك صــراع بيــن الواقــع 

الحالي والعصر السابق.
فــي  “أمثــل  الطاحــون:  محمــد  الفنــان 
المســرحيه شــخصية )نبيــل( ولــد ثــري جدا 
بطابــع أنثــوي بعض الشــيء، ونعد الجمهور 
البحرينــي مــن خــال )البــاد( أن نقدم عما 
الجمهــور  كــون  وجميــا؛  راقيــا  كوميديــا 

البحريني جمهورا واعيا جدا.
الفنــان أحمد مجلي: “المســرحية اجتماعية 
وكوميديــة، تطرح قضايا المجتمع المعاصر 
بطريقــة  وتتناولهــم  المحافــظ  والمجتمــع 
المســرحية  فــي  دوري  جميلــة،  كوميديــة 
هــو كوني أحد أفراد أســرة عنتر الذي تدور 

حولهم قصة العمل.

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

  مجلس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة 39337733 الجفير

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

  مجلس عادل العسومي 39466644 الحورة 

  مجلس مبارك بن محمد بن دينه 39405504 البسيتين 

  مجلس المغفور له عبدالعزيز بن علي االحمد 39900773 الحد

  مجلس عائلة آل محمود 39676270 الحد 

  مجلس مبارك فرج الدوسري 39691216 البديع

  مجلس سعيد الصيرفي 39444420 عالي 

  مجلس جهاد بوكمال وأخوانه 39650640 مدينة عيسى

  مجلس أهالي المدينة 39955123 مدينة عيسى 

  مجلس مبارك المغربي 39697010 مدينة عيسى

  مجلس المؤيد 17211155 الرفاع الشمالي 

  مجلس المرحوم الحاج علي عبدالرسول بن رجب وأوالده 39976668 مدينة عيسى

  مجلس عائلة المحاري 36666912 جنوسان 

  مجلس عائلة القصاب 36366999 البسيتين 

  مجلس جاسم محمد أحمد مراد 39171315 المحرق 

  مجلس بن هندي 39011162 المحرق

  مجلس المرحوم الحاج حسن بن يعقوب العالي 39471323 عالي

  مجلس الجالهمة 39732671 الرفاع الشرقي 

  مجلس محمد الرفاعي 33227706 الرفاع الشرقي 

  مجلس المرحوم الحاج أحمد محفوظ العالي 36355333 عالي 

  مجلس الكعبان 39683008 عسكر 

  مجلس عارف هجرس وإخوانه 39303030 مدينة عيسى 

  مجلس الذواودة 39424499 الحد 

  مجلس البنجاسم 33077717 - 36332333 البسيتين 

  مجلس عائلة المرحوم علي بن خميس الرميحي 39682181 أم الحصم

  مجلس عائلة أبل 17253171 السلمانية )حوطة أبل(

  مجلس أبناء المرحوم صالح راشد الزياني 39603661 المحرق

  مجلس علي بن راشد األمين 39605050 المحرق 

  مجلس الفايز 33022299 المحرق 

  مجلس بيت السكران 36455595 المحرق

  مجلس الشيخ عادل المعاودة 39661313 البسيتين 

  مجلس أبناء سلطان ناصر السويدي 39665599 البسيتين 

  مجلس إبراهيم عبداهلل الشيخ 36366600 البسيتين

  مجلس محمد بن عبداهلل العيد 39442550 - 33238850 البسيتين

  مجلس حسن علي البنفالح 39678811 البسيتين 

  مجلس يعقوب محمد بن جاسم سيادي 39661160 البسيتين 

  مجلس ومتحف أحمد بن عيسى البوسميط 39679467 عراد

  مجلس الشيخ صالح الجودر 33888814 الحد 

  مجلس راشد بن عبداهلل جليجل البوفالسة 39949959 الحد 

  مجلس سيد خليل القاهري 39443329 مدينة حمد 

  مجلس جاسم عجاج العجاج 39464168 مدينة حمد

