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الكونغرس: سنرد على أي إجراء عدائي من إيران
وزيرا الدفاع 
والخارجية 
األميركيان 

باتريك 
شاناهان 

ومايك بومبيو 
يدليان ببيان 
بعد جلسة 
مغلقة في 
الكونغرس 
بشأن إيران 
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ــس، أن الــرئــيــس  ــغــرس، أمــ ــكــون أكـــد ال
ال  أنه  أوضــح  ترامب  دونالد  األميركي 
يريد الحرب مع إيران، لكنه لم يستبعد 

الخيار العسكري.
ــال عــضــو بــالــكــونــغــرس إن أمــيــركــا  وقــ
ســتــرد على إجـــراء عــدائــي مــن جانب 
تغيير سلوكها  إيــران  على  وإن  إيــران، 

فورا.
سياستها  تــواصــل  إيــــران  أن  وأضــــاف 
والعراق،  ولبنان  سوريا  في  العدوانية 

إلى  استمع  الكونغرس  أن  إلــى  مشيرا 
األميركي  الخارجية  وزيــر  من  إحاطة 
مايك بومبيو عن التهديدات اإليرانية، 
وأن األخير قال إنه ال يوجد توجه لشن 
حرب ضد إيران، لكنه أكد أن الواليات 

المتحدة سترد على أي تهديد إيراني.
مايك  األميركي،  الخارجية  وكان وزير 
بومبيو، قد قال في وقت سابق أمس 
إنــه “مــن الممكن جــدا” أن تكون إيــران 

تقف وراء اعتداءات الخليج العربي.
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We’re devoted to the classic.  
But reject the status quo. We  
keep the best of the past. The  
best watchmaking practices,  
the best designs. And push the  
boundaries of what’s new. Born  
for a purpose. Field-tested to  
the extreme. For those who 
 are up for anything. Those who  
face their fears. Those who re-
invent themselves every day.  
A TUDOR is #BornToDare 

PELAGOS

بعث رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رســالة خطية إلى المدير العام لمنظمة 
الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريســوس أعرب فيها ســموه عن بالغ شــكره وتقديره لمنظمة الصحة العالمية 
بعــد اإلعــان أمــس األول عــن تكريــم ســموه كقائــد عالمي فــي مجال الصحة، مشــيدا ســموه بالجهود التــي تقوم بها 

منظمة الصحة العالمية من مبادرات تدعم العمل اإلنساني والتوعوي في مختلف دول العالم.

وســلــمــت الـــرســـالـــة وزيـــــرة الــصــحــة 
فائقة الصالح حيث عقدت اجتماعا 
صباح أمس مع المدير العام لمنظمة 
هامش  على  وذلــك  العالمية  الصحة 
العامة  للجمعية   72 الـــدورة  أعــمــال 
للصحة العالمية المنعقدة في جنيف.

وأكد غيبريسوس أن تكريم صاحب 
جاء  ــوزراء  الـ رئيس  الملكي  السمو 
ــد في  ــ ــرائ ــ ــًرا لـــــدور ســـمـــوه ال ــديـ ــقـ تـ

في  العامة  الصحة  بقطاع  النهوض 
البحرين، وتكريما إلسهاماته  مملكة 
نجاحات  من  حققه  ومــا  ومبادراته 
ــال الــصــحــة،  ــجـ وإنـــــجـــــازات فــــي مـ
مشيدا بما يؤكد ما يحظى به سموه 
من تقدير دولي كبير على إنجازاته 
في مجال التنمية المستدامة بصفة 
ــة والـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي بــصــفــة  ــامـ عـ

خاصة”.

وقــالــت وزيــــرة الــصــحــة الــمــصــريــة، 
لمجلس  التنفيذي  المكتب  رئيسة 
زايـــد  ــة  هــال الـــعـــرب  الــصــحــة  وزراء 
تقديرا  يأتي  التكريم  “إن  كلمة  في 
ــارز الــذي  ــب لــلــدور الــســيــاســي ال منها 
السمو  صاحب  الـــوزراء  رئيس  أداه 
آل  سلمان  بن  خليفة  األمير  الملكي 
النهوض  قــيــادة  مــجــال  فــي  خليفة 
بالصحة العامة وما قدمه سموه من 

المجال  هــذا  فــي  ناجحة  ــادرات  مــب
رائدة في  البحرين دولة  جعلت من 

القطاع الصحي”.

