 1.3العجز في الميزانية الجديدة

مليار دينار

“المالية” :اإليرادات المقدرة  5.8مليــار دينار والمصروفات  7مليارات دينار

المنامة  -بنا

وأوردت الــوزارة التفاصيــل عبــر موقعهــا

ً
دينــارا ،ونصيــب الســنة الماليــة  2020نحــو

كشفت وزارة المالية واالقتصاد الوطني عن

اإللكتروني الذي نشــرت فيــه جداول قانون

 2.946.493.554دينارا.

ويُ قــدر العجــز فــي ميزانيــة الدولــة
للســنتين الماليتيــن  2019و 2020بمبلــغ

فــي حيــن ُتقــدر المصروفــات اإلجماليــة

 1.296.674.747دينــارا ،يكــون نصيــب

الماليتين .2019-2022
ُ
وتقــدر إيــرادات الدولــة فــي ميزانيــة

للدولة في ميزانية السنتين الماليتين 2019

الســنة الماليــة  2019مبلــغ 695.965.971

و 2020بمبلــغ  7.058.869.660دينــارا،

دينــارا ،ونصيــب الســنة الماليــة  2020مبلــغ

الســنتين الماليتيــن  2019و 2020بمبلــغ

يكــون نصيــب الســنة الماليــة  2019مبلــغ

 600.708.776دينــارا ،علــى أن يُ غطــى

لسنة  2019العتماد الميزانية العامة للدولة،

 5.762.194.913دينــارا ،يكــون نصيــب

( )3.511.667.330دينــارا ،ونصيــب الســنة

العجــز باالقتــراض مــن المؤسســات الماليــة

وذلك بعد إقراره من السلطة التشريعية.

الســنة الماليــة  2019مبلــغ 2.815.701.359

المالية  2020مبلغ  3.547.202.330دينارا.

والصناديق العربية واإلسالمية.

تفاصيــل الميزانيــة العامــة للدولــة للســنتين
الماليتيــن  2019-2020التــي صــادق عليهــا
عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن
عيســى آل خليفــة وأصدر القانــون رقم ()11
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العاهل :التدخل في شؤون الدول مرفوض

خـــادم الحرميـــن راعـــي المبـــادرات الجامعـــة ونقـــف مســـاندين لهـــا فـــي الســـراء والضـــراء

جاللة الملك يشارك قادة الدول اإلسالمية الشقيقة في أعمال القمة اإلسالمية العادية بمكة المكرمة

ردع المحاوالت المغرضة
الهادفة إلى شق
الصفوف وإثارة الفتن

مساندة المجتمع

خادم الحرمين:

القمة اإلسالمية:

الدولي في تأمين

نرفض أي إجراء

دولة فلسطينية

تدفق إمدادات النفط

يمس وضع القدس

عاصمتها القدس

ذبح غير قانوني وجبل من الجيف بشارع الحظائر بالهملة
راشد الغائب
مظهر غير حضاري لحيوانات نافقة وجيف

صحيفــة البــاد ألنهــا صــوت مســموع لــدى

متعفنــة وروائح نتنة تلوّ ث شــارع الحظائر

المسؤولين.

بمنطقــة الهملــة .والمســؤول عــن هــذه

اســتدعت

الخارجيــة

المشــكلة مجموعــة حظائــر تتولــى الذبــح
خارج القانون.

غير مقبول من مســؤول ينشد التعاون بين

وفق ما أوردت وسائل إعالم قطرية.

قــال النائــب أحمــد الدمســتاني لـــ “البــاد”

الســلطتين ،ويجافــي العالقــة مــع أعضــاء

وطردت الســلطات الســودانية وسائل

إنــه حــاول ألكثر مــن مرة االتصــال الهاتفي

البرلمان”.

اإلعــام القطريــة ،بمــا فيهــا قنــاة

المباشر مع وزير األشغال وشؤون البلديات

وذكــر أن الهــدف مــن التواصــل مــع الوزيــر

“الجزيــرة” ،بســبب التحريــض الدائــم

والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف بشــأن

تنبيهه لبعض القصور في الرقابة على هذه

ضــد الســودان ،بحســب مســؤولين

فوضــى شــارع المســالخ لكــن الوزيــر لــم

المنطقة والتي تنذر بمشكلة بيئية وصحية

يــرد وهــو مــا قادنــي إلثــارة الموضــوع عبــر

فيما لو جرى غض النظر عنها.

سودانيين.

البحرين مركزا للشركات
الناشئة بالمنطقة
أمل الحامد من واشنطن

محرر الشؤون المحلية
لألخــرى ،والجهــة األولــى إدارة الدفــاع

سكان مجمع  743بمنطقة سند.

المدنــي أبلغتهــم أن موضــوع مكافحــة

ومــا يثيــر قلــق وهواجــس ســكان المجمع،

األفاعــي مــن مســؤوليات وزارة الصحــة،

حســبما تواصلــوا مع “البــاد” ،أنهم يعانون

واألخيــرة أبلغــت األهالــي أنهــا تكافــح

مــن تقــاذف المســؤولية مــن الجهــات

الحشــرات والقــوارض وليســت لديهــا

الرسمية التي يفترض أن تتولى مسؤولية

إمكانــات مكافحــة األفاعــي وأن ذلــك مــن

مكافحة األفاعي والتخلص منها.

اختصاصــات المجلــس األعلــى للبيئــة،

وقالــوا إنهــم تواصلوا مع  3جهات رســمية

وأعــادت الجهة الثالثة الكرة إلدارة الدفاع

معنيــة ،وكل جهــة تقذف بكرة المســؤولية

المدني.

عيدية لذوي الشهداء
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الســودانية،

اتصاالتــي المتكــررة ،ومثــل هــذا التصــرف

أفعى سوداء سائبة تخطف النوم من سكان سند

مؤنس المردي

دبي  -العربية نت

الجمعة ،ســفير الخرطوم في الدوحة.

()07

()٠٢و()٠٣

من صانعي السالم إلى العالم

الخارجية السودانية
تستدعي سفيرها بالدوحة

وأضــاف“ :الوزيــر يتجاهــل الــرد علــى

أفعى ســوداء لعينة تخطف النوم من عين

جاللة الملك يلقي كلمة أمام القمة االسالمية

» »دشن صندوق الزكاة والصدقات التابع
إلدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل
والشؤون اإلسالمية واألوقاف مبادرة
“عيدية العز والكرامة” لجميع أفراد
أسرة الشهيد من أب وأم وزوجة
وأبناء والتي دشنها مؤخراً بالتعاون
مع قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية.

()07

توقــع رئيــس مؤسســة “جينــوم” لريــادة
األعمــال األميركيــة ،دايــن ســتانجلر ،أن
تصبــح البحريــن مركزا للشــركات الناشــئة
فــي المنطقــة خــال  5ســنوات ،حيــث إن
قطــاع الشــركات الناشــئة قــوي ويشــهد
ً
ً
ســريعا بالمملكــة ،خصوصــا أن
نمــوا
الحكومة تركز على مساعدة رواد األعمال
والشركات الناشئة.

()11

عملية طعن في القدس

14

» »أقدم فلسطيني أمس على
طعن إسرائيليين بسكين
فأصابهما بجروح قبل أن تطلق
عليه الشرطة اإلسرائيلية النار
وترديه في القدس القديمة ،فيما
استشهد آخر برصاص جنود
إسرائيليين أثناء محاولته اجتياز
الجدار الفاصل ببيت لحم.
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خادم الحرمين راعي المبادرات الجامعة ونقف مساندين لها في السراء والضراء

العاهل :الظروف اإلقليمية الراهنة تتطلب تبني صيغة عملية لحلول ومعالجات حاسمة وفورية

جاللة الملك يشارك في أعمال القمة اإلسالمية العادية بمكة المكرمة

القمــة تؤكد قيــــادة السعوديــــة السيـــاسيـــــة

والروحيـــــة للعـــالم اإلسالمــــي

البد أن نصــل إلى مرحلة متقدمــة تتقارب فيهــا
مواقفنا وسياساتنا لصد قوى التطرف واإلرهاب

نمر بمرحلة تاريخية
دقيقة ودعوة خادم
الحرمين للقمة في
توقيت صائب
نتطلع إلحالل أجواء
السالم لتتفرغ شعوب
المنطقة ودولها
للبناء
إطالة أمد األزمات
سبب في هدر مواردنا
وتهديد مصالحنا

مكة المكرمة  -بنا

أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،،،

وفــي تقديرنــا ،فــإن الظروف اإلقليميــة الراهنة

المشــتركة فــي إرســاء دعائــم األمــن الشــامل

وفــي الختــام ،نكــرر تقديرنــا الكبيــر وامتناننــا

شــارك ملــك البالد صاحــب الجاللــة الملك حمد

معالــي الدكتــور يوســف بــن أحمــد العثيميــن

تتطلــب تبني صيغــة عملية لحلــول ومعالجات

واالســتقرار فــي المنطقــة ،ومســاندة المجتمــع

العميــق لخــادم الحرميــن الشــريفين علــى

نتطلع للوصول

األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي،،،

حاســمة وفورية ،لما نشهده من قضايا وأزمات

الدولــي فــي تأميــن وحمايــة تدفــق إمــدادات

مبادرتــه الطيبــة بعقد هذا الجمــع المبارك ،بإذن

إلى حل عادل

أصحاب المعالي والسعادة ،الحضور الكرام،،،
ً
معــا فــي جــوار
إنهــا لمناســبة هامــة أن نجتمــع

وبتداعياتهــا التــي نحــن فــي غنــى عنهــا ،ونجد
ً
سببا في هدر مواردنا ،وتهديد
في إطالة أمدها

النفــط وحركــة المالحــة ،وبيــان الــدور المؤثــر

هللا ،وترؤســه ألعمــال الــدورة الحاليــة لمنظمــة

والمســئول لــدول المنطقــة فــي المحافظة على

التعاون اإلسالمي التي يمر على إنشائها نصف

وشامل للقضية

مصالحنــا ،وإربــاك مســيرتنا اإلنســانية نحــو

مستويات االستقرار لألسواق العالمية.

قــرن ،وهــي ذكــرى جديــرة باالعتزاز واإلشــادة

البيت العتيق في هذه األيام المباركة من الشهر

العيــش المشــترك والحيــاة الطيبــة اآلمنــة التي

ونــرى بــأن صــوت العقــل الــذي تنــادى لــه هــذه

بالنظــر لمتانــة هــذا الصــرح وثــراء مســيرته

الفضيل ،ونحن نمر في مرحلة تاريخية دقيقة،

تستحقها شعوبنا.

القمــة الموقــرة ،ســيأتي بتصــورات شــاملة

الهادفــة إلــى تفعيــل دور الكتلة اإلســامية عبر

ال يســعنا فيهــا إال أن نتوجــه بالشــكر وبالتقدير

وفــي مقدمــة تلــك القضايــا أيهــا األخــوة،

لمســتقبل عالقاتنــا وتحالفاتنــا ،بالتأكيــد

توحيــد مواقفها ،وإعالء كلمتها ،ولتكون أمتنا،

ألخينا خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان

الوصــول إلــى حــل عــادل وشــامل للقضيــة

علــى ضــرورة االلتــزام بمبــادئ حســن الجــوار

كمــا وصفها ســبحانه وتعالى فــي محكم كتابه،

بــن عبدالعزيــز آل ســعود ،رئيــس القمــة ،علــى

الفلســطينية ،متطلعيــن فــي هــذا الشــأن إلــى

واالحتــرام المتبــادل لســيادة واســتقالل الدول

“كنتم خير أمة أخرجت للناس” بإحقاقها للحق

دعوتــه الكريمــة التي تأتي فــي توقيت صائب،

الدور الفاعل لمنظمة التعاون اإلسالمي وتنفيذ

وعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة ،لنصــل

وردع كل باطل.

بمــا يؤكــد قيــادة المملكــة العربيــة الســعودية

كافــة قراراتهــا المرتبطــة بســبل نيــل الشــعب

إلــى مرحلــة متقدمــة تتقــارب فيهــا مواقفنــا

شــاكرين ألمانــة المنظمة وفريق عملهــا ،بقيادة

السياســية والروحيــة للعالــم اإلســامي ،وبــأن

الفلســطيني الشــقيق لحقــه المشــروع في قيام

وسياســاتنا تجاه صد قــوى التطرف واإلرهاب،

أمينها العام الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين،

خادم الحرمين الشــريفين هــو راعي المبادرات

دولتــه المســتقلة الكاملــة الســيادة علــى حــدود

وردع المحــاوالت المغرضــة التــي تتعمــد شــق

ســعيهم الحثيــث لالرتقــاء بعمــل المنظمــة،

الجامعــة والمواقــف الموحــدة ،والتــي نقــف

الرابع من يونيو للعام  1967وعاصمتها القدس
ً
وفقــا لمبــادرة الســام العربية
الشــرقية ،وذلــك

الصفــوف وإثــارة الفتــن وإضعاف جســد األمة،

وإســهامهم الواضــح في اإلعداد ألعمــال القمة،

عافانــا هللا من شــرورها ،وأعاننا في مواجهتها،

خــادم الحرميــن الشــريفين ،الملــك ســلمان بــن

تحقيقهــا ألهدافهــا الســامية في إحــال أجواء

ولحــل الدولتيــن والمرجعيــات الدوليــة ذات

علــى التمســك بمنهجنــا المنطلــق مــن شــريعتنا

داعيــن المولــى فــي عــاه ،أن يكلــل مســاعينا
ً
جميعــا بالخيــر والتوفيــق ،وأن يهدينــا للعمــل

عبدالعزيــز آل ســعود ،ملــك المملكــة العربيــة

الســام والتوافــق واالعتــدال لتتفــرغ شــعوب
المنطقــة ودولهــا للبنــاء والتقــدم ،وصــوالً لمــا

ّ
توفــق أعمالنــا ،فــي الخــروج
كمــا نأمــل بــأن

الصلة.

الغراء الداعية للتســامح واالعتدال ،والحاضنة

الخالــص لصــاح وفــاح أمتنا ،وكل عــام وأنتم

لقيــم التعايــش والســام ،لما فيه خير البشــرية

في رفعة وأمن وأمان .والســام عليكم ورحمة

الدورة الرابعة عشرة للقمة اإلسالمية،

نطمح له من رفعة ومنعة ألمتنا اإلسالمية.

بمبــادرات طويلة المدى ،تؤكد على المســؤولية

جمعاء.

هللا وبركاته،،،

بــن عيســى آل خليفــة إخوانه أصحــاب الجاللة
والســمو والفخامــة قــادة الــدول اإلســامية
الشــقيقة فــي الجلســة االفتتاحيــة ألعمــال
الــدورة الرابعة عشــرة للقمة اإلســامية العادية
لمنظمــة التعاون اإلســامي والتي عقدت أمس
فــي قصــر الصفــا بمكــة المكرمــة برئاســة ملــك
المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة خــادم
الحرمين الشــريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود.
وألقى جاللة الملك كلمة أمام القمة اإلســامية،
وفيما يلي نص الكلمة:
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمــد للــه والصــاة والســام على رســول هللا،
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

الســعودية الشــقيقة حفظــه هللا ورعــاه ،رئيــس

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

مســاندين لها في السراء والضراء ،ونتطلع إلى

الفلسطينية
الخروج بمبادرات طويلة
المدى إلرساء دعائم
األمن واالستقرار في
المنطقة
مساندة المجتمع
الدولي في تأمين
وحماية تدفق إمدادات
النفط وحركة المالحة
صوت العقل للقمة
يأتي بتصورات
شاملة لمستقبل
عالقاتنا وتحالفاتنا
يجب االلتزام
بمبادئ حسن الجوار
واستقالل الدول
وعدم التدخل في
شؤونها
ردع المحاوالت المغرضة
الهادفة إلى شق
الصفوف وإثارة الفتن
وإضعاف األمة
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مؤنس المردي

Û Ûمثّ لــت كلمــة عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل
خليفــة في القمــة العربية الطارئة التي انعقــدت بمكة المكرمة تلبية

لدعوة حكيمة وتحت رعاية كريمة لخادم الحرمين الشريفين رسالة
مهمة تعبر عن آمال كل محب للسالم وراغب في صنعه والمشاركة
فيــه ،كمــا وضعــت كل دول المنطقة أمام مســؤولياتها النتشــالها من
واقعها الصعب واالنتقال بها لمرحلة آمنة ومزدهرة لشعوبها.

ÛÛ

قادة الدول اإلسالمية الشقيقة المشاركون في أعمال القمة اإلسالمية العادية بمكة المكرمة

األســس الــدور المحــوري للمملكــة العربية الســعودية الشــقيقة ،فهي
وكمــا أكــد جاللتــه الوجهــة المثلى لحــل قضايانا العربية ،بمســاندتها
الدائمــة ألشــقائها علــى مر التاريــخ ،وفي مختلف الظــروف ،كما أنها
صاحبة السياســة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشــريفين ،لحفظ

المل ــك س ــلمان :إي ــران تس ــتهدف أم ــن المالح ــة وإم ــدادات الطاق ــة للعال ــم

الشريفين ،الملك سلمان بن عبدالعزيز “رفض أي إجراء يمس الوضع التاريخي والقانوني للقدس”.
وأضــاف“ :نأمــل أن تحقــق القمــة للــدول

ِ
لعمليــات إرهابيــة عبر
للنفــط فــي المملكــة
ٍ

اإلسالمية ما تصبو إليه الشعوب من تقدم

طائــرات بــدون طيــار مــن قبل ميليشــيات
ٍ

وازدهار”.
وأوضــح أن “فلســطين هــي قضيتنــا
األولــى حتــى يحصــل الفلســطينيون علــى
حقوقهم”.

تشــكل خطرً ا كبيرً ا على المنطقة واألمن العالمي برمته ،لدأب
ّ
باتت

إرهابية مدعومة من إيران ،ونؤك ُد أن هذه
ُ
تســتهدف
األعمــال اإلرهابيــة التخريبية ال
َ
الخليــج فقــط ،وإنمــا
المملكــة ومنطقــة
ِ
ِ
تســتهدف أمــن المالحةِ
وإمــدادات الطاقة

َ
النازحيــن والالجئيــن
النســبة األعلــى بيــن
َ
ِ
االضطرابــات
علــى مســتوى العالــم جــراء
اآلمن
العيــش
والحــروب وانحســا ِر فــرص
ِ
ِ
الكريم في بلدانهم”.
وأضــاف“ :مــن هــذا المنطلــق فــإن المملكة

وإصرارها على تحدي إرادة المجتمع الدولي.

 Û Ûوبعــد أن أوضــح جاللته هذا التالزم بين أمــن المنطقة وأمن العالم،

َ
وإصــاح
التعــاون اإلســامي وتطويرَهــا

كانت دعوة جاللته للمجتمع الدولي كله للتحرك الجاد ،وخاصة بعد

أجهزتهــا أصبحــت ضرورة ملحــة لمجابهة

أن تبيّ ــن أن مــا ارتكــب مــن جرائــم مــن قبــل المجموعــات اإلرهابيــة

التحديات اإلقليمية والدولية التي تمر بها

المدعومة من إيران ضد المملكة العربية الســعودية ودولة اإلمارات

أمتنا”.

العربيــة المتحــدة ،عــرّ ض المالحــة والطاقة الدولية للخطر الشــديد،

وواصــل الملــك ســلمان“ :بمشــيئةِ هللا
ُ
المملكــة العربيــة
وتوفيقــه ستســعى

وشــدد على “الرفــض القاطع ألي إجراءات

للعالم”.

اإلصالح وتوفيــق وجهات النظر المختلفة

مــن شــأنها المســاس بوضع مدينــة القدس

وطالــب العاهل الســعودي بتضافر الجهود

خدمــة للــدول اإلســامية وشــعوبها مــع

لمواجهة اإلرهاب ومموليه.

االســتمرار فــي مــد يــد العــون والمســاعدة
ً
حرصا على
عبر الجهد اإلنســاني واإلغاثي

تفعيل أدوات
العامة للمنظمة لإلسراع في
ِ
ً
تحقيقــا لمــا
العمــل اإلســامي المشــترك

وقال“ :إنه من المؤلم أن يشــكل المسلمون

هــذه الــدول فــي انتهــاك المعاهــدات والقوانيــن والمواثيــق الدولية،

َ
“إعــادة هيكلــة منظمــةِ
وأشــار إلــى أن

ِ
ألعمال هذه
رئاســتها
الســعودية من خالل
ِ

الشريف”.

 Û Ûوبــكل حســم ،كان تحذيــر جاللته مــن الدول الراعيــة لإلرهاب التي

وحدة وطنية إقليمية”.

كانــت وال تــزال تســعى مــا اســتطاعت إلى

ْ
“تعرضت محطتا ضخ
وتابع الملك سلمان:

وتعزيز األمن القومي العربي.

ســيادة وأمــن واســتقرار الــدول فــي ظــل

انطلقت أعمال قمة الدول اإلسالمية الـ  14في قصر الصفا بمكة المكرمة ،ليل الجمعة .وفي الكلمة االفتتاحية ،أكد خادم الحرمين

وهــو مــا يســتوجب تكامــل الجهــود بيــن دول المنطقــة ودول العالم
لوضــع حــد ووقــف هــذه الجرائــم قبــل أن تنفجــر المنطقــة بحــرب
جديدة مدمرة.

 Û Ûلــم يــدع جاللتــه القمة دون أن يرســم بحنكة ودقــة طريق الخالص

الــدول األعضــاء واألمانةِ
القمــة للعمــل مع
ِ

وسبل المواجهة ،وهو كما قاله جاللته من تعزيز التعاون والتضامن
التوصل لرؤية
ّ
بيــن دولنــا بمــا يربطنا من عالقــات أخوية ،وضــرورة

شعوب أمتنا اإلسالمية”.
ُ
تتطلعُ إليه

متكاملــة واســتراتيجية شــاملة تســتديم األمــن القومــي العربــي،
وتقــوي أركانــه ،والتعــاون والتنســيق والعمــل المشــترك مــع الحلفاء
واألصدقــاء الذيــن يشــاركوننا ذات األهــداف النبيلــة ،وخاصــة أن

القمة اإلسالمية تؤكد دولة فلسطينية عاصمتها القدس
» »أكد البيان الختامي للدورة الرابعة

والمتواصل على كل المستويات

عشرة للقمة اإلسالمية ،المنعقدة

للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه

تحت عنوان“ :قمة مكة :يداً بيد نحو

للتصرف ،بما فيها حقه في تقرير

فلسطين وقضية القدس الشريف

المستقلة ذات السيادة على حدود

في مكة المكرمة ،ليل الجمعة،

المستقبل” ،على أهمية قضية
بالنسبة لألمة اإلسالمية.

» »وجدد البيان دعمه المبدئي

الوطنية المشروعة غير القابلة

الغايــات المنشــودة وهي اســتمرار المســيرة المشــتركة نحــو التنمية

لالجئين الفلسطينيين بموجب

الـقرار  194ومواجهة أي إنكار لهذه

الحقوق بكل قوة.

» »وشدد قادة القمة اإلسالمية على

المصير وإقامة الدولة الفلسطينية

رفض أي قرار غير قانوني وغير

 1967وعاصمتها القدس الشريف.

مزعومة إلسرائيل.

» »وأكد ضرورة حماية حق العودة

تجســدت فــي كلمــة عاهــل البــاد أمــام القمــة ،حيــث اســتوعبت كل
ّ
أســس وركائــز االســتقرار الــذي يصبــو إليــه الجميــع ،ومــن أهــم هذه

رفض أي إجراء يمس الوضع التاريخي والقانوني للقدس
دبي  -العربية نت

الوضــوح والحســم والشــفافية والمعالجــة الشــاملة ،هــي صفــات

مسؤول يعترف بالقدس عاصمة
» »ودعوا الدول التي نقلت سفاراتها أو

والرخــاء لمســتقبل زاهــر لشــعوب العالــم أجمــع تســتحق المزيــد من

فتحت مكاتب تجارية في المدينة

العمل والعطاء من قبل الجميع وعدم ادخار أي جهد في سبيل ذلك.

المقدسة إلى التراجع عن هذه

ÛÛ

الخطوة باعتبارها انتهاك ًا خطيراً

للقانون الدولي والشرعية الدولية

وتأكيــدً ا لموقــف مملكــة البحريــن الثابــت فــي دعــم حقــوق أبنــاء
الشــعب الفلســطيني الشــقيق علــى مــدار مســيرة كفاحــه المشــروع
ونضالــه الباســل الســتعادة حقوقه ،فقد عبّر جاللــة الملك عن أهمية

وتقويض ًا متعمداً لمستقبل عملية

تكثيــف الجهــود لتفعيــل الــدور العربــي مــن أجــل الوصــول إلــى حل

السالم في منطقة الشرق األوسط

عــادل وشــامل للقضيــة الفلســطينية ،إيمانًــا بــأن الســام لــن يتحقق

ويصب في مصلحة التطرف

واألمن لن يدوم ما بقيت هذه القضية دون هذا الحل.

واإلرهاب ويهدد األمن والسلم

الدوليين.

moanes.almardi
@albiladpress.com

قادة العالم اإلسالمي يتمسكون بحل الدولتين وقضية القدس
دبي  -العربية نت

أعلــن الرئيــس المصــري عبدالفتــاح السيســي
التمســك بحل شامل للقضية الفلسطينية ومنع
متاجــرة اإلرهابييــن بحقــوق الفلســطينيين،
مشــددا على ضرورة التمســك بحــل عادل وفق
رؤية الدولتين والقدس عاصمة لفلسطين.
ودان السيســي محاولــة الميليشــيات الحوثيــة
استهداف أمن السعودية.
وقال في كلمته بالقمة اإلسالمية المنعقدة ليل
الجمعــة فــي مكــة المكرمــة ،إن مصــر لــن تدخر
جهدا لدعم منظمة التعاون اإلسالمي.
وأضــاف الرئيــس المصــري أن “التحديــات التي
يواجهها عالمنا اإلسالمي تتطلب منا الوحدة”.
وشــدد السيســي علــى ضــرورة بذل جهــد مواز
لمواجهــة اإلســاموفوبيا ومحاولــة إلصــاق
اإلرهاب بأمتنا اإلسالمية.
وأكــد الرئيــس المصــري علــى ضــرورة مواكبــة
التحديــات العصريــة وتمكيــن دور المــرأة

أمير الكويت :نتمسك بحل الدولتين
وأعلــن أميــر الكويــت الشــيخ صبــاح األحمــد
الجابــر الصبــاح فــي كلمتــه أمــام مؤتمــر القمــة
اإلســامية فــي مكــة ،الجمعــة ،التمســك بحــل
الدولتين والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
وثمــن أميــر دولــة الكويــت دور الســعودية فــي
اســتضافة وإنجاح القمة اإلسالمية .ودان أمير
الكويــت الهجمــات التــي تعرضــت لهــا ناقــات
النفط قبالة السواحل اإلماراتية.
وقــال إن  % 61مــن النازحيــن حــول العالم هم
مســلمون .وأضــاف أميــر الكويــت أن “منطقتنــا
وأمتنــا اإلســامية تمر بتحديات غير مســبوقة
ومخاطر كبيرة”.
وشــدد أميــر الكويــت علــى ضــرورة التعامــل
مــع التطــورات بقــدر كبيــر مــن الحيطــة والنــأي
بالمنطقة عن التوتر.
ودعــا الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح
المجتمع الدولي إلى تفعيل جهوده لدفع مســار

كمــا أعــرب عــن أملــه بحــل فــي ليبيــا يحفــظ
مصلحة الليبيين واستقرارهم.

ملك األردن :توحيد الجهود لدعم
الفلسطينيين

وفــي كلمتــه أمــام القمة اإلســامية ،أكد العاهل

ودعم قضيتهم”.
وقــال إن “المبــادرة العربيــة للســام التــي تبتها

“بمواجهــة تيــارات اإلرهــاب والتطــرف ومنــع

منظمــة التعــاون تؤكــد علــى حــل الدولتيــن

اســتنزاف مقــدرات بلداننــا” .وأضــاف“ :علينــا

وتأســيس دول فلســطينية فــي حــدود مــا قبل

كحكومات وشــعوب إســامية وعربيــة تكثيف

ثــم أعطــى العاهــل الســعودي الملــك ســلمان بن

عام  1967وعاصمتها القدس”.

الجهــود لمواجهة التحديــات” .وأوضح الرئيس

عبــد العزيــز ،الكلمــة لرئيســة وزراء بنغالديــش،

وشــدد علــى الظــروف الصعبــة التــي يواجههــا
الفلســطينيون ،مطالبــا “بدعــم وكالــة غــوث
وتشــغيل الالجئيــن الفلســطينيين التــي تقــدم

وأضــاف رئيــس نيجيريــا أن القمــة اإلســامية

العمل والجهود المشــتركة في كافة القضايا

القومــي العربــي ،وعلــى رأســها التهديــدات

وأشــادت بالــدور الريــادي للمملكــة العربيــة

المنطقــة ،والتــي تمثلــت مؤخــرا فــي تهديد

وأكــدت التأييــد البرلمانــي التــام والمطلــق

فــي حفــظ أمــن واســتقرار المنطقــة ،مؤكدة

التخريبيــة للســفن التجاريــة المدنيــة فــي

األشــقاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية

ومبادراتهــا المســتمرة فــي حمايــة األمــن

المتحدة ،ومحطتي ضخ للنفط في المملكة

وحكيمــة عــن حفــظ األمــن واالســتقرار

يحفظ أمنهما واســتقرارهما ،وأهمية تكاتف

المشــترك العربــي واإلســامي ،للتصــدي

البالســتية على األماكن المقدســة والمناطق

ومواجهــة اإلرهــاب واألخطــار مــن الــدول
ً
خطرا
الراعيــة لإلرهــاب التــي باتــت تشــكل
ً
كبيــرا ،علــى األمــن العالمي في ظــل تماديها

واســتمرارها

فــي

والقوانيــن والمواثيــق الدوليــة ،وفــي ذلــك
تحد مرفوض إلرادة المجتمع الدولي.

بالفلسطينيين تهمة اإلرهاب خالل نضالهم ضد
االحتــال” .وشــدد رئيس وزراء باكســتان على

وأكد ما تضمنه البيانين الختاميين للقمتين

القضيبية  -مجلس الشورى

وبشكل فاعل وحقيقي في توحيد المواقف

انتهــاك

وأضــاف رئيــس وزراء باكســتان “ألصقــت

الكلمة السامية عبرت عن تطلعات شعب البحرين

ســبيال لمواجهــة األخطــار والتحديــات

المعاهــدات

تعاني من ظاهرة اإلسالموفوبيا.

وذكــرت أن بالدهــا “بنغالديــش منحــت حــق

مواجهــة األخطــار والتحديــات المحيطــة

خــادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان بن

والمتطــرف .وقــال إن بعــض الــدول الغربيــة

وعلى رأسها التعليم”.

مــن رؤيــة وإيمــان جاللتــه بأهميــة تعزيــز

من ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة

الغربــي بالتمييــز بيــن المســلم المعتــدل

ضرورة اســتثمار “مواردنا في عالمنا اإلســامي

متكاملــة واســتراتيجية شــاملة تســتديم

فوزية زينل

وطالــب رئيــس الــوزراء الباكســتاني المجتمــع

دائما.

التي عقدت في مكة المكرمة.

فــي رحــاب مكــة المكرمــة ،وبدعــوة كريمــة

والقدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين”.

نظرة خاطئة فيما يتعلق بوصمه باإلرهاب”.

عالقات أخوية تستند إلى أسس وطيدة من

عشــرة لمؤتمــر القمــة اإلســامي ،المنعقــدة

من مليار مســلم .وقال “نتمســك بحل الدولتين

أي واقع جديد على مدينة القدس”.

صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل

العربيــة والــدول العربيــة ،والــدورة الرابعــة

بالعالم اإلسالمي” .وأكدت أن “الهدف الرئيسي

الدولــي أن يحــرص علــى احتــرام مشــاعر أكثــر

نواجــه تحديــات خطيــرة تتطلــب منــا تنســيقا

أشــاد رئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالح

لقــادة دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج

وقالــت واجــد“ :علينــا مواصلــة العمــل للنهوض

باكســتان عمــران خان ،إنه يجــب على المجتمع

وأوضحــت أن “العالــم اإلســامي يعانــي مــن

اإليرانية.

وفــد مملكة البحرين في القمتين الطارئتين

شيخة حسينة واجد ،ممثلة للدول اآلسيوية.

وفي كلمته بالقمة اإلسالمية ،قال رئيس وزراء

وأشار إلى ضرورة “التصدي ألي محاولة لفرض

وقالت إن دعوة جاللة الملك لتعزيز التعاون

الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة لتــرأس

الفلسطينيين

التمييز بين المعتدل والمتطرف

وقــال الرئيــس النيجيــري محمــد بخــاري إننــا

قمم مكة فرصة لتوحيد المواقف
أن حــرص عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة

رئيســة وزراء بنغالديــش :حمايــة

رئيس وزراء باكستان :على الغرب

الفلسطينيين وتحقيق حل الدولتين”.

العون لحوالي  5ماليين فلسطيني”.

محط أنظار العالم ستنهض بمسؤوليات األمة.

القمــة العربيــة ومــا احتوتــه من رؤيــة ثاقبة

الدورة بدفعة كبيرة لقضايا المسلمين”.

القمة اإلسالمية.

استضافة هذا العدد الهائل من الالجئين”.

بخاري :اإلرهاب أبرز التحديات

سوريا للتوصل إلى حل وفق القرارات الدولية.

وأشــادت بمضاميــن كلمــة جاللــة الملــك في

التونســي أن “السعودية ستسهم برئاستها لهذه

كمــا ثمن الجهود الســعودية التــي بذلت إلنجاح

“بنغالديــش تعانــي مــن أعبــاء ثقيلــة مــن جراء

لمنظمــة التعــاون اإلســامي هــو حمايــة حقوق

وأعلــن عــن دعــم جهــود المبعــوث األممــي إلــى

صرحت رئيســة مجلس النواب فوزية زينل

للسلطة سريعا في السودان والجزائر.

التكتــات العابــرة للحــدود” .وطالــب السبســي

الفكر المتطرف الظالمي والتصدي لإلرهاب”.

األمــن القومــي ،والعمل الجماعي المشــترك.

فــي مكــة المكرمــة ،قــال الرئيــس التونســي

اإلفريقية عن أمله أن يتحقق االنتقال الســلمي

الجهود لتمكين الفلســطينيين من نيل حقوقهم

وتعزيزه.

الخليجــي والعربي واإلســامي ،فــي حماية

منظمــة التعــاون اإلســامي المنعقــد الجمعــة

وأعرب بخاري الذي تحدث نيابة عن المجموعة

“تجمعــه وحــدة المصيــر فــي عالــم يتجــه نحــو

وقال السيســي إن القمة اإلسالمية التي تشكل

البحرين ،الراســخ والمستمر ،في دعم العمل

فــي كلمــة ممثلــة للــدول العربيــة فــي اجتمــاع

التي تواجه العالم واألمة اإلسالمية.

األردنــي ،الملك عبد هللا الثانــي ،أهمية “توحيد

وذكــر أن “رســالتنا للعالــم أجمــع هــي مواجهــة

عبدالعزيــز آل ســعود ،يؤكــد موقــف مملكــة

لمواجهة التحديات

وأكد بخاري أن اإلرهاب يشــكل أبرز التحديات

الفاريــن مــن ميانمــار” .وأشــارت إلــى أن

الباجــي قائــد السبســي ،إن العالــم اإلســامي

السالم.

القضيبية  -مجلس النواب

السبسي :ضرورة تكثيف الجهود

تنعقد في توقيت مهم لمواجهة التحديات.

اللجــوء لحوالــي مليــون من مســلمي الروهينغا

والتضامــن بيــن الــدول بمــا يربطهــا مــن

بمــا تضمنتــه الكلمــة الســامية لعاهــل البــاد

الثقــة واالحترام المتبادل ،وبالتوصل لرؤية

خليفــة فــي أعمــال القمــة العربيــة الطارئــة

األمــن القومــي العربــي ،وتقــوي أركانــه فــي

وأكــد مــا عكســته مضاميــن الكلمة الســامية

بدولنــا ،هــي دعوة حكيمة وضرورية تســهم

التعــاون والتضامــن العربــي باعتبــاره

لمواجهــة اإلخطــار والتحديــات ،وتنســيق

التــي تحيــط بــدول المنطقــة ،وتهــدد األمــن

ومن أبززها القضية الفلسطينية.

والممارســات اإلرهابيــة للنظــام اإليراني في

الســعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين

ســامة إمــدادات النفــط مــن خــال األعمال

للدعــم والتضامــن والوقــوف الراســخ مــع

أن انعقــاد القمــم يؤكــد الجهــود الســعودية

الميــاه اإلقليميــة لدولــة اإلمــارات العربيــة

ودولــة اإلمارات العربية المتحدة في كل ما

وضمان االســتقرار ،وتطوير العمل الجماعي

العربيــة الســعودية ،وإطــاق الصواريــخ

الــدول العربيــة فــي مواجهــة التدخــات

للتحديات الراهنة.

المدنيــة فــي الشــقيقة المملكــة العربيــة

الخليجيــة والعربيــة الطارئــة مــن موقــف
حازم في مواجهة أية تدخالت في الشؤون
الداخلية لدول المنطقة ،أو تهديدات تسعى
للنيــل مــن أمــن واســتقرار المنطقــة ،وأن
األمــن الخليجــي والعربــي كل ال يتجــزأ ،في
ظــل األســس الوطيــدة من الثقــة واالحترام
المتبادل بين دول وشعوب المنطقة ووحدة
الهــدف والمصيــر المشــترك ،مــع الدعــم
علي الصالح

والتضامن الكامل مع الشــقيقتين السعودية
واإلمارات وتأييد موقفهما تجاه ما تعرضتا

السعودية.

لــه مــن اعتــداء وأعمــال تخريبيــة مدعومــة

وأشــاد بالــدور القيــادي الــذي يضطلــع بــه

مــن إيــران ومــا نتج عنهــا من تهديــد خطير

خــادم الحرميــن الشــريفين ،واســتضافته

ألمن المنطقة ككل.

للقمتيــن الطارئتيــن الخليجيــة والعربيــة

وأشــار إلــى أن كلمــة جاللــة الملــك عبــرت

والقمــة اإلســامية فــي أطهــر بقــاع األرض

بصــدق عــن تطلعــات وآمال شــعب البحرين

سعيا إلى جمع الكلمة وتوحيد
مكة المكرمة
ً

والشــعوب العربيــة كافــة تجــاه أهميــة

المواقــف لمواجهــة التحديــات التــي تواجــه

إقــرار الســام العــادل والشــامل والدائم في

المنطقــة بمــا يحفظ أمن واســتقرار المنطقة

المنطقــة ،والــذي يأتــي فــي مقدمتــه حــل

وشعوبها.

القضية الفلسطينية.
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النعيمي :تشغيل أول مدرسة شاملة تضم المراحل الثالث في “الجنوبية”

عادل المرزوق

ملمح فريد في مجلس
سمو رئيس الوزراء
Û Ûيتفــق معــي الكثير من األخــوة واألخوات المواطنين ،ســواء كان من
المسؤولين أو من رجال األعمال والنخب المثقفة أو من عامة الناس،
فــي أن مجلــس صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل

مستقبل ضيوف مجلسه الرمضاني
ً
وزير التربية والتعليم

خليفة ،رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه ،له ملمح فريد يلزمنا

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

أن ننهل منه الكثير من المعاني ،وهذا األمر طرحته في مقال ســابق
أشرت فيه إلى إن مجلس سموه هو (بيت الشعب) حيث يكون سمو

أكــد وزيــر التربيــة والتعليــم ماجــد النعيمــي أنــه في إطــار االســتعدادات للعام الدراســي

الرئيس قريبًا من الجميع والجميع قريبون منه.

