
تفضــل عاهــل البــالد القائد األعلى صاحــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة،  أمس، بزيارة الحرس الملكي 
التابع لقوة دفاع البحرين، بحضور القائد العام لقوة دفاع 
البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة. 
وقــد أكــد اللــواء الركــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة، فــي كلمــة ترحيبيــة بهــذه المناســبة”أن “عدو هللا 
وعدو الدين وعدو المنطقة وعدو العروبة، دحرناه خارج 
هــذه المملكــة، فكيــف لــو أطــل برأســه فــي هــذه المملكة، 
فســيأتيك هــؤالء الرجــال صغيرهم وكبيرهم يتســابقون 

لنيل الشهادة والعلم الغانم”.
وقــد شــكر جاللتــه قائــد الحــرس الملكــي  الملكــي اللــواء 
الركــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة وجميــع 
مــن واجبــات  بــه  يقومــون  مــا  علــى  الحــرس،  منتســبي 
وطنيــة ســامية بكفــاءة عاليــة وحمــل األمانــة بــكل والء 
وإخــالص مــع إخوانهــم من جميع أســلحة ووحــدات قوة 
دفــاع البحريــن، ومــا يتمتعون به مــن روح معنوية عالية 

ومســتوى احترافــي رفيــع. وأشــاد جاللــة الملــك القائــد 
األعلــى بمواصلــة الرجــال البواســل مــن الحــرس الملكــي 
بــأداء المهمات النبيلة الموكلــة لهم، متكاتفين يدا واحدة 
مــع إخوانهــم الشــجعان مــن أســلحة قــوة دفــاع البحرين 
ضمــن قــوات التحالــف العربــي فــي عمليــة )إعــادة األمل( 
بقيــادة الشــقيقة الكبــرى المملكــة العربية الســعودية، وما 
يقومون به من مهمات ســامية لتقديم اإلغاثة اإلنســانية 
لألشــقاء فــي اليمــن العزيــز، ومــا يحققونــه مــن نجاحات 

للفخــر  تدعــو  متواصلــة  وانتصــارات 
واالعتزاز بهم جميعا.
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التنسيقية

وجــه ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو 

الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة وزارة 
الوطنــي  اإلســعاف  خدمــة  بإطــالق  الداخليــة 
بحلول 15 يونيو المقبل، وتفعيلها في 13 مركزا 

لإلســعاف تغطي جميع محافظات المملكة قبل 
نهايــة العــام الجــاري. وذلــك لدى ترؤس ســموه 

اجتماع اللجنة التنسيقية.
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تفضــل عاهــل البــالد القائــد األعلــى صاحــب الجاللــة الملك حمــد بن عيســى آل خليفة،  
أمــس، بزيــارة الحــرس الملكــي التابع لقــوة دفــاع البحرين، بحضــور القائد العــام لقوة 

دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة. 

ولدى وصول جاللته كان في االستقبال قائد الحرس الملكي اللواء الركن سمو الشيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، وقائد قوة الحرس الملكي الخاصة المقدم الركن سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة، كما تشــرف عدد من كبار الضباط بالســالم على جاللته، حيث 

شهد جاللته برنامج المسابقات الرياضية الرمضانية للحرس الملكي.

وقــد اســتهل االحتفــال بتــالوة آيــات مــن الذكــر الحكيــم، ثــم ألقــى اللــواء الركن ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كلمة ترحيبية بهذه المناسبة فيما يلي نصها: 

بسم هللا الرحمن الرحيم
ســيدي صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيسى آل خليفة ملك البالد المفدى قائدنا 

األعلى حفظه هللا ورعاه
أصحاب السمو والمعالي والسعادة

الحضور الكرام 
أبطال الحرس الملكي 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
ال يســعني يا صاحب الجاللة، إال أن أرحب 
معســكر  العظيــم،  الصــرح  هــذا  فــي  بكــم 
الروضة للحرس الملكي، مقر األبطال ومقر 
الرجــال الذيــن بذلوا جهودهــم عاليا طوال 
الســنة، ويبذلون كل جهدهم لنيل البطولة، 
ورفــع الرايــة عاليــا، ســواء فــي المحافــل 
العســكرية أو الرياضيــة أو االجتماعيــة أو 

األعمال اإلنسانية داخل وخارج المملكة.
سيدي صاحب الجاللة،

إن أكبر ما في حفيظتنا في هذا المقر، هم 
بأرواحهــم  ذادوا  الذيــن  األبــرار،  شــهداؤنا 
بهــم  نفتخــر  والحــق،  الديــن  عــن  دفاعــا 
وليالينــا،  أيامنــا  كل  فــي  ونســتذكرهم 
هللا  رزقهــم  كمــا  الشــهادة  لنيــل  ونتطلــع 
سبحانه وتعالى، إنه سميع مجيب الدعاء.

سيدي صاحب الجاللة،
أطــال  وصيــة  ولــدّي  كلمتــي،  ســأختصر 
هللا فــي عمركــم، مــن رجالكم فــي الحرس 
الملكي صغيرهم وكبيرهم والوصية أمانة، 
فقــد بلغونــي حفظكــم هللا، وأود أن أوصل 
هــذه الرســالة لجاللتكم مــن جنود وضباط 
وجميــع منتســبي هــذه القــوة، إن عدو هللا 
وعدو الدين وعدو المنطقة وعدو العروبة، 
دحرناه خارج هذه المملكة، فكيف لو أطل 
برأســه فــي هــذه المملكــة، ســيأتيك هؤالء 
الرجال صغيرهم وكبيرهم يتسابقون لنيل 

الشهادة والعلم الغانم.
ختامــا ســيدي، أهنئكــم بمــا تبقــى مــن هذا 
الشــهر الفضيل، وأســأل هللا أن يعيده على 
جاللتكم كل عام بصحة وســعادة وســرور، 
واإلنجاز حليفكم ســيدي، والتاريخ سيظل 

المعا وأيامكم المعة بإذن هللا.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

بعد ذلك تابع جاللته المســابقات الرياضية 
فيهــا  شــارك  التــي  المختلفــة  والعســكرية 
ضبــاط وأفــراد الحــرس الملكــي والحــرس 
مــن  وعــدد  الملكــي  بالحــرس  النســائي 
رفــع  إلــى  تهــدف  والتــي  الضبــاط،  أبنــاء 

اللياقــة البدنية والكفاءة العســكرية وروح 
المنافســة الشــريفة، وتؤكــد مــا يتســم بــه 
جاهزيــة  مــن  الملكــي  الحــرس  منتســبو 
مميــزة ولياقة بدنية عالية، وروح المثابرة 

والتحدي. 
وفــي الختــام تفضــل جاللــة الملــك القائــد 
األعلــى  بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة 
 12 الملكــي  الحــرس  كتيبــة  فــازت  حيــث 
بالمركــز األول فــي مســابقة تتابــع ضبــاط 
كتيبــة  نالــت  فيمــا  متــر،   2000 لمســافة 
مدفعيــة الحرس الملكي 11 المركز الثاني، 
واحتلــت كتيبــة الحــرس الملكــي 2 المركز 
الملكــي  الحــرس  قــوة  وفــازت  الثالــث، 
لمســافة  التتابــع  بمســابقة جــري  الخاصــة 
400 متــر، وفــازت كتيبــة الحــرس الملكــي 
2 بالمركز األول في مســابقة فك وتركيب، 
فيمــا احتلت قوة الحــرس الملكي الخاصة 
مــن  الثالــث  المركــز  وكان  الثانــي،  المركــز 
نصيــب كتيبة مدفعية الحرس الملكي 11، 
وفــي مســابقة نقــل المهمــات، فــازت قيادة 
الحرس الملكي بالمركز األول، وكان المركز 
الثانــي مــن نصيــب قــوة الحــرس الملكــي 

الخاصة.
أمــا فــي مســابقة الرمايــة، ففــازت كتيبــة 
األمــن والحماية الملكية 10 بالمركز األول، 
ونالــت كتيبــة الحــرس الملكــي 12 المركــز 
الثانــي، وكان المركــز الثالــث مــن نصيــب 
كتيبة الحرس الملكي 2، وفي مسابقة كرة 
القدم فازت كتيبة مدفعية الحرس الملكي 

11 بالمركــز األول، فيما فازت قوة الحرس 
وكان  الثانــي،  بالمركــز  الخاصــة  الملكــي 
المركــز الثالــث مــن نصيــب كتيبــة الحرس 
الملكــي 2، وفــازت كتيبــة الحــرس الملكــي 

كتيبــة  وفــازت  الحبــل،  شــد  بمســابقة   12
الحــرس الملكــي 12 بنهائــي مســابقة جري 
التتابــع لمســافة 100 متــر، وفــازت ســرية 
األول  الفصيــل  النســائي  الملكــي  الحــرس 

بمســابقة نقل المهمات للنساء، وفازت قوة 
الحــرس الملكــي الخاصة بمســابقة كروس 
فــت للضبــاط، فيمــا فــازت كتيبــة الحــرس 
الملكــي 2 بمســابقة كــروس فــت لألفــراد، 

وحصلــت كتيبــة الحــرس الملكــي 12 على 
أكبــر عــدد مــن النقــاط فــي مجمــوع نقــاط 

األلعاب. 
لهــم  متمنيــا  الملــك،  جاللــة  هنأهــم  وقــد 

اســتمرار التوفيق والنجاح، شاكرا جاللته 
قائــد الحــرس الملكــي اللــواء الركــن ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمد آل خليفــة  وجميع 
منتســبي الحرس الملكي على ما يقومون 
بــه مــن واجبــات وطنيــة ســامية بكفــاءة 
عاليــة وحمــل األمانة بــكل والء وإخالص 
مــع إخوانهم مــن جميع أســلحة ووحدات 
قــوة دفــاع البحرين، ومــا يتمتعون به من 
روح معنويــة عاليــة ومســتوى احترافــي 

رفيع.
وأشاد جاللة الملك القائد األعلى  بمواصلة 
الرجال البواسل من الحرس الملكي بأداء 
المهمــات النبيلــة الموكلــة لهــم، متكاتفيــن 
يــدا واحــدة مــع إخوانهــم الشــجعان مــن 
أســلحة قــوة دفــاع البحريــن ضمــن قوات 
)إعــادة  عمليــة  فــي  العربــي  التحالــف 
األمــل( بقيــادة الشــقيقة الكبــرى المملكــة 
العربيــة الســعودية، ومــا يقومــون بــه مــن 
مهمــات ســامية لتقديم اإلغاثة اإلنســانية 
لألشــقاء في اليمــن العزيز، ومــا يحققونه 
مــن نجاحات وانتصــارات متواصلة تدعو 

للفخر واالعتزاز بهم جميعا. 
مــن جانبهــم رفــع ضبــاط وضبــاط صــف 
آيــات  أســمى  الملكــي  الحــرس  وأفــراد 
التهانــي والتبريــكات إلــى مقــام صاحــب 
بمناســبة  األعلــى  القائــد  الملــك  الجاللــة 
العشــر األواخر من شــهر رمضان المبارك، 
بهــذه  التهانــي  جاللتــه  بادلهــم  وقــد 

المناســبة الكريمــة، داعيــا هللا عــز وجــل 
أن يجعلــه شــهر خيــر وبركــة علــى جميع 
منتسبي قوة دفاع البحرين البواسل في 
مختلــف مواقــع عملهــم المشــرفة داخــل 
البــالد وخارجهــا، مبتهــال إلــى المولــى عز 
وجــل فــي هــذه األيــام المباركــة مــن هذا 
الشــهر الفضيل لشــهداء الوطن البواســل 
بالرحمــة والمغفــرة وأن يدخلهــم فســيح 

جنانه.
الدفــاع  شــؤون  وزيــر  االحتفــال  حضــر 

ورئيس هيئة األركان.

 المنامة - بنا

قوة الدفاع ضمن قوات التحالف بقيادة الشقيقـــــــــة الكبـــرى حققــــوا انتصـــــارات مشرفـــــة
ـــامية ـــة س ـــات وطني ـــون بواجب ـــبين يقوم ـــدا ومنتس ـــي قائ ـــرس الوطن ـــك: الح ـــة المل جالل

البحريـــــن تهتــــم بتطويــــر نظامهـــا الرقابـــي

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى 
النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة مــا توليــه مملكــة 
البحريــن مــن اهتمــام بتطويــر النظام 
الرقابــي فــي المملكــة، وتكريســه بمــا 
يصون المنجزات ويسهم في مواصلة 
مســيرة النمــاء والتطويــر، ممــا يعــود 
أثرهــا على الوطن والمواطن، مشــيرا 
ســموه إلــى أهميــة الــدور الــذي يقوم 
بــه ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة 
مــن  مزيــد  تحقيــق  فــي  وإســهاماته 
التنمويــة  المســيرة  فــي  المنجــزات 
الشــاملة بقيــادة عاهل البــالد صاحب 
بــن عيســى آل  الملــك حمــد  الجاللــة 

خليفة.
جــاء ذلــك لــدى لقاء ســموه فــي قصر 
الرفــاع أمــس رئيــس ديــوان الرقابــة 
بــن  الماليــة واإلداريــة الشــيخ أحمــد 
محمــد آل خليفــة، حيــث هنأه ســموه 

بتكليفــه  الســامية  الملكيــة  بالثقــة 
دوام  لــه  متمنًيــا  الجديــد،  بمنصبــه 
التوفيــق والنجــاح فــي أداء مهماتــه، 

كمــا أثنــى ســموه علــى الجهــود التــي 
لديــوان  الســابق  الرئيــس  بذلهــا 
الرقابــة الماليــة واإلداريــة حســن بــن 

خليفــة الجالهمــة طــوال فتــرة عمله، 
وإســهامات الكــوادر الوطنيــة العاملة 

في الديوان.

مــن جانبــه أعــرب  الشــيخ أحمــد بــن 
محمــد آل خليفة عن شــكره وتقديره 
لســموه علــى تهنئته بمناســبة تعيينه، 

وعلى ما يوليه سموه من حرص على 
تحقيق كل ما من شأنه الخير والنماء 

للوطن والمواطن.

 المنامة - بنا

اليمن في  سامية  بمهمات  يقومون  الدفاع  قوة  من  الشجعان  وإخوانهم  الملكي  الحرس 

سمو الشيخ ناصر 
بن حمد: عدو 
الدين دحرناه 

خارج المملكة 

لو أطل عدو العروبة 
على البحرين سيجد 

رجااًل يتسابقون 
للشهادة
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المنامة - وزارة الداخلية

 المنامة-بنا

زار وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد 
بن عبدهللا آل خليفة اإلدارة العامة للدفاع 
المدنــي، حيــث كان فــي اســتقباله رئيــس 
األمــن العــام اللــواء طــارق الحســن ونائــب 

مدير عام اإلدارة العامة للدفاع المدني.
وفــي بداية الزيارة، عبر وزير الداخلية عن 
شكره لرجال الدفاع المدني على جهودهم 
فــي  المتميــز  المهنــي  وأدائهــم  المخلصــة 
حمايــة األرواح والممتلــكات، وما يتمتعون 
التعامــل  فــي  ســريعة  اســتجابة  مــن  بــه 
اإلحســاس  مــن  انطالقــا  البالغــات،  مــع 
بالمســؤولية الوطنيــة، منوهــا إلــى أن هــذه 
الزيارة، تســتهدف الوقوف على مستويات 
لــدى  والكفــاءة  والجاهزيــة  االســتعداد 
الدفــاع المدنــي؛ بهدف تطويرهــا ومعالجة 
النواقــص بما يضمــن تنفيذ خطط مواجهة 
األزمات والكوارث والنهوض بالمسؤوليات 

اإلنســانية النبيلــة؛ مــن أجل إنقاذ وســالمة 
اآلخرين.

وأكد وزير الداخلية أهمية مراجعة األدوار 
والمسؤوليات وتحقيق االنضباط خصوصا 
في المراحل الصعبة، واتخاذ االستعدادات 
المسبقة؛ لمواجهة أي حدث في المستقبل، 
فــي ظــل التطــورات التــي نمــر بهــا، منوهــا 
فــي الوقــت ذاتــه إلــى أهمية إعــداد برامج 
تثقيفيــة، يتــم تنفيذهــا بأســلوب إعالمــي 
والمقيميــن  المواطنيــن  توعيــة  بقصــد 
بكيفيــة التعامــل في حال الخطر وتســليط 
المدنيــة  الحمايــة  الضــوء علــى إجــراءات 

والســالمة العامة وكل ما يهم أمن وسالمة 
المواطــن والمقيــم وذلــك فــي إطــار خطــة 
التطوير والتحديث المعمول بها في مجال 
الدفاع المدني، والتي تتضمن كذلك تعزيز 
القدرات النوعية وتطوير عملية التدريب.

الجهــود  اســتمرار  علــى  الوزيــر  وشــدد 
المبذولــة لتطويــر الدفــاع المدنــي، منوهــا 
إلى أن حفظ األمن، عمل مستمر على مدار 
بالقانــون  الســاعة، مؤكــدا أهميــة االلتــزام 
والتفانــي فــي أداء المهــام والواجبــات، بما 
يضمن أمن وســالمة المواطنين والمقيمين 

كافة.

وجــه ولــي العهــد نائــب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة 
وزارة الداخلية بإطالق خدمة اإلسعاف الوطني بحلول 15 يونيو المقبل، وتفعيلها في 13 مركز لإلسعاف تغطي كافة محافظات 

المملكة قبل نهاية العام الجاري وذلك بهدف االرتقاء بجودة خدمات اإلسعاف المقدمة للمواطنين. 

وأشار سموه حفظه هللا لدى ترؤسه اجتماع 
اللجنــة التنســيقية بقصــر الرفــاع أمس إلى 
الخدمــات  كافــة  تطويــر  مواصلــة  أهميــة 

المقدمــة للمواطنين ومنها خدمة اإلســعاف 
الوطني الذي يعد إحدى الخدمات الحيوية 
التــي تخــدم كافــة المواطنيــن والمقيميــن، 

مشــددًا على ضرورة تنفيذ كل ما من شــأنه 
الوصــول إلــى األهــداف الــذي مــن أجلــه تم 

تدشين هذا المشروع المهم

وزير الداخلية : اســتمرار الجهود لتطويــر الدفاع المدني

المحافظـــات كافـــة  لتغطـــي  مركـــز  بــــ13  تفعيلـــه 

برامج تثقيفية لمواجهة األزمات والكوارث

سمو ولي العهد: اطالق “االسعاف الوطني” 
سمو ولي العهد مترئسا اجتماع اللجنة التنسيقية

ــاء ــمـ ــنـ ــزات ومــــواصــــلــــة الـ ــ ــج ــ ــن ــ ــم ــ ــد: صــــــون ال ــ ــه ــ ــع ــ اتخاذ االستعدادات ســـمـــو ولــــــي ال
المسبقة لمواجهة 

األحداث

أهمية مراجعة 
األدوار في 

المراحل الصعبة

سمو ولي العهد مستقبل رئيس ديوان الرقابة المالية واالدارية
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المحرق ازدانت بقدوم سمو رئيس الوزراء
الوطن مــشــاريــع  متابعة  فــي  محنكة  سياسة  ذو  ســمــوه  الــمــربــاطــي: 

تقــّدم مجلس المحرق البلدي رئيًســا وأعضــاًء ونيابًة عن أهالي المحرق بخالص 
آيــات الشــكر والعرفــان وجزيــل التقديــر واالمتنــان إلــى رئيس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة عطًفا على توجيهات ســموه 
ــا  ــا وصحيًّ الســديدة باســتكمال المشــاريع التنمويــة المخصصــة للمحــرق خدميًّ
ــا وفــق البرامــج المعــدة لهــا دون إبطــاء، وذلــك خالل جلســة  ــا ومرافقيًّ وتعليميًّ

مجلس الوزراء المنعقدة يوم االثنين الموافق 27 مايو 2019.

وأشــاد رئيس المجلس غازي المرباطي 
باالهتمام البالغ من سمو رئيس الوزراء 
بتنميــة المحــرق والمملكــة علــى وجــه 
عــام، وإضافــة إلــى مــا تقــدم فقــد جاء 
في الجلســة آنفــة الذكر توجيه صاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء لــوزارة 
األشــغال وشــئون البلديات والتخطيط 

العمراني إلى دراســة استكمال توصيل 
بشــبكة  الديــر  فــي  الجديــدة  المناطــق 
الصرف الصحي، والتحقق من شــكاوي 

األهالي فيها جراء ذلك.
وأضــاف “ازدانــت المحرق بقدوم ســمو 
رئيــس الــوزراء فــي األســبوع الماضــي 
الفتتاح مجمع ســوق المحرق المركزي، 

وكعــادة ســموه فإنــه ال يتــرك المشــاريع 
إلــى  رســائل  يرســل  بــل  متابعــة  دون 
الجهــات المعنية بضــرورة الحفاظ على 
المكتســبات، وعليه فقد نّوه ســموه في 
الجلســة إياهــا بأهميــة ســوق المحــرق 
المركــزي الجديــد الــذي تفّضــل ســموه 
وشــمل برعايتــه الكريمــة افتتاحــه يوم 
األربعــاء الماضي فــي توفير المزيد من 
أهالــي  منهــا  يســتفيد  التــي  الخدمــات 

المحرق”.
وأشــاد بالسياســة المحنكــة التي يتبعها 
سمو رئيس الوزراء في متابعة مشاريع 
المشــاكل  إحــدى  لمــس  فقــد  الوطــن، 

الكبيــرة في البنية التحتية )الدير( وأمر 
بمعالجتهــا علــى جنــاح الســرعة، وفــي 
الوقت ذاته أكد اهتمام الحكومة بملف 
ــا مــن خــال افتتــاح أحــد  التنميــة عمليًّ
المشــاريع الكبــرى علــى وجــه نموذجــي 
)ســوق المحــرق المركــزي( وربط ما بين 
كل هــذه الخيــوط من خــال توجيهاته 
المشــاريع  جميــع  باســتكمال  الســديدة 
لاجتهــادات  يتركهــا  ولــم  التنمويــة 
خطوطهــا  علــى  شــّدد  بــل  الشــخصية 
فئــات  إلــى  إياهــا  مقســًما  األساســية 
أربــع، هــي الخدمات والصحــة والتعليم 

والمرافق.

المحرق - مجلس المحرق البلدي

أي فرع أصغر من اآلخر؟

تابعونا عىل

٢٤سؤال 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

فرع مودا مولفرع الجامعة التطبيقية

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركن الشــيخ 
خليفة بن أحمد آل خليفة في مكتبه بالقيادة العامة صباح أمس، 
المقــدم اريــك ميشــيل الملحــق العســكري البلجيكــي المعتمد لدى 
مملكــة البحريــن والمقيــم فــي أبوظبــي بدولــة اإلمــارات العربيــة 

المتحدة الشقيقة؛ وذلك بمناسبة تعيينه.
وخــال اللقــاء، رحــب القائــد العام لقــوة دفــاع البحريــن بالملحق 
العسكري البلجيكي، متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في منصبه 
الجديــد، وتــم اســتعراض عاقات الصداقة والتعــاون القائمة بين 

البلدين الصديقين وسبل تعزيزها.
حضر اللقاء مدير ديوان القيادة العامة اللواء الركن حسن محمد 
ســعد، ومســاعد رئيــس هيئــة األركان لإلمــداد والتمويــن اللــواء 
الركــن بحــري يوســف أحمــد مــال هللا، ومديــر التعــاون العســكري 

اللواء الركن بحري محمد هاشم السادة.

القائد العام يستقبل الملحق 
العسكري البلجيكي الجديد

سمــــــو رئيـــــس الوزراء يعيـــــد تشكيــــل مجلــــس الموارد المائيـــــــة

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، قرار رقم )9( لسنة 2019، بإعادة تشكيل مجلس الموارد المائية. ونصت المادة األولى 
من القرار على انه، ُيعاد تشكيل مجلس الموارد المائية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، وعضوية كل من:

1 - وزير شؤون مجلس الوزراء. نائًبا للرئيس
2 - وزير شؤون الكهرباء والماء.

3 - وزير المالية واالقتصاد الوطني.
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال  وزيــر   -  4

العمراني.
5 - وزير المواصات واالتصاالت.

6 - وزير اإلسكان.
7 - وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

قابلــة  أربــع ســنوات  بالمجلــس  العضويــة  مــدة  وتكــون 
للتجديد.

وجــاء في المــادة الثانية من القرار، ُيعمل بهذا القرار من 
تاريخ صدوره، وُينشر في الجريدة الرسمية.

المنامة - بنا

أهالي الدير تلقوا توجيهات سمو رئيس الوزراء بفرحة 
ــتــنــمــويــة بــالــمــحــرق ــع ال ــاري ــش ــم بـــن هــنــدي يــشــيــد بــاســتــكــمــال ال

رفع محافظ المحرق ســلمان بن هندي شــكر وتقدير وامتنان كافة أهالي محافظة المحرق إلى مقام رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة على توجيهات سموه الداعية إلى استكمال المشاريع التنموية المخصصة للمحرق خدميا 
وصحيا وتعليميا ومرافقيا وفق البرامج المعدة لها دون إبطاء، وأكد المحافظ أن هذه التوجيهات الكريمة من لدن سموه تعبر عما 
تلقاه محافظات المملكة األربع من اهتمام ومتابعة لكافة الخدمات واالحتياجات التي تالمس المواطنين بشكل مباشر، وتعزز في 

الوقت ذاته من البنية التحتية وتواكب المتطلبات المستقبلية لما تشهده المحرق من توسع عمراني وجغرافي.

كمــا أشــار بــن هنــدي إلــى أن أهالــي الديــر 
تلقــوا بفرحــة غامــرة نبــأ توجيهــات ســمو 
رئيــس الــوزراء لــوزارة األشــغال وشــؤون 

البلديات والتخطيط العمراني إلى دراســة 
اســتكمال توصيــل المناطــق الجديــدة في 
الديــر بشــبكة الصــرف الصحــي، والتحقــق 

من شكاوى األهالي فيها جراء ذلك.
وأكــد المحافظ أن الدعــم الامحدود الذي 
تحظــى به األجهــزة الحكومية في المملكة 

مــن لدن صاحــب الجالة الملــك، وصاحب 
الســمو  الــوزراء، وصاحــب  الســمو رئيــس 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الوزراء، يؤكــد أن المملكة 
ماضيــة فــي ســبيل تطويــر وتقديــم أرقى 
مــن  تأتــي  والتــي  للمواطنيــن،  الخدمــات 
أولوياتها البنية التحتية وكافة احتياجات 

المواطنين.

المحرق - محافظة المحرق

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر القيادة الكويتية
ردًّا علـــى تعزيتـــه بوفـــاة الشـــيخ عبـــداهلل ســـعود المالـــك الصبـــاح

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة برقية شــكر جوابية من أمير دولة الكويت الشــقيقة أخيه صاحب الســمو الشــيخ صباح األحمد 
ا على برقية سموه المعزية له بوفاة الشيخ عبدهللا سعود المالك الصباح. الجابر الصباح، وذلك ردًّ

 وعّبر سمو أمير دولة الكويت في برقيته 
عــن خالص شــكره وتقديره لســمو رئيس 
األخويــة  ســموه  مشــاعر  علــى  الــوزراء 
الصحــة  لســموه موفــور  ــا  الطيبــة، متمنيًّ

والسعادة.
 كمــا تلقــى صاحب الســمو الملكــي رئيس 
الوزراء برقيتي شكر جوابيتين مماثلتين 
مــن كل مــن ولي عهد دولــة الكويت أخيه 

صاحب السمو الشيخ نواف األحمد الجابر 
الصبــاح، ورئيــس مجلــس الــوزراء بدولة 
الكويت أخيه ســمو الشــيخ جابــر المبارك 
الحمــد الصبــاح، أعربا ســموهما فيهما عن 

لصاحــب  وتقديرهمــا  شــكرهما  خالــص 
السمو الملكي رئيس الوزراء على مشاعر 
ســموه األخوية الكريمة، متمنيين لســموه 

موفور الصحة والسعادة.

رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت ولي عهد دولة الكويتأمير دولة الكويت سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

Û  ال أحــد فــوق النقــد، وال مائكيــة فــي قــرارات الــوزارت. لنــا الحــق
فــي نقــد أي وزارة، خصوصــا الخدميــة، إذ تعاملــت مــع المواطنيــن 
بمنطق الجلد بسياط الضرائب أو بنزع ما تبقى من مال من جيوب 

المواطنين.
Û  ككاتب سأظل أنتقد بشكل علمي ووطني كما انتقدت الهيئة العامة 

للتأميــن االجتماعــي، وقانــون التقاعــد الجديــد، وانتقــادي ألرقــام 
وزارة العمل في البطالة، وتسعيرات وزارة الكهرباء وأسلوب جباية 

المال.
Û  هذا الصيف عندى مسعى أن أبدأ سلسلة مقاالت عن الوزارات التي 

خالفــت قــرارات ديــوان الرقابــة الماليــة واإلداريــة، وبعــض قرارات 
المســؤولين الامســؤولة، ودعونا نناقشــها قانونيا وبالوثائق وسوء 

استخدام المنصب الخدمي للي األذرع. 
Û  هذه المرة سنركز على المتنفذين داخل الوزارات ما لهم وما عليهم

وبمنطق تصحيحي ابستمولوجي.
Û  أعلــم أن هنــاك مــن ثــارت ثائرتــه مــن الــوزارات عندمــا أنتقــد فــي 

الصحافة، أقول: أنا متعود على الركل والرفس وإلقاء أكياس النقد 
على مقاالتي، فهذه قطع شوكوالته. منذ عشرين عاما، وأنا أمارس 
النقــد. وأنــا ال أدعي الحقيقة المطلقة، ولكن إذا آمنت بفكرة أواصل 
علــى طرحهــا دون أن أعبــأ بالريــاح؛ ألنــي ال أؤمــن بصفــارة اإلنــذار 

ساعة هبوب الرياح.
Û  طريقتــي فــي الكتابــة فتــرة أكتــب فــي الفلســفة والفكــر، ثــم أرجع 

للوزارات، وهكذا لكل موسم فاكهته الخاصة.
Û  كل الوزارت التي كتبت عنها ضاق صدرها من نقدي، إال أني أؤمن 

أن النقد الموضوعي هو الوجه اآلخر لإلصاح، وسأستمر فيه وتلك 
هــي رؤيتــي مــدح اإلنجــازات ونقد األخطاء. ســأحرق البخــور، لكن 
أيضــا البــد مــن تنظيــف الزجــاج المكســور المخبــأ تحت ســجادة أي 

وزير أو وكيل أو مدير، ومن هنا يبدأ التصحيح.

الوزارة 
وتنظيف 

السجادة )1( سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

... وسموه يتلقى شكر رئيسة وزراء نيوزيلندا

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة برقية شــكر جوابية من رئيسة 

أردرن،  جاســيندا  نيوزيلنــدا  وزراء 
ا علــى برقيــة ســموه المعزية  وذلــك ردًّ
لهــا فــي ضحايــا حــادث إطــاق النــار 

اإلرهابي في مســجدين بوسط مدينة 
)كرايست تشيرش( النيوزيلندية.

 وأعربــت رئيســة وزراء نيوزيلندا عن 
لصاحــب  وتقديرهــا  شــكرها  خالــص 
الــوزراء علــى  الملكــي رئيــس  الســمو 

مشاعر سموه الصادقة النبيلة، متمنية 

والســعادة  الصحــة  موفــور  لســموه 

ولمملكــة البحريــن المزيــد مــن التقدم 

واالزدهار.

المنامة - بنا
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صادق عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة، وأصدر قانون رقم )10( لســنة 2019 بشــأن النظافة العامة، 
بعد إقراره من مجلس الشورى ومجلس النواب. ونص القانون على ما يلي:

مادة )1(:

فــي تطبيق أحكام هــذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية 
المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتِض ســياق النص خالف 

ذلك:
1. الوزارة: الوزارة المختصة بشؤون البلديات.

2. الوزير: الوزير المختص بشؤون البلديات.
3. اإلدارة المعنية: اإلدارة المختصة بشؤون النظافة في البلدية 

أو األمانة المختصة.
4. البلدية أو األمانة المختصة: البلدية أو األمانة المعنية بشؤون 

النظافة للمنطقة أو المحافظة التابعة لها.
5. النفايات: المخلفات بجميع أنواعها الســائلة أو الصلبة أو شــبه 
الصلبة، كالقمامة والفضالت واألوراق المراد التخلص منها، ومياه 
الصــرف الصحــي، وهيــاكل المركبات واآلالت األخــرى ومكوناتها 
أو أجــزاء منهــا، والطيور النافقة والحيوانــات وروثها، ومخلفات 
أعمــال البنــاء والهــدم، واألتربــة والنباتــات واألشــجار والمصانع، 
وغيرهــا التــي يترتــب علــى وضعها فــي غير األماكــن المخصصة 
لهــا أضــرار صحيــة أو بيئية أو حرائق أو اإلخــالل بمظهر المدينة 
أو القرية أو المنطقة أو الحي أو نظافتها أو يعرقل حركة السير.
6. مصــدر النفايــات: الجهة التي تســببت أو نتجت عنها النفايات 
ســواء من األشــخاص الطبيعيين أو االعتباريــة العامة والخاصة 
والمنشــآت ســكنية كانــت أو غيــر ســكنية والمصانــع والمخيمات 
والمعســكرات والحظائر والمسالخ واألسواق واألماكن السياحية 

والشواطئ والمزارع ووسائل النقل العام والخاص، وغيرها.
7. موقــع رفــع النفايــات: المــكان الــذي تحــدده البلديــة أو األمانة 
المختصــة لرفــع النفايات من داخــل أو أمام أو بالقرب من مصدر 

النفايات وفقا لطبيعتها.
8. موقع معالجة النفايات: المكان الذي تحدده البلدية أو األمانة 
المختصــة، ويتــم فيه معالجة النفايــات وذلك بتدويرها أو ردمها 
أو بأيــة وســيلة أخــرى معتمــدة من الوزير بالتنســيق مــع الجهات 

األخرى المعنية.
وإعــادة  ونقلهــا  وتخزينهــا  النفايــات  جمــع  النفايــات:  إدارة   .9
تدويرهــا والتخلــص منهــا بمــا فــي ذلــك العنايــة الالحقــة بمواقع 

التخلص وفقا للطرق المعتمدة بيئيا.
10. إعــادة تدويــر النفايــات: العمليــات التي تســمح باســتخالص 

مواد وإعادة استخدامها.
11. مواقــع التخلــص: مواقع متحكم فيها ومصممة للتخلص من 
النفايات وتدار هذه المواقع وفقا لالشتراطات البيئية والسالمة 
التي تحددها اإلدارة المعنية بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
النفايات الخاصة: أية نفايات ناتجة عن أنشطة الرعاية الصحية 
المختلفــة بكافــة أشــكالها التمريضيــة والعالجيــة والتشــخيصية 
المختبــرات  أعمــال  شــاملة  الصحيــة  والمراكــز  بالمستشــفيات 
ومراكز األبحاث واألشــعة والصيدليات وعالج األســنان والعالج 
ومســتودعاتها  األدويــة  معامــل  وعقاقيــر  ومنتجــات  الطبيعــي 
والمخلفــات الصناعيــة الصلبة والســائلة ومخلفات وســائل النقل 
والمســالخ وأســواق بيــع اللحــوم واألســماك والطيــور والمــزارع 

المعدة لتربيتها، وغيرها.

مادة )2(:

مــع مراعاة أحــكام قانون البيئة وقانون الصحــة العامة واللوائح 
والقرارات الصادرة تنفيذا لهما:

1. يحظر إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا 
القانــون وفــي الئحته التنفيذية، إال في األماكن المخصصة لذلك 

من قبل الجهة المختصة.
أو  المعــدة  المواقــع  فــي  إال  النفايــات  فــرز ومعالجــة  2. يحظــر 
تحددهــا  التــي  واإلجــراءات  للشــروط  ووفقــا  لذلــك  المرخصــة 

الالئحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة )3(:

يحظر إتيان أي من األفعال اآلتية:
1. البصــق أو لفــظ أي مــادة ممضوغــة، أو إلقــاء أو ترك المهمالت 

والســجائر والفضــالت، وقضــاء الحاجــة فــي غيــر المــكان المعــد 
لذلك.

2. غســل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشــابه يؤدي إلى جريان 
المياه إلى الشوارع أو الممرات أو األزقة.

مادة )4(:

1. يجــب علــى شــاغلي المنــازل وأصحــاب المكاتــب والمنشــآت 
والمحــال التجاريــة والصناعيــة وغيرها حفظ النفايــات الخاصة 

بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم.
2. تحــدد الالئحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون والقــرارات الصــادرة 
بهــذه األوعيــة  الخاصــة  لــه االشــتراطات والمواصفــات  تنفيــذا 

والمواعيد واألماكن المتعلقة بتركها في الخارج وطرق جمعها.

مادة )5(:

يجــب علــى الجهــة التــي تســببت أو نتجــت عنهــا نفايــات خاصة 
اتخــاذ كافــة التدابيــر الالزمــة لفصل هــذه النفايات عــن النفايات 
األخــرى، وذلــك وفقــا لالشــتراطات والمواصفات المقــررة لحفظ 
وجمــع ونقل تلــك النفايات التي تحددها الالئحــة التنفيذية لهذا 
القانون، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة 

في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة )6(:

1. يجــب علــى مــالَّك وحائــزي العقــارات كاألراضــي والمنشــآت 
التجاريــة واالســتثمارية المؤجرة للســكن أو غيرها من األغراض 
األخــرى المحافظــة علــى نظافــة ســاحات وممــرات ومنــاور هذه 

العقارات.
أو  المــالَّك  إلــزام  المختصــة  األمانــة  أو  البلديــة  علــى  يجــب   .2
الحائزيــن بالمحافظــة علــى نظافــة العقارات الواقعة فــي دائرتها 
وفقًا للشــروط واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا 

القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

مادة )7(:

1. يحظــر علــى مــالك المركبــات المهملــة وجميــع أنــواع الخــردة 
والســكراب وضعها أو تركها في الشــوارع أو على األرصفة، وفي 
الســاحات والميادين العامة والشــواطئ، وعلى البلدية أو األمانة 
المختصــة إنــذار مالك هــذه المركبــات المتروكة والخــردة برفعها 
ونقلهــا إلــى األماكــن التــي تحددهــا البلديــة أو األمانــة المختصة 
تفيــد  عليهــا  عالمــة  بوضــع  اإلنــذار  ويكــون  ســاعة،   48 خــالل 
بــدء ســريان المــدة المذكــورة واإلجــراء المتخــذ فــي هذا الشــأن 

بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2. يحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة واألراضي 
الفضــاء بالمركبــات المعروضــة بقصد البيــع أو اإليجــار، وللبلدية 
أو األمانــة المختصــة إنذار مالك هذه الـــمركبات برفعها خالل 24 
ساعة وذلك بوضع عالمة عليها تفيد بدء فترة اإلنذار واإلجراء 

المتخذ في هذا الشأن.
3. في حالة مخالفة أحكام البندين )1(، )2( من هذه المادة يجب 
على البلدية أو األمانة المختصة ضبط المركبات وحجزها لديها، 
ولها بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها 
الســتردادها وســداد المصاريــف، أن تتصــرف فــي تلــك المركبات 
ببيعها بالمزاد العلني وتخصم المصاريف من ثمنها، ويودع باقي 

الثمن على ذمة المالك إن وجد.
4. ُتســأل البلدية أو األمانة المختصة عن الضرر الناشــئ أثناء أو 
بســبب عمليــة رفــع أو نقل أو حجز تلك المركبــات حال مخالفتها 
الضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات 

الصادرة تنفيذا له.

مادة )8(:

ــا كان مصدرهــا، مــن موقــع رفعهــا إلــى  يحظــر نقــل النفايــات، أيَّ
موقــع معالجتهــا إال عن طريق الشــركات والمؤسســات المرخصة 
والمصنفــة لهــذا الغــرض وفقــا للضوابــط التــي تحددهــا الالئحــة 

التنفيذيــة لهــذا القانــون، مــع وجــوب تواجــد شــهادة مــن البلدية 
سارية المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك.

مادة )9(:

يجب أن تكون وسائل نقل النفايات، بحالة جيدة ومغطاة بشكل 
محكــم بحيــث ال يقــع أو يتســرب أو يســيل أو يتطاير شــيء من 
محتوياتهــا، وذلــك طبقا للشــروط والمواصفــات والمواعيد التي 

تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة )10(:

يجب على اإلدارة المعنية اآلتي:
ــا كان نوعها  1. اإلشــراف المباشــر والرقابــة علــى نقــل النفايات أيَّ
مــن مواقــع رفعها وحتــى المواقع المخصصة لردمهــا أو تدويرها 

أو معالجتها.
2. تنظيــم جمــع وفــرز النفايــات بطــرق مــن شــأنها تســهيل إعادة 

تدويرها وفقا للضوابط والمعايير المتعارف عليها بيئيا.
3. توفيــر حاويــات مناســبة لجميــع أنــواع النفايــات فــي األماكن 
المحــددة لتــرك النفايــات فــي الخــارج، وتخصيــص مواقــع ثابتة 
وآمنــة لهــا، والمحافظــة علــى نظافــة هــذه الحاويــات واألماكــن 
المحيطــة بهــا، ويجوز أن يتم ذلك بواســطة الشــركات المرخصة 
بالشــروط  المختصــة  الجهــات  مــع  بالتنســيق  الغــرض  لهــذا 

والمواصفات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة )11(:

يكــون لموظفــي البلديــة المختصــة أو األمانــة المختصــة الذيــن 
يتــم تحديدهــم بقــرار من وزير العدل بالتنســيق مــع الوزير صفة 
الضبطيــة القضائيــة التحقــق مــن تطبيــق أحــكام هــذا القانــون 
والئحتــه التنفيذيــة والقرارات المنفذة له، وضبط وإثبات ما يقع 
مــن مخالفــات ألحكامــه وأحــكام هــذه القــرارات، ويكــون لهؤالء 
علــى  واالطــالع  والبيانــات  المعلومــات  طلــب  حــق  الموظفيــن 
الوثائــق والرخــص المتعلقة باألماكن واألعمــال الخاضعة ألحكام 
هــذا القانــون والقــرارات المنفــذة لــه، وتحريــر المحاضر وســؤال 
المختصين في األماكن المشار إليها، وإحالة المخالفة إلى الجهة 

المختصة.