  مجلس حمد بن أحمد السيسي البوعينين 39631236 مدينة حمد

  مجلس حجي حسن العالي 17782368 عالي 

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

  مجلس محمد أبو الفتح وأوالده 39699239 الرفاع الغربي 

  مجلس حمد بن يوسف الرويعي 39663318 الرفاع الغربي 

  مجلس ناصر بن علي السندي 36451045 الرفاع الشرقي 

  مجلس جاسم سالم بوحمود القحطاني 36674440 الرفاع الشرقي

  مجلس أحمد محمد البوعينين 39466652 وادي السيل



ام األســبوع األخيــر من رمضان، ُينصــح بالتقليل من  ــب العطــش في أيَّ لتجنُّ
ة؛ إذ تمتــصُّ البهارات  تنــاول األطعمــة المالحــة والُمخلَّــات والبهارات الحــارَّ
ماء الجسم وتستهلكه، وتزيد اإلحساس بالعطش، لوجود عنصر الصوديوم 
ــة لمكافحة العطش: التقليل مــن كمِّ الحلويات  فيهــا. ومــن النصائح اإلضافيَّ
المســتهلك، خصوًصــا فــي وجبــة الســحور، إذ إنَّ تناولهــا المفــرط يزيــد مــن 
ق على الماء كمصدر رئيس  شعورنا بالعطش. من جهٍة ثانيٍة، ال شراب يتفوَّ
ة وتلــك الحاوية  للســوائل، مــع اإلشــارة إلــى أنَّ العصائر والمشــروبات الغازيَّ
علــى الكافييــن تجعــل شــاربها أكثر عطًشــا. وفي هــذا اإلطار، ُينصح بشــرب 
ا، وذلك بين اإلفطار والســحور، وفق اآلتي:  10 أكواب من الماء النقي يوميًّ
كوبان عند اإلفطار، وكوبان بعد المغرب، وكوبان من زجاجة ماء أثناء أداء 
صاة التراويح، وكوبان بعد الصاة )قبل النوم(، وكوبان على السحور. وعند 
التخطيــط للخــروج ليًا، ُينصح بشــرب مــاء جوز الهند بداًل من المشــروبات 

د. ة، لكونه ُيبرِّ الغازيَّ
ولمكافحــة الشــعور باالنتفــاخ بعــد اإلفطــار، ُينصــح بتنــاول الكراويــة، فهذه 
ا” لمشكات الهضم  ل “حاًّ سحريًّ ار، ُتمثِّ ة المتوافرة لدى العطَّ البذور الطبيعيَّ
واحتبــاس الغــازات، حيــث إنَّهــا تحتــوي علــى خصائــص ُمضــادة للتشــنُّج، 
ــة مــن الفيتامينات  كمــا علــى مضــادات البكتيريــا، فضــًا عن قيمتهــا الغذائيَّ
والمعــادن. وفــي هذا اإلطــار، ينصحُّ مضغ ملعقة من بذور الكراوية مباشــرًة 

بعد اإلفطار، أو تناولها كنقيع بعد إضافتها إلى الماء المغلي.
ــة مشــكلة فــي   وعنــد اإلفطــار )أو الســحور( خــارج المنــزل، تواجــه الغالبيَّ
ــب الســيطرة علــى الكمِّ  الـ”بوفيــه” المفتــوح الــذي يعــجُّ بـ”الُمغريــات”، وُيصعِّ
المتنــاول من الطعــام. ولذا، يقترح خبراء التغذية ملء الطبق بالخضراوات 
ا أو  عة إلى شرائح من قسم السلطات، مع صنف من الـ”بروتين” مشويًّ المقطَّ
ــب أّي صنف مقلّي  ا علــى البخــار للطبــق الرئيس. ومن الضــروري تجنُّ مطهــوًّ
للطبــق الجانبــي، مــع اســتبدال الطعــام المخبــوز بالمقلــي )مثــًا: البطاطــس 
ة، أو السمبوســك  المخبــوزة فــي الفــرن أو المســلوقة عوًضــا عــن تلــك المقليَّ
ة(. ومن قســم الحلويات، ُيفّضل  المخبــوزة فــي الفــرن عوًضا عن تلــك المقليَّ
اختيــار ثمــار الفواكه الطازجة أو عصائرها، بعيًدا من الحلويات الشــرقّية أو 