المنامة - بنا

الجاللة  صاحب  البالد  عاهل  عن  صــدر 
أمر  خليفة  آل  عيسى  بــن  حمد  الملك 
بتعيين   2019 لسنة   )26( رقـــم  ملكي 
رئيس لديوان الرقابة المالية واإلدارية، 

جاء فيه:
بن  أحمد  الشيخ  ُيعين  االولـــى:  الــمــادة 
الرقابة  لديوان  رئيسًا  خليفة  آل  محمد 

المالية واإلدارية.
المادة الثانية: يعمل بهذا األمر من تاريخ 

صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمر ملكي بتعيين أحمد بن محمد رئيًسا لديوان الرقابة سمو رئيس الوزراء جعل البحرين رائدة في الصحة
“المنظمة العالمية” و “المجموعة العربية” تشيدان بمبادرات سموه الناجحة

المنامة - بنا

أعلنــت رئاســة األمــن العــام، عــن إجــراء تجربــة جزئيــة، لصفــارات 
اإلنــذار، فــي بعــض المناطــق، وذلــك ضمــن اإلجــراءات المعمــول بهــا 

ا لمراجعة الخطط الوطنية للطوارئ. دوريًّ

 وقالت رئاسة األمن العام: “ضمن 
ـــا  ــراءات الــمــعــمــول بــهــا دوريًّ ــ اإلجــ
لمراجعة الخطط الوطنية للطوارئ 
ــتــأكــد مـــن جــاهــزيــة  ــن بــيــنــهــا ال ومـ
صفارات اإلنذار، من المقّرر إجراء 
المناطق  بعض  في  جزئية  تجربة 

الساعة  من  بــدًءا  الصفارات  لهذه 
وتستمر  األربعاء  اليوم  11 صباح 

لمدة نصف ساعة”.
 ودعــت رئــاســة األمــن الــعــام كافة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن، إلـــى 

االطمئنان وعدم االنزعاج.

إجراء تجربة لصفارات اإلنذار اليوم
المنامة - بنا

جاللة الملك

)٠٤(-)٠٥(

سمو رئيس الوزراء

)٠٢(سمو رئيس الوزراء: إنشاء “التنسيقية العليا” بين المجالس البلدية والوزارات

البحرينية  االتـــصـــاالت  تنظيم  هــيــئــة  تــعــتــزم 
التي  األمنية  المخاطر  لتحديد  دراســة  إجــراء 
يمكن أن تعترض مستخدمي الهواتف المتنقلة 
البيانات والــهــواتــف في  اســتــخــدام  تــزايــد  مــع 
حتى  االجتماعي  والتواصل  المعامالت  إنجاز 

باتت جزءا أساسيًا من حياة المواطنين.

وطرحت الهيئة مناقصة عامة دولية للحصول 
على خــدمــات اســتــشــاريــة إلعـــداد دراســـة عن 
مستخدمي  تــهــدد  الــتــي  ــيــة  األمــن الــمــخــاطــر 

الهواتف النقالة.
التي  للمناقصة  الــتــقــدم  بـــاب  ــالق  إغـ وســيــتــم 
فتحتها الهيئة عبر مجلس المناقصات، بتاريخ 
مظاريف  فتح  يتم  أن  على  المقبل  يونيو   23

العطاءات في الشهر نفسه.

دراسة المخاطر األمنية لمستخدمي النقال
علي الفردان

)10(



المنامة - وزارة الداخلية

أعرب محافظة الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة عن اعتزازه بالتواصل مع المواطنين في إطار ما يربط أفراد 
المجتمع البحريني من أواصر متينة، تملؤها المحبة والتآخي والتعاضد والتحلي بروح المسؤولية تجاه بناء الوطن وتنميته وتقدمه، 

وقال سموه “أنظر إلى هذه اللقاءات األخوية بعين التقدير البالغ وبروح األسرة الواحدة التي يتصف بها المجتمع البحريني”.