مادة )12(:

مــع عــدم اإلخــالل بأيــة عقوبــة أشــد ينص عليهــا أي قانــون آخر، 
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد )7,6,4,3,2( من هذا القانون 

بغرامة ال تقل عن خمسين دينارا وال تزيد عن ثالثمئة دينار.
ويعاقــب علــى مخالفــة أحــكام المــواد )9,8,5( مــن هــذا القانــون 
بغرامة ال تقل عن خمسمئة دينار وال تزيد عن ألف دينار بحريني.
ويجــوز للمحكمة فــي حالة الحكم باإلدانــة أن تقضي بالمصادرة 
واإلزالة أو رد الشيء ألصله، وسحب الترخيص نهائيا، واإلغالق 
النهائــي، أو المؤقــت لمــدة ال تزيــد عــن 30 يومــا، وذلــك بحســب 

األحوال.
وتــودع الغرامــات التــي يتم تحصيلها من المخالفين في حســاب 
البلديــة أو األمانــة المختصة التي تقع فــي نطاقها المخالفة التي 

ضبطت.
ويجــوز التصالــح مــع البلدية أو األمانة المختصــة في المخالفات 
المنصــوص عليهــا فــي هذه المــادة، والمادة )13( مــن هذا القانون 
مقابــل إيــداع مبلــغ يعــادل ثلــث الحــد األقصــى للغرامــة المقررة 
للمخالفة في حساب البلدية أو األمانة التي وقعت المخالفة في 
دائرتهــا، ويجــوز التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور 
حكــم فــي الموضوع بــأداء ثلثي الحــد األقصى للغرامــة أو قيمة 
الحــد األدنــى المقــرر لهــا أيهمــا أكبــر، وتنقضــي الدعــوى الجنائية 

بالتصالح.

مادة )13(:

1. مــع عــدم اإلخــالل بالمســؤولية الجنائيــة للشــخص الطبيعــي، 
يعاقب الشــخص االعتباري بالغرامة المقررة، إذا ارتكبت باســمه 
أو لمنفعتــه أي مــن المخالفــات المنصــوص عليها فــي المادة )12( 
من هذا القانون، وذلك بموافقة أو علم أو تستر أو إهمال أي من 

أعضاء مجلس إدارته أو رئيس أو مسؤول يمثله.
2. فــي حالــة العــود يجــوز للمحكمــة أن تقضــي بغلــق المقــر الذي 
وقعت فيه المخالفة الذي يمارس فيه النشــاط المتعلق بها، لمدة 

ال تزيد عن ثالثين يوما.

مادة )14(:

تنظــم الالئحــة التنفيذية لهذا القانــون القواعد واإلجراءات التي 
تتبع في شأن اإلزالة وتقدير مصاريفها وطرق تحصيلها وحاالت 
بالطريــق  المصاريــف  تحصيــل  ويتــم  منهــا،  واإلعفــاء  تعديلهــا 

اإلداري.

مادة )15(:

يصــدر الوزير الالئحــة التنفيذية لهذا القانــون والقرارات الالزمة 
لتنفيذ أحكامه خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة )16(:

علــى رئيــس مجلس الــوزراء والوزراء - ُكل فيمــا يخصه - تنفيذ 
هــذا القانــون، وُيعمــل بــه مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره فــي 

الجريدة الرسمية.

جاللة الملك

المنامة - بنا

جاللة الملك يصادق ويصدر قانوًنا بشأن النظافة العامة
ـــة ـــوارع أو األرصف ـــي الش ـــكراب ف ـــردة والس ـــة والخ ـــات المهمل ـــرك المركب ـــع أو ت ـــر وض حظ

أشــاد ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الخيرية 
الملكيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة بالجهــود التــي قامــت بهــا مدرســة بيــان البحريــن 
النموذجية في حث طلبتها على عمل الخير والعطاء، ومســاهمتهم في مشــروع الفارس عبر توفير 

عشرين مضخة أنسولين لألطفال.

البحريــن  بيــان  مدرســة  مبــادرة  ســموه  وثمــن 
النموذجيــة فــي تشــجيع طالبهــا علــى مســاعدة 
أقرانهــم مــن األطفــال المرضــى والتخفيف عنهم، 
فــي  متمثلــة  الرســمية  الجهــات  مــع  والتواصــل 
المؤسســة الخيريــة الملكيــة، وهــي القنــاة اآلمنــة 
إليصــال المســاعدات إلى المحتاجيــن، وما قامت 
بــه المدرســة مــن تعزيــز ثقافــة العمــل التطوعــي 
والخيــري تماشــيا مــع نهــج مملكــة البحريــن التي 

عرفــت بحبهــا للخير ومســاعدة اآلخرين، مشــيدا 
بالمســاعي الطيبــة لرئيــس مجلس أمناء مدرســة 
بيان البحرين مي العتيبي وحثها للطاقم اإلداري 
فــي  وترســيخه  الخيــر  ثقافــة  بنشــر  والتعليمــي 
لخدمــة  المجتمعيــة  والشــراكة  الطــالب  نفــوس 

المجتمع البحريني.
بيــان  مدرســة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  وكانــت   
البحريــن مــي العتيبي قد رفعت خطابا إلى ســمو 

الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفة جــاء فيه: “نزف 
إليكــم نتــاج جهد ومســاعي أبنائنــا الطلبة ولفيف 
أن  اســتطاعوا  الذيــن  اإلدارييــن والمعلميــن  مــن 
التــي  البيضــاء  األيــادي  مــن  تبرعــات  يجمعــوا 
تفيــض بحب الخير والعطــاء والقلوب البحرينية 
المحســنة، التــي بلغت مــا يغطي تكلفة شــراء 20 
مضخــة أنســولين لعلها تســاهم فــي تحقيق جزء 

من أهداف هذا المشروع الخيري واإلنساني”.
تبذلهــا  التــي  الجهــود  رســالتها  فــي  ثمنــت  كمــا 
المؤسســة الخيريــة الملكيــة والدعــم الكبيــر الذي 
يحظــى بــه العمــل الخيري واإلنســاني فــي مملكة 
البحرين من لدن جاللة الملك؛ لزرع الســعادة في 

النفوس ورسم البسمة في الشفاه.
للمؤسســة  العــام  األميــن  توجــه  جانبــه،  مــن 

الخيريــة الملكية مصطفى الســيد بخالص الشــكر 
والتقديــر إلى مدرســة بيــان البحريــن النموذجية 
علــى مســاهمتهم الكريمــة فــي توفيــر مضخــات 
األنســولين لألطفــال من خــالل مشــروع الفارس، 
لألطفال المصابين بالنوع األول من داء الســكري 
مــن عمــر يــوم واحــد حتــى 14 ســنة، مؤكــدا أن 
مدرســة بيــان البحريــن النموذجيــة مــن المدارس 
لخدمــة  الدائــم  والتعــاون  الخيــر  لفعــل  الســباقة 
أســر الخيريــة الملكيــة والمحتاجيــن فــي مملكــة 
عليهــم،  بالغريــب  ليــس  األمــر  وهــذا  البحريــن، 
فدائمــا تكون لهــم مبادرات في حث طلبتهم على 
المســاهمة فــي عمــل الخير فــي مختلــف البرامج 
الخيرية التي تقيمها المؤسسة الخيرية الملكية.

المنامة - بنا

“بيان البحرين” تتبرع لشراء 20 مضخة أنسولين

سمو الشيخ ناصر بن حمد

ك وحائزي العقارات  على مالَّ
كاألراضي والمنشآت المحافظة 
على نظافة الساحات والممرات 

يحظر إشغال الشوارع والميادين 
والساحات واألراضي بالمركبات 

المعروضة للبيع

تنظيم جمع وفرز النفايات بطرق 
تسهل إعادة تدويرها وفقا 

للضوابط والمعايير البيئية

فرض غرامات بين 50 ديناًرا إلى 
ألف دينار على كل من يخالف 

أحكام مواد القانون

ــة اإلنـــســـانـــيـــة ــ ــدرسـ ــ ــمـ ــ ــادرة الـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــد بـ ــيـ ــشـ ــد يـ ــ ــم ــ نــــاصــــر بـــــن ح



الدوليــة  للدراســات  البحريــن  مركــز  احتفــى 
والطاقة مساء يوم أمس األول بفندق )ويندام 
تحــت  الســنوية  الرمضانيــة  بغبقتــه  غرانــد( 
عنــوان )كتاب ومفكــرون نرتقي بهــم( حضرها 
والدبلوماســيين،  الســفراء،  مــن  غفيــر  جمــع 

والمفكرين، والكتاب، واإلعالميين.
وألقــى رئيس المركز الشــيخ عبــدهللا بن أحمد 
الحضــور  لجمــع  ترحيبيــة  كلمــة  خليفــة  آل 
لقــد  قائــالً”  القاعــة،  بهــم  اكتظــت  واللذيــن 

حــرص المركــز علــى أن يكــون احتفاؤنــا بكــم 
األيــام، نفحــة  فــي غمــرة هــذه  المســاء،  هــذا 
إيمانيــة تنقــي النفــوس، وتطهر النوايــا، وأنني 
ألؤكد اعتزازي بشــراكتكم فردا فردا، باحثين، 
مبدعيــن، كتــاب، ومفكريــن، وموظفيــن، فــي 
كل المجــاالت”. وأضــاف الشــيخ عبــدهللا” لقــد 
عمــل المركــز علــى تعميــق روح هــذه الشــراكة 
التــي تجمعنــا بكــم، ونعمــل في مناســبة لنؤكد 
للدراســات اإلســتراتيجية  البحريــن  أن مركــز 
والدوليــة والطاقــة “دراســات” يســعى بمنهــج 
التعــاون  فكــرة  لتكريــس  علمــي،  وطنــي 

والتنســيق، بيــن أبناء الوطن الواحــد، بغية أن 
نرتقــي بالدراســات والبحــوث العلميــة، ونبلور 
معــًا منهجــا وطنيا جامعا، يســتجيب لتطلعات 

مليكنا المفدى، ووطنا المفتدى”.
وأكمــل “باســم مركــز دراســات أتشــرف اليــوم 
بتكريــم كوكبــة من كواكب الوطــن، لنقول لهم 
شكرا، شكرا النتمائكم الوطني، وشكرا لوالئكم 
لجاللــة مليككــم، الذي أزال من دروب تقدمكم 
وعطائكــم كل العوائــق، وشــكرا لمهنيتكم التي 

أثبتت أنكم أهل االستحقاق والجدارة”.
وتابــع رئيس “دراســات”: “إننا نلتقــي اليوم مع 

هــذه الكوكبــة الطيبــة مــن أبنــاء الوطــن التــي 
أكرمتنــا بحضورهــا، وســنكرمها بــإذن هللا بمــا 
تســتحق، لنكمــل ســنة حميــدة باشــرناها منــذ 
لتســتمر   2017 عــام  بدايتهــا  عاميــن، فكانــت 
بعون هللا، بحيث تشمل في كل عام، مجموعة 
مــن أبنــاء البحريــن ممــن أبــدع وأســهم وأعان 
مركز “دراســات” في خططه وبرامجه”. بعدها، 
قام الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة بتكريم 
عــدد من المفكرين والكتاب والمثقفين، أعقبها 

توزيع سحوبات الجوائز على جمع الحضور.

تكريم األكاديمية والكاتبة بثينة قاسم

جانب من الحضور

تكريم الزميلة بدور المالكيتكريم الصحافي إبراهيم النهام الشيخ عبدالله بن أحمد

عبداهلل بن أحمد: نسعى باهتمام لتكريس التعاون بين أبناء الوطن
ــة ــي ــان ــض ــة رم ــق ــب ــغ ــريـــن ب ــكـ ــفـ ــمـ ــاب والـ ــتـ ــكـ ــالـ ــي بـ ــف ــت ــح “دراســـــــــــات” ي

المؤسسة الوطنية تتلقى 331 شكوى
والرصــد  الشــكاوى  لجنــة  عقــدت 
والمتابعــة بالمؤسســة الوطنيــة لحقــوق 
اإلنســان اجتماعها العادي الثاني برئاسة 

ماريا خوري.
االجتمــاع  خــالل  اللجنــة  واســتعرضت 
مجمل الشكاوى التي استلمتها المؤسسة 
الوطنيــة لحقوق اإلنســان خالل شــهري 
أبريــل ومايــو. كمــا اســتعرضت اللجنــة 
المســاعدات القانونيــة المقدمــة، والتــي 
بلغــت )20( مســاعدة، إلى جانب رصدها 

لحالة واحدة من خالل وســائط اإلعالم 
ووســائل التواصل االجتماعي، علما بأن 
المؤسسة تلقت )331( اتصاال عبر الخط 
الســاخن المجاني لتلقي الشكاوى خالل 

الفترة المذكورة.
وناقشــت اللجنة تقاريــر حضورها عددا 
مثلــت  والتــي  المحاكــم،  جلســات  مــن 
المؤسســة فيها؛ بهــدف التأكد من توافر 
ضمانات المحاكمة العادلة للمحكومين.

وتطرقــت اللجنــة إلــى االدعــاءات التي 

وردت للمؤسســة حــول وجــود حــاالت 
تســمم غذائــي بيــن عدد من نــزالء مركز 
اإلصــالح والتأهيل )ســجن جــو(، وأثنت 
المؤسســة  توليــه  الــذي  االهتمــام  علــى 

والجهــات ذات العالقــة في ســبيل تمتع 
بحقوقهــم  والموقوفيــن  المحكوميــن 
ذات  والقوانيــن  الدســتور  كفلهــا  التــي 

العالقة.

خالل االجتماع

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
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إبراهيم النهام

تطورات المنطقة تستوجب حماية السواحل
الحســـن: التـــزود بأحـــدث التجهيـــزات التكنولوجيـــة والتدريبيـــة

تنفيــًذا لتوجيهــات وزيــر الداخليــة الفريــق 
أول الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة، 
االســتعداد  مســتويات  علــى  بالوقــوف 
أو  تهديــدات  أيــة  لمواجهــة  والجاهزيــة 
مخاطــر محتملــة، قــام رئيــس األمــن العــام 
تفقديــة  بزيــارة  الحســن،  طــارق  اللــواء 
لقيــادة خفــر الســواحل للتأكــد مــن جاهزية 
القــوة واالطالع علــى اإلجــراءات المتخذة 
حمايــة  ســبيل  فــي  الموضوعــة  والخطــط 
فــي  البحريــة  الســالمة  الســواحل وتأميــن 
أي  مــع  والتعامــل  البحريــن  مملكــة  ميــاه 
األمــن  رئيــس  اســتقبال  فــي  طــارئ، وكان 
عبــدهللا  عــالء  بحــري  ركــن  اللــواء  العــام، 
مــن  وعــدد  الســواحل  خفــر  قائــد  ســيادي 

الضباط.
 وخــالل الزيــارة، اطلــع رئيــس األمــن العــام 
الموضوعــة  الخطــط  تضمــن  إيجــاز،  علــى 
طــارئ  أي  مــع  للتعامــل  البديلــة  والخطــط 

ســرعة  مــن  والتأكــد  التــام  واالســتعداد 
مــن  منظومــة  وفــق  والعمــل  االســتجابة 
التعــاون والتنســيق بما يســهم فــي مواجهة 
إلــى  أي متغيــرات أو تداعيــات، باإلضافــة 
قيــادة  تنفذهــا  التــي  التماريــن  اســتعراض 
وتأكيــد  قدراتهــا  لتعزيــز  الســواحل  خفــر 
جاهزيتهــا ورفــع مســتوى أداء منســوبيها، 
واالطالع على مســتوى التعاون والتنســيق 

مع األجهزة األمنية والقوات الصديقة.
 وبهــذه المناســبة، أكــد رئيــس األمــن العــام، 
أهميــة الوقــوف علــى جاهزيــة واســتعداد 
الجهــات  وكافــة  الســواحل  خفــر  قيــادة 
المعنيــة األخــرى لمــا تشــهده المنطقــة مــن 
الحــذر  تســتوجب  متســارعة،  تطــورات 
واالســتعداد لمواجهتهــا والعمــل على حفظ 
أمــن الوطــن والمواطنيــن والمحافظة على 

الممتلكات العامة والخاصة.
بدعــم وزيــر  العــام،  األمــن  رئيــس   وأشــاد 

الداخليــة لخفــر الســواحل واالســتمرار فــي 
تطويــر قدراتــه مــن خــالل تزويــده بأحدث 
التكنولوجيــة  والمنظومــات  التجهيــزات 
والتدريبيــة، وتأهيــل منتســبيه مــن خــالل 
والعلميــة  األمنيــة  والمناهــج  الــدورات 
النظــم  أحــدث  وفــق  والمعتمــدة  الشــاملة 
علــى  ينعكــس  بمــا  الدوليــة،  والمعاييــر 
مســتوى الخدمات المقدمة للجمهور، مثمًنا 

والمهــم  الحيــوي  الــدور  ذاتــه  الوقــت  فــي 
لخفــر الســواحل فــي المنظومــة األمنية من 
خالل واجباته األساســية في حماية حدود 
األعمــال  مــن  ســالمتها  وتأميــن  المملكــة 
محــاوالت  أو  التخريبيــة  أو  اإلرهابيــة 
تنفيــذ  إلــى  باإلضافــة  والتســلل،  التهريــب 
عمليــات البحث واإلنقــاذ وتقديم الخدمات 

للمواطنين والمقيمين.

خالل الزيارة

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - بنا

استقبل وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب 
فهــد  الرحالــة  مكتبــه  فــي  البوعينيــن  غانــم 
الشــهابي والذي أهداه نســخة مــن الجزء الرابع 
من سلسلة كتبه في أدب الرحالت بعنوان “مما 

رأيت.. محبوبتي البحرين”.
وأشاد البوعينين بهذا الجزء من الكتاب والذي 

خصصه الرحالة الشهابي للحديث عن البحرين، 
الحقائــق  مــن  للعديــد  توثيًقــا  تضّمــن  حيــث 
االجتماعيــة  الجوانــب  ومختلــف  التاريخيــة 
وتقــّدم  والســياحية.  والتراثيــة  واالقتصاديــة 
الشــهابي بخالــص شــكره إلــى البوعينيــن علــى 

دعمه المستمر للكتاب والباحثين.

البوعينين يتسلم نسخة كتاب “مما رأيت”



سيدعلي المحافظة

Û  لخــادم الكريمــة  الدعــوة  جــاءت 
الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
بن عبدالعزيز، لعقد قمتين طارئتين 

في الثالثين من مايو الحالي بمكة المكرمة، كاستكمال حي لدور المملكة القيادي في منطقة 
الشــرق األوســط، والهــادف لوقــف موجــة التدخــالت اإليرانيــة، وأخذ كافــة القــرارات الالزمة 

لذلك.
Û  ،هــذه التدخــالت الفجــة والقديمة، تحمل الدول العربية واإلســالمية، أكثر من أي وقت مضى

مســؤولية التكاتــف والتالحــم الحقيقــي، لمواجهــة قــوى الشــر والظــالم القادمــة مــن طهــران 
ومدنها التابعة، والتي أدمت بخبثها ومكرها شعوب المنطقة، وعبث بمقدراتهم.

Û  ،الســعودية ومنــذ وجودهــا األول، ُأسســت كدولــة ال تعــرف المجامــالت، وال أنصــاف الحلــول
نهجها الرئيس والوحيد الدين المحمدي، يقابله سياسة واضحة ومكشوفة، تجهر للعالم دائمًا 

ماذا تفعل؟ ولماذا؟ دون أي تردد، محددة بذلك أولوياتها، أسبابها، ومسبباتها.
Û  وتقودنــا تطــورات المرحلــة الجديــدة، وتداعياتهــا الالفتــة، للتســاؤل الجــاد عن موقــع الدول

المتأرجحــة ممــا يجــري، وطبيعــة مواقفها المقبلــة، وهل ســترد الجميل بالمثل للســعودية، أم 
ستقف كما تفعل دائمًا، وقفة المتفرج، والمتأمل، دون أن يبدر منها حراكًا.

Û  التحالفــات الجديــدة بقيادة الســعودية، أمر مطلوب ومهم للمنطقة ولشــعوبها، لكنها يجب أن
ال تحتوي على الغث والسمين من الحليف المتأرجح والمترنح، وأن تبنى في إطار متين من 

العدالة والمسئوليات والواجبات يتشارك بها الجميع.
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ل المواطنين كلفة “البنية التحتية” فراغ “إجرائي” يحمِّ
ــاء” فقط ــ ــي ــ ــن ــ ــى “األغ ــل ــة االســـتـــثـــنـــاء وقـــصـــره ع ــي ــل ــاع ألـــغـــى ف

على الرغم من اســتثناء قرار تحصيل كلفة إنشــاء وتطوير البنية التحتية المواطنين وأقاربهم 
من الدرجة األولى لســكنهم لمرة واحدة فقط من تحمل هذه الرســوم، إال أن فراغا إجرائيا بات 
يلغــي فاعليــة هذا االســتثناء، ويســاوي بيــن المواطنين والمطوريــن العقاريين فــي تحمل كلفة 

البنية التحتية في مسكنهم األول.

وكان القــرار قــد اســتثنى مــن تحمــل الرســوم 
مشاريع وزارة اإلسكان ومشاريع تمويل السكن 
االجتماعــي، إال أن اشــتراط القــرار ســداد مالك 
العقــار األجــزاء الثالثة من الرســم قبل توصيل 
الكهربــاء، و عــدم جــواز اســترداد الكلفــة بعــد 
ســدادها فــي جميــع األحــوال، وضــع المزيد من 
مــن  المواطنيــن  مــن  العديــد  لتمكــن  العراقيــل 
إثبــات أن ملكية الســكن المطور ســتؤول إليهم 
بعــد إتمــام البنــاء. ومنــذ صــدور القــرار، لجــأت 
هيئــة الكهربــاء والمــاء - كونهــا الجهــة المعنيــة 
بتحصيــل رســوم البنيــة التحتيــة - إلى تحويل 
لجنــة  علــى  االســتثناء  طلبــات  مــن  مجموعــة 

للتظلمات تجتمع بشكل أسبوعي للبت فيها.
وشــكلت شــهادة اســتحقاق الســكن االجتماعي 

وتقديم المستندات التي تؤكد أن ملكية العقار 
ســتؤول إلى المواطن بعــد إتمام المطور عملية 
إليهــا  التــي تســتند  الوثائــق  أبــرز  البنــاء، أحــد 

اللجنة لالستجابة لطلبات االستثناء.
شــهادة  منــح  اإلســكان  وزارة  إلغــاء  وبعــد 
االســتحقاق للمســتفيدين مــن برنامــج تمويــل 
الســكن االجتماعــي، لــم يعــد لــدى المواطــن مــا 
يســتطيع أن يثبــت من خالله أن ملكية الســكن 
ســتؤول إليــه، ممــا يضطــره إلــى تحمــل الكلفــة 

التي سيضيفها المطور إلى سعر البيع النهائي.
ونظــرا لغياب اإلجراء الــذي يمكن المواطن من 
إثبــات ملكيتــه للعقــار قيــد اإلنشــاء مــن جانــب 
أحــد المطورين - وهي الطريقة التي يلجأ إليها 
المحــدود  الدخــل  المواطنيــن مــن ذوي  أغلــب 

فــي ظــل ارتفــاع أســعار العقــارات – بــات قــرار 
االســتثناء مقتصــرا علــى حــاالت محــدودة من 

المواطنين المقتدرين فقط.
يشــار إلــى أن قيمــة كلفــة البنيــة التحتيــة يتــم 
احتســابها عــن طريــق فــرض 12 دينــارا عن كل 
متــر مربــع مــن صافــي المســاحة المــراد بناؤهــا 
بالمتر المربع، وأنه ال يتم إصدار ترخيص البناء 

إال بعــد دفــع هــذه الرســوم علــى ثــالث مراحــل 
)ثلــث عنــد إصــدار الرخصــة، وثلث عنــد البناء، 

وثلث عند االنتهاء من البناء(.
ويجــري توزيــع المبلــغ على تخصيــص 3 دنانير 
لخدمــات الطــرق، و2.5 دينــار لخدمات الصرف 
الصحــي، ودينارين لخدمات الماء، و4.5 دنانير 

لخدمات الكهرباء عن كل متر مربع مبني.

ال إجراء يثبت أن ملكية العقار ستؤول للمواطن بعد إنشائه

تحــت رعايــة النائــب عــادل العســومي، احتفلــت دار الحــورة والقضيبيــة لرعايــة الوالديــن 
بمهرجــان القرقاعــون، بحضور غفير من األهالــي، وتخلل المهرجان كلمة افتتاحية من راعي 

الحفل النائب العسومي الذي هنأ األهالي بهذه األجواء الرمضانية الروحانية.

الترفيهيــة  البرامــج  مــن  العديــد  وتلتهــا   
الشــعبية  واأللعــاب  الثقافيــة  والمســابقات 
والعروض الشعبية والجربة ورقصة الفريسة 
عبــدهللا  البحرينــي  الفنــان  بقيــادة  القديمــة 

الثقافيــة  المســابقات  فقــرة  وتلتهــا  الدليــم، 
واألمثال الشــعبية البحرينيــة القديمة بقيادة 
ليلــى وحيــد الخاصــة لألمهــات التــي شــارك 
فيهــا منتســبو دار الحــورة والقضيبية لرعاية 

مــن  الكثيــر  المهرجــان  واحتــوى  الوالديــن 
البرامــج وقدمــت الكثيــر مــن الهدايــا ألهالــي 
الحورة والقضيبية من حلويات فؤاد شويطر 
وصبــر أيوب ومخبــز دلمون والفــارس للمواد 

الغذائيــة.  وفــي هــذا الصدد، صرحت رئيســة 
العالقــات العامــة واألنشــطة فــي دار الحــورة 
والقضيبيــة شــيخة الزايــد أن االحتفــال فــي 
مثــل هــذه المناســبات الشــعبية هــي مــوروث 
بحريني أصيل يجمع الكبار والصغار ويعكس 
مدى تماســك الشــعب والحفاظ على تاريخه، 
كمــا تقدمت بالشــكر واالمتنــان لراعي الحفل 
وجميــع المنظميــن الذيــن عملــوا بــكل جهــد، 
وهذا يعكس مدى حب الشباب البحريني في 

العمل التطوعي.

العسومي يرعى مهرجان قرقاعون “أولى العاصمة”

المنامة - بنا

اســتقبل نائــب رئيــس مجلس الــوزراء 
أمــس بمكتبــه  العريــض صبــاح  جــواد 
بــدار الحكومة ســفير جمهوريــة ألمانيا 
االتحاديــة الصديقــة لــدى المملكة كاي 
عليــه  للســالم  وذلــك  بوكمــان،  ثامــو 
لــدى  لبــالده  تعيينــه كســفير  بمناســبة 
مملكــة البحريــن.  وخــالل اللقاء رّحب 
نائــب رئيــس مجلــس الوزراء بالســفير 
وقّدم له الشــكر والتقدير على ما يقوم 
بــه مــن خــالل عملــه الدبلوماســي فــي 
تعزيــز وتنميــة العالقــات الطيبــة التــي 
تجمــع البلديــن الصديقيــن علــى كافــة 

األصعــدة ورعايــة المصالح المشــتركة، 
ــا له التوفيق والنجــاح في مهمة  متمنيًّ
قبــل  مــن  إليــه  الموكلــة  الدبلوماســية 
تعــاون  يلقــى كل  بــالده، وأنــه ســوف 
لتســهيل مهامــه الدبلوماســية مــن قبل 

جميع المسئولين في المملكة. 
الشــكر  الســفير  قــّدم  جانبــه،  مــن   
والتقديــر لنائب رئيس مجلس الوزراء 
مــا  علــى  البحريــن  مملكــة  وحكومــة 
لقيــه مــن تجــاوب وتعــاون مــن كافــة 
لمملكــة  ــا  متمنيًّ بالمملكــة  المســئولين 
مــن  مزيــًدا  الكريــم  البحريــن وشــعبها 

التقدم واالزدهار.

السعودية عمق تاريخ األمة ومصدر قوتهاتعزيز العالقات الدبلوماسية مع ألمانيا
ــم اإلســامــي ــال ــع ــة ال ــر رابـــطـ ــم ــؤت ــارك فـــي م وكــيــل الـــعـــدل يـــشـ

قال وكيل الوزارة للشؤون اإلسالمية بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف فريد المفتاح 
إن المملكــة العربيــة الســعودية كانــت ومازالــت وســتبقى العمــق التاريخــي والحضــاري لألمتيــن 
العربية واإلســالمية، وســتظل بقيادتها وشــعبها مصدر قوتنا وحصن األمان للمسلمين كافة، فهي 

أرض الحرمين وقبلة المسلمين ومهبط الوحي األمين.

وأكــد المفتــاح خــالل مشــاركته بمؤتمــر رابطــة 
بمكــة  مؤخــرا  انعقــد  الــذي  اإلســالمي  العالــم 
الشــريفين  الحرميــن  خــادم  برعايــة  المكرمــة 
ملــك  ســعود  آل  عبدالعزيــز  بــن  ســلمان  الملــك 
المملكــة العربيــة الســعودية، تحــت عنــوان “قيم 
الوســطية واالعتــدال في الكتاب والســنة”، على 
أهميــة هذا المؤتمر وبهــذا المضمون الهادف في 
هــذا التوقيــت الدقيق، مشــيدا بالــدور المحوري 
للمملكــة العربيــة الســعودية فــي ريــادة الســاحة 
الفكرية الوســطية لعالمنا اإلســالمي. واضاف أن 
هذا المؤتمر يجسد الرغبة الصادقة في االنفتاح 

علــى العالــم بقيــم اإلســالم الســامية ووســطيته 
التــي تترجــم جوهــره الثميــن، كمــا ويحاصر في 
الوقــت ذاته الفكر المتطرف الذي شــوه أصحابه 
صــورة اإلســالم وأســاؤوا بــه للمســلمين. وقــال 
المفتــاح إن هــذا المؤتمــر ُيعــد لقــاًء تاريخيا بين 
علماء ومفكري األمة على أرض الرســالة ومهبط 
الوحــي، خصوصــا أن المؤتمــر ســيتمخض عــن 
وثيقــة مكــة التي ســتكون قاعدة ومنهاجا لنشــر 
قيــم الوســطية واالعتــدال. ولفــت المفتــاح إلــى 
أن تزامــن انعقــاد هــذا المؤتمــر مــع مؤتمــر القمة 
العربيــة ومؤتمر القمة اإلســالمية بمكة المكرمة، 

يؤكــد ريادة المملكة العربية الســعودية ويقظتها 
واهتمامهــا بقضايا األمتين العربية واإلســالمية، 
كمــا ويــدل ذلــك علــى أهميــة تنســيق المواقــف 
األمــة  قــادة  بيــن  والتوجهــات  الــرؤى  وتوحيــد 

وعلمائهــا ومفكريهــا؛ مــن أجــل التصــدي لــكل ما 
من شــأنه المســاس بأمن األمــة ومقدراتها، وكذا 
ردع كل من تسول له نفسه التعدي على خليجنا 

العربي أو المساس بأمنه واستقرار شعوبه.

وكيل العدل مشاركا في المؤتمر

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - وزارة الداخلية

للشــرطة  الملكيــة  األكاديميــة  عقــدت 
فــي  210 طــالب  لــــ  القبــول  امتحانــات 
تطرحهــا  التــي  الماجســتير  برامــج 
األكاديمية بتخصصــات العلوم الجنائية 
العلــوم اإلداريــة واألمنيــة،  والشــرطية، 
وإدارة األزمــات وذلــك لمنتســبي وزارة 
الداخليــة من الضباط والمدنيين وبعض 
وزارات الدولة ومؤسساتها الذين قاموا 
باســتيفاء متطلبــات القبــول المنصوص 

عليها بالدراسات العليا في األكاديمية.
الضبــاط  تدريــب  كليــة  آمــر  وأوضــح 
التعليميــة،  البرامــج  هــذه  تقديــم  أن 

الــذي توليــه  يأتــي فــي إطــار االهتمــام 
باألكاديميــة  ممثلــة  الداخليــة  وزارة 
الملكيــة للشــرطة وحرصهــا الدائــم على 
والتدريبيــة  الدراســية  البرامــج  تقديــم 
فــي  يســهم  بمــا  العاليــة  الجــودة  ذات 
والعامليــن  األمنيــة  األجهــزة  تطويــر 
اإلداريــة  مســتوياتهم  بمختلــف  فيهــا 
والشــرطية ومؤهالتهــم العلمية، والعمل 
علــى رفع مســتواهم العلمي وتحصينهم 
بالعلــوم والمعــارف القانونيــة واإلداريــة 
واألمنيــة؛ ليحققــوا التميــز والرقــي فــي 

حياتهم العملية.

210 طالب يتنافسون على تخصصات العلوم الجنائية

تسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول الخليج
المشترك التعاون  مسيرة  ــم  ودع األخــويــة  الــروابــط  تعزيز  حميدان: 

اســتقبل وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان األميــن العــام لمجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة عبــد اللطيــف الزيانــي، بحضــور رئيــس قطاع شــؤون 
اإلنســان والبيئــة باألمانــة العامــة للمجلــس عــادل الزيانــي، وذلك في مكتبــه، حيث تم 
بحث سبل فتح آفاق جديدة في تعزيز مسيرة التعاون المشترك في المجالين العمالي 

واالجتماعي، لما يحقق صالح المواطن الخليجي.

 وخــالل اللقــاء، تــم بحــث تعزيز التنســيق 
بيــن األمانة العامة لمجلــس التعاون لدول 
الخليج العربية والمكتب التنفيذي لمجلس 
االجتماعيــة  والشــؤون  العمــل  وزراء 
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي، وذلــك 
 )36( الــدورة  عــن  الصــادر  للقــرار  تنفيــًذا 
مــن اجتماعــات القمــة والتــي انعقــدت في 
رؤيــة  باعتمــاد  بالريــاض،   2015 ديســمبر 
خــادم الحرميــن الشــريفين بتعزيــز العمــل 
مناقشــة  تــم  حيــث  المشــترك،  الخليجــي 
اإلطــار التنظيمــي لجعل كافة المؤسســات 
تحــت  الخليجيــة  المكاتــب  والمنظمــات 

التعــاون،  لمجلــس  العامــة  األمانــة  مظلــة 
نحــو  واإلجرائيــة  التنفيذيــة  واآلليــات 
إدخــال المكتــب التنفيــذي لمجلــس وزراء 

العمل بدول المجلس لتلك المظلة. 
الجهــود  إلــى  االجتمــاع  تطــّرق  كمــا   
فــي  البشــرية  المــوارد  لتنميــة  الخليجيــة 
انتقــال  وتســهيل  التعــاون  مجلــس  دول 
العمالــة الوطنيــة بيــن الدول األعضــاء بما 
يســهم في تعزيــز الروابــط األخوية ودعم 
إلــى  الهادفــة  المشــترك  التعــاون  مســيرة 
تحقيــق التــوازن في أســواق العمل لصالح 

أبناء الدول األعضاء. 

 وأشــاد حميــدان، بالدور البــارز الذي تقوم 
بــه األمانــة العامــة لمجلــس التعــاون لدول 
الخليــج العربيــة برئاســة الدكتــور الزيانــي 
أصحــاب  وتطلعــات  رؤيــة  تحقيــق  فــي 
الســمو قــادة دول مجلــس التعــاون علــى 
صعيــد تنميــة المــوارد البشــرية والنهــوض 
بالخدمــات االجتماعية بما يخدم المواطن 

الخليجي في المرحلة المقبلة.
 ومــن جانبــه، أشــاد الزيانــي بــدور الوزراء 

والتنميــة  العمــل  بقطاعــي  المعنييــن 
االجتماعيــة بــدول مجلس التعــاون ضمن 
لألمانــة  التابعــة  المؤسســات  منظومــة 
العامــة لمجلس التعــاون في إطار المرحلة 
الجديــدة مــن العمــل الخليجــي المشــترك، 
بالخطــوات  ذاتــه،  الوقــت  فــي  منوهــًا 
والمبادرات التي قامت بها مملكة البحرين 
في مجال تنمية الموارد البشــرية وتطوير 

الخدمات االجتماعية.

من اللقاء

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

للسنة الثالثة على 
التوالي بحضور عدد 

كبير من األهالي

محرر الشؤون المحلية



تــرأس وزيــر التربيــة والتعليــم، رئيس مجلس التعليــم العالي ماجد النعيمي اجتمــاع المجلس الخامس واألربعين، بحضور كل من وزير األشــغال 
وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ورئيس مجلس إدارة صندوق العمل الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، ووكيل وزارة العمل 
صباح الدوسري، ووكيل وزارة الصحة وليد المانع، ورئيس جامعة البحرين رياض حمزة، ورئيس جامعة الخليج العربي خالد العوهلي، واألمين 
العــام لمجلــس التعليــم العالــي عبدالغنــي الشــويخ، ومديــرة إدارة التقييم والتحليل بديوان ســمو رئيس الــوزراء فريدة خنجي، وصبــاح المؤيد، 

وإبراهيم الهاشمي، وعدد من المسؤولين والمستشارين باألمانة العامة للمجلس.

وخالل االجتماع، رفع رئيس وأعضاء المجلس 
التهانــي والتبريــكات إلــى عاهل البــالد صاحب 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
ورئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفة بن ســلمان آل خليفــة، وولي العهد نائب 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفة، بمناســبة قــرب حلول عيد 

الفطر المبارك.
اإلجــراءات  علــى  بعدهــا  المجلــس  اطلــع  ثــم 
خالــد  بــن  عبــدهللا  كليــة  بافتتــاح  الخاصــة 
فــي  ســتبدأ  والتــي  اإلســالمية،  للدراســات 
اســتقبال الطلبــة فــي العــام الدراســي القــادم، 
وتمنــى لهــذه المؤسســة التعليميــة كل التوفيق 
مــن  عــددا  المجلــس  اتخــذ  وقــد  والنجــاح. 

القرارات، منها ما يلي:
مناقشــة أوضــاع طلبــة كليــة طــالل أبوغزالــة 

الجامعية إلدارة األعمال:
ناقــش المجلــس مذكــرة األمانــة العامــة بشــأن 
طلــب كليــة طــالل أبــو غزالــة الجامعيــة إلدارة 
وخطتهــا  الجامعــة  نشــاط  إيقــاف  األعمــال 
لتحويل طلبة الكلية إلى جامعات أخرى، وبعد 
الموافقــة  المجلــس  قــرر  والمداولــة  المناقشــة 

علــى توصيات اللجنة االكاديمية بشــأن اعتماد 
خطــة معالجــة أوضاع الطلبة المســتمرين على 

مقاعد الدراسة في الكلية، والمتمثلة باآلتي: 
أن تســتمر الكليــة فــي مزاولــة النشــاط لحيــن 
مقاعــد  علــى  مســجل  طالــب  آخــر  تخريــج 
الدراســة، مع وقف تســجيل أي طالب مســتجد 
في جميع التخصصات المطروحة لدى الكلية.

الطلبــة  بتخريــج  الكليــة  التــزام  علــى  التأكيــد 
آخــر  الدراســة حتــى  علــى مقاعــد  هــم  الذيــن 

طالب.
أن تتعهــد الكلية بتســليم األمانــة العامة قاعدة 
بيانات الطلبة من تاريخ بدء مزاولتها للنشــاط 

وحتى تاريخ تخريج الطلبة.
المالــي  بالضمــان  العامــة  األمانــة  تحتفــظ  أن 
للكلية لحين توفيق أوضاع آخر طالب مسجل 

لديها، أو تخريجه من على مقاعد الدراسة.

تحديد معايير إبرام اتفاقات 
التعاون ومذكرات التفاهم

العامــة  األمانــة  مذكــرة  علــى  المجلــس  اطلــع 
التعليــم  مؤسســات  مــن  عــدد  طلبــات  بشــأن 
العالي الخاصة إبرام اتفاقات تعاون ومذكرات 

تفاهــم، وبعــد االطــالع علــى توصيــات اللجنــة 
الموضــوع  إعــادة  المجلــس  قــرر  األكاديميــة، 
إلــى اللجنــة األكاديميــة للمزيــد مــن الدراســة، 
التفاهــم  مذكــرات  إبــرام  معاييــر  تحديــد  مــع 
بيــن الجامعات المحليــة والجامعات الخارجية 

والمجاالت التي سوف تشملها. 