ة. الغربيَّ

ري من بينهم، الحذر عند رؤية  «  وعلى الصائمين، وال سيَّما مرضى السكَّ
عبارة “الحلويات الدايت” على أّي صنف أو عبوة، مع قراءة المحتويات 

ر والدسم، أضف إلى تناولها باعتدال. والتأّكد من أنَّها منزوعة السكَّ
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يعــرض نــادي البحريــن للســينما يــوم غــدا األربعــاء وكأخــر 
عــروض شــهر رمضــان المبــارك الفيلــم األميركــي “اثنا عشــر 
كرســيا” للمخــرج ميــل بروكــس، والفيلــم مــن إنتــاج 1970. 
وهــو  “كيســا”  الرئيســة  الشــخصية  قصــة  يحكــي  العمــل 
أرســتقراطي ســابق مــن زمن النبــاء، لكنه بعد ثــورة اكتوبر 
وزوال عصر النباء بات يعمل كمســجل للزيجات والوفيات 
فــي بلــدة ريفيــة فــي أوكرانيا، تكشــف له حماتــه وهي على 
أخفيــت  قــد  كانــت  عائلتــه  مجوهــرات  أن  موتهــا  فــراش 
للحيلولة دون مصادرتها من الباشفة، إذ اخفتها العائلة في 
أحد الكراسي االثني عشر الخاصة بغرفة الطعام، لكن أثاث 
قصــر العائلــة قد صودرت مــن الثوريين مــع جميع ممتلكات 

العائلة.
علــى  يصــر  “كيســا” 
العثور على كنز عائلته 
العنــاء  رحلــة  لتبــدأ 
فيتعــرف  الكوميديــة، 
الروايــة  بطــل  علــى 
المحتــال  الثانــي 
الــذي  “أوســتاب” 
يجبــر “كيســا” على أن 
يشاركه الكنز في حال 

عثورهما عليه.

انضمــت الفنانــة شــيماء ســبت غلــى فريــق عمل 
المســرحية الكوميديــة “رايحيــن ملح”من تأليف 
هشــام يوســف وإخراج الفنان حســين العويناتي 
وبمشــاركة مجموعــة كبيــرة مــن النجــوم منهــم 
الفنانــة في الشــرقاوي والفنــان الكويتي عبدهللا 
علــي  والفنــان  المنصــور  والفنــان حســين  بهمــن 
خاتــم والفنانــة ســارة والفنــان ابودانــة والفنــان 
جعفــر الســاري والفنــان علــي العويناتــي والفنان 
منصــور الجــداوي والفنان حســين الجمري وفوز 
تعــرض  أن  المؤمــل  ومــن  وآخــرون،  جناحــي 
المســرحية التــي تناقــش وتســتعرض عــدد مــن 
القضايــا ومشــاكل المجتمــع علــى خشــبة النــادي 

االهلي ابتداء من اول ايام عيد الفطر.

صرح الفنان جاســم النبهان بطل مسلســل “ال موســيقى 
فــي األحمــدي حول مشــاركته من خــال دور “عضيبان 
األجــودي”، أن العمــل ال يعنينــي فقــط بــل يعنــي جيــا 

كاما.
وأضــاف لقــد واكبــت هذه المرحلة شــخصيا مــن عمري، 
وعاصرتهــا بــكل مــا فيهــا مــن أحــام وآالم وتحديــات 
فــإن  العصــر،  هــذا  علــى  شــاهدًا  وبصفتــي  وجمــال، 
المسلســل لــم يتطــرق إلــى أي شــيء يمــس األخاقيات 
أو ثوابــت المجتمــع الكويتــي أو العربــي، كمــا لم يقترب 
مــن المحظورات. واســتنكر النبهان الــدور الرقابي الذي 
عرقــل ظهور المسلســل أكثــر من عام، نتيجــة ما وصفه 
بتعسف غير مفهوم، متسائا: هل عرقلت الرقابة ظهور 
المسلســل لســبب موضوعــي أم لموقــف شــخصي مــن 

أبطاله أو جاسم النبهان أو الشركة المنتجة؟.