المقبــل /2019 ،2020تعمــل الجهــات المختصــة بالــوزارة علــى تهيئــة البيئــة المدرســية
المناسبة الستقبال الطلبة ،بما في ذلك تجهيز عدد من المدارس الجديدة ،وتوفير القوى
ً
إضافة
البشــرية الالزمــة لتشــغيلها ،لتعزيز الخدمــات التعليمية في مختلــف المحافظات،

Û Ûكلنا ندرك أن ســموه يهتم بالســؤال عن الجميع ،ولذلك ،يولي اهتمامً ا
كبيرً ا بالســؤال عن الحياة اليومية وعن العوائل وعن كل ما يســتجد

ً
ً
كامل،
جزئيا أو
إخالء
إلى التعامل مع عدد من المدارس التي يتطلب وضعها اإلنشــائي
ً

على الســاحة المحلية ،بل وينفرد هذا االهتمام مع كل شــخصية من
رواد مجلســه العامــر ســواء مــن الوجهــاء أو مــن المســؤولين أو مــن
الكتاب واإلعالميين أو من عامة أبناء البلد ،فال مسافة بين المواطن
وبين رأس الدولة في هذا المجلس ،وهذا بحق ،سمة ونعمة أنعم هللا
بها علينا في هذه األرض الطيبة الكريمة.
Û Ûإن اســتحضار األدوار التي لعبها اآلباء واألجداد والمســار الذي يسير
فيه أبناء البلد على ذات الســياق وثناء ســموه على هذه األدوار هي
فــي حقيقــة األمــر عرفان رجــل حكيم وشــخصية فــذة وقائد محنك
يتمتع بالخبرة والبصيرة ،فكل مراحل البناء التي مضت في الســابق
مــن العقــود ،ال يجــب أن تتوقــف ،فهــي  -مــن وجهــة نظــري  -مقــدرة
ورفيعة الشــأن لدى ســمو الرئيس الوزراء من جهة ،ومن جهة أخرى،
يتطلــع ســموه لمزيــد مــن الجهــود التــي ال يبخــل بهــا أبنــاء البحريــن
عــن وطنهــم األم ،التــي تحتضــن الجميــع ليتواصــل المســار التنمــوي
والسياســي فــي خــط متــواز لخلق أجــواء تحقق االســتقرار والتطور

وأضــاف الوزيــر ،خــال مجلســه الرمضاني،
أنــه ســيتم خــال العــام الدراســي المقبــل

للبنــات بمنطقــة جدحفــص ،يضــم  8فصول

افتتــاح مدرســة ســمو الشــيخة مــوزة

دراسية مجهزة بأحدث التقنيات التعليمية،

بنــت حمــد آل خليفــة الشــاملة للبنــات فــي

وكذلــك اســتالم مبنــى أكاديمــي جديــد

المحافظة الجنوبية ،والتي تعد أول مدرسة

بمدرســة الرفــاع الغربــي االبتدائيــة للبنــات،

مــن نوعها على صعيــد المدارس الحكومية،

يضــم  8فصــول دراســية ،وصالــة رياضيــة،

وتضم المراحل التعليمية الثالث ،ويستفيد

وقاعة متعددة األغراض ،ومختبرات علمية

منها الطلبة في مدينة خليفة وجو وعسكر،

حديثــة ،واســتالم مبنــى أكاديمــي وإداري

وتســتوعب مــا ال يقــل عــن  1500طالبــة،
ً
إضافــة إلــى الهيئــات اإلداريــة والتعليميــة

جديــد بمدرســة المحــرق االبتدائيــة للبنات،

للمراحــل التعليميــة الثــاث ،مشــيرًا إلــى أن
المتطلبــات الحديثــة للمــدارس ،ومشــاريع

ســوف تعــزز الطاقــة االســتيعابية للمدارس
القائمةُ ،
حســن جودة الخدمات التعليمية
وت ّ
المقدمة بها.

الــوزارة التطويريــة ،مــن خــال توفيــر

مــن جانــب آخــر ،أشــار الوزيــر إلــى وجــود

بيئــة تعليميــة نموذجيــة جاذبــة ،وااللتــزام

عــدد مــن المــدارس والمبانــي التــي وردت

بمواصفــات المبانــي الخضــراء المســتدامة،

تقاريــر عــن وضعهــا اإلنشــائي مــن وزارة

وتطبيــق سياســة ترشــيد اســتهالك الطاقــة

األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط

والميــاه للحفــاظ علــى البيئــة والمــوارد

وبنــاء على هذه الدراســة الفنية،
ً
العمرانــي،

الطبيعية.

اتخــذ مجلــس الوزراء قرارًا بتكليف كل من

كمــا ســيتم خــال العــام المقبــل افتتــاح

وزارة التربيــة والتعليــم ووزارة األشــغال

مدرســة ابتدائيــة جديدة للبنــات في مدينة
ً
دراســيا ،وتســتوعب
فصــا
حمــد ،تضــم 32
ً

وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي

تصميم هذه المدرســة نموذجي يتوافق مع

ومقومــات العيــش الكريــم ،زد علــى ذلــك ،تثميــن وتقدير ســموه لكل
القــدرات البحرينيــة والعطــاء البحرينــي والبــذل البحريني وســواعد
البلد التي تقدم وتبني كما قدمت وبنت في الماضي ،وهذا هو العمق
الحضاري وفيه داللة على أن ســموه يحمل ألبناء شــعبه مكانة كبيرة
نتاج عطائهم الذي كان وال يزال ،يشــكل عالمات بارزة في الوجدان
الوطني.
Û Ûولكــن مــا الجوهــر والقصــد ممــا تقدم كلــه؟ والجــواب ،هــو باختصار
تقدير مجلس يمثل كما قال األولون “مدرســة” ،فمجالســنا مدارســنا،
وألن مجلــس ســمو رئيــس الــوزراء حفظــه هللا وأطــال عمــره وأبقــاه
ذخرً ا ،هو ذلك الرحاب الذي نلتقي فيها جميعً ا بال حواجز وال موانع،
فهذا هو باب الخير الذي تشرق منه أمنيات المستقبل لبالدنا الغالية

ً
إضافــة إلــى الهيئــة
نحــو  1200طالبــة،

بالنهضة والعلو.

اإلداريــة والتعليميــة ،إلــى جانــب افتتــاح

مؤكــ ًدا الوزيــر أن هذه اإلنشــاءات الجديدة

باتخــاذ الــازم لإلخــاء العاجــل للمــدارس
والمباني التي ال يتناســب وضعها اإلنشــائي
مــع جــودة الخدمــات والمرافــق المســاندة

لمبان
وكلي
ٍ
تمهيدا إلعادة
ً

الالزمة الستمرار

إنشائها

واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع هذا الوضع.

مبنــى جديــد بمدرســة الســام االبتدائيــة

إخالء جزئي

اتخاذ اإلجراءات

للعمليــة التعليميــة المقدمــة ،مؤكــ ًدا أن
الــوزارة حريصــة علــى أمن وســامة الطلبة
وجميع منتســبي المدارس ،مبينًا أن الوزارة

تقديم الخدمة
التعليمية للطلبة
إلى مدارس أخرى.
وأوضــح الوزيــر أنــه مــن ضمــن البدائــل
المؤقتــة التــي حددتهــا الــوزارة الســتيعاب

قــد صنفــت هذه المدارس إلــى مجموعتين،

الطلبــة فــي المــدارس التــي ســيتم إخالؤها

إلــى إخــاء الطلبــة منها بالكامــل وتوزيعهم

جزئيــا ،نقــل الطلبــة إلــى مــدارس
كليــا أو
ً
ً
أخرى قريبة قدر اإلمكان ،مع مراعاة الطاقة

األولــى منهمــا هــي المــدارس التــي تحتــاج
علــى مــدارس أخــرى ،وعددهــا  7مــدارس،
وهي :مدرسة عبدالرحمن الناصر اإلعدادية
للبنيــن ،وأبــو العــاء المعــري االبتدائيــة
للبنيــن ،وعبدالرحمــن الداخــل اإلعداديــة
للبنين ،والسلمانية اإلعدادية للبنين ،وباربار
االبتدائيــة للبنيــن ،وكــرزكان االبتدائيــة
للبنيــن ،والحــورة الثانوية للبنات باســتثناء
صالتهــا الرياضيــة التــي ســيتم االســتفادة
منهــا فــي تنفيــذ األنشــطة المدرســية،
والمجموعــة الثانيــة هــي المــدارس التــي
يمســها االخــاء الجزئــي ،نتيجــة اســتبعاد
مبنــى أو أكثــر مــن الخدمــة ،مــع إمكانيــة
إضافة عدد من الفصول الجديدة فيها ،بعد
عزل تلك المباني التي ستخرج من الخدمة،
وعددهــا  10مــدارس ،وســوف تســتوعب
هــذه المــدارس غالبيــة الطلبــة الحاليين ،إال
أن الوزارة سوف تضطر إلى نقل جزء منهم

االســتيعابية ،وتوفيــر خدمــة المواصــات
للمحتاجيــن إليها ً
وفقــا للمعيار المعتمد لدى
الوزارة ،وإضافة عدد من الفصول الجديدة،
كمــا ســيتم توزيــع العامليــن فــي المــدارس
التي ســيتم إخالؤها على المدارس األخرى
بحسب الحاجة ،مبينًا أنه سيتم العمل على

إعــادة بناء هذه المــدارس والمباني ،تمهي ًدا
ً
الحقا.
إلعادة تشغليها
وجــدد الوزيــر التأكيــد علــى التــزام الــوزارة
بتوفير المعقد الدراســي والتعليم المناســب
لجميــع الطلبــة فــي مختلــف المناطــق،
واالســتفادة القصوى من مختلف اإلمكانات
المتاحة لتحقيق هذا الهدف ،مبينًا أن نسبة

التمــدرس فــي التعليــم في مملكــة البحرين
قــد بلغــت حوالــي  ،100%بحســب التقارير
الدوليــة التــي أشــادت بجهــود المملكــة فــي
هذا المجال.

إبـــــراز الــمــكــتــســبــات الــمــشــرفــة لــلــبــحــريــن دولــ ًّيــا

تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة مـــشـــتـــركـــة بــــيــــن “الـــــعـــــمـــــل” و ”الـــــخـــــارجـــــيـــــة” و ”الــــتــــشــــريــــع”

مواصلة العمل في خدمة كبار السن

حميــدان :نقــدر نهــوض المؤسســات بالمشــاريع االجتماعيــة

مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية
وزير العمل والتنمية االجتماعية ملتقيا مساعد وزير الخارجية
مدينة عيسى  -وزارة العمل والتنمية االجتماعية

التقى وزير العمل والتنمية االجتماعية جميل حميدان مســاعد وزير الخارجية عبدهللا الدوســري ،في مكتبه ،حيث تم بحث ســبل تعزيز التعاون
ً
دوليا ،حيث شــكل التعــاون الوثيــق والمثمر بين كافــة الجهات والمؤسســات في الدولة
بيــن الجانبيــن ،واســتعراض النجاحــات التــي تــم تحقيقهــا
نجاحــات بــارزة لصالــح المملكــة علــى الصعيــد الدولــي ،وكان آخرهــا اإلشــادة األمميــة بتقرير مملكــة البحرين الــدوري لحقوق الطفــل والذي تمت
مناقشــته فــي اجتماعــات لجنــة حقــوق الطفــل الدوليــة في جنيف فــي يناير الماضــي ،وكذلك اإلنجــازات البارزة التــي حققتها البحريــن في الملف
العمالي ،والمكاسب التي تحققت على صعيد منظمة العمل الدولية ،وغيرها من القضايا المتعلقة بحقوق اإلنسان.
وخــال اللقــاء ،تــم اســتعراض العديــد مــن

الخارجية ،وهيئة التشريع واإلفتاء.

إطــار المســيرة التنمويــة بقيــادة جاللــة الملــك

المكتســبات والحقــوق التــي أنجزتهــا مملكــة

وبهذه المناسبة ،أشاد حميدان بالدور اإليجابي

وبمــا يطابــق الواقــع العملــي فــي العديــد مــن

البحريــن علــى صعيــد النظــم والتشــريعات،

الــذي تقــوم بــه وزارة الخارجيــة فــي إبــراز

الشؤون المجتمعية واالقتصادية والسياسية.

وضمــان توافقهــا مــع المعاييــر والمســتويات

المكتســبات المشــرفة لمملكــة البحريــن علــى

وبــدوره ،أعــرب مســاعد وزيــر الخارجيــة عــن

الدوليــة ،ومــن أبرزهــا تــدارس احتياجــات

الصعيــد الدولــي ،ودعمهــا لــوزارات الدولــة فــي

تقديــره للجهــود التــي تبذلهــا وزارة العمــل

منظمــات المجتمــع المدنــي ،والجمعيــات

المحافــل الدوليــة ،وباألخــص دعمهــا لــوزارة

والتنميــة االجتماعيــة فــي توفيــر كافــة ســبل

الحقوقيــة ،وســبل االرتقــاء بدورهــا في خدمة

العمــل والتنميــة االجتماعيــة ،حيــث كان لهــا
ً
ً
محوريــا فــي اجتماعــات مناقشــة تقريــر
دورا

الرعايــة والتنميــة المجتمعيــة للمواطنيــن،
والحفــاظ على الحقــوق العمالية ،وحقوق كافة

للجمعيــات األهلية يتوافق مع المعايير الدولية

مملكــة البحريــن فــي لجنــة حقــوق الطفــل،

الفئــات المجتمعية المتمثلة في الطفولة وذوي

ويكفــل تعزيــز ســبل الشــراكة المجتمعيــة بيــن

وغيرهــا كاجتماعــات منظمة العمــل الدولية ،أو

القطاعين األهلي والرسمي في خدمة المواطن
وحفــظ حقوقــه ،فضــاً عــن تهيئــة الجمعيــات

اجتماعــات الجمعية العمومية المعنية بشــؤون

اإلعاقــة وكبــار الســن وذوي الدخــل المحــدود،
ً
مشــيدا بالتعــاون اإليجابــي والمشــاركة الفاعلة

التنميــة المســتدامة ،والتــي كان للمملكــة فيهــا
ً
ً
ً
ومواقفــا ذات تقديــر واحتــرام مــن
بــارزا
دورا

للــوزارة فــي العديــد مــن االجتماعــات الدوليــة،

المجتمــع ،وذلك من خالل بحث قانون متكامل

للقيــام بدورهــا وفــق اختصاصاتهــا ،ســواء مــن

ً
مؤكــدا فــي الوقــت ذاتــه أن هــذا
دول العالــم،

مــا كان لــه األثــر البــارز علــى صعيــد اإلنجــازات
ً
مؤكدا في هذا الســياق
والنجاحــات المتحققة،

حيــث ضمــان جــودة أعمالهــا وتعزيــز قدراتهــا
ً
ً
وإداريــا أو توفيــق أوضاعهــا،
ماديــا
وتنميتهــا

الدعــم والتعاون بين وزارة الخارجية ووزارات

علــى ضــرورة االســتمرارية فــي هــذا التعــاون

حيــث تــم االتفــاق على تشــكيل لجنة مشــتركة

الدولــة نابــع مــن حــرص القيــادة علــى إيصــال

البنــاء ،وفتــح آفاق جديدة لتحقيــق المزيد من

بيــن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية ووزارة

الصــورة الحقيقيــة عــن أوضــاع البحريــن ،فــي

اإلنجازات لصالح الوطن والمواطنين.

ﺳﺆال اﻟﻴﻮم  ٢٠ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ أﺳﻮاق ﻣﻴﺪوي و ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻼد
ﻫﻞ ﻛﺎن اﳌﻌﺮض اﻻﺳﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻷﺳﻮاق ﻣﻴﺪوي؟

ﻧﻌﻢ
ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ

ﻛﻼ
أﻣﺎم اﻻﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.

التقــى وزيــر العمــل والتنمية االجتماعيــة جميل حميدان عضو مجلس إدارة دار يوكــو لرعاية الوالدين علي
المســلم ،بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الدار ،وذلك لبحث ســبل تعزيز التعاون بما يخدم المشــاريع
والمبادرات التنموية لكبار السن.
وخــال اللقــاء اســتعرض المســلم
أبــرز المشــروعات التنمويــة التــي
تقدمهــا دار يوكو لرعايــة الوالدين
ومبادراتهــا الموجهــة لكبــار الســن،
ً
إيجابــا علــى تنميــة
بمــا ينعكــس
المجتمــع ،حيــث تعمــل الــدار علــى
رعايــة وإيــواء المســنين ممــن ال
عائل لهم أو الذين ال تسمح ظروفه
أســرهم برعايتهــم ،رعايــة نهاريــة

حميدان متوسط ًا نائب وأعضاء مجلس إدارة دار يوكو لرعاية الوالدين

أو متقطعــة اإلقامــة بيــن الــدار

والموجــه لكبــار الســن وهــو مــا

والتنميــة االجتماعيــة لمختلــف

واألســرة ،أو دائمــة اإلقامة حســب

يعكــس صــدق المشــاعر اإلنســانية

أنــواع العمل المؤسســي والنوعي،

امكانيــة الــدار ،كما توفر لهم كذلك

النبيلــة التــي تغمــر نفــوس جميــع
ً
منوها في هذا الشــأن
البحرينيين،

وتذليــل الصعوبــات التــي تعترض
هذه الجهود باإلمكانات المتاحة.

والمعيشــية ،الى جانــب الكثير من

بأهميــة الشــراكة المجتمعيــة مــع

ومــن جانبــه أشــاد المســلم بالدعم

الخدمات التي تخدم كبار السن.

المؤسســات الحكوميــة والخاصــة

الــذي تتلقــاه دار يوكــو لرعايــة

مــن جانبــه ،أشــاد حميــدان بجهود

للنهــوض بالعمــل الخيري ،وتوحيد

والتطوعيــة

الجهــود واإلمكانيــات ،لتحقيــق

الوالدين من وزارة العمل والتنمية
ً
مؤكدا مواصلة العمل
االجتماعية،

لتلبيــة احتياجــات المســن فــي
ً
مبديا تقديره
المجتمــع البحرينــي،

األهداف الرامية إلى تقديم أفضل
ً
ومؤكدا في
الخدمــات للمواطنين،

فــي خدمــة كبــار الســن وتعزيــز
جــودة حياتهــم ممــا يكفــل لهــم

الــدار

الوقــت ذاتــه دعــم وزارة العمــل

العيش الكريم.

الرعايــة الصحيــة واالجتماعيــة

الــدار

للبرامــج

الخيريــة

التــي

تنفذهــا

اﺷﱰك و اﺣﺼﻞ ﻋﲆ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻔﻮز ﺑﻘﺴﻴﻤﺔ ﺗﺴﻮق ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٥٠دﻳﻨﺎر ﻳﻮﻣﻴﺎ ً

اﻻﺳﻢ

اﻟﻬﺎﺗﻒ
اﻟﴩوط:
ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻣﻘﺮ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻼد.
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﺴﻠﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺴﺎﻋﺔ  ١٠ﻣﺴﺎ ًء ﰲ ﻧﻔﺲ ﻳﻮم اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻻ ﻳﺤﻖ ﳌﻮﻇﻔﻲ أﺳﻮاق ﻣﻴﺪوي  /ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻼد و أﻗﺎرﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ اﻻﺷﱰاك ﰲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ.

ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻋﲆ
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“المالية” :اإليــرادات المقدرة  5.8مليار دينار والمصروفات  7مليارات

المنامة  -بنا

كشــفت وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي عــن تفاصيــل الميزانيــة العامــة للدولة
للســنتين الماليتيــن  2020 - 2019التــي صــادق عليهــا عاهل البــاد صاحب الجاللة
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة وأصدر القانــون رقــم ( )11لســنة  2019العتماد
الميزانية العامة للدولة ،وذلك بعد إقراره من السلطة التشريعية.
وأوردت تلــك التفاصيــل عبــر موقعهــا

نصيــب الســنة الماليــة  2019مبلــغ
ً
دينارا ،ونصيب الســنة
2.815.701.359

قانــون اعتمــاد الميزانيــة العامــة للدولــة

الماليــة  2020نحــو 2.946.493.554

للسنتين الماليتين  ،2020 - 2019بتبيان

دينارا.

اإللكترونــي الــذي نشــرت فيــه جــداول

فــي حيــن ُتقــدر المصروفــات اإلجماليــة

إجمالــي اإليرادات والمصروفات العامة،
واإليــرادات العامــة حســب الــوزارات

للدولــة فــي ميزانيــة الســنتين الماليتين

ومصروفاتهــا

 2019و 2020بمبلــغ 7.058.869.660

المتكــررة ،إلــى جانــب بيانــات الدعــم

دينــارا ،يكــون نصيــب الســنة الماليــة

ومصروفــات

 2019مبلــغ  3.511.667.330دينــارا،

المشــاريع حســب الــوزارات والجهــات

ونصيــب الســنة الماليــة  2020مبلــغ

والجهــات
الحكومــي
الحكوميــة،

الحكوميــة
المباشــر،
وإيــرادات

 3.547.202.330دينارا.

ومصروفــات

البلديات وأمانة العاصمة.
ُ
وتقــدر إيــرادات الدولــة فــي ميزانيــة

المتكــررة للدولــة فــي ميزانيــة الســنتين

و2020

الماليتيــن  2019و 2020التــي تقــدر

بمبلــغ  5.762.194.913دينــارا ،يكــون

بمبلــغ  6.658.869.660دينــارا ،يكــون

الســنتين

الماليتيــن

2019

وأوضحــت الجــداول أيضــا المصروفات

نصيــب الســنة الماليــة  2019مبلــغ

دينــارا ،ونصيــب الســنة الماليــة 2020

 3.311.667.330دينارا ،ونصيب الســنة

مبلــغ  600.708.776دينــارا ،علــى أن

في وداع
أستاذي
لطفي نصر

يُ غطى العجز باالقتراض من المؤسسات

الماليــة  2020مبلــغ 3.347.202.330
دينــارا .أمــا مصروفات المشــاريع للدولة

المالية والصناديق العربية واإلسالمية.

فــي ميزانيــة الســنتين الماليتيــن 2019

كما أوضحت الجداول إيرادات البلديات

و 2020فإنهــا تقدر بمبلغ 400.000.000

وأمانة العاصمة في الميزانيات المعتمدة

دينار ،يكون نصيب الســنة المالية 2019

لهــا للســنتين الماليتيــن  2019و2020

مبلــغ  200.000.000دينــار ،وذات المبلغ

والتــي تقدر بمبلــغ  205.000.000دينار،

للسنة المالية .2020

يكــون نصيب الســنة الماليــة  2019مبلغ

أمــا بالنســبة للمبالــغ المُ حولــة فإنهــا

 100.000.000دينــار ،ويكــون نصيــب

تقــدر مــن إيــرادات النفــط إلــى حســاب

السنة المالية  2020مبلغ 105.000.000
دينــارُ ،
وتقــدر المصروفــات اإلجماليــة

الســنتين الماليتيــن  2019و 2020بمبلــغ

للبلديات وأمانة العاصمة في الميزانيات

 41.172.000دينار ،يكون نصيب السنة

المعتمــدة لهــا للســنتين الماليتيــن 2019

الماليــة  2019مبلــغ  20.586.000دينــار،

و 2020بمبلــغ  141.303.000دينــار،

والمبلغ ذاته للسنة المالية .2020

يكــون نصيب الســنة الماليــة  2019مبلغ

احتياطــي األجيال القادمــة في ميزانية

إبراهيم النهام

Û Ûكان خبر وفاة الكاتب الكبير والمعلم األســتاذ لطفي نصر صادما ومباغتا للجميع،
فالفقيــد – رحمــه هللا -ظــل علــى ســجيته الهادئــة التــي عرفناهــا بهــا منذ الســنين

األولــى ،حتــى رحيلــه المباغــت ،والــذي لــم يتــرك لنــا بــه الفرصــة للقائــه ،وتقبيلــه،

والسالم عليه.

Û Ûالفقيــد الراحــل ،كان مــن خيــر من شــرفوا الجنســية البحرينية ،بعملــه ،وإخالصه،
وخدمتــه للبحريــن ولشــعبها علــى مــدى أكثــر مــن  4عقــود ،تخللها العمــل الوطني

والصحافي الكثير ،والذي استمر عليه بال كلل أو ملل ،حتى ساعة وفاته.

Û Ûوأذكــر أننــي كنــت أراه دائمــا فــي الفعاليــات المختلفــة ،وكيــف أنــه يقبــل علــى
الصحافييــن والكتــاب الصغــار والمبتدئين ،وهو يشــدّ من أزرهم ،ويشــجعهم على

العمــل ،ثــم يجلس بينهم بكل تواضع ،ودماثة خلق ،وكأنه واحد مثلهم ،وهو ليس

كذلك بالتأكيد ،بمكانته وخبرته وقدره.

ويُ قــدر العجــز فــي ميزانيــة الدولــة

 68.435.000دينــار ،ونصيــب الســنة

للســنتين الماليتيــن  2019و 2020بمبلــغ

الماليــة  2020مبلــغ  72.868.000دينــار،

Û Ûوفي دهاليز مجلس النواب ،بالجلسة العامة من كل ثالثاء ،كنت أراه أيضا وكيف

 1.296.674.747دينــارا ،يكــون نصيــب

وتنفذ ميزانية البلديات وأمانة العاصمة
ً
وفقا ألحكام قانون البلديات.

فــي الكثيــر من القوانين والمشــاريع والمقترحات التي تناقــش ،وكأنها تخصه هو،

السنة المالية  2019مبلغ 695.965.971

أنــه يبــادر فــورا ،ومــن تلقــاء نفســه ،بتقديــم المشــورة والرأي لهــذا النائــب وذلك،

خصوصا في الملفات والقضايا المعيشــية واالقتصادية التي تهم المواطنين ،أين

وصلت؟ والى أين تتجه؟

Û Ûاألســتاذ لطفي (رحمة هللا) وببســاطة لم يكن مجرد قلم صحافي يكتب عن هموم

المؤشرات االقتصادية إيجابية وتبعث على التفاؤل

النــاس ،ويدافــع عــن هويــة البلــد ،واســتقاللها ووجودهــا وكرامتهــا ،بــل كان أيضا
قريبــا مــن النــاس ،ومن النــواب ،والكتاب ،والبســطاء من عامة الشــعب ،لذلك كان

قلمه وطنيا بامتياز ،فهو (رحمه هللا) ومنذ الوهلة التي وطأت قدماه هذه األرض
الطيبــة ،أثبــت بجــدارة بأنه جنــدي مخلص ومدافع في ربوع هــذا الوطن ،بواجبه

الزياني :ارتفاع الصادرات  % 46.7وتقليص عجز “التجاري” % 41.1

الذي يؤديه على أكمل وجه ،ويشجع به اآلخرين أيضا.

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

السياح.

المنامة  -الصناعة والتجارة

وفيمــا يخص البورصة ،ارتفع مؤشــر

أكــد وزيــر الصناعــة والتجــارة والســياحة زايــد الزيانــي أن جميــع المعطيــات

البحريــن العــام بنســبة  % 5.7فــي

الخاصــة بالمؤشــرات االقتصاديــة لالقتصــاد الوطنــي إيجابيــة ،وتبعــث علــى

الربع األول للعام الجاري ،حيث تنوع

التفــاؤل بــأداء أفضل خالل العام الجاري والعمل بوتيرة مســتمرة لتجاوز كل
التحديات التي تواجه نموه.
وأوضــح الزيانــي أن األداء اإليجابي

ارتفــع معهــا حجــم الــواردات بنســبة

القتصــاد المملكــة تجلــى فــي كثيــر

 ،% 21.9مما نتج عنه تقليص العجز

مــن المؤشــرات التــي تــم رصدهــا
ً
قياســا
للربــع األول مــن العــام 2019

في الميزان التجاري بنســبة % 41.1

نشــاط المســتثمرين في التداول في
ً
قياســا
قطاعــات متعــددة لألســهم

المنامة  -وزارة الخارجية

بالفتــرة ذاتهــا مــن العــام الماضــي،

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة

واكــدت وزارة الخارجيــة تضامــن مملكــة

الهجــوم اإلرهابــي الــذي اســتهدف قافلــة

البحريــن مــع الواليــات المتحــدة األميركيــة

عسكرية تابعة للواليات المتحدة االميركية

ووقوفهــا معهــا فــي جهودهــا الحثيثــة

فــي مدينــة كابــول بجمهوريــة افغانســتان

لمكافحــة العنــف والتطــرف واإلرهــاب فــي

اإلســامية ،وأســفر عــن مقتــل وإصابة عدد

أنحاء العالم ،مجددة موقف مملكة البحرين

من االشــخاص مــن بينهم جنــود أميركيين،

الرافــض لإلرهــاب بكافــة صــوره وأشــكاله

معربــة عــن خالــص تعازيهــا ومواســاتها

والداعــي إلــى ضــرورة تعزيــز التنســيق بين

ألهالــي وذوي الضحايــا وتمنياتهــا بالشــفاء

دول العالــم وتكاتف جهود المجتمع الدولي

العاجــل لجميــع المصابيــن جراء هــذا العمل

لضمــان القضاء على تلك الظاهرة الخطيرة

اإلرهابي.

وتجفيف منابع تمويلها.

وارتفعــت معــه القيمــة الســوقية لهــا
بنسبة  % 7.2بالمقارنة لذات الفترة.

.

وتأتــي المؤشــرات لتعطــي داللــة

بالربــع األول مــن العــام  ،2018فعلــى

كمــا أشــار إلــى أن القطــاع الســياحي
ً
ً
ملحوظا
انتعاشــا
في البحرين يشــهد

زايد الزياني

الصــادرات بنســبة  % 46.7في الربع
ً
قياسا بالفترة
األول من العام الجاري

مــن خــال ارتفــاع نســبة مســاهمته

الجــاري مــن فعاليات متعــددة قامت

فــي الناتــج المحلــي وزيــادة نمــوه،
ً
نظرا لما شــهده الربــع األول من العام

بهــا مختلــف الجهــات ذات العالقــة

الوطنــي بمــا يعــزز مســيرة التنميــة

اســتقطبت األعــداد المتزايــدة مــن

الشاملة لمملكة البحرين.

الصعيــد التجاري ارتفــع معدل حجم

ذاتهــا مــن العــام الماضــي ،فــي حيــن

البحرين تدين هجوم كابول

علــى النمــو الــذي حققتــه القطاعــات
التجاريــة والســياحية والصناعيــة
فــي العام الجاري فــي دعم االقتصاد

المتاجر تتسابق في األســواق الشعبيــة بالتخفيضـــات

الـــــعـــــروض تـــشـــمـــل الــــمــــابــــس والــــكــــمــــالــــيــــات واألحــــــذيــــــة والـــحـــقـــائـــب
المنامــة ،حيث يقــول إن االعتمــاد اليوم

وبالنســبة للزبائــن ،فــإن الكثيــر مــن

بالنســبة إليــه هــو علــى طلبــات الزبائــن

البحرينييــن يــرون أن األســعار “غاليــة”

يصــرح العديــد من التجار في األســواق الشــعبية ،بادرت متاجــر ومحالت ومراكز

عبــر “االنســتغرام” و “ســناب تشــات” ،أما

ســواء فــي المجمعــات التجاريــة أو

الحركــة فــي الســوق فقــد “ماتــت” منــذ

األســواق الشــعبية ،لكــن هــذه األخيــرة

فــي ســوق المنامــة ومدينــة عيســى الشــعبي ومدينــة حمــد “ســوق واقــف” وكذلك

ســنين طويلــة ،إال أن الــرزق مــن هللا

قــد تجــد فيهــا خيــارات أفضــل مــن

ســبحانه وتعالــى ،وفيمــا يتعلــق بحرص

المجمعــات وربمــا وجــدت ذات الســلعة

التجار على عرض بضائع جديدة.

بنصــف الســعر فــي ســوق المنامــة ،فيمــا

سعيد محمد من المنامة ومدينة حمد
فــي محاولــة إلنعاش الكســاد ومنافســة المجمعات التجارية والمراكــز الكبرى ،كما

ً
خصوصا علــى المالبس والكماليات
فــي ســوق المحرق ،بتقديم عــروض مخفضة،
واألحذية والحقائب.
وبدأت األسواق في استقبال المواطنين

المجمعــات التجاريــة والمراكــز الكبــرى

والمقيمين لشــراء احتياجات عيد الفطر

التــي تقــدم العــروض المخفضــة طيلــة

الســعيد ،حيث تشــهد االزدحــام المعهود

العــام ،باإلضافــة إلــى توجــه الكثيــر

فــي هذه الفترة مــن العام بفترات العصر

مــن المواطنيــن كمــا اعتــادوا لشــراء

والليــل ،ويتوقــع بائــع المالبــس بســوق

احتياجــات العيــد مــن أســواق المنطقــة

المنامــة التاجــر إبراهيــم جناحــي أن

الشــرقية ،فــإن الكثيــر مــن التجــار فــي

يستمر اإلقبال حتى ليلة العيد.

األســواق الشــعبية ومنهــا ســوق المنامة،

ويشــير إلــى أن حركــة البيــع جيــدة ولله

عرضــوا بضائــع جديــدة مــن المالبــس

الحمــد ،وألن الكثيــر مــن المواطنيــن

واألحذيــة والحقائــب والمســتلزمات

والمقيميــن أصبحــوا يتوجهــون إلــى

األخــرى كاإلكسســوارات والعطــورات

ً
عروضــا
شــخصيا قدمــت
يقــول“ :أنــا
ً

شــاملة على البضائع القديمة والجديدة،

يتتبعون المعارض األهلية التي تقام في
المجمعات أو الصاالت وزيارتها ً
أمل في

النســاء ،لهــم أذواق خاصــة حيــث

الحصول على عروض جيدة.

يختــارون البضاعــة ذات الجــودة العالية

وفــي هــذا تقــول هــدى بنــي حمــاد مدير

والســعر المناســب” ،ويتفــق معــه التاجــر
ً
محل للبيع
عثمان عبدالرحمن الذي يدير

معــارض “األبرار”“ :نظمنــا مهرجان العيد

وعلى أيــة حــال ،فالبحرينيون خصوصا

المتاجر تتسابق بتقديم عروض التخفيضات

أصبــح الكثير مــن المواطنين والمقيمين

يجمعنــا بمجمع الريــف ،فمن ناحية نحن

ً
مثــا،
بأســعار مخفضــة ،فســوق المنامــة

فترة المناسبات لنشاط حركة المرتادين.

ً
نشــطا ولكننا
بالجملــة بأن الســوق ليــس

نهدف إلى دعم األسر المنتجة وأصحاب

ونظــرً ا لالزدحــام وعــدم توافــر مواقــف

ويختلــف معــه التاجــر علــي العصفــور

نعتمد علــى طلبيات المالبس التي تردنا

المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،ومــن

مــن العمــاء التجــار من مختلــف مناطق

ناحية ،نضع أمام الزبائن منتجات وســلع

(تاجر مالبس نسائية وأحجبة) في سوق

البحرين.

بأسعار تناسب ذوي الدخل المحدود”.

ً
محظوظا في
الســيارات بســهولة ،يعتبر

“الفورنا” و “البهاجي” البنغالية تتغلب على “برياني” حيدر أباد الهندي
سعيد محمد من مدينة حمد
طيلــة شــهر رمضــان المبــارك ،واســتعدا ًدا لعيــد الفطــر المبــارك ،تتنافــس مطاعم الجاليــات ،وال ســيما الجالية اآلســيوية ،في
إعــداد وتقديــم األطبــاق الرمضانيــة الشــهيرة في بلدان كالهند وبنغالديش وباكســتان ،ونظرًا لوجود جاليــات كبيرة من هذه
ً
ً
أيضا
نشــاطا للعمل والبيع ،وتســتمر االستعدادات
الجنســيات ،فإن وقت العصر وقبيل موعد اإلفطار يعتبر من أكثر األوقات
لفترة عيد الفطر بإعداد قوائم من األطباق والحلويات الخاصة بالعيد.
قبيــل وقــت اإلفطــار ،يتجمهــر الكثيــر

البيــع فــي وقــت يســبق اإلفطــار وكذلك

مزيــج مــن الخضــار والدجــاج واللحــم

مــن اآلســيويين حول طــاوالت المطاعم

قبل السحور.

والكاري ،وهناك شــراب “بروهاني” الحار

الخارجيــة ،وبإمكانــك مشــاهدة تلــك

ويشــير إلــى أن هنــاك مطاعــم تقــدم

بمذاقه اللذيذ من خبز “النان”.

األطبــاق بكميــات كبيــرة بحيــث ال يتــم

األطبــاق الهنديــة إال أن اإلقبــال األكبــر

ويقول شريف إن حتى بعض البحرينيين

عرضهــا فــي “صحــون” أو “صوانــي”

هــو علــى األطباق البنغاليــة؛ لوجود عدد

يحبــون “الموغالــي باراتــا” و “البوالــوا”

كبيــرة ،بــل فــي “طشــت” يكفــي لتحقيق

كبيــر مــن أبنــاء هــذه الجاليــة ،فالطعــام

وهــي مكونة مــن الخبز مع البيض واألرز

ربــح مــن البيــع فــي هــذا الموســم المهــم

البنغالديشــي ال يختلــف عــن الهنــدي

الناعــم ،أمــا األطبــاق الهنديــة ،فالطبــاخ

الذي يصفه الطباخ بيار شــريف (بنغالي)

والباكســتاني كثيــرًا مــن ناحــي مذاقــه

مونيــش يقــول إن أكثر اإلقبال في شــهر

بأنــه مــن أفضــل المواســم للعمــل حيــث

المزيــج بيــن الحلــو والحــار واســتخدام

رمضان على برياني حيدر أباد و”ماســاال

ينشــط البيع للتغلب على الكســاد ســواء

النكهــات والبهــارات واألعشــاب وزيــت

دوســا” ،فالمســلمون وغيرهــم مــن أبنــاء

قبــل أو بعــد شــهر رمضــان أو في فترات

الخــردل ،ومــن تلــك األطبــاق النبغاليــة

الجاليــة الهنديــة أو اآلســيوية عمومً ــا

الليــل من شــهر رمضان ،فعــادة ما يكون

“الفورنــا” و “البهاجــي” و “البهونــا” ،وهــي

يحبــون هــذا األطبــاق ،لكنــه يعتــرف بأن

أطباق تباع في
شهر رمضان وأيام
العيد بكميات كبيرة
للتغلب على الكساد
األطبــاق البنغالية كالـ “بروهاني” مطلوبة
أكثــر مــن غيرها ،وهــو يطبخها لكن ليس
بذات مســتوى ومهــارة الطبــاخ البنغالي،
ويقــول إن هــذه األطبــاق مســتمرة حتى
لفتــرة عيد الفطر الــذي يتميز بالحلويات
الشــهيرة كالـــ “كاجي كجــور” والـ”جوالب
جامون” وحلوى “رسمالي”.