الحسابات والموازنات المالية

اطلع المجلس على مذكرة األمانة العامة بشأن 
لدراســة  والماليــة  اإلداريــة  اللجنــة  توصيــات 
الحســابات الختاميــة المدققــة، وأوجه الصرف 
علــى التنميــة المهنيــة، والموازنــات التقديريــة 
السنوية، والتقارير السنوية لمؤسسات التعليم 
العالي، وبعد المناقشــة والمداولة قرر المجلس 
الموافقــة علــى توصيــات اللجنــة علــى النحــو 

التالي:
أوال: الموافقــة علــى تقريــر األمانــة العامة فيما 
يتعلق بالحسابات الختامية لمؤسسات التعليم 

الخاصة للعام 2017م. 
التقديريــة  الموازنــات  علــى  الموافقــة  ثانيــا: 
الســنوية لمؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة 
للعــام األكاديمــي 2018/2019، وذلــك لتوافقها 

مــع أحــكام الالئحة الماليــة لمؤسســات التعليم 
العالي الخاصة.

ثالثا: وّجه المجلس إلى قيام جهة االختصاص 
باألمانــة العامــة بإعــداد مقترح بأوجــه الصرف 
علــى التنميــة المهنيــة ألعضاء هيئــة التدريس 

بمؤسسات التعليم العالي. 
رابعا: وّجه المجلس األمانة العامة إلى مخاطبة 
مجلس أمناء معهد البحرين للدراســات المالية 
والمصرفية لحث اإلدارة على تقديم حساباتها 

الختامية السنوية لألمانة العامة.

الرسوم الدراسية للجامعات

ناقــش المجلــس مذكــرة األمانــة العامــة بشــأن 
الطلبــات الــواردة من مؤسســات التعليم العالي 
باســتحداث رســوم أو فــرض رســوم دراســية 
أو خدماتيــة، حيــث قــرر المجلــس إحالتهــا إلى 
اللجنــة اإلدارية والمالية لغرض دراســتها ورفع 

التوصيات بشأنها.

الحرم الجديد للجامعة األهلية 

ناقــش المجلــس مذكــرة األمانــة العامــة بشــأن 
الحرم الجامعي الجديد للجامعة األهلية، وبعد 
االطالع على توصيات اللجنة الهندسية، وافق 
المجلــس علــى اســتيفاء وثائــق الملكيــة للحرم 
الجامعــي الجديــد للجامعــة األهليــة، والجدول 
الزمني للتنفيذ، والمخططات الهندســية لمباني 
الســتيفاء  وذلــك  الجديــد؛  الجامعــي  الحــرم 
المعاييــر واالشــتراطات العــام االحــكام القــرار 
األبنيــة  الئحــة  بشــأن   2007 لســنة   )4( رقــم 
والمرافــق لمؤسســات التعليــم العالــي، علــى أن 

تباشــر الجامعــة تنفيذ أعمــال التشــييد والبناء 
خالل مدة سنة من تاريخ هذا القرار.

إعادة فتح القبول في بعض البرامج 

الموقوفة 

ناقــش المجلــس مذكــرة األمانــة العامــة بشــأن 
مــن مؤسســات  عــدد  فــي  الموقوفــة  البرامــج 
التعليــم العالــي، وبعــد االطــالع علــى توصيات 
لجنــة الفحــص العلمــي، وافــق المجلــس علــى 
فتح القبول والتسجيل والتحويل في البرامج 

التالية:
الداخلــي  التصميــم  هندســة  بكالوريــوس 

بالجامعة الخليجية.
بالجامعــة  الداخلــي  التصميــم  بكالوريــوس 

األهلية.
فــي االتصــال والوســائط  بكالوريــوس اآلداب 
المتعــددة، والبكالوريــوس فــي إدارة األعمــال 
والماجســتير في إدارة األعمــال بكلية البحرين 

الجامعية.

المختبرات الدائمة بجامعة المملكة

ناقــش المجلــس مذكــرة األمانــة العامــة بشــأن 
وبعــد  المملكــة،  لجامعــة  الدائمــة  المختبــرات 
االطــالع علــى توصيات لجنة الفحــص العلمي، 
اللجنــة  إلــى  الموضــوع  إحالــة  المجلــس  قــرر 
الهندسية واللجنة األكاديمية؛ لغرض بيان مدى 
توافق تلك المختبرات مع المتطلبات الهندسية 
واألكاديميــة للبرامــج المقدمــة مــن جانب تلك 
الجامعــة، وإزالــة جميــع األمــور التــي أدت إلــى 

اتخــاذ القــرارات الســابقة بهــذا الخصوص على 
الصعيدين اإلنشائي واألكاديمي. 

قبول الطلبة للدرجة الجامعية األولى

ناقــش المجلــس مذكــرة األمانــة العامــة بشــأن 
فــي  الطلبــة  لقبــول  العامــة  األســس  مســودة 
مؤسســات التعليــم العالــي للدرجــة الجامعيــة 
األولى، وبعد المناقشــة والمداولة قرر المجلس 
إحالــة المذكــرة إلى اللجنــة األكاديميــة؛ لغرض 

دراستها ورفع التوصيات بشأنها.
تجديــد تعيين رئيــس للجامعة األهلية وتعيين 
مجلــس أمناء الجامعة العربية المفتوحة- فرع 

البحرين.
ناقــش المجلــس مذكــرة األمانــة العامــة بشــأن 
طلــب تجديــد تعييــن رئيــس الجامعــة األهليــة 
ومجلــس أمنــاء الجامعــة العربيــة المفتوحــة/

فرع مملكة البحرين، وبعد المناقشة والمداولة 
مــدة  تجديــد  علــى  الموافقــة  المجلــس  قــرر 
رئاســة الدكتــور منصــور أحمد العالــي للجامعة 
األهليــة لمــدة أربع ســنوات واعتبــارا من تاريخ 
انتهــاء مــدة التعييــن األولى، كما قــرر الموافقة 
علــى تشــكيل مجلــس أمنــاء الجامعــة العربيــة 

المفتوحة/فرع مملكة البحرين.

التقرير السنوي لمجلس التعليم العالي

اطلــع المجلــس علــى التقريــر الســنوي لمجلس 
التــي  المحــاور  وعلــى   ،2018 العالــي  التعليــم 
التقريــر، معّبــرا عــن شــكره وتقديــره  تضمنهــا 
لألمانــة العامــة علــى هــذا الجهــد، وموجهــا إلى 

توزيعه على الجهات ذات العالقة.

جانب من االجتماع الخامس واألربعين لمجلس التعليم العالي

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

كلية عبداهلل بن خالد للدراسات اإلسالمية تستقبل طلبتها العام المقبل
الــعــالــي الــتــعــلــيــم  لمجلس  واألربــعــيــن  ــس  ــام ــخ ال ــاع  ــم ــت االج يــتــرأس  الــنــعــيــمــي 

أكد وكيل شــؤون البلديات في وزارة األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل 
أبــو الفتــح أن جــودة ومســتوى الخدمة هي أســاس لتطوير منظومة العمــل البلدي واالرتقاء 

بالتنمية الحضرية في المناطق المختلفة.

 جاء ذلك، خالل تسليمه أحد المنازل المعاد 
اآليلــة  البيــوت  بنــاء  بنائهــا ضمــن مشــروع 
للسقوط حيث تم هدمها وإعادة تأهيلها في 
منطقــة النعيــم بمعيــة رئيــس مجلــس أمانــة 
العاصمــة صالــح طــرادة، والوكيــل المســاعد 
للخدمــات البلديــة المشــتركة وائــل المبــارك، 
راويــة  الحضريــة  التنميــة  إدارة  ومديــرة 

المناعي، ومهندسي المشروع.
 وأكد أبو الفتح أن شؤون البلديات مستمرة 
فــي عملهــا باالنتهــاء من بعض المنــازل التي 
ما زالت عالقة من الفترة الســابقة للمشــروع 
بالتنســيق والتعــاون مــع المجالــس البلديــة، 
اإلداريــة  المعوقــات  بعــض  حالــت  حيــث 
والفنيــة دون إنجــاز هــذا المنــزل إبــان فتــرة 

إنجــازه  مــن  لنتمكــن  المشــروع  فــي  البنــاء 
مؤخــًرا بعد االنتهاء مــن المتطلبات اإلدارية 
للطلــب، مشــيًرا إلــى أن الهــدف هــو االرتقاء 
بالخدمــات التــي تقدمهــا الدولــة للمواطنيــن 

وخصوًصا ذوي الدخل المحدود.
وزيــر  توجيهــات  علــى  الفتــح  أبــو  وأكــد   
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
العمرانــي بضرورة حل مشــكلة المنازل التي 

مــا تــزال عالقــة فــي مشــروع بنــاء البيــوت 
اآليلــة للســقوط والتــي لــم تنفــذ فــي حينهــا 
واإلجــراءات  الفنيــة  المتطلبــات  لنقــص 

اإلدارية لبعض الطلبات.
هــذا  “إن  الوكيــل  أوضــح  الزيــارة  وخــالل   
المشــروع الرائــد الــذي أطلقــه عاهــل البــالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل 
لتأهيــل  مــن خــالل مكرمــة ســامية  خليفــة 

البيوت اآليلة للســقوط يعتبر أحد المشــاريع 
التنموية الرائدة نظًرا لما يسهم به في توفير 
بيئــة معيشــية أفضــل للمواطنيــن مــن خالل 
هــدم وإعــادة بنــاء المنــازل اآليلــة للســقوط 
لألســر ذات الدخل المحدود لالرتقاء بالبيئة 
الحضرية، حيث يتم تخصيص ميزانية لكل 
بيــت ضمــن إطــار محــدد وينفــذ ضمــن مــدة 
زمنيــة محددة، وحظي هذا المشــروع بدعم 

الــوزراء صاحــب  الحكومــة برئاســة رئيــس 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان ال 
خليفة واهتمام ومتابعة ســمو الشــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة الممثل الشــخصي لجاللة 
الملــك لشــؤون الشــباب والرياضــة واألعمال 
المؤسســة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  الخيريــة 

الخيرية الملكية”.
 وأضاف أبو الفتح “لقد أســهم هذا المشروع 

للمناطــق  الحضريــة  بالبيئــة  االرتقــاء  فــي 
وتحســين المســتوى االجتماعي والمعيشــي 
للمســتفيدين، مشــيًدا بتعــاون مجلــس أمانة 
العاصمــة والمجالــس البلديــة فــي تنفيذ هذا 
مــدى  عــن  المواطــن  وأعــرب  المشــروع”.  
امتنانه لمســتوى الخدمة المقدمة التي تفي 
المســكن  لــه  وتوفــر  كمواطــن  باحتياجاتــه 

الكريم.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

جودة الخدمة أساس تطوير العمل البلدي والتنمية الحضرية
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تحديد معايير إبرام 
اتفاقات تعاون 
بين الجامعات 

المحلية والخارجية

اعتماد خطة 
لمعالجة أوضاع 

طلبة كلية طالل 
أبوغزالة الجامعية

إعادة فتح عدد من 
البرامج الموقوفة 

في مؤسسات 
التعليم العالي

الرفاع - قوة الدفاع

للقيــادة  الملكيــة  الكليــة  أقامــت 
واألركان والدفــاع الوطنــي أمــس 
العيــد  بمناســبة  احتفــاالً  األول، 
الوطنــي التاســع والعشــرين لقيام 
الشــقيقة،  اليمنيــة  الجمهوريــة 

الثالثــة  الذكــرى  وبمناســبة 
والســبعين على اســتقالل المملكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك 
الرمضانيــة  الغبقــة  فعالــة  خــالل 

بالكلية.

“الملكية للقيادة واألركان” 
تحتفل بالعيد الوطني لليمن 

واستقالل األردن
مروة خميس

إشراك “البلديات” مع “الثقافة” لحماية اآلثار
ــة جــهــة االخــتــصــاص ــ ــوي ــ ــانـــون ألول ــقـ ــراح بـ ــ ــت ــ ــي: اق ــع ــي ــف ــن ال

تقــدم النائــب ابراهيــم النفيعــي باقتــراح بقانون يقضــي بتعديل بعض احكام المرســوم بقانون رقم )11( لســنة 
1995 بشــأن حمايــة االثــار، وذلــك ألن يســتبدل بنــص الفقــرة االخيــرة مــن المادة رقــًم)2( من المرســوم بقانون  

بأضافة  المجالس البلدية في المادة إلشراكهم مع هيئة الثقافة بحماية اآلثار وصيانتها.

وبيــن النفيعي في المذكرة االيضاحية لالقتراح بقانون 
بان القانون يتألف فضالً عن الديباجة من 3 مواد، حيث 
جاءت المادة األولى الســتبدال نص الفقرة األخيرة من 
المــادة رقــم )2( مــن أحــكام المرســوم بقانــون رقــم )11( 
لســنة 1995 بشــأن حماية اآلثار، والتي اعتبرت أثرا أي 
شــيء خلفته الحضارات أو تركته األجيال الســابقة مما 
يكشــف عنــه أو يعثــر عليــه ســواء كان عقــاًرا أو منقوال 
أو  األخــالق  أو  اآلداب  أو  العلــوم  أو  بالفنــون  يتصــل 
العقائــد أو الحيــاة اليوميــة أو األحــداث العامة وغيرها 
مما يرجع تاريخه إلى 50 سنة ميالدية على األقل متى 

كانت له قيمة فنية أو تاريخية، إلشراك
مــن  القــرار قبــل صــدوره  فــي هــذا  البلديــة  المجالــس 

مجلس الوزراء.

وذكر أن  مملكة البحرين شــهدت في مطلع الســبعينات 
نهضــة عمرانيــة مطــردة، وهــذه المــادة تعتبــر مــا تركته 
مــن  يعــد  الســتينيات  منتصــف  فــي  الســابقة  األجيــال 
اآلثــار، وعليــه فمــن الممكــن أن تعــد مدينة مثــل مدينة 
المحرق متحفًا ال يجوز المســاس به، لذا نرى أن الفترة 
الزمنيــة المذكــورة فــي المــادة تعتبــر قصيرة فــي حياة 
األمــم عــالوة على أنها ســتكون عائقا في وجه مشــاريع 

التطوير العقاري والبنية التحتية.
واشــار الى أن  المادة الثانية فهي مادة إلغاء للمادة )8( 
من المرسوم بقانون رقم )11( لسنة 1995 بشأن حماية 
اآلثــار، حيــث إن هيئــة الثقافــة ليــس جهــة اختصــاص 
ألخــذ موافقتها لمنح تراخيص البناء والترميم والهدم، 
ذلــك ألن تلــك األعمــال مــن صميم عمل البلديــة لذا نرى 

كثيــر مــن الطلبات تأخذ وقت طويــالً لدى هيئة الثقافة 
يتجــاوز 6 أشــهر ممــا يســبب تأخــر مصالــح المواطنين، 

وأما المادة الثالثة فهي مادة تنفيذية.

النائب ابراهيم النفيعي 

أبو الفتح خالل تسليمه 
لمنزل ضمن مشروع 
إعادة تأهيل البيوت



أخلــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى ســبيل شــاب “27 عاما” متهم بحرق ســيارة والد صديقه بمنطقة ســلماباد انتقاما مــن صديقه الذي 
يدعــي أنــه اختلــس منــه مبلــغ 50 دينــارا أثنــاء اســتضافته له في منزله واســتفزه بعــدم إعادتهــا واالعتراف بســرقتها، وذلك بعدمــا انتظرت 
المحكمة ورود تقرير الطبيب النفسي لبيان قدراته العقلية قرابة 10 جلسات منذ شهر ديسمبر الماضي، إذ بدأت في محاكمته منذ نحو سنة 

ولم تنه مداولتها بسبب ذلك التقرير المتأخر.

وقــررت المحكمــة تأجيل القضية لجلســة 17 
يونيــو انتظــارا لــورود تقريــر الطــب النفســي 

الخاص بالمتهم.
وجــاء فــي أوراق القضيــة أن المجنــي عليــه 
صاحــب الســيارة “57 عامــا – متقاعــد”، وهــو 
والــد صديق المتهــم، قال إنه ورد إليه اتصال 
الكائــن  المنــزل  فــي  المتواجديــن  أهلــه  مــن 
الســيارة  أن  وأبلغــوه  زايــد،  مدينــة  بمنطقــة 
غيــر  المنــزل  أمــام  والمتوقفــة  لــه  المملوكــة 
ذلــك االتصــال  فــي مكانهــا، وبعــد  موجــودة 

بدقائــق ورد إليــه اتصــال مــن إدارة الدفــاع 
المدنــي يبلغونــه بــأن ســيارته موجــودة فــي 
بالكامــل،  احترقــت  وأنهــا  ســلماباد،  منطقــة 
وتقــدم  لمشــاهدتها،  للموقــع  توجــه  وعليــه 
ببالغ لدى مركز الشرطة بشأن الواقعة، وفي 
المركــز تــم إبالغــه أن الجانــي قــام بتســليم 

نفسه واعترف بقيامه بحرق السيارة.
وثبت بتقرير إدارة الدفاع المدني أن الحريق 

في السيارة ناتج عن فعل فاعل متعمد.
ويتبيــن مــن األوراق أيضــا أنــه كان قــد ورد 

أنــه  بــالغ لمركــز شــرطة الخميــس، يتضمــن 
فــي  الشــمالية  مديريــة  مــن  رســالة  حســب 
الســاعة 10:38 مســاء، يفيــد بوجــود ســيارة 
من نوع نيســان ماكســيما تحترق في منطقة 
إلــى جامعــة  المــؤدي  ســلماباد علــى الشــارع 
AMA، وفــي اليــوم التالــي حضــر المتهــم إلى 
المركــز وأفــاد بأنه قــام بحرق ســيارة صديقه 
ابــن المجنــي عليــه بســبب خــالف بينــه وبين 

ابن األخير على مبلغ 50 دينارا.
الشــاب، والــذي يعمــل  التحقيــق مــع  وأثنــاء 

طباخا في أحد المطاعم، قرر أن ما نسب إليه 
صحيــح، والحاصــل أنــه في يــوم الجمعة 11 
مايــو 2018 حدثــت مشــكلة بينه وبيــن أهله، 
فقــام بالتوجه إلى منــزل صديقه ابن المجني 
عليــه، ونــام لديه في المنــزل، لكنه في صباح 
خــالل  اســتفقد   11:30 بنحــو  التالــي  اليــوم 
البحــث فــي أغراضــه الشــخصية التــي كانــت 
لديــه مبلــغ وقــدره 50 دينــارا، فســأل صديقه 
عنهــا، إال أنــه قرر إليه بأنه لم يكن يملك المال 

حينها، فما كان منه إال أن سكت عنه.
وأضــاف أنــه بعــد خروجهمــا من المنــزل فتح 
الموضوع مرة أخرى مع صديقه، فقرر له بأنه 
ليــس لصــا بطريقــة مســتفزة، حســب ادعائه، 
ممــا أثار الغضــب بداخله، فتركــه وتوجه إلى 
محطــة الوقود، وهناك قام بتعبئة الوقود في 

قنينــة وعــاد إلــى جــوار منزل صديقــه، حيث 
إن ســيارة األخيــر متوقفــة بالخــارج ولكونهــا 
قديمــة ويســتطيع أي أحد فتحهــا، فقد تمكن 
مــن فتحهــا وقــام بقيادتهــا حتــى وصــل إلــى 

منطقة سلماباد.
ولفــت إلــى أنــه أوقفها في إحــدى “البراحات” 
القريبــة مــن الكراجــات، وقام بســكب البنزين 
عليها، وأشــعل ســيجارة ورماها على السيارة 
وانصــرف، وفــي اليوم التالي توجه إلى مركز 
الشــرطة، وقام بتســليم نفســه، واعتــرف لهم 

أنه قام بحرق السيارة.
وبتفحص كشــف االســتعالم الجنائي الخاص 
بالمتهــم، ثبــت مــن أنــه يحمــل فــي رصيــده 

أسبقيات لقضايا سرقة وتعاطي المخدرات.

تخلف التقرير يخلي سبيل حارق سيارة والد صديقه
ــة بــســبــبــه ــل ــط ــع ــت ــيـــة م ــنـــذ ديـــســـمـــبـــر والـــقـــضـ ــة تـــنـــتـــظـــره مـ ــم ــك ــح ــم ال

أحالــت النيابــة العامــة المتهــم للمحاكمــة 
على اعتبار أنه بتاريخ 12 مايو 2018:

 أوال: أشعل حريقا في السيارة المبينة  «
الوصف والنوع بالمحضر والمملوكة 
للمجني عليه، كان من شأنه تعريض 

حياة الناس وأموالهم للخطر، 

ثانيا: استعمل السيارة المبينة الوصف  «
والنوع بالمحضر والمملوكة للمجني 

عليه بغير إذن أو موافقة مالكها أو 
صاحب الحق في استعمالها.

محكمة

محكمة

تأييد معاقبة متدرب على األسلحة بالسجن 10 سنوات

تأجيل محاكمـــة آسيوييـــن زّورا “ليــــاسن” وبطاقــات

ــار ــنـ ديـ و100  ألــــــف   100 ــه  ــ ــت ــ ــّرم ــ وغ جــنــســيــتــه  ــت  ــطـ ــقـ أسـ الـــمـــحـــكـــمـــة 

الــــعــــصــــابــــة هــــدفــــهــــا اســــتــــئــــجــــار ســـــــيـــــــارات ثــــــم بـــيـــعـــهـــا “ســــــكــــــراب”

رفضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى اســتئناف شــاب مدان بالتدرب على اســتعمال األســلحة والمفرقعات بمعاونة من ابن خاله المقيم في العراق، كما ســلم المســتأنف أمواالً 
ــا ومحكــوم عليهــم بقضايا إرهابية، وأيدت المحكمة معاقبته بالســجن لمدة 10 ســنوات وبتغريمه مبلــغ 100 ألف دينار، وكذلــك مبلغ 100 دينار  ليســلمها إلــى عوائــل أشــخاص مطلوبيــن أمنيًّ

إضافية، فضالً عن إسقاط الجنسية البحرينية عنه، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

 وجــاء فــي أوراق القضيــة أن معلومــات كانــت قــد 
وردت للجهــات األمنيــة، مفادهــا أن بعــض العناصــر 
ســافروا إلــى العراق وتلقوا فيها تدريبات عســكرية 
على استعمال مختلف أنواع األسلحة والمتفجرات، 
ات؛ وذلك بهدف  وأساليب مقاومة التحقيق واألْمِنيَّ

القيام بأعمال إرهابية داخل مملكة البحرين.
وتوّصلــت التحريــات التــي أجراهــا ضابــط البحــث 
والتحــري إلى قيام المتهــم الثاني -هارب ومطلوب 
ــا- بتجنيــد المســتأنف “المتهــم األول”، والــذي  أمنيًّ
ســافر إلــى العراق 3 مرات خــالل األعوام من 2015 
عســكرية  تدريبــات  فيهــا  تلقــى  إذ   ،2017 وحتــى 
بالتنســيق مــن قبل المتهم الثانــي، فتم القبض على 
المستأنف، والذي أرشد أفراد الشرطة على “براحة” 

قام بدفن هاتف نقال فيها.
 وأثنــاء التحقيــق مــع المســتأنف قــرر فــي أقوالــه 

أنــه كان قــد ســافر إلــى العــراق ألداء مراســم زيــارة 
األربعيــن برفقــة والــده فــي العــام 2014، ثــم توّجه 
خــالل األعــوام التالية بمفــرده، وقبل ســفره للعراق 
عــام 2015 بحوالــي شــهر تواصــل معــه ابــن خالــه 
-المتهــم الثانــي- عبــر برنامج التواصــل االجتماعي 
“سناب شات”؛ وذلك الستالم مبلغ مالي من شخص 
والمحكــوم  الهاربيــن  مــن  عــدد  لعوائــل  وتوصيلــه 
عليهــم فــي قضايــا إرهابيــة، وفي ذات العــام وحال 
تواجــده فــي العراق التقى بابــن خاله، والذي عرض 
عليه تلقي تدريبات عسكرية، إال أنه رفض الفكرة.

وأضــاف أنــه فــي بدايــة ســنة 2016، تواصــل معــه 
مجــدًدا ابــن خالــه وطلــب منــه مــرة أخــرى اســتالم 
وتسليم مبالغ مالية لنفس العائالت السابقة، مشيًرا 

إلى أنه أجرى تلك األعمال 4 مرات تقريًبا.
 ،2016 العــام   وخــالل أدائــه لمراســم الزيــارة فــي 

وهناك حاول معه مرة أخرى ابن خاله بمسألة تلقي 
التدريبــات أثنــاء فتــرة تواجــده بالعــراق، فرفــض 
مجــدًدا ذلــك األمــر، لكنه وافــق على اســتالم هاتف 
نقــال مــن منطقــة باربار، ليفتــح برنامًجــا مخزًنا به، 
والذي شاهد فيه رسالة نصية يطلب منه فيها حفر 

مخزن تحت األرض لتخزين بعض األدوات.
وأوضح المســتأنف أنه لم يســاير ابــن خاله بطلباته 
الــواردة بتلــك الرســالة، وأعــاد حفــر حفــرة بمنطقــة 
جنوســان وأخفــى فيها ذلــك الهاتف، فســأله المتهم 
الثاني عن الهاتف وعما إذا نفذ ما فيه أبلغه برفضه 
للمشــاركة في هــذه األعمال نهائيــا، لكنه وافق على 
نقــل األمــوال كــون أن المتهــم الثانــي أقنعــه بأنهــا 

ليست سوى مساعدات ألسر محتاجة.

أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية األولى النظر بقضية تزوير لبطاقات الهوية ورخص الســياقة، ارتكبها متهمان آســيويان “32 عاًما”، بهدف اســتئجار ســيارات ثم بيعها خردة “ســكراب”، وأدواتهما للجريمة طابعة 
بطاقات بالستيكية وكمبيوتر، حتى جلسة 12 يونيو المقبل؛ وذلك للتصريح لوكيل المتهم األول بنسخة من أوراق الدعوى مع إعادة إعالن المتهم الثاني، وأمرت باستمرار حبس المتهم األول.

 وتشــير التفاصيــل إلــى ورود بــالغ للشــرطة 
مــن قبــل آســيوي مــن جنســيتهما، والــذي قّرر 
فيــه أنه كان قد اشــترى ســيارة “ســكراب” من 
المتهــم األول بقيمــة 750 دينــاًرا، لكنــه عندمــا 
تحقــق عــن ســجل المركبــة فــي نظــام اإلدارة 
العامــة للمــرور اتضــح عدم وجود ســيارة بهذا 
الرقــم،  فحاول االتصال بالمتهم األول وطلب 
منــه إرجــاع المبلــغ وتســليمه الســيارة المباعة 
وورقــة المبايعــة، وفــي الموعــد المتفــق عليــه 
بينهمــا حضــر المذكور واســتولى على مســتند 

المبايعة وهرب من المكان.
فأجرى رجال الشرطة تحقيقهم حول المركبة، 
والتــي عنــد التحقــق مــن بياناتهــا فــي النظــام 

تبيــن  “نجــم”  الداخليــة  لــوزارة  اإللكترونــي 
أنهــا تابعــة لشــركة تأجيــر ســيارات، ومســجل 
ضدها بالغ ومطلوبة لدى مركز شــرطة النبيه 
صالــح، إذ أبلــغ موظــف شــركة التأجير ضدها، 
إليــه  ا حضــر  آســيويًّ إن شــخًصا  قــال  والــذي 
وســلمه بطاقــة هوية واســتأجر تلك الســيارة، 
وباالستعالم عن ذلك الشخص صاحب الهوية 
المســلمة للشــركة تبيــن أنــه خارج البــالد.  لذا، 
فمــا كان مــن أفراد الشــرطة ســوى البحث عن 
المتهــم األول الــذي بــاع تلــك الســيارة، والــذي 
تــم التوصــل إلــى هويتــه، حيث تمكــن األخير 
من تزوير بطاقة هوية لشــخص آســيوي غادر 
البــالد واســتأجر باســمه تلك الســيارة ومن ثم 

باعها بهوية مزورة للمبلغ على أنها “سكراب”.
كمــا علــم الشــرطة أن المتهــم األول مــن ذوي 
األســبقيات بهــذا المجــال ومطلــوب فــي أكثــر 
مــن قضيــة، وتلقوا معلومات حوله مفادها أنه 
متواجــد بتلــك اللحظــة فــي شــارع المعارض، 

وبالفعل تمكن الشرطة من القبض عليه.
ا تم العثور بحوزته   وأثناء عملية تفتيشه ذاتيًّ
علــى رخصــة قيــادة تحمــل اســم شــخص آخر 
رغــم أن عليهــا صورته، كما أنه بحوزته بطاقة 
هويــة تحمــل اســم شــخص ثــان وعليهــا أيًضا 

صورته.
أنــه  اعتــرف  األول  المتهــم  مــع  وبالتحقيــق   
حضــر إلــى مملكــة البحريــن فــي العــام 2006، 

وال يعــرف مــن هــو كفيله وال يملك جواز ســفر 
أو بطاقــة هويــة، وكان يعمــل فــي الصباغــة، 
لكــن مدخولــه كان ضعيًفــا وال يكفــي حاجتــه، 
لــذا فقد اتفــق مع صديقه الــذي يقيم معه في 
الســكن “المتهــم الثانــي” علــى تزويــر رخــص 
قيــادة ألشــخاص مقابــل الحصول علــى مبالغ 
مالية. وبالفعل اشــتريا طابعــة خاصة بطباعة 
كمبيوتــر  وجهــاز  البالســتيكية  البطاقــات 
البرامــج  أحــد  “البتــوب”، واســتعمال  محمــول 
الرتــكاب عمليــات التزويــر، مبيًنا أنهمــا بالفعل 
اســتخدما بطاقة مزورة في اســتئجار ســيارة 
وبيعهــا علــى المجنــي عليــه والــذي أبلــغ ضده 

الحًقا.
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محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

أحالت النيابة العامة المداَنين للمحاكمة على اعتبار أنهما في غضون األعوام 2015 و2016 و2017، ارتكبا 
اآلتي:

أواًل: المستأنف:

تدرب على استعمال األسلحة والمفرقعات  «  1-
بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية في 

مملكة البحرين، وذلك بأن تلقى تدريبات عسكرية في 
جمهورية العراق على استعمال األسلحة وطرق فكها 

وتركيبها وطرق الرماية وأنواع العبوات المفرقعة 
وطرق زرعها.

تسلم مباشرة وبالواسطة أمواال من المتهم  «  2-
ا وهارب خارج البحرين وسلمها  الثاني والمطلوب أمنيًّ

إلى عائالت محكومين في قضايا إرهابية وعناصر 
إرهابية داخل مملكة البحرين.

حاز مواد إباحية داخل جهاز تقنية معلومات. «  3-

ثانًيا: المتهم الثاني:

اشترك مع مجهولين في ارتكاب  «  1-
جريمة تدريب المستأنف على استعمال األسلحة 

والمفرقعات، وذلك بأن اتفق معه على تدريبه في 
العراق، الرتكاب جرائم إرهابية في البحرين ونسق له 

لتلقيها بمعسكرات عراقية، فتمت الجريمة بناء على 
ذلك االتفاق وتلك المساعدة تنفيًذا لغرض إرهابي.

أعطى أموااًل ألفراد وعائالتهم داخل المملكة  «  2-
ا مع علمه بذلك. يمارسون نشاًطا إرهابيًّ

الجدير بالذكر أن ابن خال المستأنف -المتهم الثاني-  «
الهارب والمقيم في العراق محكوم عليه في هذه 

القضية بذات عقوبات المستأنف، ما عدا عقوبة المواد 
اإلباحية بالغرامة بمبلغ 100 دينار.

محكمة

النيابــة العامــة أحالتهمــا للمحاكمة على اعتبــار أنهما في غضون العــام 2019، ارتكبا 
اآلتي:

أواًل: المتهم األول:

ارتكب تزويًرا في محررات  «  1-
رسمية “بطاقات الهوية” المنسوب 

صدورها للجهاز المركزي للمعلومات 
والخاصة بالمجني عليهم ورخص 

القيادة السياقة المنسوب صدورها 
لإلدارة العامة للمرور للمجني 
عليهم، وذلك بأن اصطنع تلك 
البطاقات على غرار الصحيحة.

استعمل المحررات المزورة  «  2-
فيما زورت من أجله.

اختلس المركبة المملوكة  «  3-
لشركة تأجير السيارات.

توّصل لالستيالء على المبلغ  «  4-
النقدي المملوك للمجني عليه 

باستعمال المحرر المزور.

ارتكب تزويًرا في محرر خاص  «  5-
وهو عقد بيع المركبة.

ثانًيا: المتهم الثاني:

 اشترك مع المتهم األول في ارتكاب  «
الجرائم المذكورة بالبند أواًل.

رفـــض استئنــــاف شــــاب انتقــــم لهتــــك عرضـــه
ــن ــي ــن س  10 ــل  ــ ــب ــ ق جـــنـــســـيًّـــا  ــه  ــيـ ــلـ عـ اعـــــتـــــدى  ــة  ــ ــروق ــ ــح ــ ــم ــ ال ــارة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ صــــاحــــب 

قضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى بتأييد الســجن 4 ســنوات لشــاب في العشــرينات من عمره، انتقم من آخر عبر حرق ســيارته، 
ا قبل نحو 10 ســنوات، وعند القبض عليه في منزله اعتدت والدته على شــرطية بألفاظ غير الئقة كما  مّدعًيا أنه كان قد اعتدى عليه جنســيًّ

شاركته في محاولة االعتداء على الشرطة بسكين، فأّيدت المحكمة معاقبتها هي األخرى بالحبس لمدة سنة واحدة.

الســلطات  أن  القضيــة  أوراق  مــن  ويتضــح   
األمنيــة كانــت قد تلقــت بالًغا مفــاده احتراق 
ســيارة أمام منــزل صاحبها المركونــة بجانبه، 

كما تضّرر خالل الحريق جدار المنزل.
مرتكــب  حــول  التحريــات  إجــراء  وعقــب   
الواقعــة تم التوصل لهوية الشــاب المســتأنف 
األول، وبعــد اســتصدار إذن بالقبض عليه من 

النيابــة العامــة توجهــت قــوة أفــراد الشــرطة 
لضبطــه، إال أنــه وحــال القبــض عليــه بمنزلــه 
رفــع ســكينا تجــاه الشــرطة وســاعدته والدته 
فــي تلك الواقعة إال أن أفراد الشــرطة تمكنوا 
من الســيطرة عليه وإحبــاط مخططه بالهرب 
منهــم، فيمــا تــم القبــض كذلــك علــى والدتــه، 
الشــرطيات  إحــدى  علــى  اعتــدت  والتــي 

المتواجــدة بالموقــع بألفــاظ غيــر الئقــة أثنــاء 
القبض عليها.

ارتكابــه  ســبب  عــن  المســتأنف  وبســؤال   
للواقعة، اعترف أنه بالفعل ارتكبها انتقاًما من 
ا  صاحــب الســيارة، والذي اعتدى عليه جنســيًّ
أنــه  إلــى  مشــيًرا  ســنوات،   10 حوالــي  قبــل 
اشــترى عبــوة ومألها بالبنزين فــي نفس يوم 

الواقعــة، وتوجــه إلــى مــكان تواجــد الســيارة 
المملوكــة للمجنــي عليــه األول وأشــعل النــار 
فيهــا، وعندمــا تأكــد مــن احتراقهــا الذ بالفرار 

من المكان قبل أن يتعرف عليه أحد.
 هــذا وقــد أحالــت النيابــة العامة المســتأنفين 
األول والثانيــة والدتــه للمحاكمــة على اعتبار 

أنهما في غضون العام 2018 ارتكبا اآلتي:
فــي  حريًقــا  أشــعل  األول:  المســتأنف  أوالً: 
والنــوع  بالوصــف  المبيــن  والبــاب  الســيارة 
والمملوكين للمجني عليه وكان ذلك من شأنه 

تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
ثانًيا: المســتأنف ووالدته: اعتديا على سالمة 
جســم الشــرطي المجني عليه الثانــي وأحدثا 
بــه اإلصابات الموصوفــة بالتقرير الطبي دون 
أن يفضــي االعتــداء إلى مرضــه أو عجزه عن 
القيــام بأعمالــه مــدة ال تزيــد علــى 20 يوًمــا، 

أثناء وبسبب تأديته ألعمال وظيفته.
ثالًثــا: المســتأنفة الثانيــة: رمــت علنــا المجني 
شــرفها  مــن  تخــدش  بألفــاظ  الثالثــة  عليهــا 
واعتبارهــا بــدون إســناد واقعــة معينــة أثنــاء 

وبسبب تأديتها ألعمال وظيفتها.
 فلهــذه األســباب حكمــت أول درجــة بمعاقبــة 
المســتأنف األول بالســجن لمدة 3 سنوات عن 
التهمة في البند أوالً، وبحبس األم وابنها لمدة 

سنة واحدة عن التهمتين بالبند ثانًيا وثالًثا.
 وقالــت المحكمة في أســباب حكمها إنه نظًرا 
تأخــذ  فإنهــا  ومالبســاتها  الدعــوى  لظــروف 
المدانيــن بقســط مــن الرأفــة بالنســبة للتهمــة 
بمقتضــى  لهــا  المخــول  بحقهــا  الثانيــة عمــال 

المادة )72( من قانون العقوبات.

محرر الشؤون المحلية
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قيمــة إجمالي الــواردات 448 مليون دينــار بانخفاض 12 %

الصادرات وطنية المنشأ خالل أبريل

أصدرت هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية تقريرها األولي إلحصاءات التجارة الخارجية لشهر أبريل 2019، حيث يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات، 
والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير، باإلضافة إلى الميزان التجاري. وذكر التقرير أنه خالل شهر أبريل الماضي، بلغت قيمة إجمالي الواردات السلعية نحو 
448 مليون دينار، مقابل 507 ماليين دينار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة انخفاض 12 %، ويمثل مجموع واردات أهم عشر دول ما نسبته 69 % من حجم 

إجمالي الواردات، أما الواردات من باقي الدول فهي تمثل نسبة 31 %.

 الصين تحتل المرتبة األولى 

بالواردات

 وبحسب التقرير، تحتل الصين المرتبة 
األولــى في حجم الــواردات التي بلغت 
57 مليــون دينــار، تليهــا البرازيل بقيمة 
44 مليــون دينــار، بينما تأتــي اإلمارات 
العربية المتحدة في المرتبة الثالثة من 
حيــث حجم الــواردات التي بـلـــغت 34 

مليون دينار.
 وتعتبر خامات الحديد ومركزاتها غير 
مكتلة أكثر الـســـلع اسـتيـراًدا 48 مليون 
ثـــانيا  األلومنيــوم  أوكســيد  ثــم  دينــار، 
ســيارات  ويـلـيـهـــما  دينــار،  مليــون   27

الـجـيـب 20 مليون دينار.
قيمــة  ارتفعــت  آخــر،  جانــب  ومــن   
الصادرات وطنية المنشــأ بنسبة 16 % 
حيــث بلغت 204 ماليين دينار مـقـابـــل 
176 مليون دينار لنفس الشهر من العام 
الســابق، ويمثل مجموع صــادرات أهم 
عشــر دول ما نسبته 82 % من إجمالي 

حجــم الصــادرات، بينمــا مجمــوع بقية 
الدول ال تتجاوز نسبتها 18 %.

 واحتلت الـمـمـــلكة الـعـربـيـة الـسـعودية 
حجــم  حيــث  مــن  األولــى  الـــمرتبة 
الصـــادرات وطـنيـــة الـمنـشأ الـبـالـغـة 57 
مليــون دينــار، وتليها اإلمــارات العربية 
المتحــدة بقيمة 28 مليــون دينار، بينما 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  تأتــي 
فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث حجــم 

الصادرات البالغة 27 مليون دينار.

خامات الحديد أكثر السلع 

تصديًرا 

وطنيــة  الصــادرات  صعيــد  وعلــى   
المنشــأ حســب الســلع، خامــات الحديد 
ومركزاتهــا محتلــة أكثر الســلع تصديًرا 
 ،2019 العــام  مــن  أبريــل  شـهـــر  خــالل 
والتــي بلغــت قيمتهــا 41 مليــون دينار، 
وتأتــي فــي المرتبة الثانيــة خالئط من 

األلومنيــوم الخــام التــي بلغــت قـــيمتها 
19 مليــون دينــار، وتليهمــا فــي المرتبة 
التــي  األلومنيــوم  مــن  أســالك  الثالثــة 

بلغت قيمتها 13 مليون دينار.
 أمــا فيمــا يخص إعــادة التصديــر، فقد 
ارتفعــت قيمــة إعــادة التصديــر بنســبة 
66 مليــون دينــار  47 % حيــث بلغــت 
مقابــل 45 مليــون دينــار لنفــس الشــهر 
مــن العام الســابق، ويمثــل مجموع أهم 
عشــر دول ما تتجاوز نسبته 91 % من 
إجمالي حجم إعادة التصدير، أما بقية 
الــدول فنصيبهــا 9 % فقــط مــن حجــم 

إعادة التصدير.
 وتأتــي المملكــة العربية الســعودية في 
المرتبــة األولــى من حيث حجــم إعادة 
الـتصـديـــر الذي بلغت قيمته 19 مليون 
دينار، وتليها اإلمارات العربية المتحدة 
بقيمــة 18 مليــون دينار، ومــن ثم تأتي 
الصيــن فــي المرتبة الثالثــة، التي بلغت 
مالييــن   7 لهــا  التصديــر  إعــادة  قيمــة 

دينار.