“اثنا عشر كرسيا” 
بنادي البحرين للسينما

 شيماء سبت تنظم 
إلى “رايحين ملح”

النبهــــان يستنكــــر 
دور الرقــابــة

كرمــت أبوظبــي لإلعــام فريــق عمــل 
وهــم:  نديمــك”  “جديمــك  مسلســل 
ســعاد  والفنانــة  الغريــر،  علــي  الفنــان 
الجــراش،  ســلوى  والفنانــة  علــي، 
والفنــان جابــر نغمــوش، وذلــك خــال 
ابوظبــي  فــي  أقيــم  الــذي  الحفــل 
مــن  كبيــر  جمــع  وحضــره  ايــام  قبــل 
والخليجيــة  العربيــة  الدرامــا  نجــوم 
والصحافــة الذيــن كرمــوا مــن بينهــم 
عابد فهد وســلوم حداد بطا مسلسل 
“عندمــا تشــيخ الذئــاب”، وصبــا مبارك 
وســامر إسماعيل من مسلسل “عبور”، 
وأروى  خليــل  مكســيم  إلــى  إضافــة 
وجيســي  عيســى،  وطونــي  جــودة 
األحــام”،  “صانــع  أبطــال  مــن  عبــدو 

طافــش  ونســرين  الخــال  ويوســف 
مــن “مقامــات العشــق” باإلضافــة إلــى 
المخــرج والمنتــج إياد الخــزوز وهدى 
الغانــم وميثــاء محمــد ومنيــر الزعبي 
المحســن  وعبــد  عبــدهللا  ويعقــوب 

القفاص.
الفنــان علــي  قــال  التكريــم  عــن هــذا 
أبوظبــي  نشــكر  لـ”البــاد”:  الغريــر 
والــذي  التكريــم  هــذا  علــى  لإلعــام 
يعكــس االهتمــام الكبيــر الــذي يوليــه 
تلفزيــون أبوظبــي للدرامــا الخليجيــة 
 “ مسلســل  بــأن  مضيفــا  والفنانيــن، 
جديدمــك نديمك” حقق نجاحا كبيرا، 
ويكفــي أن عدد المشــاهدين عبر قناة 
“اليوتيوب” وصل إلى أكثر من مليون 
مشاهد، وهذا كله بفضل تكاتف فريق 

العمل والرغبة في النجاح والتميز. 

أما عن جديده لعيد الفطر فقد أوضح الغرير أنه يحضر لمشروع مع شقيقه  «
والثنائي خليل الرميثي وسيعلن عنه قريبا، موضحا وبشكل مبدئي أن جديده 

للعيد مسرحية.

الغرير ومصطفى رشيد والصقر خالل التكريم

لقطة من مسلسل جديمك نديمك

ــا ــبـ ــريـ الـــــغـــــريـــــر: ســــأعــــلــــن عــــــن مــــــشــــــروع الــــعــــيــــد قـ
تكريم فريق عمل “جديمك نديمك”

صحتك مع الصوم

صيـــام نــاجــــح

مع حلول شهر رمضان المبارك، ومن المتعارف في هذا الشهر الكريم أن تكثر األعمال التلفزيونية التي يقوم 
فيها الفنانون بأداء أدوار في الغالب ما تكون بعيدة عن شــخصياتهم الحقيقية، إذ يجّســدون أدواًرا أخرى 

عديدة، وفي العادة تدور في ذهن المشاهد تساؤالت عن حياتهم الطبيعية، وكيف يقضون أيامهم. 