مطعم في مدينة حمد يقدم الوجبات الشعبية للجالية اآلسيوية
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“عيدية العز والكرامة” لذوي الشهداء

دشنها صــنــدوق “الــزكــاة” بالتعاون مــع “الــدفــاع” و “الداخلية”

نشر حسابات الفتنة يضر بأمن
المجتمع البحريني وسلمه األهلي
ً
لعددا من الحســابات
فــي ظــل مــا تشــهده المملكة فــي اآلونة األخيــرة من انتشــار
اإللكترونية على مواقع التواصل االجتماعي التي تستهدف إثارة الفتنة ومحاولة
تهديــد الســلم األهلــي والنســيج االجتماعي وزعزعــة األمن واالســتقرار في مملكة
البحريــن ،فــإن وزارة الداخليــة متمثلــة فــي إدارة مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة
بــاإلدارة العامــة لمكافحــة الفســاد واألمــن االقتصــادي وااللكترونــي ،فإنهــا تقــوم
باتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة بشــأن هــذه الحســابات والقائمين عليهــا والتي تبث
مضامين مخالفة للقانون وتمس السلم األهلي والنسيج االجتماعي.
وتشــدد إدارة مكافحة الجرائم االلكترونية على ضرورة إلغاء متابعة الحســابات
المســيئة لألمــن االجتماعــي البحريني والمثيــرة للفتنة وعدم التعامــل معها ،حيث
تتخــذ اإلدارة اإلجــراءات القانونيــة ضــد كل مــن يــروج لهــا ،كمــا تؤكــد ان متابعة
هذه الحســابات المثيرة للفتنة وإعادة بث ما تنشــره يعرض مســتخدمي حســابات
التواصل للمساءلة القانونية.
وتهيب اإلدارة بالمواطنين والمقيمين من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي،
ضــرورة توخــي الحــذر وتحري المصداقية عند نشــر أي معلومة وعدم إعادة نشــر
مــا يــروج فــي هــذه الحســابات مــن شــائعات ومعلومات مكذوبــة هدفهــا النيل من
أمن المجتمع البحريني وســلمه األهلي ،األمر الذي يتطلب اســتقاء المعلومات من
مصادرها الرسمية وعدم استخدام شبكات التواصل االجتماعي في بث الشائعات

صندوق الزكاة والصدقات يدشن عيدية العز والكرامة لذوي الشهداء

المغرضــة التــي تمــس األمن والســلم األهلي ،مؤكــدة أهمية التكاتــف والوقوف مع
الجهات األمنية صفا بصف للتصدي لهذه الحسابات وردعها.
وتحمل الحســابات الوهمية في مواقع التواصل االجتماعي والتي تســعى الى بث
ســمومهم الفكريــة ،أســماء غيــر حقيقيــة وقد تســتخدم من قبل شــخص واحد أو
مجموعة من األشــخاص أو جهة ،وتتعدد األغراض وراء هذه الحســابات الوهمية
فقد يكون الهدف منها اإلســاءة إلى دولة أو شــخص أو مؤسســه وذلك من خالل
التخفي لعدم الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية.
وبــات مــن المعلــوم ،إن المواقــع اإللكترونية المســيئة لألمن االجتماعــي البحريني
تدار أغلبها من خارج البحرين ومن ضمنهم أشــخاص صدر بحقهم أحكام قضائية

المنامة  -وزارة العدل والشؤون اإلسالمية

أشاد مدير إدارة الشؤون الدينية بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف محمد القطان برعاية واهتمام مملكة البحرين بأسر وأبناء الشهداء
وتأميــن كل أوجــه الرعايــة واالهتمــام لهــم ،كما أشــار إلى أن تضحيات شــهداء مملكة البحرين األبطال هي أوســمة فخر واعتــزاز للوطن ،وذكراهم
ً
مؤكدا أن أبناء وذوي الشــهداء هم أبناء مملكة البحرين الذين تربوا على الشــجاعة والتضحية والعطاء
الخالدة ســتبقى محفورة على صفحاته،
في سبيل رفعة الوطن وأمنه واستقراره وهم أمانة في أعناق الجميع.
وقــال القطــان :إن مبــادرة صندوق

ظــل قيــادةِ
أمــن هــذا البلــد فــي
ِ
ِ
حضــرة صاحب الجاللة الملك حمد

الشــؤون الدينيــة بالــوزارة “عيديــة

بن عيسى آل خليفة  -أيده هللا .-

الــزكاة والصدقــات التابــع إلدارة

الشــرعية المتعلقــة بالزكاة ،ودشــن
ً
مؤخــرا الموقــع اإللكتروني الخاص

ومــن جهتــه ،قــال الوكيل المســاعد
للمــوارد البشــرية بــوزارة الداخليــة
العميد عادل أمين إن هذه المبادرة

العــز والكرامــة” لجميــع أفراد أســرة

وأشــاد

شــؤون

واللفتــة الكريمــة مــن الصنــدوق

ليأتــي

الشــهيد مــن أب وأم وزوجة وأبناء
ً
مؤخــرا بالتعــاون
والتــي دشــنها

القــوة االحتياطيــة والمتطوعيــن

لهــا األثــر البالــغ فــي نفــوس ذوي

والشــهداء بالقيــادة العامــة لقــوة

مــع قــوة دفــاع البحريــن ووزارة

دفــاع البحريــن العقيــد الركــن علي

الشــهداء ،ورســالة واضحــة بــأن
ً
جميعــا ،ســائال
الشــهيد فــي قلوبنــا

والراغبين في االستفادة مما يقدمه

احتفاء بأســر وأبناء
ً
الداخلية تأتي

بــن عبدالرحمن آل خليفة بالمبادرة

المولــى عــز وجــل أن يتغمدهــم

الهوية البحرينية وإظهارها بصفات ســلبية ،مما يشــكل إساءة مقصودة للمواطن

الرجــال الذيــن صدقــوا مــا عاهــدوا

الكريمة من الصندوق والتي أبرزت

بواســع رحمتــه ،وأن يجزيهــم عنــا

البحرينــي ،والــذي يملــك الــروح الوطنيــة فــي مواجهة هــذه الفتنة ،وبمــا يملك من

أرواحهــم

حقيقــة الوفــاء والتقديــر لرجــال

خيــر الجــزاء ،وذلــك عند اســتقباله

خلــد التاريــخ بطوالتهــم ،كما شــكر

والمقــدم عبــدهللا الحســيني لوفــد

الوفــد الــذي التقــاه مــن صنــدوق

الصندوق.

الــزكاة والصدقــات برئاســة الشــيخ

يذكر أن صندوق الزكاة والصدقات

صــاح حيــدر حســين علــى هــذا

الجهة المعتمدة في البحرين لصرف

العمل االجتماعي ،الذي سطر أروع

وتحصيــل الــزكاة والصدقــات فــي
ً
شرعا ،وهو الجهة
وجوهها المقررة

اإللكترونيــة عبــر بوابــة الحكومــة

أفراد المجتمع البحريني األصيل.

المختصة بالرد على االستفســارات

اإللكترونية.

وهــم هاربيــن خــارج المملكــة وتدعــي هــذه الحســابات كذبــا إنهــا توالي شــخصية
معينة أو مؤسســة ،لكن هدفها هو األضرار بمصلحة البالد ومحاولة تفريق وحدة
شــعبها ،وقــد دأبــت هــذه الحســابات منــذ فتــرة على تنفيــذ خطة ممنهجة لتشــويه
ســمعة البحريــن وشــعبها ،حيــث تم اكتشــاف أن هناك خاليا إلكترونيــة تعمل على
دعــم هــذه الشــبكات من خــال تزويدهــا بالمعلومــات المغلوطــة من داخــل البالد،
وفي الوقت ذاته الترويج لرسائلها المشبوهة وإثارة الرأي العام ،وبالتالي تشويه

الوعــي واإلرادة الصادقــة إلحبــاط كل المحــاوالت التــي تســتهدف األمــن والســلم
االجتماعي.
وتدعــو إدارة مكافحــة الجرائــم اإللكترونيــة المواطنيــن والمقيميــن وأصحــاب
الحسابات االجتماعية في المملكة الى القيام بدورهم في زيادة الوعي وتحصين
المجتمع وحمايته من خطورة متابعة حسابات الفتنة والترويج لها ،والتصدي لها
وذلك تأكيدا لاللتزام بالقانون ومراعاة العادات والتقاليد األصيلة التي يتسم بها
المجتمع البحريني.

هللا

عليــه،

مقدميــن

ِ
لنصــرةِ
والحفــاظ علــى
ديــن هللا
ِ
ِ
أرض هــذه البــادِ الطاهــرةِ وأمنهــا
واســتقرارها في ظل مشــاعر وفاء
ً
تخليــدا
الصــادق،
مفعمــة بالتقديــ ِر
ِ
ُ
ِ
ِ
الشــرف
مالحــم
ســجلوه مــن
لمــا

ِ
ِ
ِ
والتضحيــة
واإلخــاص
والبطولــة

ِ
ِ
كلمــة هللاِ
ِ
الحفــاظ على
ثــم
إلعــاء
َ

رئيــس

شــعبة

معانــي التكافــل االجتماعــي بيــن

البحرين تشارك في مؤتمر سيكا

للموقــع اإلطالع على كل المشــاريع
التــي نظمهــا الصنــدوق ،باإلضافــة
إلــى قنوات التبرع والخدمات التي
يقدمهــا ،إلــى جانــب وجــود خدمــة
االستفســارات الشــرعية الخاصــة
بالــزكاة

والصدقــات،

وإطــاق

خدمة التبــرع اإللكتروني بالتعاون
مــع هيئــة المعلومــات والحكومــة

مدينة عيسى  -بوليتكنك البحرين

وجه مدير إدارة القبول والتســجيل
بكليــة البحريــن التقنيــة (بوليتكنــك
البحريــن) الســيد أحمــد مــال هللا

المنامة  -وزارة الخارجية

الطلبــة الراغبيــن فــي االلتحــاق

شــاركت مملكــة البحريــن فــي أول اجتماع للجنة كبار المســؤولين ( )SOCلمؤتمر التفاعــل وإجراءات بناء

بالبوليتكنــك للعــام األكاديمي القادم

الثقة في آســيا ( CICAســيكا) بحضور مدير إدارة الشــؤون االفرو آســيوية بوزارة الخارجية منى رضي،

2019-2020م

والذي يعقد في مقر سكرتارية سيكا في مدينة نور سلطان بجمهورية كازاخستان في الفترة من 30-31

بتقديــم

مايو 2019م ،وذلك تحضيرً ا لمؤتمر القمة الخامس لتجمع التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا المزمع

طلبهــم

عبــر

الموقــع

غلــق بــاب التقديم في تمام الســاعة

الدول السبعة والعشرين األعضاء في التجمع.

 11:59مــن مســاء اليــوم (الســبت)،

وفــي بدايــة االجتمــاع ،تقــدم مســاعد وزيــر خارجية

وذلــك إيما ًنــا منها بأهمية هذا المحفل كمنصة لتبادل

Yerzhan

االفكار والثقافات وبناء الثقة بين الشعوب االسيوية

Ashikbayev

إلــى

المســارعة

اإللكترونــي للكليــة ،حيــث ســيتم

عقده في  15يونيو  2019في مدينة دوشــنبيه بجمهورية طاجيكســتان بمشــاركة رؤســاء دول وحكومات

جمهوريــة

الصندوق ،حيث يستطيع المتصفح

البوليتكنك تغلق طلبات االلتحاق اليوم

مــنــصــة لــتــبــادل االفـــكـــار وبـــنـــاء الــثــقــة بــيــن الــشــعــوب اآلســيــويــة

كازاخســتان

(/:http//zakafund.bh)
ً
المتصفحيــن
لتطلعــات
ملبيــا

بالشــكر للــدول األعضــاء على حرصهم لدعم مســيرة

من أجل تعزيز التنمية المستدامة.

عمــل مؤتمــر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آســيا

وقــد تــم إنشــاء هــذا التجمــع بمبــادرة مــن رئيــس

ومساهمتها الفاعلة في تعزيز االمن والسلم في آسيا

جمهورية كازاخســتان السابق نور سلطان نزارباييف

والعالم اجمع.

فــي عــام  1992التــي أعلــن عنهــا خــال الــدورة 47

والجدير بالذكر ،بأن مملكة البحرين شــاركت بفعالية

للجمعية العامة لألمم المتحدة ،إلنشاء منصة لتبادل

فــي أنشــطة ســيكا منــذ حصولهــا علــى العضويــة

الحوار واآلراء حول القضايا الخاصة بالسالم واالمن

الكاملة في عام 2011م ،على مســتوى رؤساء الدول

والتنمية في آسيا ،في خمس نواحي إلجراءات بناء

والحكومــات واالجتماعــات الوزاريــة ولجنــة كبــار

الثقة في آسيا ،ال سيما التعاون العسكري والسياسي،

المســؤولين واجتماعــات مجموعــة العمــل الخاصــة،

التعــاون االقتصــادي ،التعــاون اإلنســاني ،التعــاون

أحمد مال الله

حيــث لــن يتــم قبــول أي طلــب
بعــد هــذا التاريخ.ووجــه الطلبــة
الذيــن تســلموا رســالة عبــر بريدهــم
اإللكترونــي تفيــد بموعــد تقديــم
منى رضي مشاركة في االجتماع

البيئــي ،فضالً عــن التحديات والتهديــدات الجديدة،
سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص أو
المنظمــات غيــر الحكوميــة ،مــن خالل مجلس ســيكا
لألعمــال ومجلــس ســيكا للشــباب إضافة الــى منتدى

امتحانــات القبــول فــي الرياضيــات
واللغــة اإلنجليزيــة ،المطلوبــة ألجل
االلتحــاق

بالبوليتكنــك،

التقيــد

بالتاريخ والزمن المحدد.
وأوضــح مــال هللا أن عمليــة تقديــم

الطلــب تجــرى بشــكل كامــل عبــر
اإلنترنت ،وذلك من خالل اســتكمال
اســتمارة طلــب االلتحــاق المتوافرة
على الموقع اإللكتروني للبوليتكنك،
ودفــع رســوم تقديم طلــب االلتحاق
( 20دينــارًا غيــر قابلــة لالســترجاع)،
ومــن ثــم رفــع المســتندات المطلوبة
والمبينة في الموقع اإللكتروني.

سيكا للمنظمات غير الحكومية.

مليونا دينار انفاق البحرين لضحايا النكبات
المنامة  -جمعية الهالل األحمر

أمين :دعم
حكومي كبير
لمشاريع الهالل
األحمر

أكد األمين العام لجمعية الهالل األحمر البحريني فوزي أمين ،أهمية الدعم الذي تقدمه الحكومة للمشاريع التي تنفذها الجمعية للمحتاجين
والمنكوبين في مناطق مختلف حول العالم ،وبما يعزز من حضور مملكة البحرين في منظومة العمل الدولي للعمل اإلغاثي واإلنساني.
ونــوه األميــن العــام للهــال األحمــر البحرينــي

مــن خــال قرابــة  100متطــوع نشــط و20

أن مملكــة البحريــن قامــت بتمويــل وإنجــاز

بجهــود الحكومــة وعملهــا الدؤوب فــي تنفيذ

موظفــا يقدمــون خدماتهم لنحو  4400أســرة

مشــاريع فــي تايلنــد وأفغانســتان والســودان

توجيهــات القيــادة فــي خدمة وتســهيل مهمة

بحرينيــة ،وامتدت خدماتهــم لخارج البحرين

وجــزر المالديــف وبنغالديــش والفلبيــن”،

العمــل الخيــري واإلنســاني داخــل وخــارج

لتشــمل بنــاء مــدارس ومستشــفيات وأماكــن

وأوضــح أنــه مــن بيــن المشــاريع اإلنســانية

البحريــن ،الفتــا إلى أن الجمعية برئاســة نائب

إيواء ومســاعدات فورية فــي الكوارث ودعم

الممولــة مــن البحرين في الخارج مدرســة في

رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدهللا

للتدريــب وغيــره بالتنســيق مــع جمعيــات

منطقــة تايلنديــة دمرهــا تســونامي فــي العام

آل خليفــة ودعــم أعضــاء مجلــس اإلدارة

وطنية في أكثر من  30دولة”.

 ،2004ومدرســة لــذوي االحتياجــات الخاصة

الكــرام ،تمضــي قدمــا فــي تحقيــق اإلنجازات

وأوضــح أن الجمعيــة قامــت بالكثيــر مــن

في جزر المالديف ،وخدمات الرعاية الصحية

المتميــزة ،وتعــززي مــن قدرتهــا علــى تحقيــق

المشــروعات منــذ تأسيســها فــي العــام ،1971

والعديــد من المشــاريع في األردن وفلســطين

رسالتها اإلنسانية النبيلة على الوجه األكمل.

وتــم االعتــراف بهــا مــن قبــل اللجنــة الدوليــة

والصومال” ،وأشــار إلــى أن مبالغ اإلنفاق على

وأكــد أميــن حــرص الجمعيــة علــى تعزيــز

للصليــب األحمــر منذ عــام  ،1972معتمدة في

تلــك المشــاريع تتــراوح بيــن  300ألــف إلــى

ريــادة البحريــن فــي مجــال العمــل اإلغاثــي

تمويــل تلك المشــروعات على الدعم الســخي

مليوني دوالر.

واإلنســاني ،مدعومــة بــروح العطــاء واإليثــار

من قبل حكومة مملكة البحرين.

ولفــت إلــى أن المشــاريع أطلقــت لمســاعدة

التي يتمتع بها أبناء البحرين ،وقال “نحن في

وقــال “ليــس هنــاك الكثير من النــاس يدركون

ضحايــا الحــرب والكــوارث الطبيعيــة ،مثــل

أفغانســتان لســكن المبعوثيــن الدوليين ،وهي

البحريــن ننهــض بواجبنــا اإلغاثــي واإلنســاني

أنــه علــى الرغــم مــن كونهــا مملكة صغيــرة إال

زالزل وأمــواج تســونامي ،كمــا أن بعــض

تقــدم حتــى اليــوم تمويــا لجمعيــة الهــال

ســلبا علــى  1.1مليــون شــخص فــي مختلــف
المقاطعات.
وتابــع أنــه مــن بيــن أولئــك الذيــن اســتفادوا
مــن المســاعدات اإلغاثيــة للجمعيــة ضحايــا
النزاعــات فــي كوســوفو وســوريا ،فضــاً عــن
الناجين من الزالزل في إيران في العام 2004
ونيبــال فــي العــام  ،2015وتنســق الجمعيــة
أعمالهــا اإلغاثيــة حاليا مع المؤسســة الخيرية

األحمر األفغاني”.
فوزي أمين

المشــاريع تجســدت فــي مســاعدة بعــض
الجمعيــات الوطنيــة فــي وقــت الســلم ريثمــا
تتمكــن مــن االعتماد على ذاتهــا ،وقال “مولت
الجمعيــة فــي الثمانينيــات دار ضيافــة فــي

وأضــاف أنــه قــد ال يعلــم الكثيــرون أن مملكــة
البحريــن وعــن طريــق جمعيــة الهــال األحمر
والمؤسســة الخيريــة الملكيــة بنــت أكثــر مــن
 200مــأوى إلــى جانب مركــز للتدريب المهني
فــي مقاطعــة بــاالوان فــي الفلبيــن ،وبنيــت

الملكيــة والجمعيــات اإلســامية الخيريــة في
البحريــن ،حيــث تم فــي العــام الماضي تقديم
العــون المــادي والعينــي للنازحيــن الروهينجــا
فــي بنغــادش وبتنســيق مــع جمعيــة الهــال
البنغالديشي واالتحاد الدولي.
ولفــت إلــى أن الجمعيــة تقــدم أيضــا محليــا
مســاعدات ماديه أو تبرعــات عينية ألكثر من

المســاكن إليــواء العائــات التــي تضــررت من

 4000عائلــة محتاجــة فــي البحريــن خاصــة

إعصــار هايــان في نوفمبر العــام  2013وأودى

خالل شهر رمضان وبتكلفة أكثر من  200ألف

بحيــاة مــا ال يقــل عــن  6300شــخص وأثــرت

دينار سنويا تصرف في البحرين.
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وزير األشغال وشؤون البلديات

ذبح غير قانوني
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أحمد الدمستاني

ذبح غير قانوني وجبل من الجيف بشارع الحظائر بالهملة
الدمســـتاني لـــ “^” :وزيـــر “البلديـــات” ال يـــرد علـــى اتصاالتـــي فلجـــأت للصحافـــة

راشد الغائب
مظهــر غيــر حضــاري لحيوانات نافقة وجيف متعفنة وروائح نتنة تلوّ ث شــارع الحظائر
بمنطقــة الهملــة .والمســؤول عــن هــذه المشــكلة مجموعــة حظائــر تتولــى الذبــح خــارج
القانون.
قــال النائــب أحمــد الدمســتاني لـــ “البــاد”

اتصاالتــي المتكــررة ،ومثــل هــذا التصــرف

أنــه حــاول ألكثــر من مــرة االتصــال الهاتفي

غير مقبول من مســؤول ينشــد التعاون بين

المباشــر مع وزير األشغال وشؤون البلديات

الســلطتين ،ويجافــي العالقــة مــع أعضــاء

نفايات الحظائر تترك
بالفضاءات البيضاء
وشركة النظافة ال تزيلها

لماذا تغيب رقابة
وزارة البلديات عن
شارع الحظائر؟

وطالــب الــوزارة بضــرورة التدخــل الفــوري

والقاذورات من الحظائر ،وتترك بالفضاءات

والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف بشــأن

البرلمان”.

وبخاصــة مع بدء العــد التنازلي لحلول عيد

البيضــاء بشــارع الحظائر ،ما يؤدي النتشــار

فوضــى شــارع المســالخ لكــن الوزيــر لم يرد

وذكــر أن الهــدف مــن التواصــل مــع الوزيــر

الفطر المبارك.

روائح غير مرغوبة وحشرات مزعجة.

وهو ما قادني إلثارة الموضوع عبر صحيفة

تنبيهــه لبعض القصور في الرقابة على هذه

وبيــن أن مجموعة كبيــرة من األهالي لجأوا

وتســاءل عــن غياب رقابة الــوزارة عن إزالة

البالد ألنها صوت مسموع لدى المسؤولين.

المنطقة والتي تنذر بمشــكلة بيئية وصحية

إليه شــاكين من وجود جبال من الحيوانات

نفايــات هــذه المنطقــة مــن خــال شــركة

وأضــاف“ :الوزيــر يتجاهــل الــرد علــى

فيما لو جرى غض النظر عنها.

النافقــة والجيــف المتعفنــة واألوســاخ

النظافة.

أفعى سوداء سائبة تخطف النوم من سكان سند
 3جــــهــــات رســـمـــيـــة تــــتــــقــــاذف مـــســـؤولـــيـــة مـــكـــافـــحـــة الــثــعــابــيــن
مواطن يقتل

محرر الشؤون المحلية
أفعى سوداء لعينة تخطف النوم من عين سكان مجمع  743بمنطقة سند .وما يثير
قلق وهواجس ســكان المجمع ،حســبما تواصلوا مع “البالد” ،أنهم يعانون من تقاذف
المسؤولية من الجهات الرسمية التي يفترض أن تتولى مسؤولية مكافحة األفاعي

أفعى حاولت
التسلل لداخل البيت

والتخلص منها.
وقالوا أنهم تواصلوا مع  3جهات رســمية
معنية ،وكل جهة تقذف بكرة المســؤولية
لألخــرى ،والجهــة األولــى ادارة الدفــاع

من المسؤول عن مكافحة األفاعي؟

المدنــي أبلغتهــم أن موضــوع مكافحــة
األفاعــي مــن مســؤوليات وزارة الصحــة،
واألخيــرة أبلغــت األهالــي أنهــا تكافــح
الحشــرات والقــوارض وليســت لديهــا
إمكانــات مكافحــة األفاعــي وأن ذلك من
اختصاصــات المجلــس األعلــى للبيئــة،
وأعــادت الجهــة الثالثــة الكــرة إلدارة
الدفاع المدني.

ثعبان بالبيت
شــرارة القصــة يرويها مواطن من ســكان
المجمــع عبــر “البــاد” والــذي تجــاور بيته
مزرعــة ،وفوجــئ بأحــد األيــام عندما َّ
هم

محمد بن دينه

وزيرة الصحة

بإغــاق بــاب بيته الداخلي بتحرك جســم

الجهة

ردها

أنهــا لعبــة مقذوفــة مــن أطفالــه بهــذه

ادارة الدفاع المدني

وزارة الصحة هي المسؤولة.

وتصبــب عرقــا عندمــا واجــه الحقيقــة،

وزارة الصحة

المجلس األعلى للبيئة هو المسؤول.

مخيفــا ،تمالــك أعصابــه ،واســتجمع قواه

المجلس األعلى للبيئة

إدارة الدفاع المدني هو المسؤول.

بهــدوء مــن أعلى زنبــرك البــاب ،ومتوقعا
المنطقة.
بوجــود ثعبــان متــدل ،ويصــدر فحيحــا

أفعى قتلها مواطن في بيته

عصا ومقصا.
ضــرب المواطــن رأس األفعــى بالعصــا،
وقاومــت

اللعينــة

بمعركــة

الحيــاة،

واستخدم الباب لمحاصرتها وعصرها ثم

بموضــوع مكافحــة األفاعــي والتخلــص

وأغلبهــا من النوع الــذي يتواجد بالمزارع

منهــا ،ومتســائال المواطــن عــن الجهــة

وطولهــا بســيط ،بينما األفعــى التي قلتها

المعنيــة قبــل أن تفــع الفــأس فــي الــرأس

خوفا من أن يتسلل الثعبان لداخل البيت
ويــؤذي األطفــال ،ونــادى زوجتــه لتجلب

كل هــذه الجهات تقــول أنها غير مختصة

وســبقتها أفــاع أخرى من أنــواع متعددة،

قص رأسها بالمقص.

بجميــع تحــركات المواطــن وأســرته

المنطقة ولم يقتل حتى اآلن.

وتلطم الخدود.

المواطــن يصــل طولهــا الى متر و 30ســم
تقريبا.
وطالــب الســكان عبــر “البــاد” بضــرورة

بعــد هــذه المعركــة الدمويــة التــي أدت

بمنطقة الســكن ،والســبب شــكاوى سكان

الصطبــاغ بــاب البيــت األبيــض باللــون

اســتنجد المواطــن وغيــره مــن ســكان

أطول من متر

المجمــع من وجود أفعى ســوداء يتحدث

تعــاون مختلــف الجهــات المعنيــة مــن

األحمــر مــا زال هــذا الموضــوع مؤثــرا

المجمــع بــإدارة الدفــاع المدنــي ووزارة

األفعــى المقتولــة لــم تكــن األولــى التــي

أجــل التوعيــة بطــرق ووســائل مكافحــة

المختصــون أنهــا ســامة مــا زالــت تجــوب

الصحــة والمجلــس األعلــى للبيئــة ولكــن

تزعــج ســكان مجمــع  743بمنطقــة ســند،

األفاعي.
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إلزام “سوبر ماركت” بدفع  10آالف دينار لشركة هندية
خلف :أثبتنا المبلغ بكشف الحساب وخاطبناه ولكن دون جــدوى
عباس إبراهيم
قالــت المحاميــة ريــم خلــف إن المحكمــة

للمدعى عليه المواد الغذائية والخضروات

الكبــرى المدنيــة الثامنــة قضــت بإلــزام

والفواكه من جمهورية الهند وعند مطالبته

صاحــب ســوبر ماركــت أن يدفــع لصالــح
ً
مبلغا يزيد عن 10
موكلتها الشركة الهندية

بقيمتها رفض السداد.
وأشــارت خلــف إلى أنهــا تقدمت للمحكمة

آالف و 660دينــارًا مــع الفائــدة التأخيريــة

بالئحــة أمــر أداء ذكــرت فيهــا أن وقائــع

بمقــدار  % 3منــذ بــدء المطالبــة وحتــى

الدعــوى تتمثل في أن المؤسســة المملوكة

تمــام الســداد؛ وذلــك نظير توريــد موكلتها

للمدعــى عليــه مدينــة لموكلتهــا الشــركة

الهنديــة بمبلــغ وقــدره  28296دوالرًا

الغذائيــة وترتب في ذمتها المبلغ المطالب

والتمســت المحاميــة من المحكمة في آخر

أميركيــا أو بمــا يعادلــه بالدينــار البحرينــي
ًّ

به.
ولفتت إلى أن المدعية سلكت مع المدعى

مرافعتهــا الحكــم بإلزام المدعــى عليها بأن
ً
مبلغا وقدره  28296دوالرًا
تــؤدي للمدعية

وأوضحــت أن المدعيــة قامــت بتوريــد

عليها كافة الطرق الودية لحثها على سداد

وتزويــد المؤسســة المدعــى عليهــا بالمواد

مبلــغ المطالبــة إال أن جميــع المحــاوالت

أميركيــا أو مــا يعادلــه بالدينــار البحرينــي
ًّ
مبلــغ وقــدره  10667دينــارًا و 500فلــس

الغذائيــة والخضــروات والفواكــه مــن
ً
وفقــا للثابــت مــن كشــف
جمهوريــة الهنــد

بــاءت بالفشــل حتى تــم إشــعارها بموجب

باإلضافــة للفوائــد القانونيــة بواقــع % 10

اإلشــعار المصحــوب بعلم الوصــول بتاريخ

من تاريخ االســتحقاق وحتى السداد التام

الحســاب المرفــق بالدعــوى ،إال أن المدعى

 23يناير  ،2019إال أنها لم تحرك ساكنًا ولم

مــع إلزامهــا بالرســوم والمصاريــف ومقابل

عليهــا لــم تقــم بســداد قيمتــه تلــك المــواد

تدفع المبلغ المطالبة به.

أتعاب المحاماة.

مبلغ وقدره  10667دينارًا و 500فلس.

ريم خلف

إعفاء خادمة طعنت أخرى  8مرات من المسؤولية الجنائية

طــبــيــبــهــا أوصــــــى بــتــســفــيــرهــا لـــبـــادهـــا لــكــونــهــا خـــطـــرا عـــلـــى الــمــجــتــمــع
محرر الشؤون المحلية

حكمــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى بإعفاء خادمة إفريقية الجنســية من المســؤولية الجنائية لشــروعها في قتل أخرى آســيوية
بطعنهــا  8مــرات ،مدعيــة دفاعهــا عــن نفســها رغــم أن المجنــي عليها كانت بتلــك اللحظة تؤدي صالة المغــرب؛ نظــرًا لمعاناتها من حالة
ذهانية حادة أكد فيها الطبيب المختص عدم مسؤوليتها عن تصرفاتها ونصح بتسفيرها لبالدها ،وهو ما قضت به المحكمة إذ أمرت
نهائيا عن البالد.
بإبعادها
ًّ
وكان قد نصح الطبيب النفسي معد التقرير

دون أي ســبب مفهــوم حتــى للمجني عليها،

تسفيرها إلى بالدها.

الخــاص بالمتهمة ،والذي ثبت له أنها تعاني

مدعيــة دفاعهــا الشــرعي عــن نفســها بعدما

مــن حالــة ذهانيــة حــادة؛ بأن يتم تســفيرها

جرحت نفسها متعمدة.

وأضافت أنه لما كان المرض النفســي الذي
ً
وفقا للمســتقر عليه في
تعانــي منه المتهمة

إلــى بالدهــا ،كــون أنهــا غيــر مســؤولة عــن

وذكــرت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا أنــه

علــم النفســي أنــه اضطــراب عقلــي يلعــب

تصرفاتهــا وقــت وقوع الحادثــة ،إذ حدثت

لمــا كان الثابــت مــن تقريــر اللجنة المشــكلة

وخصوصــا التغييــر فــي
ً
بالتغيــر الكيميائــي

لهــا انتكاســة فــي حالتهــا النفســية وتكررت

من مستشــفى الطب النفســي المودع بملف

نســب هرمونــي الدوبامين والســيروتونين،

حالتهــا الذهانيــة الحــادة رغــم أنهــا تلقــت

الدعــوى أن المتهمة تعاني من حالة ذهانية

وهمــا الموجــودان فــي المــخ ولهمــا دور

العــاج الــازم بتاريخ  23نوفمبــر  2018أي

متكــررة ووضعهــا النفســي مســتقر علــى

أساســي ،كمــا أن هناك عوامل أخرى تســهم

بعــد يوميــن مــن ارتكابهــا لواقعــة الشــروع

العــاج المعطى لها ،وأنها غير مســؤولة عن
ّ
تشــكل خطرًا
تصرفاتهــا وقت الحادثة ،كما

فــي حدوثــه ،منهــا االســتعداد الوراثــي
ونوعيــة الشــخصية وأســلوب التربيــة

أدائهــا لصــاة المغــرب ،عبــر طعنهــا  8مرات

علــى نفســها واآلخريــن ويــرى معــد التقرير

القائــم علــى الشــدة أو الحمايــة الزائــدة

فــي قتــل المجني عليها بمنــزل كفيلها أثناء

يخدع زميلته ويستخرج “موبايالت” باسمها ووالدها وشقيقها

اتفقــت معه على مســاعدتها فــي جلب خادمة لهم بحكــم عملها معه

والضغوطــات النفســية وبعــض األمــراض

المصاب بهذا المرض ال يعترف بمرضه.

كانــت تتواجــد بهــا المجنــي عليهــا وفيهــا

العضويــة وهنــاك مــن الذهــان ممــا يســمى

وتتمثــل وقائــع القبض على المتهمة في أن

طعنتهــا  8طعنــات ،وحاولــت تبريــر فعلتهــا

باالضطهاد الذي يتميز الشخص المصاب به

كفيلها كان قد أبلغ الشرطة بتعرض خادمة

من خالل طعن نفسها عدة مرات والتسبب

بحالة شــك شــديدة في اآلخريــن وغاياتهم

والــدة زوجتــه للطعــن فــي منزلــه ،مبينًا أنه

لنفســها بجــروح بســيطة قبــل أن تهــرب

وحتــى يشــعر أنــه معــرض لالضطهــاد مــن

عنــد ســماعه لصــوت صــراخ المجنــي عليها

قبلهــم بأمــور لــم يقومــوا بفعلهــا أو يفهم ما

المتواجــدة حينها فــي غرفة خادمته توجه

اســتقدمها لــه ،والذيــن أبلغــوه حينهــا أنهــا

فعلــوه بأســلوبه الخــاص ،كمــا يتميــز هــذا

مســرعً ا للغرفــة لمعرفــة ســبب صراخهــا ،إال

بحوزتهم.

المريــض بالحساســية الزائــدة ويالحــظ

أنــه تفاجــأ بهــا مضرجة بدمائهــا التي نزفت

فأحالتهــا النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى

عليــه بعــض حــاالت الهيجــان واالضطــراب

علــى ســجادة الصالــة التــي كانــت تصلــي

اعتبــار أنهــا بتاريــخ  21نوفمبــر ،2018

والحــزن الشــديد وبعــدم الثقــة بالنفــس

عليهــا صــاة المغــرب ،فتم نقلها علــى الفور

ويميــل المريــض إلــى تكوين أفــكار خاطئة

للمستشفى بواسطة سيارة اإلسعاف.

عــن نفســه ومــن حولــه ،فيعتقــد أنه إنســان

وأضــاف أنــه عنــد رجوعــه من المستشــفى

ناقــص واآلخرون يتآمــرون عليه ويريدون

ّ
فتوجه
تبيــن له اختفــاء خادمتــه المتهمــة،
ّ

التخلــص منــه فيحكــم علــى األمــر بشــكل

لجهــاز تســجيل فيديــو الكاميــرات األمنيــة

خاطــئ ويفتقــد الصبــر والتــروي وال يثــق

المثبتة بمنزله ،وفيه شــاهد خادمته تتسوّ ر

ّ
وتتوجــه لمكتب جلب األيــدي العاملة الذي

شــرعت فــي قتــل المجنــي عليهــا عمــ ًدا مــع

ســبق اإلصــرار والترصــد بــأن بيتــت النيــة
لقتلهــا وأعــ ّدت لذلــك الســكن وباغتتهــا
وهــي تقــوم بالصــاة وقامــت بطعنهــا عــدة
طعنــات قاصدة من ذلك قتلها فأحدثت بها
اإلصابــات الموصوفــة بالتقريــر الطبــي وقد

بأحــد وتكــون عالقتــه محــدودة ونــادرًا مــا

ســور المنــزل وتلــوذ بالفــرار ،كمــا الحــظ
بالتسجيل ً
أيضا أنها كانت قد أخذت سكينًا

وهو استغاثة المجني عليها بكفيلتها ونقلها

متعلــق بالعشــق والغيــرة المرضيــة وأن

مــن المطبخ وتوجهت بهــا إلى غرفتها التي

للمستشفى ومداركتها بالعالج الالزم.

يكــون عنــده صديــق مقــرب وهنــاك ذهــان

خــاب أثــر الجريمــة لســبب ال دخــل لهــا فيه

رفض استئناف آسيوي ضمن عصابة مخدرات

المــدان اشــترى  32قطعــة حشــيش مــن بالده بـــ  15ألــف روبية
محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية
عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية متهمً ا أدين بتزوير استمارات شراء هواتف ذكية من إحدى شركات

رفضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى اســتئناف آســيوي من ضمن عصابة تعمل على تهريب المخدرات ،والمدان بجلب

االتصاالت باسم زميلته في العمل وأبيها وشقيقها المعاق ،بعدما سلمته بطاقات هويتهم لمساعدتها

ومحاولــة تهريــب أكثــر مــن نصف كيلو من “الحشــيش” عبر المطار ،والذي كان قد خبأها فــي أنابيب جر حقيبته التي تحوي أمتعته

في جلب خادمة لهم؛ وذلك بحبسه لمدة سنة واحدة ،كما أمرت بمصادرة المحررات المزورة.

عقب تقطيعها لقطع صغيرة؛ وأيدت معاقبته بالسجن لمدة  15عاما وبتغريمه مبلغ  5000دينار ،كما أمرت بإبعاده نهائيا عن البالد

وقالــت المحكمــة فــي أســباب

بطاقــة هويــة والدهــا وشــقيقها

غضــون العــام  ،2012اشــترك

حكمها إنه نظرً ا لظروف الدعوى

المعــاق؛ وذلــك لمســاعدتها فــي

وآخــر مجهول بطريقــي االتفاق

ومالبســاتها فالمحكمــة أخــذت

جلــب خادمــة ،إال أنهــا فوجئــت

والمســاعدة في االنتفاع ببطاقة

عاما
ً
المتهــم البالــغ من العمــر 33
بقســط مــن الرأفــة عمــاً بحقهــا

باستخدام صورة تلك البطاقات

الهوية الخاصــة بالمجني عليهم

فــي اســتخراج هواتــف نقالــة

زميلتــه فــي العمــل ووالدهــا

المخول لها بمقتضى المادة ()72

مــن إحــدى شــركات االتصــاالت

وشــقيقها بغيــر حــق بــأن نســخ

بأســمائهم بــأن قدمهــا للشــركة

صــور ضوئيــة منهــا وأمــد بهــا

كانــت أبلغــت المجنــي عليهــا
ً
مركــزا للشــرطة ذكــرت فيــه أنــه

الخاصــة

المجهــول الــذي قدمهــا لشــركة

بالشــركة وتمكــن بتلك الوســيلة

االتصــاالت

مــن

وأثنــاء تواجدهــا في مقــر عملها

مــن الحصــول علــى الهواتــف

اســتخراج هواتف نقالة بشرائح

الخاصــة

بأســمائهم واســتولى عليها دون

اتصــال دون علمهــم وموافقتهم

ســلمت المتهــم باعتبــاره زميلهــا

علمهم ورضاهم.

فتمــت الجريمــة بنــاء علــى ذلك

في العمل بطاقة هويتها وكذلك

وثبــت للمحكمــة أن المتهــم في

االتفاق وتلك المساعدة.

من قانون العقوبات.

بإحــدى

الشــركات

برفقــة

االســتمارات

وتمكنــوا

عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها ،فضال عن األمر بمصادرة المضبوطات.
وذكــرت المحكمــة أن الواقعــة تتمثــل فــي

المستأنف اآلسيوي تبين أنها تزن أكثر من

المــواد المخدرة إلى داخل مملكة البحرين

أن ضابــط الجمــارك اشــتبه في المســتأنف

نصف كيلوجرام.

بمقابل مادي.

بمجــرد وصولــه للبالد قادما مــن بالده عبر

وبالتحقيــق مــع المــدان اعتــرف أنــه يعمل

وثبــت بتحليل عينة إدرار المتهم احتوائها

مطــار البحريــن الدولــي ،فأمــر بتحويلــه

فــي المملكــة بصفتــه ســائق ،وقبــل عودته

على مادة الحشيش المخدرة المذكورة.

للمسار األحمر للتدقيق في عملية تفتيشه

للبحريــن اشــترى عــدد  32قطعة حشــيش

هــذا وثبت للمحكمة أن المســتأنف بتاريخ

وأمتعته.

مــن بــاده وقيمتهــا اإلجماليــة  15ألــف

 19أكتوبر  ،2018ارتكب اآلتي:

وعندمــا لــم يعثــر فــي الحقيبة على شــيء

روبية؛ وذلك بهدف بيعها في المملكة.

أوال :جلــب بقصــد االتجار مادة الحشــيش

يذكر شك في أنابيب جر الحقيبة الخاصة

كما أســفرت تحريات مالزم أول في إدارة

المخــدر فــي غيــر األحــوال المرخــص بهــا

به ،والذي ما إن فتحها حتى عثر فيها على

مكافحــة المخــدرات عــن أن المســتأنف

قانونا.

كميــة من القطــع الصغير لمادة داكنة اللون

يعمــل ضمــن عصابــة هدفها تهريــب المواد

ثانيــا :حــاز وأحــرز بقصــد التعاطــي مــادة

ثبت معمليا أنها لمادة الحشــيش المخدرة،

المخدرة للبالد بقصد االتجار ،كما أن دوره

الحشــيش المخــدرة فــي غيــر األحــوال

وبــوزن إجمالي الكميــة المضبوطة بحوزة

فــي عمل تلك الشــبكة يقتصر على تهريب

المصرح بها قانونا.

عاما لشاب اعتدى على شرطي
تأييد السجن 15
ً

الــمــتــجــمــهــرون رمـــــوا أســـيـــاخـــا حـــديـــديـــة وأصــــابــــوه بــطــلــقــات “شـــــوزن”
محرر الشؤون المحلية

أيّ دت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى معاقبة شاب مدان مع  6آخرين باالعتداء على سالمة جسم

علــى ذمــة قضيــة أخــرى ،واعترف

الثانــي طلــب منــه تفقــد المــكان

عجــزه عــن أداء أعماله الشــخصية

ً
عاما
أحد أفراد قوات حفظ النظام والتجمهر والشــغب وحيازة عبوات “المولوتوف”؛ وذلك بســجنه لمدة 15

المتهــم األول بتحقيقــات النيابــة

وإبالغهــم عــن الوضع قبــل الهجوم

يومــا،
ً
مــدة تزيــد عــن عشــرين

العامــة أنه التقى فــي منطقة الديه

على رجال الشرطة.

ثانيــا :أنهــم اشــتركوا مــع آخريــن
ً

المحكوم بها عليه وعلى باقي المدانين.
ّ
وتتحصــل التفاصيــل فــي ورود

قامــت مجموعــة مــن األشــخاص

للمجنــي عليــه إصابتــه بمقابــل

بــاغ للنيابــة العامــة مفــاده تعرض

بمهاجمتهــم والتعــدي عليهــم عبــر

الــرأس والوجــه والفخذين األيســر

قــوات األمــن العــام التابعين لقوات

رمي الحجارة واألسياخ الحديدية

واأليمن وأن اإلصابات ذات طبيعة

حفــظ النظــام لهجــوم مــن قبــل

بواســطة

الحريــق

ناريــة رشــيه ،وأن الكــرة المعدنيــة

مجموعــة مــن األشــخاص يقــدر

وبالعبــوات الحارقــة “المولوتــوف”،

التــي أخرجت من وجهــه مصنوعة

شــخصا ،وذلك
ً
عددهم بحوالي 15

وقــال إنه ســمع صــوت انفجار ،ولم

مــن الرصــاص وتــم إطالقهــا مــن

يتنبــه إال وهــو مصــاب فــي عــدة
وثبــت مــن تقريــر الطــب الشــرعي

أثناء تمركزهم بمنطقة الديه.
وشــهد أحــد أفــراد القــوة أنــه
أثنــاء مــا كان علــى واجــب العمــل

طفايــات

مناطق من جسمه.