وتعتبر ســيارات الجيب أكثر السلع من 
حيــث إعــادة التصديــر، وبلغــت قيمتها 
المرتبــة  فــي  تليهــا  دينــار،  مليــون   11
الثانية أجــزاء للتوربينات الغازية التي 
تصــل قيمتهــا إلــى 10 مالييــن دينــار، 
ومركزاتهــا  الحديــد  خامــات  وتحتــل 
مكتلــة المرتبــة الثالثة مــن حيث إعادة 
التصديــر، التي بلغــت قيمتها 8 ماليين 

دينار.

178 مليون دينار الميزان 

التجاري

أمــا الميزان التجاري الــذي يمثل الفرق 
بلــغ  فقــد  والــواردات،  الصــادرات  بيــن 
178 مليون دينار مسجالً انخفاًضا في 
قيمــة العجــز فــي شــهر أبريــل مــن عام 
2019 عمــا عليــه فــي نفــس الشــهر مــن 
العــام الســابق 286 مليون دينار بنســبة 
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المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونية

  

100 مليون دينار لتغطية 
أذونات خزانة شهرية

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN(  57 رقــم  اإلصــدار  تغطيــة  تمــت 
الخزانــة  أذونــات  مــن   )BH0003694F66
هــذا  قيمــة  تبلــغ  الشــهرية.   الحكوميــة 
اإلصدار 100 مليون دينار لفترة اســتحقاق 
12 شــهًرا تبدأ فـــي 30 مايو 2019 وتنتهي 
فــي 28 مايــو 2020، كمــا بلــغ معــدل ســعر 
الفائدة عليها 3.51 % مقارنة بسعر الفائدة 
3.91 % لإلصدار الســابق بتاريخ 25 أبريل 
2019.  وبلــغ معــدل ســعر الخصــم 96.576 
% وتــم قبــول أقــل ســعر للمشــاركة بواقــع 
تغطيــة  تمــت  قــد  بأنــه  علًمــا   %  96.537

اإلصدار بنسبة 300 %.
كمــا بلــغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 

هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - كانو للمالحة

للمالحــة”  “كانــو  شــركة  افتتحــت 
مكتــب وكالــة عــام )كانــو للمالحــة - 
الهند( فــي مومبــاي لمتابعة األعمال 
ويقــوم  الهنــد.  موانــئ  جميــع  فــي 
المكتــب بتقديــم خدمــات متعــددة 
الســفن  طواقــم  نقــل  ضمنهــا  مــن 
وتخليــص  الغيــار  قطــع  وتوصيــل 
الجمــارك  إدارات  مــع  المعامــالت 
مــع  بالتعــاون  وذلــك  والجــوازات، 
فــي كل مينــاء.  الهنديــة  الســلطات 
وســيتم تقديــم خدمــات أخــرى مــع 
بالعنايــة  تتعلــق   2019 عــام  نهايــة 
الشــاملة بالســفن وبالشــحنات التــي 

تحملها. 
إدارة  رئيــس مجلــس  نائــب  وأكــد   
بــن أحمــد كانــو،  مجموعــة يوســف 
فــوزي كانــو، أن خطة النمو للشــركة 
أســواق  فــي  الدخــول  علــى  تعتمــد 
جديــدة كمــا حصــل العــام الماضــي 
عندمــا عّززت الشــركة  من تواجدها 
خــالل  مــن  األفريقيــة  القــارة  فــي 
الجنــوب  “والــم  علــى  اســتحواذها 
أفريقيــة” . وأوضــح أن دخول “كانو 
ا لخطة  للمالحــة” الهند يعد أمًرا مهمًّ

أكبــر  أحــد  الهنــد  باعتبــار  التوســع 
الشركاء التجاريين لدول الخليج. 

 مــن جانبه، ذكر مدير “كانو للمالحة 
– الهنــد”، الكابتــن آراميــش جهــا، أن 
المكتــب يقّدم حلــوالً وخدمات ذات 

جودة عالمية وبأسعار تنافسية. 
للشــؤون  التنفيــذي  المديــر  أمــا   
التجاريــة بالشــركة، نيكــوال نورمان، 
إحــدى  الهنــد،  دخــول  أن  فأكــد 
العالــم  فــي  ا  نمــوًّ األســواق  أســرع 
والتــي تشــهد حركــة مالحــة بحرية 
مكثفة، ســيعطي الشركة النمو الذي 

تحتاجه. 

“كانو للمالحة” تطلق أعمالها بالهند
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دينــار مالييــن 

النقــــد المتـــــداول خـــــارج “المركــــزي”
ــل ــريـ أبـ خـــــال   %  7.9 ــع  ــفـ ــرتـ تـ ــاص  ــ ــخـ ــ والـ الــــعــــام  الـــقـــطـــاعـــيـــن  ودائــــــــع 

بلــغ إجمالــي أوراق النقــد والمســكوكات المتداولــة خــارج مصــرف البحريــن المركــزي 
697.9 مليــون دينــار بنهايــة أبريــل الماضي، بارتفاع 2.81 % عــن أبريل 2018 الذي بلغ 

النقد فيها 678.8 مليون دينار، بحسب بيانات مصرف البحرين المركزي األخيرة.

النقــد  أوراق  أن  البيانــات  وأوضحــت 
مليــون   676 مجموعهــا  بلــغ   )Banknote(
دينار، منها 535.4 مليون من فئة العشرين 
ديناًرا، 82.3 مليون من فئة العشرة دنانير، 
و24.9 مليــون مــن فئــة الخمســة دنانيــر، 
و24.7 مليون من فئة الدينار، و8.7 مليون 

فئة النصف دينار.
 أمــا المســكوكات )العملــة المعدنيــة( فقــد 
ارتفعــت إلــى 21.9 بعــد أن كانت مســتقرة 
العــام  مــن  األولــى  أشــهر  الثالثــة  خــالل 

الجاري عند 21.6 مليون دينار.
 وتشــير البيانــات أن النقــد المتــداول لــدى 

المصــارف ارتفــع إلــى 148.7 مليــون دينار 
بـــ134.9  مقارنــة  الماضــي  أبريــل  خــالل 
مليــون دينار بنفس الفتــرة 2018، بارتفاع 
مليــون   139.1 وســجل   ،%  9.28 نســبته 
 140.2 إلــى  وارتفــع  ينايــر،  خــالل  دينــار 
مليــون دينار في فبرايــر، وواصل االرتفاع 
ليســجل 144.2 مليــون دينــار فــي مــارس 

الماضي.
 وبشــأن النقــد المتــداول خــارج المصــارف 
فقــد وصــل إلــى 549.2 مليــون دينار حتى 
 % 0.66 نســبته  بانخفــاض   2019 أبريــل 
مقارنــة بـــ552.9 مليــون دينــار فــي أبريــل 

أن  البيانــات  وأوضحــت  الماضــي،  العــام 
النقــد قــد ســجل 531.7 مليــون دينــار فــي 
ينايــر، وارتفــع خــالل فبرايــر حيــث ســجل 
إلــى  ليصــل  وزاد  دينــار،  مليــون   534.2

544.1 مليون دينار في مارس.
العــام  قطاعــي  ودائــع  إجمالــي  وزاد   
والخــاص إلــى 12.861 مليــار دينــار حتــى 
أبريــل الماضي مقابــل 11.911 مليار دينار 
بنفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي، بارتفاع 
نســبته 7.97 %. وتشــير البيانــات إلــى أن 
ودائــع القطــاع الخــاص )تحــت الطلــب( قد 
ســجلت 3.013 مليــار دينــار حتــى أبريــل 
أبريــل  فــي  دينــار  مليــار   2.775 مقابــل 
2018، أمــا ودائــع القطــاع الخــاص )األجــل 
والتوفيــر( فقــد بلغــت 7.949 مليــار دينــار 
7.253 مليــار  فــي أبريــل الماضــي مقابــل 
دينــار بنفــس الفترة من العــام الماضي، أما 
ودائــع الحكومــة فقــد ارتفعت إلــى 1.897 

مقارنــة   2019 أبريــل  فــي  دينــار  مليــار 
بـ1.882 مليار دينار في العام 2018.

المصــارف  خــارج  المتــداول  النقــد  وزاد   
والودائــع تحــت الطلــب )ن1( خــالل أبريــل 
الماضــي إلــى 3.563 مليــون دينــار مقابــل 
 ،2018 أبريــل  فــي  دينــار  مليــون   3.328
النقــد  وزاد   ،% 7.04 نســبته  بارتفــاع  أي 
المتــداول خارج المصــارف والودائع تحت 
الطلــب والودائع الزمنيــة واالدخارية )ن2( 
 11.512 ليســجل  الماضــي  أبريــل  خــالل 
مليــار دينار مقابل 10.582 مليار دينار في 

أبريل 2018، بزيادة نسبتها 8.79 %.
الــذي يشــمل  المتــداول )ن3(،  النقــد  وأمــا 
الودائــع الحكومية وعرض النقد )ن2(، فقد 
بلــغ خــالل أبريــل مــن العــام 2019 حوالــي 
13.410 مليار دينار بزيادة في نسبة النمو 
بلغــت 7.58 % إذ ســجل فــي أبريــل مــن 
العام الماضي حوالي 12.464 مليار دينار.

فوزي كانو 

تراجع إجمالي أرباح الشــركات المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي بنســبة 4.7 % في الربع األول من العام 
2019، علــى أســاس ســنوي.  وذكــر تقرير كامكــو الصادر حديًثا للربــع األول من 2019، أن أرباح الشــركات الخليجية المدرجة 

بالفترة المذكورة وصلت إلى 17 مليار دوالر، مقابل 17.9 مليار دوالر في الربع األول من العام 2018. 

الخليجيــة،  البورصــات  كافــة  وشــهدت   
باســتثناء ســوقي الكويــت ودبــي، تراجع 
األربــاح المســجلة في الربــع األول 2019، 
ســجلت  التــي  البحريــن  بورصــة  بقيــادة 
علــى  األربــاح  فــي  تراجــع  معــدل  أعلــى 
أســاس سنوي بنســبة 20.8 %، حيث بلغ 

485.4 مليون دوالر.
 وجــاءت فــي المركــز الثانــي بعد الســوق 
الســعودية مــن حيث أعلى معــدل تراجع 
المطلقــة؛  بالقيمــة  األربــاح  صافــي  فــي 

إذ تراجعــت أربــاح الشــركات الســعودية 
التــي تشــكل نحــو 36.9 % مــن إجمالــي 
األربــاح الفصليــة للشــركات المدرجــة في 
 %  9.2 بنســبة  الخليجيــة،  البورصــات 

وصوالً إلى 6.3 مليار دوالر.
 وفــي بورصــة قطــر، تراجــع صافــي ربح 
الشــركات بالفتــرة نفســها بنســبة 4.1 % 
 2.88 إلــى  ليصــل  ســنوي،  أســاس  علــى 

مليار دوالر.
ويرجــع هبــوط البورصــة القطرية بشــكل 

رئيســي إلى انخفاض أرباح قطاع الســلع 
الرأســمالية الــذي تراجــع بمعــدل النصــف 

تقريًبا.
 وتأتــي بورصــة ُعمــان لتســتكمل األداء 
األربــاح  إجمالــي  بانخفــاض  الســلبي، 
الصافيــة للشــركات المدرجــة فــي ســوق 
مســقط لــأوراق الماليــة بنســبة 3.7 %، 
حيــث بلــغ 421.6 مليــون دوالر فــي الربع 
األول 2019 مقابــل 437.8 مليــون دوالر 

في الربع األول 2018.

 وبالمقابــل الســوق الكويتــي؛ إذ ســجلت 
ا في صافي الربح بنسبة 6.6  شركاته نموًّ
5 فــي الربــع األول 2019 بقيمــة إجماليــة 
 1.56 مقابــل  دوالر،  مليــار   1.67 بلغــت 

مليار دوالر في الربع األول 2018.

القطاعات األكثر تراجًعا

الســوق  قطاعــات  صعيــد  علــى  أمــا   
الخليجية، تمكنت ثالثة من أصل خمسة 
قطاعــات كبــرى، بمــا فــي ذلــك قطاعــات 
والســلع  والبنــوك  األساســية  المــواد 
ثنائــي  تراجــع  تســجيل  مــن  الرأســمالية 
الرقــم فــي الربــع األول مــن العــام 2019. 

وقــادت تلك القطاعــات انخفاض إجمالي 
األرباح الفصلية المســجلة في البورصات 

الخليجية عن تلك الفترة. 
فــي  األساســية  المــواد  قطــاع  وكان   
الســوق الســعودي في صــدارة القطاعات 
الخليجية التي ســجلت تراجًعا في أرباح 
الربــع األول مــن العــام 2019 مــن حيــث 

القيمة المطلقة. 
ربــح  صافــي  انخفــاض  التراجــع،  وقــاد   
الربــع  فــي  دوالر  مليــار   1.5 مــن  ســابك 
األول 2018 إلى 908.6 مليون دوالر في 
الربع األول 2019، فاقًدا نحو 560 مليون 

دوالر بالقيمة المطلقة.
المــواد  قطــاع  أربــاح  تراجعــت  كذلــك 
مليــار   1.6 وبلغــت  الخليجــي  األساســية 

 2019 دوالر فــي الربــع األول مــن العــام 
مقابــل 2.8 مليــار دوالر فــي الربــع األول 

من العام 2018. 

القطاعات األكثر ربًحا

النقيــض مــن ذلــك، شــهد قطاعــا  وعلــى 
ا فــي أرباحهمــا  البنــوك واالتصــاالت نمــوًّ
المســجلة عــن فترة الربــع األول من العام 
2019. وســاهم قطــاع البنــوك بنســبة 58 
% من إجمالي أرباح الشركات الخليجية 
في الربع األول 2019؛ إذ ارتفعت أرباحه 

بنسبة 9.1 %، إلى 10.0 مليارات دوالر.

الكويت - كامكو

أرباح الشركات الخليجية تتراجع 4.7 % بالربع األول

زينب العكري

  

ــي ــاض ــم ال الـــعـــام  دوالر  مــلــيــار   17.9 مــقــابــل  دوالر  مــلــيــار   17 ــت  ــغ ــل ب

697.9
مليــــــون دينـــــــار
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في تأكيدات لما نشــرته “البالد” في وقت ســابق عن اعتزام مزيد من البنوك إلغاء رخصتها البنكية والتحول إلى شــركات مع 
تشــديد قواعــد رأس المــال وجعلهــا أشــد صرامة، فقــد عكفت كثير البنوك علــى عملية التحول هذه لتخلــع عباءتها المصرفية 

وتتحول إلى شركات استثمارية بقواعد مالية رقابية أقل صرامة.

وأعطى مصرف البحرين المركزي الضوء 
األخضر لبنك “أنفستكوب”، والذي يعتبر 
من أعرق بنوك الجملة في البحرين منذ 
لكي يستغني عن رخصته   ،1982 العام 
كبنك تقليدي ويبدأ تحويل أنشطته من 
ويعمل  قابضة.  شــركــة  إلــى  جملة  بنك 
400 موظفًا في  نحو  إنفستكورب  لدى 
ونيويورك  البحرين  من  كل  في  مكاتبه 
ولــنــدن وأبــوظــبــي والــريــاض والــدوحــة 

ومومباي وسنغافورة.
الهيكلة  بعملية  البنك  أنشطة  تتأثر  ولن 
هذه وسيبقى يقدم خدماته للزبائن في 
بورصة  في  إدراجــه  على  سيبقى  حين 

البحرين.
ــفــســتــكــورب” فـــي إفــصــاح  وأوضـــــح “ان
في  تأتي  العملية  هــذه  أن  للمساهمين، 

تنظيم  إلعــادة  المستمرة  العملية  إطــار 
ــبــحــريــن بما  هــيــكــلــه الــتــشــغــيــلــي فـــي ال
يتماشى مع الشكل التنظيمي للشركات 
ــة فـــي نفس  ــعــامــل ــمــيــًا وال ــدة عــال ــ ــرائ ــ ال
المجال، وبعد حصول هذه الخطوة على 
يناير  في  أعلن  كما  المساهمين  موافقة 

.2019
وأشار “إنفستكورب” الى انه حصل على 
البحرين  مصرف  من  النهائية  الموافقة 
الخاضعة  أنشطته  جميع  لنقل  المركزي 
لرقابة الجهات التنظيمية في البحرين، 
بالتسويق  الخاصة  أنشطته  وتحديدا 
اإلدارة  وخــدمــات  الخليج  فــي  للعمالء 
واالســـتـــشـــارات واســتــثــمــارات األســهــم 
الــشــرق األوســـط  الــخــاصــة فــي منطقة 
ــى عــهــدة شــركــة “  وشــمــال أفــريــقــيــا، إلـ

إنفستكورب للخدمات المالية ش. م. ب 
)م(” بوصفها شركة استثمارية من الفئة 
البحرين  مــصــرف  مــن  مرخصة  ــى  األولـ

المركزي. 
هذه  إطــار  في  تالية  إجرائية  وكخطوة 
إنفستكورب  نشر  االنــتــقــالــيــة،  العملية 

الــصــحــف يعلن فيه  أمـــس إشـــعـــارًا فــي 
ترخيصه  تسليم  طوعي  وبشكل  عزمه 
كــبــنــك تــقــلــيــدي بــالــجــمــلــة إلـــى مــصــرف 
فترة  انتهاء  وبــعــد  الــمــركــزي،  البحرين 
الخطوات  إكمال  البنك  يعتزم  اإلشعار، 
المتبقية في هذه العملية والتحول من 

بنك جملة إلى شركة قابضة. 

وكشركة قابضة، فإن أسهم إنفستكورب 
بــورصــة  فــي  مــدرجــة  الــعــالــيــة ستبقى 
ــن ســـتـــواصـــل  ــ ــي الــــبــــحــــريــــن، فــــــي حــ
خدمة  المالية،  للخدمات  إنفستكورب 
بها  يقوم  التي  الطريقة  بنفس  عمالئها 

البنك حاليا.
بلغ   ،2018 ديسمبر   31 تــاريــخ  وحــتــى 

لدى مجموعة  المدارة  األصــول  إجمالي 
في  بما  دوالر،  مليار   22,5 إنفستكورب 
ذلـــك أصــــول مــــدارة مــن قــبــل مــديــريــن 
خاضعة  أصـــول  جــانــب  إلــى  مستقلين، 
التقديرية  غــيــر  االســتــشــارات  لــنــمــوذج 
رسوم  على  إنفستكورب  يحصل  حيث 

محتسبة على أساس األصول المدارة.

“المركزي” يوافق على تحول “إنفستكورب” لشركة قابضة
ــن ــري ــح ــب ــمـــاء واســـتـــمـــرار إدراجـــــــه فـــي بـــورصـــة ال ال تــأثــيــر عــلــى الـــعـ

“ألبا” تحقق 6 ماليين ساعة دون إصابات
ــن عــقــد ــ ــر مـ ــ ــث ــ ــذ أك ــنـ ــرز مـ ــ ــح ــ ــي ي ــ ــخ ــ ــاري ــ ــاز ت ــ ــجـ ــ ــى إنـ ــ ــل ــ أع

ــبــا(،  حققت شــركــة ألــمــنــيــوم الــبــحــريــن )ال
والتي في طريقها ألن تصبح أكبر مصهر 
ــم مـــع خـــط الصهر  ــعــال لــألــمــنــيــوم فـــي ال
السادس، إنجاًزا متميًزا في السالمة من 
دون  عمل  ماليين ساعة   6 إكمال  خــالل 
يوم  وذلــك  للوقت،  مضيعة  إصــابــات  أي 
األحد 26 مايو 2019. وقد أقيم احتفال 
مايو   28 الــثــالثــاء  أمــس  المناسبة  بــهــذه 
التنفيذي  الرئيس  نــائــب  حــضــره   ،2019
لشركة ألبا، علي البقالي، وأعضاء اإلدارة 
ومدراء  اإلداريــون،  والمدراء  التنفيذية، 
من  الموظفين  إلـــى  بــاإلضــافــة  ــر،  الـــدوائـ

مختلف الدوائر بالشركة.
 وقال رئيس مجلس اإلدارة الشيخ دعيج 
اإلنــجــاز  هـــذا  “إن  خليفة  آل  ســلــمــان  بــن 
ساعة  مــاليــيــن   6 تحقيق  فــي  المتمثل 
وهو  للوقت،  مضيعة  إصابات  دون  عمل 
أعلى إنجاز تم تحقيقه منذ أكثر من عقد، 

قلب  تقع في  السالمة  أن  على  دليل  لهو 
الصدد  هــذا  في  أود  بالشركة.  العمليات 
وعمال  الموظفين  من  فــرد  كل  أشكر  أن 
من  الحثيثة  الجهود  لبذلهم  المقاولين 

اإلنــجــاز. ومــع دخولنا  أجــل تحقيق هــذا 
في فصل الصيف، علينا أن نكّثف جهودنا 
لتحقيق  السالمة  ممارسات  على  للتركيز 

صيف خاٍل من الحوادث”.

جانب من االحتفال باإلنجاز التاريخي

عسكر - ألبا

لندن - رويترز

نزلت أسعار الذهب أمس الثالثاء، لتهبط للمرة األولى في أربع جلسات، مع انتعاش الدوالر 
من أدنى مستوياته في عدة أسابيع وسط احتدام توترات التجارة الصينية األميركية وفشل 
المعدن في اختراق مستوى مقاومة فني قوي.  وفي الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، كان 
السعر الفوري للذهب منخفًضا 0.1 % عند 1283.38 دوالر لأوقية )األونصة(، بعد مالمسة 
ذروته منذ 17 مايو عند 1287.32 دوالر. وانخفضت عقود الذهب األميركية اآلجلة 0.1 % 
إلى 1282.70 دوالر لأوقية. وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط 
عن  عجز  تماًما.  وسلبية  قليالً  لآلمال  مخيبة  كانت  الذهب  سعر  ”حركة  ــدا  أوان في  الهادي 
اختراق نطاق 1290 إلى 1300 دوالر رغم خلفية توترات التجارة وتوقف مجلس االحتياطي 
االتحادي )البنك المركزي األميركي( وتقلبات أسواق األسهم. ”بعض تدفقات األموال تتجه إلى 
ا )...( أيًضا، ال يبدو أنه يوجد في الوقت  بتكوين. يبدو أن العمالت المشفرة تلتهم الذهب حاليًّ
الحالي ما قد يقّوض قوة الدوالر“.  ومقابل سلة من ست عمالت مناظرة، ارتفع الدوالر 0.2 % 
إلى 97.806 بعد مالمسة مؤشر العملة أدنى مستوياته منذ 16 مايو عند 97.546 يوم الجمعة.
إلى  الفورية  المعامالت  الفضة 0.3 % في  تراجعت  األخــرى،  النفيسة  المعادن  وعلى صعيد 

14.55 دوالر لأوقية، في حين انخفض البالديوم 0.4 % إلى 1331.50 دوالر.

الذهب يهبط مع انتعاش الدوالر

مزيد من البنوك 
تخلع عباءتها 
وتتحول إلى 

شركات

الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة

“BIBF” و “فلك”: تحالف استراتيجي لتطوير الكفاءات الوطنية
المصرفية  لــلــدراســات  البحرين  معهد  أعلن 
استراتيجي  تحالف  عــن   ،)BIBF( والمالية 
ــلـــك لـــالســـتـــشـــارات،  ــة فـ ــركــ ــد مــــع شــ ــ ــدي جــ
ــدة فــي مــجــال االســتــشــارات  ــرائـ الــشــركــة الـ
لتنمية  وذلـــك  واالبــتــكــاريــة،  االستراتيجية 
الوطنية  الكفاءات  وتطوير  البشرية  الثروة 
ــقــطــاعــات فـــي الــمــمــلــكــة. وتــم  فـــي جــمــيــع ال
 ”BIBF“ توقيع االتفاقية من قبل مدير معهد
لمؤسسة  التنفيذي  والرئيس  الشيخ  أحمد 
واتفق  القصيبي.  سهيل  لالستشارات  فلك 

دورات  لتوفير  مًعا  التعاون  على  الطرفان 
وبرامج تدريبية لتعزيز قدرات القوى العاملة 
المستمر  الــتــطــويــر  خـــالل  مــن  المملكة  فــي 
األداء  فــي  التميز  وتعزيز  البشرية  للثروة 

المؤسسي.
“نسعد  الشيخ  أحمد  قــال  المناسبة،  وبهذه   
بالتعاون مع شركة فلك االستشارية لتطوير 
الكفاءة  مستوى  ورفــع  البشرية  اإلمــكــانــات 
هذا  يشكل  حيث  المملكة،  فــي  الوظيفية 
الكوادر  رفــد  نحو  إيجابية  خطوة  التحالف 

الــبــحــريــنــيــة الــشــابــة بــالــتــدريــب الــمــؤســســي 
تخصصاتهم  حسب  احتياجاتهم  يلبي  الذي 
بمفهومه  التدريب  ويعتبر  عملهم.  ومجال 
ا  استراتيجيًّ وخياًرا  متكامالً  إطاًرا  الحديث 
في منظومة وتنمية الثروة البشرية من أجل 
متطلبات  فــي  المتمثلة  التحديات  مواكبة 

العمل المتغيرة”.
 من جهته، قال سهيل القصيبي “إنه لشرف 
مثل  مرموقة  مؤسسة  مع  نتعاون  أن  كبير 
لالستشارات،  فلك  في  نحن   .”BIBF“ معهد 

نهتم كثيًرا بالمساهمة في تحسين االقتصاد 
من  فاعلية  أكثر  مجتمعات  وبــنــاء  الوطني 
خالل تحرير اإلمكانيات البشرية والتجارية، 
في  االستثمار  دون  يتحقق  لــن  الــذي  األمــر 
تنمية الثروة البشرية. كما نعتقد بأن أفضل 
المملكة  في  البشرية  الثروة  لتطوير  طريقة 
بين  القوية  والروابط  التحالفات  وجود  هي 
الــقــطــاع الــخــاص والــمــؤســســات األكــاديــمــيــة 
والتدريبية، وبذلك فإننا نتطلع لتعاون طويل 

ومثمر لتحسين مجتمعاتنا”.
عقب توقيع االتفاقية بين الجانبين

BIBF - المنامة

المحرق - شركة المطاردبي - العربية.نت

النامية  لــأســواق  المالية  المحافظ  مدير  قــال 
األوسط وشمال  الشرق  تمبلتون  فرانكلين  في 
الــســوق  إدراج  إن  ــون،  ــاتـ خـ بــاســل  افــريــقــيــا، 
الناشئة  لأسواق   MSCI مؤشر  في  السعودي 
ســـيـــرســـخ مـــكـــانـــة الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى خـــارطـــة 

االستثمارات العالمية.
 وأشار في تصريحات لـ”العربية.نت” إن الزيادة 
مهم  دعــم  عامل  تشكل  النقدية  التدفقات  في 
أو على  المملكة  االستثمارية، سواء في  للبيئة 

نطاق األسواق الناشئة والنامية.
 وتوقع أن تستقطب المملكة استثمارات تقدر 
األولــى  للمرحلة  نتيجة  دوالر  مليار   6.5 بنحو 

)من أصل مرحلتين( لالنضمام للمؤشر.
اليوم األربعاء،  وتبدأ مؤسسة ام اس سي أي، 
السعودية  األســهــم  إدراج ســوق  مــراحــل  أولــى 
ــأســواق الــنــاشــئــة، عــبــر إضــافــة  فــي مــؤشــرهــا ل

أسهم 30 شركة، والتي ستشكل نحو 1.42 % 
انضمام  أن  المؤشر.  وأوضــح خاتون  من وزن 
نتيجة  جاء  المؤشر  هذا  إلى  السعودي  السوق 
للتقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ برنامجها 
المال،  نوعية في سوق  نقلة  الطموح إلحــداث 

خــالل  مــن  لــلــســوق  التحتية  البنية  وتحسين 
وتابع:  العالمية.  المعايير  أفضل  على  االعتماد 
“أعتقد أننا نرى أثر هذا اإلدراج في عموم أسواق 
المال في المنطقة، مما يجعل من الصعب على 

الجهات االستثمارية العالمية تجاهله”.

فتح  إعــادة  عن  البحرين،  مطار  شركة  أعلنت 
موقف السيارات اإلضافي مجدًدا بغية مواكبة 
عبر  المسافرين  أعـــداد  فــي  المتوقعة  الــزيــادة 
ــذروة  ال فــتــرات  الــدولــي خــالل  البحرين  مطار 
ــافــــي شــمــال  ــة. ويـــقـــع الـــمـــوقـــف اإلضــ ــادمـ ــقـ الـ
المدرج داخل منشآت المطار في شارع قاللي 
ويتسع لحوالي 4000 سيارة، كما يضم أماكن 

باإلضافة  للمسافرين،  الــهــواء  مكيفة  انتظار 
موقف  تعرفة  وتبلغ  أخــرى.  دعــم  مرافق  إلــى 
تتوفر  كما  الواحد.  لليوم  د.ب.   1.5 السيارات 
المطار مجاًنا  الحافالت من والى  أيًضا خدمة 
لمرتادي المطار، وذلك لنقل الركاب بين موقف 
السيارات ومبنى المسافرين بصفة منتظمة كل 

30 دقيقة.

شـــركة  30 أســـهم  إدراج  اليـــوم  تبـــدأ  أي”  ســـي  اس  يتسع لـ 4000 مركبة.. والتعرفة 1.5 د.ب لليوم الواحد“ام 

فتح موقف السيارات اإلضافي بالمطارتدفقات متوقعة لسوق السعودية 27.1
دوالر مليــار 
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تعلن محكمة التنفيذ الرابعة عن وضعها بيع أرض إستثمارية بالمزاد 

العلن���ي وذلك بموجب مل���ف التنفيذ رق���م  04/2011/6450/3 للعقار 

الكائن في منطقة ضاحية الس���يف، المقدم���ة رقم 2008/8882، رقم 

العقار 03251264، رقم الوثيقة 133775، نوع العقار أرض/862 متر 

مرب���ع، الس���عر األساس���ي  555,300BD ، موعد جلس���ة المزايدة يوم 

األربع���اء المواف���ق 12/06/2019، في تمام الس���اعة التاس���عة صباحًا 

)AM)9:00 ، موق���ع المزايدة ف���ي قاعة محكمة التنفيذ الرابعة بمبنى 

وزارة العدل في المنطقة الدبلوماسية.

فعل���ى الراغبي���ن بالدخول في المزايدة مراجعة الس���يد/ إيهاب فريد 

من ش���ركة عقارات كارلتون )مكتب الوساطة العقاري المكلف( بالبيع 

عل���ى نقال رق���م 36504499 أو رقم مكت���ب 17292827، أو مراجعة 

إدارة التنفيذ بوزارة العدل والشئون اإلسالمية واألوقاف في أوقات 

الدوام الرسمي وذلك بموجب ملف التنفيذ رقم 04/2011/6450/3، 

أو بالحضور الش���خصي لقاع���ة المحكمة المذكور أع���اله في التاريخ 

والساعة المحددة أعاله.

إعالن بيع عقار بالمزاد العلني

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
الس���ادة اصحاب الش���ركة البحربنية السورية الجديدة للتجارة - تضامن، المسجلة 
بموجب القيد رقم 1-66511، طالبين تغيير االسم التجاري من الشركة البحربنية 
الس���ورية الجدي���دة للتجارة - تضامن الى ش���ركة قطوف الخلي���ج للتجارة تضامن 

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

الس���ادة اصح���اب ش���ركة بل���و ري لاللمني���وم ذ.م.م، المس���جلة بموج���ب القي���د رقم 

88707، طالبين تغيير االسم التجاري من شركة بلو ري لاللمنيوم ذ.م.م الى شركة 

الديار لأللمنيوم ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

الشركة البحربنية السورية الجديدة للتجارة - تضامن

القيد: 1-66511 

 تاريخ: 27/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )71116( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري 
لشركةبلو ري لاللمنيوم ذ.م.م

القيد: 88707 

 تاريخ: 27/5/2019

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة شركة نيان ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 103898

بن���اء عل���ى قرار الش���ركاء في ش���ركة ش���ركة ني���ان ذ.م.م  المس���جلة عل���ى قيد رقم 
103898، بتصفي���ة الش���ركة اختياري���ا وتعيي���ن الس���ادة/  خال���د احم���د حس���ن علي 

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

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

رقم الموبايل: 39688868 )973+(

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

تقدم  إليها الس���يد ياس���ين جعفر عبدالحس���ين س���بت نيالة عن مالكة 

ش���ركة كلينتك للتنظيف���ات -ش.س.و لصاحبتها زه���رة عبدهللا نعمة 

المسجلة بموجب القيد رقم98527-1، طالبا تحويل  الشكل القانوني 

للش���ركة المذك���ورة  لتصبج فرع من ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة 

ومسجلة تحت قيد رقم 77342

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تقدم إليها السيد عادل عبدالرضا ابراهيم علي حسن المذوب المالك 
ل���� روتانا للس���يارات و روتان���ا لتأجير الس���يارات و روتان���ا للعقارات و 
روتانا لتأجير الس���يارات )مؤسسة فردية( والمسجلين بموجب القيد 
رق���م 49339 -2 و 3 و 5 و 6 طالب���ا تحوي���ل المؤسس���ة الفردي���ة إل���ى 
شركة ذات  مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5000 دينار بحريني، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. عادل عبدالرضا ابراهيم علي حسن المذوب

2. عبداالمير عبدالرضا ابراهيم علي حسن المذوب

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم  
إليها الش���ركاء في شركة االفكار الفريدة لالستش���ارات ذ.م.م المسجلة 
بموج���ب القي���د رق���م118243، طالبي���ن تحوي���ل الف���رع الثاني للش���ركة 
والمس���مى مرك���ز الدكتور زكي آل عبيد لتجمي���ل الجلدية والليزر ذ.م.م 
مؤسس���ة فردية لتصبح مملوكة من الس���يد زكي بن عبدرب الرسول بن 
مكي آل عبيد، وتعيين السيد زكي بن عبدرب الرسول بن مكي آل عبيد 

للقيام باجراءات التحويل.
لتصب���ح تح���ت اس���م تج���اري مرك���ز الدكت���ور زك���ي آل عبي���د للتجمي���ل 

الجلدية والليزر
فعل���ى كل من لدي���ه اعتراض التقدم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذكورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )67817( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 1-98527 

 تاريخ: 27/5/2019

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

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 49339 

 تاريخ: 26/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )000( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع من شركة ذات مسئولية 
محدودة إلى مؤسسة فردية

القيد: 118243 

 تاريخ: 27/5/2019

مطلوب على وجه السرعة سجل 
نش���اط  للبي���ع  س���ياحى  تج���ارى 
مكاتب الس���فر والس���ياحة شرط 
يك���ون مفع���ل م���ن 5 س���نوات او 

اكثر  االتصال على 66969400
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“جولة عربية” لكوشنر لبحث 
خطة السالم األميركية

أعلن البيت األبيض، أمس الثالثاء، أن 
مستشار الرئيس األميركي المكلف لخطة 

السالم اإلسرائيلية-الفلسطينية، جاريد 
كوشنر، سيزور المغرب واألردن، قبل أن 

يتجه إلى إسرائيل، خالل األسبوع الجاري.
وقال مسؤول في البيت األبيض، إن صهر 

الرئيس األميركي دونالد ترامب، سيقوم 
بزيارة إلى المغرب واألردن وإسرائيل 

برفقة “ذراعه األيمن” جايسون غرينبالت، 
والممثل األميركي الخاص لشؤون إيران 

في الخارجية األميركية، براين هوك.
وسيزور كوشنر، اعتبارا من 1 يونيو 
مونترو في سويسرا، ثم لندن، حيث 

سيشارك في الزيارة التي يقوم بها ترامب 
إلى بريطانيا.

المعلمي يؤكد دور المملكة كقاعدة عربية صلبة تتصدى للتدخالت ضد أمتها

السعودية: إن فرضت إيران “الحرب” فنحن رجالها

اعتبر مندوب السعودية في األمم المتحدة عبد هللا المعلمي، أن بالده قاعدة عربية صلبة أخذت على عاتقها التصدي لتدخالت إيران ضد أمتها. وفي حديث مطول 
لصحيفة “إندبندنت عربية” عن صدى التوتر في منطقة الخليج، أكد المعلمي أن الجميع يأمل في عدم نشوب الحرب، إال أن ذلك يتوقف على السلوك اإليراني.

وقــال: “آمــل فــي أن ال نكــون ماضيــن 
بالمصلحــة  تعــود  ال  فهــي  إلــى حــرب، 
علــى أحــد، فمــا “الحــرب إال مــا علمتــم 
وذقتــم”، بمعنــى أنها ليســت أمرا ســهال 
ميســورا، واتخــاذ القــرار بخوضهــا مــن 
أخطــر القرارات التي يمكن أن يتخذها 
ثقــة  علــى  وأنــا  مســؤول،  أو  قائــد  أي 
بــأن قــادة المملكــة العربيــة الســعودية 
ال يرغبــون فــي الحــرب، ولكــن كما قال 
األميــر ســعود الفيصــل رحمــه هللا قبل 
وفاته بأشــهر قليلة: “نحن ال نرغب في 
الحــرب ولكــن إذا فرضــت علينــا فنحن 

رجالها”، وهذا هو نهج المملكة.
فــي  المشــترك  العنصــر  “أمــا  وأضــاف: 
كل األحــداث الحاليــة وفــي كل التوتــر 
اإليرانــي  الســلوك  فهــو  حاليــا  القائــم 

فــي المنطقــة، مشــيرا إلــى أن الســلوك 
الــذي بــدأ منذ عــام  1979 بهدف فرض 
الثــورة  وتصديــر  والهيمنــة  الســيطرة 
ونشــر العقيدة األيدلوجية التي تنتمي 
يســتهدف  إيــران،  فــي  القيــادة  إليهــا 
المنطقــة العربية ويرى ســاحتها متاحة 
هــذه  ومثــل  التدخــالت  هــذه  لمثــل 

األفكار”.
“اإليرانييــن  أن  المعلمــي  واعتبــر 
يرتكبون خطأ جســيما حين يظنون أن 
تدخلهــم إذا حقــق نجاحا محــدودا في 
لبنــان أو فــي العــراق أو فــي غيرهمــا، 
يســتطيعون تكــرار هــذا النجــاح علــى 
علــى  أنــه  ذلــك  العربيــة،  األمــة  نطــاق 
الرغــم ممــا يعتــري األمــة العربيــة مــن 
فــي  نشــهدها  وتفــكك  وتمــزق  ضعــف 

الســنوات األخيــرة مــع األســف، إال أن 
هنــاك قاعــدة صلبــة لألمــة العربيــة هي 
الســعودية، وســتظل  العربيــة  المملكــة 
هــذه البــالد إن شــاء هللا حصنــا منيعــا 
في وجه طموحات أي جهة ترغب في 
االعتــداء على مقدســات األمــة العربية 

وعلى طموحاتها وآمالها”.
جــون  قــرع  حــول  ســؤال  علــى  وردا 
األميركــي  الرئيــس  مستشــار  بولتــون 
طبــول الحــرب ضد إيران، قال الســفير 
يخفــي  ال  “بولتــون  إن  الســعودي، 
بشــكل  إيــران  ضــد  لعمليــة  حماســته 
القــرار  اتخــاذ  عمليــة  ولكــن  آخــر،  أو 
فــي الواليــات المتحــدة عمليــة صعبــة 

ومعقدة وتنتهي بيد الرئيس نفسه”.
تغييــر  فــي  نرغــب  ال  “نحــن  وأضــاف: 

النظــام، هــذا األمــر يعــود إلــى الشــعب 
تغييــر  فــي  نرغــب  ولكننــا  اإليرانــي، 
ســلوكه، طبعا من ضمن وسائل الضغط 
علــى النظــام اإليرانــي زيــادة العقوبات 
االقتصاديــة والحصــار دبلوماســيا فــي 
الدرجــة األولــى، ومثــل هــذا األمــر هــو 
مــا يســعى األمريكيــون إليــه فــي األمم 
المتحــدة، وهــو شــيء نرحــب بــه ألننــا 
لكــي  تنجــح  أن  الضغــوط  لهــذه  نريــد 

نتجنب الحرب”.
وأعرب عن عدم سعادته بالمقارنة بين 
عــراق صــدام وإيــران خامنئــي واعتبار 
النفــط ورفــع أســعاره أو خفضهــا أحــد 
“حماقــة  أن  مرجحــا  الحــرب،  دوافــع 
إيــران لــن تصل إلى درجــة الجرأة على 
إعالن حرب أو حتى التفكير في ذلك”.

االمم المتحدة ـ “إندبندنت عربية”

واشنطن ـ رويترز

مندوب السعودية لدى األمم المتحدة عبدالله بن يحيى المعلمي

طهران ـ وكاالتلندن ـ رويترزباريس ـ أ ف ب

أعلــن وزيــر الخارجية الفرنســي، جان إيــف لودريان، أمس الثالثاء، أن لدى فرنســا 
“مؤشرات” على أنه تم استخدام سالح كيماوي في إدلب، شمال غربي سوريا.