الفنانيــن  بعــض  مــع  البــاد“  “مســافات  اســتطلعت 
حياتهــم  علــى  للتعــرف  والخليجييــن  البحرينييــن 
اليومية في شهر رمضان الكريم وعن كيفية قضاء 
الشــهر الكريم وما طقوسهم الخاصة التي يتبعونها 
خــال الشــهر الفضيــل ومــا البرامــج المفضلــة لهــم 

بعيًدا عن أجواء العمل والروتين باقي أشهر السنة، 
وهــل كانــت جديــدة أم أنهــا أتــت تواصــاً لعــادات 
قديمة تأصلت في وجدانهم واستمروا في تأديتها 

على مّر السنوات الماضية. 
 الفنــان الكويتــي المميــز عبــدهللا التركمانــي يســرد 
تفاصيــل يومــه الرمضاني بقوله: “نبــارك لكم حلول 
بخيــر،  والجميــع  عــام  وكل  الكريــم  رمضــان  شــهر 
حيــاة الفنانيــن فــي الشــهر الفضيــل مماثلــة لحيــاة 
جميع الناس، وبالنســبة لي أفّضل أن يتم اســتغال 
الشــهر الفضيــل أفضل اســتغال من خــال التركيز 
علــى العبــادة وقــراءة القــرآن وأمــور الديــن، ومــن 
المفّضــل بالنســبة لــي هــو أن أقضــي شــهر رمضــان 
بجــوار أســرتي مــع تخصيــص بعــض الوقــت للقيام 
ببعض األنشــطة المميزة البسيطة مثل زيارة األهل 
والتجمــع مع األصدقاء وقراءة الكتب”. وباإلشــارة 
أن  أفّضــل  رمضــان  “فــي  يقــول:  رمضــان  ألعمــال 
بالنســبة لألعمــال  أشــاهد األعمــال األجنبيــة وأمــا 
المحليــة فأقــوم برصــد بعض منهــا لمشــاهدتها بعد 

الشهر الكريم.

الفنان الكويتي عبداهلل التركماني
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محرر مسافات

مطبخ

مع الشيف
 فجر المنصوري

دجاج مع حب 
الهريس في 
جهاز الطهي 

البطيء الخاص

إعداد: علي حسين

المكونات

  بصلة مقطعة شرائح ضعيفة 

  جزرتان مقطعتان 

  12 قطعة مشروم مقطعة إلى أرباع 

  مكعبان من مرق دجاج

  كوب حب الهريس المطاحن

  ملعقة زعتر 

  ½ 3 كوب ماء 

  ملعقة طعام بقدونس مجفف 

  ورق غار مكسر 

  فلفل رومي أخضر مقطع 

  3 قطع دجاج 

  ½ ملعقة كبيرة ملح

  ¼ ملعقة كبيرة فلفل أسود 

الخطوات

  ضعي جميع المكونات في الجهاز على حرارة هادئة لمدة ساعتين 

ونصف ثم قدميها ساخنة كطبق رئيسي.
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كلب يخبر صاحبته بإصابتها بالسرطان

السفير األميركي: أحتفي بتقاليد رمضان البحرينية الرائعة

ليــس ســرا أن بعــض الــكالب يمكنهــا اكتشــاف المــرض لــدى البشــر، ومــع ذلك، ال 
يــزال الباحثــون يحاولــون الوصــول إلــى الطريقــة التــي تمكن بعض الــكالب من 
نيــوز”  “فوكــس  شــبكة  وســلطت  الخبيثــة.  األورام  تشــخيص  فــي  مســاعدتهم 
األميركية الضوء على جرو من فصيلة “هاســكي” يعرف باســم “ســييرا” يبلغ من 
العمر 9 أشــهر، ســاعد صاحبته ســتيفاني هيرفيل في اكتشــاف مرض الســرطان 

من خالل حاسة الشم مرات عدة.

مجلــة  عــن  نيــوز”  “فوكــس  ونقلــت 
أن  ســينتينيل”،  جورنــال  “ميلووكــي 
هيرفيل اســتقدمت الجرو ليعيش معها 
بعدما تركها ابنها لاللتحاق بسالح الجو 

األميركي.
تصرفــا  هيرفيــل  الحظــت  يــوم  وفــي 
غريبــا لكلبها، الذي أخذ يستنشــق بطنها 
فيهــا،  محــددة  أماكــن  علــى  ويضغــط 
المــرأة فــي بعــض  لدرجــة كانــت تؤلــم 