بالمتهــم الثانــي والــذي طلــب منــه

فأحالــت النيابــة العامــة المدانيــن

مجهوليــن فــي تجمهــر مؤلــف مــن

االشــتراك فــي هجــوم علــى رجــال

الســبعة للمحاكمة علــى اعتبار أنهم

أكثــر مــن خمســة أشــخاص الغرض

بتاريــخ  5ديســمبر  ،2012أوالً:

منــه ارتــكاب الجرائــم واإلخــال

وفــي يــوم الواقعــة التقــى بحوالي

اعتــدوا علــى ســامة جســم أحــد

باألمــن العام وتعريض حياة الناس

شــخصا جميعهم ملثمين ماعدا
ً
12

أعضــاء قــوات األمــن العــام التابــع

المتهميــن معــه بالقضيــة ،إذ تعــرف

لقــوات حفــظ النظــام وكان ذلــك

وأحــرزوا عبــوات قابلــة لالشــتعال

سالح شوزن محلي الصنع.
فتم عمل تحريات ّ
دلت على ســتة

على شــخصيتهم وأقر بمشــاركتهم

أثنــاء وبســبب تأديتــه لوظيفتــه

“مولوتوف” بقصد اســتخدامها في

في الواقعة.

وتســببوا في اإلصابــات الموصوفة

تعريــض حيــاة النــاس وأموالهــم

مــن المتهميــن أحدهــم موقــوف

وقــال المتهــم األول إن المتهــم

بالتقرير الطبي والتي لم تفض إلى

للخطر.

الشــرطة المتمركزين فــي المنطقة،

ً
ثالثــا :حــازوا
وأموالهــم للخطــر،

09

Osama.almajed
@albiladpress.com

السعادة والعبقرية نادرا ما
يجتمعا في شخص واحد.
إرنست همنغواي

الخان يقدم هدية إلى جمعية التصوير

بـــــــادرة تــحــمــل دالالت الـــرفـــعـــة وعـــلـــو الـــشـــأن

السبت

إعداد :أسامة الماجد

 1يونيو 2019
 27رمضان 1440

للتواصل17111509 :

فــي بــادرة تحمــل دالالت الرفعة وعلو الشــأن ،أهــدى الفوتوغرافي عبدهللا الخان هدية تذكارية إلى “جمعية البحرين للتصويــر الفوتوغرافي” هي عبارة عن “ألبوم”
ً
تقديرا للنجاح الكبير الذي تحقق من خــال ما تضمنه المعرض من أعمال فوتوغرافية أشــاد بها جمهور
صــور لفعاليــات افتتــاح معــرض “ثقافــات ..حكايــا في صــور”
المعرض ،الذي حظي برعايته الكريمة وقام بافتتاحه في الـ  25من أبريل  2019بمدينة الفن في الستي سنتر.
وأشــار الفوتوغرافــي الخــان فــي رســالة

المشــاركين ،ومسجالً حماســه الشديد لكل

ضمنهــا “األلبــوم” بعــد تســجيله الشــكر

مــا تقــوم بــه “جمعيــة البحريــن للتصويــر

والتقديــر لكافــة أعضــاء “جمعيــة البحرين

الفوتوغرافــي”

الصــورة

للتصوير الفوتوغرافي” إلى سعادته البالغة

الفوتوغرافية والتصوير.

فــي أن يكــون راع لمعــرض الجمعية األول

فــي المقابــل ،تقــدم مجلــس إدارة الجمعية

ليوجــز ذلــك بالقــول“ :لقــد أســعدني ذلــك
ً
ً
تمامــا مثلما أســعدني رؤية الشــباب
كثيــرا،

بجزيــل الشــكر والتقديــر للفوتوغرافــي
عبــدهللا الخــان .وصــرح نائــب رئيــس

يحملــون الكاميــرا ويتحملون جهــد التنقل

الجمعيــة عيســى إبراهيــم بــأن هــذه

بهــا ،ليحملــون الصــورة مــن مــكان آلخــر،

اللفتــة الثقافيــة والفنيــة مــن رجــل بحجــم

ناشرين بذلك صور الشعوب األخرى”.

فــي

مجــال

الفوتوغرافــي الخــان لهــي مصــدر فخــر

وأضــاف “وهــو كمــا تعرفــون جه ُد إنســاني

واعتــزاز لنــا جميعــا كمصوريــن ،متمنيــن

للتأكيــد علــى التواصــل وبالتالــي تحســين
ً
مختتمــا
مشــهد الحيــاة علــى هــذه األرض”

االســتفادة مــن خبــرات مثل تلــك التجارب
الكبيــرة ودعمها للحركــة الفوتوغرافية في

رســالته بتقديــم التحيــة لــكل المصوريــن

البحرين.

عبدالله الخان

عيسى إبراهيم

تونس تستضيف مهرجا ًنا شعر ًّيا عالم ًّيا
ســتنطلق الــدورة السادســة مــن مهرجــان «ســيدي بــو ســعيد التونســي» للشــعر
ً
شــاعرا يمثلون 19
العالمي ،خالل الفترة  16 – 14يونيو المقبل ،وبمشــاركة 24

عمــان ،الواليــات المتحــدة األميركيــة وكوبــا) .وأضــاف أن مؤسســي المهرجان

على البحر المتوســط ،وبهذا االســتمرار يؤكد القائمون على المهرجان ضرورة

مفتوحــة للشــعراء فقــط ،بــل يتعداها إلخراج «الشــعر للســاحات العامة ،فتغزو

التالحــم العالمــي من خالل تلك المدينة الســاحرة بجمالها المتوســطي .ويقول
مديــر المهرجــان الشــاعر معــز ماجــد فــي تصريــح صحافــي إن مهرجــان هــذا
ً
تأكيــدا على عالميته من خالل المشــاركين الذيــن يمثلون  19دولة
العــام يأتــي

والســياح مــن دون
القصائــد المقاهــي والحدائــق العامــة لتالقــي زوّ ار المدينــة
ّ

ســابق إعــام .وهــو رهان صعب وجميل» ،كما يقول الشــاعر معــز إن المهرجان
ً
مؤكدا أن
«يضــع الشــاعر فــي مواجهــة مواطنيــن أو غربــاء مثله فــي المدينــة»،

(البرتغــال ،أســبانيا ،المغــرب ،الجزائر ،تونس ،فرنســا ،سويســرا ،إيطاليا ،مالطا،

فضاء اإلبداع خارج األبواب وليس على منصات المسارح الفاخرة.

دولــة فــي الضاحية الشــمالية لتونس العاصمة ،مدينة ســيدي بوســعيد المُ ّ
طلة

الســويد ،أوكرانيــا ،تركيــا ،مصر ،فلســطين ،لبنان ،الســعودية ،البحرين ،ســلطنة
يأملــون منــذ انطالقتــه عــام  2013بــأن يتعــ ّدى فكــرة كــون المهرجــان لقــاءات

بطن باريس
ضمــن كالســيكيات األدب الفرنســي

بين روايات رائد المدرسة الطبيعية

التــي تصــدر عــن مشــروع «كلمــة»

فــي األدب الفرنســي ،إميــل زوال

الثقافــة

تشــغل هذه الرواية مكانة أساســية.

والســياحة  -أبوظبــي ،صــدرت

فــي هذا العمل يرصــد زوال بتفصيل

ترجمــة رواية «بطن باريس» للكاتب

مفعــم بالشــاعرية مجريــات الحيــاة

الفرنســي إميــل زوال ،وترجمهــا

اليوميــة وطبيعــة العالقــات المهنية

عــن الفرنســية الكاتــب والمترجــم

واإلنســانية بعامــة فــي أســواق

المصــري المقيم في كندا ياســر عبد

لبيــع اللحــوم واألســماك والفواكــه

اللطيــف ،وراجــع الترجمــة وقدم لها

والخضــار التــي كانــت ،منــذ نهايــات

الشــاعر واألكاديمــي العراقي المقيم

القــرن الثامــن عشــر ،تحتــل قلــب

في باريس كاظم جهاد.

العاصمة الفرنسية.

للترجمــة

فــي

دائــرة

“البابطيــن الثقـافيـة” تطـرح منـاهـج السـالم

الـــمـــنـــتـــدى الــــســــام الـــعـــالـــمـــي بــــاهــــاي يــــطــــرح هــــاجــــس “أمـــــــن أجــــيــــال الــمــســتــقــبــل”

يطــرح “المنتــدى العالمــي لثقافة الســام” الذي تقيمه مؤسســة عبدالعزيز ســعود
ً
هاجسا
البابطين الثقافية في محكمة العدل الدولية بالهاي ،إشكالية تعد اليوم
ً
ً
مقلقــا للبشــرية يتثمل في “أمن أجيال المســتقبل” .حيث تطرح المؤسســة
كونيــا

في منتداها الذي سوف يقام يوم  13يونيو 2019حلوالً مقترحة لهذه اإلشكالية
ً
منهجــا أعلنت عــن تفاصيلها في بيان صحافــي أوضحت من خالله
مــن خــال 17
المراحــل التــي تغطيها هــذه المناهج والمضامين التي وضعهــا نخبة من الخبراء
ً
ً
ً
وتلقائيا لــدى األجيال.
اعتياديــا
ســلوكا
فــي العالــم لتعليــم ثقافة الســام وجعله
وتحدثت المؤسسة في بيانها عن هذه المراحل الدراسية وهي كاآلتي:
مرحلــة الحضانــة مســتويان :األول

والتنميــة اإلنســانية) ،والســنة الثالثــة:

االبتدائيــة،

(الديموقراطيــة المحليــة والعالميــة:

المســتويات :األول والثانــي والثالــث

الطريــق إلــى الســام) ،والســنة الرابعــة

والرابــع والخامــس والســادس .المرحلة

(التعليم من أجل ثقافة الســام وحقوق

المتوســطة :المســتوى األول والثانــي

اإلنسان).

والثانــي،

المرحلــة

عبدالعزيز سعود البابطين

وصــوالً إلــى مرحلــة الشــباب ،وهــي

بسهولة وعمق في آن واحد.

نضجهــا فــي المراحــل الجامعية ،بحيث

ً
منهجــا وليــس مجــرد
فكــرة الســام

والثالــث .المرحلــة الثانويــة :المســتوى

وحــول هــذه المناهــج وآليــة تعليمهــا

المرحلــة

قال رئيس المؤسســة عبدالعزيز ســعود

المراحــل التــي يكــون فيها اإلنســان في
ّ
والتشــكل الفكري،
حالــة التلقــي العقلــي

وأضــاف البابطيــن :تســعى المؤسســة

تصبــح مؤهلــة لطــرح ثمــار الســام فــي
داخــل متلقــي هذه المناهــج أوالً ثم في

أمنيات.

الجامعيــة :الســنة األولــى (الســام

البابطيــن :إن الخبــراء الذيــن وضعــوا

وبالتالــي ســوف تجــد المؤسســات

وحقــوق اإلنســان) ،أمــا الســنة الثانيــة

هــذه المناهــج أخــذوا بعيــن االعتبــار

الســام منــذ نشــأة بذرتها فــي الحضانة
وصــوالً الســتمرار نموهــا فــي المراحــل

مــا ينشــره هــذا المتلقي مــن أطروحات
عــن الســام كضــرورة حتميــة إلنقــاذ

لألمــم المتحــدة علــى اقتــراح وضــع 17
ً
منهجــا للســام الــذي تقــدم بــه رئيــس

فتحتــوي علــى (الســام :أمــن اإلنســان

مراحل االستيعاب الذهني منذ الطفولة

مــادة تتناســب وكل مرحلــة عمريــة

االبتدائيــة والمتوســطة ،ولغايــة اكتمال

البشــرية مــن ويــات الحــروب ،لتصبــح

المؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين.

األول

والثانــي

والثالــث.

التربويــة والتعليميــة في هــذه المناهج

مــن خالل هــذه المناهج إلــى تتبع فكرة

يذكر أنه ســبق ووافقت الجمعية العامة

وفاة جوديث كير
ً
عامــا بعد فترة
توفيــت الكاتبــة البريطانيــة الشــهيرة جوديــث كير عــن عمر 95
مرض قصيرة ،بحسب ما ذكرته دار “هاربر كولينز” للنشر.

رموز األدب في اإلمارات
تجمــع هيئــة الشــارقة للكتــاب،

ً
مســتضيفا  25دار نشــر إماراتيــة،

بالتعــاون مــع اتحــاد كتــاب وأدبــاء

تعــرض آالف العناويــن لألدبــاء

اإلمــارات ،رمــوز األدب والثقافــة

اإلماراتييــن منــذ بدايــات التجربــة

اإلماراتيــة فــي حدث هــو األول من

اإلبداعيــة المحليــة وحتــى اليــوم،

نوعــه فــي الدولــة والمنطقــة ،حيث

علــى مــدار ثالثــة أيــام فــي مبنــى

انطلق “معــرض الكتــاب اإلماراتي”،

مدينة الشارقة للنشر.

» »ويحتفي المعرض الذي يأتي تماشي ًا مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي ،عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة ،في
تخصيص يوم السادس والعشرين من مايو من كل عام ،يوم ًا للكاتب
اإلماراتي ،وضمن احتفاالت الشارقة ،العاصمة العالمية للكتاب .2019

واشــتهرت الكاتبــة برواياتهــا لألطفــال

و”عندمــا ســرق هتلــر األرنــب الــوردي”

وقصتهــا الشــهيرة “النمــر الــذي جــاء

و”موج ..القطة النساءة” والكثير غيرها

لشرب الشاي”.

مــن كتــب األطفــال الكالســيكية.عملت

وقالــت دار النشــر “نعلــن ببالــغ األســى

كيــر فــي شــبابها مصممــة منســوجات

وفاة جوديث كير الحاصلة على وســام

ومعلمة فنون وكاتبة حوارات في هيئة

اإلمبراطوريــة البريطانيــة والتــي ألفــت

اإلذاعــة البريطانيــة “بي.بي.ســي” قبــل

ورســمت “النمر الذي جاء لشرب الشاي”

أن تترك العمل لتربية طفليها.

األزمنة الحديثة
مجلة الشهيرة “األزمنة الحديثة” التي أسسها جون بول سارتر وسيمون دو بوفوار
ً
نهائيا عن الصدور.
في عام  ،1945والتي تصدر عن مطبوعات غاليمار ،سوف تتوقف
متفاعــاً مــع مقــال منشــور فــي صحيفة
ّ
موقــع مــن عــدد مــن أعضــاء
“لومونــد”،
هيئــة التحريــر :جــون بورغــو ،ميشــيل

غاليمــار ،مالــك دار النشــر التــي تحمــل
اســم العائلــة ،قلمــه لكــي يلقــي الضــوء
ً
التغيــرات التي تبعت هذا
تفصيليــا على
ّ

دوغــي ،ليليــان كانــدل ،جــون خلفــا،

القــرار الرمــزي .خــال أكثــر مــن نصــف

باتريــس مانيغلييــه ،جون-بييــر مارتان،

قــرن ،اســتقبلت “األزمنــة المعاصــرة”
ً
ً
معتبــرا مــن المثقفيــن الفرنســيين
عــددا

ســيمون ،بتاريــخ  2مايو ،تنــاول أنطوان

المشهورين.

إريــك مارتــي ،آن مليــس وجولييــت

أسعار برنت ستبقى

قرب  70دوال ًرا للبرميل

10

منذ  6أشهر“ ..البورصة” تنخفض هامش ًّيا ألول مرة

bussines

@albiladpress.com

لندن  -رويترز

أظهر مسح لرويترز أمس أنه من المرجح

قطــاع البنــوك يعد األثقــل وز ًنــا بالســوق البحريني تراجــع % 0.12

أن تبقى أسعار خام برنت قرب  70دوالرا
لبقيــة العــام نظــرا للمخاطــر المتصاعــدة
المتعلقــة باإلمــدادات بســبب توتــرات

المنامة  -مباشر

الشــرق األوســط وموازنتهــا إثــر المخاطر

بعد أن حققت بورصة البحرين ارتفاعات شهرية للشهر السادس على التوالي نهاية أبريل الماضي ،لم تتمكن تعامالت شهر مايو من مواصلة االرتفاعات على عكس  6أشهر صاعدة.
ً
بالغا مستوى  1433.52نقطة بختام شهر مايو ،مقابل مستوى أبريل البالغ  1433.92نقطة ،بفقدان  0.4نقطة.
وهبط المؤشر العام للسوق البحريني بنسبة هامشية ، % 0.03

المتعلقــة بالطلــب الناشــئة عــن الخــاف
التجاري بين الواليات المتحدة والصين.
وتوقــع المســح الشــهري الــذي اســتقصى

وقلصــت بورصــة البحرين مكاســبها بنســبة

آراء  43اقتصاديــا ومحلــا أن يبلــغ
متوسط سعر برنت  68.84دوالر للبرميل
الــذي تنبأ به المســح الســابق وهــو 68.57

( 334.540مليــون دوالر) شــهر أبريــل
ً
وزنــا
الماضي.ويعــد قطــاع البنــوك األثقــل

دوالر لكنــه يزيــد علــى متوســط خــام
 66.80دوالر.

مليــون دوالر) ،مقابــل  127مليــون دينــار

للبورصة ربحت

ســوقية بنحــو  97مليــون دينــار (255.515

فــي  ،2019دون تغيــر يذكــر عــن الســعر

القيــاس العالمــي منــذ بداية العــام والبالغ

وصلــت إلــى  % 24عبــر تحقيــق أربــاح

القيمة السوقية

السبت

 97مليون دينار

بالســوق البحرينــي ،إذ إنــه تراجــع بنســبة

 1يونيو 2019
 27رمضان 1440

طفيفــة  ، % 0.12بقيــادة هبــوط ســهم
األهلــي المتحــد .% 0.6فيمــا عمــق قطــاع

األول مــن عــام  ،2019تمكنــت مــن توســيع

الصناعــة انخفاضه بنحــو  ، % 5.27بضغط

مكاسبها خالل الثالثة أشهر األولى من عام

مــن ســهم ألمنيــوم البحريــن (ألبــا) بنســبة

 9دوالرات ربح الذهب لتصاعد الحرب التجارية
دبي -مباشر

بفعل تصاعد الخالفات التجارية العالمية.
وأعلنــت الواليــات المتحــدة أنه بــدءً من

ً
صباحا بتوقيت جرينتش
الساعة 11:25

 10يونيــو الجــاري ســتطبق تعريفــات

زاد ســعر العقــود اآلجلــة للذهــب تســليم

جمركية بنسبة  % 5على كافة الواردات

أغســطس بنحــو  % 0.7إلــى 1301.40

مــن المكســيك ،حتــى يتــم وقــف الهجرة

دوالر لألوقيــة ،حيــث ربــح  9دوالرات.

غيــر الشــرعية .وأضــاف البيــت األبيــض

كمــا ارتفع ســعر التســليم الفــوري للمعدن
األصفر بنسبة  % 0.6مُ سجالً  1297دوالر

ســيتم زيادتها إلى  % 15في أغســطس،

لألوقية .وتتجه أســعار الذهب لتســجيل

وإلــى  % 20فــي بدايــة ســبتمبر ،ثــم إلى

أول مكاســب شــهرية فــي  4أشــهر ،كمــا

 % 25فــي بدايــة أكتوبــر  .2019ومــن

تتجه لتســجيل مكاســب لألسبوع الثاني

المقــرر أن يتــم إعــان فــي وقــت الحــق

على التوالي .وخالل تلك الفترة انخفض

بيانــات اإلنفــاق والدخــل الشــخصي فــي

مؤشــر الدوالر الرئيسي الذي يقيس أداء

الواليــات المتحــدة ،إلــى جانــب مؤشــر

العملــة أمــام  6عمالت رئيســية بنحو 0.2

“شــيكاغو” لإلنتــاج الصناعــي .وبحلــول

 %إلى .97.957

فــي بيان أن نســبة الـــ % 5من التعريفات

انخفاض  ،% 5.4خالل الشهر.

قدرهــا  8.891مليــار دينــار ( 23.420مليــار

وعلى الجانب اآلخر ،ارتفع قطاع االستثمار

دوالر) بالجلسة الختامية لشهر مايو ،مقابل

ً
رابحــا
 ،%إلــى المســتوى  1408.49نقطــة،
ً
توافقا مع األسبوع الماضي.
 25.03نقطة،

المؤشــر العــام للســوق البحريني ،المســتوى

 ،% 0.7بدعــم من ســهم العربيــة المصرفية

 8.794مليــار دينــار ( 23.164مليــار دوالر)

وارتفــع حجــم التــداوالت األســبوعية إلــى

 1413.32نقطــة ،مقابــل مســتوى 1337.26

بنحــو  .% 2.3كذلك صعــد قطاع الخدمات
ً
مدفوعا بســهم البحرين لالتصاالت
،% 2.1

فــي أبريــل الماضــي ،بارتفــاع  % 1.1علــى

 16.712مليون ســهم ،مقابل  14.39مليون

أساس شهري.

سهم األسبوع الماضي.

نقطــة بنهايــة عــام  ،2018بمكاســب 76.06
ً
صاعــدا بنســبة  .% 5.7وفــي العــام
نقطــة

التعامالت الشــهرية .ونتيجــة لذلك ،ربحت

أسبوع إيجابي

وبنفــس االتجــاه اإليجابي ،تدفقت ســيولة
الســوق إلــى قيمــة قدرهــا  3.501مليــون

 ،2018ارتفع مؤشــر البحرين المالي ،بنسبة
 0.4%مســجالً المســتوى  1337.26نقطــة،

القيمــة الســوقية للبورصــة  97مليون دينار

وبإقفــال األســبوع األخير من مايــو الجاري

دينــار ،مقارنة بســيولة قيمتهــا  2.83مليون

مقابــل  1331.71نقطــة بنهايــة ديســمبر
ً
ً
شهرا.
رابحا  5.55نقطة خالل 12
،2017

(بتلكــو) القيــادي الصاعــد  % 4.93خــال

وســعت أســعار الذهــب مكاســبها لنحــو  9دوالرات خــال تعامــات أمــس الجمعة،

 ،2019بإضافة مكاســب سوقية بقيمة 467

( 255.515مليــون دوالر) ،بتســجيلها قيمــة

المنتهي الخميس  ،صعد المؤشر بنسبة 1.8

دينــار .وكانــت البورصــة البحرينيــة بالربــع

مليون دينار ( 1.231مليار دوالر) ،إذ ســجل

التجوال الدولي لـ“زين البحرين” يشمل  84دولة

إضافـــة  3دول للخدمـــة هـــي أذربيجـــان وتونـــس وكازاخســـتان

المنامة  -زين البحرين

كمــا يمكن للعمالء المشــتركين في إحدى

و ســتتوقف خدمــة بيانــات التجــوال.

أعلنت زين البحرين ،عن إضافة مشــغلين

باقات التجوال الدولي استخدام البيانات

وســتمكن هــذه المزايــا عميــل زيــن مــن

براحــة بــال وذلــك لتطبيــق زيــن البحرين

اســتخدام بيانــات التجــوال براحــة بــال

العديــد مــن الضوابط التــي تضمن للعميل

ومــن دون الحاجــة لشــراء خــط جديــد

عــدم تحملــه ألي رســوم إضافيــة ،ومنهــا

خــال الســفر .تتوافــر قائمــة الــدول

طريقــة اختيــار شــبكة التجــوال المغطــاة
ً
تلقائيــا .
فــي باقــات بيانــات التجــوال

المشــمولة بتغطيــة زيــن والشــبكات

جــدد إلــى قائمتهــا فــي باقــات التجــوال
الدولــي للبيانــات ،حيــث يســتطيع عمالء
زيــن البحريــن اســتخدام خدمــة باقــات
التجــوال الدولــي بأوســع تغطيــة دوليــة.
وقــد أضافــت زيــن البحريــن ثــاث دول
جديــدة لخدمــة باقــات التجــوال الدولــي
للبيانــات ،تشــمل كل مــن

أذربيجــان

وتونــس وكازاخســتان ،ليصل عدد الدول
المغطــاة الــى  84دولــة وقائمة المشــغلين
ً
شــريكا.ويمكن لعمــاء زيــن
إلــى 125

البحريــن االختيار بين مجموعة مرنة من
باقــات التجــوال الدوليــة للبيانــات والتي
تبــدأ مــن  5دينــار ،وبصالحيــات تصــل
حتــى شــهر .صممــت هــذه الباقــات لتلبــي
احتياجــات عمــاء زين لبيانــات التجوال
الدولية وتبقيهم على اتصال دائم.

ولــن يتــم تشــغيل البيانات فيما لــو اختار

المشغلة للخدمة على موقع زين البحرين
ً
دائما.
اإللكتروني والذي يتم تحديثه

العميــل شــبكة أخرى بطريقــة يدوية لكي

كمــا يمكــن للعمــاء االشــتراك فــي باقــات

ال يتم احتساب أي استخدام للبيانات.

التجــوال الدوليــة مــن خــال تطبيق زين

وعنــد اســتهالك ســعة بيانــات الباقــة

البحريــن أو مــن خــال االتصــال علــى

بالكامل ،ســيتم إرسال إشــعار الى العميل

*.900#

“هواوي” ..عمالقة التقنية والقرار األميركي المفاجئ
فاجأتنــا وســائل التواصــل االجتماعــي بقــرار أميركي يحظر على الشــركات
األميركية التعامل مع عدة شركات منها شركة هواوي الصينية ،وأدى ذلك
المتثال شركات أميركية كبيرة منها شركة غوغل لهذا الحظر الذي سينتج
عنــه إيقاف دعــم خدمات وبرمجيات غوغل ألجهزة هواتف هواوي .طالعنا
العديــد مــن التحليــات التقنيــة والسياســية لهــذا الحــدث ومنهــا اإلشــارة
إلــى تقنيــة  5Gالحديثــة وغيرهــا مــن التحليــات .لــن أدخل فــي التحليالت
السياســية والتجاريــة فهــذا ليــس مجال اختصاصي وليــس الهدف من هذا
المقال .إنما سأتناول الموضوع من منظور إدارة المخاطر المؤسسية.
كل األنشطة الحيوية تتعرض كجزء

وغيرهــا

من طبيعــة عملها إلى مخاطر تحيط
ً
ً
وداخليــا .أحــد تعاريــف
خارجيــا
بهــا

المخاطــر .لكــن النظــرة األشــمل
لمفهــوم إدارة المخاطر هو أن يشــمل

إدارة المخاطــر هــو قيــام المؤسســة

المؤسســة ككل فــي كافــة أنشــطتها

بممارســات داخلية لتحديد المخاطر

على المستوى المؤسسي.

التــي تتعــرض لهــا المؤسســة وذلــك
بدراســة احتماليــة وقــوع الحــدث
واألثــر المترتب على حدوثه .حســب
مواصفــة االيــزو  31000لنظام إدارة
المخاطــر فــإن العمليــات األساســية
إلدارة المخاطر هي
» »تحديد اهتمامات الشركة

ومستوى تقبلها للمخاطرة

» »تحديد األحداث
» »تحليل احتمالية الوقوع واألثر
المترتب عليه

» »تقييم المخاطر وإعطاؤها
األولوية في االستعداد

» »اتخاذ القرارات واإلجراءات الالزمة
لتفادي أو التقليل من الضرر

الذي قد تتعرض له المؤسسة.
يعتقــد البعــض بــأن إدارة المخاطــر
منحصــرة فقــط فــي مجــال تقنيــة
المعلومــات واتخــاذ التدابيــر الالزمة
الســتمرارية

وأمــن

المعلومــات

والخدمات التقنية المقدمة ،والبعض
اآلخــر قــد يحصــر إدارة المخاطــر
(وقيــاس مســتوى المخاطــرة) فــي
العمليــات الماليــة لتقييــم الحالــة
الماديــة والســجل االئتمانــي للزبــون،

مــن

ممارســات

إدارة

الهندسة العكسية لألحداث
Reverse-engineering
ســنتناول األحــداث عكســيا ويتبيــن
منهــا

اتبــاع

هــواوي

لممارســات

إدارة المخاطــر .فقــد أعلــن الرئيــس
التنفيذي لخدمات الزبائن في شــركة
هــواوي عــن إطــاق نظــام تشــغيل
ً
داخليا من قبل شــركة هواوي
مطــور
يمكنــه العمل على الهواتف واألجهزة
اللوحيــة وغيرهــا ،وأنــه مــن المتوقع
إطالقــه قبــل نهايــة عــام  2019وتــم
بالفعــل تســجيل الحقــوق الفكريــة
لنظــام التشــغيل في األيــام الماضية.
هــذا باإلضافــة إلــى التصريحــات بأن

علي بشارة

الشــركة ال تعتمــد علــى مــزود واحــد
الحتياجاتها األساسية مثل معالجات
الهواتــف النقالــة حيــث اســتخدم
معالجــات مــن الواليــات المتحــدة
األميركيــة

وتايــوان

ومعالجــات

تنتجها الشركة نفسها.
يظهــر مــن تصريــح الشــركة أنهــا قــد
نفــذت العمليــة المخطــط لهــا عنــد
حــدوث ما يعرقل نشــاطها وســتطلق
نظام التشغيل الجديد
كمــا هــو متوقــع فإن نظــام التشــغيل
قد تم تطويره مســبقا وحسب موقع
الشركة فإن ذلك بدأ منذ العام 2012
إن عمليــة تطويــر نظــام تشــغيل
تتطلــب الكثيــر مــن الجهــد والمــال
والبحث وعدة موارد أخرى للشــركة،
ويتــم اتخــاذ مثــل هــذا القــرار إذا تم

تقييــم ذلك المشــروع بأنــه ذو أهمية

بتحديــد أهــم مواردهــا ومنتجاتهــا

 .31000كمــا ذكر التقرير نفســه أيضا

وأولويــة عالية واعتباره بأنه يســاعد

وتحديد مدى تقبل الشركة لتعريضها

المخاطــر التــي تــم تحديدهــا ومــا

على تفادي مخاطرة عالية

للخطر ومستوى الخطر الذي يتطلب

تتخــذه الشــركة لتفــادي وقوعهــا أو

يتــم تقييم المخاطر في المؤسســات

اتخاذ إجراءات احترازية لتفاديه.

بدراســة احتماليــة وقــوع الحــدث

الممارســات

واألثــر الســلبي أو مــدى الضــرر

مــا تكــون ضمــن منظومــة تتبعهــا

المتوقــع حــال حصــول ذلــك الحدث،

المؤسســات فــي إدارة المخاطــر،

ومــن بعدهــا يتــم ترتيــب أولويــات

وبعــد االطــاع علــى التقريــر المالــي

االستعداد للمخاطر

لعــام  2016للشــركة تبيــن أنهــا تتبــع

التــي

ذكرتهــا

غالبــا

بالطبــع ،قبل تحديد األحداث واآلثار

منهجيــة

المترتبــة عليهــا قامــت المؤسســة

المخاطــر المؤسســية ونظــام االيــزو

كوســو

COSO

إلدارة

تخفيــف الضرر المتحقــق منها .يذكر
أن عمليــات إدارة المخاطــر تدخــل
ضمــن إعداد اســتراتيجيات الشــركة،
وتتم متابعتها بصورة مستمرة.
“التوتــر بيــن الــدول والحــروب،
والعقوبــات االقتصاديــة يمكنهــا أن
تعيــق عمليــات هــواوي اإلنتاجيــة
وتطورهــا .لذلــك يجــب أن تمتلــك
هــواوي قدرات اســتثنائية فــي إدارة
المخاطــر” (التقريــر المالــي لشــركة
هواوي.)2016 ،
األيــام المقبلــة ســتظهر لنــا جــدوى
جهــود الشــركة فــي التعامــل مــع هذا
الحــدث وأبعــاده ،لكــن مــن الواضــح
أن الشــركة اتبعــت إجــراءات كان
نتيجتهــا تقليــل الضــرر المتوقــع مــن
قــرار الواليــات المتحــدة األميركيــة
المفاجــئ وتجنيــب الشــركة خســائر
كبيــرة لــو لــم تكــن مســتعدة .وهــذه
دعــوة للتأمــل فــي مــدى اســتعداد

دعوة للتأمل
في ممارسات
إدارة المخاطر
في الشركة

مؤسســاتنا المحليــة وتأكيــد أهميــة
تطبيــق مفهــوم إدارة المخاطــر فيهــا
للحفاظ على استمرارية العمل.
إعداد :علي بشارة *
* ممارس معتمد في إدارة المخاطر CRISC

الشركات الناشئة
معول مهم
لخلق الوظائف

القمة العالمية لريادة األعمال تنطلق بهولندا االثنين
ريــادة األعمــال تعتبــر من المواضيع المهمة التي تشــهد اهتمامً ا كبيرًا ،وتعقد الكثير مــن المؤتمرات والندوات ولعل كان آخرها

أكثر من  5000سيدة ويعمل على توفير

إذ أن البعــض منهــا ال تكلــل تجربتــه

المؤتمــر العالمــي لريــادة األعمال في البحرين مؤخرا ،كما ســتعقد القمــة العالمية لريادة األعمال  2019بهولندا في الفترة من 3

برامــج تدريبيــة مســائية لمســاعدتهن

بالنجاح.

إلى  6يونيو الجاري ،بمشاركة العديد من المستثمرين ورواد األعمال والمسؤولين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص .ومن

علــى حضــور هــذه الــدورات التدريبيــة

وتتمثــل مهمــة مكتــب تطويــر المشــاريع

وتأســيس مشــاريعهن دون الحاجــة

( )OEDفــي مســاعدة الشــركات الصغيرة

للتغيب عن وظائفهن.

على البدء والنمو والتنافس في األسواق

وتحــدث المدير المســاعد لتنميــة تنظيم

العالمية من خالل توفير التدريب الجيد

المشاريع في إدارة األعمال الصغيرة ،ألن

والمشــورة والحصــول علــى المــوارد.

جوتيريــز ،عــن الســنوات الثــاث األولــى

ويشــرف المكتب على شبكة من البرامج

منــذ إنشــاء المؤسســات الناشــئة والتــي

والخدمــات التــي تدعــم احتياجــات

تعــد مرحلــة صعبــة وحرجــة بالنســبة لها

التدريب والمشورة للشركات الصغيرة.

التجاريــة مــن الجامعــات ومجموعــات

حتــى تتمكن مــن النجاح واالســتمرارية،

وتطــرق المديــر التنفيــذي للمجلــس

المالك ومنظمات التمويل الحكومية.

هــذا المنطلــق فــإن مراكــز الصحافــة األجنبية في وزارة الخارجية األميركية تنظم ســنويا جوالت لوســائل األعالم قبل وأثناء
انعقاد القمة العالمية لريادة األعمال.
وقــد بــدأت الجولــة بااللتقاء بمســؤولين

كمــا تــم التطــرق إلــى وجود توجــه لدعم

المزيــد مــن الســيدات فــي مجــال ريــادة

في والية واشنطن ،الذين سلطوا الضوء

المزيــد مــن المبــادرات الداعمــة لريــادة

األعمال.

علــى ريــادة األعمــال وأهميتهــا خصوصا

األعمــال خصوصــا للســيدات )...( ،أميركا

وضمــن الجهــود لتمكيــن الســيدات

أن الشــركات الناشــئة التي تأسســت منذ

والدول حول العالم يتم العمل فيها على

وتســليط الضوء على مشاريعهن تم إلى

اقل من  5أعوام تساهم في خلق العديد

دعــم الســيدات لتولــي مناصــب قياديــة

جانــب المؤسســات والجهــات ،تخصيص

من الوظائف.

بنســب أعلــى وكذلــك العمــل علــى ولــوج

مركــز لســيدات األعمــال قــام بتدريــب

الوطنــي لنقــل التكنولوجيــا الرياديــة
( )NCET2تونــي ســتانكو ،للحديــث عــن
المجلــس الوطنــي لنقــل التكنولوجيــا
الرياديــة ،وهــي عضــو فــي مؤسســة
فورتشــن  500للشــركات ،التــي تهــدف
إلى اكتشــاف وتطوير وتمويل الشــركات
الناشــئة األكثــر تحــوال فــي العالــم والتي
تتوافــق

11

مــع

الشــركات

احتياجــات

السبت

 1يونيو 2019
 27رمضان 1440

البحرين مرك ًزا للشركات الناشئة في المنطقة
رئـــيـــس “جـــيـــنـــوم” :بــفــضــل دعــــم الــحــكــومــة و ”تــمــكــيــن” لـــريـــادة األعـــمـــال
أمل الحامد من واشنطن
توقــع رئيــس مؤسســة “جينــوم” لريادة األعمــال األميركيــة ،داين ســتانجلر ،أن تصبح
البحريــن مركــزا للشــركات الناشــئة فــي المنطقــة خــال  5ســنوات ،حيــث إن قطــاع
ً
ً
سريعا ،خصوصا أن الحكومة تركز على مساعدة
نموا
الشــركات الناشــئة قوي ويشــهد

فحســب بــل أيضــا لمحاربــة الفســاد خصوصا

أصبــح هــو المحــرك األول لتوفيــر فــرص

غســيل األمــوال في قطاعــات هامــة كالقطاع

عمــل جديــدة ودعــم النمــو االقتصــادي،

العقــاري إضافــة إلــى ســد حاجــة األســواق

في حين لم تعد الشــركات الكبيرة ورأس
المــال الكبيــر هي المســيطرة علــى البحث

العالميــة مــن األفــكار المنفــذة باســتخدام

والتطويــر ،مشــيرا إلــى أن االكتتــاب فــي

التكنولوجيــا ،مشــيرا الــى أن نجاح الشــركات

رواد األعمال والشركات الناشئة.

المؤسســات يخلــق العديــد مــن الوظائــف

الناشــئة ال يعتمــد علــى الجغرافيــا أو الجنــس

وأشــار إلــى أن المملكــة ســتصبح مركــزا

تمكيــن علــى الصعيد العالمــي وكذلك على

للشــركات الناشئة في الخليج لعدة أسباب

أو العــرق أو الخلفيــة االجتماعيــة ،حيــث إن

منهــا أن صنــدوق العمــل “تمكيــن” والكثيــر

الصعيــد المحلــي عبــر مســاعدة النظــام

المؤسســة تعمل على نشر النظم اإليكولوجية

اإليكولوجي للقطاع الخاص”.

الناشــئة المزدهــرة عالميــا مما يــؤدي لتحقيق

خطــوات متقدمــة لمســاعدة الشــركات

تعاون بين “جينوم” وتمكين

هذه الشركات الناشئة المزيد من النجاح.
ً
حاليــا بالتعــاون
وتعمــل مؤسســة “جينــوم”

مــن الجهــات الحكوميــة بالمملكــة اتخذت
الناشئة في البحرين.
وأوضــح  -فــي تصريــح خــاص ل”البــاد”
علــى هامــش لقــاء مــع مجموعــة مــن
اإلعالمييــن فــي واشــنطن قبيــل انعقــاد
المؤتمر العالمي لريادة األعمال  -أن تقديم
التمويــل المالــي في فترة وجيزة ،وإنشــاء

فــي البحريــن للعــام الثانــي علــى التوالــي،
وســتواصل عملهــا فــي هــذا العــام كذلــك)...( ،

داين ستانجلر في لقاء مع الصحافيين

العالمــي عــن النظــم اإليكولوجيــة الناشــئة

الشركات الناشئة في البحرين وجمع البيانات

والذي ســلط الضوء علــى النظام اإليكولوجي

واشــنطن قبــل انعقــاد المؤتمر العالمــي لريادة

مــن مصــادر أخــرى ،وكذلــك تنظيــم المؤتمــر

في المملكة واألسباب التي أدت لسرعة نموه،

األعمال لفت ستانجلر إلى أن دخول الشركات

كل ذلك يؤكد أن البحرين ســتصبح مركزا

العالمي لريادة األعمال في البحرين قبل شهر

لذا ســتصبح البحرين مركزا في الخليج لهذه

للشــركات الناشــئة و”ســنواصل العمــل مــع

مــن اآلن حيــث تــم إطــاق جــزء مــن التقريــر

الشركات.