وقــال الوزيــر الفرنســي أمــام لجنــة الشــؤون 
“نملــك  الوطنيــة:  الجمعيــة  فــي  الخارجيــة 
مؤشــرا عــن اســتخدام ســالح كيمــاوي فــي 
منطقــة إدلــب، لكــن لــم يتم التحقــق من ذلك 

بعد”، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وكانت الواليات المتحدة قد هددت األسبوع 
“ردا  حلفائهــا،  مــع  ســتتخذ  بأنهــا  الماضــي، 
ســريعا ومناســبا”، فــي حــال ثبــت اســتخدام 
الحكومة السورية ألسلحة كيماوية في الـ19 
من مايو، خالل هجوم على قوات للمعارضة 

في محافظة إدلب.
الــوزارة  باســم  المتحدثــة  وقالــت 

مورغــان  األميركيــة  الخارجيــة 
“لألســف،  بيــان:  فــي  أورتاغــوس 

مــا زلنــا نــرى دالئــل علــى أن 
الســوري  )الرئيــس  نظــام 
بشار( األسد ربما يكون قد 

اســتأنف استخدامه لألســلحة الكيماوية، بما 
في ذلك هجوم بغاز الكلور في شــمال غربي 

سوريا صباح يوم 19 مايو”.
وأضافت: “ما زلنا نجمع معلومات بشأن هذه 
الواقعــة، لكننــا نكرر تحذيرنا مــن أنه إذا كان 
نظــام األســد يســتخدم األســلحة الكيماويــة، 
فســترد الواليــات المتحــدة وســيرد حلفاؤنــا 
علــى نحو ســريع ومتناســب”. وكانــت أميركا 
قــد قصفت مواقع في ســوريا مرتين بســبب 
اســتخدام األســد أســلحة كيماوية في أبريل 

2017 وأبريل 2018.

وفي سبتمبر الماضي، قال  «
مسؤول أميركي كبير إن هناك أدلة 

على أن قوات الحكومة السورية 
تجهز أسلحة كيماوية في إدلب، 

آخر معقل رئيسي للمعارضة 
المسلحة في سوريا.

قــال وزيــر الخارجية البريطاني جيريمي هنــت إن خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي دون اتفاق من خالل انتخابات عامة، سيكون انتحارا سياسيا.

وأضــاف أنــه ســيحاول اكتســاب مزيد من 
الوقــت لتأميــن صفقــة جديدة البريكســت 
وكان  الحكومــة.  برئاســة  فــاز  حــال  فــي 
حــزب  لزعامــة  ترشــحه  عــن  أعلــن  هنــت 
المحافظيــن خلفــا لرئيســة وزراء بريطانيا 
تيريــزا ماي التي أعلنت اســتقالتها بحلول 
الســابع من يونيــو المقبل. وكانت مراســلة 
“العربيــة” كارينــا كامــل، قد قالــت إن الفوز 
الســاحق لحزب البريكســت فــي انتخابات 
البرلمــان األوروبــي ، يحمــل دالالت عديدة 
علــى أن المملكــة المتحــدة منقســمة بيــن 

مؤيــد ومعــارض للخــروج مــن االتحاد 
األوروبي . وجاءت نتائج االنتخابات 

حصــل   - اآلتــي:  الشــكل  علــى 
حــزب البريكســت علــى أكثــر 
األصــوات  مــن   %  30 مــن 

إلــى  تقريبــا  يترجــم  بمــا 

28 مقعــدا فــي البرلمــان األوروبــي. - فــي 
المرتبــة الثانيــة، كان الفتــا حصول الحزب 
مــن   %  20 علــى  الديمقراطــي  الليبرالــي 
عــدد األصوات. - في المرتبــة الثالثة، جاء 
حــزب العمــال حيــث إن التناقــض في رأي 
الحــزب العمالــي )مــن ناحيــة يعلــن تأييــده 
إلجــراء اســتفتاء ثــاٍن ومــن ناحيــة أخــرى 
يغيــر أقوالــه(، دفــع بالناخبيــن للتحول إلى 
جــاؤوا  الذيــن  الديمقراطييــن  الليبرالييــن 
البريكســت  إلغــاء  نــود  واضحــة:  برســالة 

والعدول عن القرار.

- وحل الحزب األخضر في  «
المرتبة الرابعة - بينما المفاجأة 

جاءت بهزيمة أسوأ من المتوقع 
بالنسبة للحزب المحافظ 

الحاكم الذي جاء بالمرتبة 
الخامسة.

قــال المتحــدث باســم وزارة الخارجية اإليرانية، أمس الثالثــاء، إن طهران ال ترى 
أي فرصــة للتفــاوض مــع الواليات المتحدة، وذلك بعــد يوم من تصريحات للرئيس 
األميركــي دونالــد ترامــب تحدث فيها عن إمكانية التوصل التفاق مع إيران بشــأن 

برنامجها النووي.

وصــرح عبــاس موســوي :”نحــن اآلن ال نــرى 
مجــاال ألي مفاوضــات مــع أميــركا”، وفــق مــا 
نقلــت “رويتــرز” عــن وكالة “فــارس” اإليرانية 
المقربــة مــن الحــرس الثــوري. وكان ترامــب 
قــال، األحــد، إن بــالده ال تســعى إلــى “تغييــر 
النظــام” فــي إيــران، بــل تزيــد إزالة األســلحة 
النوويــة، واصفــا االتفــاق النووي الــذي أبرمه 

سلفه باراك أوباما عام 2015 بـ” الفظيع”.
وأضــاف ترامب أنه منفتح على مفاوضات 
جديــدة، وقــال :”أعتقــد بــأن إيــران لديهــا 
الرغبــة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار 

فنحــن راغبــون أيضا”، فــي تصريح 
بــدا األكثــر طمأنــة لقــادة طهــران 

الحالــي،  التوتــر  بدايــة  منــذ 
مناســبا  مدخــال  يصلــح  وقــد 

للحــل. وتصاعــد التوتــر بيــن بيــن الواليــات 
المتحــدة وإيــران منــذ مطلــع مايــو الجــاري، 
بعدما ســارعت الواليات المتحدة إلى إرسال 
حاملة الطائرات “أبراهم لينكولن” ومجموعة 
قاذفات اســتراتيجية من طراز “بي 52”، كما 
أعلنــت اعتزامهــا علــى إرســال 1500 جنــدي 

إلى المنطقة.

وجاءت خطوة واشنطن، بعدما  «
قالت إنها حصلت على معلومات 

استخبارية تفيد بأن طهران 
على وشك استهداف المصالح 
األميركية في المنطقة، 

مشيرة إلى نصب صواريخ 
على متن قوارب خشبية 
في مياه الخليج العربي.

إيران: ال مجال للتفاوض حاليا مع أميركاهنت: بريكست بدون اتفاق “انتحاٌر” سياسيفرنسا: مؤشرات على استخدام الكيماوي في إدلب
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أربيل ـ رويترز

أنقرة ـ رويترز

قال متحدث باسم برلمان كردستان 
برلمــان  إن  الثالثــاء،  أمــس  العــراق، 
اإلقليــم انتخــب نيجيرفــان برزانــي 

رئيسا لكردستان العراق.
وحصــل بارزانــي، الــذي كان يتولــى 
اإلقليــم،  وزراء  رئيــس  منصــب 
 81 أصــوات  مــن  صوتــا   68 علــى 
ويضــم  الجلســة.  حضــروا  نائبــا 
برلمــان اإلقليــم 111مقعــدا. وقاطــع 

أبرزهــم  نــواب  التصويــت  جلســة 
الوطنــي  االتحــاد  حــزب  أعضــاء 
يعــد  الــذي  نائبــا(،   21( الكردســتاني 
المنافس السياســي الرئيسي للحزب 
الديمقراطــي الــذي يتزعمــه مســعود 

بارزاني، وفقا للمصدر.
ونيجيرفــان، الذي يبلغ من العمر 52 
عاًما، هو ابن شــقيق مسعود بارزاني 

الرئيس السابق الوحيد لإلقليم.

أمــس  التركيــة،  الدفــاع  وزارة  أعلنــت 
عمليــة  أطلــق  الجيــش  أن  الثالثــاء، 
تســتهدف المسلحين األكراد في شمالي 
العــراق، تنفذهــا قوات خاصــة بدعم من 

المدفعية والطيران.
بيــان أن  التركيــة فــي  الدفــاع  وذكــرت 
العمليــة انطلقــت بقصــف مدفعــي وآخر 
جــوي، عصــر االثنيــن، وفــق مــا أوردت 
وكالــة “رويتــرز”. وأشــارت إلــى أن فــرق 

القــوات الخاصــة باشــرت أمــس فــي مــا 
وتدميــر  اإلرهابييــن  بـ”تحييــد  وصفتــه 
مخابئهــم” فــي منطقة علــى الحدود من 

أقصى جنوب شرقي تركيا.
وكان 3 جنــود أتــراك قتلــوا، مطلــع مايو 
الجاري، من جراء سقوط قذائف أطلقها 
فــي حــزب  العــراق عناصــر  مــن شــمال 
العمــال الكردســتاني، الناشــط عــادة في 

المناطق التركية المحاذية.

نيجيرفان بارزاني رئيًسا إلقليم كردستان

“قوات خاصة” تركية تبدأ عملية في شمال العراق

عواصم ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

نفــذت مليشــيات الحوثــي، حملــة مداهمــات ضــد التجــار ورؤس األموال فــي العاصمة صنعــاء، وأغلقت عددا مــن المراكز والمحــالت التجارية، 
تحت ذريعة التعامل بالطبعة الجديدة من العملة المحلية التي قامت بمصادرتها. وأقدمت مليشيات الحوثي على إغالق أكبر المراكز التجارية 

بالعاصمة صنعاء، بذريعة تعاملها بالعمالت الجديدة، الصادرة عن الحكومة الشرعية، والتي تعتبرها عمالت غير قانونية. 

إغــالق  فــي  الســبب  المتمــردون  وأرجــع 
المراكــز والمحــالت التجاريــة إلــى رفــض 
أمــام  المجــال  إتاحــة  أصحابهــا  وتعنــت 
اللجــان الميدانيــة لــوزارة الصناعة ونيابة 
لســيطرتها”  “الخاضعــة  العامــة  األمــوال 
لممارســة مهامهــا فــي الضبــط والتفتيــش 
للعمــالت غير القانونية في المركز حســب 

تعبيرها.
وتأتــي عمليــة إغــالق المراكــز والمحــالت 
التجارية بصنعاء، ضمن مسلســل االبتزاز 
علــى  القانونيــة  غيــر  اإلتــاوات  وفــرض 
صنعــاء  فــي  األمــوال  ورؤوس  التجــار 

والمناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين.
دعــم  تحالــف  طائــرات  شــنت  ميدانيــا، 
عــدة  غــارات  الثالثــاء،  الشــرعية، صبــاح 

على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي 
االنقالبية في جبهة شمال الضالع، ما أدى 
إلــى مقتل وجرح العشــرات من عناصرها، 
بينهــا  ثقيلــة  عســكرية  آليــات  وتدميــر 

منصات إطالق صواريخ.
وأســفر القصف عن تدميــر منصة إلطالق 
صواريــخ كاتيوشــا، ودبابتيــن، وعــدد من 

العربات العسكرية.

اســتجابت نســبة كبيرة من عمال وموظفي المؤسســات الحكومية والخاصة في مدينة الخرطوم، إلى اإلضراب العام الذي دعت 
إليه قوى إعالن الحرية والتغيير في السودان. ودخل اإلضراب في القطاعين العام والخاص حيز التنفيذ صباح الثالثاء، بهدف 

زيادة الضغط على المجلس العسكري االنتقالي لتسليم السلطة إلى المدنيين.

وشهدت جل مرافق وخدمات مطار الخرطوم 
الدولي توقفا تاما، كما شارك موظفو الخطوط 
الداخليــة فــي اإلضــراب، مما أدى إلــى تقليص 

عدد الرحالت الدولية.
كما توقفت حركة قطارات الســكة الحديد في 
الخرطــوم بشــكل كامــل، فيمــا لوحــظ تراجــع 
كبيــر فــي عــدد الســيارات فــي شــوارع وســط 
الخرطــوم، التــي تكــون عــادة مزدحمــة، وقــد 

ُأغلقت أيضا معظم المحال التجارية. 
ونــزل موظفو عدد من الوزارات والمؤسســات 
الحكوميــة إلى الشــوارع المقابلة لمقار عملهم، 
رافعيــن الفتــات تعبــر عــن مطالــب المضربيــن 
القطــاع  وفــي  والسياســية.  االقتصاديــة 
فــي  والممرضــون  األطبــاء  اســتجاب  الطبــي، 
المقــرر  اإلضــراب  لدعــوات  المستشــفيات 

اســتمراره ليوميــن، باســتثناء أقســام الطوارئ 
تتطلــب  التــي  وتلــك  المســتعجلة،  والحــاالت 
مبعــوث  دعــا  جانبــه،  مــن  مســتمرة.  عنايــة 
االتحاد اإلفريقي إلى السودان، محمد الحسن 

ولــد لبــات، أمــس الثالثــاء، المجلس العســكري 
والتغييــر  الحريــة  إعــالن  وقــوى  االنتقالــي 
إلــى العمــل بســرعة علــى اســتئناف مفاوضات 

االنتقال إلى سلطة مدنية.

أقدمت مليشيات الحوثي على ابتزاز المراكز التجارية موظفو بنك الخرطوم أثناء مشاركتهم في اإلضراب الوطني )اف ب(

الضالــع فــي  الميليشــيات  مواقــع  يقصــف  التحالــف  مبعوث االتحاد اإلفريقي يدعو إلى اســتئناف المفاوضات
الحوثي ينفذ أكبر حملة نهب بصنعاء إضراب “السلطة المدنية” يشل السودان
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رؤوس وأشباح
يوســف القرضــاوي، عزمي بشــارة، وضــاح خنفر، ثالثة نمــاذج من رؤوس المؤامــرة، من بين 
مئات األشباح العرب المجهولين الموجودين في قطر، ولندن وبرلين، وحتى في بعض دولنا 
بالمنطقة لألســف، هم غير معروفي األســماء، وليســوا مدرجين على قائمة الشــهرة واإلعالم 
والسياســة، يعملــون بــورش ومؤسســات ودهاليــز، ســرية وعلنيــة، ضــد أربــع دول بالتحديد، 
المملكــة العربية الســعودية، البحرين، دولة اإلمارات، ومصــر، وضاح خنفر خرج من الجزيرة 
ولــم يخــرج! والقرضــاوي توارى في الفتــرة األخيرة بهدف تخفيف الضغــط الدولي، وعزمي 
بشــارة “شــغال” فيمــا ســمي بــورش وأكاديميــات التغييــر إلثــارة الفوضــى، عرب مشــبوهون، 
مرتبطون بأجهزة قطرية ودولية، وعالقاتهم، رغم سريتها، إال أن كرههم وحقدهم على دول 
التحالــف األربــع، جعلهم يؤدون دورهم كمشــاريع تخريبية ضد التحالــف الخليجي المصري، 
من منطلق الكراهية لتصدر الدول األربع لربيع الدم البائد ونجاحها في اإلفالت من المؤامرة 
الكبــرى التــي جــرى اإلعــداد لهــا لســنوات طويلة بجهــود جبارة بلغــت ذروتها بــإدارة الرئيس 

الدمر أوباما.
الســعودية بقيــادة الراحــل الملــك عبــدهللا عليــه الرحمــة، تصدت للمشــروع الــذي قادته قطر 
وتمثلــت ذروتــه بمحاولــة اغتيالــه، ثــم تــاله عــزم خــادم الحرمين الملك ســلمان وولــي عهده 
األميــر محمــد بــن ســلمان حفظهمــا هللا، فكانــت الســعودية رأس الحربة في إفشــال مخطط 
التغيير وقادت من يومها العرب للتخلص من دوامة الفوضى، البحرين كانت الخنجر القاتل 

للمؤامــرة، فقــد أحبطــت أكبر محاولــة انقالبية بالمنطقة، لــو نجحت لقلبــت موازين المنطقة 
كلهــا، ولكــن بفضــل شــعب وقيــادة وشــرفاء الوطــن والملــك عبــدهللا، قبــرت تلــك المحاولــة، 
اإلمــارات تعرضــت لمحاولــة إخوانيــة شــيطانية أدارهــا داعيــة اإلرهــاب يوســف القرضاوي، 
وتمكنت اإلمارات بوعي شــعبها وتصميم قيادتها من إفشــال تلك المؤامرة، ثم مصر العربية 
والمؤامرة الكبرى عليها باســتيالء اإلخوان على الســلطة ووضع رئيس دمية يدعى مرســي، 
وكانــت تلــك ذروة الفوضــى العارمــة وبهــا تحقــق هدف قوى الشــر باحتالل مصــر، لكن بفعل 
ثــورة شــعبية وقيــادة حكيمة قادهــا الرئيس عبدالفتاح السيســي، قضي على تلــك المحاولة 
البائسة وهي األخيرة التي لن تقوم بعدها قائمة لإلخوان، هذه الدول األربع، قاومت مشاريع 
دوليــة هائلــة كانــت تنفذ لألســف بأيــد عربية مرتزقــة من أمثــال القرضاوي وخنفر وبشــارة، 
والثالثــة ارتباطاتهــم الدوليــة مفضوحــة، ووالؤهــم لإلخــوان وارتباطهــم بــوكاالت التغييــر 
الدوليــة مســتمر حتــى الســاعة، وهي تنشــط كلما ســنحت الفرصة، واليوم بوجــود المواجهة 
مــع إيــران ومــع توتر أوضاع المنطقة وشــبح الحــرب باألفق وجب الحــذر واالنتباه ليس من 
الثالثــة فقــط، بــل من مئات غيرهم من األشــباح المزروعين لألســف بدولنــا الخليجية وحان 

الوقت للبحث عنهم واصطيادهم.

تنويرة: الصدق ال يحتاج لقسم. «
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ظريف... إيران 

ستستقيم وتتلوى 
على نار الندم

فــي خارطــة الفكــر العالمــي لــن نجــد أغبى وأحقــر من تفكيــر العقــل اإليراني 
الصفــوي ونعنــي “الساســة اإليرانيــون” الذيــن ال يمكــن أن يخفــوا تكوينهــم 
العنصــري شــأنهم شــأن الصهاينــة، فالكيانــان يمتــازان بثالث صفــات هي في 
حــد ذاتهــا مفتــاح لفهم نفســية الصفــوي والصهيوني واســتراتيجيتهما وتلك 
العناصــر هــي... العنصريــة، العنــف، التوســع. فالعنصريــة صفــة متأصلــة فــي 
الفكر والكيان الصفوي وهي المكون األساســي لعقيدتهم، أما بالنســبة للعنف 
واإلرهــاب فقــد اعتمــد النظــام اإليرانــي منذ بدايتــه على تشــكيل مجموعات 
إرهابيــة مســلحة وتاريخــه حافــل بالمؤامرات واألحقــاد على الــدول العربية 
واإلســالمية، أما بالنســبة للتوســع، فإن النظام اإليراني ال يخفي مطامعه في 
دول الخليج وامتدادها الجغرافي ويستند إلى حجج كاذبة وهي ذات طابع 

عنصري. 
وزيــر الخارجيــة اإليرانــي محمــد جــواد ظريــف أكد فــي مؤتمــر صحافي مع 
نظيــره العراقــي “أن بــالده لديهــا رغبــة فــي بنــاء عالقــات متوازنــة مــع كل 
دول الخليــج، وأضــاف... اقترحنــا اتفاقية عدم اعتداء مــع الدول الخليجية 

المجاورة”.

كالم غبي ال يمكن وضعه إال في ســلة المهمالت، فمنذ اليوم األول من قدوم 
ماللــي طهــران والشــعارات المعروفــة علــى جبينهــم لم تظهر عالمة مشــرقة، 
فقــد اســتخدموا أســلوب التهديــد والوعيــد ومنطــق العنجهيــة فــي التعامــل 
مــع الجيــران فــي دول الخليج ومارســوا أدوارا أكثر جهالــة طمعا في ثروات 
المنطقــة، فــكل دفاتــر الماضي تشــير إلى كذب هذا النظــام وعنصريته وعدم 
احترامــه أيــة اتفاقيــة وبنودها، فــكل يوم ينفث الفرس ســمومهم ضد كل ما 
هو عربي، وقد أعماهم حقدهم األســود عن أبســط قواعد األخالق والشــرف، 
واليوم يأتي إلينا هذا الغبي محمد جواد ظريف ويتحدث عن “اتفاقية عدم 

اعتداء مع الدول الخليجية المجاورة”.

نظام عنصري يزرع العمالء في بلدان المنطقة ويتعامل معها بالغدر  «
والحقد والمؤامرات، يتحدث اليوم عن اتفاقية عدم اعتداء. نظام صاحب 
سياسات عدوانية ومواقف شريرة وأطماع، ويختبئ خلف أكياس الرمل 

يخرج وجهه األسود ويسمعنا نغمة السالم والثقة. نظام له باع طويل 
في اإلرهاب يريد أن يفهمنا أنه سيستقيم ويتلوى على نار الندم.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

على الدفتر!
كمــا تطــور العالــم بشــكل صاروخــي ُمنفلــت، وفــي شــتى المجــاالت؛ تطــورت طــرق 
الغــش والخــداع؛ فقــد فغرنــا أفواهنــا مؤخــرا – أي فتحناها دهشــة - علــى حاالت من 
النهــب التكنولوجــي الحديث، من خالل أجهزة الشــاطر حســن الجديدة، التي تعارف 
النــاس علــى تســميتها بالذكية، وما هــي بالذكية؛ بقدر ما هي )فهلوية( أي أنها تســمح 
لمستخدميها بالتذاكي، والتحايل، والتمايل، ولوي األذرعة، ولن نقف على هذا كثيرا؛ 
فلكل تطور وجهان؛ ســلبي وإيجابي، والعبرة في كيفية وطبيعة االســتخدام، ولماذا 

وأين؟!
هذه مقدمة شبه ذكية؛ لموضوع فيه من )التغابي( أو )التغافل( لحرامّية ال يتطورون، 
فأسالبيهم هي هي، وطرقهم ال تتبدل، أو تتحور، أو يحصل لها أي تقدم، على الرغم 
مــن مــرور ســنوات ِعجــاف عليهــا! ويبــدو أن التطــور لم يشــملها، وكيف يكــون أصال، 
والمســروق ال يشــتكي، وإْن تذمــر أو انزعــج! وفــي النتيجــة يبقــى الحــال على ما هو 

عليه! ولن أبتعد بكم كثيرا؛ فأنا أقصد هنا: حرامية الدكاكين!
حراميــة الدكاكيــن، تجدهــم عنــد كل )بــرادة( أو )دكان( فــي حــي أو قريــة علــى وجــه 
التحديــد! لديهــم قائمــة طلبــات طويلــة، تضــاف يومًيا إلــى دفاتر وســجالت )ديونهم 
المتراكمــة(، هــؤالء ال يدفعــون مطلًقــا، وإن قــرروا ذلــك؛ رمــوا بالَّلَمــم؛ أي القليل جدا؛ 
ليس بهدف تغطية جزء من ديونهم؛ بقدر ما هو ذّر الرماد في عيون البائع المسكين؛ 

ليســكت عن تســويفاتهم؛ وفي النهاية؛ وبدال من أن تكون رقابهم في يده؛ تكون 
رقبته – هو – في يدهم؛ فأية شكوى رسمية، أو مطالبة جادة؛ يكون دونها الويل 

والثبور له، والخسائر الجلل!
مــا يحصــل يــا ســادة يا كــرام، أن بعًضا من الناس، فــي مجتمعاتنا – ويا لألســف – 
ُينفقون )مبالغ وقدرها( في المحال الكبيرة خارج مناطقهم؛ فإذا نقصهم شيء أو 
غــرض؛ لجــأوا إلى المحــالت الصغيرة القريبــة منهم؛ وكما نقول )علــى الدفتر(، أي 
)الدفــع اآلجــل( أو المؤجل الذي ال يكون الموُت موعَد ســداده؛ فيضيع حق الدكان 
الصغيــر، ولــن تنفع بعدها مطالبات الَوَرثــة، وفي المحصلة يتحول صاحب الدكان 

من دائن إلى مديون!
أين تقوى هللا في هذا كله! فكل عملية لشــراء غير محددة بموعد ســداد؛ ثّمة نية 
خفيــة بعــدم الدفــع؛ أي ســرقة مكتملة األركان، ولكن! مســكوت عنها! والســيما مع 
بائــع يســتحي مــن المطالبــة؛ فغالًبــا مــا يكون جــاًرا أو قريًبــا! وتســتمر اللعبة، دون 
تطور أو تقدم في حيثياتها؛ لذا يواصل هؤالء لعب الدور التقليدي نفسه، )وعلى 
الدفتر(، أما البائع فيواصل النوم على كومة دفاتر المديونيات! األول ينقصه لقب 

حرامي، والثاني يستحق لقب مغفل! اْصُحوا!.

د. زهرة حرم 

قبل أيام شاهدنا أعماال تخريبية استهدفت سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه 
اإلقليميــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة الشــقيقة في خليج عمان، فــي عمل إجرامي 

خطير يهدد أمن وسالمة حركة المالحة البحرية.
إن حوادث االعتداء على هذه السفن األربع وعلى المنشآت النفطية في السعودية، طامة 
كبــرى. إيــران أنكــرت أن لهــا يدا فــي هذا االعتــداء وألقت اللــوم على طرف ثالــث، ولعلها 
وهي تقول هذا تضحك بملء فيها، لكن الذي نعرفه عن جارة الســوء هذه أنها ال تشــارك 
مباشــرة فــي الحــروب، وجــل حروبها بالوكالــة، وما يدرينــا أن الطرف الثالــث الذي تعنيه 
إيران هو إحدى أذرعها الطويلة الممتدة في عمق وطننا العربي فضالً عن دول الخليج.

هنــاك مــن يشــعل النار ليحقق مكاســب، وهــو أمر أضحى مــن البديهيات لنــا اليوم، ونحن 
في مرحلة تتطلب تجاوز انشغالنا بالذيل والعمل على الرأس وفي عقر داره، لنتمكن من 
حماية أمننا والحفاظ على مصالحنا، علينا أن نريهم قدراتنا وإمكانياتنا لنمنع تكرار مثل 

هذه الحوادث العدائية الدخيلة التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
لكــن رغــم هــذه األماني المشــروعة إال أن أمنيتنا الحقيقية هي أن ال تقع الحرب، فإن قدر 
هللا ووقعــت ســتكون مدمــرة ولن تكون كحــرب الخليج األولى أو الثانية، ســتكون حرب 

صواريخ، مئات الصواريخ إن لم تكن آالفا... وللحديث تتمة.

الخليج العربي... طبول الحرب

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

تدرك روســيا أن المشــكلة الرئيسية األساسية ليســت نتيجة المطالب أو اإلجراءات 
األميركيــة بــل فــي عمقهــا نتيجــة إصــرار قيــادة الجمهوريــة اإلســالمية اإليرانيــة – 
على مســتوى مرشــد الجمهورية والحرس الثوري –على مبادئ النظام الثيوقراطي 
ومشــروع تصديــره لغايات توســعية عبر ميليشــيات تابعة لطهــران، وإصرارها على 
التمّسك ببرنامج الصواريخ بعيدة المدى ورفض تعديل االتفاقية النووية، هنا تبرز 
صعوبة إيجاد فسحة لتفاهمات أميركية – إيرانية على بدء الحوار طالما أن مطالب 
كل مــن الطرفيــن متناقضــة جذريــًا، لذلــك الحاجــة إلــى القنــاة الســّرية – إذا توّصل 
الطرفان إلى قرار التراجع المشــترك عن شــفير الحرب – ألن التفاوض علنًا ســيكون 

بطبيعته تصعيديًا ولن يترك ألي من الطرفين هامش التراجع الضروري. 
القيــادة اإليرانيــة واثقــة مــن أن دونالــد ترامــب ســيوافق، كســلفه، علــى المطلبيــن 
األساسيين للنظام في طهران وهما “شرعيته” و”مشاريعه” اإلقليمية مقابل تفاهمات 
ثنائية على مبادئ العالقة األميركية – اإليرانية ومقابل تعديالت إيرانية طفيفة في 
موضوع االتفاقية النووية والصواريخ الباليســتية، وهذا ليس مســتبعدًا إذا كان في 
أنماط المواقف الرئاسية األميركية درسًا. إنما، من ناحية أخرى، دونالد ترامب ليس 
رئيســًا تقليديــًا بــل صعب جدًا توّقــع قراراته االنفرادية، فهو أوضــح أن ما يريده هو 
الصفقــة وليــس المواجهــة العســكرية. خامنئي أيضــًا يريد الصفقة مــع ترامب وليس 

الحرب مع أميركا. كالهما يأخذ اآلخر إلى شفير الحرب، وفي ذهنه الصفقة.
األولويــة اإليرانيــة هي صيانة النظام داخليًا ومشــاريعه اإلقليميــة ونموذجه القائم 
علــى إنشــاء جيــوش غير نظامية فــي الدول العربيــة مرجعيتها طهــران، كما “حزب 
هللا” فــي لبنــان. رهــان القيــادة اإليرانيــة ليــس فقــط علــى الحــزب الديموقراطــي 
والكونغــرس األميركــي الــذي ســيصّعب قرار الحرب علــى إدارة ترامــب، إنما رهانها 
األبــرز هــو على اإلعــالم األميركي الذي اّصطف بمعظمه مع إيران في العد العكســي 

إلى المواجهة في تبرئة كاملة للقيادة اإليرانية مدهشة في انحيازها لطهران.
شــعبيًا، حــروب إيــران اإلقليميــة ال يكترث بها األميركيون عامة ســيما وســط حملة 
إعالميــة ضــد الســعودية تتجاهــل كليــًا مشــروع النظــام فــي طهــران التوســعي في 
العــراق ولبنــان وســوريا واليمــن. الذاكــرة األميركيــة انتقائيــة يوجهها اإلعــالم الذي 
نّصــب إســقاط ترامــب مــن الرئاســة هدفــًا لــه ويكــن لــه الكراهيــة المطلقة، فــال يهم 
األميركييــن احتــواء مشــاريع إيــران التوســعية في الجغرافيــا العربية، بــل هذا آخر 
هّمهــم، مــا يريدونــه هــو اســتبعاد تــورط الواليــات المتحــدة فــي حــروب اآلخريــن 
وال يريــدون حربــًا مــع إيــران مهمــا كان الســبب – وهــذا مــا تســتخدمه طهــران فــي 

استراتيجيتها.
أولى مكافآت التعّنت والتصّلب ورفض المرونة واإلصرار على نموذج الميليشــيات 
لســحق ســيادة الــدول األخــرى التــي تتمناها طهران هــي أن تؤدي طبــول المواجهة 
العســكرية إلــى إقالة أو اســتقالة مستشــار األمــن القومي جون بولتــون الذي عكفت 
وســائل اإلعالم األميركية على تصنيفه رأس الحربة في الســعي إلى حرب إســقاط 

النظام في طهران.
مــا فــي ذهــن القيادة اإليرانية بــات واضحًا وهو أن على دونالــد ترامب التراجع عن 
مطالبة طهران بإصالح سلوكها، وأن العبء على أكتافه في قرار الحرب المكلف له 
أميركيًا ودوليًا. وما قد يكون في ذهن الرئيس األميركي هو التصعيد الدبلوماسي 
لتعريــة اســتراتيجية اســتدراج الواليــات المتحــدة إلــى المواجهــة العســكرية عمــدًا 
إلنقــاذ النظــام مــن تداعيــات العقوبــات، بعد ذلك، لــكل حادث حديــث، واألمر يعتمد 
كثيرًا على الجولة الثانية من استراتيجية التصعيد واالستفزاز اإليرانية. “إيالف”.

االستفزاز إلى الصفقة في موازين استدراج 
المواجهة العسكرية األميركية اإليرانية )3(

راغدة درغام
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أعرب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرفاع رئيس جهاز كرة القدم ســمو الشــيخ خليفة 
بن علي بن عيســى آل خليفة عن خالص شــكره وتقديره إلى ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة علــى رعايــة ســموه الكريمة لبطولــة المغفور له بإذن هللا تعالى ســمو 
الشــيخ فيصل بن حمد آل خليفة الرمضانية لكرة القدم، والتي تقام ســنويا باســتضافة 

نادي الرفاع.

وأكد سمو الشيخ خليفة بن علي بن عيسى 
آل خليفــة أن رعايــة ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة لهذه البطولــة دليل اهتمام 
الشــبابية  األنشــطة  كافــة  بدعــم  ســموه 
والرياضيــة التــي تقــام فــي شــهر رمضــان، 
هــذه  مثــل  أهميــة  علــى  ســموه  مشــددا 
التجمعــات الرياضية، والتي تمس شــريحة 

كبيرة من الشباب البحريني.
 وقــال ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن 
عيســى آل خليفــة إن هــذه البطولــة الغالية 
تمثل نقطة مضيئة في تاريخ نادي الرفاع؛ 
كونها تحمل اســما غاليا على قلوبنا جميعا، 
إضافة إلى اســتمراريتها بنجاح كبير طوال 

السنوات الماضية.
وأكد ســمو الشــيخ خليفة بن علــي أن نادي 
الرفــاع يعتز بتنظيم هــذه البطولة العريقة، 

والتــي تعتبر من أهم البطــوالت الرمضانية 
على مســتوى كــرة القــدم البحرينية، منوها 
للبطولــة  المنظمــة  اللجنــة  رئيــس  بــدور 
عبــدهللا بــن شــريم فــي ســبيل إنجــاح هــذا 

الحدث وإظهار البطولة بشكل مميز.
 وأشار سمو نائب رئيس نادي الرفاع إلى أن 
هذه النســخة من البطولة ستشــهد مشاركة 
عــدد مــن العبي نــادي الرفــاع القدامــى كما 
كانــت عليــه هذه البطولة فــي بداياتها، وأن 
هــذه النســخة من البطولــة ســيعاد تنظيمها 
فــي الملعــب الخارجــي بنــادي الرفــاع بــدال 
مــن إقامتهــا بنظام الكــرة الخماســية داخل 
تعــد  البطولــة  هــذه  أن  موضحــا  الصالــة، 
فرصة مناســبة لاللتقاء بنجوم نادي الرفاع 

القدامى في هذا الشهر الفضيل.
ويلتقــي فريق ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 

مــع فريق ســمو الشــيخ خليفة بــن علي في 
افتتــاح البطولــة، بينمــا يلعــب فريــق ســمو 
الشــيخ خالد بن حمد مع فريق سمو الشيخ 
خالد بن علي، فيما يلعب فريق سمو الشيخ 
فيصل بن حمد مع فريق الشيخ عبدهللا بن 
خالد، كما يلعب فريق ســمو الشــيخ سلطان 

بن حمد مع فريق الشيخ خالد بن سلمان.
وفــي الــدور األول أيًضــا، يلعب فريق ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد مع فريق سمو الشيخ 
ســلطان بــن حمــد، كمــا يلعــب فريــق ســمو 
الشــيخ خالد بن حمد مع فريق سمو الشيخ 
فيصــل بــن حمــد، فيمــا يلعب فريق الشــيخ 
عبــدهللا بــن خالــد مــع فريــق ســمو الشــيخ 

خالد بن علي. أما فريق سمو الشيخ خليفة 
بــن علــي يلعــب مــع فريــق الشــيخ خالــد بن 

سلمان.
 وتســتمر المنافســات، حيــث يلعــب فريــق 
ســمو الشيخ فيصل بن حمد مع فريق سمو 
الشــيخ خالد بن علي، كما يلعب فريق سمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد مــع فريــق الشــيخ 
خالــد بــن ســلمان، بينمــا يلعــب فريــق ســمو 
الشــيخ ســلطان بــن حمــد مــع فريــق ســمو 
الشــيخ خليفــة بــن علــي، كمــا يلعــب فريــق 
ســمو الشيخ خالد بن حمد مع فريق الشيخ 

عبدهللا بن خالد.
والحًقــا يلعــب أول المجموعــة األولــى، مــع 
ثانــي المجموعــة الثانيــة، بينمــا يلعــب أول 
المجموعــة  ثانــي  مــع  الثانيــة  المجموعــة 

األولى، ثم المباراة النهائية.

البحرينيــة  البارالمبيــة  اللجنــة  رئيــس  هنــأ 
خليفــة  آل  دعيــج  بــن  محمــد  الشــيخ 
رئيــس االتحــاد البحرينــي للريشــة الطائــرة 
واالسكواش، رئيس االتحاد العربي للريشة 
الطائــرة سوســن تقــوي بمناســبة حصولهــا 
علــى منصب نائب رئيس االتحاد اآلســيوي 

للريشة الطائرة. 
 وأكــد الشــيخ محمــد بــن دعيــج آل خليفــة 
أن هــذا المنصــب يعتبــر مواصلــة لمســيرة 
اإلنجــازات المــرأة البحرينيــة المشــرفة في 
المختلفــة  الرياضيــة  المناصــب  مختلــف 

وهــذا اإلنجــاز المشــرف يرفع مكانــة مملكة 
البحريــن على خارطة الــدول المتقدمة في 

األلعاب الرياضية. 
 ونــّوه رئيــس اللجنــة البارالمبيــة البحرينية 
فــي  البحريــن  مملكــة  واهتمــام  بمســاندة 
تشــارك  متكاملــة  رياضيــة  منظومــة  بنــاء 
الرجــل  مــع  جنــب  إلــى  جنًبــا  المــرأة  فيهــا 
االتحــادات  أو  األنديــة  مســتوى  علــى 
الرياضيــة، حيــث أصبحــت البحرين تمتلك 
كــوادر رياضيــة محترفــة بمختلــف األنديــة 
وجــود  ظــل  فــي  الوطنيــة  واالتحــادات 

ذلــك  وكل  متخصصــة،  نســائية  دوريــات 
أســهم فــي تعزيز حضــور المــرأة البحرينية 
علــى الســاحة الرياضيــة ومكانــة البحريــن 

على خارطة الرياضة العالمية. 
 وفي الختام، تمنى الشيخ محمد بن دعيج 
آل خليفــة كل التوفيــق الدكتــورة سوســن 
للريشــة  البحرينــي  االتحــاد  رئيــس  تقــوي 
الطائرة واإلسكواش، رئيس االتحاد العربي 
للريشــة، مجــدًدا خالــص تهانيــه لســعادتها 
بمناســبة حصولها على منصب نائب رئيس 

االتحاد اآلسيوي.

بطولة فيصل بن حمد الرمضانية لكرة القدم

بمناسبة حصولها على منصب نائب رئيس االتحاد اآلسيوي للريشة

خليفة بن علي يشيد برعاية ناصر بن حمد

محمد بن دعيج يهنئ سوسن تقوي
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احتضــن مقــر االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم 
االجتمــاع التنســيقي األول للمنتخب الوطني 
راشــد  المنتخبــات  مديــر  بحضــور  األول 
محمــد  األول  المنتخــب  مشــرف  البوعينيــن، 
جمعــة بشــير ورئيــس قســم الشــؤون الفنيــة 
إلــى  باإلضافــة  األنصــاري،  عابــد  باالتحــاد 
عــدد مــن أعضــاء الجهازيــن الفنــي واإلداري 

للمنتخب.
برنامــج  اســتعراض  تــم  االجتمــاع،  وخــالل 
إذ  المقبلــة،  للفتــرة  األول  الوطنــي  المنتخــب 
ســتبدأ مرحلــة اإلعــداد األولى يــوم 16 يونيو 
 13 وحتــى   2 الفتــرة  ســتكون  فيمــا  المقبــل، 
يونيــو المقبــل خاصة بتماريــن فردية لالعبين 

الذين أنهوا موسمهم مبكًرا مع أنديتهم.
وســيصل مــدرب المنتخــب، البرتغالــي هيليــو 

سوزا يوم 25 يونيو المقبل.
وســتبدأ المرحلــة الثانيــة من اإلعــداد يوم 30 
المقبــل، كمــا ســتتضمن مبــاراة وديــة  يونيــو 
وحيدة، قبل أن يغادر المنتخب إلى المعســكر 
الخارجــي المقــرر إقامتــه فــي البرتغــال خالل 

الفترة 8 وحتى 27 يوليو المقبل، كما سيشهد 
أن  علــى  مباريــات وديــة،   7 إقامــة  المعســكر 

يلتحق الالعبون بعدها بأنديتهم.
فــي  األول  المنتخــب  معســكر  وسيشــهد   
البرتغــال تواجــد 28 العًبــا، حيــث إن القائمــة 
بنــاًء  اختيارهــم  تــم  العًبــا   32 ــا  حاليًّ تضــم 
علــى تواجــد مــدرب اللياقة خوســيه إدواردو 
لفتــرة طويلــة فــي البحريــن حضر مــن خاللها 
مباريــات الــدوري باإلضافــة إلــى كأس جاللــة 
الملــك، عــالوة على كأس النخبــة، قبل أن يتم 
االستقرار على قائمة الـ 32 العًب بالتشاور مع 

مساعد المدرب الوطني أحمد عيسى.
وسيقام معسكر آخر للمنتخب سيتم تحديده 
التصفيــات  قرعــة  نتيجــة  علــى  بنــاء  الحًقــا 
المزدوجــة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس 

آسيا 2023.
وســتكون فتــرة اإلعــداد المقبلة بــدون العبي 
المنتخــب األولمبــي، إذ ســينضم بعــض العبي 
المنتخب األولمبي للمنتخب األول بعد انتهاء 
المنتخــب األولمبــي مــن اســتحقاقاته المقبلــة 
المتمثلــة فــي بطولــة تولــون الدوليــة الوديــة 

ومعسكر البرتغال.