األحيان.
وكــرر الكلب الســلوك الغريــب ذاته أكثر 
مــن مــرة، قبــل أن يختبــئ فــي الخزانة، 

وكأن شيئا ما أخافه.
وأثــار ســلوك الكلــب قلــق هيرفيــل، ممــا 
المستشــفيات  أحــد  زيــارة  إلــى  دفعهــا 

إلجــراء كشــف روتينــي، حيــث قيــل لها 
إن التشخيص المبدئي يشير إلى وجود 

تكلس على أحد المبايض.
فــي  مختبئــا  ظــل  هيرفيــل  كلــب  لكــن 
الخزانــة، ممــا دفعهــا إلى تحديــد موعد 
آخــر مــع المستشــفى، وهــذه المــرة مــع 
اختصاصــي أمراض النســاء، إذ توقعت 

أن تكون لديها مشكلة صحية بالفعل.
وكانت هيرفل بالفعل تعاني بعض اآلالم 
فــي البطن، إال أن األمــر لم يزعجها، إلى 
حيــن أن تــم تشــخيصها أخيــرا بمــرض 

سرطان المبيض من الدرجة الثالثة.
ويفســر العلمــاء هــذه الظاهــرة بالقــول، 
إلــى  يصــل  مــا  الــكالب  بعــض  لــدى  إن 
300 مليون مســتقبل لحاســة الشــم في 

عشــرات  أقــوى  يجعلهــا  ممــا  أنوفهــم، 
اآلالف من المرات مقارنة بالبشر.

اســتخدام  الباحثــون  يحــاول  وبينمــا 
الكالب للكشف عن بعض األمراض، فإن 
على محبي هذه الحيوانات األليفة أخذ 
سلوكها على محمل الجد، فربما يحاول 
حتــى  أو  مهمــا  شــيئا  يقــول  أن  كلبــك 

يحاول أن ينقذ حياتك.

فــي تقليــد رمضاني تتبعه ســفارة الواليات المتحدة األميركيــة لدى مملكة البحرين في 
شــهر رمضــان الكريــم منــذ وقــت طويــل، وحرصت علــى أحيائه هــذا العــام بخصوصية 

دبلوماسية رائعة  لالحتفال بشهر رمضان.

األميركــي  الســفير  حــرم  اســتضافت  فقــد 
الضيفــات  مــن  حشــدا  ســيبريل  آرنافــاز 
المجتمــع  ســيدات  مــن  والمدعــوات 
واألعمــال والفعاليات الثقافيــة واإلعالمية 
والمجتمعيــة والصديقات، ومشــاركات في 
فــي  والتعليمــي،  الثقافــي  التبــادل  برامــج 
مجلــس رمضانــي عامــر فــي منزلهــم فــي 
ســار، وكان موضــوع المجلــس الرمضانــي 
لهــذا العــام هــو  “الجالبيــة”، حيــث عرضت 
المصممة البحرينية بتول داداباي عددا من 
جالبياتهــا الجديــدة مــن ضمــن مجموعتها 
الحديثة والمصممة؛ من أجل شــهر رمضان 

واألعياد. 
ومــن جانبــه، لــم يتــرك الســفير األميركــي 
جاســتين ســيبيريل هــذا الشــهر الكريم من 
المواطنيــن  مــع  برمضــان  االحتفــال  دون 
البحرينيــن، فقــد أقــام  الســفير األميركــي 
للشــباب  عامــرة  إفطــار  مأدبــة  وحرمــه 

رمضــان  بشــهر  لالحتفــال  البحرينــي 
والصداقــة الوطيــدة التــي تربــط الواليــات 
قــام  حيــث  البحريــن،  ومملكــة  المتحــدة 
بتكريــم عــدد مــن المشــاركين فــي برامــج 
التبــادل الثقافــي واألكاديمي التي تطرحها 
الســفارة األميركية وكذلك نوه بالمشاركين 
في برنامج سمو ولي العهد للمنح الدراسية 
الذيــن سيدرســون فــي الواليــات المتحدة. 
كمــا أعرب الســفير عن فخره لرؤيــة الكثير 
مــن الشــباب البحرينــي الواعــد يلتحقــون 