الناشــئة إلــى األســواق بأفــكار مبتكــرة أصبــح
ً
أمــرا ضروريــا حاليــا ليــس لمكافحــة البطالــة

“بحريــن فنتــك بــي” ،وكذلــك التشــريعات
والقوانيــن التــي تشــهد تطــورا وازدهــارا،

علــى المســاعدة فــي تطويــر النظــم
اإليكولوجيــة

البحرين نجحت في إزالة معوقات ريادة األعمال

أورتــمــانــز :النظام اإليكولوجي بالمملكة يساعد في نمو االقتصادي

دعــم الشــركات العاملــة بالقطاعيــن العــام
والخــاص ،كما يتــم المزيد من التعاون مع
المنظمات العاملة بغرض استيعاب عوامل

حاليــا هــي دعــم تطلــع المناطــق في
الرئيســة
ً

نجــاح الشــركات الناشــئة التــي تتوافــق

مســاندة االقتصــاد العالمــي باســتخدام النظم

مــع النظــم اإليكولوجيــة بالقطاعــات مثل

التكنولوجية المبتكرة.

الروبتــات والــذكاء االصطناعي واألغذية
والخدمــات الرقميــة البنكيــة مــن اجــل

ريادة األعمال المحرك األول

توفيــر التمويــل المالئم وتنميــة المواهب

لفرص العمل

وتنميــة القــدرات البشــرية الفرديــة أو

وأكد ســتانجلر أن مجتمــع ريــادة األعمال

الجماعية.

مشاركة بحرينية بقمة ريادة األعمال
توقع المستشار الخاص لقضايا الشباب العالمي بوزارة الخارجية األميركية آندي
رابينز ،مشــاركة عدد من رواد األعمال البحرينيين الذي يســعون لتنمية وتوســعة
أعمالهــم عبــر الصعيديــن المحلــي والعالمــي ،فــي المؤتمــر العالمي لريــادة األعمال
الذي سيعقد في هولندا في الفترة من  3الى  5يونيو .2019
وتطلــع رابينــز إلــى اســتعراض ورؤيــة

أكد مؤسس ورئيس الشبكة الدولية لريادة األعمال ،جوناثان أورتمانز أن البحرين نجحت في إزالة أية معوقات قد تواجه رواد

المشــاريع البحرينيــة المشــاركة فــي

األعمال .وذكر أن من اإليجابيات في االقتصاديات بالدول على غرار البحرين أنها عندما تجد معوقات فإنها تعمل على حلحلتها

القمــة بهــدف ربــط هــذه المشــاريع بيــن

وإزالتها ،ومن بينها ايجاد قانون اإلفالس ،مؤكدا أن المملكة من الدول التي تمكنت من إزالة أي معوقات تواجه رواد األعمال.

مســتثمرين وشــركاء مــن الواليــات

وأشــار الــى أن النظــام اإليكولوجــي فــي البحريــن الــذي يضــم

وأشــار الــى أن القمــة العالميــة لريــادة األعمــال  2019فــي

“تمكين” وهيئة تنظيم سوق العمل والوزارات بالتعاون والشراكة

هولنــدا ستشــهد تنظيــم مســابقة عالميــة لريادة األعمــال وقد

األوســط والــدول األخرى المشــاركة في

بينها ،يعمل على مساعدة رواد األعمال.

وقعــت  100دولــة إلقامتهــا وتقــدم  55ألفــا مــن رواد األعمــال

المؤتمر من انحاء العالم.

وتابع “أن العالقة الوظيفية بين الحكومة والقطاع الخاص تعتبر

للمشــاركة فيها ،على أن يتم إنشــاء حاضنة الحتضان مشاريع

مــن التجــارب الناجحة وهي من أســباب تنظيــم المؤتمر العالمي

ريادة األعمال التي لم يكلل لها النجاح لمســاعدتها واكتســابها

لريادة األعمال مؤخرا في البحرين”.

الخبــرات الالزمــة لتتمكــن مــن المشــاركة فــي األعــوام المقبلة

وأشــار أورتمانــز الــى أن الشــبكة الدوليــة لريــادة األعمــال فــي

وتحقيق النجاح.

حاضنة  1776خصصت ال  15عاما األخيرة للمساعدة في زيادة

وتديــر الشــبكة الدوليــة لريــادة األعمــال مجموعــة من المشــاريع

ريــادة األعمــال ،خصوصا أن هنالك حاجة لخلق شــركات جديدة

والبرامج في  170دولة وتهدف إلى تسهيل الصعاب ألي شخص

الن الوظائــف الجديــدة يتــم خلقها في المؤسســات التي أنشــئت

في أي مكان لبدء وتوسعة نطاق أعماله ،من خالل تعزيز التعاون

منــذ اقــل مــن  5ســنوات .وذكــر أن الشــبكة الدوليــة تعمــل علــى

األعمق عبر الحدود والمبادرات بين رجال األعمال والمستثمرين

عقــد مؤتمرات يتحدث فيها مســؤولون في حكومات الدول عن

والباحثين وواضعي السياسات ودعم المشاريع والمنظمات.

المعوقــات التــي يواجهها قطاع المؤسســات الصغيرة لالســتفادة

كما تعمل الشبكة الدولية لريادة األعمال على زيادة صحة النظم

مــن تجارب اآلخريــن ،وكذلك معرفة البرامــج الناجحة واألخرى

اإليكولوجيــة التــي تعمــل علــى زيــادة وتوســيع نطــاق الوظائف،

التي لم تتكلل بالنجاح.

وتثقيف األفراد ،وتسريع االبتكار وتعزيز النمو االقتصادي.
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ماليين وظيفة

عبــر

االســتراتيجيات

القائمــة علــى البيانــات ،والمســاهمة فــي

مدينــة حــول العالــم ،خصوصــا أن مهمتهــا

وخالل لقاء مع مجموعة من اإلعالميين في

مركــز خليــج البحرين للتكنولوجيــا المالية

وتطــرق الــى أن تركيــز المؤسســة ينصب

جمــع بيانــات لنحــو مليــون شــركة فــي 150

وذكــر أن “جينوم” تعمل بالتعاون مع “تمكين”

االقتصاديــة فــي إعــداد اســتبيان عمــل عــن

بطريقة “االستثمار المالئكي”.

مــع أكثــر مــن  300منظمــة عالميــة بغــرض

ومجلس التنمية

“جينــوم” عملــت مع”تمكين” ومجلــس التنمية

ونشر ثقافة إعادة االستثمار في المجتمع

المتحــدة األميركيــة ومنطقــة الشــرق

وأشــار إلــى أن القمــة العالميــة لريــادة
األعمــال  2019ســتعقد للمــرة التاســعة
فــي هولنــدا ،ومــن المتوقــع أن تشــهد
مشــاركة  2000مــن رواد األعمــال

آندي رابينز

والمســتثمرين والشــركاء فــي النظــام
اإليكولوجي والمســؤولين الحكوميين
ليجتمعــوا فــي موقــع واحــد (هولنــدا)
ومناقشــة كيفيــة زيــادة نمــو أعمالهــم
ومشــاريعهم وكيفية بناء شراكة أقوى
بين هؤالء أصحاب المشــاريع ،متطلعا
لمشــاركة عــدد مــن رواد األعمــال فــي
جوناثان أورتمانز

البحرين.

ربط مشاريع
المملكة مع شركاء
بالواليات المتحدة
األميركية

تخلقها الشركات الناشئة األميركية سنو ًّيا

كشف مؤسس ورئيس مركز ريادة األعمال األميركي ،جون ديري ،عن أن الشركات الناشئة
ً
وفقــا إلحصائيــات مؤسســة
فــي أميــركا تســاهم بخلــق  3مالييــن وظيفــة جديــدة ســنويًا،

تأكيد أهمية
ريادة األعمال
واالبتكار في نمو
االقتصاد

كيوينغ ماريون كوفمان.
وأوضــح ديــري أن الشــركات الناشــئة -التــي

لديهــم الحلم واإلرادة لبناء وتأســيس مملكة

تأسســت منذ أقل من عام واحد -تمكنت من

خاصــة )…( ،لديهــم إرادة للتغلب على :الدافع

خلق جميع الوظائف الجديدة ،وذلك في 22

للكفاح ،وإثبات بأنهم أنفسهم متفوقين على

ســنة مــن أصــل  29عامً ــا بين عامــي  1977و

اآلخريــن ،بهــدف تحقيــق النجاح بحــد ذاته،

.2005

وليــس مــن أجل جني ثمــار النجــاح ،وأخيرًا،

وأكــد ديــري -خــال مقدمــة تعريفيــة

هنــاك متعــة في ابتــكار األشــياء ،أو إنجازها،

لإلعالمييــن عــن المؤتمــر العالمــي لريــادة

أو مجرد ممارسة الطاقة واإلبداع ،وذلك من

األعمــال الــذي ســيعقد فــي هولنــدا فــي

نظرية التنمية االقتصادية لصاحبها جوزيف

الفتــرة مــن  3إلــى  5يونيــو الجــاري  -أهميــة

شومبيتر.

ريــادة األعمــال والشــركات الناشــئة لالبتكار،

وذكــر ديــري أمثلــة لــرواد أعمــال مــن بينهــم

والمساهمة في نمو االقتصاد وخلق وظائف.

توماس إديسون مخترع المصباح الكهربائي،

وأشــار ديــري إلــى أن مصــدر كلمــة ريــادة

ألكســندر غراهــام بيــل مختــرع الهاتــف ،بيــل

األعمــال جــاءت مــن كلمــة ()entreprendre

غيتس مخترع مايكروســوفت ،ستيف جوبز

تثقيــف صانعــي التشــريعات مع األخــذ بعين
االعتبــار األهميــة الحاســمة لــرواد األعمــال
والشــركات الناشــئة فــي االبتــكار والنمــو
االقتصادي وخلق فرص عمل.

وأكــد أن المركــز وضع أجندة لتنشــيط ريادة
األعمــال في أميــركا من بينها :إعادة التمويل
الفيدرالــي للبحــث والتطويــر إلى مســتوياته
التاريخيــة،

عــدد كاف مــن األشــخاص ذوي المهــارات
التــي نحتاجهــا ،نحــن بحاجــة إلــى سياســات
جون ديري متحدثا في مؤتمر صحافي

ولفت إلى أنه ً
وفقا إلحصائيات مكتب تعداد

المليون وظيفة سنويًا كمتوسط.

الواليــات المتحــدة مــا بيــن األعــوام 1980

وتطــرق ديــري إلــى انــه تــم البــدء فــي عقــد

و ،2005فإن جميع الوظائف التي يتم خلقها

الطــاوالت المســتديرة مــع رواد األعمــال منذ

لمشــاريع تم تأسيســها منذ أقل من  5أعوام.

عــام  2011وحتــى اآلن حيــث وجــدوا عــد ًدا

التي تعني البدء واالنطالق.

مختــرع آبل ،جيف بيــروس مخترع أمازون،

أمــا المشــاريع التــي أنشــئت منــذ أكثــر مــن 5

مــن النقــاط المهمــة لعــل أبرزهــا “ :أن عمليــة

وعــرف رواد األعمــال بأنهــم أولئــك الذيــن

اينغفارد كامبراد مخترع ايكيا.

أعــوام إجمــاال تســاهم فــي خلــق مــا يقــارب

تســويق االبتــكار بطيئــة ومرهقــة ،وال يوجد

هجــرة تنافســية ،فالوصــول إلــى رأس المــال
أكثــر صعوبــة مــن أي وقــت مضــى ،التعقيــد
الضريبي وعدم اليقين يعرقل األعمال”.

إصــاح

وتســريع

تســويق

االبتــكار في مجــال البحــث والتطوير ،تعزيز
اســتعداد القــوى العاملــة (إصــاح التعليــم،
العمــل  /الدراســة ،التدريــب المهنــي ،كليــات
المجتمــع) ،معالجــة قضايــا “مخاطــر الحيــاة”
مثــل الرعايــة الصحيــة ورعايــة األطفــال

وأضــاف أن مركــز ريــادة األعمــال األميركــي

وديــون الطالب ،الجــذب واالحتفاظ بأفضل

انطلقت أعماله في شهر يوليو  ،2017إلعداد

المواهب في العالم ،تعزيز الوصول إلى رأس

الدراســات والبحــوث والسياســات ،ويدعــم

مــال الشــركات الناشــئة ،توفيــر اإلعفــاءات

رواد األعمال واألشــخاص الذين يعملون مع

التنظيميــة والضريبيــة والتبســيط فــي

رواد أعمــال أميركييــن ،اذ يهــدف المركز إلى

االجراءات.
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مهمة بمعقل الحوثيين

international

@albiladpress.com

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

ذكرت مصادر عسكرية ،أمس الجمعة ،أن

قوات من الجيش الوطني اليمني تكمنت من

استعادة تباب (هضاب) الصعاب والعُ تيمة”
ومثلث سبعة في مديرية باقِ م شمالي

محافظة صعدة .وبحسب المصادر ،تمكنت

قوات الجيش اليمني ،من تحرير هذه المواقع
االستراتيجية عقب هجوم مباغت شنته على

تجمعات تمركزت فيها مليشيات الحوثيين

اإليرانية .وأدت السيطرة على تلك التباب في
معقل الحوثيين إلى قطع خطوط إمداد عن

ميليشيات االنقالبيين ما بين باقم والربوعة.
وساندت قوات التحالف العربي لدعم

الشرعية قوات الجيش اليمنى في هجوم،

لقطة من القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة (أ ف ب)

وقصفت مواقع وتعزيزات المليشيات ،مما

أوقع العديد من القتلى والجرحى في صفوف

السبت

المتمردين.

مكة المكرمة تستضيف القمة اإلسالمية

 1يونيو 2019
 27رمضان 1440

بعد قمتين عربية وخليجية طارئتين بحثتا تحديات المنطقة

االنتقالي السوداني :الثورة خرجت عن السلمية

مكة المكرمة ـ أ ف ب

دبي ـ العربية نت

واصلت الســعودية أمس الجمعة محاولة التعبئة الدبلوماســية ضد إيران خالل قمة منظمة المؤتمر اإلســامي ،بعد بيانين شــديدي اللهجة ضد طهران صدرا ليال

بعد إضراب اســتمر يوميــن نظمته قوى

وعــدة جرحــى بإطــاق نــار فــي محيط

الحريــة والتغييــر الثالثــاء واألربعــاء،

االعتصام.

تدفــق عشــرات اآلالف مــن المتظاهرين

واتهم قائد المنطقة العســكرية المركزية

الســودانيين إلــى وســط العاصمــة

بالخرطوم اللواء بحر أحمد بحر عناصر

ّ
تضم  57دولة بينها إيران .لكن دون مشاركة إيرانية في القمة.
اإلسالمي التي

الخرطــوم ليــل الخميــس للمطالبــة

منفلتــة بمهاجمــة مركبــة تابعــة لقــوات

بحكــم مدنــي ،وســط زيــادة التوتــر مــع

الدعــم الســريع واالســتيالء عليهــا قرب

المجلــس العســكري الحاكــم الــذي قــال

موقــع االعتصام .وقال في بيان “ميدان

إن “ميــدان االعتصــام أصبــح خطــرا

االعتصــام أضحــى غيــر آمــن ويشــكل

علــى البلــد والثــوار” .وجــاء موقــف

خطــرا علــى الثــورة والثــوار ومهــددا

المجلــس العســكري بعــد ســقوط قتيــل

لتماسك الدولة وأمنها الوطني”.

عــن قمتيــن عربيــة وخليجيــة عقدتــا في مكة .وانعقدت ليــل الخميس الجمعة قمّ ة طارئة لدول مجلس التعاون الخليجي في مكــة ،تلتها قمة طارئة لدول الجامعة
ّ
العربيــة ،بنــاء علــى دعــوة مــن الريــاض التي نجحت في حشــد تأييد لها في نزاعها المفتوح مع إيران .واســتضافت ّ
لمنظمة التعاون
مكة مســاء الجمعة القمة الـــ14
ّ

أنقرة ـ األناضول

عــززت تركيــا وحداتهــا العســكرية
المتمركــزة عنــد حــدود ســوريا بعناصــر

الوحدات المتمركزة على طول الشــريط

للقوات الخاصة “الكوماندوز”.

الحدودي مع سوريا.

وأكــدت وكالــة األناضــول امــس الجمعة

وجــاءت هــذه التطــورات علــى خلفيــة

أن الجيــش التركي أرســل إلــى المناطق

إعــادة التصعيد في حدة التوتر بشــمال

الحدوديــة فــي واليــة هاتــاي تعزيــزات

غربــي ســوريا ،وخاصــة بمحافظة إدلب

تضــم  50مدرعــة تقــل عناصــر لوحدات

الخاضعــة فــي الغالــب لســيطرة “هيئــة

“الكوماندوز” .ونقلت الوكالة عن مصادر

تحريــر الشــام” التــي تشــكل “جبهــة

عســكرية قولهــا إن هــذه التعزيــزات

النصرة” اإلرهابية عمودها الفقري.

الختامــي الــذي صــدر بعــد اجتماعهــم

الســعودية ومــا قامــت بــه مــن أعمــال

النووية .لكن واشــنطن عادت وفرضت

بالحكمــة واالبتعاد عن األعمال العدائية

فجر أمس بـ”ســلوك إيران في المنطقة”

تخريبيــة طالــت الســفن التجاريــة فــي

عقوبات مشددة على طهران ،وأدرجت

وزعزعــة األمــن واالســتقرار” .وطالبــوا

الــذي “يهــدد األمــن واالســتقرار فــي
ً
ً
مباشــرا وخطيــرا”،
تهديــدا
اإلقليــم

المياه اإلقليمية لدولة اإلمارات العربية

الحــرس الثوري اإليرانــي على الئحتها

“المجتمــع الدولــي بتحمــل مســؤولياته

المتحدة”.

للمنظمــات اإلرهابيــة .بينمــا أعلنــت

بالمحافظة على األمن والسلم الدوليين

وتأتــي هــذه القمم فــي خضــم توترات

إيــران تعليق تنفيــذ بعض تعهداتها في

وأن يقوم باتخاذ إجراءات حازمة تجاه

االتفاق النووي.

النظام اإليرانــي ،وخطوات أكثر فاعلية

وبت ّدخــل إيــران في الشــؤون الداخلية

تركيا ترسل قوات “كوماندوز” إلى حدود سوريا
جاءت إلى المنطقة بهدف توزيعها على

ونــ ّدد قــادة الــدول العربيــة فــي البيــان

لضــخ النفــط داخــل المملكــة العربيــة

الدولية عن إيران مقابل وقف أنشطتها

ودعــوا “النظــام اإليرانــي إلــى التحلــي

إيــران

والواليــات

المتحــدة

للدول ،بحسب ما جاء في البيان.

بيــن

وأكدوا “تضامن وتكاتف الدول العربية

األميركيــة ،وعلــى خلفيــة “عمليــات

فــي وجــه التدخــات اإليرانيــة فــي

تخريــب” تعرضــت لهــا ســفن قبالــة

شــؤونها الداخلية” ،مطالبيــن “المجتمع

ســواحل اإلمــارات فــي  12مايــو،

الدولــي باتخــاذ موقف حــازم لمواجهة

وضربــات نفذها المتمــردون الحوثيون

إيــران وأنشــطتها المزعزعة لالســتقرار

اليمنيون بطائرات مسيرة على منشآت

فــي المنطقة والوقوف بكل حزم وقوة

نفطية سعودية في  14مايو.

ضــد أي محــاوالت إيرانيــة لتهديد أمن

وكانــت واشــنطن أرســلت تعزيــزات

الطاقــة وحريــة وســامة المنشــآت

عســكرية إلــى الخليــج ،لمواجهــة

البحريــة في الخليــج العربي والممرات

“التهديدات اإليرانية”.

المائية األخرى”.

وتدهــورت العالقــات بيــن واشــنطن

وأدانــوا “األعمــال التــي قامــت بهــا

وطهــران بســرعة منــذ إعــان الرئيــس

اإلرهابيــة

األميركــي دونالــد ترامــب فــي 2018

المدعومــة مــن إيــران مــن العبــور

انســحاب بــاده مــن االتفــاق النــووي

بالطائــرات المســيرة علــى محطتيــن

اإليرانــي الــذي كان بــدأ يفــك العزلــة

الميليشــيات

الحوثيــة

عملية طعن في القدس

وجديــة لمنع حصول إيران على قدرات

تأييد االستراتيجية

نوويــة ،ووضــع قيــود أكثــر صرامة على
برنامج إيران للصواريخ البالستية”.

األميركية ضد إيران

وتتهــم الســعودية وحلفاؤهــا ،إيــران

وأعلنــت القمة الخليجية التي شــاركت

بتدريــب وتمويــل مجموعــات مســلحة

فيهــا قطــر ،تأييدهــا “لإلســتراتيجية

فــي اليمــن (الحوثيــون) والبحريــن،

األميركية تجاه إيران”.

والعراق ،ولبنان وسوريا (حزب هللا).

وأكــدت “تعزيــز التعــاون الخليجــي

وكان الملــك ســلمان دعــا أمــام القمــة

األميركــي المشــترك فــي إطار الشــراكة

العربيــة طالــب “المجتمــع الدولــي

اإلســتراتيجية القائمــة بيــن مجلــس

بتحمــل مســؤولياته إزاء مــا تشــكله

التعاون والواليات المتحدة األميركية”.

الممارســات
اإليرانيــة ( )...مــن تهديــدٍ
ّ

كمــا شــدد المجتمعون علــى ضرورة أن

الدولييــن ،واســتخدام
لألمــن والســلم
ّ
كافة الوسائل لردع هذا النظام ،والح ّد

توقــف إيــران “دعــم وتمويــل وتســليح
المليشــيات والتنظيمــات اإلرهابيــة”،

التوسعية”.
من نزعته
ّ

حملة اعتقاالت في الجزائر

اســتهدفت المطالبيــن برحيــل رمــوز النظــام الســابق

استشـــهاد فلســـطينيين اثنيـــن وجـــرح إســـرائيليين

القدس المحتلة ـ أ ف ب

الجزائر ـ وكاالت

أقــدم فلســطيني أمــس الجمعــة علــى طعن إســرائيليين بســكين فأصابهمــا بجروح قبــل أن تطلق عليه الشــرطة اإلســرائيلية النار

ذكرت وسائل إعالم جزائرية ،أن السلطات شنت حملة اعتقاالت في صفوف المتظاهرين الذي تجمعوا ،أمس الجمعة ،في ساحة

وترديــه فــي القــدس القديمة ،فيما استشــهد آخر برصاص جنود إســرائيليين خالل محاولته اجتيــاز الجدار الفاصل في بيت لحم

البريد المركزي بالعاصمة الجزائر.

في الضفة الغربية المحتلة ،بحسب الشرطة.

وتشــهد ســاحة البريــد المركــزي بالعاصمة
الجزائــر ومحيطهــا مظاهــرات كل يــوم

ويأتــي ذلــك فــي آخــر يــوم جمعــة مــن

جمعــة ،للمطالبــة برحيــل رمــوز النظــام

شــهر رمضــان حيــث أدى نحــو  260ألــف

الســابق ،ومحاســبة المســؤولين السابقين

فلســطيني الصــاة فــي المســجد األقصى

المتورطين في قضايا فساد.

فــي القــدس الشــرقية المحتلــة وســط

واســتجوب رجــال األمــن الجزائــري عددا

انتشــار امني كثيف للشــرطة اإلســرائيلية

كبيــرا مــن المواطنيــن فــي ســاحة البريــد

في شوارع القدس القديمة.

المركــزي ،ســواء القاصديــن لهــا أو حتــى

وقال الناطق باســم الشــرطة اإلســرائيلية

الماريــن فيها ،أمــس ،واعتقلوا عددا كبيرا

ميكــي روزنفيلــد إن فلســطينيا جــرح

منهم.

إســرائيليان وإن “وحــدات الشــرطة فــي
المــكان رصــدت المعتــدي مــزودا بســكين

وبــدأت الســاحة تشــهد خــال األســابيع

العملية وقعت في منطقة باب العامود في القدس المحتلة.

وقــام رجــال الشــرطة بإطــاق النــار عليه
وقتله”.

وأصــدرت وزارة ّ
الصحة بيانــا أعلنت فيه

طبيش ( 21عاما).

مــن جهــة أخــرى ،أعلنــت وزارة الصحــة

“استشــهاد الطفــل عبــد هللا لــؤي غيــث

وأفــادت وســائل إعــام أن الفتــى كان

الفلســطينية استشــهاد فتــى فلســطيني

(16عامً ا) قرب بيت لحم ،برصاصة أطلقها

واحــدا مــن عشــرات المواطنيــن الذيــن

برصــاص القوات اإلســرائيلية فــي الضفة

جنود االحتــال ،واخترقت قلبه ورئتيه”،

حاولــوا تجــاوز الجــدار للوصــول إلــى

الغربية المحتلة.

مشــيرة الــى إصابــة الشــاب مؤمــن أبــو

المسجد األقصى.

المظاهرات في الجزائر مستمرة منذ  22فبراير الماضي.

القليلــة الماضيــة تعزيزات أمنية مشــددة،

آخــرون بأزيــاء مدنيــة ،فــي محاولــة لمنع

ويطالبــون بإنشــاء هيئــات انتقالية قادرة

مــع تصاعــد الحــراك الجزائــري ،وارتفــاع

المتظاهريــن من التجمــع للجمعة  15على

على ضمان انتخابات حرة وعادلة.

ســقف مطالــب المتظاهريــن ،الذيــن دأبوا

التوالي.

ودعــا رئيــس أركان الجيــش الجزائــري،

على التجمع فيها منذ  22فبراير الماضي.

ويرفــض الجزائريــون إجــراء انتخابــات

الفريق أحمد قايد صالح ،إلى “حوار جاد”

وانتشــر رجــال الشــرطة بشــكل كثيــف

رئاســية قبــل رحيــل كل وجــوه نظــام

يتم عبره تقديم “تنازالت متبادلة” إليجاد

فــي ســاحة البريــد ،فــي حيــن انتشــر

الرئيــس الســابق عبــد العزيــز بوتفليقــة،

حل لألزمة.

العساف :على إيران الكف عن تمويل اإلرهاب

بومبيو في ألمانيا ..داعيا لحظر حزب اهلل

ترامب“ :العزل” كلمة قذرة وسيئة ومقززة

دبي ـ العربية نت

برلين ـ اف ب

واشنطن ـ وكاالت

طالــب وزيــر الخارجيــة الســعودي إبراهيــم العســاف إيــران بالكــف عــن دعــم
ً
مشــيرا إلى أن القلــق من إيــران ال يتوقف عند
وتمويــل اإلرهــاب فــي المنطقــة،

أعــرب وزيــر الخارجيــة األميركــي ،مايــك بومبيو ،أمــس الجمعة ،عــن أمله في أن

رفــض الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب األنبــاء الشــائعة بيــن الديمقراطييــن عن

تحذو ألمانيا حذو بريطانيا وتحظر حزب هللا.

إمكانية بدء مســعى لمســاءلته وعزله ،في أعقاب التحقيق الخاص بروســيا ،قائال

دعمها لإلرهاب ولكن أيضا من تطويرها لقدراتها النووية.
وأضــاف فــي مؤتمــر صحفــي مــع

كبيــر لموقــف الســعودية واإلمــارات

األميــن العــام لمجلــس التعــاون

بعــد تعــرض المملكــة لهجــوم إرهابي

الزيانــي

فــي محطتــي ضــخ نفــط وتعــرض

واألميــن العام لجامعة الدول العربية

ســفن إماراتيــة لهجــوم .وأضــاف أن

أحمــد أبو الغيط بعد القمة الخليجية

ما يجري حاليا عكس ذلك ،فالمملكة

والعربيــة ،أن الــدول الخليجيــة

كتــاب مفتوح مع باقــي الدول ،ولكن

والعربيــة لديهــا رغبة في الســام مع

إيران معزولة دوليا.

الخليجــي

عبداللطيــف

إيران.
وقال إن نهج المملكة العربية
الســعودية واضــح ،ودعــت
مرارا وتكرارا لعالقة سلمية
بناءة مــع إيران ،وهذا
كان واقعــا خــال
الـ 40عاما منذ الثورة
اإليرانيــة .كمــا أكــد
العساف وجود تأييد

»

»وعن رفض فلسطين
لمؤتمر البحرين ،والذي ترعاه
الواليات المتحدة األميركية
ويعتبر الشق االقتصادي من
خطة السالم األميركية،
قال الوزير السعودي
إن “هذا يعود
لإلخوة في
فلسطين”.

وأضــاف بومبيــو أن واشــنطن لــن تقــف فــي

ميــركل ،وأجرى معهــا محادثات موجزة قبل

إنه لم يفعل شيئا ليستحق ذلك.

وجــه نظــام يطــوره األوروبيــون لحمايــة

المغادرة إلى سويسرا .

الشركات من العقوبات األميركية إذا تعاملت

وقالــت ميــركل للصحافييــن قبــل االجتمــاع

مع إيران ،طالما أن التركيز هو توفير الســلع

“هنــاك العديــد مــن القضايــا المطروحــة

اإلنســانية وغيرهــا من الســلع المســموح بها.

للنقــاش نظرا للتوترات التــي تجتاح العالم”،

ووجــه بومبيــو حديثــه للصحافييــن بعــد

وأشارت إلى التحدي المتمثل في منع إيران

اجتماعــه مــع وزيــر الخارجيــة هايكــو مــاس

مــن حيــازة أســلحة نوويــة وردع “أفعالهــا

فــي فيــا حكوميــة خــارج برلين قائــا“ :لقد

العدائية”.

قال ترامب “ليســت هنــاك جريمة .ليس هناك

» »وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في
فبراير  2019أنها قررت حظر حزب هللا
اللبناني على أراضيها ،وصنفته
ضمن المنظمات اإلرهابية .وجاء
هذا القرار على خلفية موجة من
الغضب أثارها رفع أعالم هذا
التنظيم في مظاهرة مؤيدة
للفلسطينيين نظمت
في لندن.

جنــح” .ورغــم عــدم اتخــاذ الديمقراطييــن

كنا واضحين بشأن التجارة مع إيران ..هناك
عناصــر تمــت معاقبتهــا وهناك أشــياء أخرى
ال”.
وقــال مــاس “كالنــا يتفــق على أنــه يجب
منع إيران من الحصول على أســلحة
نوويــة .ليــس ســرا أننــا نختلــف
حول كيفية تحقيق ذلك”.
والتقى بومبيو في وقت الحق
مــع المستشــارة األلمانية أنغيال

ورد ترامــب علــى ســؤال للصحفييــن عمــا إذا

ازدرائــه للمحقــق الخــاص مولــر ،ووصفه بأنه

كان يتوقــع مســاءلته وعزلــه ،قائــا “ال أعرف

“مضطرب نفســيا تماما” ألسباب منها أنه كان

كيــف  ...إنهــا كلمــة قــذرة وســيئة ومقــززة...

يرغب في رئاسة مكتب التحقيقات الفدرالي

إنهــا تمثل انتهاكا رئاســيا هائال” .وفي إشــارة

األميركــي  .FBIأقــر الرئيس األميركي ،للمرة

إلــى نــص دســتوري يقضــي بإمكانيــة اتهــام

األولــى ،يوم الخميس ،بأن موســكو ســاعدته

الرئيــس إذا ارتكــب “جنحــا أو جرائــم كبــرى”

فــي الفــوز باالنتخابات الرئاســية فــي ،2016
لكنه تراجع عما أعلنه سابقا بانتقاده للمحقق
الخــاص ،روبــرت مولــر ،الذي تولــى التحقيق

بمجلس النواب قرارا بشــأن إمكانية مساءلة

في تدخل روسيا باالنتخابات.

ترامــب ،إال أنهــم يضغطــون
للمضــي قدمــا فــي تحقيقــات
المحقــق الخــاص روبــرت
مولــر فــي االدعــاءات القائلــة
بـ”تدخل” روســيا في االنتخابات
الرئاســية الماضيــة التــي فــاز
بهــا ترامــب .وعبــر ترامــب عــن

»وقال ترامب على تويتر:
»
“روسيا روسيا روسيا! هذا كل ما
سمعتموه منذ بداية حملة
االضطهاد السياسي هذه” ،في
رد غاضب على اقتراح مولر أن
يتولى الكونغرس إجراءات إقالة
الرئيس لعرقلته عمل القضاء.
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“حزة الحزة ...تصطك
عليهم الدنيه”
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عبدالعزيز الجودر

بفضل من هللا تعالى ،ثم بتبرعات ومساهمة أهل الخير والعطاء والجود

عليهــم الدنيــه” أمام المعزين والحضور ،خصوصــا إذا وضعنا في االعتبار

والكــرم أصحــاب األيــادي البيضــاء من المحســنين من رجال ونســاء أهل

وضعيــة منازلهــن التــي دون شــك ال تتســع لتلــك األعــداد الكبيــرة التــي

البحريــن وعــدد مــن أبنــاء دول الخليــج العربي انتشــرت خالل الســنوات

ســتحضر ألداء الواجــب االجتماعــي ،فضــا عن أن “الواحد مــا يقدر يفتر

األخيــرة فــي جميــع أصقــاع المملكــة الصــاالت والقاعــات التــي تحتضــن

فيها” ،وال توجد مساحة تفي بالغرض خصوصا بالنسبة لالتي يسكن في

المناســبات االجتماعيــة كتقديــم التعــازي واألخــرى حفــات الــزواج ،لكن

بيوت وزارة اإلسكان أو المنازل القديمة.

لعظيم األسف بقيت تلك الصاالت حكرا على الرجال فقط.

لذلــك آمل مؤقتــا وفي الوقت الحاضر أن يبادر اإلخوة األفاضل أصحاب

حاضــرا ومــن خــال الرصــد الدقيــق لواقــع المجتمــع البحرينــي يتبين أن

تلــك الصاالت والمشــرفين عليها بتذليل الصعــاب أمامهن والموافقة على

الســواد األعظــم من”نســوان الديــرة” بحاجة إلى الســماح لهن باالســتفادة

استخدام هذه المرافق االجتماعية “على األقل لمناسبة الخلف” رأفة بهن

مــن تلــك الصــاالت والقاعات المجانيــة الموجودة حاليــا ،أو إقامة صاالت

في مثل هذه الظروف االجتماعية الملحة “لين هللا يدبرها”.

خاصــة بهــن كــي يقيموا مــن خاللها مناســبات التعزية أو حفــات الزواج،

» »والمطلوب من الدولة تبني مثل هذه المشاريع الحضارية للرجال
والنساء على السواء ،والتي أصبح وجودها في جميع المحافظات
ضرورة ملحة كما سبقتنا في ذلك بعض دول الخليج العربي ووفرت
لمواطنيها قاعات حكومية مجانية ذات تصاميم تمتاز بالفخامة
والجمال والذوق الرفيع والرقي ومدتها بكل الخدمات الضرورية.
وعساكم عالقوة.

وذلــك لتخفيــف المتطلبــات االجتماعيــة فــي أفراحهــن وأتراحهــن أســوة
بالرجال.
نقــول هــذا الــكالم بعــد أن تأكــد لنــا أن غالبيــة أصحــاب الصــاالت الحالية
والقائمين عليها ال يســمحون على اإلطالق للنســاء بإقامة حتى مناسبات
“الخلــف” ،ما يســبب لهن حرجا كبيرا “ويحتاســون حــزة الحزة ..وتصطك

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «

السبت
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محمد المحفوظ

المجالس البلدية بال صالحيات
بين آونة وأخرى تتم عملية تصنيف لشــوارع المملكة من قبل لجنة تصنيف
أن اللجنة
الشوارع التابعة إلدارة التخطيط العمراني بوزارة البلديات ،ورغم ّ

المشار إليها تنجز مهامها باعتماد شوارع جديدة وطرق وامتدادات تجارية
إال ّ
أنها ترفض تصنيف شوارع أخرى دون إبداء األسباب المنطقية والمقنعة.
نتذكــر أنــه قبــل ســنوات طالــب أحــد األعضــاء ببلديــة المنطقــة الوســطى
باإلســراع بإيجاد “لجنة تقصي حقائق” في آلية عمل اللجنة ومعرفة أســباب
تعطل إجراءات إقرار شــوارع في المنطقة الوســطى ،وما أشــير إليه بالنسبة
أن هناك شــوارع بقيت
للوســطى فإنــه ينطبــق علــى المنطقة الشــمالية ،ذلــك ّ

خــارج التصنيــف لمــا يناهــز العقديــن وربمــا أكثر ،وهنــا يمكننا أن نقــدم مثاال
بأحد الشــوارع بمنطقة ســار المســمى بشــارع  35الذي يطالب أهالي المنطقة
منــذ مــا يزيــد علــى عقديــن بإعــادة تصنيفــه إلــى شــارع تجــاري ،والــرد غالبا
مــا يأتــي بالرفــض أو الصمــت وهــو ما يشــكل ضــررا بالغــا لألهالي بل مأســاة
إن عــدم اكتراث البلدية يكبدهم خســائر فادحة ،والذي يضاعف
حقيقيــة ،إذ ّ

أحــزان القاطنيــن بالمنطقــة أن الرفــض يكــون بــا أســباب! وأحيانــا يتقــاذف

أن كل طرف يرمي المسؤولية
المسؤولون بالبلدية االتهامات مع األشغال أي ّ
على الطرف اآلخر.

األمــر األشــد مضاضــة أنــه ال يوجــد أمــل فــي حــل لهــذه المعضلــة التــي طال
أمدهــا ،وأعضــاء المجالــس البلدية بــا صالحيات كما يبــدو ويكتفي البعض
منهم بتوجيه النقد إلى المســؤولين بوزارة البلديات دون العمل الجدي على
ztawfeeqi@gmail.com

أن هناك شوارع
حلحلة القضايا العالقة منذ سنوات ،والذي يجب التذكير به ّ
كثيــرة معلقــة بــا قــرار للتصنيــف ناهــز عددها  37شــارعا وربما العــدد يفوق
فــإن أعضاء بلدييــن طالبوا بإقصــاء اللجنة
ذلــك ،وعندمــا تفاقمت المشــكلة
ّ

وأن تكــون مهمــة تصنيــف الشــوارع مــن اختصــاص المجالــس البلديــة لكــن
الوزارة لم تسمح بطلبهم.

رمضان الخير والبركات

» »التبريرات التي تساق من قبل وزارة البلديات أن المعايير ال تنطبق على

زهير توفيقي

يُعد شهر رمضان المبارك أكثر شهور السنة بركة على اإلطالق ،ففيه أنزل هللا سبحانه وتعالى القرآن

وتعالى.

الكريــم ،وفيــه تكثــر الصدقــات وأعمال البر واإلحســان ،كما يُعرف بأنه شــهر التواصــل وصلة األرحام

لســت هنــا لعــرض اإلطراء وكيل المديــح البني ،لكنني رغبت في إلقاء الضوء على بعض الممارســات

والعطف على الفقراء والمساكين.
ً
ً
وأود فــي هــذا المقــال أن أشــارك القــراء في أحــد المواقف التي حصلت لي شــخصيا مؤخــرا مع ابني

البســيطة ،والمبادرات الجميلة التي تســتحق الوقوف عندها وتشــجيعها ،خصوصا عندما يكون األمر
ً
متعلقا بالعطاء ودعم التكافل اإلنساني والوقوف إلى جانب الضعفاء والمحتاجين.

الــذي يــدرس فــي الواليــات المتحــدة األميركيــة ،حيــث طلب منــي االبن البار أن أســحب من حســابه
ً
ً
كبيرا وذلك لتقديمه إلى أحد العمّ ال اآلســيويين ،حيث اعتاد أن يقوم ببعض أعمال
مبلغا
الشــخصي

ً
شخصا
التنظيف في منزلنا منذ أكثر من عشرين عاما ،وعرفنا هذا العامل البسيط منذ أعوام طويلة
ً
جدا،
حسن الخلق ،يتحلى باألمانة ،ويقوم بعمله على أكمل وجه ،إال أنني وجدت أن هذا المبلغ كبير
كرســي الدراســة ولم يعمل بعد ،وليس له مدخول ،فماذا كان الجواب؟ أصر ابني على موقفه وطلب
ً
ً
مفرا
تقديرا له ولخدماته وأمانته وإخالصه ،فلم أجد
مني أن أقوم بتسليم المبلغ كامالً لهذا العامل،

الفضيــل فحســب ،بــل علــى مــدار العــام ،علينــا أن ننتهــز الفــرص لنــزرع فــي نفــوس أبنائنــا حزمة من

بعد هذا اإلصرار سوى دفع المبلغ بحسب رغبة االبن.

الصفات الحميدة ُ
وحسن الخلق ،فهي وهللا أهمّ من كل أموال الدنيا ،ولكم أن تتخيلوا كيف سيكون

وأصدقكم القول ،إنه وعلى الرغم من تحفظي على هذا التصرف ،إال أنني لم أستطع إخفاء سعادتي

مجتمعنا لو حرص كل منّا على غرس مبادئ الخير والعطاء واإلحسان والتسامح في نفوس األبناء.
اة وَ مَ ا ُت َق ِّدمُ وا ِ َ
آتوا ال َّز َك َ
ل ُ
الص َل َة وَ ُ
يقــول هللا تعالــى فــي محكم كتابه العزيز (وَ َأقِيمُ وا َّ
نف ِسـ ُـكم ِّم ْن َخ ْي ٍر

الكبيــرة بهــذا الســلوك النابــع مــن قلب كبير اتســع ليشــمل مح ّبة البســطاء والمســاكين ،وذلك الشــعور

اإلنســاني الراقي المدرك ألهمية المشــاركة وعدم التردد في العطاء ،واإليمان بأن هللا ســيخلف على
المنفقين بعظيم األجر والثواب ،وأن للصدقة فضلها العظيم كونها من أحب األمور إلى هللا ســبحانه

الشوارع تمت توسعتها لكن الرفض ال يزال مستمرا حتى اللحظة.