جانب من االجتماع

األولــــى اإلعـــــــداد  مــرحــلــة  بـــدايـــة  يــونــيــو   16
اتحاد الكرة يحتضن االجتماع التنسيقي للمنتخب األول

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

بوليتكنك البحرين اللجنة اإلعالمية

الدارتــس  بطولــة  )األربعــاء(  اليــوم  تنطلــق 
2019 والتــي تنظمهــا وتشــرف  الرمضانيــة 
عليهــا لجنــة الدارتــس باالتحــاد البحرينــي 
للبليــارد والســنوكر، وذلــك فــي خيمــة نــادي 

أمواج مارينا. 
 وتعتبــر هذه البطولة هــي الثانية التي تقام 
تحــت مظلــة لجنــة الدارتــس بعدمــا أقيمت 
البطولة األولى في ديسمبر 2018 وتحديًدا 
فــي العيــد الوطنــي، وذلــك بمناســبة إشــهار 
األولمبيــة  اللجنــة  ِقبــل  مــن  ا  رســميًّ اللعبــة 
البحرينية. وســتكون هذه البطولة مقتصرة 
على الالعبين األعضاء المسجلين لدى لجنة 
الدارتس باالتحاد حسب الالئحة المعتمدة. 
 وستقام منافسات البطولة على مدى ثالثة 
أيــام بــدًءا من اليوم األربعاء وتســتمر حتى 
 9.30 الســاعة  تمــام  فــي  الجمعــة  غــٍد  بعــد 
مســاء بمشــاركة 44 العًبــا، حيــث ســيكون 
األدوار  لخــوض  والخميــس  األربعــاء  يومــا 
األخيــر  اليــوم  يكــون  أن  علــى  التمهيديــة 

لألدوار النهائية وتتويج الفائزين
الدارتــس  للعبــة  المنظمــة  اللجنــة  وأجــرت 
القرعة في وقت ســابق وتم توزيع الالعبين 
علــى مجموعتيــن بوضــع 11 العًبــا فــي كل 
مجموعــة يلعبون الدور التمهيدي مع وجود 
10 العبين يلعبون المرحلة الثانية مباشــرة، 

والمؤهلة لألدوار المتقدمة. 
بإخــراج  المتمثــل  المســابقة  نظــام  وينــص 
المغلــوب، أن تكــون جميع المباريــات بنظام 
501، وتلعب األدوار األولى بنظام 5 أشواط 

مباريــات  وتلعــب  أشــواط”،   3 مــن  “الفائــز 
دور الـــ 16 والـــ 8 مــن 7 أشــواط “الفائز من 4 
أشواط” والدور نصف النهائي من 9 أشواط 
المبــاراة  وتلعــب  أشــواط”   5 مــن  “الفائــز 

النهائية من 11 شوط “الفائز من 6”. 
مــن  بــدًءا  ماليــة  جوائــز  اللجنــة  ووضعــت 
مــع  عشــر،  الســادس  وحتــى  األول  المركــز 
اشــتراط أن يكــون الالعــب قــد لعــب جميــع 
علــى  يتحصــل  لكــي  المســتحقة  مبارياتــه 

جائزته.

التقنيــة  البحريــن  كليــة  أمنــاء  مجلــس  رئيــس  رعايــة  تحــت 
)بوليتكنــك البحريــن( الشــيخ هشــام بن عبــد العزيــز آل خليفة، 
الرمضانيــة  البوليتكنــك  بالكليــة دورة  الرياضــي  النــادي  نّظــم 
األولــى لكــرة القدم، حيث امتدت المنافســات علــى مدار يومي 
الثالثاء واألربعاء 14 و15 مايو2019، وشارك فيها نحو 9 فرق 

يتكون كل فريق من 8 العبين.
 ُلعبــت المنافســات بنظــام الــدوري، ووصــل إلــى النهائــي فريــق 
الكواسر وفريق األسود، حيث أسفرت المباراة النهائية عن فوز 
فريق الكواسر عن جدارة واستحقاق بنتيجة 2-5 ليتوج بلقب 
الدوري األول. وقد حصل الالعب أحمد ياسر من فريق األسود 
علــى جائــزة هــداف الــدورة برصيــد ســتة أهــداف، فيمــا حصل 
الالعــب يوســف عــادل - العــب فريــق الكواســر - علــى جائــزة 
أفضــل العــب في الــدورة بعدما قدم مســتويات الفتة، الســيما 
فــي النهائي بتســجيله أربعة أهداف. وتــم تتويج الفرق الفائزة 

في غبقه بوليتكنك التي أقيمت الخميس 16 مايو 2019م.
 ومن جهته، صرح الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين جيف 

زابودسكي بالقول: تسعد بوليتكنك البحرين اليوم بتنفيذ هذه 
الفعاليــة الرياضية التي جــاءت كفكرة متميزة من قبل مجلس 
الطلبــة، الــذي لــم يدخــر جهــًدا لتحويلهــا إلــى حقيقــة ملموســة 
البوليتكنــك  منتســبي  بيــن  والبهجــة  والســرور  الفــرح  تدخــل 
كافــة، كما تعّزز هــذه الفعالية من الترابط بين الطلبة على وجه 
الخصوص، وتقوي من العمل الجماعي، وتســهم في خلق روح 

الفريق الواحد بينهم.

ســجل الثنائــي خليفــة رشــدان وعبــد هللا محمد اســميهما في ســجل 
الشــرف لبطولــة المرحــوم ماجــد الزيانــي الرمضانيــة لزوجــي التنس 
الســوبر والتي نظمها نادي البحرين للتنس ضمن أنشــطته الرمضانية 
لهــذا العــام، وقــد حقــق رشــدان وعبــد هللا اللقــب بعــد فوزهمــا فــي 
المبــاراة النهائيــة علــى الثنائــي عبد الرحمــن وأحمد جناحــي بنتيجة 
3-6 و4-6 فــي لقــاء تابعــه عدد كبير من محبــي لعبة التنس وأعضاء 
النــادي، يتقدمهم األســتاذ خميس المقلة رئيــس مجلس إدارة النادي 

وميرزا السماك نائب الرئيس.
 وجاء اللقاء مغايًرا تماًما للقاء المجموعات الذي جمع الفريقين قبل 
أســبوع واحــد مــن اآلن، حيث لم يقــدم الثنائي جناحــي نفس األداء 
القوي الذي مكنهما من الفوز في اللقاء السابق، وغاب عنهما التركيز، 
بينمــا بــدأ رشــدان وعبــد هللا المبــاراة بتركيــز شــديد، حيــث حافــظ 
رشدان على إرساله ثم كسر مع زميله إرسال أحمد جناحي، وبعدها 
حافظ عبد هللا على إرساله ليتقدم هو ورشدان في النتيجة -3 صفر 
ثــم 2-4 وينهيــا المجموعــة األولــى لصالحهمــا 3-6، وحــاول الثنائــي 
جناحــي العــودة ألجــواء اللقــاء فــي المجموعــة الثانيــة والتــي كان 
التعادل هو سيد الموقف فيها حتى وصلت النتيجة 3-3، وبعدها فاز 

الثنائي رشدان وعبد هللا بشوطين ليتقدما 3-5 ويحسما المجموعة 
الثانيــة لصالحهمــا أيًضا بنتيجــة 4-6 ويفوزا بالبطولــة، وحكم اللقاء 

الحكم الدولي أحمد الحواج. 
وســيتم تكريــم الفائزيــن بالمراكز األولى في هــذا البطولة وفي كافة 
األنشــطة التي أقامها النادي خالل ليالي شــهر رمضان المبارك، وذلك 
فــي الحفــل الختامي والذي يقيمه نادي البحرين للتنس في الســاعة 
العاشــرة النصــف مــن مســاء غــد الخميــس برعايــة شــركة ماركــوم 

الخليج ويعقبه الغبقة الرمضانية السنوية.

خليفة بن علي

محمد بن دعيج

سمو الشيخ ناصر بن حمد 

العًبا  44 وبمشاركة  مارينا  أمواج  نادي  خيمة  في  تقام 

زابودسكي: الفعالية فكرة متميزة من قبل مجلس الطلبة تكريم الفائزين والحفل الختامي بنادي البحرين للتنس غًدا

اليوم تنطلق بطولة الدارتس الرمضانية 2019

الكواسر بطل دورة بوليتكنك الرمضانية األولى رشدان ومحمد يتوجان ببطولة الزياني لزوجي السوبر

عمومية نادي 
الحالة

وبعــد  الحالــة  نــادي  إدارة  مجلــس  قــّرر 
والرياضــة  الشــباب  شــئون  وزارة  موافقــة 
عقــد اجتمــاع العمومية للنادي يــوم اإلثنين 
ســيتم  حيــث  10/6/2019م،  الموافــق 
مناقشة التقريرين اإلداري والمالي واعتماد 
الالئحــة الداخليــة للنــادي وانتخاب مجلس 
إدارة جديد للدورة القادمة 2019 – 2023. 
بنــادي الحالــة  العــام  الســر  وأوضــح أميــن 
أحمــد بوحمــود أن مجلــس اإلدارة يهيــب 
الســنوي  لالشــتراك  المســددين  باألعضــاء 
والذين يحق لهم حضور االجتماع مراجعة 
النــادي وإحضــار صــورة شــخصية إلصــدار 
يحــرص  أن  وتمنــى  العضويــة،  بطاقــة 
األعضاء على التواجد والحضور للمشاركة 
العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  الفعالــة 

للنادي.

المحرق - نادي الحالة

الرفاع - اتحاد الطاولة

رفع مجلس إدارة االتحاد البحريني لكرة الطاولة أسمى آيات التهاني إلى 
رئيس االتحاد الشــيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة بمناســبة اختيارها 

عضًوا بلجنة رياضة المرأة باللجنة األولمبية الدولية. 

باتحــاد  العــام  الســر  أميــن  وأكــد   
هــذا  أن  ســيادي  إبراهيــم  الطاولــة 
المتميــزة  المكانــة  يؤكــد  االختيــار 
حيــاة  الشــيخة  بهــا  تتمتــع  التــي 
علــى  خليفــة  آل  عبدالعزيــز  بنــت 
إنهــا  حيــث  الدولــي،  المســتوى 
جديــرة بهــذا االختيار الذي يجّســد 
مكانتهــا المرموقــة علــى المســتوى 
الدولــي، وأشــار ســيادي أن اتحــاد 
واالعتــزاز  بالفخــر  يشــعر  الطاولــة 
دائًمــا  يؤكــد  الــذي  االختيــار  بهــذا 
الشــيخة  بهــا  التــي تتمتــع  الحنكــة 
حيــاة بنــت عبدالعزيــز، ويؤكــد أنها 
مــن الكفــاءات الوطنيــة الغنيــة عن 

التعريف. 
 وأوضــح إبراهيــم ســيادي أن هــذا 
الشــيخة  لســجل  امتــداد  االختيــار 
خليفــة  آل  عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة 
واإلنجــازات  بالعطــاء  الحافــل 
المشــرفة والتــي توجتهــا بحصولها 
علــى جائــزة المــرأة والرياضــة عــن 

قــارة آســيا للعــام 2015 مــن اللجنة 
جائــزة  وقبلهــا  الدوليــة  األولمبيــة 
ســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل 
للعــام  الرياضــي  لإلبــداع  مكتــوم 
داللــة  اختيارهــا  أن  وأكــد   ،2012
البــارزة  جهودهــا  علــى  واضحــة 
والتطويرية خالل الفترة الماضية. 
 وتمنــى إبراهيــم ســيادي باألصالــة 
أخوانــه  عــن  وبالنيابــة  نفســه  عــن 
أعضاء مجلس إدارة اتحاد الطاولة 
كل التوفيق والنجاح للشيخة حياة 

خالل الفترة القادمة.

اتحاد الطاولة يهنئ حياة بنت عبدالعزيز

إبراهيم سيادي

اللجنة اإلعالمية

الرفاع - اللجنة البارالمبية البحرينية

المباراة الختامية للبطولة
جانب من البطولة



قــدم نائــب رئيــس جمعية الخالدية الشــبابية إبراهيم راشــد درعا 
تذكارية من جمعية الخالدية الشبابية ومن مجالس أهالي قاللي، 
واســتلم الدرع عادل محمد جناحي مدير أول بالشــؤون اإلدارية 
في الشــركة، وذلك بمناســبة دعم شــركة اإلثمار للتطوير )دلمونيا( 
لبطولة مجالس أهالي قاللي الســنوية، التي حظت برعاية كريمة 

من النائب خالد بوعنق.
وقــد رفــع راشــد جزيــل الشــكر إلــى مجلــس إدارة شــركة اإلثمــار 
للتطويــر )دلمونيــا( علــى دعمهــم البطولــة، والشــكر موصــول إلــى 
جريــدة البــالد الرياضيــة علــى تغطيتهــم المميــزة للبطولــة التــي 
حققــت نجاحــا كبيرا هذه الســنة من خالل مشــاركة أكبر عدد من 
مجالــس أهالــي منطقــة قاللــي، والتــي وصلــت إلــى 14 فريــق مــا 

يــدل علــى الســمعة الجيدة التــي حظت بها البطولة في الســنوات 
الســابقة، متمنيــا أن يتواصــل هــذا الدعــم ليكــون جــزء كبيــر مــن 

إخراج أكبر عدد من المواهب الموجودة في المنطقة.

برعايــة النائــب األول لرئيــس مجلس 
وبحضــور  ســلمان  عبدالنبــي  النــواب 
شــرفي من رئيــس االتحــاد البحريني 
للكــرة الطائرة الشــيخ علــي بن محمد 
ال خليفــة، يســدل الســتار عــن نهائــي 
دورة عامــر الرمضانيــة فــي نســختها 
الخامســة لكرة الطائرة، اذ يتقابل في 
النهائــي فريقــا معيــوف وابــن حيــان 
في النهائي، وذلك مســاء األربعاء في 

ملعب حاتم في منطقة عالي.
مييــز  مشــوار  بعــد  الفريقــان  يلتقــي 

ابــن  فريــق  يطمــح  إذ  البطولــة،  فــي 
حيــان بقياده العب المنتخب والنادي 
األهلــي محمــد عنــان بالظفــر باللقــب 
بعــد تصــدره لموجموعتــه وتاهله إلى 
أمــا  مباشــر.  بشــكل  الرباعــي  الــدور 
معيوف يبحث عــن أول ألقابه بقياده 
والنــادي  البحريــن  المنتخــب  نجــم 
األهلــي علــي مرهون؛ إلثبــات أحقيته 

بالوصول للنهائي.
يذكــر أن ســتقام مبــاراة اســتعراضية 
ألبــرز نجوم المنتخــب البحريني لكرة 

الطائــرة قبيــل المبــاراة الختاميــة، مع 
توزيــع بعض الجوائــز القيمة للجمهور 

المشارك.

نهائي بطولة عامر الرمضانيةمجالس أهالي قاللي يشكرون “دلمونيا”

بحضــور ســمو الشــيخ أحمــد بــن محمــد بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس االتحــاد البحرينــي للتنــس 
الرئيس الفخري لنادي المالكية، افتتح وزير شــؤون الشــباب والرياضة أيمن المؤيد مقر ومبنى 
نادي المالكية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس البلدي ورئيس وأعضاء 

مجلس إدارة نادي المالكية ولفيف من أهالي المنطقة وعدد من المدعوين. 

 وقــام وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة بإزاحــة 
الســتار عــن اللوحــة التذكاريــة إيذاًنــا باالفتتــاح 
الرســمي للمبنــى كما قص شــريط افتتــاح المبنى 
الــذي شــيدته وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة 
واشــتمل علــى صالــة ثقافيــة متعــددة األغراض، 
صالــة لياقــة بدنيــة مــع المرافــق، قاعــة أللعــاب 
الذهنية والبليارد، مجلس، مكاتب إدارية وغرفة 
اجتماعــات، مكتبــة، قاعــة للمحاضــرات، مختبــر 
مرافــق  صــالة،  غرفــة  كافتيريــا،  آلــي،  حاســب 

وخدمات بتكلفة وصلت إلى 750 ألف دينار. 

 تطوير البنية التحتية الرياضية 

 وكان الحفــل قــد بــدأ بعــزف الســالم الملكــي 
ثــم فقــرة ترحيبية بالحضــور قدمها عدد من 
بالحضــور  احتفــاء  المالكيــة  نــادي  جماهيــر 
وتقديــًرا لحضورهم حفــل االفتتاح، ثم ألقى 
للمنشــآت  المســاعد  الوكيــل  بأعمــال  القائــم 
والمشــاريع خالد ســليم الحاج كلمة قال فيها 
“اختطــت وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة 
نهًجــا ثابًتــا لهــا فــي تطويــر البنيــة التحتيــة 
للحركــة الشــبابية والرياضية في المملكة بما 
يتوافق مع رؤية ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
بــن حمــد آل خليفــة وحرصــت علــى  ناصــر 
الــدوام على توفيــر الظروف المثالية لتطوير 
المســتوى الفني العام للرياضة البحرينية بما 
يخــدم آمــال وتطلعــات الجميع فــي رفع علم 

البحرين في مختلف المحافل الرياضية”. 
وأضاف “إن وزارة شــؤون الشباب والرياضة 
وخــالل الفتــرة الماضيــة شــيدت العديــد من 
المنشــآت الرياضيــة لخدمــة شــباب المملكــة، 
تبرز من بين المشــروعات التي نفذتها وزارة 
شــؤون الشــباب والرياضــة مشــروع المبنــى 
ليؤكــد  المالكيــة  لنــادي  والرياضــي  اإلداري 
اســتكمال  الحديثــة نحــو  الــوزارة  توجهــات 

تطوير البنية التحتية الرياضية”. 
 واختتــم الحــاج كلمته بتوجيه الشــكر لوزير 
شؤون الشباب والرياضة على تفضله بافتتاح 
مهمــة  نوعيــة  إضافــة  يمثــل  الــذي  المبنــى 
لمشــاريع البنيــة التحتيــة فــي نــادي المالكية 
وأعضــاء  رئيــس  إلــى  بالشــكر  ونتقــّدم  كمــا 
مجلس اإلدارة على تعاونهم مع الوزارة، كما 
أشاد بمهندسي الوزارة ومتابعتهم المتميزة 
المقــاول  مــع  والتعــاون  المشــروع  لتنفيــذ 

المنفــذ إلخــراج المشــروع بصــورة متميــزة 
من كافة النواحي. 

 رؤية واستراتيجية 
إدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  قــّدم  بعدهــا،   
نــادي المالكيــة محمــود الشــاخوري شــرًحا عــن 
اإلنجــازات التــي حققهــا النــادي خــالل الفتــرة 
الماضية ورؤيته واســتراتيجيته المقبل، حيث 
أشــار إلــى رؤيــة النــادي والمتمثلــة فــي الريادة 
ــا واالرتقــاء بالخدمــات المقدمة،  والتميــز محليًّ
كمــا أن رســالته قائمــة علــى أن يكــون النــادي 
قادًرا على احتضان الشباب واالستغالل األمثل 

لموارده المختلفة. 
 كمــا تــم التطــرق ألكاديمية نــادي المالكية لكرة 
القــدم ومخرجاتهــا منــذ انطالقتهــا فــي العــام 
2015 واألهــداف التــي وجــدت مــن أجلهــا فــي 
جيــل  وخلــق  الرياضيــة  المواهــب  اكتشــاف 
البحرينيــة  القــدم  كــرة  رياضــي متميــز ودعــم 
بالمواهــب المكتشــفة فــي ســن مبكــر، كمــا تــم 
ا  الطرق للمنهج الذي يسير عليه النادي اجتماعيًّ

ا.  ا وتعليميًّ ا ورياضيًّ وثقافيًّ
 وتــم خــالل العــرض تقديــم رؤية النــادي حول 
مستقبل األكاديمية الكروية والنتائج المتوقعة 
ومخرجاتها باإلضافة إلى المشاريع المستقبلية 
والمشــرعات التجاريــة للنادي التــي تهتم بدعم 
النــادي وتنويــع مصــادر الدخــل باإلضافــة إلــى 

التقييم المؤسسي بالنادي. 

  أوبريت “قصة المالكية”
 كما ألقيت قصيدة شــعرية بهذه المناســبة 
فيمــا قــدم نــادي المالكيــة أوبريــت يحمــل 
نــادي المالكيــة”. وهــو مــن  عنــوان “قصــة 
قدمــوا  الذيــن  مــن جماهيــر  عــدد  تقديــم 
لوحــات فنيــة عــن مســيرة النادي فــي كرة 

القدم وإنجازاته. 

 عبدالعال: شكًرا.. االستغالل األمثل
قــال  المناســبة  بهــذه  لــه  تصريــح  وفــي    
رئيــس مجلــس إدارة نــادي المالكية جاســم 
عبدالعال “يشرفني نيابة عن أهالي المالكية 
نــادي  ومنتســبي  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء 
المالكيــة برفــع خالــص الشــكر والتقديــر إلى 
مقــام حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد 
بــن عيســى ال خليفــة عاهل البــالد المفدى، 
وإلــى صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة 
بــن ســلمان ال خليفة رئيس الــوزراء الموقر 
وإلــى صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد ال خليفــة ولــي العهد نائــب القائد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

ورعاهــم  هللا  حفظهــم  دعمهــم  بمناســبة 
للحركة الشبابية والرياضية في المملكة. 

 وتابع “يبذل ســمو الشــيخ ناصر بن حمد ال 
خليفة ممثل جاللــة الملك لألعمال الخيرية 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة 

جهــوًدا كبيــرة مــن أجــل االرتقــاء بالقطــاع 
الشــبابي والرياضــي والشــكر موصــول إلــى 
وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن بــن 
توفيــق المؤيد لدعمه ومتابعتــه إلنجاز هذا 
المشــروع الرائد وتحقيق االستثمار للموارد 

البشــرية بمــا يتــالءم مع رؤية ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة ومبادرة استجابة”. 
الجديــد  الصــرح  “يعتبــر   وأشــار عبدالعــال 
بمثابــة حلم تحقق لنادي المالكية وســيعمل 
االســتغالل  علــى  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 

األمثــل للمبنــى الجديــد لتحقيــق جملــة مــن 
الشــباب  احتضــان  إلــى  الراميــة  األهــداف 
البحريني وأبناء المنطقة وتوجيه طاقاتهم 
بصــورة فعليــة باإلضافة االرتقــاء بالرياضة 

في النادي.

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

الشــباب الحتضــان  الراميــة  األهــداف  لتحقيــق  الجديــد  للمبنــى  األمثــل  االســتغالل 

وزير شؤون الشباب والرياضة يفتتح مقر ومبنى نادي المالكية
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جانب من تقديم الدرع

سبورتاللجنة اإلعالمية

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

رفــع رئيس االتحــاد البحريني للبليارد والســنوكر 
والدارتــس ســعيد اليمانــي خالــص التهانــي إلــى 
النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
البحرينيــة  األولمبيــة  اللجنــة  رئيــس  والرياضــة 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة بمناســبة 
فــي  األول  المركــز  البحريــن  مملكــة  تحقيــق 
الترتيب العام للمنتخبات المشــاركة في النســخة 
الثالثة من بطولة إفريقيا المفتوحة لفنون القتال 
المختلطــة للهــواة، بعد أن أحــرز منتخبنا الوطني 

لفنون القتال المختلطة 7 ميداليات ملونة.
وأشــار ســعيد اليماني إلى أن هذا اإلنجاز ُيضاف 
الرياضــة  ُتحققهــا  التــي  اإلنجــازات  مــن  للعديــد 
البحرينيــة التــي تحظــى بدعــم كبيــر مــن عاهــل 
البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة، وولي العهد 
نائــب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 

الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن 
حمــد آل خليفــة، وكذلــك االهتمــام الكبيــر التــي 
تتلقــاه مــن ممثل جاللــة الملك لألعمــال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشباب 

والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.
وبيــن رئيس اتحاد البليارد والســنوكر والدارتس 
الــذي يقدمــه  الكبيــر  الدعــم  أن اإلنجــاز يعكــس 
ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة لرياضــة 
الســليم  والتخطيــط  المختلطــة  القتــال  فنــون 
باللعبــة  لالرتقــاء  ســموه  عليــه  يحــرص  الــذي 
وحــرص ســموه علــى الحضور الميدانــي وتحفيز 
الرياضيين البحرينيين في هذه اللعبة مما كان له 
األثــر الطيــب في نفــوس الرياضييــن الذين بذلوا 

جهودا متميزة لحصد الميداليات. 
وأثنــى ســعيد اليمانــي في ختــام تصريحه على 
الجهــود المتميزة التــي يبذلها االتحاد البحريني 
لفنــون القتــال المختلطــة برئاســة خالــد الخياط 
وأعضــاء مجلــس اإلدارة فــي إعــداد وتحضيــر 
المنتخــب بصــورة متميزة تثمر عن المســتويات 
لمملكــة  المشــرفة  والنتائــج  الكبيــرة  الفنيــة 

البحرين.

أكد مساعد مدير االتحاد العربي للكرة 
بــاب  البنــاء عــن فتــح  الطائــرة عــادل 
التســجيل للمشــاركة بالبطولــة العربية 
والتــي  للناشــئين  عشــرة  الخامســة 
ستحتضنها المملكة األردنية الهاشمية 
خــالل الفتــرة مــن 3 لغايــة 14 ســبتمبر 

المقبل.
 وأضــاف البنــاء لـــ “البــالد ســبورت” أن 
األمانــة العامــة لالتحــاد العربــي للكــرة 
موافقــة  اآلن  حتــى  تلقــت  الطائــرة 
االتحــاد البحرينــي واالتحــاد األردنــي 
)المســتضيف( للمشــاركة فــي البطولــة، 
أعــداد  بتزايــد  توقعــه  عــن  معرًبــا 
المشــاركين في ظل وجود متســع كبير 
من الوقت لحين إغالق باب التســجيل 

خــالل 3 أغســطس المقبــل، حيــث مــا 
زالــت األمانــة العامــة بصــدد اســتقبال 
كافــة  قبــل  مــن  المشــاركة  طلبــات 

االتحادات الوطنية األعضاء.

 ويشــارك منتخبنــا الوطنــي للناشــئين 
فــي البطولــة العربيــة القادمــة بهــدف 
أحــرزه  الــذي  اللقــب  علــى  المحافظــة 
التــي   14 رقــم  األخيــرة  النســخة  فــي 
أقيمــت فــي األردن كذلــك بعــد فــوزه 
علــى عمــان بنتيجــة 3/0 فــي النهائــي، 
يوســف  المــدرب  بقيــادة  ذلــك  وكان 
بروتــا،  الصربــي  ومســاعده  خليفــة 
حيــث إن المنتخــب الســابق هــو ذاتــه 
منتخب المستقبل الذي تتمحور حوله 
اســتراتيجية االتحاد وغالبية عناصره 
الذيــن  الشــباب  الالعبيــن  مــن  هــم 
سيشاركون في بطولة العالم تحت 21 
عاًمــا التــي ســتقام علــى أرض المملكة 

بشهر يوليو المقبل.

أشاد بتحقيق مملكة البحرين المركز األول في بطولة إفريقيا ــات ــب ــطــل ال ــقــي  ــل ــت ل ــد  ــوعـ مـ آخــــر  أغــســطــس   3
اليماني يهنئ خالد بن حمد بإنجاز فنون القتال البحرين واألردن تشاركان بعربية الناشئين

حسن علي

سعيد اليمانيعادل البناء
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تعاقــد نــادي مدينــة عيســى مــع المــدرب الوطني صــاح موســى؛ ليتولى قيــادة الفريق األول لكرة الســلة 
لموسمين متتابعين ابتداًء من الموسم الرياضي المقبل 2019/2020.

 وجــرى توقيــع العقد مســاء أمس 
األول )اإلثنيــن( فــي مقــر النــادي، 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  بحضــور 
أحمــد جاســم العكبــري والمــدرب 
موســى الــذي أمضــى علــى عقــده 

التدريبي الجديد.
علــى  أشــرف  قــد  موســى  وكان   
تدريــب فريق الســلة بنادي مدينة 
عيســى بنهايــة الموســم الماضــي 
بعــد اعتــذار مــدرب الفريــق آنذاك 
صالــح الحــداد عن االســتمرار في 
تدريــب الفريــق وانتقالــه لتدريب 

فريق الحالة.
 ويتمتــع المــدرب موســى بدرايــة 
كاملــة عــن لعبة كــرة الســلة بنادي 
وأنــه  خصوًصــا  عيســى،  مدينــة 
فريقــي  تدريبــات  علــى  أشــرف 
النــادي  فــي  والشــباب  الناشــئين 

بالموسم الماضي.
واحــًدا  موســى  صــاح  ويعــد   
الذيــن  الوطنييــن  المدربيــن  مــن 
يمتلكــون خبــرة فنيــة واســعة من 
خــال عملــه فــي تدريــب الفئــات 
العمرية بعدد من األندية الوطنية.

موســى  عاتــق  علــى  وســيكون   
تطويــر  علــى  العمــل  مواصلــة 
فريق الســلة بالنــادي والعودة إلى 
المنافســة علــى التأهل إلــى الدور 
السداســي وتبوأ األدوار المتقدمة 
في منافسات المسابقات المحلية.

ويعتبــر نــادي مدينــة عيســى هــو 
ثانــي نــادي يعلــن عــن التوقيع مع 
نــادي  بعــد  الســلة  فريــق  مــدرب 
مدربــه  مــع  جــّدد  الــذي  االتحــاد 
الصربي توميك مع نهاية الموسم 

الحالي.

صالح موسى يقود “سلة المدينة”
استمرار المنافسة وتطوير الفريق هدف المدرب

بفريــق  الريــف  ســاحل  فريــق  لحــق 
دمســتان  بطولــة  نهائــي  إلــى  اللــوزي 
الرمضانيــة لكرة الطائــرة الثانية التي 
ينظمهــا مركز شــباب دمســتان برعاية 

من سعادة النائب أحمد الدمستاني.
الريــف  ســاحل  فريــق  تأهــل  وجــاء 
بعــد فــوزه علــى فريــق شــباب صــدد 
بشــوطين مقابــل ال شــيء فــي مباراة 
مســاء  أقيمــت  التــي  النهائــي  نصــف 
االثنيــن، حيــث شــهد الشــوط الثانــي 
حســمه  الفريقيــن  بيــن  ونديــة  إثــارة 
ساحل الريف لصالحه بنتيجة 26/24.

وكان فريــق اللــوزي قد تأهــل للمباراة 
األول  للــدور  تصــدره  بعــد  النهائيــة 
برصيــد 15 نقطــة، هذا ومن المقرر أن 
تقــام المبــاراة النهائيــة يــوم الخميــس 
العاشــرة  الســاعة  تمــام  فــي  القــادم 

مساًء.

مركز الهملة مركز دمستان

نهائي بطولة 
دمستان لكرة 

الطائرة

يســدل الســتار مســاء يوم األربعاء على بطولة 
الهملــة  شــباب  مركــز  بــدورة  المتقاعديــن  فئــة 
لكــرة القــدم بلقاء يجمــع فريق نعمانكــو بقيادة 
عبدالواحــد محمــد بطــل نســخة 2015 و2016 
هابــي  وفريــق  الماضيــة،  النســخة  ووصيــف 
مفاجــأة  نبيــل  سيدعيســى  الكابتــن  بقيــادة 
الــدورة فــي مباراة يتوقع لهــا أن تتميز بحضور 
جماهير كبيرة من أبناء القرية وأعضاء المركز، 
باإلضافــة إلــى جميــع إدارييــن والعبــي المركــز 
المشــاركين  ســواء  الســابقين  الهملــة  ونــادي 
والمتابعيــن لهذه الدورة خاصة أنها تضم بعض 
الكبــار والعبــي نــادي الهملــة الســابقين كمــا أنها 
تضــم مجموعــة مــن الاعبيــن المنقطعيــن عــن 

ممارسة اللعب والرياضة. 
وقــد صــرح رئيــس المركــز أن اللجنــة المنظمــة 
الكــروي  العــرس  لهــذا  اســتعداداتها  أكلمــت 
الجميــل الــذي أضحــى مناســبة جميلــة تجتمــع 
فيها إداريي والعبي المركز الســابقين مع شيء 

من اإلثارة. 

النهائيــة  للمبــاراة  نعمانكــو  فريــق  تأهــل  وقــد 
بعــد حصولــه علــى المركــز األول بالــدور األول 
وتصــدره الفــرق برصيــد 10نقــاط، فيمــا تأهــل 
هابي العنيد بقيادة سيدعيســى نبيل بعد فوزه 
الصعــب بالــدور الرباعــي على فريــق الباد أحد 
أقوى المرشحين بنتيجة هدفين مقابل هدف.

علمــا بــأن الفريقــان التقيــا بالــدور األول حيــث 
تعادال سلبيا، بعد مباراة جميلة قدمها الفريقان 

تميــزت بالندية واالثــارة وكثرة اضاعة الفرص، 
وكاد نعمانكــو أن يخســر المبــاراة بعــد حصــول 
هابــي علــى ضربــة جــزاء أضاعهــا العبــو هابــي 
لكــن  مرهــون،  حبيــب  حارســه  براعــة  بفضــل 
أحدهمــا  تأهــل  إلــى  تشــير  كانــت  التوقعــات 
للمباراة النهائية، لكن فريق هابي يمتلك حماسا 
مــن أجــل تحقيــق الفــوز أكثــر خاصــة أنــه يريد 
إلحــاق الهزيمة األولى بنعمانكو خاصة في ظل 

وجــود مهنــدس الفريق جعفر مهــدي والمهاجم 
المبــدع دايمــا وصاحــب القــدم الذهبيــة عقيــل 
علــي، الذي يعول عليــه الفريق في احراز هدف 
الفــوز وكأس البطولة، فيما يقف فريق نعمانكو 
لنســختين  وبطــل  الماضيــة  النســخة  وصيــف 
ماضيتيــن والســاعي الســتعادة لقبــه في الجهة 
المايســترو  بقيــادة  منظــم  كفريــق  المقابلــة 
وهدافــه ســيدعمران النجــداوي، وخبــرة العبــه 

الهــدار،  محفــوظ  أحمــد  المخضــرم  ومهاجمــه 
والمباغــت دايمــا جاد الحراس جاســم عبدهللا 
كمــا يحــوي الفريــق صفوفــا متناســقة في خط 
الســوط يقــوده األخوان المبدعان حســن وعلي 
األول  الــدور  مباريــات  خــال  أبدعــوا  مهــدي، 
وســيدخل كمنافــس قــوي علــى كأس البطولــة.

صرح بذلك إبراهيم عبدهللا أمين السر ورئيس 
العاقات العامة بالمركز.

فريق هابيفريق نعمانكو 

ــل ــي ــم ــج ــروي ال ــ ــكـ ــ ــرس الـ ــعـ ــلـ ــت اســـتـــعـــداداتـــهـــا لـ ــمـ ــلـ الـــلـــجـــنـــة الــمــنــظــمــة أكـ
اليوم نهائي بطولة متقاعدي الهملة

الرفاع - اللجنة البارالمبية البحرينية

هنــأ رئيــس مجلــس إدارة االتحاد 
الرياضــي البحريني للصم الشــيخ 
سلطان بن دعيج ال خليفة، عضو 
األولمبيــة،  اللجنــة  إدارة  مجلــس 
المــرأة  رياضــة  لجنــة  رئيســة 
الشــيخة حياة بنــت عبدالعزيز آل 
خليفــة بمناســبة اعتمادهــا عضًوا 
بلجنة رياضة المرأة التابعة للجنة 
األولمبيــة الدوليــة.  وقــال رئيــس 
الرياضــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس 
البحرينــي للصــم إن هــذا اإلنجــاز 
البحرينيــة  للرياضــة  مفخــرة 
بشكل عام، ورياضة المرأة بشكل 
خــاص، والــذي يضاف إلى ســجل 
اإلنجــازات الرياضيــة البحرينيــة، 
والحافــل بالعطــاء والتمييــز، فــي 
الســامية  الملكيــة  الرعايــة  ظــل 
لــدن  مــن  والرياضــة،  للشــباب 
الملــك  الجالــة  صاحــب  حضــرة 

حمــد بــن عيســى آل خليفة عاهل 
الباد المفدى. 

وفي الختام، تمنى الشيخ سلطان 
بــن دعيج ال خليفــة كل التوفيق 
عبدالعزيــز  بنــت  حيــاة  الشــيخة 
آل خليفــة، مجدًدا خالــص تهانيه 
اعتمادهــا  بمناســبة  لســعادتها 
المــرأة  رياضــة  بلجنــة  عضــًوا 

التابعة للجنة األولمبية الدولية.

تشكيل لجنة تنظيم دوري اتحاد السباحةسلطان بن دعيج يهنئ حياة بنت عبدالعزيز
ــدة لــلــســيــدات ــائـ ــد قـ ــي ــم ــح ــم ــرا مــســاعــدا وال ــديـ تــعــيــيــن بـــابـــا مـ

صــدر عــن رئيــس االتحــاد البحرينــي 
قــرار  مجبــل  أحمــد  محمــد  للســباحة 
بتشــكيل لجنــة إلعداد وتنظيــم دوري 
برئاســة  للســباحة  البحرينــي  االتحــاد 
عضــو مجلــس اإلدارة وســام الطيــب 
وعضوية كل من: ظاعن يوسف العامر، 
إبراهيــم  ســمير  بوزيــد،  أحمــد  ظافــر 
الحشــاش،  عبــدهللا  جمــال  المطــوع، 
بابــا،  عبــدهللا  عــادل  المالكــي،  داوود 
فاطمــة المحميــد، عبدالصمد بورويح، 

عمر المالكي )مقرر اللجنة(.
تشــكيل  يرتبــط  أن  المنتظــر  ومــن   
أبرزهــا  مهــام  بعــدة  الجديــدة  اللجنــة 
وذلــك  والفنــي،  التنظيمــي  الجانــب 
خــال بــدء منافســات دوري االتحــاد، 
الحقيقيــة  الواجهــة  بمثابــة  لتكــون 
للنسخة األولى لمسابقة دوري االتحاد 
المتوقــع  ومــن  للســباحة‘  البحرينــي 

خــال األيــام القادمــة أن يصــدر قــرار 
بتشكيل لجنة تسويقية مواكبة للجنة 
التنظيميــة تقــوم بعمــل حملة تســويق 

للدوري. 
وفــي الســياق نفســه، أصــدر الرئيــس 

المجبــل قراريــن بتعييــن الاعب خالد 
عبــدهللا بابــا في منصب مدير مســاعد 
للمنتخــب الوطنــي للســباحة وتعييــن 
بمنصــب  المحميــد  فاطمــة  الاعبــة 

فاطمة المحميد قائدة للمنتخب الوطني للسيدات.

محمد مجبل خالد بابا
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عسكر يبحث مع الجيب مشروع المدرسة الرياضية
ــدة ــ ــوح ــ م ــات  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ بـ ــدة  ــ ــ ــاع ــ ــ ق ــاء  ــ ــ ــن ــ ــ وب الـــــــمـــــــدارس  دوري  ــل  ــيـ ــعـ ــفـ تـ

تكّثــف األمانــة العامــة فــي األعلى للشــباب والرياضــة اجتماعاتها مع مختلــف الجهات 
الحكوميــة لتنفيــذ سياســات المجلس األعلى للشــباب والرياضة الراميــة نحو االرتقاء 
بالحركــة الشــبابية والرياضيــة فــي مملكــة البحريــن بالتواصــل والتنســيق مــع مختلف 

الشركاء وفي مقدمتهم الوزارات والهيئات الحكومية.