بالدراسة في الواليات المتحدة.
تصريحــات  فــي  ســيبيريل  الســفير  وقــال 
صحافيــة: “طــوال العام، أتطلع إلــى تقاليد 
رمضــان البحرينيــة الرائعــة، مثــل حضــور 
الجــدد  األصدقــاء  مــع  واللقــاء  المجالــس 
خــاص  بشــكل  أتطلــع  لكننــي  والقدامــى، 
إلى حفل إفطار الشــباب الســنوي، أســتمتع 
دائًما بهذه الفرصة للدردشــة مع العديد من 

الشباب المؤثرين، مضيفا عندما أنظر إليكم 
جميًعــا ، يكــون األمر أشــبه برؤية مســتقبل 

البحرين مجتمع في غرفة واحدة”.
أقامهــا  التــي  اإلفطــار  حفــالت  وشــهدت 
الســفير األميركــي وحرمــه حضــورا واســعا 
من الفعاليات المجتمعية، وعدد من الطلبة 
والمشــاركين فــي برامــج التبــادل الثقافــي 
وممثلــي مؤسســات المجتمع المدني وعدد 

من القيادات من الشباب والشابات، وحشد 
من الصحافيين.

ويحرص السفير سيبيريل وحرمه على أن 
تكون حفالت اإلفطار التي يقيمانها عامرة 
باإلطبــاق الرمضانيــة الشــعبية  المعروفــة 
األميركيــة  لإلطبــاق  باإلضافــة  بالبحريــن، 

المعروفة عالميا.

بتخريــج  أميركيتــان  مدرســتان  احتفــت 
رجليــن مســنين مــن طالبهــا القدامــى، لــم 
يتمكنــا مــن حضــور حفــل تخــرج المرحلة 

الثانوية قبل عقود.
مقاعــد  عامــا(   95( بيريكــون  جــو  وتــرك 
الدراســة للمشــاركة فــي الحــرب العالميــة 
الثانيــة العــام 1943، فــي حيــن لــم يتمكن 
المشــاركة  مــن  عامــا(   85( كــرادوك  بيــل 
فــي حفــل التخريــج بســبب مشــاركته في 
الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

وتســلم بيريكــون شــهادة الثانويــة العامــة 
واليــة  فــي  تامبــا  بمدينــة  مدرســته  مــن 
فــي  الحــرب  مــن  عودتــه  بعــد  فلوريــدا، 
علــى  كــرادوك  فــي حيــن حصــل  أوروبــا، 

الشهادة من مدرسته في والية تينيسي.
وتزامــن إقامــة حفلــي التخــرج لــكل مــن 
بيريكــون وكرادوك مع “يوم الذكرى” الذي 
يحتفل به األميركيون في آخر يوم اثنين 
من شــهر مايو من كل عام؛ تكريما للجنود 

الذين قتلوا في ساحات المعارك.

تخرج تلميذين 
عمرهما 95 و85 

عاما من الثانوية
انهارت خشــبة مســرح في الصين بعد االنتهاء من عرض راقص لألطفال، األمر الذي 
نجــم عنــه مقتــل طفل عمــره 13 وإصابة 14 آخريــن، بينهم بالغون، بجروح، بحســب 
مــا أظهــرت لقطات فيديو. وأظهرت لقطات الفيديو المشــاركين وهم يجتمعون على 
خشبة المسرح في نهاية تجربة الرقص في مسرح “غولدن دافوديل” للفنون األدائية 

في مقاطعة تشانغتشو، الواقعة غربي الصين.
وخالل الفيديو، ســمع صوت منظم الحفل وهو يصرخ عندما بدأ الجزء األوســط من 
المسرح باالنهيار فجأة، وترافق ذلك مع سقوط األطفال في الفجوة التي نجمت عن 
االنهيار. ووفقا للفيديو، فقد كان على خشبة المسرح عند انهياره أكثر من 100 طفل 
وعشرات البالغين. وبعد لحظات، شوهد المتفرجون وهم يندفعون نحو المسرح في 

محاولة إلنقاذ األطفال الذين سقطوا مع انهيار خشبة المسرح.