ً
مبلغا مــن المال مكافأة له
األمــر الغريــب فــي كل ما ســبق ،هــو أنني كنت قد نويــت أن أبعث إلى ابني
ً
كثيرا
على تفوقه ،وما حققه من درجات مشرّفة في جميع المواد التي يدرسها في الجامعة ،وتأثرت

بهــذا الموقــف الــذي أكــد وع ّزز قناعتــي التي طالما آمنت بها في حياتي وهــي أن من يعمل الخير فإن
ً
ماديا ،فقد
هللا جل جالله سيرزقه من غير حساب ،وليس من الضروري هنا أن يكون الرزق الممنوح

ً
طالبا على
لذلك اقترحت على ابني أن نقوم بتوزيع المبلغ على أكثر من شخص ،خصوصا أنه ال يزال

أن بعض
الشوارع كاالختناقات المرورية وطول الشارع وعرضه علما ّ

ً
توفيقا في الدراسة أو العمل أو غير ذلك.
يكون الرزق في صحة البدن ،وتمام العافية ،أو قد يكون
ً
دائما على تشــجيع أبنائنا على عمل الخير ليس في هذا الشــهر
ومن هنا علينا نحن اآلباء أن نحرص

اللهِ ۗ إ َّن َّ
َت ِج ُدو ُه عِ ن َد َّ
ون ب َِصيرٌ) صدق هللا العظيم.
اللهَ ِبمَ ا َتعْ مَ ُل َ
ِ
ً
وعافية.
وكل عام وأنتم جميعا بألف خير
ّ

فالح هادي الجنابي

 40عاما من إرهاب نظام الماللي
“نحن نشهد منذ أربعين عاما إرهابا ينشأ من النظام اإليراني” ،هكذا صرح مايك بومبيو،
وزيــر الخارجيــة األميركــي ،يوم الخميس في مقابلة مع شــبكة فوكس نيوز ،وهو يشــير
إلى تهديدات نظام الماللي ،الذي ومنذ اليوم األول لتأسيسه شكل خطرا وتهديدا قائما
ضــد بلــدان المنطقــة ،خصوصــا أنــه أعلن منــذ البدايــة عزمه تصديــر التطــرف واإلرهاب
والتدخــل فــي بلــدان المنطقــة عنــوة ،ومــا ســاعده كثيــرا على االســتمرار في هــذا النهج
المتعــارض مــع كل القوانيــن واألنظمــة المرعيــة دوليــا ،سياســة المســايرة واالســترضاء
التي اتبعتها البلدان الغربية ومن ضمنها الواليات المتحدة مع هذا النظام والتي حذرت
الســيدة مريــم رجــوي زعيمــة المقاومــة اإليرانيــة منها بصورة مســتمرة مشــددة على أن
النظــام يقــوم فــي ظــل هــذه السياســة غيــر الحكيمــة بقمــع الشــعب اإليرانــي ومواصلــة

ظاهرها حق وباطنها باطل

تدخالته السافرة دونما رادع.

عبدعلي الغسرة

يســتخدم النظام اإليراني أســوأ الحيل السياســية ،فهو يَ عيش هذه األيام غصة

إن قيام عالقات سياســية جيدة ال يتم عبر تأســيس ميليشــيات إرهابية والعمل

يُ ريــد التخلــص منها بأية طريقة ،فقد اقترح وزير خارجية النظام (إبرام اتفاقية

علــى زعزعــة األمــن واالســتقرار فــي البلــدان ،فالبحريــن والكويــت والســعودية

عــدم اعتــداء مــع الدول الخليجيــة) ،ولتحقيق هذا الهدف الممــوه وغير الصادق

واإلمــارات العربيــة المتحــدة لديهــا ســجالت ال حصــر لهــا للتدخــل اإليرانــي

فنائبــه يقــوم بجولــة تشــمل قطــر وعُ مــان لتزييــن هــذه االتفاقيــة .وقــد علمتنــا

ومحــاوالت العبــث والعــدوان علــى أراضيها ،وكشــف أمن هذه الــدول الكثير من

التجــارب مــع النظــام اإليرانــي الكثيــر ،ومنهــا أي تحــرك ُمبتســم ظاهــره صــدق

ٌ
فــخ ومَ كــر ،وبعــد هــذه الســنوات ال يمكــن تصديقه أبــ ً
دا ،فال نتوقــع أننا
وباطنــه

قضائيا .فهل يمكن أن يتحول من يُ ثير الفتن والقالقل إلى حمامة
أذرعه وأدانها
ً
ليلــة وضحاهــا؟ وهل يمكن لمَ ن قســم اليمن ودمرهــا أن يضمر الخير
ســام بيــن
ٍ

ســنفرح وســنجلس علــى الطاولــة معــه لتوقيــع هــذه االتفاقيــة من أجــل إعطائه

لشــقيقاتها الخليجيــات؟ وهــل مَ ــن يمنــع قيــام دولــة فــي العــراق ويقتــل شــعبها
ً
صادقا في وعده؟ وهل مَ ن وجه سالحه
بميليشيات ال تنتمي إلى العروبة يكون

واليمن ،فهو نظام تجاوز القوانين الدولية واألعراف اإلنســانية ليس مع جيرانه

لصــدور الســوريين الذيــن تاقــوا إلــى الحريــة يكون قــادرً ا على توقيــع مثل هذه

فحسب بل مع القوميات اإليرانية في إيران.
ً
صادقــا فــي (نيتــه) عليــه أن ينســحب مــن إقليــم األحــواز العربي
إذا كان النظــام

االتفاقية؟

المجــال ألن يســرح ويمــرح فــي أراضينــا كمــا يفعــل فــي لبنــان والعراق وســوريا

» »لقد حول النظام اإليراني بعض أقطارنا العربية إلى قطعة شطرنجية تقوم

ويعيد الجزر العربية الثالث ،وأن يسحب ميليشياته المُ سلحة من العراق وسوريا
واليمن ولبنان ،وأن يُ ســرح (فيلق ُ
القدس) وينهي مهماته في وطننا العربي ،وأن

بيادقه بلعبة تدمير لتأسيس االمبراطورية الفارسية الكُ برى من النيل إلى الفرات

يُ لغي بند (تصدير الثورة) من دستوره وأن يلتزم بالمعاهدات والمواثيق الدولية

والخليج العربي ،غير آبه هذا النظام بوجود الشعب العربي وسيادة األقطار

المُ تعلقة بعالقاته مع أقطار الخليج العربي .وإذا كان غير راغب بذلك فما قيمة

العربية وشرعيتها ،متناسيً ا بذلك مبادئ األخوة اإلسالمية التي يدعيها بين

هذه الدعوة الكاذبة؟ فعليه إثبات نيته ثم ليبدأ من جديد إذا شاء.

الحين واآلخر .فهذه االتفاقية تتناقض مع سياسته في تصدير الثورة ومبدأ
والية الفقيه.

تهديــد شــعوب وبلــدان المنطقــة وابتزازهــا بمختلــف الطرق واألســاليب غير المشــروعة
وتأســيس أحــزاب وميليشــيات متطرفــة تمــارس دور البلطجــة بأســاليب إرهابيــة
لفــرض إمــاءات مختلفــة ،كانــت وال تــزال مــن صلب نهج نظــام الماللي الــذي يصر على
مواصلتــه واالســتمرار فــي تحدي كل مبــادئ حقوق اإلنســان والقيم واألفــكار التحررية
والديمقراطيــة ،والريــب مــن أن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا اإلدارة األميركيــة ضــد نظام
الماللــي والســيما التــي رافقــت العقوبــات االقتصاديــة وبشــكل خــاص تصنيــف الحرس
الثــوري ضمــن قائمــة اإلرهــاب ،قــد كبحــت جمــاح النظــام وألجمتــه إلــى حيــن ،لكــن مــن
الضــروري جــدا مواصلــة سياســة الحــزم والصرامة ضد هــذا النظام وعــدم التغافل عنها
ألنها اللغة الوحيدة التي تنفع مع هذا النظام ويفهمها.
بقــاء ســيف العقوبــات والضغوطــات المختلفة على رأس هذا النظام ضــروري جدا والبد
للمجتمع الدولي أن ال ينخدع أبدا بتهديداته الواهية التي تدل على ضعفه خصوصا بعد
أن خــرج المــا خامنئــي مفاجئا العالــم بإعالنه أن نظامه ال يريد الحرب وال يريد الســام
ويسعى التباع سياسة “إدارة األزمات” ،فإنه بذلك يثبت أن نظامه مرعوب من المواجهة
العســكرية والسياســية ويتحاشــاها ويريــد أن يمــارس نهجــه كعادتــه دائمــا بعيــدا عــن
األضواء ،والنظام عندما يصل به الحال إلى هذا الحد ،فمن الضروري جدا أن يتم اتخاذ
خطــوات أخــرى بنفــس الســياق ،والســيما من حيث دعــم وتأييد نضال الشــعب اإليراني
مــن أجــل الحرية والديمقراطية واالعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة اإليرانية كممثل
للشعب اإليراني“ .الحوار المتمدن”.

تعتبر مبادرة إنشاء

 100ملعب في فرجان قرى ومدن
البحرين من المبادرات الرائدة
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وتحمل في طياتها العديد من

األهداف النبيلة وتمارسها جميع

فئات المجتمع بصورة آمنة وسط

منشآت رياضية حديثة ومتطورة.

لألسف الشديد ،لم ولن

ترتقي أنديتنا الكروية في مسألة

التعاقدات وإبرام الصفقات قُ بيل
انطالق كل موسم رياضي ،طالما
هناك عنترة “إدارية” من أجل

“الشووو” ويكون ذلك على حساب

أصحاب الشأن وهم الفنيون.

السبت

 1يونيو 2019
 27رمضان 1440

رسم هندسي الحد مالعب الفرجان

وزير العدل يشيد مبادرة ناصر بن حمد بإنشاء  100ملعب

تحقيق الــتــكــامــل والــتــعــاون مــع مختلف الــجــهــات إلنــجــاح الــمــبــادرة الــرائــدة

ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

تعتبر المبادرة التي طرحها ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس
األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بإنشــاء  100ملعب في فرجان
قــرى ومــدن البحريــن مــن المبادرات الرائــدة على المســتوى المحلي واإلقليمي حيــث تحمل في
طياتها العديد من األهداف النبيلة تجاه الحركة الشبابية والرياضية والمجتمع لتكون الرياضة
أسلوب حياة يومي وتمارسها جميع فئات المجتمع بصورة آمنة وسط منشآت رياضية حديثة
ومتطورة قادرة على احتضان الشباب والناشئة والفئات العمرية المختلفة.
وفــي تصريــح لــه بهــذه المناســبة أشــاد الشــيخ

الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة عاهل

خالــد بــن علي آل خليفة وزير العدل والشــؤون

البالد المفدى حفظه هللا ورعاه ،ذاكرًا أن توفير

اإلسالمية واألوقاف بمبادرة سمو الشيخ ناصر

هــذه البيئــة تســاعد علــى انطالق الشــباب نحو

بــن حمــد آل خليفة ممثل جاللــة الملك لألعمال

تطويرهــم الذاتــي وصقــل مهاراتهــم وقدراتهم

الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس

في المجال الرياضي.

االعلــى للشــباب والرياضــة الراميــة الى إنشــاء

واشــار الشــيخ خالــد بــن علــي آل خليفــة أن

 100فــي فرجــان البحريــن الحتضــان الشــباب

مالعب الفرجان ستســهم فــي تكريس الروابط

البحرينــي ورفــد الحركــة الرياضيــة الوطنيــة

االجتماعيــة وروح التواصــل بيــن الشــباب فــي

سمو الشيخ ناصر بن حمد

وزير العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

وزارة العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف

متعــددة األغراض في فرجان البحرين لتشــمل

الصحيحــة لشــباب مملكــة البحريــن وتشــجيع

وتصــور واضــح الســتمرارا تطويرهــا باعتبارها

علــى التعــاون مــع مختلــف الجهــات الحكومية

انشــطة مختلفة في مختلف مدن وقرى مملكة

ممارســة الرياضــة مــن خــال توفيــر مالعــب

بيئــة خصــة للمواهــب الرياضيــة وكانــت تــزود

ذات العالقــة مــن أجــل انجــاح مبــادرة ســمو

البحرين.

يتحقــق فيهــا ســهولة ومرونــة الوصــول اليهــا

األندية البحرينية بالمواهب الرياضية الناشــئة

الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة والتي ســتعيد

وتهدف مبادرة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل

ببساطة.

ولتكون مالعب الفرجان تحظى بدور أساســي

خليفــة إلقامة  100ملعــب مصمم بطريقة فنية

كمــا تهدف مبادرة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد

فــي احتضــان المواهــب وتخريجهــا بصــورة

متنوعــة داخــل قــرى ومــدن مملكــة البحريــن

آل خليفــة لدعــم مالعــب الفرجــان والتي كانت

مســتمرة كمــا كانت في الماضــي حيث خرجت

مركــز أساســيا لتخريــج العديــد مــن الالعبيــن

العديــد مــن الالعبيــن الذيــن مثلــوا االنديــة
والمنتخبــات الوطنيــة في العديــد من المحافل
الرياضية.

بالواهب الرياضية.

قالــب تنافســي رياضــي فــي فرجانهــم ،مثمنًــا

وأكــد وزيــر العــدل والشــؤون اإلســامية

مبادرات ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة

واألوقاف على أهمية هذه المبادرة في الحفاظ

الهادفــة إلى دعم الشــباب وتمكينهم في إحياء

احيــاء مالعــب الفرجــان بطريقــة عصريــة

علــى الشــباب واســتثمار طاقاتهــم اإليجابيــة

مالعــب الفرجان وصوال إلى تحقيق االنجازات

وحديثــة تســاهم فــي احتضان الشــباب وفئات

وفي دعم المواهب واكتشافها المبكر بما يسهم

عبــر انضمــام المواهــب الرياضيــة لالنديــة

المجتمع في بيئة رياضية آمنة.

بالشــراكة مع القطاع الخاص والحكومي وذلك

فــي تعزيــر دورهم في بنــاء المجتمــع والنهضة

الوطنية.

وكان ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد

بهــدف تنميــة المواهــب الشــبابية والحفــاظ

المتميزيــن فــي مختلــف األلعــاب الرياضيــة

الوطنيــة الشــاملة بقيــادة حضــرة صاحــب

وأكــد الشــيخ خالــد بــن علــي آل خليفــة حــرص

طرح مبادرة ســموه بإنشاء  100ملعب رياضي

علــى تحقيــق التربيــة البدنيــة وبنيــة االجســام

وتأتــي هــذه المبــادرة لوضــع خطــة متكاملــة

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بمبادرة الفرجان

أبعاد رياضية وصحية ومجتمعية لمالعب الفرجان

سمو الشيخ ناصر بن حمد سباقاً لرعاية المواهب البحرينية

رئيس اتحاد الكرة يشيد بمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد

اتحاد السلة  -المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي:

أشــاد ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة بالمبادرة التي طرحها ســمو الشــيخ

أشــاد رئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة االتحــاد البحريني لكرة القــدم بمبادرة ممثــل جاللة الملك

ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة
والتــي تهــدف إلــى إنشــاء  100ملعــب في فرجــان البحرين بهدف توفير بيئة مناســبة للشــباب وفئات المجتمع لممارســة
الرياضة بشكل مثالي والتأكيد على دور هذه المالعب في تزويد األندية الوطنية والمنتخبات بالمواهب التي تزخر بها
مملكة البحرين في مختلف األلعاب.
ً
“دائما ماكان سمو الشيخ
وقال سموه
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ســباقاً

ً
وحريصا
لرعايــة المواهب البحرينية

مجهزة بالكامل”.

علــى صقلهــا واالهتمــام بهــا ،ولذلــك

وأضاف ســمو الشيخ عيسى بن علي
ً
أيضــا العديــد مــن األهــداف
“هنالــك

أمــر ســموه بإنشــاء هــذه المالعــب
ً
مــاذا لهــذه المواهــب
التــي ســتكون

األخــرى التي ســتتحقق إن شــاء هللا

متطلبــات صحيحــة وفــي مالعــب

مــن وراء إقامة هــذه المالعب ومنها

للبــدء فــي االنخراط فــي اللعبة التي
تتميــز بهــا ،وصوالً لإلنضمــام لألندية

بأمــور مفيــدة ونافعــة لهــم ،لمــا هــو

المحليــة ثــم المنتخبــات الوطنيــة

معروف من الفوائد الكبيرة لممارســة

وهــو الهــدف األبعــد مــن إقامــة هــذه

الرياضــة ،وســيزيد الوعــي بالرياضة
ً
ً
وذهنيــا،
بدنيــا
وصحــة المجتمــع

ستشــكل بيئــة محفــزة لالعبيــن

لنحصــل فــي النهايــة علــى مجتمــع

لممارســة هواياتهــم المفضلــة وفــق

متعاف وسليم”.
ٍ

المالعــب ،وبالتأكيــد هــذه المالعــب

إشــغال أوقــات الفــراغ لــدى الشــباب

سمو الشيخ عيسى بن علي

اليوم نهائي كرة الطائرة بمركز شباب الهملة

جوائــز نقديــة للجمهــور فــي المبــاراة الختاميــة

لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشيخ ناصر
بــن حمــد آل خليفــة ،بإنشــاء  100ملعب فــي فرجان البحرين متعددة األغراض لتشــمل أنشــطة
مختلفــة فــي مختلــف مــدن وقــرى مملكــة البحريــن ؛ بهدف توفيــر بيئة مناســبة للشــباب وفئات
المجتمع من أجل ممارسة الرياضة في بيئة مثالية.
وأكــد رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي

النوعيــة التــي يطلقهــا ســموه تعزيــزا للرياضــة

لكــرة القــدم الشــيخ علي بــن خليفــة آل خليفة،

البحرينيــة .وأكــد رئيس مجلــس إدارة االتحاد

علــى الــدور الــذي تلعبــه مالعــب الفرجــان فــي

البحرينــي لكــرة القــدم أن إحيــاء األنشــطة

دعــم األنديــة والمنتخبــات الوطنيــة وتزويدها

الرياضيــة المختلفة عبر مالعب الفرجان يلعب

بالعديــد من المواهب الرياضية ،مشــيرا إلى أن

دورا مهمــا فــي بيــان أهميــة الرياضــة وجعلهــا

مبــادرة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة

أســلوب حيــاة يومــي ،مشــيرا إلــى أن مبــادرة

علي بن خليفة

جــاءت لتعــزز هــذا اإلطار وتوســع مــن قاعدته

ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة ســتوفر

الرياضيــة بمــا فيهــا كــرة القــدم ،مشــيرا إلى أن

خدمــة للرياضــة البحرينية .ولفت الشــيخ علي

بيئــة مثاليــة للشــباب إلطــاق إبداعاتهــم فــي

بن خليفة آل خليفة إلى أن مبادرة سمو الشيخ

شــتى األلعــاب؛ بمــا ينمــي ويصقــل المواهــب

ناصر بن حمد آل خليفة ،أعادت الهوية لمالعب

الشبابية ،ويحافظ على تحقيق التربية البدنية

الفرجــان التي تقلصــت خالل الفترات األخيرة،

وبنيــة األجســام الصحيحــة .وبيــن أن مالعــب

مؤكدا نظرة ســموه الثاقبة وحرص سموه على

الفرجــان تعــد منبعــا أساســيا لتخريــج العديــد

النهــج التطويــري عبــر العديــد مــن المبــادرات

مــن الالعبيــن المتميزيــن فــي مختلــف األلعاب

مبــادرة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة
بإنشــاء  100ملعب ستكون بيئة جديدة تخرج
العديــد من المواهب ســواء في لعبة كرة القدم
أو غيرها ،بما يسهم في احتضان هذه المواهب
وتمكينها لتمثيــل األندية والمنتخبات الوطنية
في مختلف المحافل الرياضية.

تقوي تشيد بمبادرة ناصر بن حمد

امتــدادا لمبادرات ســموه لتطويــر الشــباب والرياضة

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

تختتــم مســاء اليــوم الجمعــة مباريات

أشــادت د .سوســن تقــوي رئيــس

واللــذان شــهدا طفــرة كبيــرة فــي عهد

دورة كــرة الطائرة بمركز شــباب الهملة

االتحــاد البحرينــي للريشــة الطائــرة

ســموه بفضــل اهتمــام ودعــم ســموه

بلقــاء يجمــع الوطــن بطــل المجموعــة

واإلســكواش ،نائــب رئيــس االتحــاد

وإطالقــه للعديــد مــن المبــادرات التــي

األولــى بقيــادة حســين المويشــي

اآلســيوي للريشــة الطائــرة ،رئيــس

كانــت لهــا انعكاســات ايجابيــة علــى

بوعجــي وغريمــه فريق أخبــار الخليج

االتحــاد العربــي للريشــة الطائــرة

مســيرة الرياضــة البحرينيــة وتحقيــق

بقيــادة الزعيــم عيســى علــي يوســف،

بمبــادرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد

العديــد مــن االنجــازات والمكتســبات

حيــث تأهال للــدور نصــف النهائي ومن

آل خليفــة ممثل جاللــة الملك لألعمال

الهامة لهذا القطاع.

ثــم تمكــن الفريقان من الوصــول للدور

الخيريــة وشــئون الشــباب ،رئيــس

وأبــدت تقــوي إعجابهــا بهــذه المبادرة

المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة

الرائعة والتي تكتسب اهمية كبيرة لما

بإنشاء  ١٠٠ملعب في مختلف فرجان

تحملــه من أهداف متميــزة تتمثل في

سوسن تقوي

وقــد تأهــل فريــق الوطــن المرشــح

ومنافســة شرســة بينــه وبيــن بطــل

ابــدع العبــو أخبار الخليج فــي المباراة

مملكة البحرين.

خلــق بيئة مثاليــة وآمنة أمام الشــباب

األقــوى لبطولــة هــذا العــام بعــد فــوزه

النســخة الســابقة فريــق األيــام ،حيــث

الفاصلة وتمكنوا من اقاء حامل اللقب

.وتطلعــت تقــوي ألن تشــمل تلــك

وأكــدت تقــوي بــأن تلــك المبــادرة هي

لممارســة مختلف هواياتهــم الرياضية

المالعب رياضة الريشة الطائرة والتي

علــى فريق هابي بالــدور نصف النهائي

فاز فريق األيام في لقاء الذهاب ،فيما

األيام وبنتيجة شــوطين مقابل شــوط

امتــداد لمبــادرات ســموه التــي تهــدف

واحتضان الموهوبين بمختلف األلعاب

تعــد واحدة من أهــم األلعاب األولمبية

فــي لقائــي الذهــاب وااليــاب وبنتيجــة

تمكــن أخبــار الخليــج مــن الفــزوز فــي

بعــد مبــاراة ماراثونيــة شــهدت حضور

الى تنمية الحركة الرياضية والشبابية

الرياضية لعــرض قدراتهم وإمكاناتهم

والتــي هــي بحاجــة الــى مالعــب

شــوطين مقابــل ال شــيء ،فيمــا تأهــل

لقاء االياب ،لتقام مباراة فاصلة بينهما

جماهيــري كبيــر من اعضاء ومنتســبي

وإســهامات ســموه الواضحــة فــي

وعــرض إبداعاتهــم ليشــكلوا رافــدا

الحتضــان المواهــب خصوصــا وان

فريــق أخبــار الخليــج بعــد صــراع كبير

لتحديــد المتأهــل للــدور النهائــي ،وقــد

المركز.

االرتقــاء بقطاعــي الشــباب والرياضــة

لألندية والمنتخبات الوطنية.

اللعبة سهلة الممارسة وغير مكلفة.

النهائــي واقصــاء فريقــي المجموعــة
الثانية المتأهلين لنفس الدور.

جانب من منافسات كرة الطائرة

سلمان بن إبراهيم يشهد اجتماعات “اآلسيوي والدولي”
وصل رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم النائب األول لرئيس االتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة
إلــى العاصمــة الفرنســية باريــس في زيارة رســمية يترأس خاللها عددا من اجتماعات االتحاد اآلســيوي لكرة القدم كما يشــهد
العديــد مــن اجتماعــات لالتحــاد الدولي التي ســتقام على هامــش فعاليات كأس العالم للســيدات المقرر انطالقتها يوم الســابع
من يونيو المقبل.

يشارك في حفل
افتتاح كأس العالم
للسيدات في “حديقة
األمراء” بفرنسا

يــوم الثالثاء اجتمــاع الجمعية العمومية
غير العادي لالتحاد اآلسيوي الذي سيتم
خالله التصويت على الدولة المستضيفة
لنهائيات كأس آسيا .2023
كما يشــارك الشيخ سلمان بن ابراهيم آل

ومن المقرر أن يترأس الشــيخ سلمان بن

الوطنية األعضاء.

االجتمــاع مناقشــة تقارير اللجان العاملة

ابراهيــم آل خليفــة يــوم الســبت اجتماع

كمــا يتــرأس يوم األحــد االجتمــاع األول

فــي االتحــاد اآلســيوي واســتعراض

لجنــة التطويــر المنبثقــة عــن االتحــاد

للمكتب التنفيذي لالتحاد اآلســيوي لكرة

الخطــط المســتقبلية لالرتقــاء بمســيرة

الدولــي والــذي ســيتم خاللــه اســتعراض

القــدم بعد انتخابه فــي اجتماع الجمعية

اللعبة في القارة اآلسيوية.

ســير العمل في مشــاريع (الفيفــا) لتطوير

العموميــة لالتحــاد القــاري فــي الســادس

ويشــارك رئيــس االتحــاد اآلســيوي لكــرة

االتحــاد الدولــي لكــرة القــدم واجتمــاع

المنظومــة الكرويــة فــي االتحــادات

من إبريل الماضي ،ويشمل جدول أعمال

القــدم يــوم اإلثنيــن في اجتمــاع مجلس

على اســتاد حديقــة األمراء في العاصمة

رؤســاء االتحــادات القاريــة ،كمــا يترأس

الفرنسية.

خليفة يوم الثالثاء في اجتماع الجمعية
العموميــة العــادي لالتحــاد الدولــي ،قبــل
أن يشــهد حفــل افتتــاح منافســات كأس
العالــم للســيدات يــوم الخميــس المقبــل
سلمان بن إبراهيم
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السبت

المؤيد يتوج الفائزين ببطولة ناصر بن حمد الرمضانية للجوجيتسو

أشـــــاد بـــــدور مـــركـــز رضــــا لــفــنــون الــقــتــال والـــمـــشـــاركـــة الــكــبــيــرة والــواســعــة

ضاحية السيف  -وزارة شؤون الشباب والرياضة

تــوج وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد الفائزيــن فــي بطولــة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفــة الرمضانية
للجوجيتسو “بدون بدلة” والتي نظمها مركز رضا لفنون القتال بمشاركة اكثر من خمسين العب والعبة يمثلون سبعة مدارس.
وشــهد وزيــر شــؤون الشــباب والرياضة
جانبــا مــن نــزاالت البطولــة واســتمع
الــى شــرح مــن قبل رضــا منفــردي عضو
مجلس الشــورى ،مدير مركز رضا لفنون
القتال عن البطولة واهدافها.
واتســمت منافســات البطولــة بالقــوة
والنديــة بيــن الالعبيــن بمختلــف الفئات
والجنســيات األمــر الــذي عكــس مــدى
تطــور اللعبــة وانتشــارها فــي مملكــة
البحريــن كمــا شــهدت البطولــة حضــورا
جماهيريا طيبا.
وبهــذه المناســبة اشــاد وزيــر شــؤون
الشــباب والرياضة بالــدور الذي يقوم به
مركز رضا لفنون القتال الذي يعتبر أحد
المراكــز المتميــزة فــي مملكــة البحريــن
مشــيدا بحــرص المركــز علــى تنظيــم
البطولــة التي تحمل اســم ســمو الشــيخ
ناصر بن حمد آل خليفة واخراجها بحلة

وزير شؤون الشباب والرياضة يتابع المنافسات

تنظيميــة زاهيــة كمــا اشــاد بالمشــاركة
الكبيــرة والواســعة مــن قبــل مختلــف
الالعبين.
ومــن جانبــه اعرب منفــردي عن تقديره
لوزير شــؤون الشباب والرياضة لحرصة
علــى حضــور المنافســات وتتويــج
الفائزيــن فــي البطولــة االمر الــذي يؤكد
اهتمامــه الكبيــر باالرتقــاء بالرياضــة
البحرينيــة بصــورة عامــة ورياضــة
الجوجيتسو على وجه الخصوص.
وجاءت نتائج منافسات البطولة بدون
البدلــة على النحــو التالي:فئة الســيدات
 الــوزن المفتــوح :المركــز األول الالعبةصغــرى مبارك (مركز رضــا لفنون القتال)
المركــز الثانــي الالعبــة باميــا فيرنانــدو
(مدرســة كوبــرا) المركــز الثالــث الالعبــة
سارة هاريس (مركز رضا لفنون القتال).
فئــة الرجــال :الحــزام البنــي وزن تحــت
 62المركــز األول الالعــب عبدهللا ســينا(مركز رضا لفنون القتال) والمركز الثاني
الالعــب يوميــد يورفنوف (مركــز الدوي
الرياضــي) ،الحــزام البنفســجي وزن
المفتــوح المركــز األول الالعــب ميثــم
ســباع (مركز رضا لفنون القتال) والمركز
الثانــي الالعــب تيرينــس (مركــز رضــا
لفنــون القتــال) والمركــز الثالــث الالعــب
حسين عياد (مركز رضا لفنون القتال).
الحــزام األزرق وزن تحــت :69
المركــز األول الالعــب حســن الخيــاط

(مســكرانس) والمركــز الثانــي الالعــب

(مركز رضا لفنون القتال).

أحمــد جناحــي (مدرســة كوبــرا) والمركز

الحــزام األزرق وزن تحــت  :85المركــز

الثالث الالعب علي الشــويخ (مركز رضا

األول الالعب عبدهللا حبيب (مركز رضا

لفنون القتال) ،الحزام األزرق وزن تحت

لفنــون القتــال) والمركــز الثانــي الالعــب

 :77المركــز األول الالعــب عبدهللا الفايز

حسين طريف (مركز رضا لفنون القتال)

( )KHKوالمركــز الثانــي الالعــب عيســى

والمركــز الثالــث الالعــب محمــد عدنــان

عبدالعزيــز (مركــز رضــا لفنــون القتــال)

( ،Ghostالحزام األبيض وزن تحت :62

والمركــز الثالــث الالعــب احمــد طــارق

المركــز األول الالعــب ســلمان الموســى

أخبار الخليج يتأهل لنهائي كبار الهملة

فاجأ الجميــع وتغلب على المرشــح األقــوى بالبطولة

(مركز رضا لفنون القتال) والمركز الثاني

جــواد عــواد (مركز رضــا لفنــون القتال)،

األول الالعــب محمــد النجار (مركز رضا

الالعــب حمــد مرهــون (مدرســة كوبــرا)

الحــزام األبيــض وزن تحــت  :85المركز

لفنــون القتــال) والمركــز الثانــي الالعــب

والمركــز الثالــث الالعــب محمــد يوســف

األول الالعــب يوســف ســيار ()KHK

هشــام فــرج (مدرســة كوبــرا) والمركــز

(مدرسة كوبرا).

والمركــز الثانــي الالعب يوســف ســلمان

الثالث الالعب يوسف ابراهيم ()Ghost

الحــزام األبيــض وزن تحــت  :69المركز

(مركــز رضــا لفنــون القتــال) والمركــز

الحــزام األبيــض وزن تحــت  :94المركز

األول الالعــب حمــزة زريــرة ()KHK

الثالــث الالعــب فهــد القصيبي (مدرســة

األول الالعــب أحمــد النجــار (مركز رضا

والمركــز الثانــي الالعــب عمــى كركــي

كوبرا).

لفنــون القتــال) والمركــز الثانــي الالعــب

(مدرســة كوبرا) والمركــز الثالث الالعب

الحــزام األبيــض وزن تحــت  :77المركز

صهيب رجب (مركز الدوي الرياضي).

اعتماد فرق دوري الرجال والناشئين للشواطئ

توزيــع الفرق ووضــع الجدول للمســابقتين الســبت المقبل

اللجنة اإلعالمية

الرفاع  -االتحاد البحريني للكرة الطائرة

فاجــأ فريــق أخبــار الخليــج فريــق

اعتمــد مجلــس الكــرة الطائــرة الشــاطئية التابــع لالتحــاد البحرينــي للكــرة

هابــي المرشــح األقــوى لبلــوغ الدورة

الطائــرة قائمــة األنديــة المشــاركة فــي دوري الرجــال والناشــئين للموســم

النهائــي والفــوز بالبطولة ،حيث تمكن

الرياضي الجاري /2018.2019

فريــق أخبــار الخليــج مــن الفــوز علــى
هابــي بنتيجــة هدفيــن مقابــل هــدف،

بعــد مبــاراة صعبــة قــدم فيهــا العبــو

أخبار الخليج أفضل مســتوياتهم منذ
انطــاق الــدورة ،واســتطاعوا التقــدم

طــوال وقــت المبــاراة ،وأن يفرضــوا
ســيطرتهم علــى مجريــات المبــاراة

بالرغــم مــن وجود الشــد العصبي لدى
العبــي هابــي ،حيــث ســجل أخبــار

الخليــج قائــده المتألــق داوود محمد،
بعــد أن تقــدم هابــي بهــدف ســجله

مهاجمــه حســين عبــدهللا ،لينتهــي

الشــوط األول بالتعادل االيجابي بين
الفريقين.

جانب من المنافسات

وقــد بــدأ فريــق أخبــار الخليــج شــوطه

لتعديــل النتيجــة ،لكــن عطــاء العبــي

ودفــاع هابــي ،والــذي لــم يصمــد كثيــرا

الفريــق بالــدور األول ،حيــث اســتطاع

الثانــي مكثفــا مــن هجماته علــى مرمى
أمــام مهاجمــي أخبــار الخليــج ،حيــث

تمكــن أخبــار الخليــج مــن التقــدم عــن

طريــق العــب وســطه المدافــع محمــد
جميل ،وسط محاوالت من فريق هابي

أخبــار الخليــج كان مغايــرا لمــا قدمــه

الســيطرة علــى أيضــا علــى مجريــات

الشــوط الثانــي وكان واضحــا نقــص
عامــل اللياقة لدى فريــق أخبار الخليج

بعد كل هذا العطاء.

وقــال عضــو مجلــس ادارة االتحــاد،

الناشــئين يمثلــون  8أنديــة وهــم

رئيــس المجلــس محمــد الفــردان إنــه

داركليــب (فريقيــن) ،عالــي (فريقين)،

بعــد إغــاق بــاب التســجيل لألنديــة

النصــر (فريقين) ،التضامــن (فريقين)،

المنضويــة تحــت مظلة االتحــاد فقد

المعاميــر (فريقيــن) ،بنــي جمــرة

اعتمــد االتحــاد  12فريقــا للمشــاركة

(فريقين) ،النبيه صالح (فريق) ،اتحاد

فــي دوري الرجــال يمثلــون  10أندية

الريف (فريق).

وهــم داركليــب (فريقيــن) ،النصــر

وأضاف الفردان أن انطالق منافسات

(فريقيــن) ،عالــي (فريــق) ،التضامــن

دوري الشــواطئ ســتبدأ في الخامس

(فريــق) ،بني جمرة (فريــق) ،المعامير

عشــر مــن شــهر يونيــو وذلــك وفقــا

(فريــق) ،األهلــي (فريــق) ،الشــباب

للخطــة الموضوعــة مــن مجلــس

(فريــق) ،الديــر (فريــق) ،البســيتين

الشــواطئ والمعتمــدة مــن مجلــس

(فريق).

إدارة االتحــاد ،فيمــا ســتعقد اللجنــة

فيمــا تــم اعتمــاد  14فريقــا بــدوري

المكلفــة بــإدارة المســابقات اجتماعــا

من منافسات الشواطئ

السبت المقبل لتوزيع الفرق المشاركة
ووضــع الجــدول العــام للمســابقتين،
حيــث ســتوزع فــرق دوري الرجــال
علــى مجموعتين وذلك بواقع  6فرق
فــي كل مجموعــة ،وســتوزع فــرق
دوري الناشــئين علــى مجموعتيــن
بواقع  7فرق في كل مجموعة.
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من التدريب األول لمنتخبنا األولمبي في فرنسا

ّ
يدشن تحضيراته لبطولة تولون الدولية الودية
األولمبي

الـــيـــوم انـــطـــاق الـــمـــنـــافـــســـات ...وغـــــ ًدا خـــتـــام الــتــحــضــيــر لــلــظــهــور األول
العصفور وسالم عادل.

اتحاد الكرة  -المركز اإلعالمي

دشــن منتخبنــا األولمبــي لكــرة القدم تحضيراته اإلعدادية في فرنســا ،اســتعدادا لتدشــين مشــاركته في بطولة تولــون الدولية
الودية ،والتي تفتتح اليوم  1يونيو الجاري وتستمر حتى  15من ذات الشهر بمشاركة  12منتخبا.
وخــاض المنتخــب مرانــه األول مســاء

األولى له في البطولة ،والتي ستقام يوم

حســين جميــل ،أحمــد الشــروقي ،محمــد

الخميــس بعــد وصولــه عنــد  1ظهــرا إلى

اإلثنيــن المقبل الموافــق  3يونيو الجاري

مرهــون ،أحمــد حبيــب ،ســيد هاشــم

وســيخوض المنتخــب مرانــا اعتياديــا
مســاء اليــوم الســبت ،فيمــا يختتــم
تحضيراتــه لمالقاة المنتخب المكســيكي
يوم غد األحد ،تأهبا للمباراة التي ستقام
على ملعب يبعد حوالي  69كيلو متر عن

مقــر ســكنه ،إذ تــدرب المنتخــب تدريبــا

أمام منتخب المكسيك.

عيســى ،أحمــد صالــح ،ســيد إبراهيــم

خفيفــا اســتمر حوالــي ســاعة فقــط

وتضم قائمة المدرب التونســي للمنتخب

علــوي ،ســيد محمد أمين ،جاســم خليف،

مقر سكن المنتخب.

واشــتمل علــى العمليــات االستشــفائية،

األولمبــي ســمير شــمام للبطولــة 22

حســين الخياط ،جاسم نور ،عدنان فواز،

اليوم االنطالقة

فيمــا خــاض المنتخــب تدريبــا اعتياديــا

العبــا هم:يوســف حبيــب ،عمــار محمــد،

عبدالرحمــن األحمدي ،محمد الشامســي،

مســاء أمــس الجمعــة ،تأهبــا للمبــاراة

عبدالعزيــز الكنــدري ،محمــد الحــردان،

أحمــد بوغمــار ،حســن مــدن ،عبــاس

بإقامــة لقاءيــن لحســاب المجموعــة
األولى.

اإلعالم الرسمي يلتقي شمام ومرهون
» »قامت اللجنة اإلعالمية الرسمية التابعة
لبطولة تولون بزيارة مساء أمس إلى تدريب
منتخبنا األولمبي ،لتغطية التمرين ،كما
أجرت اللقاءات اإلعالمية مع مدرب المنتخب
سمير شمام ،ومع المحترف في صفوف فريق
بوهيميانز براغ التشيكي محمد مرهون.
وأجرت اللجنة حوارين صحفيين مع شمام
ومرهون ،وذلك على هامش الحصة التدريبية،
وتمثلت حول آراء االثنين في البطولة
واستعدادات المنتخب لتدشين مشاركته
الثانية في بطولة تولون ،وذلك بعد ظهوره
األول في .2017

وتفتتح مباريات البطولة اليوم (الســبت)

يلتقــي المنتخب اإلنجليــزي مع منتخب
اليابــان فــي اللقــاء األول ،فيمــا يلعــب
منتخبــا البرتغــال وتشــيلي فــي اللقــاء
الثاني.
وتقــام الجولــة األولى للمجموعــة الثانية
يــوم األحــد ،إذ تلعــب فرنســا مــع قطــر،
والبرازيــل مــع جواتيمــاال ،فيمــا الثالثــاء
التــي ستشــهد الظهــور األول ألولمبينــا
أمام المكســيك ،فــإن مباريات المجموعة
الثالثة ســتفتتح بمبــاراة منتخبي الصين
وإيرلندا.
محمد مرهون

يشــار إلــى أن قرعــة البطولــة أوقعــت

سمير شمام

منتخبنا في المجموعة الثالثة إلى جانب

منتخبات المكسيك ،إيرلندا والصين.