العــام  األميــن  توجيهــات  مــن  وانطاًقــا   
للمجلس األعلى للشــباب والرياضة الشيخ 
ســلمان بن إبراهيــم آل خليفة، عقد األمين 
العــام المســاعد للمجلــس األعلــى للشــباب 
عســكر  صــادق  عبدالرحمــن  والرياضــة 
المســاعد  الوكيــل  مــع  ا  تنســيقيًّ اجتماًعــا 
الطابيــة  واألنشــطة  التربويــة  للخدمــات 
بــوزارة التريبــة والتعليــم شــيخة يوســف 
الجيــب؛ والمشــرفة علــى تنفيــذ سياســات 
المجلــس األعلى للشــباب والرياضة، حيث 
ترّكــز االجتمــاع علــى بحث ســبل الوصول 
تنفذهــا  التــي  للبرامــج  النهائيــة  للصياغــة 

الــوزارة ضمــن سياســات المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضيــة، تمهيــًدا لعرضهــا على 
الخيريــة  لألعمــال  البــاد  عاهــل  ممثــل 
وشــئون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بن 

حمد آل خليفة.
 في المقابل، قّدم فريق عمل وزارة التربية 
ا خــال االجتماع،  والتعليم شــرًحا تفصيليًّ
ترّكــز علــى مشــروع المدرســة الرياضيــة، 
أســلوب  الرياضــة  لجعــل  يهــدف  الــذي 
المواهــب  للنــشء وتهيئــة  بالنســبة  حيــاة 
الرياضيــة المميزة في المــدارس الرياضية 

المتخصصــة، ذات بيئــة تســاهم في تنمية 
تلــك المواهــب مــن الناحيــة الرياضيــة إلى 

جانب الحرص على التحصيل العلمي.
 مــن جانبــه، أشــاد  األميــن العــام المســاعد 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  للمجلــس 

عبدالرحمــن عســكر بالعــرض المقــدم مــن 
جانــب فريق عمــل وزارة التربية والتعليم، 
يســتحق  الــذي  بالعــرض  إيــاه  واصًفــا 
االهتمــام، معتبــًرا أن االجتمــاع كان ناجًحا 
تفاهًمــا  “وجدنــا  متابًعــا:  المقاييــس،  بــكل 

كبيًرا من مســؤولي وزارة التربية والتعليم 
الشــبابي  المســتوى  رفــع  فــي  ورغبتهــم 
والرياضــي بيــن الجانبيــن لمــا يعــود علــى 
ــا أن توفق جهودهم  أبنائنــا بالفائــدة متمنيًّ

بالنجاح”.
ملفــات  عــدة  إلــى  تطــّرق االجتمــاع  كمــا   
دوري  تفعيــل  آليــة  بينهــا  مــن  أخــرى 
مــع  يتناســب  الــذي  بالشــكل  المــدارس 
األعلــى  المجلــس  وسياســيات  تطلعــات 
مشــروع  جانــب  إلــى  والرياضــة،  للشــباب 
التحديــات  فــي ظــل  المدرســي  المقصــف 
التــي يواجههــا هــذا المشــروع مــن خــال 
آليــة مراقبــة التغذيــة المدرســية، والبحث 
عن بدائل صحية تتناســب مــع احتياجات 

الطلبة.
 فــي حيــن ناقــش الحضور كذلك مشــروع 
بنــاء قاعــدة بيانات موحدة خــاص بنتائج 

)الفحــص  البدنيــة  التربيــة  اختبــارات 
الرياضي(، باإلضافة إلى اآللية التي سيتم 
وتصنيفهــا  البيانــات  تحليــل  خالهــا  مــن 
مــن  الطلبــة  بيــن  المتغيــرات  علــى  بنــاء 
واإلمكانــات  الجســمانية  القــدرات  حيــث 
واالستعدادات والميول والرغبات، وصوالً 
لبنــاء قاعــدة بيانــات مفصلــة تســاهم فــي 
تقســيم الطلبة على مجموعات متجانســة، 
بــدأ بالتخطيط للبرامــج الرياضية وضماًنا 
لنجاح تلك البرامج، ضمن رؤية وسياسات 

المجلس األعلى للشباب والرياضة.
للشــباب  األعلــى  المجلــس  ويســعى   
والرياضية برئاســة ســمو الشــيخ ناصر بن 
آل خليفــة لتعزيز الثقافــة الرياضية ودعم 
الحركــة الشــبابية في مملكــة البحرين، من 
خال رســم عدد من السياســيات العصرية 

التي تتناسب مع المرحلة المقبلة.

المجلس األعلى للشباب والرياضة

جانب من اإلجتماع 

محمد الدرازي

سلطان بن دعيج



فــي لمســة وفــاء أقامــت “لجنــة قدامــى العبــي نــادي النعيــم” التجمــع الثاني 
نــادي النعيــم الثقافــي والرياضــي فعاليتهــا للســنة الثانيــة  لقدامــى العبــي 

بحضور عدد كبير من العبي وإداريي ومدربي نادي النعيم.

كمــا حضــر التجمــع جمهــور غفيــر من 
عشــاق نــادي النعيــم أثنوا كثيــرا على 
جــو  فــي  الحفــل  وفقــرات  التجمــع 
اجتماعــي رياضــي؛ بهــدف لــم شــمل 
النعيــم، حيــث  نــادي  العبــي  قدامــى 
أقيم التجمع مســاء يوم الخميس 23 
مايو الجاري على صالة نادي الشباب.

وشــهد التجمــع مشــاركة اكثــر من 70 
العبــا يمثلــون عــدة أجيــال لعبــت في 
نــادي النعيــم فــي الزمــن الجميل قبل 
مســمى  تحــت  ويكــون  يندمــج  أن 
نادي الشــباب حاليا، أعاد إلى األذهان 
ويشــارك  الجميــل.  الزمــن  ذكريــات 
فــي التجمــع الالعبيــن الذيــن اعتزلوا 
وعمــار  الكليتــي  محمــد  جيــل  مــن 
الســالطنة  عبــاس  وجيــل  هــالل، 
وعبدالواحــد اإلســكافي، وجيــل رضا 
وجيــل  الجفيــري،  وحمــزة  خميــس 
ريــاض درويــش وعيســى علي وجيل 

الوطنــي،  وعمــار  علــي  عبدالوهــاب 
علــى  وزعــوا  المتعاقبــة  واألجيــال 
بنظــام  لعبــوا فيهــا مباريــات  فــرق   7
المباريــات الودية االســتعراضية التي 
القت استحســان الجماهير الحاضرة، 
وأضافــت المتعة واإلثارة في جو من 
األلفة والمحبة اســتعادوا فيها شريط 
الذكريــات الجميلة والتقــوا زمالءهم 
الذين جاوروهم في الفريق وتفاعلوا 
المباريــات وأعطــوا نكهــة وجــوا  مــع 

جميال للمباريات.
كمــا قامــت اللجنــة المنظمــة للتجمــع 
بقــراءة الفاتحــة على المرحــوم أمين 
الوطني وذكــر مآثره وحضوره القوي 
فــي نــادي النعيــم ودعمــه ومســاندته 
لهــم في التجمــع األول الذي أقيم في 
رمضان من العام الماضي، وكان سببا 
رئيسا في نجاح الفعالية في نسختها 

األولى.

معمــر  ألقــى  الفعاليــة  نهايــة  وفــي 
قدامــى  “لجنــة  كلمــة  الوطنــي  أميــن 
العبــي نــادي النعيــم”، وألقــى رئيــس 
نــادي النعيــم ســابقًا عبدالرضــا رجــب 
كلمــة للحضــور كمــا تــم تكريــم الرعاة 
تــم  وبعدهــا  للتجمــع،  الرســميين 
السحب على جوائز للجمهور، وأخيرا 

تناول وجبة السحور.
بالشــكر  المنظمــة  اللجنــة  وتقدمــت 
والتقديــر لــكل من ســاهم فــي إنجاح 

التجمع على رأســهم الرعاة الرسميين 
النعيــم  نــادي  عاشــق  وهــم  للتجمــع، 
الســيد ميثــم قاســم محمــد مــن دولة 
عمــار،  ونظــارات  الشــقيقة،  الكويــت 
إلــى  إضافــة  النعيــم،  شــباب  ومركــز 
منطقــة  مــن  مســاهمة  شــخصيات 

النعيم. 
يذكــر أن “لجنــة قدامــى العبــي نــادي 
النعيــم” تضــم كال مــن معمــر الوطني، 

وعبدالوهاب علي، وأمين القالف.

لقطات من تجمع قدامى العبي نادي النعيم

التجمع الثاني لقدامى العبي نادي النعيم
الجميلة ــات  ــريـ ــذكـ الـ شـــريـــط  أعـــــادت  ــة  ــب ــح ــم وال بــاأللــفــة  مــلــيــئــة  أجـــــواء 

اللجنة اإلعالمية

فتاة مبدعة ومتميزة عشــقت كرة الســلة، فلم تنجح في لعبها، ولكن لم تتخلَّ عن 
حبهــا، فدمجــت حبهــا مع إبداعهــا في التصويــر لتصبح أول مصــورة فوتوغرافية 
لكرة الســلة. عشــقت أناملها مداعبة الكاميرا لتلقط أجمل الصور وأروعها، والتي 
أظهــرت لنــا فــي زواياها الكفاءة واإلبــداع، وتميزت بكونها متجــددة في لقطاتها، 

وطريقة عرضها للصور بطريقة إبداعية.

متى بدأِت في مجال  «
التصوير؟

بــدأت التصويــر فــي العــام 2012 عندمــا 
كنت في السابعة عشرة من عمري.

كيف بدأ شغف تصوير كرة  «
السلة لديك؟ 

دون  ومــن  فجــاة،  الشــغف  هــذا  تولــد   
تخطيــط مســبق، فقــد جلســت بمفــردي، 
وخطــرت فــي بالــي فكــرة تصويــر كــرة 
الســلة، وبدأت فــي تصويــر الفريق الذي 
كنــت ألعــب معه، وهو فريــق تابع لوزارة 
فقــدت  والرياضــة،  الشــباب  الشــؤون 
بتصويــر  المســؤولة  علــى  اقترحــت 
قبــول  وتــم  بالفكــرة،  فرحبــت  الفريــق، 
الفكرة من قبــل الوزارة وجعلوني أصور 
أنواعــا مختلفــة مــن األلعــاب الرياضيــة، 

وليس فقط كرة السلة.

 هل التحقِت بدورات لتعلم  «
التصوير؟ 

لتعليــم  بــدورات  التحقــت  لقــد  نعــم، 
التصويــر بشــكل عــام، ولكــن لــم ألتحــق 
الســلة  كــرة  تصويــر  تخــص  بــدورات 

بالتحديد.

 كيف انتقلت من تصوير  «
كرة السلة اإلناث إلى 

تصوير كرة السلة للذكور؟ 

اإلنســان عندمــا يحــب الشــيء ويخطــو 
أن  يريــد  ال  فإنــه  فيــه،  خطواتــه  أول 
يقــف، فيريــد أن يمضــي قدمــا إلــى ما ال 
نهايــة، وعندمــا بدأت فــي تصوير اإلناث 
رأيــت أن الحلــم الــذي أحلــم بــه أكبر من 
هــذا، فتجــاوزت هــذه المرحلــة وانتلقت 

الشــيء  هــذا  ــل  ومثَّ الذكــور،  لتصويــر 
بالنســبة لــي تحديــا كبيــرا؛ ألن حضــور 
فتيــات مالعــب الذكــور، ونظــرة العائلــة 
والمجتمــع التقليــدي والمتحفــظ يحــول 
دون تحقيــق الطمــوح، إال أنــي خطــوت 
هــذه الخطــوة الجريئة لوحدي دون علم 

أحد.

 كيف دخلِت إلى عالم  «
تصوير كرة السلة كعمل؟

 فــي محــط الصدفــة رآني شــخص لديه 
فريــق لتصوير كرة الســلة، وكان بحاجة 
إلى مصور إضافي، وبذلك كان هو سبب 
دخولــي الفعلي في هذا المجال، وعملت 
معهــم لمدة خمس ســنوات، وخالل هذه 
الخمــس ســنوات أبرمنــا عقــدا للعمل مع 
ذلــك  وبعــد  ســنتين،  لمــدة  زيــن  شــركة 
ازداد طموحــي، ورأيت أن حلمي يطمح 
إلــى المزيــد، فاســتقللت بالعمــل منفردًة، 
وعندهــا تلقيــت عرضــا للعمــل فــي نادي 

المنامة.

 هل تعتبرين نفسك  «
مصورة احترافية؟

 ال؛ ألن المحترف يجب أن يكون مثاليا، 
وأنا لست مغرورة لكي أقول إني مثالية.

 ما تعريف االحتراف  «
بالنسبة لِك؟ 

عندمــا التقــط 10 صــور جميعهــا تكــون 
جاهزة للنشــر، ومــن دون وجود أي خطأ 

بها.

 هل تلقيِت جوائز في  «
التصوير؟ 

مصــورة  أفضــل  جائــزة  تلقيــت  نعــم، 

الســنة الماضي 2018 من رئيس االتحاد 
الشــيخ  ســمو  الســلة  لكــرة  البحرينــي 

عيسى بن علي آل خليفة.

نرى أن هناك دخوال  «
لمصورات جدد في هذا 

المجال، فما رأيك؟

أنــا ســعيدة من أجــل ذلــك، ولكنني كنت 
مــن  ولكــن  االحتــكار،  أحــب  ومازلــت 
جهــة أخــرى شــيء جميــل أن تشــجعي 
اآلخرين، وأنا بذلك أشعر أنني الرئيسة.

- هل تعتبرين دخولهن  «
تقليدا لِك؟

 أنــا أرى هنــاك الكثيــر يقلدوننــي، ولكــن 
لــن  فإنهــن  تقليــد،  هــذا  كان  إن  حتــى 
يصلــوا مســتواي، ولن يقدمــوا كتقديمي 

وعندمــا  أصليــا،  يبقــى  واألصلــي 
يقلدونني، فإنهم يثبتون لي أني وصلت 
مكانــة كبيــرة، وإنهم يحاولــون الوصول 

لي، فيشعرني ذلك بالسعادة.

 ما الشيء الذي يميز  «
صور طاهرة عن باقي 

المصورات؟ 

كــرة  ففــي  تميزنــي،  التــي  هــي  اللقطــة 
لقطــات  تأخــذي  أن  الصعــب  مــن  الســلة 
مقربــة، والتقريب يمنحك الحصول على 
صــورة مثاليــة، وهــذا الــذي يميزني؛ ألن 
ليس هناك مصور في صاالت كرة الســلة 
البحرينية استطاع فعلها، وباإلضافة إلى 

عمل تعديالت كثيرة على برامج عدة.

 هل تعرضِت للنقد كونك  «
أنثى وسط الرجال؟ 

نعــم، لقــد تعرضــت لنقد حــاد، وهناك من 
حاول اإلساءة إلى سمعتي، وبسبب هذا 
والدتــي منعتني من التصوير لمدة ســنة 
وبعــد ذلــك اقتنعــت والدتــي بالتصويــر 
عندما قدمت لي شركة زين عرض عمل، 

ومن حينها بدأت بدعمي.

 التصوير هواية أم عمل  «
بالنسبة لك؟ 

كان  بدايتــي  فــي  ولكــن  معــا،  االثنــان 
التصوير هواية.

 إنجازات تطمحين بالوصول  «
لها؟ 

أصبــح  أن  البدايــة  فــي  طموحــي  كان 
واســتطعت  المنامــة،  لنــادي  مصــورة 
وطمحــت بــأن أكــون مصورة فــي اتحاد 
كــرة الســلة وأصبحــت، واآلن طموحــي 

بأن أصبح مصورة لـ “فيبا” كرة السلة.

 من هم المصورون الذين  «
تستقين منهم أفكارك؟ 

ال يوجــد شــخص معيــن، ولكــن عندمــا 
تعجبني فكرة أحاول تطبيقها.

 هل هناك موقف أثر في  «
حياتك بشكلي إيجابي؟

نعــم، عندمــا قــدم نــادي المنامــة لي دعم 
في خطوة كانت بالنسبة لي كالحلم.

- هل هناك موقف أثر  «
بحياتِك بشكل سلبي؟ 

نعــم، هنــاك الكثيــر، فأنا فتاة ال تســتطيع 
أن تســكت عــن الخطأ، وربمــا يكون هذا 
أتلقــى كالمــا  ولكــن عندمــا   ، فــيَّ عيــب 
جارحا أو مســيئا من قبل أي شــخص أو 
الجمهــور كمثــال ال أســتطيع أن أتمالــك 
نفســي، وآخــر موقــف حــدث لــي عندمــا 
تعــرض لي شــابان من النــادي األهلي أثر 
فــيَّ كونــي فتــاة لوحــدي وســط جمهــور 

كبير من الشباب.

 هل تسعين في التنوع في  «
مجاالت التصوير أم فقط 
تركزين في كرة السلة؟ 

كــرة الســلة هــي األهم بالنســبة لــي، لكن 
أفكر في تصوير األطعمة.

 نصيحة تقدمينها في  «
هذا المجال؟ 

نصيحتــي أقدمها للمبتدئيــن وبالتحديد 
البنات، كوني واثقة من نفسِك، واجعلي 
حتــى  الثقــة؛  بهــذه  يشــعرون  الجمهــور 

يثقوا بعملِك وإبداعِك.

مريم وداعي 

 طالبة إعالم من جامعة البحرين
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نهائي مصيري
يدخــل المــدرب اإليطالــي ماوريتســيو ســاري اليــوم األربعاء الــى الملعــب األولمبي في 
باكــو الــذي يحتضــن نهائي مســابقة الــدوري األوروبي “يوروبــا ليغ” في كــرة القدم بين 
فريقــه تشلســي وجــاره اللندنــي أرســنال، وســط غمــوض يلــف مســتقبله حتــى لــو توج 
باللقب القاري، وذلك في ظل التقارير التي تتحدث عن إمكانية االنتقال الى يوفنتوس 

لخالفة ماسيميليانو أليغري في االشراف على عمالق مدينة تورينو.

وعاش ساري فترة صعبة في موسمه األول 
كمدرب لتشلسي. وعلى رغم نجاحه بإنهاء 
الــدوري الممتــاز فــي المركز الثالــث المؤهل 
الــى دوري أبطــال أوروبــا الموســم المقبــل، 
وبلــوغ نهائــي “يوروبــا ليــغ”، يبــدو مصيــر 
الريــح،  الســابق فــي مهــب  نابولــي  مــدرب 

حتى بغياب عقد مضمون مع يوفنتوس.
وتشــير التقارير الى أن تشلســي لن يحاول 

االحتفــاظ بخدماته إذا كانت هناك عروض 
مــن يوفنتــوس أو أي فريــق آخــر، فــي ظــل 
الحديث أيضا عن رغبة روما بالتعاقد معه.

ومــع عقوبــة حرمــان تشلســي مــن إجــراء 
تعاقــدات جديــدة لفترتي انتقــاالت )إال في 
أمــام  المقــدم  االســتئناف  فــي  نجــح  حــال 
محكمــة التحكيــم الرياضي(، والحديث عن 
توجــه نجــم الفريــق البلجيكــي إديــن هازار 

لالنتقــال الــى ريــال مدريــد اإلســباني، مــن 
المتوقع أن يكون الموسم المقبل صعبا على 
أي مدرب، ما يجعل ســاري خارج حســابات 
أبراموفيتــش  رومــان  الروســي  المليارديــر 
طموحــات  مســتوى  الــى  يرتــق  لــم  ألنــه 
األخيــر مــع فريق فــي كامل عطائــه، فكيف 
الحــال وهو دون أبرز نجومه، ومحروما أي 

تعاقدات جديدة.

بانتقــال  أليغــري  اســم  ارتبــاط  مــع  لكــن 
محتمل الى تشلسي بعد الطالق بينه وبين 
لقبــه  الــى  األخيــر  قيــادة  رغــم  يوفنتــوس 
الثامــن تواليــا فــي الــدوري اإليطالــي، هناك 
بديــل محتمــل ينتظــر فــي األفق مــا يجعل 
ســاري عازمــا علــى إنهــاء الموســم بأفضــل 
طريقــة لتعزيــز أســهمه فــي أروقــة النــادي 
اللندني ومدرجات ملعبه ستامفورد بريدج 

أيضا.
فــي  أساســيا  معيــارا  النهائــي  وسيشــكل 
الُحكــم على نجاح أونــاي إيمري في مهمته 
علــى رأس اإلدارة الفنية لنادي أرســنال من 
عدمــه فــي نهائــي مســابقة يعــد اإلســباني 

خبيرا في إحراز ألقابها.
وقــاد إيمــري فريقه الســابق إشــبيلية الى 3 
ألقــاب تواليــا في “يوروبا ليــغ” بين العامين 

النجــاح  كــرر  حــال  وفــي  و2016،   2014
علــى الملعــب األولمبــي فــي باكــو األربعــاء، 
األكثــر  عامــا،   47 البالــغ  المــدرب  ســيصبح 
تتويجــا فــي المســابقة القاريــة الثانيــة مــن 

حيث األهمية لألندية بعد دوري األبطال.
ويســتطيع أرســنال إصابة أكثر من عصفور 
بحجــر واحد بحــال رفع الكأس في عاصمة 
أذربيجــان، اذ ســيحقق أول لقــب قــاري لــه 
منــذ 25 عاما، ويضمن المشــاركة في دوري 
األبطــال فــي الموســم المقبــل، بعدمــا غــاب 
عنه في الموســمين األخيرين، وحل خامسا 
فــي ترتيب الــدوري اإلنجليــزي الممتاز في 
2018 - 2019، أي خــارج المراكــز األربعــة 

األولى المؤهلة.

مسك الختام

وكاالت

قــال إيــدن هــازارد إن إحــراز لقب الــدوري األوروبي لكرة القدم على حســاب 
أرسنال اليوم األربعاء سيمثل مسك الختام لمسيرته مع تشيلسي.

وســيدخل الالعب البلجيكي المرشــح 
لالنتقال إلى ريال مدريد العام األخير 
الموســم  تشيلســي  مــع  تعاقــده  فــي 
المقبل ورفض تمديد التعاقد ما يعني 
أن النادي اللندني سيفقده دون مقابل 

إذا لم يقرر بيعه هذا العام.
وأبلغ هازارد الصحفيين”هذا ســيكون 
جيــدا وســيمثل لقبــا أخيــرا جيــدا. إذا 
كانــت هــذه مباراتــي األخيــرة فأتمنى 

أن أجلب اللقب.
يحظــى  لــذا  أوروبــي  لقــب  ”هــذا 
بأهمية بالنســبة لي وللنــادي وللمدرب 

وللمشجعين.
إن  يهــم  ال  النهائــي  تخــوض  ”عندمــا 
كان ذلــك فــي دوري أبطــال أوروبــا أو 
الرابطــة  كأس  أو  األوروبــي  الــدوري 
فأنــت تريــد فقــط الفــوز وتريــد جلب 

اللقب واالحتفال بذلك“.

وفــاز هازارد بلقب الــدوري اإلنجليزي 
مرتين وبكأس االتحاد اإلنجليزي مرة 
واحــدة وبــكأس الرابطــة مــرة واحدة 
منــذ االنتقــال إلى تشيلســي قادما من 

ليل في 2012.
 15 وصنــع  هدفــا   16 هــازارد  وأحــرز 
هــذا  اإلنجليــزي  الــدوري  فــي  هدفــا 
المركــز  تشيلســي  ليحتــل  الموســم 
الثالــث فــي المســابقة وقــال الالعــب 
علــى  ينصــب  تركيــزه  إن  البلجيكــي 
النهائي رغم التكهنات حول مستقبله.
وأضاف ”في الوقت الحالي لم يحدث 
أي  أقــول  أن  يمكــن  لــذا ال  أي شــيء 
شيء. األمر يتعلق بالنادي. لكن بعيدا 

عن ذلك فقد أديت موسما جيدا.
علــى  ينصــب  تفكيــري  فــإن  ”لــذا 
مــا  ســنرى  النهائــي  بعــد  القــدم.  كــرة 

سيحدث“.

إيدن هازارد

المجد األوروبي بإنتظار تشيلسي وأرسنال

وكاالت

فيليبي أوغوستو

وكاالت

أعلــن نــادي بورتــو البرتغالــي لكــرة القدم في بيان لســلطات البورصــة المحلية في 
وقت متأخر اإلثنين أن مدافعه الدولي البرازيلي فيليبي تعاقد مع اتلتيكو مدريد 

االسباني مقابل 20 مليون يورو.

ولــم يفصح الناديان عن اي معلومات 
إضافيــة. وانتقــل فيليبــي أوغوســتو 
دي ألميــدا مونتيــرو )30 عامــا( الــذي 
مــع  واحــدة  دوليــة  مبــاراة  خــاض 
منتخــب بــالده، إلى بورتو فــي يونيو 
كورنثيانــز  نــادي  مــن  قادمــا   2016

البرازيلي.
فيليبــي  مــع  التعاقــد  صفقــة  وتأتــي 

لتعويــض رحيــل قائــد أتلتيكــو قلــب 
الدفــاع االوروغويانــي دييغو غودين 
)33 عامــا( بعــد 9 مواســم قضاهــا مــع 

فريق العاصمة.
وكان بورتــو أعلن في مارس الماضي 
إديــر  البرازيلــي  مدافعــه  انتقــال 
ميليتــاو )21 عامــا( الــى ريــال مدريد، 

جار أتلتيكو، مقابل 50 مليون يورو.

أتلتليكو يضم فيليبي

sports@albiladpress.com

األربعاء
29 مايو 2019 

2420 رمضان 1440

قال االتحاد البرازيلي لكرة القدم إن داني ألفيس العب باريس سان جيرمان سيحمل شارة قيادة 
المنتخب الوطني في كأس كوبا أميركا الشهر المقبل بدالً من نيمار زميله في النادي الفرنسي.

 وتقــام كوبــا أميــركا فــي الفترة 
مــن 14 يونيــو إلــى الســابع مــن 
يوليــو، وتلتقــي البرازيــل، التــي 
لــم تحــرز اللقــب منــذ 2007، مع 
بوليفيا في المبــاراة االفتتاحية 
فــي ســاو باولــو قبــل أن تواجــه 

فنزويال وبيرو.
فــي  البرازيلــي  االتحــاد  وقــال   
ألفيــس ســيكون  بيــان ”دانييــل 
الوطنــي  للمنتخــب  قائــًدا 
البرازيلي في مباراتيه الوديتين 
أمام قطر وهندوراس وفي كوبا 

أميركا بالبرازيل 2019“.
األيمــن  الظهيــر  إبــالغ  وتــم   
ألفيــس، الذي خاض 138 مباراة 

بــدوره  البرازيــل،  مــع  دوليــة 
وارتــدى  األحــد.  يــوم  الجديــد 
ألفيــس )36 عاًمــا( شــارة قيــادة 
مــن  مناســبات   4 فــي  البرازيــل 
الفــوز  خــالل  آخرهــا  كان  قبــل، 
ــا في  1 - صفــر علــى ألمانيــا وديًّ

.2018
البرازيــل  مــدرب  تيتــي  وأعلــن 
نيمــار قائًدا للمنتخــب البرازيلي 
دور  مــن  الفريــق  خــروج  بعــد 
الثمانيــة فــي كأس العالــم علــى 
الماضــي،  العــام  بلجيــكا  يــد 
لكنــه واجــه ضغوًطــا مــن أجــل 
استبدال الالعب البالغ من العمر 
27 عاًما بسبب مشاكله المتعلقة 

باالنضباط.
 وعاقــب االتحاد الفرنســي لكرة 
ثــالث  باإليقــاف  نيمــار  القــدم 
مباريــات فــي وقــت ســابق هــذا 
علــى  االعتــداء  بســبب  الشــهر 
مشجع بعد خسارة باريس سان 
جيرمان في نهائي كأس فرنســا 
أمام ســتاد رين، وذكــرت تقارير 
أنــه دخــل أيًضــا فــي مشــاحنات 
مع زمالئه في النادي الفرنسي.

لكــرة  البرازيلــي  االتحــاد  وقــال 
القــدم إن تيتــي أبلــغ نيمــار يوم 
قائــًدا  يكــون  لــن  بأنــه  الســبت 
كوبــا  فــي  الوطنــي  للمنتخــب 

أميركا.

وكاالت

داني ألفيس

وكاالت

صعد فريق يونيون برلين إلى دوري الدرجة األولى األلماني لكرة القدم ألول 
مــرة فــي تاريخــه بعــد أن تعادل على أرضه بدون أهداف مع شــتوتجارت في 
إياب ملحق الصعود لدوري األضواء ليفوز بفضل قاعدة احتســاب األهداف 

خارج الملعب بعد أن تعادل ذهابا 2-2.

برليــن  ليونيــون  تســديدتان  واصطدمــت 
بالقائــم في الدقيقتيــن 66 و67 في مباراة 
شــهدت جهــدا بدنيــا كبيــرا. لكــن الهدفيــن 
مبــاراة  فــي  الفريــق  أحرزهمــا  اللذيــن 
ضمنــا  شــتوتجارت  ملعــب  علــى  الذهــاب 
األضــواء  لــدوري  برليــن  يونيــون  صعــود 
برليــن،  يونيــون  وأنهــى  المقبــل.  الموســم 
الــذي ســينضم إلى هيرتا برليــن في تمثيل 
ثمانيــة  آخــر  األضــواء،  بــدوري  العاصمــة 
مواســم ضمــن الفــرق العشــرة األوائــل في 

دوري الدرجة الثانية.
الرياضــي  المديــر  رونيــرت  أوليفــر  وقــال 
للنــادي ”اســتحق الفريــق الصعــود بعد هذا 
الموسم. اختار الالعبون الطريق األصعب. 
إنــه شــعور عظيــم أن نمنــح الجمهــور مــا 

يحبونه“.

رقــم  النــادي  هــو  برليــن  وأصبــح يونيــون 
56 الــذي يلعــب فــي دوري الدرجــة األولى 

األلماني منذ بدايته.
أمــا شــتوتجارت، الــذي أنهــى الموســم في 
المركــز 16، فهــذه هــي المــرة الثانيــة التــي 
يهبــط فيهــا خــالل أربعــة مواســم والمــرة 

الثالثة في تاريخ النادي.
وقال نيكو فيليج مدرب شــتوتجارت ”من 
الصعــب علــي أن أفكــر فــي أي شــيء فــي 

هذه اللحظة.
”فــي نهايــة المطــاف صعــد يونيــون برليــن 
لــدوري األضــواء ويســتحق ذلــك. أخفقنــا 
في مهمتنا. ولهذا أشعر بخيبة أمل كبيرة“.
وصعــد كولونيا وبادربورن مباشــرة لدوري 
األضواء بينما هبط نورمبرج وهانوفر إلى 

دوري الدرجة الثانية.

هبوط شتوتجارت

نيمار يفقد شارة قيادة البرازيل

رحيل جاتوسو
وكاالت

قــال مصــدر وثيــق الصلــة باألمــر إن ميالنــو ســيعلن رحيــل مدربه 
جينــارو جاتوســو عــن منصبــه في النــادي المنتمي لــدوري الدرجة 

األولى اإليطالي لكرة القدم.

وقاد جاتوســو، الذي يتولى منصبه منذ 18 شــهرا، ميالنو إلى المركز 
الخامــس فــي الــدوري اإليطالي هذا الموســم ليخفق فــي التأهل إلى 

دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بفارق نقطة واحدة.
وتعــرض المــدرب البالــغ عمــره 41 عامــا لضغــوط كبيرة خــالل توليه 
المســؤولية وثــارت تكهنــات عديــدة حــول مســتقبله خــالل الموســم 

نفسه.
وقضــى جاتوســو، العــب وســط إيطاليــا الســابق، أغلب مســيرته مع 
ميالنــو ولــم يعمــل كمدرب فــي دوري الدرجــة األولــى اإليطالي قبل 
تعيينــه فــي منصبه الحالي في نوفمبر تشــرين الثاني 2017 لخالفة 

فينشنزو مونتيال.
وقاد جاتوســو ميالنو الحتالل المركز الســادس الموسم الماضي كما 

بلغ نهائي كأس إيطاليا قبل أن يخسر أمام يوفنتوس.
وهذا الموسم خسر ميالنو أمام التسيو في قبل نهائي كأس إيطاليا 

كما ودع مسابقة الدوري األوروبي من دور المجموعات.
لكــن اإلخفــاق األكبــر تمثــل فــي الفشــل فــي التأهــل لــدوري األبطــال 
مــا يعنــي غياب ميالنو للموســم الســادس علــى التوالي عــن البطولة 

القارية الشهيرة التي توج بلقبها 7 مرات.

األربعاء 29 مايو

الدوري األوروبي
النهائي

تشيلسيأرسنال 22.00
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إعداد: هبة محسن

أقامت شــركة تســهيالت البحرين غبقتها الرمضانية لموظفيها في فندق الريتز كارلتون بحضور الرئيس التنفيذي لشــركة البحرين للتســهيالت التجارية عادل حبيل وعدد 
من أعضاء اإلدارة التنفيذية. 

ويأتــي تنظيــم الغبقــة الرمضانيــة ضمــن 
برامــج الشــركة التــي ترمــي إلى ترســيخ 

بيــن الموظفيــن، ودعــم أواصــر  العالقــة 
وتضمنــت  الجميــع.  بيــن  والمحبــة  الــود 

الغبقة هذا العام على العديد من األنشطة 
المســابقات  ذلــك  فــي  بمــا  الترفيهيــة 

والجوائــز المتنوعــة باإلضافــة إلى ســوق 
خيري لألسر المنتجة.

“التسهيالت” تقيم الغبقة السنوية

اســتضافت الكليــة الملكيــة للجراحيــن في إيرلنــدا - جامعــة البحرين الطبية 
)RCSI Bahrain(، بالتعاون مع مستشفى اإلرسالية األميركية )AMH(، حملة 

توعية عن مرض ارتفاع ضغط الدم وذلك في مجمع السيف، المحرق.
شــارك اكثــر مــن 20 موظــف وطالــب مــن الجامعــة باإلضافــة الــى موظفــي 
المستشــفى فــي الحملــة التــي نظمتهــا إدارة المشــاركة المجتمعيــة وكليــة 

التمريض والقبالة بالجامعة.
وتــم توفيــر الفرصــة لطلبــة الطــب والتمريــض للعمــل مــع أطبــاء وممرضيــن 
باإلضافــة الــى اخصائي امراض القلب واخصائي تغذية لتثقيف الزوار حول 
مــرض ارتفــاع الــدم وأخــذ تفاصيل وتاريــخ المشــاركين، وتزويدهم بمؤشــر 

كتلة الجسم وتوفير ضغط دم مجاني وفحص نسبة السكر في الدم.

حملة توعوية عن ارتفاع 
ضغط الدم

29 مايو 2019 األربعاء
للتواصل: 2417111509 رمضان 1440

أقامــت شــركة الخليــج لصناعــة البتروكيماويات احتفاليتها الســنوية العائلية بأمســية الصحة والســالمة والتي ُأقيمت هذا 
العام تحت شــعار )رحلة المســتقبل إلى الســالمة(، حيث شــهدت األمســية حضور جمع غفير شمل أعضاء اإلدارة التنفيذية، 

ورئيس نقابة العمال، وكافة موظفي الشركة وعائالتهم إلى جانب عدد من الضيوف والمدعوين.

يــوم  مســاء  األمســية  ُأقيمــت  وقــد 
الجــاري،  مايــو   23 الموافــق  الخميــس 
الرحمــن  عبــد  الشــركة  رئيــس  وألقــى 
االحتفــال  بدايــة  فــي  كلمــة  جواهــري، 
رحــب فيها بالحضور ونقــل لهم تحيات 
رئيــس وأعضــاء مجلس إدارة الشــركة، 
الكلمــة عــن تقديــره  كمــا أعــرب خــالل 
لكافة موظفي الشــركة وأفراد عائالتهم 
علــى  عــام  كل  فــي  يحرصــون  الذيــن 
التواجــد والمشــاركة فــي هــذه الفعاليــة 
الهامــة التــي ُتعتبر مناســبة يجتمع فيها 
الموظفــون معــًا كأســرة واحــدة في هذا 
الشــهر الفضيل لالحتفاء بجهود الشركة 
ونجــاح برامجهــا التــي تقــوم بتنفيذهــا 

طوال العام.
وبهذه المناســبة، أكــد جواهري بأن هذه 
االحتفالية هي موعد ينتظره الموظفون 
باعتباره مناسبة لالحتفاء بنجاح كل ما 
قدمــوه لتكريــس الســالمة والمحافظــة 
علــى البيئة، مشــيرًا إلى أن هــذا التجمع 
العائلــي هــو أيضًا مناســبة جيــدة إللقاء 
الضــوء علــى اإلجــراءات التــي تتخذها 
الشــركة مــن أجل االســتعداد للمســتقبل 
وبخاصــة فــي ظل التطــورات الســريعة 
التــي يشــهدها قطــاع الصناعــة بصــورة 
البتروكيماويــات  وصناعــة  عامــة 

واألسمدة بصورة خاصة.
كلمتــه  فــي  الشــركة  رئيــس  أشــار  كمــا 

إلــى التطــور التقنــي الهائــل، ومــا تبذلها 
جهــود  مــن  الصــدد  هــذا  فــي  الشــركة 
التطــورات خاصــة  هــذه  لمواكبــة مثــل 
التــي  الســكانية  الزيــادة  وجــود  فــي 
تفــرض على قطــاع األســمدة الكثير من 
الضغوطــات والتحديــات، بمــا فــي ذلــك 
يتناســب  كــي  اإلنتــاج  زيــادة  ضــرورة 
مــع الزيــادة الرهيبــة في أعداد الســكان، 
مشــددًا علــى أهميــة العمــل علــى وضــع 
رؤية مستقبلية واضحة، وإستراتيجية 
الســالمة  بمســائل  يتعلــق  فيمــا  مرنــه 
والصحــة والبيئــة تعتمــد علــى االبتــكار 

واالبداع.

حشود غفيرة تشارك “جيبك” احتفال السالمة
ــة تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى االبــــتــــكــــار واإلبـــــــــداع ــي ــل ــب ــق ــت ــس ــة م ــ ــرؤيـ ــ جــــــواهــــــري: نـــتـــطـــلـــع لـ
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ــر من  العشر األواخــ مــع دخــولــنــا 
ــشــهــر الــفــضــيــل تـــبـــرز مــظــاهــر  ال
في  الــنــاس  عليها  اعــتــاد  شعبية 
ومــنــاطــق  وقــــرى  مـــدن  مختلف 
منها،  الشعبية  السيما  البحرين، 
ــزال تــحــافــظ على  تـ الــتــي ال  أي 
مظاهر  وهــي  القديمة،  هويتها 
وتــتــنــوع  رمـــضـــان،  شــهــر  وداع 
منطقة  مــن  وتختلف  األنــشــطــة 
ــى أخـــــــرى، فـــمـــن األمـــســـيـــات  ــ إلـ
الــــدعــــائــــيــــة والــــمــــحــــاضــــرات 
ومنها  الميدانية،  إلى  الوعظية، 

الشباب  مــن  مجموعات  تنظيم 
يجوبون الشوارع في وداع شهر 
رمضان كصورة كرنفالية بالفرق 
واألهــازيــج  والــطــبــول  الشعبية 
قبيل:  مــن  عليها  اعــتــادوا  الــتــي 
“يا الـــوداع... يا الـــوداع... عليك 
ــا شــهــر الـــصـــيـــام...  الــــســــام... يـ
ودعــوا يا كــرام... شهر الصيام”، 
وأشهر  األشهر،  األهزوجة  وهي 
المناطق التي يؤدي فيها الوداع 
ــمـــحـــرق  ــاع الـــشـــرقـــي والـ ــ ــرفـ ــ الـ

ومدينة عيسى.

يا الوداع.. يا الوداع.. يا شهر الصيام

29 مايو 2019 األربعاء
24 رمضان 1440
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كشــفت الفنانة الســعودية وعــد لمتابعيها وجمهورها فــي التواصل 
االجتماعي عن عيوب بشرة النجمات، والتعديالت التي يجرينها على 
صورهن عبر برنامج “فوتوشوب” من أجل تنظيف مشاكل البشرة، 

ويظهرن بأحلى شكل.
ونشــرت الفنانة وعد عبر حسابها في “إنســتغرام”، صورة لها قبل 

وبعد تعديلهــا على برنامج “فوتوشــوب”، وارفقتها بالتعليق: شــكر 
خاص لبرنامج الفوتوشوب هذي صورة من تصوير شهد الرويضان، وبعد 
التنظيف والسمكرة طلعت كذا عشان ال تنخدعوا بالفنانات والمشاهير.

تداول مجموعة من رواد التواصل االجتماعي، صورًا للفنان السعودي 
خالد ســامي، وهو في غرفة العناية المركزة، بأحد المستشــفيات 
فــي جدة بالســعودية، جرّاء أزمــة صحية حرجة، أصابته بشــكل 

مفاجئ.
ونشــر اإلعالمي الســعودي راشــد العقيــل، صورة للفنــان خالد 

ســامي، راقًدا في العناية المركزة، مغردا: “الفنان خالد سامي يرقد 
فــي العناية المركزة في حالة حرجة.. ال تحرموه من دعواتكم. وشــارك 

محمد سالمة، صورة سامي، قائاًل: نسأل الله أن يشفي الفنان الكبير.

أصــّر األطبــاء علــى إبقــاء الفنانــة رجــاء الجــداوي داخــل إحــدى 
المستشــفيات الخاصــة لتلقي العــالج تحت المالحظــة الطبية 
لمــدة يومين حيــث أنها تعاني من ارتفاع ضغــط الدم وخلل في 

انتظام وظائف الجسم.
ولقد أخضعوها لمجموعة فحوصات وتحاليل داخل المستشفى 

بعدما عانت من إجهاٍد شــديد فور عودتهــا من دولة اإلمارات بعيد 
مشــاركتها في حفل ألحد العالمات التجارية الشهيرة برفقة مجموعة 

من الفنانين المصريين، علمًا أن األطباء طمأنوا الفنانة القديرة بأنها ستعود لمنزلها.

الجداوي في المستشفىمرض خالد ساميفوتوشوب النجوم

 للتواصل واإلضافة: 
tariq.albahar@albiladpress.com األربعاء

“اللَُّهمَّ إِنِّي أَْسَأُلَك ِفيِه َما 

ُيْرِضيَك، َوأَُعوُذ ِبَك ِفيِه 

ا ُيْؤِذيَك، ِبَأْن أُِطيَعَك  ِممَّ

َواَل أَْعِصَيَك، َيا َعاِلمًا ِبَما 

ِفي ُصُدوِر اْلَعاَلِميَن”.