غمــرت جامــي ليدبيتــر )42 ســنة( الســعادة، عندمــا قدمــت لهــا بناتهــا الثالثة قســيمة 
مخفضــة التكاليــف؛ للحصــول علــى وشــم للحواجب بشــكل دائم، إذ إنهــا ولدت دون 
حواجب. إال أن سعادة األم لم تدم طويال بعد أن خضعت لعلمية الوشم، إذ تفاجأت 
بأنهــا حصلــت على أربعــة حواجب بدل اثنين فوق عينيها، األمر الذي صدمها بشــكل 

كبير، وفق ما ذكرت صحيفة “صن” البريطانية، أمس اإلثنين.
وقالت ليدبيتر إنها كانت محرجة للغاية من مقابلة الناس، وكانت ال تغادر منزلها في 
مدينة كانساس سيتي في والية ميسوري بالواليات المتحدة، خشية السخرية منها.

وأجــرت ليدبيتــر عمليــة الوشــم لحاجبيهــا بقيمــة 250 دوالر أميركيــا، إال أن هــذه لــم 
تكــن المصيبــة وحدهــا، إذ المــرأة كانــت ضحية طبيب هاٍو على ما يبــدو في عمليات 

التجميل.

لحظة انهيار “مروع” لمسرح في الصين

خضعت لعملية تجميل.. فخرجت “بأربعة حواجب”

إفطار جماعي ألكثر من 2500 شخص في سوق “باب البحرين” يوم السبت الماضي، وذلك بمبادرة من شركة “ترتيب” وبمشاركة 80 متطوعا

تــداول نشــطاء علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي صــورة نــادرة للملــك 
الســعودي ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود، أثنــاء العــدوان الثالثي على 
مصــر. ونشــر األكاديمــي والمحلل السياســي خالد محمــد باطرفي صورة 
علــى حســابه علــى موقــع التدوينــات القصيــرة “تويتــر”، وكتــب: “الملــك 
ســلمان مــع أخيــه األمير تركي بــن عبدالعزيز يقود مركبة عســكرية أثناء 
اســتعدادات الجيــش الســعودي للدفــاع عــن الشــقيقة الكبــرى مصــر ضد 

العدوان الثالثي البريطاني الفرنسي اإلسرائيلي العام 1956”.
وهذه ليســت الصورة األولى للملك ســلمان بالزي العســكري، حيث ســبق 

وأن تم نشر صورة له أثناء تدريبه في مصر خالل الفترة ذاتها.

صورة نادرة للملك سلمان يقود مركبة 
عسكرية أثناء العدوان الثالثي على مصر

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

ضيفتان تحضران انطالق مهرجان دوجور اإلعالمي بفندق كابري في 
نيويورك )أ ف ب(

تصدر الفيلم الخيالي الجديد “عالء الدين” إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع األسبوع، 
مســجال 86.1 مليون دوالر. والفيلم بطولة مينا مســعود ونعومي ســكوت وويل سميث ومن إخراج 
جــاي ريتشــي. وتراجــع فيلــم الحركة “جون ويــك: الفصل الثالــث - بارابيلوم” من المركــز األول إلى 
المركــز الثانــي هــذا األســبوع، محققا إيــرادات بلغت 24.4 مليــون دوالر. والفيلم بطولــة كيانو ريفز، 
وهالي بيري، وايان ماكشين ومن إخراج تشاد ستاهيلسكي. وتراجع فيلم “المنتقمون: لعبة النهاية” 
)أفنجــرز: إنــد جيــم( مــن المركــز الثاني إلــى المركز الثالــث محققــا 16.8 مليــون دوالر. الفيلم بطولة 

روبرت داوني جونيور، وكريس همسورث، وسكارليت جوهانسون، وإخراج األخوين روسو.

“عالء الدين” يتصدر إيرادات السينما األميركية

الكلب لديه حاسة شم تفوق البشر بعشرات اآلالف 

الضيوف مع السفير

بدور المالكي
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