المنتخبات مباريات تحديد المراكز.

وبحســب باقــي مباريــات المنتخــب فــي

وتأتــي المشــاركة فــي بطولــة تولــون

دور المجموعات ،فإنه ســيواجه منتخب

الدوليــة الوديــة كأولــى محطــات اإلعداد

الصيــن فــي الجولة الثانيــة يوم  6يونيو،

للمنتخــب األولمبــي الــذي يســتعد لــكأس

فيما سيالقي منتخب إيرلندا في الجولة

آســيا تحــت  23عامــا ،والــذي ســيقام في

الثالثة يوم  9يونيو.

تايلند خالل يناير .2020

وينــص نظــام التأهــل فــي البطولــة على

وتقام بطولة تولون في فرنسا ،بمشاركة
ً
منتخبــا هــم إلــى جانــب منتخبنــا:
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المجموعات الثالث ،باإلضافة إلى أفضل

إنجلتــرا ،البرازيــل ،تشــيلي ،الصيــن،

فريــق يحتــل المركز الثاني مــن بينها إلى

فرنســا ،جواتيمــاال ،إيرلنــدا ،اليابــان،

الــدور نصــف النهائــي ،فيمــا تلعــب بقيــة

المكسيك ،البرتغال.

ترشــح أصحــاب المراكــز األولــى فــي

“البحرين للتنس” يكرم الفائزين في البطوالت الرمضانية
اللجنة اإلعالمية

أقــام نــادي البحريــن للتنــس مســاء يــوم أمــس األول الحفــل الختامــي لألنشــطة الرمضانية ،التــي نظمها النــادي في ليالي شــهر رمضان
المبــارك ،بحضــور رئيــس مجلــس الشــورى علــي الصالــح ،ومستشــار جاللة الملك لشــؤون الشــباب والرياضــة صالح بن هنــدي ،والرئيس
الفخري لنادي البحرين للتنس علي فخرو ،ورئيس مجلس إدارة النادي خميس المقلة ،وفيصل الموسوي.
كما حضر الحفل أيضا أعضاء النادي الذين تسابقوا على رعاية األنشطة الرمضانية هذا العام ،ومنهم راعي بطوالت البليارد الرمضانية
خالد يوســف جناحي ،وماجد خالد الزياني عضو مجلس إدارة شــركة اســتثمارات الزياني راعي بطولة المرحوم ماجد الزياني لزوجي
التنس الســوبر ،وثامر المقلة نائب رئيس مجلس إلدارة مجموعة ماركوم الخليج رعاة الحفل الختامي لألنشــطة الرمضانية ،وكالعادة
حرص رؤساء النادي السابقين عبد اللطيف خالد العوجان ويوسف حيدر ولفيف من كبار الشخصيات وضيوف وأعضاء نادي البحرين
للتنــس ،وشــهد الحفــل حضــورا متميزا من رجال الصحافة يتقدمهم ناصر محمد ومحمد اســماعيل ومحمــد معتوق وتغطية متميزة من

رئيس مجلس الشورى وبن هندي يتوسطان الحضور

تلفزيون البحرين.
وبــدأ الحفــل الختامي بكلمــة ترحيب من

والتــي حققــت العديــد مــن االنجــازات منهــا

محمد يوسف عبد هللا شكر فيها الحضور

حصولهــا علــى الميدالية الفضية في الفردي

علــى تفضلهــم بقبــول دعوة النــادي معربا

والميداليــة الفضيــة فــي فئــة الجماعــي في

عن ســعادته بهذا الحضور الكبير من كبار

لعبــة البوتشــي بــدورة األلعــاب العالميــة

الشخصيات وأعضاء وضيوف النادي.

لألولمبيــاد الخــاص والتــي أقيمــت فــي أبــو
ظبــي مــن  8إلــى  22مــارس  ،2019وفوزهــا

كلمة مستشار جاللة الملك

فــي مبــاراة الزوجي أمــام الفريق الســويدي

ألقــى صالــح بــن هنــدي المناعي مستشــار

فــي نفس البطولة حيــث توجها مدير األمن

جاللــة الملــك لشــؤون الشــباب والرياضــة

العام ألبو ظبي بالميدالية الذهبية.

كلمــة بهــذه المناســبة ،نقــل فيهــا تحيــات
عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملك حمد
بن عيســى آل خليفة إلدارة وأعضاء نادي

صالح وبن هندي يتفقدان مشروع المنصة الجماهيرية بالنادي

تكريم أبطال بطولة المرحوم ماجد الزياني للتنس

الرمضانية لهذا العام ،شــركة يوســف خليل

البحريــن للتنــس وهنأهــم بشــهر رمضــان
المبــارك وعيــد الفطــر ،مشــيدا باألنشــطة

تفقد كل من علي الصالح وصالح بن هندي،

المؤيد وأوالده ،شركة استثمارات الزياني،

تقديم الهدايا وتكريم الفائزين

عبــد هللا ،ناصــر ،واختتــم المقلــة كلمتــه

تفضــل كل مــن علــي الصالــح رئيس مجلس

ألقــى رئيــس مجلــس اإلدارة كلمــة النــادي

وإلــى شــعب البحرين الكريم ،بمناســبة هذه

بدأها برفع أســمي آيات التهاني والتبريكات

األيــام المباركــة الجميلــة ،مشــيدا بالدعــم

لمقــام حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمد

المتواصــل الذي يحظى به النادي من صالح

بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــاد المفــدى

بــن هنــدي المناعــي ،كما أشــاد بتفضــل علي

وإلــى صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة

الصالــح رئيــس مجلــس الشــورى بحضــور

 4من أعضاء وضيوف النادي.

بــن ســلمان آل خليفة رئيس الــوزراء الموقر

الحفل وتكريم الفائزين.

وإلــى صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان

وتقدم رئيس النادي بالشــكر الى الشــركات

وتلفزيــون وإذاعــة البحرين لما يقومون به

كلمة رئيس النادي

بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهد نائــب القائد

والمؤسســات الوطنيــة وأعضــاء النــادي

مــن جهود طيبة في تغطية وابراز أنشــطة

والعزيمــة ،حيــث تــم تكريــم الالعبــة عهــود

األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء،

الذيــن تســابقوا لدعــم ورعايــة األنشــطة

النادي.

يوســف الدويشــان بطلــة لعبــة البوتشــي

المتميــزة التي يقيمها النــادي طوال العام،
وبصفــة خاصــة األنشــطة الرمضانيــة،
وكعادتــه الســنوية وبعــد الكلمــة تفضــل
بــن هنــدي المناعــي بتقديــم مجموعــة من
الهدايــا القيمة تم الســحب عليهــا وفاز بها

المقلة يقدم درعً ا تذكاريًّا لخالد جناحي

تكريم بطلة البوتشي عهود الدويشان

خالد يوسف جناحي ،يوسف حيدر ومحمد
بتوجيــه الشــكر إلــى الالعبيــن المشــاركين
واللجــان المنظمــة والحــكام الذيــن أداوا
المباريــات وإلــى رجال الصحافــة واإلعالم

المقلة يهدي درع النادي إلى ماجد الزياني

اإلشادة بمشروع الملعب الرئيسي

الشــورى وصالــح بــن هنــدي المناعــي وعلي
فخــرو وخميــس المقلــة وماجــد الزيانــي
بتكريــم الفائزين والجهات الراعية ،وتكريما
ألبنــاء النــادي المتميزيــن مــن ذوي الهمــم

هدية لمحمد ناصر

العمــل الجــاري فــي مشــروع ملعــب التنــس
الرئيسي بالنادي والمنصة الجماهيرية التي
تســتوعب  500شــخص ،حيــث أعربــا عــن
ســعادتهما بهــذا المشــروع الهام الــذي تقيمه
وزارة شؤون الشباب والرياضة ليساهم في
تطويــر رياضــة التنس في مملكــة البحرين،
والــذي مــن المتوقــع افتتاحه منتصف شــهر
نوفمبر القادم.

تكريم ماركوم الخليج
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لقطات من اليوم الثاني للمنافسات

بطولة الدارتس الرمضانية تدخل منعطفها األخير

احــــتــــدام الــمــنــافــســات بـــالـــيـــوم الـــثـــانـــي واكـــتـــمـــال أضـــــاع دور الـــــ 8

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

اســتمرت منافســات بطولــة الدارتــس الرمضانيــة  2019التي تنظمها وتشــرف عليها
لجنــة الدارتــس باالتحــاد البحريني للبليارد والســنوكر ،وذلك في خيمــة نادي أمواج
مارينا لليوم الثاني على التوالي.
واحتدمــت المواجهــات بشــكل كبيــر

وســمير المعبــر وفتحــي صليبيــخ

مســاء الخميــس عبــر المجموعــة

وعــون محمد .وســيتبارى فــي الدور

الثانيــة مــن أجــل تحديــد هويــة

نفســه عارف عباس مع أحمد كراهي

المتأهليــن األربعــة لــأدوار النهائيــة،

وعبدالرحمــن موســى مــع باســم

بعدمــا تأهل  4العبين من المجموعة

محمــود وعبــدهللا القحطانــي مــع

األولــى مســاء االربعــاء .وشــهدت

ســمير المعبــر وفتحــي صليبيــخ مــع

بيــن

عــون محمــد مــن أجل تحديــد هوية

المتبارييــن وســط حضــور وتفاعــل

المتأهليــن للدور نصــف النهائي وربع

كبيــر من قِ بــل الحاضرين من العبين

النهائــي والمبــاراة النهائيــة التــي من

وجماهيــر أبت على متابعة اللقاءات

المفتــرض أنهــا أقيمــت مســاء أمــس

المواجهــات

قــوة

وإثــارة

عن كثب.

الجمعة.

وبعــد سلســلة مــن المباريــات والتــي
بلغت  18مباراة ل  22العب ،تمكن 4
العبين من حجز مقاعدهم في الدور
التالــي وهــم :عبــدهللا القحطانــي
وســمير المعبــر وفتحــي صليبيــخ
وعــون محمــد .وقــد ســجل الالعــب
عبــدهللا القحطانــي أعلــى معــدل ب
ً
وأيضــا الالعــب محمــد
 180نقطــة،
أحمــد ســجل نفس المعــدل ولكنه لم
يتكمن من التأهل.
وبذلــك ،اكتملــت أضــاع دور ال
 8بوصــول كل مــن باســم محمــود
وعبدالرحمن موســى وعارف عباس
وأحمــد كراهــي وعبــدهللا القحطاني

صليبيخ :مستبشر بالخير للعبة

المعبر :يجب احتواء الالعبين المبتدئين

أشار الالعب فتحي صليبيخ إلى أنه يرى الخير للدارتس بسبب

الالعبيــن لهــذه اللعبــة ويجب اســتغاللهم بالشــكل المطلوب من

وجود اتحاد رســمي ســينضوي تحته الالعبين ،وهذا من شــأنه

أجل الوصول ألفضل عدد ممكن والذين سيكونون خير سفراء
ً
ً
وخارجيا”.
داخليا
للمنافسات

أن يوفر االهتمام والرعاية والدعم لهم.
ً
ً
وشــأنا
صيتا
وقــال صليبيــخ “أصبحــت الدارتــس لها
ً
عالميــا ،ويجــب أن تكــون هــذه اللعبــة
كبيــران
لمملكــة مواكبــة للعصــر وأن تشــهد
التطــور والرقــي حتــى تصــل لتلــك
وهــذا

المصــاف المتقدمــة،
ً
تدريجيــا بــكل
ســيتحقق
ً
وخصوصــا أن اللجنــة
تأكيــد

وبيــن صليبيــخ أنه ومن خالل هذه الــدورة هناك تطور في
مســتويات الالعبيــن الــذي وضــح عليهم الثقــة والهدوء
وهــذا أن دل فهــو يــدل علــى االهتمــام الشــخصي
لالعــب بإثبــات نفســه وقدراته ووجــوده في هذه
اللعبــة وزيــادة جرعــات االســتفادة للوصــول
للجاهزيــة القصــوى لخوض غمــار البطوالت
الكبرى.

األولمبية البحرينية ســتكون

وختــم صليبيــخ تصريحــه ،بتوجيــه

حريصــة علــى ذلــك بعدمــا

الشــكر الجزيــل لكافــة أعضــاء لجنــة

وضعــت هــذه اللعبــة نصــب

الدارتس والقائمين على تنظيم هذه

عينهــا ووضعتهــا مــن ضمــن

الدورة التي من شأنها أن تساهم في

أولوياتهــا” .وأضــاف “مــا يزيــده
ً
استبشــارا أن هنــاك كــم كبيــر مــن

تطــور المســتويات وتحقــق األهــداف التي
يسعها لها اتحاد اللعبة على مدى القريب والبعيد.

طالــب الالعــب ســمير المعبــر مــن المســؤولين بلجنــة الدارتــس

اســتغاللهم بالشــكل األمثــل ،بمعنــى حصرهــم وإقامــة بطــوالت

احتــواء الالعبيــن المبتدئيــن لهــذه اللعبــة والعمــل علــى صقلهــم

لهــم مــن أجل إظهار روح التنافس فيما بينهم بشــكل ســليم وأن

وبــث الثقة والتشــجيع بأنفســهم وقدراتهم لكــي يبرزوا ما في

يتدرجــوا فــي أجــواء اللعبــة ومــا يشــوبها مــن ضغــوط ذهنيــة
ونفســية ،حتــى ينخــرط فيمــا بعــد مــع الكبــار ،وهــذا األمــر

جعبتهم من مواهب.
وقــال المعبــر “البحريــن تزخــر بعناصــر كثيــرة
محبــة للدارتس من مختلف األعمار وهم

سيعود بالمنفعة على الالعب واالتحاد نفسه.
كمــا يــرى أن تقيــم بطــوالت مماثلــة لعناصــر الخبــرة
فقــط ،بهــدف إحيــاء أناملهــم وقدراتهــم للعبــة
ً
وخصوصــا هنــاك من توقف عن اللعبة لســنوات

في استمرار تام بالتدريبات وخوض
الــدورات الداخليــة ،وبمــا أن

ً
مجــددا وهــذا يحتــاج لمبــارزات قوية
وعــاد

االتحاد جديد النشء فعليه أن

لكي يستعيد عافيته.

يصــب جــل تركيزه علــى هذه

وختــم المعبر تصريحه بتوجيه الشــكر

العناصــر ،والتي من شــأنها أن

والثنــاء للقائميــن علــى البطولــة

تكون هي مستقبل اللعبة”.

والتنظيــم الــذي صاحبهــا رغــم

وأضــاف “وضــح مــن خــال

ســرعة إقامتهــا ،كمــا شــكر كل مــن
ً
متمنيا التوفيق
لبى الدعوة وشــارك فيهــا،

الــدورة الحاليــة وجــود عــدد
ال يســتهان بهــم مــن الالعبيــن

للجميع مستقبالً.

المبتدئيــن الجيديــن وهــؤالء يجــب

اكتمال فرق الـ  8ببطولة الصقر األبيض
اللجنة اإلعالمية

شــهدت بطولــة الصقر األبيــض األولى لكرة الصاالت التي تقام منافســاتها على صالة
نــادي الرفــاع ،شــهدت تأهــل ثمانيــة فــرق إلــى الــدور ربــع النهائــي ،وذلــك بعــد انتهــاء
منافســات دور الـــ  16علــى مــدار يومــي األربعــاء والخميــس ،وتمكنــت فــرق اتجاهات
الشــرقية من المملكة العربية الســعودية النائب حمد الكوهجي وســوبر ســوكر وســمو
الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفــة والماجــد والريــدز وأكاديميــة إســبانيا ومحاربيــن
الواحة من التأهل لربع النهائي.
وجــاء تأهل الفــرق الثمانيــة عندما تغلب

علــى علــى فريــق اريــف بأربعــة أهــداف

فريــق اتجاهــات الشــرقية مــن الســعودية

لهــدف ،وانتصــر فريــق ســوبر ســوكر على

علــى فريــق هــرم الرياضــة بأربعــة أهداف

فريق الحزم بنتيجة خمســة ســتة أهداف

لثالثــة ،فيما تغلب فريق محاربين الواحة

لهدفيــن ،وتجــاوز فريــق النائــب حمــد

المناصير :الهدف
من البطولة دعم
الشباب البحريني

الكوهجــي فريــق فالــور بســبعة أهــداف
لهــدف ،فيمــا حقــق فريــق ســمو الشــيخ
ً
ً
صعبا
انتصــارا
خليفــة بــن علــي آل خليفــة
علــى فريــق ســبورتكس بهــدف دون رد،
وبخماســية مقابــل هدفيــن هــزم الريــدز
فريــق مجلس بوخماس ،أما فريق الماجد

جانب من المنافسات

فقــد تخطــى عقبــة الزعيم بأربعــة أهداف

فــي مجــال كــرة الصــاالت وكذلــك العبــي

وعلــي صالــح (الماجــد) بتســجيلهما ثالثــة

ً
معبرا عن
الرغبة بدعم الشــباب البحريني،

لهــدف ،وفــي آخــر مباريــات الــدور ربــع

العشــب الطبيعــي ،باإلضافــة إلــى العبيــن

أهداف في مباراة واحدة.

ارتياحه لحســن العمــل التنظيمي للبطولة

النهائي تغلب فريق أكاديمية إسبانيا على

شــباب صاعديــن وواعديــن ،وجــاءت

وعلــي صعيد متصل أشــاد راعي البطولة

والمشاركة اإليجابية من الفرق والتنافس

فريق القلعة برباعية نظيفة.

المنافســات قويــة ويتســابق علــى لقــب

وحظيــت البطولة مشــاركة عــدد كبير من

الهــداف بعــد نهايــة دور الـــ 16الالعبــان

محمد المناصير بالمشاركة اإليجابية التي
ً
مؤكدا
شهدتها البطولة في نسختها األولى

الرياضــي الشــريف بيــن الفــرق والحصــور
ً
متمنيــا كل التوفيــق
الجماهيــري المميــز،

الالعبيــن المميزيــن ســواء المتخصصيــن

محمــد النعــار (النائــب حمــد الكوهجــي)

بأن الفكرة والهدف من إقامتها يتمثل في

للمشاركين في البطولة.
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اللقب الكبير

وكاالت

ً
بعيدا عن األلقاب
يأمل نادي ليفربول اإلنجليزي في أن يتمكن من إنهاء فترة االنتظار الطويلة

ويقف توتنهام في وجه آمال ليفربول الســاعي

القاريــة ،عندمــا يلتقــي مواطنه توتنهام هوتســبر في نهائي مســابقة دوري أبطــال أوروبا اليوم
ً
مدركا بأنه يدين بعودته إلى قمة القارة بشكل أساسي للعديد
السبت في ملعب أتلتيكو مدريد،

إلى لقب أول في مختلف المسابقات منذ سبعة

لقب االبطال يتأرجح بين ليفربول
وتوتنهام في مدريد

مــن الالعبيــن مــن بينهم المصري محمد صالح والســنغالي ماني والهولنــدي المميز فيرجيل فان

أعوام ،ولقب قاري أول منذ .2005
وال يحبــذ بوكيتينــو مــدرب توتنهــام مقارنــة
أســلوبه الضاغــط بما يتبعه يورجــن كلوب ،لكن

دايك ،أغلى مدافع في العالم.

األرجنتيني مدرب توتنهام يتشارك مع ليفربول

وأصبــح العبــو ليفربــول يحظون باحتــرام كبير

أما فان دايك مدافع ليفربول فله حكاية أخرى،

في العالم ،وينالون اإلشــادات كما فعل الظاهرة

فقــد وصــل إلى «أنفيلد» مقابــل  75مليون جنيه

البرازيليــة رونالــدو ،رئيــس نــادي بلــد الوليــد
ً
حاليــا ،والــذي أكــد إعجابــه بالنجــم
اإلســباني

اســترليني ( 95مليون دوالر) بعد ستة أشهر من
إعالن النادي اإلنجليزي عدم رغبته في التعاقد

نجاحــه :فــي عــام ونصــف العــام ،ســاهم قلــب

المصــري صالح ،وأكد أن قدراتــه رائعة وتؤهله

معــه إثــر تلويــح فريقــه الســابق ســاوثمبتون

لكــي يصبــح أســطورة كرويــة .وقــال رونالــدو:

بتقديم شــكوى ضد ليفربول بسبب مقاربة غير

الدفــاع فــي إيصال فريقــه إلى نهائي المســابقة
ً
عاما
القاريــة مرتيــن ،وبــات أول مدافع منــذ 14

أندي روبرتســون وترنت ألكســندر -أرنولد وجو

محمــد صــاح صنــع متعــة للكــرة اإلنجليزيــة

قانونية الستقطاب الالعب.

يتوج بلقب أفضل العب في الدوري اإلنجليزي

جوميز.وحافــظ الفريــق علــى نظافة شــباك في

من قبل رابطة المحترفين (.)2018-2019

 21مباراة في الدوري المحلي ،ما ســمح لرجال

وقــال المدافــع اإليطالــي فرانكــو باريــزي «لقــد
ً
مؤخــرا،
تطــور ليفربــول كفريــق بشــكل هائــل

ولفريق ليفربول باألخص منذ انضمامه للفريق.

إصــرار المــدرب كلــوب علــى قــراره دفــع النادي

بالســنغالي ســاديو ماني ،المصري محمد صالح

نجــح فــان دايــك فــي فــرض النظــام بفضــل

كلــوب بمقارعة ســيتي على اللقــب حتى الرمق

ويعود الفضل في ذلك إلى فان دايك».

والهولندي جورجينيو فينالدوم.

ومدربــه األلمانــي أكثــر مــن حــب المطــاردة،

ً
ســريعا ،أثبت هذا الرهان
للتعاقــد مع فان دايك

ً
وأيضــا شــخصيته
قوتــه وســرعته وتوازنــه،
القياديــة التــي ســاهمت فــي التطــور الســريع

األخيــر ،وينســب إلــى فــان دايــك الفضــل بذلــك
ً
ً
أيضــا بتعاقــد ناجــح
مدعمــا
إلــى درجــة كبيــرة،

األوروبية.

للمواهــب الشــابة حولــه أمثــال االســكتلندي

آخــر أبرمــه ليفربول في صيــف  :2018الحارس

وجلــب بوكيتينــو أمثــال ديلي آلي ،إريــك داير،

البرازيلي أليسون.

البلجيكــي توبــي ألدرفيرلــد والكــوري الجنوبــي
ســون هيونــج ميــن ،فيمــا عــزز كلوب تشــكيلته

فــي ســعيهما الحتــال موقــع بيــن كبــار األنديــة

النهائي السابع
وكاالت

هــو تتويــج لكــرة القدم اإلنجليزية .يتواجــه ليفربول مع توتنهام فــي نهائي “بريطاني”
لمســابقة دوري أبطــال أوروبــا فــي كــرة القــدم اليــوم الســبت علــى ملعــب وانــدا
متروبوليتانــو فــي مدريــد ،بعد تأهلهما بشــق النفس أمام برشــلونة االســباني وأياكس
امستردام الهولندي.
يبحــث ليفربــول مــع مدربــه الفــذ األلمانــي

اإلنجليــزي الوحيــد فــي  2008عندمــا فــاز

يورغن كلوب عن لقبه السادس في المسابقة

مانشســتر يونايتــد علــى تشلســي بــركالت

وتوتنهــام مــع األرجنتينــي ماوريســيو

الترجيح  6-5بعد تعادلهما  1-1في موسكو.

بوكيتينــو ،المطلــوب بقــوة مــن أبــرز األندية

* هــذا النهائي الخامــس يقام في مدريد بعد

األوروبية ،عن لقبه األول.

 1980 ،1969 ،1957و ،2010وكلهــا أقيمــت

يعــول ليفربــول علــى الثالثــي الهجومــي

علــى ملعــب ســانتياغو برنابيــو التابــع لريال

الضــارب المؤلف من المصــري محمد صالح،

مدريــد ،والثامــن تســتضيفه إســبانيا ،فيمــا

الســنغالي ســاديو مانيــه والبرازيلــي روبرتو

يستقبل ملعب أتلتيكو مدريد نهائي السبت.

فيرمينــو وقلــب الدفــاع العمــاق الهولنــدي

* فــاز توتنهــام مــرة وخســر مرتيــن بــركالت

فيرجيــل فــان دايــك ،لتعويض خســارته في

الترجيح في المسابقات األوروبية ،فيما فاز

نهائــي النســخة الماضيــة أمــام ريــال مدريــد

ليفربول ثالث مرات وخسر مرة.

اإلســباني ،فيمــا يأمــل توتنهــام أن يكــون

التاريخ مع ليفربول

مهاجمــه الدولــي هاري كاين فــي لياقته بعد
عودته من إصابة ابعدته سبعة أسابيع.
* هــذا النهائــي الســابع بيــن فريقيــن مــن بلــد
واحــد وجميعهــا منذ العــام  .2000فــاز ريال
مدريــد اإلســباني علــى فالنســيا ()2000
وأتلتيكــو مدريــد ( 2014و ،)2016ميــان
اإليطالــي علــى يوفنتوس بــركالت الترجيح
( ،)2003وبايــرن ميونيــخ علــى بوروســيا
دورتمونــد فــي  ،2013فيمــا كان النهائــي

* التقى الفريقان مرة واحدة في المسابقات
االوروبيــة فــي نصــف نهائــي كأس االتحــاد
االوروبــي (يوروبــا ليغ حاليا) لموســم ،1973
ففــاز ليفربول ذهابا 1-صفــر على أرضه ورد
توتنهــام إيابا  ،2-1بيد أن األول تأهل بفارق
الهــدف الــذي ســجله خــارج ارضه ،ثــم أحرز
اللقب ضد بوروسيا مونشنغالدباخ االلماني.
* النهائــي الوحيــد الــذي جمــع الفريقيــن كان

فــي كأس الرابطــة االنجليزيــة عــام 1982

* خســر ليفربــول مــرة وحيــدة فــي آخــر 14

لــه والثانــي ضــد فريــق انجليــزي .فــاز علــى

الفريــق الـــ 40يبلغ النهائــي وأول وافد جديد

علــى ملعــب ويمبلــي ،عندمــا قلــب ليفربــول

مواجهــة بين الطرفين منــذ العام ( 2013فاز

ولفرهامبتــون  3-2بمجمــوع المباراتيــن،

منذ تشلسي في .2008

تأخره وفاز  3-1بعد التمديد.

فــي  .)9وفي مواجهتي الموســم الحالي في

ليحــرز لقــب النســخة االفتتاحيــة مــن كأس

 -ليفربول ينشد السادس -

* تواجــه الفريقــان فــي  170مبــاراة فــي

“البريميرليغ” ،فاز ليفربول مرتين .2-1

االتحــاد االوروبــي عــام  .1972تــوج بعدهــا

* فــاز ليفربــول فــي خمــس مباريــات تتويج

مختلــف المســابقات ،ففــاز ليفربــول  79مرة

 -توتنهام لباكورة ألقابه -

بلقــب المســابقة فــي  ،1984ويملــك فــي

ضمــن المســابقة مــن أصل ثمانــي ،فتوج في

مقابل  48لتوتنهام و 43تعادال.

* يخــوض توتنهــام النهائــي القــاري الخامس

رصيــده كأس الكــؤوس األوروبيــة 1963

 1977و ،1978و 1981و 1984و،2005

عندمــا أصبــح أول فريــق إنجليــزي يحــرز

وخسر في  1985و 2007و.2018

لقبــا قاريــا .خســر نهائيــا قاريــا واحــدا فــي

* هــذا النهائــي القــاري الـــ 21لليفربــول .إلــى

كأس االتحــاد األوروبــي  1974أمــام فينورد

مشاركاته الثماني في المسابقة األهم ،أحرز

الهولندي.

كأس االتحــاد االوروبــي ثالث مــرات (1973

* يأمل توتنهام في أن يصبح ســادس فريق

و 1976و )2001وخســر نهائــي  ،2016خســر

يحــرز األلقاب القارية الثالثة بعد يوفنتوس

نهائــي كأس الكــؤوس فــي  1966وشــارك

اإليطالــي ،أياكــس الهولندي ،بايــرن ميونيخ

خمس مرات في الكأس السوبر ومرتين في

األلمانــي ،وتشلســي ومانشســتر يونايتــد

كأس أوروبا/أميركا الجنوبية.

ميتروبوليتانو يدخل اإلطار الذهبي
رغــم إقامــة المبــاراة النهائيــة لــدوري أبطــال أوروبــا4 ،
مــرات ســابقة فــي العاصمــة اإلســبانية مدريد ،ســيكون
النهائــي الجديــد بيــن فريقــي ليفربــول وتوتنهــام
اإلنجليزيين شاهدا على دخول ملعب جديد في اإلطار
الذهبي للبطولة.
وخــال المرات األربع الســابقة بمدريــد ،أقيمت المباراة
النهائيــة علــى اســتاد “ســانتياجو برنابيــو” معقــل فريق

اإلنجليزيين.

* هــذه المــرة الثالثــة يبلــغ ليفربــول النهائــي

* أصبــح توتنهــام ثامــن فريق إنجليــزي يبلغ

لموســمين متتالييــن .وحدهمــا يوفنتــوس

نهائــي المســابقة ،لتعــزز انكلتــرا رصيدهــا

( 1997و )1998وفالنســيا ( 2000و)2001

أمــام كل مــن إيطاليا وألمانيــا ( .)6كما أصبح

خسرا في سنتين متتاليتين.

ريــال مدريــد .ولكن النهائي المرتقب اليوم ســيقام على
ملعــب “وانــدا ميتروبوليتانــو” المعقــل الجديــد لفريــق
أتلتيكو مدريد والذي افتتح في .2017
وتبلــغ ســعة االســتاد  67ألــف و 829مقعــدا ،واحتــوى

السبت  1يونيو

الموقــع فــي البدايــة علــى اســتاد أللعــاب القــوى أنشــئ
ليكــون جــزءا مــن ملف مدريــد لطلب اســتضافة بطولة
العالــم أللعــاب القوى .وعندما تبــددت آمال المدينة عام
 2009فــي اســتضافة دورة األلعــاب األولمبيــة ،2016

النهائي

انتقلت الملكية في  2013إلى نادي أتلتيكو مدريد.

دوري ابطال اوروبا

واســتغرق تشــييد هــذا االســتاد أربــع ســنوات ،وكانــت أول

توتنهام

مباراة نهائية على هذا الملعب عندما ســحق برشــلونة فريق
إشبيلية  0 /5في نهائي كأس ملك إسبانيا العام الماضي.

حلــم صــالح

ذكـريـات لـوكـاس

وكاالت

وكاالت

يتــوق محمــد صــاح ،العــب ليفربــول ،إلــى لعــب دور مؤثر فــي نهائي دوري أبطــال أوروبا ،ضد توتنهام هوتســبير ،ليســاعد

سيخوض لوكاس مورا العب توتنهام هوتسبير أهم مباراة في مسيرته اليوم

فريقه ليفربول على تجاوز السقوط أمام ريال مدريد العام الماضي.

الســبت لكنه دمر ذكريات الماضي األليم بالفعل بأداء مبهر قاد به فريقه للفوز

وتعــرض صــاح ،إلصابــة بالغــة فــي

مجــرد حلــم .أتمنــى أن يصبح حقيقة

كتفــه خــال التحــام مــع ســيرجيو

وأسجل في النهائي”.

رامــوس مدافــع ريــال مدريــد ،بنهائي

وقــال صــاح أيضــا إن ليفربــول

الموســم الماضــي فــي كييــف وغــادر

تعلــم مــن دروس خيبــة أمل الموســم

الملعب بعد نصف ســاعة فقط ،وخسر

الماضــي وإن الفريــق فــي حالــة

ليفربول في نهاية المطاف (.)3-1

أفضل هذه المرة.

ويستمد المهاجم المصري اإللهام هذه

وتابــع الدولــي المصــري “هــذا

المــرة مــن تفكيــره في تســجيل هدف

ثانــي نهائــي لنــا علــى التوالــي.

الفــوز ومســاعدة فريقــه علــى إحــراز

خســرنا النهائــي األول لكــن كل

لقبه األوروبي السادس.

شــيء يبــدو أفضــل هــذه المرة

وأبلــغ صــاح الصحفييــن “أتمنــى

ولدينــا خبــرة أكبــر مــن المــرة

أن ألعــب المبــاراة كاملــة هــذه المــرة.

السابقة”.

يحدونــي األمل في تصحيح ما حدث

وختــم “أتمنــى أن نحــرز اللقــب

الموســم الماضــي وتحقيــق نتيجــة

صعبا .إنها مباراة نهائية
سيكون األمر
ً
ً
ســهل ،واألمــر
ولــن يكــون أي منافــس

وأضــاف “(تســجيل هدف الفــوز) ليس

صعب ألن (توتنهام) فريق إنجليزي”.

جيدة والفوز بالبطولة”.

22:00

ليفربول

وخســر
سان جيرمان

في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

مــن

برشــلونة

قبــل عاميــن بطريقــة

وســجل الجنــاح البرازيلــي ،المنضــم

المحتســب بــدل الضائــع قبــل صفــارة

للنادي اللندني العام الماضي من باريس

النهاية في أمستردام.

ســان جيرمــان ،ثالثيــة في إيــاب الدور

وقــال لــوكاس فــي مقابلــة لصحيفــة

الــذي كان متقدما 4-صفر بلقاء الذهاب في

محبطة للفريق الفرنســي

قبل النهائي أمام أياكس قبل  3أســابيع

جارديــان “عندمــا شــاهدت الفيديــو

دور .16

ليقــود توتنهــام لمواجهــة ليفربــول فــي

واســتمعت لصــوت المعلــق كان مــن

وتابع مورا “يمكنني القول إنني عشــت

نهائــي دوري األبطــال أمــام فــي مدريــد

المســتحيل أن اتحكــم فــي مشــاعري.

التجربتين .في مباراة برشــلونة عشــت

تذكــرت الهزيمــة  6-1مــن برشــلونة

أســوأ شــعور فــي كــرة القــدم وعندمــا

اليوم.

والمعاناة التي عشتها في حياتي”.

عدت للبيت بكيت طوال الليل.

لالعــب البالغ عمره  26عاما والذي

وأضــاف “حلمــي هــو اللعــب فــي نهائــي

وأردف “قلــت إننــي ال أريــد اختبار هذا

كان ضمــن تشــكيلة ســان جيرمان

دوري األبطــال والفــوز باللقــب واآلن

الشــعور مجــددا وعملــت جاهــدا علــى

عنــد الخســارة  6-1مــن برشــلونة

لــدي فرصــة والحلــم صــار واقعــا ولهــذا

تبديــل الشــعور أمــام مانشســتر ســيتي

ليغادر نسخة  2017من دوري األبطال.

تأثــرت عاطفيا” .وتابع “من المســتحيل

(فــي دور الثمانيــة) وتحقــق هــذا أمــام

ولــم يتمالك مــورا دموعه عندما شــاهد

أن أصــف مشــاعري بعــد الهــدف الثالث

أياكس .وأتم “في مباراة أياكس عشت

فيديــو بالتلفزيــون البرازيلــي لهدفــه

لكننــي كنــت أؤمن بأن شــيئا قد يحدث

أفضــل شــعور فــي كــرة القــدم .لحظات

الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت

في اللحظات األخيرة”.

مثل مباراة برشلونة تحفزك”.

وحمــل هــذا االنتصــار مذاقــا خاصــا
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شركة إبراهيم خليل كانو تحصل على جوائز تويوتا للمعدات الصناعية

“إبراهيم كانو” تحصل على جوائز “تويوتا”
عــرض أفضــل األســاليب فــي التســويق والمبيعــات

السبت

إعداد :هبة محسن

 1يونيو 2019
 27رمضان 1440

للتواصل17111509 :

حصلت شركة إبراهيم خليل كانو ،الوكيل الحصري لعالمة تويوتا في مملكة البحرين على جائزتين مرموقتين من شركة تويوتا للمعدات الصناعية ( ،)TICOوذلك خالل
المؤتمر الذي أقيم للوكالء في مدينة أوساكا في اليابان لالحتفال بتصدر السوق العالمية.
وصــرح مديــر المبيعــات األول فــي شــركة
إبراهيــم خليل كانو هشــام انــدراوس قائالً:

شــهد المؤتمــر مشــاركة وكالء تويوتــا
مــن عــدة دول حــول العالــم لعــرض أفضــل

“تعــ ّزز هــذه الجوائــز من التزامنا في شــركة

األســاليب في مجالي التســويق والمبيعات
المتبعــة لديهــم .كمــا تمــت دعــوة مجموعة

إبراهيــم خليــل كانــو تجــاه العالمــات التــي

مــن الــوكالء لمشــاركة قصــص نجاحهــم

نقــوم بتمثيلهــا فــي المملكــة وتجــاه تلبيــة

التــي أدت إلــى تحقيقهــم موقعً ــا رياديًّا في

احتياجــات الســوق المحليــة .يعــد مؤتمــر

بلدانهــم ،حيــث قامت لجنــة تحكيم خاصة

شــركة تويوتــا للمعــدات الصناعيــة ()TICO

مــن شــركة تويوتــا للمعــدات الصناعيــة

اجتماعً ــا ذا أهميــة خاصة ونحــن فخورون

( )TICOبتقييــم وتســمية الــوكالء األفضــل

للغايــة للمشــاركة ولحصولنــا علــى هاتيــن

أداءً لعام .2018

الجائزتين المتميزتين”.

تــم خــال المؤتمــر تســليم إســماعيل أكبــر

ثــم أضــاف“ :حصلت شــركة إبراهيم خليل
كانــو علــى العديد من الجوائــز في مجاالت

المديــر العــام التنفيــذي للمبيعــات ،جائــزة
الرئيــس الذهبيــة المرموقــة للســنة الثانيــة
علــى التوالــيُ .
وتعطــى هــذه الجائــزة

الســيد طــال فــؤاد كانــو جائــزة النــادي

مبيعــات ســيارات الــركاب ،التســويق

لقســم الهندســة ومناولة المواد في الســوق
البحرينية إلى  % 41عام .2018

البالتينــي المخصصــة فقــط للــوكالء الذين

وخدمــات مــا بعد البيع لعــام  2018كما وتم

للــوكالء الذيــن حققــوا حصة ســوقية تزيد

وبــدوره تســلم عضــو مجلــس اإلدارة

حققــوا حصة ســوقية تتجــاوز  % 20ألكثر

تكريمهــا كأفضــل شــركة فــي فئتهــا علــى

عــن  % 40حيــث وصلت الحصة الســوقية

المنتــدب فــي شــركة إبراهيــم خليــل كانــو،

من عشرة أعوام متتالية.

مستوى المنطقة”.

رئيس األعلى للصحة يك ّرم “الكوهجي للمقاوالت”
كرّ م رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن
عبد هللا آل خليفة المدير التنفيذي لشركة الكوهجي للمقاوالت عبد
الغفــار الكوهجــي بصفتهــا من أبرز المســاهمين في إنجاز مشــروع
مركــز البحريــن لألورام ،وذلــك بحضور قائد مستشــفى الملك حمد

“المؤيد الخيرية” تقدم تبرعاتها الرمضانية

الـــــمـــــيـــــزانـــــيـــــة فــــــاقــــــت  20ألــــــــــف ديـــــنـــــار

الكوهجــي لمــا قدمتــه مــن
خدمــات إدارية وفنية ســاهمت
بإنهــاء مشــروع مركــز البحريــن
لــأورام بنجــاح حســب الخطــة
الزمنيــة فــي أغســطس 2018
مــن

يوســف خليــل المؤيــد وأوالده مؤخــرا بتوزيــع تبرعاتهــا الرمضانيــة

قبــل

مديــر

األشــغال

أبرز المساهمين
في إنجاز
مشروع مركز
األورام

العســكرية اللــواء عبــد العزيــز

الســنوية علــى الجمعيــات الخيريــة والعوائــل البحرينيــة المتعففــة

فضــل

بميزانية فاقت  20ألف دينار .وقد تضمنت التبرعات أربعة آالف دينار
الى جمعية الهالل األحمر ،وثالثة آالف دينار بحريني لجمعية البحرين
الخيريــة ،وتــم توزيــع المتبقــي مــن الميزانية علــى الجمعيــات الخيرية
التابعة للمدن والقرى من مختلف أنحاء مملكة البحرين .وعلى الصعيد
الداخلي لشركة يوسف خليل المؤيد وأوالده قدمت الشركة لموظفيها

للمشــروع

الخطة الزمنيــة المحددة والذي

البوعينيــن

تحــت مظلة فريق العمــل التابع

جــاء من حــرص القيــادة للتكلل

لمديريــة األشــغال العســكرية

باإلنجــازات المســتمرة والتــي

بقوة دفاع البحرين.