هل أنت مع عودة المسلسالت التراثية في التلفزيون؟
أعمال بحرينية خالدة مثل ســعدون ونيــران وحزاوي الدار

طارق البحار

تعــود البحرينــي منــذ القــدم علــى مــع المسلســات التراثيــة الجميلــة مثــل حــزاوي الــدار 
وسعدون ونيران وحسن ونور السنا، هدوء وعواصف غيرها من مسلسات حفرت بقوة 
احداثها في الذاكرة الفنية البحرينية والخليجية، ووصلت الى ما هو ابعد من النجاحات، 
خصوصا في فترة التســعينات، مسلســات كانت تذاع بعد اطاق مدفع اإلفطار تتناول 
قصــص تراثيــة بحرينيــة جميلة وبأيــادي بحرينية مثــل المخرج البحرينــي المبدع احمد 
يعقــوب المقلــة وتصويــر الرائــع عبدالرحمــن المــا وبنجــوم بحرينيــة، وبابداعــات راشــد 

الجودر وعلي الشرقاوي وغيرهم.

ــذه الــمــســلــســات  ــل نــجــاحــات هــ ــ ــ ــن اوائ مـ
مسلسل غناوي بو تعب الذي سلط الضوء 
بها  اشتهر  والتي  الماضي  في  المهن  حول 
اسكتشات  خــال  مــن  البحريني  المجتمع 
ملك  عــبــدهللا  الكبير  النجم  ــأداء  بـ غنائية 
وتوالت االعمال الناجحة تباعا البيت العود 
ــدار وال ننسى  ــ ال لـــول وحــــزاوي  وفــرجــان 
جمعان  للمبدع  وســعــدون  نــيــران  مسلسل 
الناجحة  الــرويــعــي وغــيــرهــا مــن األعــمــال 
حتى األعوام األخيرة وصوال الى مسلسل 

سوالف طفاش.
في  الــبــاد  صفحة  متابعي  اراء  وتباينت 
على  واكـــدوا  بالخبر  واشـــادو  االنستغرام، 
ضـــــرورة عــــودة انـــتـــاج هــــذه االنــــــواع من 
arahma� المتابع علق  حيث   المسلسات، 
nalsanad قائا: “نحتاج لمسلسات تمثل 
في  واالخــاق  القيم  تــزع  الوطنية  الهوية 
fakhroo_mo� وقــال الــقــادمــة”،   االجــيــال 

البحرينية  الــمــســلــســات  “زمــــن   :hamed
االصيلة زمن جميل وراح بس اذا بيرجعونه 
وبيتركون النكد والتفاهات افضل وأرقى”، 
وقال sadiq_shaabani81: “من الداعمين 
المسلسات  من  النوع  هــذا  لعودة  وبشدة 
فــالــمــســلــســات الــتــراثــيــة أكــثــر فــائــدة في 
ــتــراث ومــا هــي الــعــادات  توضيح مــاهــو ال
“نعم   :jamal_hilal1970 وقــال  والتقاليد” 
الن يــعــكــس ويــجــســد مـــوروثـــنـــا وعــادتــنــا 
وحياة األجداد كما نحافظ على ثقافتنا فل 
المسلسات  بدل  وتقاليدنا  عادتنا  نحافظ 

الغير هادفة”.
ah�  الفنان البحريني المبدع احمد الفردان

medelfardan شاركنا التعليق وقال: “بكل 
والحكايات  بالقصص  مليء  تراثنا  تأكيد، 
ذاكرتنا  ترميم  ــادة  إعـ مــن  والبـــد  الــمــؤثــرة 

وذاكرة األجيال القادمة بها “.

“:نعم   :budoori87 للمتابع  تعليق  وفــي 
نفس  وفي  فينه  تاثر  اعمال  نتمنى  وبقوه 
حاوه اعمال االول..زمن الطيبين كل شي 

فيه حلو ومختلف ماظن يعود”
ــدون  وبـ وبــشــده  نــعــم   :m_altameemiو
أدنـــى شـــك.. نعم لــعــودة كــل مــاهــو يرسخ 
والعادات  والمبادئ  للقيم  نعم  الذاكرة  في 
san�  والتقاليد نعم لهيبة االء”، اما المتابع
مخالف  رأي  لــديــه  كــانــت  فــقــد   joob123
بس  خـــاص..  القديم  مــن  بسنا  “ال  وقـــال: 
الى  ترتقي  الحالية  المسلسات  من  اتمنى 
الكتاب  دعــم  محتاجين  أفــضــل..  مستوى 

والمؤلفين وتشجيعهم وبس”.
 shabab_al_jabalah الرغبة  على  ووافق 
قيم  كله  حاليا  الموجود  ألن  “نعم  وقـــال: 
وممارسات غير سويه وتنشر بعض األفكار 

وفيها  أخاقنا  تناسب  وال  مناسبة  الغير 
عبر  فيها  التراثية  مسلسات  امــا  انحال 

وقصص من الماضي الجميل”.
في  كتب  فقد   ebrahim19701978 امــا 
عــودة  نتأمل  “نعم  باالنستغرام:  صفحتنا 
المسلسات القديمة التي لها صدى إيجابي 
للمشاهد بدل المسلسات الحالية اللي مالها 
هدف وال فائدة كلها تجارية وشو ومكياج 
واستعراض المابس والخ استنزاف مئات 
اآلف الــدنــانــيــر والــمــايــيــن عــلــى فــاضــي”. 
وقال ahmad_arb1990: “ياريت يرجعون 
مسلسات اول المسلسات الطيبه فرجان 
سعدون  االيــاويــد  ملفا  الــعــود  البيت  ــول  ل

ــرور وغــيــرهــم بــعــد”، وتمنى  سـ
alnoubi1960: “نتمنى انشوف 
محلية  بــحــريــنــيــة  مــســلــســات 
بــنــفــس مــســتــوى الــمــســلــســات 
الــبــحــريــنــيــة الــســابــقــة بــوجــوه 
بحرينية. وبامكان االعام بناء 
قرية تراثية على الطراز القديم 
من  بالقرب  البحر  شاطي  على 
لهذه  واســتــخــدامــهــا  الــبــر  راس 

المسلسات”.
 :abu_abdulla_7 وقـــــــال 
هذي  مثل  عـــودة  نتمنى  “نــعــم 
تنسى  ال  سنين  المسلسات.. 
نشاهد  ــحــن  ون ــشــاشــة  ال عــلــى 
ــدون ومــســلــســل  ــعـ مــســلــســل سـ
ــور  ســـرور ومــســلــســل حــســن ون
ومسلسل  ــعــود  ال الــبــيــت  ومسلسل  الــســنــا 
فكان   zahra_bah2 امــا  والــكــثــيــر”  نــيــران 
االعـــادة وقــالــت: “عودتها يعني  رأي حــول 
أو  المستوى؟  بنفس  اعــمــال  انــتــاج  اعـــادة 
حاليا  يعرض  ترى سعدون  اعادة عرضها؟ 
وبقية االعمال موجودة في اليوتيوب.. ما 
نتمنى اعادة اعمال بهذه المستوى، نطمح 
لــافــضــل وكـــل هـــذا يــحــتــاج وزيــــر يــؤمــن 
يوجه  نتمنى  ف  ــا  ــدرامـ والـ الــفــن  بأهمية 
 “ :umnader5 سؤال للوزير نفسه”، وقالت
نبغي مسلسات تفرح نبغي نضحك نبقي 

مسلسا طفاش وجسوم”.

  مجلس محمد بن عبداهلل الهرمسي الهاجري 38815000 
الرفاع الغربي 

  مجلس أحمد سلمان كمال 39604920 الرفاع الشمالي 
  مجلس عبداهلل أحمد ناس وأوالده 17725028 الرفاع 

الشرقي
  مجلس محمد جاسم أحمد عليوي 39644611 بوقوة

  مجلس محمد إبراهيم الشروقي 36996666 الرفاع 
الشمالي 

  مجلس محمد عبداهلل عيسى المناعي 39671444 
القضيبية

  مجلس مشعل بن مال اهلل البورشيد 33008275 الرفاع 
الشرقي 

  مجلس أبناء المرحوم عبدالكريم بن أحمد األنصاري 
 17710911

  مجلس إبراهيم محمد علي زينل 39632020 الجفير
  مجلس محمد بن الشيخ إسحاق 39888000 بوعشيرة

  مجلس أحمد إبراهيم بهزاد 39691122 الناصفه
  مجلس علي بن عبداهلل النصوح 39665699 سماهيج 
  مجلس المهندس عبداهلل سعد الحويحي 39913444 

قاللي
  مجلس السيد محمد السيد علوي العلوي وأوالده 

39688825 بالد القديم
  مجلس أهالي الجسرة 39555565 الجسرة 

  مجلس جمعية مدينة عيسى الخيرية االجتماعية 
33075044 مدينة عيسى

  مجلس أبناء المرحوم ابراهيم قمبر 39625101 مدينة 
حمد

  مجلس ميرزا سلمان خلف 37104440 الجنبية 
  مجلس فايزة إبراهيم الزياني )للنساء فقط( 17791025 

سار
  مجلس الدكتور محمد حسن الحمران 39594955 الدراز

  مجلس بومروة 34248132 المحرق 
  مجلس عائلة الشيخ صالح 39467272 البسيتين 

مجلس عبداللطيف عبدالرحيم جناحي 39656863 المحرق 
  مجلس عبداهلل خليفة النعيمي 39066902 حالة السلطة 

  مجلس محمد إبراهيم الحدي 33301015 قاللي 
  مجلس حسن أحمد البوعينين 36644744 البسيتين

  مجلس ماجد إبراهيم الماجد 39420119 دمستان 
  مجلس الحاج مهدي زهير 39463880 أبوصيبع

  مجلس جالل كاظم حسن 36363664 البديع
  مجلس محمد العمادي 39421555 مدينة حمد

  مجلس المرحوم الوجيه السيد هاشم بن عبداللطيف 
السادة 39990060 الرفاع الغربي 

  مجلس المهانده 33377000 الرفاع الشرقي
  مجلس جبر سلطان أحمد السويدي 39323233 الرفاع 

الشرقي 
  مجلس فؤاد بن عيسى المحميد 39880646 الرفاع 

الشرقي
  مجلس أنس علي بوهندي 36400369 بوكوارة 

  مجلس فواز بن جاسم العامر 39607030 جرداب
  مجلس جمعه هالل 39556440 مدينة عيسى 

  ديوانية الحراك لذوي االعاقة 39678053 مدينة عيسى
  مجلس أخوان وأبناء المرحوم محمد عبداهلل الزامل 

33033311 العدلية
  مجلس عبدالرحمن وجاسم وفريد الخاجة 39671166 

البرهامة
  مجلس السيد عبداهلل الغريفي 39679179 النعيم 

  مجلس الدكتور فيصل وأخوانه أبناء المرحوم عبداللطيف 
سليمان الناصر 39464048 القفول 

  مجلس عائلة المرحوم السيد علوي الشرخات 33000722 
سنابس

  مجلس أحمد محمد البنا )للنساء( 17383400 المحرق



يعرف عن شهر رمضان أنه شهر الرحمة والرأفة، والبذل والعطاء، واإلمساك 
عــن الطعــام والشــراب وســائر الملــذات البدنيــة والكماليــات الروحيــة، طمعًا 
باألجــر المضاعــف والغفران الموعود. لكن المتابع الســتقبال العالمين العربي 
واإلســالمي لشــهر التعفــف والزهــد، ومــا ينشــغالن بــه علــى مــدى أســابيعه 

األربعة، سيلحظ مفارقات مؤلمة.
فبالرغــم مــن ســعي البعــض إلــى االقتــداء بالكــرم الحاتمــي الــذي وصــف به 
التاريخ أعالم اإلســالم ورموزه، ينتهي المطاف بأطنان متراكمة من الطعام 
في مكبات القمامة، أو على قارعة الطريق، لينبشــها الفقراء بحثًا عن شــيء 

يسدون به رمقهم.
طبقــا إلحصائيــات منظمة األمم المتحــدة لألغذية والزراعة )فاو( فإن العالم 
يهــدر ســنويا ثلــث األغذيــة التــي ينتجهــا، أي قرابــة 1.3 مليار طــن. قد تجد 
هــذا الحجــم مــن اإلســراف صادمــًا، لكن كيف ســيكون رد فعلــك إذا علمت - 
طبقــا لتقاريــر هيئــات رقابية في الخليــج - أن أكثر من 1800 طن من المواد 
الغذائيــة فــي دبــي، و400 طــن في البحريــن تهدر يوميًا، في شــهر التعاطف 

والتعاضد، واإلحساس بمن هم أقل حظًا في الدنيا؟
لكن األفق ليس قاتمًا تمامًا. ففي السنوات األخيرة، ظهرت سلسلة مبادرات 
حكوميــة ومجتمعيــة فــي عدد من الــدول العربية، تهــدف للتوعية الصحية 
وترشــيد االســتهالك، والحــض علــى اتباع أســاليب غذائية أقل فتكًا بجســم 

اإلنسان واستنزافًا عقيمًا لموارده الطبيعة.
واختلفــت صبغــة المبــادرات هذه. فبعضهــا ولد من رحم المجتمــع، والبعض 
اآلخــر نــّزل تنزيالً إثر قرار حكومي رســمي. لكنها جميعها اشــتركت بالهدف 
والغاية: وقف النزيف الغذائي والصحي واالقتصادي الحاد الذي تشكو منه 

مجتمعات عربية وإسالمية خالل شهر رمضان.
“حفظ النعمة” هو أحد البرامج الترشيدية الرائدة والناجحة في هذا الصدد، 
إذ يطبــق فــي عــدد مــن دول المنطقــة، برعايــة حكوميــة أحيانــًا ومجتمعية 
أحيانــًا أخــر. ويبــدو للمتابــع أن ثقافــة االعتنــاء المتكامــل بالفــرد والمجتمع 
والطبيعة، بإعادة التدوير، وإعالة مستدامة للفقير، آخذة بالرواج واالنتشار. 
فإطعام المساكين لم يعد حكرًا على موائد الرحمن، ورص األطباق المختلفة 
فــوق بضعهــا البعض لــم يعد داللة على الســخاء أو البحبوحة، بل تهمة تكاد 

تكون دامغة، على فوات فحوى رمضان صاحب المأدبة.

tariq_albahhar

الكوميديــة  المســرحية  مؤلــف  أعــرب 
حديــث  فــي  العلــوي  محمــود  االجتماعيــة 
مســرحيته  بدخــول  ســعادته  عــن  لـ”البــالد” 
“خــال الكلفــس” ســباق عــروض عيــد الفطــر 
المبــارك، موضحا أن الجميل في موســم هذا 
العيــد كثــرة األعمــال المســرحية وهــذا دليل 
علــى قــوة الســاحة المســرحية فــي البحرين 

وتميزها. 
ســيتصدى  “المســرحية  العلــوي  وأضــاف 
إلخراجهــا الفنــان الكوميدي ســامي رشــدان، 
وأنــا  للعمــل  إخراجيــة  خطــة  وضــع  حيــث 
علــى يقيــن بــأن المســرحية ســتنال إعجــاب 
الجماهيــر، الســيما وأنهــا تضــم كوكبــة مــن 
نجــوم البحريــن مثــل الفنــان احمــد عيســى 
والفنانة ســلوى بخيت والفنان حســن محمد 
والفنــان خليــل المطــوع والفنان حمــد عتيق 

والفنان امير دسمال وغيرهم.
للمســرحية  العــام  الخــط  بخصــوص  امــا 
فأوضــح العلــوي أن موســم األعيــاد يتطلــب 
الجمهــور،  علــى  وخفيفــة  هادفــة  أعمــاال 
ستســتعرض  الكلفــس”  “خــال  ومســرحية 
العديد من القضايا والمشــاكل التي نراها في 

حياتنــا اليوميــة، ولكــن فــي قالــب كوميــدي 
اجتماعي، وســتحمل أيضا رســائل، وبصورة 
عامــة أحــرص شــخصيا في كل عمــل أتصده 
والتحــدث  النــاس  همــوم  مــن  االقتــراب  لــه 
عــن مشــاكلهم، فالكاتب المســرحي يجب أن 
يدخــل إلــى أعمــاق المتلقي ويطرح مشــاكله 
علــى خشــبة المســرح، وال أقول إنــي وصلت 
إلى درجة الكمال، فالكمال لله وحده، ولكني 
أحــاول أن أثبــت نفســي وقدراتــي فــي عالم 
التأليف المسرحي بمساندة األخوة والزمالء 
الثقــة  منحونــي  الذيــن  الفنــي  الوســط  فــي 

للعمل معهم.

خالــد  المبــدع  البحرينــي  الفنــان  ســيقدم 
فــؤاد حفــال غنائيا كبيــرا ضمــن احتفاالت 
البحريــن بعيــد الفطــر المبــارك مــع فرقتــه 

وذلك في فندق الخليج.
ســيقدم خالــد اجمــل مــا غنــى مــن أغانيــه 
الخاصــة، إضافــة إلى مجموعة من أحدث 
األغانــي البحرينيــة والعربيــة والخليجيــة 
والخاصة، حيث يســتعد هذه االيام ضمن 
لعشــاق  تنســى  ال  حفلــه  لغنــاء  بروفاتــه 
الفــن البحريني والخليجــي داخل وخارج 

المملكة.
فــؤاد  خالــد  المتميــز  البحرينــي  الفنــان 
فهــو مــن المطربيــن البحرينييــن الشــباب 
الذيــن بــرزوا بقــوة علــى الســاحة الغنائية 
البحرينيــة والخليجيــة، شــارك في العديد 
مــن الحفالت الخاصة والعامة، كما شــارك 
فــي العديــد مــن المهرجانــات والفعاليــات 
الفنيــة في البحرين وخارجهــا، إلى جانب 
الفعاليــات  مــن  العديــد  فــي  مشــاركته 
وغيرهــا  الجامعيــة  والشــبابية  الخيريــة 
وحقــق انجــازات متميــزة فــي عالــم الفــن 
الخليــج  مســتوى  علــى  منتشــرًا  فأصبــح 

وخارجه.

“خال الكلفس” تستعرض العديد من القضايا

خالد فؤاد يحي حفلة العيد بفندق الخليج

قالــت الفنانــة ســلمى ســالم إن دورهــا في 
المسلســل التلفزيونــي الجديــد “أنــا عنــدي 
نــص” والــذي يعــرض حاليــًا علــى شاشــة 
تلفزيــون “الــراي”، يجمعها للمرة األولى مع 
الكاتــب الدكتــور حمــد الرومــي، موضحــًة 
أنهــا تجســد مــن خاللــه شــخصية المــرأة 
ببــرودة  الظــروف  تواجــه  التــي  الهادئــة، 
أعصاب، ولفتت إلى أن الدور يختلف كليًا 
عن أدوارها األخرى، ال سيما في مسلسلي 
“مســاحات خالية” لمنقذ الســريع، و”إفراج 
مشروط” لسعد الفرج. سالم شّنت هجومًا 
عنيفــًا علــى بعــض المنتجيــن، ممــن قالــت 
زمــن  إلــى  الفنــي  الوســط  “أعــادوا  إنهــم 
العبوديــة”، وفقــًا لتعبيرهــا، وشــّددت على 
أن الفنــان الكويتــي مظلــوم، الســيما فــي 
ظل عدم وجود نقابة فنية تحفظ حقوقه 

الفنية واألدبية.

انتقاد سلمى

“جــاء العيــد” فيديــو كليــب إنشــادي لألطفــال 
يتطرق إلى تكبيرات العيد والعادات الممارســة 

بيوم العيد
الفيديوكليــب مــن بطولــة الطفلــة مــالك التــي 
تميزت بدورها في أحد المسلسالت المعروضة 
هــذا العــام، وتعــود بــدور طفلــة مــن ذوي الصم 
طابــع  فــي  للعيــد  اســتقبالها  وكيفيــة  والبكــم 
إنشــادي. الفيلــم مــن شــعر وتصويــر ومونتــاج 
فــراس  اســتوديو  وتســجيل  اليوســف،  جليلــة 
أداء  خليفــة،  ياســر  المهنــدس  نوتــه  الحــواج، 

االنشودة رسل ضياء.
مكيــاج وشــعر الطفلــة مــالك “ صالــون ايــالف 

“ زينــب نــادر، تمثيــل: الطفلــة مــالك، نــور، مــي 
مريــم  الحلواجــي،  خليــل  حســين  الريئســي، 
احمد، خولة المحاري، نور الزهراء علي، زهراء 
بوحميــد، دانــة عيســى، فاطمــة الســماك، علــي 
الســماك، فريق العمل: يوســف عبــدهللا، مترجم 
لغــة االشــارة: شــوقي المعتــوق، علــي محمــود، 
تعديل األلوان: ســيد هاشــم ســيد حميد. الشكر 
كلفــن  معــدات  ميديــا،  الفــردان  معــدات  إلــى: 
ميديا، ياســر أستوديو، حسين السماك، إدريس 
أحمــدي، مــي ناصــر، خليــل الحلواجــي، الفنــدر 

للزهور.
و فــي حديــث مــع مخــرج العمــل حســان أحمد، 
أشــار أنه ســعى إلــى توظيــف لغة اإلشــارة لفئة 

الصم والبكم في هذا العمل سعًيا منُه لمشاركة 
هــذه الفئــة فرحة العيد التي تعــد من المكونات 
الهامــة فــي نســيج هــذا المجتمــع وتشــكيلته. 
كما أنه إســتعان بمعلم اإلشــارة األســتاذ شوقي 
نصــوص  مــن  الكلمــات  ترجمــة  فــي  المعتــوق 
مكتوبــة ومســموعة إلــى لغــة اإلشــارة وتكفــل 
بــدوره بتدريــب الممثليــن وتوجيههــم كمــا كان 
نصيب ألصحاب الهمم في “جاء العيد “ ألهمية 
دمــج كل شــرائح المجتمــع ككيــان واحــد فــي 

االعمال الفنية
وتقــدم حســان أخيــًرا بالشــكر الجزيــل لجميــع 
الداعميــن لكليب “جاء العيــد “ الذين لوالهم ما 

استطاع إتمام هذا العمل.

‘’جاء العيد’’.. جديد المخرج حسان أحمد مع الطفلة مالك

صحتك مع الصوم

“حفظ النعمة”

ومــن  المبــارك،  رمضــان  شــهر  حلــول  مــع 
أن  الكريــم  الشــهر  هــذا  فــي  المتعــارف 
يقــوم  التــي  التلفزيونيــة  األعمــال  تكثــر 
فيهــا الفنانــون بــأداء أدوار فــي الغالــب ما 
تكــون بعيدة عــن شــخصياتهم الحقيقية، 
إذ يجســدون أدوارا أخــرى عديــدة، وفــي 
العــادة تدور في ذهن المشــاهد تســاؤالت 
يقضــون  وكيــف  الطبيعيــة  حياتهــم  عــن 
أيامهــم، اســتطلعت “مســافات البــالد“ مــع 
بعــض الفنانيــن البحرينييــن والخليجييــن 
للتعــرف علــى حياتهــم اليوميــة فــي شــهر 
قضــاء  كيفيــة  وعــن  الكريــم  رمضــان 
الخاصــة  طقوســهم  ومــا  الكريــم  الشــهر 
التــي يتبعونهــا خــالل الشــهر الفضيل وما 
البرامــج المفضلــة لهــم بعيــدا عــن أجــواء 
العمــل والروتيــن باقي أشــهر الســنة، وهل 
كانــت جديــدة أم أنها اتت تواصال لعادات 
قديمــة تأصلــت فــي وجدانهــم واســتمروا 

في تأديتها على مّر السنوات الماضية. 
منيــرة  الجميلــة  البحرينيــة  الفنانــة  تعبــر 
محمــد عن ذلك بقولها “ابارك لكم ما تبقى 
مــن شــهر رمضــان وكل عــام وانتــم بخير، 

رمضــان هو شــهر التواصــل والرحمة وهو 
من افضل اشــهر الســنة بالنسبة لي بسبب 
علــى ســفرة واحــدة  العائلــة  مــع  التجمــع 
وهــذا مــاال يحــدث في اغلــب ايام الســنة، 
فــي يومي الرمضاني اقضي بعض الوقت 
بقــراءة القــران والدعاء وغيرهــا من امور 
الديــن لمــا لهــا مــن فضــل فــي هــذا الشــهر 
الكريــم، واخصص بعض الوقت لمشــاهدة 
احــرص  بحيــث  الفنيــة،  رمضــان  اعمــال 
علــى مشــاهدة اغلــب االعمــال الرمضانــي 
فــي اوقــات عرضهــا او فــي االعــادة، وامــا 

للتحضيــر  للمســرح  اتوجــه  المســاء  فــي 
واالســتعداد للعمل المســرحي القادم الذي 
يحمــل عنــوان )عنتــر مــو ابــن شــداد( مــع 
كوكبــة من نجــوم دولة الكويت الشــقيقة، 
الفنــان  واخــراج  تأليــف  مــن  المســرحية 
الكويتــي خالــد بوصخر واشــراف عبدهللا 
الصــران وتمثيــل نخبة مــن الفنانين منهم 
امين الصايغ وعبدهللا بهمن واحمد مجلي 
وخالد بوصخر وســعود الشويعي ومحمد 
الطاحون والعديد من الوجوه الشابة على 

خشبة مسرح الجامعة الخليجية”.

الفنانة الجميلة منيرة محمد

المكونات
 كوبان من دقيق الشوفان

 كوب شرائح لوز

 نصف كوب جنين القمح

 ثالثة أرباع كوب عسل

 ملعقتان كبيرتان من الفانيليا

 كوب فواكه مجففة

الخطوات
 سخني الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

 ضعي الشوفان، اللوز، جنين القمح مًعا ويصف بالتساوي 

في صينية الفرن لمدة 5 دقائق.

 أضيفي المكونات في وعاء كبير مع الفانيليا والعسل 

والفواكه المجففة واخلطي جيًدا.

 اسكبي المزيج في صينية للخبز ثم اضغطي حتى يصبح 

في مستوى واحد على شكل مستطيل كبير.

 اخبزي لمدة 15 إلى 20 دقيقة حتى يصبح لونه بنًيا ذهبًيا.

مطبخ

مع الشيف
 فجر المنصوري

جرنوال

األربعاء
29 مايو 2019 
24 رمضان 1440
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إعداد: علي حسين

حسان أحمد

طارق البحار

محرر مسافات
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المضادات الحيوية تلوث أنهار العالم
العالــم  أنهــار  أن  إلــى  حديثــة  بريطانيــة  دراســة  خلصــت 
تعرضــت إلــى مســتويات خطيــرة مــن مخلفــات المضــادات 
الحيوية التي لّوثتها. وأشــارت الدراســة، األولى من نوعها، 
إلــى أن الباحثيــن فيها جمعــوا عينات من أنهار في 72 دولة 
حــول العالــم بواقــع 711 موقعــا، وفــق مــا أوردت “ســكاي 

نيوز”.

يــورك  فــي جامعــة  باحثــون  أجراهــا  التــي  الدراســة  ووجــد 
البريطانيــة، أن المضــادات الحيويــة موجودة فــي تلك األنهار 

بنسبة 65 في المئة.
وكانــت المســتويات الخطيــرة مــن التلــوث هذا موجــودة في 
آســيا وأفريقيا، إذ تجاوزت بعشــرات األضعاف نســبة التلوث 
األمــن  الســقف  بنغــادش وكينيــا ونيجيريــا  مثــل  فــي دول 

لوجود المضادات الحيوية في المياه.
أمــا أســوأ حالــة، حســب الباحثيــن، فقــد كانت فــي بنغادش، 
حيــث وصلــت مســتويات تركيــز عقــار “مترونيــدازول”، الذي 
يســتخدم لمعالجــة العــدوى البكتيرية، إلــى 300 مرة أكثر من 
المستويات الطبيعية. وتقول تقديرات عالمية إن المستويات 
اآلمنــة للمضــادات الحيوية في مياه األنهــار يجب أن تتراوح 
بيــن 20 ألفــا 32- ألــف نانوغــرام لــكل لتــر، وذلك يعتمــد أيًضا 

على نوعية المضادات الحية.
مضــادا   14 وجــود  إلــى  البريطانيــون  الباحثــون  وتوصــل 

حيويــا شــائعا في عينات الدراســة، منها عقــار “ تريميثوبريم” 
المســتخدم فــي عاج التهابات المســالك البوليــة، موجود في 

43 في المئة من مواقع األنهار التي جلبت منها العينات.
ومــن األنهــار التي درســها الباحثون: دجلة، والتيمز، والســين، 
والتيبــر فــي إيطاليــا، وميكونــغ الــذي يمــر عبــر دول عــدة في 

آسيا مثل الصين وتاياند وميانمار.

ووجد الباحثون أن المواقع عالية الخطورة كانت عادة  «
بجوار محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومخلفات 

النفايات. وخلصوا إلى أن تلوث األنهار بالمضادات 
الحيوية “مشكلة عالمية”، فبينما تصل إلى مستويات 

قياسية في آسيا وأفريقيا، فهي موجودة أيضا في أوروبا 
وأميركا الشمالية وإن بنسبة أقل.

قالــت وكالــة الطاقــة الدوليــة إن تراجعــا 
حــادا فــي قــدرات الطاقة النووية ســيهدد 
أهــداف المنــاخ وأمــن إمــدادات الكهربــاء، 
إذا لم تجــد االقتصادات المتقدمة طريقة 

لتمديد أعمار مفاعاتها.
 والطاقــة النووية حاليــا ثاني أكبر مصادر 
الكهربــاء منخفضــة الكربــون فــي العالــم، 
بعــد الطاقــة المائيــة، وتشــكل 10 % مــن 

إجمالي توليد الكهرباء عالميًا.
الواليــات  فــي  النوويــة  المفاعــات  لكــن 
المتحدة وأوروبا يتجاوز متوسط أعمارها 
المفاعــات  مــن  والكثيــر  عامــا   35 اآلن 
فــي العالــم البالــغ عددهــا 452 على وشــك 
المنخفضــة  الغــاز  أســعار  أن  إذ  اإلغــاق، 
يجعــان  األمــان  متطلبــات  وتشــديد 

تشغيلها غير ذي جدوى اقتصادية.

وكتبت الوكالة في أول تقرير رئيسي  «
عن الطاقة النووية في عشرين عامًا 

“دون تغييرات في السياسة، قد 
تفقد االقتصادات المتقدمة 25 % 

من قدرتها النووية بحلول 2025 وما 
يصل إلى الثلثين بحلول 4040”.

الطاقة النووية 
“تتراجع” في العالم أعلنت السلطات اإلماراتية أنها بصدد منح الجنسية ألكثر من 3345 طفال، من أبناء 

وبنات المواطنات اإلماراتيات المتزوجات من أجانب.

وأعلنــت الهيئــة االتحاديــة للهويــة والجنســية 
لهــؤالء  أنهــت معامــات منــح الجنســية  أنهــا 
األبنــاء، اســتنادا لقــرار رئيــس الدولــة، الشــيخ 
خليفــة بــن زايــد آل نهيــان. وتجــدر اإلشــارة 
اإلماراتيــات  األمهــات  وبنــات  أبنــاء  أن  إلــى 
علــى  يحصلــوا  ال  أجانــب،  مــن  المتزوجــات 
الجنســية تلقائيــا عنــد الــوالدة، إنمــا يحصلون 
عــام  فــي  لكــن  فقــط.  اآلبــاء  علــى جنســيات 

لهــؤالء  يســمح  جديــد  قانــون  أقــر   ،2011
األطفال بالحصول على الجنسية عند بلوغهم 

سن الـ 18 عاما.

أما الجديد في القضية، هو أن القرار  «
الذي صدر أخيرا سمح لألمهات 

اإلماراتيات بالتقدم بطلب الجنسية 
اإلماراتية ألطفالهن عند بلوغهم الـ 

6 سنوات.

فيينــا، الختبــار  النمســاوية  العاصمــة  تســتعد 
نظــام ذكي إلشــارات المرور الخاصة بالمشــاة، 
المعلومــات  قــادرة علــى جمــع  تكــون  بحيــث 
علــى  اعتمــادا  المشــاة،  عــن  تلقائــي  بشــكل 

“نيتهم” الوقوف أو عبور الطريق.
والغرافيكــس  الكمبيوتــر  “معهــد  وأوضــح 
والرؤيــة” الخــاص بجامعــة غــراز بالنمســا، أن 
النظام الجديد بإمكانه التعرف، بشكل تلقائي، 
الطريــق،  عبــور  فــي  الراغــب  الشــخص  علــى 
فيحــّول لــه اللون األحمر إلــى األخضر ليتمكن 

من المشــي، دون أن يضطر العابر إلى الضغط 
الــذي  النظــام،  علــى زر االنتظــار. ويســتخدم 
طــوره باحثون نمســاويون على مــدار عامين، 
كاميــرات مثبتــة علــى إشــارات مرور المشــاة، 
إلــى  للكشــف عــن األشــخاص قبــل وصولهــم 
الممــر المخصــص لهم، بمســافة تتــراوح بيم 5 

إلى 8 أمتار. 
يهدف ووفقــا للباحثين، فــإن النظام الجديد 

إلــى تقليــل أوقــات االنتظار 
أمام إشارة المرور.

اإلمارات تقرر منح الجنسية آلالف األطفال

قريبا.. إشارات مرور تعتمد على “النية”

سيارة تشق طريقا محاطا بجدران من الثلج يبلغ ارتفاعها 
10 أمتار يوم أمس في قرية عيناتا األرز شمالي لبنان، التي 

تقع على ارتفاع 1620 مترا فوق مستوى سطح البحر. وتمت 
صيانة الطريق للسماح للسيارات باستخدامه )أ ف ب(

استطاع رجل أن ينقذ طفل سقط من الدور الخامس في إحدى العمارات بمدينة 
ينينغ بمنطقة شــينجيانغ شــمال غربي الصين. وكان الرجل يقوم بإيقاف سيارته 
بجانب المبنى خرج من سيارته بسرعة لتلقي الطفل ومنع سقوطه على األرض، 
وفقا لموقع “جلوبال تايمز”. وتسلق طفل عمره عامان وسبعة أشهر نافذة وسقط 
منهــا يــوم الخميس 23 مايو، عندما انتبه إليــه تونيك تورغانبيك البالغ من العمر 
28 عاًما. وتظهر لقطات كاميرات المراقبة الشــاب وهو يخرج من ســيارته ويمد 
ذراعيــه فــي محاولــة لتلقــي الطفــل، قبل أن يصطدم جســدهما ويســقط الشــاب 
على األرض. قال تورغانبيك: “في اللحظة التي رأيته فيها، كان قد بدأ السقوط 
بالفعل. لم أفكر في أي شيء حينها، ومن ثم تلقيته. ال أعرف ما الذي حدث بعد 
ذلــك، فقــدت الوعــي لفتــرة مــن الوقت”.  تم إرســال الطفل إلى مستشــفى محلي 
للفحص الطبي حيث تأكد أنه ال يعاني أي إصابات خطيرة، إال أن الشاب ُأصيب 

ببعض الخدوش والرضوض في رأسه وذراعيه.

قال طبيب في المستشفى، إن الطفل كان من المحتمل أن يموت  «
أو يعاني من إصابة خطيرة للغاية إذا لم يقبض عليه الرجل.

إنقاذ بطولي من رجل لطفل 
سقط من الطابق الخامس

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

جذب نجم الكرة البرازيلي، المثير للجدل، 
نيمار دا ســيلفا األنظــار مجددا، ولكن هذه 
لمعســكر  “المتــرف”  بفضــل دخولــه  المــرة 
المنتخــب البرازيلــي، باســتخدام مروحية 
خاصة عليها اســمه. ووصل نيمار لمعسكر 
المنتخــب البرازيلــي، الذي يســتعد لبطولة 
كوبا أميركا، بمروحية ســوداء خاصة، من 
نوع مرســيدس، عليه أحرف اســمه “نيمار 
فــإن  “بيلــد”،  لصحيفــة  ووفقــا  جونيــور”. 
قيمة المروحية الســوداء الفاخرة تبلغ 15 
مليــون دوالر، وهــي مــن نــوع “مرســيدس 

بينز إير باص إتش 145”.

وكان االتحاد البرازيلي لكرة القدم  «
قد أعلن أن العب باريس سان 
جرمان، داني ألفيس، سيحمل 

شارة قيادة المنتخب الوطني في 
كأس كوبا أميركا الشهر المقبل، 

بدال من نيمار، زميله في النادي 
الفرنسي. وجاءت لقطة المروحية 

الفاخرة كرد من نيمار على قرار 
االتحاد البرازيلي المفاجئ.

أعلنت السلطات المكسيكية أن طائرة 
إلــى  ومتجهــة  كولومبيــا  مــن  قادمــة 
اليابان هبطت اضطراريا في مكسيكو 
ســيتي بعد تعرض أحد الركاب لوعكة 
صحية، قبل أن تعلن وفاته الحقا، من 
جــراء وجــود 246 عبــوة كوكايين في 
المعدة واألمعاء. وقال مكتب المدعي 
العام لوالية ســونورا شمالي المكسيك 
إن الرجل )42 عاما(، ويدعى أودو إن، 
عانــى خــال الرحلــة مــن التشــنجات، 
ممــا دفــع طاقــم الطائــرة لطلــب اإلذن 
لصحيفــة  وفقــا  اضطراريــا،  للهبــوط 

“الغارديان” البريطانية.

وخالل تشريح جثة الياباني تم  «
اكتشاف أن الرجل قد ابتلع 246 

عبوة كوكايين، يبلغ حجم كل 
منها 1 سم في 2.5 سم، وقال 

االدعاء إن سبب الوفاة هو تورم 
المخ، الناجم عن جرعة زائدة من 

المخدرات.

نيمار يرد على 
سحب الشارة 

بـ “مروحية”

توفي على متن 
طائرة.. والسبب 

246 عبوة كوكايين
عاش ركاب رحلة جوية لحظات من الرعب في األجواء بعدما حطمت كتل من الَبَرد زجاج 

النافذة في قمرة القيادة، لكن الطائرة تمكنت من الهبوط بسالم، يوم األحد في الصين.

وبحســب مــا نقلــت صحيفــة “ديلــي ميــل” 
البريطانيــة، فــإن الطائــرة وهــي مــن طــراز 
380” كانــت فــي رحلــة مــن  “إيربــاص إي 
غوانغزهــو والعاصمــة بكيــن، علــى ارتفــاع 
11 كيلومتــرا حين ظهرت تصدعات هائلة 

في الزجاج من جراء كتل الَبَرد.
وأجرى طاقــم الرحلة، اتصاال طارئا، بهيئة 
المراقبــة الجويــة، وهبطت الطائرة بشــكل 

آمــن، بعد نحو 90 دقيقة من تعرض زجاج 
قمــرة القيــادة ألضــرار كبيرة، لكــن المركبة 
واصلــت الرحلــة علــى علــو 5 كيلومتــرات 

فقط.

وعلى الرغم من فداحة األضرار، ظل  «
الربان يؤكد في اتصاله بهيئة المراقبة، 
قدرته على الرؤية، واستطاع أن ينجز 

الهبوط بحرفية عالية.

رعب على “إيرباص” بعد تحطم زجاج قمرة القيادة

استقبل المركز الوطني إلدارة الدفاع، أحد أكثر المنشآت العسكرية حساسية، 
عرض أزياء للمرة األولى، بحضور وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو. 

وتضمن العرض مجموعة أزياء جديدة قدمها مغني الراب الروسي الشهير، 
تيموتي، صاحب العامة التجارية “باك ستار” باالشتراك مع مجموعة متاجر 

“جيش روسيا” و”فوينتورغ” للمابس والمستلزمات العسكرية.
شركة “شاينا ساوثرن إيرالينز” أوضحت أن الهبوط جرى بشكل مرن في مطار بكين الدولي، ولم 

يؤد إلى وقوع أي إصابة

اتهمــت مجموعة مدافعة عن حقوق الحيوان 
عالميــة  منصــة  بمنحهــا  “فيســبوك”  شــركة 
غيــر  للمصارعــة  األخاقــي  غيــر  للتــداول 

الشرعية للكاب.
منظمــة  خلصــت  تحقيــق،  إجــراء  وعقــب 
غيــر  مؤسســة  وهــي   ،”Lady Freethinker“
ربحيــة للدفــاع عــن حقــوق الحيــوان ومقرها 
فشــلت  “فيســبوك”  أن  إلــى  أنجلــوس،  لــوس 

في تطبيق سياســاتها الخاصــة ضد المحتوى 
العنيــف وبيــع الحيوانات، عن طريق الســماح 
مــرارا وتكــرارا بالترويــج لهــذه التجــارة علــى 

منصتها االجتماعية العالمية.
ويوضــح تقريــر المنظمة، الــذي يحمل عنوان 
“العالــم المميت الســري لمصارعة الكاب على 
مصارعــة  محتــوى  انتشــار  مــدى  فيســبوك”، 

الكاب على المنصة العالمية.

اتهام “فيسبوك” بدعم “نشاط إجرامي سري” السنة الحادية عشرة - العدد 3879 

األربعاء
29 مايو 2019 

24 رمضان 1440

حل مشكلة تلوث األنهار يطرح تحدًيا هائال أمام الدول
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