أثمــرت إلــى إنجــاز مشــاريع

عبــر اللــواء طبيــب
مــن جهتــهّ ،

متميــزة وبأيــد عاملــة محترفــة

الشــيخ ســلمان بــن عطيــة هللا

الســلة الرمضانية حيث أعرب الموظفون عن عميق امتنانهم وشكرهم
على هذه اللفتة الطيبة من شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده ووجهوا
جزيل الشكر والتقدير إلى إدارة الشركة وإلى عائلة المؤيد الكرام.

“روتانا” تستضيف أطفال “السنابل” على اإلفطار

بــهــدف نــشــر روح الــمــحــبــة والــعــطــف اإلنــســانــي

احتفــاال بقــدوم شــهر رمضــان ،ومــن أجل
نشــر روح المحبة والعطف اإلنساني الذي
يحــث عليهما الشــهر الفضيل ،اســتضافت

العصريــة فــي مملكة البحريــن ،زواره

فنــادق روتانــا فــي البحريــن  65طفــا من

إلــى المشــاركة فــي األســبوع األخيــر

جمعيــة الســنابل لإلفطار فــي آرت روتانا،

من حملة “ســاهم بإســعاد المحتاجين

داون تــاون روتانــا وماجســتيك أرجــان

فــي رمضــان” فــي نســختها الثالثــة

مــن روتانــا .تــم اســتضافة األطفــال الــذي

عشــرة والتــي تهــدف إلــى تقديــم يــد

تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن  7و 16ســنة

العــون لألســر ذات الدخــل المحــدود

إلــى بوفيهــات الفنــادق الثالثــة المميــزة.

خالل الشهر الفضيل.

استمتع األطفال بوقتهم من خالل تجربة

» »ويمكن للعائالت واألطفال
الذين يزورون مركز “سيتي
سنتر البحرين” مواصلة التبرع
بالمالبس والكتب واأللعاب
والمواد الغذائية غير القابلة
للتلف في محطة جمع التبرعات
الموجودة بجانب البوابة رقم  4في
الطابق األول .وستتولى “الجمعية
اإلسالمية البحرينية” ،مهمة توزيع
المواد التي تم جمعها على األفراد
واألسر المحتاجة عبر مملكة
البحرين.

إلــى جانــب خيــارات عالميــة وأطبــاق
الحلويــات العديــدة .كمــا شــاركوا فــي
عرض أداء التنورة في فندق آرت روتانا،
واســتمتعوا بوقتهــم عنــد بركــة الســباحة
الخارجيــة فــي فنــدق ماجســتيك أرجــان
مــن روتانــا ،وقضوا وقتــا مميزا في فندق
داون تــاون روتانــا مــع مشــاهدة العــرض
تطلقهــا فنــادق روتانا فــي البحرين ،ضمن

الجديــة للتفاعــل مــع المجتمــع ودعــم

إطــار المبادرات التي تدعم جهود الفنادق

المنظمات الخيرية المحلية.

عــن ســعادته إلنجــاز مشــروع

رياديــة وحيويــة فــي مملكــة

مركــز البحريــن لــأورام حســب

البحرين.

“سيتي سنتر” يقدم يد العون لألسر ذات الدخل المحدود

األبــرز للتســوق والترفيــه والحيــاة

مجموعــة كبيــرة مــن األطبــاق الرمضانية

والتــي يمكــن اعتبارها مشــاريع

حملة إلسعاد المحتاجين في رمضان
دعا “ســيتي ســنتر البحرين” ،الوجهة

الحي الموسيقي.

وجــاء تكريــم شــركة مقــاوالت

إلــى جانــب االهتمــام المســتمر

قامــت لجنة يوســف وعائشــة المؤيــد لألعمــال الخيرية التابعة لشــركة

وتعــد هــذه واحــدة مــن المبــادرات التــي

الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية هللا آل خليفة.

الفائزون في مسابقة “^” بالتعاون مع “ميدوي”
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الدرزي :ســنبتعد عن المألوف بأســلوب مختلف وغير مسبوق
علي حسين

يبدأ مسرح البيادر استعداداته للعيد من خالل التحضير للمسرحية الكوميديا “زهايمر”،
المسرحية من تأليف يعقوب يوسف وإخراج عبدهللا الدرزي ،وتمثيل نخبة من الفنانين
منهــم غــادة الفيحانــي ومحمد صقر وعبدهللا الــدرزي وعبدالرحمن صابر وأحمد الســادة
وتركــي الــذوادي وفاطمــة عبدالعزيــز ومحمــد حســن والعديــد مــن الوجــوه الشــابة على
خشبة مسرح مركز المحرق الشبابي النموذجي من أول أيام العيد.
تــدور أحــداث المســرحية حول قضيــة البر

السوشــل ميديــا ســاعد علــى نشــر العديــد

بالوالديــن ،بصــورة عامــة تعتبر المســرحية

مــن قضايــا عقــوق الوالديــن وأثبــت ازدياد

اجتماعيــة وكوميديا هادفة تتطرق للعديد

أعدادهــا بشــكل غريــب ومخيــف ،ومــن

مــن قضايــا المجتمــع بطريقــة كوميديــة

جانبنــا كممثليــن يجــب أن نتطــرق لمثــل

جميلــة ،وتحمــل في مضمونها رســالة نبيلة

هــذه القضايا التي تأثر ســل ًبا على المجتمع،

وهــي البر بالوالدين“ .البــاد” زارت بروفات

ليلة القدر خير من ألف شهر
لــم يَ علــم بهــا ،ألن النبــي صلــى

تحــ ِري موعــد ليلــة القــدر كل
عــام في شــهر رمضان من أجل

“من قام
هللا عليــه وســلم قــالَ :

المســلمون فــي بقــاع األرض

ولم يقل صلى هللا عليه وســلم

كافــة كي ينالــوا خيره الجزيل؛

“عالمً ــا بهــا” ،ولــو كان العلــم
ً
شــرطا في حصول هذا الثواب

ألــف شــهر ،ســواء وافقوهــا أم
لــم يوافقوهــا ،وإن لــم يتعرفوا

لبينــه الرســول صلــى هللا عليه
َّ

وسلم.

على عالماتها ،وفي هذا يقول

وقــد كان النبــي يخــص هــذه

الشــيخ العالمــة ابــن عثيميــن:

الليالــي بمزيــد اجتهــاد ال يفعله

“إن اإلنســان ينــال أجرهــا وإن

في العشرين األول.

تكثيــف العبــادات أمــرٌ يجتهــد

فصيامهــا وقيامهــا خيــرٌ مــن

ليلــة القــدر إيما ًنــا واحتســابًا”،

أؤ ّدي في المســرحية شــخصية امرأة كبيرة

المسرحية وأدارت حوارًا مع الفنانين.

فــي الســن مصابــة بالزهايمــر ،والجديد في

* مخــرج العمــل عبــدهللا الــدرزي“ :عمــل

هــذا العمل هو عودتــي للتمثيل بعد انقطاع

(زهايمــر) هو بمثابة التحدي لنا على إخراج

دام خمــس ســنوات وتعتبــر هذه المشــاركة

العمــل بصــورة ومســتوى عــال ،والتحــدي

األولى لي مع مسرح البيادر.

اآلخــر هــو تقديــم عمــل بأســلوب جديــد

* الفنــان محمــد صقر“ :مســرح البيادر وبعد
ٍّ
بتحد
انقطــاع لمدة ســنتين يأتي هــذا العام

نبتعــد عن بســاطة الطــرح فــي القضايا إلى

جديد بوجود العديد من األســماء الجديدة

تمــس المواطــن ،كــون الجمهــور يريــد مــن

والشابة من خالل مسرحية (زهايمر) ،فكرة

الممثــل أن يعــرض ما يعاني منــه من هموم

العمل جديدة بعض الشي على الجمهور ،إذ
ّ
نســلط الضوء علــى قضية عقــوق الوالدين

المألــوف بأســلوب مختلــف وغيــر مســبوق،

بطابــع كوميــدي جميــل ،وســنتطرق إلــى

ومغايــر عــن مــا يقــدم فــي الســاحة ،إذ لــن

وقضايــا اجتماعيــة ولكــن ســنبتعد عــن
فــي العمــل نحــاول إيصــال رســالة تتعلــق

بعــض مشــاكل وقضايــا المجتمــع ،أمثل في

واقعــي وخفيــف ،يعــرض إحــدى المشــاكل

نعــرض فيــه قضيــة مهمــة وهــي قضيــة

بقضيــة عقــوق الوالديــن مــن خــال مــرض

المســرحية شــخصية (أبــو جاســم) رجــل

التــي يعانــي منهــا المجتمــع ويقــدم رســالة

عقــوق الوالديــن ،نحمــل من خــال العمل

الزهايمــر الــذي مــن الممكــن أن يكــون نعمة

كبيــر فــي الســن مصــاب بالزهايمــر ،يعيــش
فــي منزلــه وحيــ ًدا مــع زوجتــه بعــد انقطاع

إنســانية مهمــه نتمنــى أن يؤخــذ بهــا ،أؤدي

رســالة ســتالمس قلوب الجمهور بطريقة

فــي المســرحية شــخصية (الســارق) ولكــن

بســيطة وجميلــة ،أمثــل فــي المســرحية

للجمهور.

أبنائهم عن زيارتهم ،نعد الجمهور من خالل

هذا الســارق مختلف بســبب كونه لم يسرق

شــخصيتين ،األولــى رجل كبير في الســن

* الفنانــة غــادة الفيحانــي“ :بصــورة عامــة

(البالد) على تقديم عمل جميل ومميز ينال

العمــل يعــرض أكثــر مــن قضيــة موجــوده

استحسانهم.

ويعانــي منهــا المجتمع ،وأهمها بالنســبة لي

* الفنــان عبدالرحمــن صابر“ :عمــل (زهايمر)

قضيــة بــر الوالديــن ،فــي اآلونــة األخيــرة

من األعمال المفضلة لي وهو عمل كوميدي

أو نقمة ،ودوري في العمل سيكون مفاجئة

شــي ًئا ،أتمنــى من الجمهــور الحضور لمعرفة

مصــاب بالزهايمــر والشــخصية الثانيــة

ما تخفيه هذه الشخصية.

شــخصية مديــر ،أتمنــى مــن الجمهــور

* الفنــان تركــي الــذوادي“ :العمل كوميدي

الكريــم تشــريفنا بالحضــور فــي أول أيــام

وقائم على نجوم وطاقات شبابية رائعة،

عيد الفطر.

نانسي تتفوق

حقيقة اخاصمك

 4أغنيات لرهف

تربعت نانسي عجرم على عرش موقع تبادل الصور والفيديوهات

كشــفت الفنانة التونســية لطيفة أن الشــاعر الغنائي فوزي

أرجعت المطربة رهف جيتارا قلة أعمالها الفنية إلى اهتمامها

متابعيهــا إلــى  20مليونًا ،وهــو العدد األكبر حتــى اآلن بين

الفنانــة نانســي عجــرم ،لكنهــا رفضتهــا وأوضحت خالل

للتأني واختيار ألوان جديدة لم تقدمها من قبل.

“إنســتغرام” واحتلت المرتبــة األولى من خــال وصول عدد
مشاهير الشرق األوسط.

وكانت نانســي قد حلت ضيفة في برنامج “مجموعة إنسان”

لإلعالمي السعودي علي العلياني ،وتحدثت في مواضيع كثيرة

عــن حياتها الخاصة والمهنيــة ،ومن أهمها إشــارتها إلى أنها قد

تفكر في اعتزال الفن لسبب يتعلق بحاجة زوجها وبناتها إليها.

بانتقاء األعمال وعــدم التكرار لمجرد الظهــور ،مما دفعها

إبراهيــم عرض عليها أغنية “أخاصمــك آه” قبل أن تغنيها

وكشفت جيتارا استعدادها قريب ًا لإلعالن عن صدور أحدث

حلولها ضيفة على اإلعالمية عائشة عثمان ،مقدمة برنامج

أعمالهــا ،وهــي  4أغنيات مختلفة ،اثنتــان منها في صورة

“عايشة شــو” ،عبر شاشــتي “النهار” و”القاهرة والناس”،

“دويتــو” غنائي بالمشــاركة مع نجمين عراقييــن وأغنيتان

أنها رفضــت األغنيــة ،ألن أغنيتها “أصالحــك وماله” ،كانت

بصوتها منفردة ،موضحة أن انشــغال الموزعين في المواســم

حققــت نجاحً ا كبيرًا في هذا الوقت وقالت :عندما غنّت نانســي

األخيرة ،كان سبب ًا في تأخر صدور األعمال.

األغنية عشقتها ،وأنا بموت في نانسي وأحبها على المستوى الشخصي.

السبت

للتواصل واإلضافة:
tariq.albahar@albiladpress.com

مجلس الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة  39465800الرفاع الغربي

مجلس أبناء المرحوم حسن بن سرور النعيمي  33312621أم الحصم

مجلس خميس بن حمد الرميحي  39451854جو

مجلس مازن أحمد العمران  39665552الماحوز

مجلس الدوي  39462552المحرق

مجلس ناصر محمد جميل العريض  38387916السقية

مجلس محمد أحمد الجزاف  39470550عراد

مجلس الخاجة  36666924مقابل جامع السيف

مجلس مجيد عيسى الزيرة  39694544كرانه
مجلس أبناء محسن العرجاني  33000388مدينة حمد
مجلس أبناء أحمد بن عبدالرحمن الزياني  17661400الرفاع الغربي
مجلس علي حمود الفرج  39668281مدينة حمد
مجلس محمد جاسم أحمد عليوي وإخوانه  39644611بوقوة
مجلس مهنا البوعينين  36668263المحرق
مجلس يوسف أحمد سيادي  39665044البسيتين
مجلس خوات دنيا (مجلس نسائي)  35520520البسيتين
مجلس أبناء السيد محمد صالح عدنان الموسوي  33737797القريه
مجلس علي حمود الفرج  39668281مدينة حمد
مجلس عبداهلل بن حمود القحطاني  33060888الرفاع الغربي
مجلس أبناء االستاذ جمعة بن جعفر المنديل  39644010مدينة عيسى
مجلس سلمان خالد سبت السبيعي  33300045الرفاع الشرقي

مجلس حسين علي بوكنان وإخوانه  39453575البرهامة
مجلس أحمد محمد البنا  39632500جمعية البحرين لرعاية الوالدين
مجلس عيسى بن أحمد الجودر  39440949قاللي
مجلس سيد شرف سيد جعفر سيد أحمد محمود  39658800القرية
مجلس أحمد عبد الرسول رجب وأوالده  39605221بني جمرة
مجلس ميرزا أحمد علي  66762555شرق باربار
مجلس محمد الدرازي  39655977باربار
مجلس عباس حسن  39643380بوري
مجلس عبدالرسول حسن ابراهيم  39410697بوري
مجلس الحاج عبداهلل ابراهيم شيبو  36828666بوري
مجلس جاسم حسن عبد العال  39605262المالكية
مجلس خالد عبداهلل المناصير  39618818مدينة حمد

مجلس المرحوم الحاج احمد عبدالرسول بن رجب وابنائه بني جمرة

مجلس النشابة  39683770مدينة حمد

مجلس عائلة العوضي  39323932مجمع العوضي

مجلس يوسف الجاسم  39650676الرفاع الشرقي

مجلس حسن عيد بوخماس  39652626الجفير

مجلس المحامي حمد جاسم الحربي وأوالده  17776166الرفاع الشرقي

مجلس محمد يوسف جالل وأوالده  39677880العدلية

مجلس ناصر بن محمد بن متعب الذوادي  39696460الزالق

tariq_albahhar

صحتك مع الصوم

23

السبت
 1يونيو 2019
 27رمضان 1440

الفواكه المجففة
إن تنــاول الفواكــه المجففــة مــن العــادات التقليدية التي يبــدأ بها الصائم
ّ
وجبــة إفطــاره .إذ تحتــوي هــذه الفواكــه علــى الفيتامينــات والبروتينــات

واألليــاف الغذائيــة ،وتعــ ّد البديــل المثالــي للوجبــات الخفيفــة الغنيــة
بالسعرات الحرارية .في شهر رمضان ،يساعد تناول الفواكه المجففة في
تزويــد الجســم بالســكر الطبيعي الذي يحــوّ ل إلى طاقــة إضافة لتعويض
الســوائل التــي خســرها خــال ســاعات الصــوم .وبالرغم من هــذه الفوائد
المتنوعة ،تنصح اختصاصية التغذية جويل فرحة في حديث مع “النهار”

المذيع المتألق عماد عبداهلل

بتناول الفواكه المجففة بكميات معتدلة.

فوائد أهم الفواكه المجففة

إعداد :علي حسين

مع حلول شــهر رمضان المبارك ،ومن المتعارف في هذا الشــهر الكريم أن تكثر األعمال التلفزيونية التي يقوم فيها الفنانون بأداء

» »المشمش المجفف

أدوار في الغالب ما تكون بعيدة عن شخصياتهم الحقيقية ،إذ يجسدون أدوارا أخرى عديدة ،وفي العادة تدور في ذهن المشاهد

1.1يساهم في تحسين النظر لغناه بالفيتامين  AوE

تســاؤالت عــن حياتهــم الطبيعيــة وكيــف يقضون أيامهم ،اســتطلعت “مســافات البالد“ مع بعــض الفنانين البحرينييــن والخليجيين

2.2يقوي جهاز المناعة

للتعرف على حياتهم اليومية في شهر رمضان الكريم وعن كيفية قضاء الشهر الكريم وما طقوسهم الخاصة التي يتبعونها خالل

3.3غني بمضادات األكسدة

الشــهر الفضيــل ومــا البرامــج المفضلــة لهــم بعيــدا عــن أجــواء العمل والروتين باقي أشــهر الســنة ،وهل كانــت جديــدة أم أنها اتت

يحسن من عملية الجهاز الهضمي ما يقلل فرص اإلصابة
ّ
4.4

تواصال لعادات قديمة تأصلت في وجدانهم واستمروا في تأديتها على مرّ السنوات الماضية.

باإلمساك

5.5يغذي البشرة

6.6يحافظ على صحة العظام
» »التمر

7.7مصدر عال للحديد غني بالسكر يعالج مشكلة اإلمساك كونه غنيًّ ا
باأللياف

8.8يعالج الدوار والصداع ويؤمن توازن الجسم

» »الزبيب

1.1يساعد في عملية الهضم الحتوائه على األلياف

2.2يعزّز وظيفة األعصاب لغناه بالفيتامين “ب”

3.3يقوي العظام ألنه يتضمن معادن عدّ ة كالبوتاسيوم والكالسيوم
والفوسفور.

تســتعد الفنانــة البحرينيــة حنــان رضــا

الرمضانــي بقولــه :رمضان كريم لصحيفة

اتناولهــا فــي العمــل ،مــا عدا يــوم الجمعة

البالد ومتابعيها الكرام ،شهر رمضان شهر

اذ نتجمــع مــع االهــل واالصدقــاء وهــذا

كريــم يمتاز باالجــواء الدينية التي تقرب

لــن يحــدث هــذا العــام بســبب ارتباطــي
بالعمل المســرحي اذا ُنطــل على الجمهور

والدعــاء وغيرهــا مــن االمــور الدينيــة،
ً
وايضــا ال يخلــو مــن العــادات االجتماعية

الكريــم من خالل مســرحية (عنتر مو ابن

العبــد الــى ربــه مــن خــال قــراءة القــران

9.9يمدّ الجسم بحيوية وطاقة ويجدد نشاطه

حفل لحنان رضا
في العيد

المذيــع المتألق عماد عبدهللا يســرد يومه

زمالئــي فــي العمل وحتى وجبــة االفطار

شداد) مع كوكبة من نجوم دولة الكويت،

ً
خصوصا
التــي تقــرب الفــرد من االخريــن

المســرحية مــن تأليــف واخــراج الفنــان

مــع كثــرة التجمعــات فــي هــذا الشــهر،

الكويتــي خالد بوصخر واشــراف عبدهللا

بالنســبة لي وبحكم عملي االذاعي اقضي

الصــران وتمثيل نخبة مــن الفنانين منهم

يومــي الرمضاني في العمل بحيث اذهب
ً
عصــرا حتــى منتصــف
مــن الخامســة

اميــن الصايــغ وعبــدهللا بهمــن واحمــد
مجلــي ومنيــرة محمــد وخالــد بوصخــر

الليــل ،اذ اقضــي اغلــب ايــام رمضــان مــع

وســعود الشــويعي ومحمــد الطاحــون

سويد ينضم إلى “جنون  7نجوم”
محرر مسافات
انضــم الفنــان القديــر عبــدهللا ســويد إلــى

الموســيقي يوســف النجــدي وتصميــم

فريــق عمــل مســرحية “جنــون  7نجــوم”

الديكــور علــي الفــردان وتصميــم المالبــس

مــن تأليــف جمــال الصقــر وإخــراج إســحاق

واإلكسسوارات فرح توفيق ورسم وتصميم

عبــدهللا والمزمــع عرضهــا ابتــداءً مــن ثانــي

لوحــات الرمــال زهــرة الناصــر ،والتصويــر

أيــام عيــد الفطــر علــى خشــبة مســرح نــادي

الفوتوغرافــي يوســف ســلطان واإلشــراف

مدينــة عيســى .ويشــارك فــي العمــل نخبــة

العــام احمــد جاســم العكبــري ،.مديــر اإلنتاج

مــن الفنانيــن ،الممثلــون :مصطفــى رشــيد،

مالك الحداد ومتابع إنتاج جعفر الحمر.

محمــد شــاهين ،محمــد بوســعد ،نســرين

يجدر بالذكر أن الفنان ســويد كان قد أدخل

شــريف ،خليــل إبراهيــم ،إيمــان قمبــر ،هبــة

بدايــة شــهر رمضــان إلــى المستشــفى بعــد

قطــب ،محمــد جاســم ،رزان علــي ،والتأليف

تعرضه لوعكة صحية.

الكويت محطة مهمة في حياتي

الــقــفــاص :ال أســتــطــيــع االعـــتـــذار لــهــدى حسين

يخــوض المخــرج البحرينــي محمــد القفــاص الســباق الرمضاني من خالل مسلســلين همــا “عذراء” للفنانة شــجون الهاجــري وبطولة
مجموعة من الفنانين المميزين إلى جانب مسلسل “أمنيات بعيدة” للفنانة القديرة هدى حسين في ثاني تعاون بينهما على التوالي
بعد أن قدما خالل رمضان الماضي “عطر الروح”.
وأكــد القفــاص أن الكويــت محطــة
مهمــة فــي حياتــه الفنيــة ،ألنهــا “منــارة
الفــن وتعلمنــا ومــا زلنــا نتعلــم الكثيــر مــن
هــذه األرض الطيبــة” ،مبينًــا أنــه ال يؤيــد

“عذراء” قبل رمضان ،وجاء قرار الشــركة

يونيــو المقبــل ،وقالــت حنــان“ ،أطــل على

المنتجــة لعرضــه فــي الســباق الرمضانــي

الجمهــور بلــوك جديــد فــي الحفــل الــذي

إلى جانب “أمنيات بعيدة” والذي كنت قد

أقــدم خالله مجموعة مميزة من األغنيات

قطعت وع ًدا للفنانة القديرة هدى حســين

أتمنــى أن تنــال رضــى جمهــوري” ،مؤكــدة

بالتعــاون معهــا فــي هــذا العمــل ،لذلــك ال

أنهــا تحــرص علــى صياغة برنامــج متنوع

أكن
أســتطيع االعتــذار لهذه النجمــة التي
ّ

يرضي جميع األذواق.

لهــا كل التقديــر وأعتقد ليس هناك مخرج

الجدير بالذكر أن حنان رضا أطلقت أغنية

يفــوّ ت فرصــة التعــاون معهــا ،لذلــك فــإن

بعنــوان “إال زعلــك” ،مــع المطــرب خالــد

عــرض العملين في نفــس الوقت كان غير

بوصخــر ،وتنتظــر العديد مــن البرامج في

متعمد.

الفترة المقبلة.

مطبخ

آثار البحرين في “ ”Historiaالفرنسية
التاريخية التي تعكس غنى وعراقة أرض المملكة ،كما أعطت
لليونسكو والمواقع
ّ

المكونات

ويونيو 2019م والصادر باللغة الفرنسية

 1كوب طحين المطاحن جميع

نصائحها لزيارة بعض المواقع واألســواق ،وذلك في عددها الصادر لشــهري مايو
ّ
المجلة
فــي عناويــن متفرّ قــة تح ّدثــت

االستعماالت

منــذ مقدمتهــا عــن العمــق التاريخــي

كوب طحين أرز

للبحريــن وكيــف اســتطاعت أن تضــع

وشــ ّدد علــى أهميــة الــدور الــذي تلعبــه

الموســيقى التصويرية التي يعتبرها أحد

خصوصا من ناحية
ً
عناصــر أي عمل فنــي

أهم دعائم نجاح أي مشروع درامي.

خنفروش في الفرن

ً
صفحــة لمملكــة البحريــن وتاريخهــا
خصصــت مجلــة “ ”Historiaالفرنســية 18
ّ
ّ
المســجلة على الئحة التراث اإلنســاني العالمي
توقفت عنــد معالمها
وآثارهــا ،كمــا

مع الشيف
فجر المنصوري

 4بيضات

حتــى اليــوم موقعيــن علــى الئحــة

كوب سكر

التــراث اإلنســاني العالمــي لليونســكو

كوب زيت

(موقــع قلعــة البحرين وطريــق اللؤلؤ)،
كمــا ذكــرت أن هيئــة البحريــن للثقافــة

فنجان ماء ورد منقوع مع زعفران

واآلثار وبالتنســيق مع المركز اإلقليمي

ملعقة شاي بكنج باودر

العربــي للتــراث العالمــي تتابــع دراســة

ملعقة طعام هيل

وضع أكثر من موقع على هذه الالئحة
ً
ترويجــا لــإرث الحضــاري ألرض

ملعقة شاي فانيال

البحرين
ّ
ّ
المجلــة عنــد
توقفــت
وفــي “بانورامــا”

عنــد بعــض بيوت طريــق اللؤلــؤ كبيت

الى مسلســات الرمضانيــة يقول“ :انا من

ضيق الوقت”.

بمسلســلين “ولكــن شــاء القــدر أن أصــوّ ر

المقبــل بأحــد الفنــادق فــي البحريــن5 ،

اللؤلــؤ المصمــم مــن قبــل المهنــدس
ً
متوقفــة
العالمــي فاليريــو أولجياتــي،

مســرح الجامعــة الخليجيــة” .وباإلشــارة

القصبــي ،وال اتابــع اعمــاال اخــرى بســبب

أن يخــوض الفنــان الســباق الرمضانــي

إلحيــاء حفــل جماهيري خــال عيد الفطر

تاريــخ البحــر واللؤلــؤ في المحــرّ ق كما
ّ
ســلطت الضوء على مركــز زوار تاريخ

والعديــد مــن الوجوه الشــابة على خشــبة

متابعــي مسلســل العاصوف للفنــان ناصر

سمسم للتزيين
فخــرو وبيت العلــوي ،وصناعة قوارب
الصيــد والمهــن المتعلقــة باللؤلــؤ .هــذا
ً
عددا من صفحاتها للمدافن
وخصصت
األثريّ ة التي ُتبهر الناظر إليها.

الفانيال ،الزيت والهيل وماء الورد في

اتركي العجينة تتخمر لمدة 10

الخطوات

الخالط الكهربائي.

دقائق.

اخلطي المقادير الجافة وأضيفيها

ضعي الخليط في قالب الكب كيك

اخلطي كال من السكر ،البيض،

إلى الخليط.

وضعيه في الفرن حتى ينضج.
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تســبب مقطــع فيديــو لطلبــة المرحلــة

عــن اســتخدامهم ســماعات للغــش فــي

الثانويــة فــي الكويــت ،فــي ضجــة كبيــرة،

االختبــارات .وأكــد الطــاب أن هناك طالبًا

بعــد إقرارهــم اللجوء إلى وســائل مختلفة

يستخدمون الســماعات ،مشيرين إلى أنها

للغــش فــي االمتحانــات .وعبــر النشــطاء

متوافــرة فــي الكويــت وتتــراوح أســعارها

واألكاديميــون في الكويت عن اســتيائهم،

بيــن  30و 35دينــارًا .ومــن جانبهــم ،انتقــد

وطالبــوا بإعــادة االمتحانــات لهــؤالء

مســؤولون فــي البــاد وبينهــم النــواب مــا

الطلبــة بعد اعترافهــم وتصريحهم بالغش.

جاء في الفيديو ،بسبب جرأة الطلبة على

وظهــر الطــاب فــي المقطــع كاشــفين

مجاهرتهم بالغش.

هنود يؤدون صالة الجمعة األخيرة من شهر رمضان
المبارك في مسجد الجامع في األحياء القديمة من
نيودلهي (اف ب)

انتقادات شديدة لمسابقة
“ملكة جمال الهند”
تعرّضــت مســابقة ملكــة جمــال الهند النتقــادات حــادة على مواقــع التواصل
االجتماعــي ،بســبب غيــاب التنــوع ،واقتصــار المســابقة علــى ذوات البشــرة
البيضاء.
وثارت االنتقادات بعدما نشرت صحيفة “تايمز أوف إنديا” ،الهندية الناطقة
باإلنجليزية ،صورة المرشحات الثالثين اللواتي وصلن إلى األدوار اإلقصائية
تحت عنوان “من ستحصل على لقب ملكة جمال الهند هذا العام؟”.
وعلى موقع تويتر ،شارك المستخدم “لو براون جيمس” صورة من الصحيفة
وأرفقها بتعليق ساخر ،متسائالً“ :ما الخطأ في هذه الصورة؟”.
وأثار السؤال عشرات الردود التي جاءت أغلبها بأن “كل النساء بيضاوات”،
فيما رد أحد المستخدمين قائالً“ :ثمة كثير من البياض هنا”.
وسخر مستخدمون آخرون لموقع تويتر ،من أن صور المرشحات أقرب إلى
إعالن لـ”كريم تبييض البشرة” ،بسبب لون البشرة الفاتح.

ً
تشابها كبيرًا فيما بينهن
ومن يرى صور المرشحات النهائيات للمسابقة ،يجد

من حيث اللون والشكل تقري ًبا وحتى المكياج.

عسل النحل يعالج قروح الفم كالدواء

“حركة يد” بسيطة تحمي من السكتة الدماغية

قال علماء إن للعســل دورًا فعاالً في محاربة قروح الفم ،بحســب ما نشــرته صحيفة “ديلي

كشــفت دراســة حديثــة أن الضغط البســيط

ميل” البريطانية.

علــى الذراع والســاق قــد يفيد الدمــاغ ،وأن
الضغــط اإلضافــي قــد يســاعد فــي تنظيــم
تدفق الدم إلى الدماغ ،كما يزيد مســتويات
الجزيئات الواقية من السكتة الدماغية.
ووجــدت الدراســة أن األشــخاص الذيــن
يضعــون جهــاز ضغــط الــدم المحمــول علــى
الــذراع أو الســاق لعــدة دقائــق ،فإنهــم
يختبــرون ســيطرة أكبــر علــى تدفــق الــدم
إلــى أدمغتهــمً ،
وفقــا لمــا نقلــه موقــع “اليــف

إجراء ضغط الدم على الساق أو الذراع قد يمنع السكتة الدماغية

ســاينس” عــن دراســة أجراهــا مجموعــة
مــن الباحثيــن ُ
ونشــرت فــي مجلــة “طــب

والساقين ،قد يجعلها أكثر مرونة عندما تنشأ

ضعــف التنظيــم الذاتــي للدماغ قــد يزيد من

األعصاب” األربعاء.

مشــاكل .على ســبيل المثال ،قد يكون القلب

خطــر إصابته بالســكتة الدماغية ..وال يوجد

وأفــاد الباحثــون أن هــذه الطريقــة زادت
ً
أيضــا من مســتويات الجزيئــات الواقية في

المــدرب أكثــر مقاومــة للتغيــرات فــي تدفــق
الــدم خــال نوبــة قلبيــة .وقــال الباحثون إن

حاليــا أي تقريــر عن كيفية تحســين التنظيم
ًّ
الذاتــي للدمــاغ مــن أجــل تقليــل المخاطــر”.

الــدم ،والتــي ســبق أن ذكــرت دراســات أنهــا

مثل هذا التدريب قد يســمح للدماغ بتنظيم

ويشعر الباحثون بالتفاؤل بأن هذه الضغوط

وقائيــا فــي الدمــاغ ،مثــل منــع
تلعــب دورًا
ًّ

تدفــق دم العضــو بشــكل أفضــل ،علــى الرغم

البسيطة على الذراعين والساقين قد تساعد

مــن التغيــرات فــي ضغط الــدم ،وهــي عملية

فــي تقليل خطر اإلصابة بالســكتة الدماغية،

وقــد أشــارت األبحــاث الســابقة إلــى أن

تسمى “التنظيم الذاتي للدماغ” .وقال طبيب

ولكــن ســتكون هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن

“تدريــب” أعضــاء الجســم عــن طريــق تقييد

األعصــاب فــي المستشــفى األول بجامعــة

الدراســات واألبحــاث قبــل أن يتــم التوصــل

تدفــق الــدم ،وبالتالــي األكســجين ،إليهــا مــن

جيليــن فــي الصيــن ،الباحــث فــي الدراســة،

إلى أي استنتاجات حول الوقاية من السكتة

خــال الضغــط بشــكل دوري علــى الذراعيــن

الدكتــور يــي يانــغ“ :مــن المعتقــد عمومً ــا أن

الدماغية.

السكتة الدماغية.

ابن رئيس

الشيشان يمثل

في “قيامة أرطغرل”
شــارك االبــن الثالــث لرئيــس الشيشــان
رمضــان قديــروف ،آدم ،البالــغ مــن العمــر
 11عامً ا في تصوير المسلســل التلفزيوني
التركي الشهير “قيامة أرطغرل”.
وكتب عم آدم ،رئيس إدارة منطقة شــالي
توربــال علــي إبراهيمــوف على إنســتغرام
أن آدم “أظهــر كل قدراتــه فــي تصويــر

تصدع جديد في العائلة المالكة في بريطانيا
في أحدث تطور للتصدع الملكي ،انفصل األمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل
عن شراكتهما مع دوقة ودوقة كمبردج وليام وكيت في جمعية خيرية مؤسسة ملكية.
وكان أفــراد العائلــة المالكــة األربــع ظهــروا على

أن هــاري وميغــان ســيتابعان أعمالهمــا الخيرية

خشــبة المســرح معً ا في الربيع الماضي لحضور

بشكل منفصل عن جمعية .Q&A

أول اجتمــاع لجمعيــة  Q&Aوهــي مؤسســة

وعلق المحللون الملكيون على أن هذا االنفصال

ملكية.

لن يشــكل نهاية التعاون في المشــاريع بالنســبة

وكان مــن المفتــرض أن يكــون هــذا الحــدث

لألفراد األربع ،لكن يمثل ضربة كبيرة للمؤسسة

ســنويًّا ،لكــن بعــد  15شــهرًا فقــط مــن الظهــور

الخيريــة الملكيــة ،التــي انضمــت إليهــا ميغــان

األول والوحيــد لألفــراد األربــع ،كشــفت “الصن”

رسميا بعد زواجها في شهر مايو الماضي.
ًّ

الفــم وتســتغرق الكثير من الوقــت لالختفاء

للفيروسات ،ال تحتاج إلى وصفة من طبيب.

مــن جديــد .وال ترتبط قــروح الفــم باإلصابة

تبيــن أن أحــد أنــواع العســل المشــتق مــن

بالبــرد ،أو الــزكام ،وإنمــا تحــدث نتيجــة

رحيــق زهــور شــجرة فــي نيوزيلنــدا له نفس

لإلصابــة بفيــروس يســمّ ى  ،HSVينتقــل عن

مفعــول الــدواء ،حيــث تــم تجربتــه بنجــاح

طريــق تقبيــل شــخص مصــاب بــه ،وتظهــر

وساهم في شفاء تلك القروح.

تدخين األب يضر بصحة الرضيع
كشفت دراسة حديثة ،أن التدخين على مقربة من النساء الحوامل ،يزيد عرضتهن إلنجاب
رضع يعانون الربو في فترة الحقة من حياتهم.

خصوصية ابنه

يواجه رجل إســباني السجن لمدة عامين،
بعد أن ّ
وجهت له النيابة قبل يومين تهمة

بانتهــاك خصوصيــة طفلــه البالغ مــن العمر
 10ســنوات ،بحســب مــا ذكــرت وســائل
إعالم محلية.
فــي جلســة اســتماع فــي مدينة إشــبيلية،
اتهمــت النيابــة األب بخــرق خصوصيــة
طفله ،من خالل فتح رسالة موجهة البنه،
وهو أمر غير مخول به.
واســتخدمت المحكمة الرسالة المفتوحة
كدليــل إدانــة ضــد األب ،بســبب انتهاكــه
خصوصيــة طفلــه ،والقيــام بفتــح رســائله
من دون علمه.

وبحســب مــا نقلــت صحيفــة “التليغــراف”

لــدى الرضيــع ،وهــذا األمــر يزيــد عرضــة

البريطانيــة ،فــإن علمــاء مختصيــن فــي

اإلصابــة بالربــو .وتمكن أهمية هذه الدراســة

الحمــض النــووي ،اكتشــفوا تغييــرًا فــي

في كونها أول دراســة جينية ،أما في الفترة

الشيفرة الجينية لدى المدخنين وأبنائهم.

السابقة ،فكان الباحثون يركزون بشكل كبير

والكشف عنها علنًا.

مستشــفى “بــو زين” فــي تايــوان ،أن الدخان

ووجدت الدراسة األطفال الذين كان آباؤهم
ً
تعرضــا
يدخنــون بشــراهة ،أصبحــوا أكثــر

من شأنه أن يؤثر على تطور الجهاز المناعي

لإلصابة بالربو بنسبة .% 35

» »ومن خالل محاميها ،طلبت
المرأة عقوبة السجن لمدة عامين
وتعويضات تصل إلى  3000يورو
( 3340دوالر) بسبب هذا االنتهاك.

وأوردت الدراســة التــي أجريــت فــي
الــذي ينفثــه المدخنــون أو أشــخاص آخرون

على النساء الحوامل الالئي يدخنن.

وكانت والدة الصبي قد اتخذت إجراءات
قانونيــة ضــد زوجهــا الســابق ،متهمــة
إيــاه بقــراءة المعلومــات الخاصــة لطفلهــا

رجال
يحلِّقون في سماء
بريطانيا

فــي مشــاهد تبــدو وكأنهــا جــزء مــن فيلم
خيــال علميّ ،
وثق مقطــع فيديو مجموعة
مــن الرجــال وهــم يحلقــون فــي ســماء
المملكــة المتحــدة ،الجمعــة ،بفضــل بذالت

تعمــل بمحــركات نفاثــة .وتتميــز ُ
الحــات
بخمــس محركات تيربو نفاثة ،منهم اثنان
صغيــران علــى كل ذراع ،وواحد أكبر على
وقالــت شــركة غرافيتــي للصناعــات ،التي

المسلسل.

صنعــت ُ
الحــات ،إنهــا المــرة األولــى التــي

يحظى مسلســل “قيامة أرطغرل” بشعبية

تجعــل  3طياريــن يحلقــون فــي نفــس

كبيــرة فــي الشيشــان .وهــو مأخــوذ مــن

الوقت ،وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

تاريخ األتراك األوغوز المســلمين ،وتجري

» »وكان أحد الطيارين هو مؤسس

أحداثــة فــي القــرن الثالث عشــر ،ويحكي

الشركة البريطانية ورئيسها ،ويدعى

قصــة حيــاة أرطغــرل بــك ،والــد عثمــان

ريتشارد براونينغ .وقد بدأ التاجر

األول -مؤسس اإلمبراطورية العثمانية.

السابق في إعداد هذه المالبس في

» »في وقت سابق ،قال قديروف إنه

مرآبه الخاص مع أصدقاء له قبل عدة

وعائلته شاهدوا المسلسل .في

سنوات .ويعتزم براونينغ اآلن إنشاء

نهاية عام  ،2018أثناء زيارة إلى تركيا،
قام بزيارة ساحة التصوير ودعا

وهــي الجــروح الصغيــرة التــي تظهــر علــى

الفم ،وعادة ما يتم عالجها بكريمات مضادة

السجن النتهاكه

الظهر.

المسلســل” ،ونشــر مقطــع فيديــو مــن

الممثلين والمخرجين إلى الشيشان.

مــن الصعــب التخلــص مــن القــروح الفموية،

القــروح دائمً ــا على الفم ،ثم تنتقل إلى داخل

رجل يواجه

ويأتي هذا التصدع الملكي الجديد ،بعد أن انفصل هاري وميغان عن منزل كيت ووليام في قصر
كنسينغتون في لندن لتأسيس منزل خاص بهما.

أول سلسلة في العالم للمالبس

التي تعمل بمحركات نفاثة ،والتي

من المتوقع إطالقها في .2020

فلسطينية تصلي في باحة المسجد األقصى أمام مسجد قبة الصخرة في
القدس المحتلة (أ ف ب)