جــاء ذلــك لــدى زيــارة ســموه، مســاء أمــس 
لعدد من مجالس أهالي مدينة عيسى.

أبنــاء  بــدور  إشــادته  عــن  ســموه،  وعّبــر 
المحافظة الجنوبيــة الذين كانوا واليزالون 
مــن  العطــاء  فــي  الصالــح  للمواطــن  مثــاال 
خــال جهودهــم التــي يبذلونهــا مــن أجــل 

رفعة الوطن وتقدمه.
وأضاف سموه “إن لقاءنا بالمواطنين يؤكد 

تاحمنــا وترابطنــا فــي البحريــن، ويعكــس 
المواطنيــن  شــؤون  متابعــة  علــى  حرصنــا 
والوقوف على احتياجاتهم بشــكل مباشــر، 
طيبــة  فرصــة  لهــي  الزيــارات  هــذه  وإن 

للتواصل مع أهالي المحافظة الجنوبية.
وأشــار ســموه إلــى أن المحافظــة ســتمضي 
قدمًا بعون هللا تعالى في مســيرتها الرائدة 
نحــو مزيــد مــن البنــاء والتطويــر مــن أجــل 

رفعــة الوطن وخير أبنائه وضمان مســتقبل 
زاهــر لألجيــال القادمــة فــي ظــل مــا يجمــع 

أهلها من محبة وتعاون وترابط.
عيســى  مدينــة  أهالــي  عبــر  جهتهــم،  مــن 
عــن تقديرهــم لللقــاء الــذي جمعهم بســموه 
والــذي يعتبر تكريســا للنهج األصيــل القائم 
علــى التواصــل الدائــم، مؤكديــن اعتزازهم 
الكبيــر بالعاقــة الوطيدة القائمة بين ســمو 

المحافظ واألهالي والتي بنيت على أســس 
االنتمــاء واإلخــاص لهــذا الوطن، شــاكرين 

ســموه علــى مــا يوليــه مــن اهتمــام وحرص 
مســتمر علــى تلبيــة احتياجــات ومتطلبات 

أهالي الجنوبية من خال توجيهات ســموه 
السديدة.

ــا بــالــمــواطــنــيــن يــعــكــس تــاحــمــنــا وتــرابــطــنــا ــاؤن ــق ــوبــيــة: ل ــجــن ســمــو مــحــافــظ ال

ماضــون قدًمــا نحــو مزيــد من البنـــاء والتطويــر

نتشرف بأن نرفع الى مقام

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
أطيب التهاني والتبريكات 

بمناسبة اإلعالن عن اختيار سموه من 
منظمة الصحة العالمية

قائد عالمي 
في سابقة هي األولى من نوعها في تاريخ المنظمة 

تأكيدًا للدور الذي يقوم به سموه في تعزيز مكانة ممكلة 
البحرين وخاصة المرتبطة باإلنسان

هل نقدم خدمات التوصيل اىل املنازل؟

تابعونا عىل

١٧سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

كالنعم

االسم

الهاتف

آخر موعد لتسلم املشاركات الساعة ١٠ مساًء يف نفس يوم املسابقة.

الرشوط:
توضع النسخة األصلية يف الصندوق املخصص للمسابقة يف مقر جريدة البالد.

ال يحق ملوظفي أسواق ميدوي / جريدة البالد و أقاربهم من الدرجة األوىل االشرتاك يف املسابقة.

اشرتك و احصل عىل فرصة الفوز بقسيمة تسوق بقيمة ٥٠ دينار يومياً

02local@albiladpress.com
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الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  عــن  صــدر 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، 
قرار رقم )8( لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام 
القرار رقم )17( لســنة 2009 بإنشــاء وتشكيل 
اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية 

والوزارات المعنية.
ونصــت المــادة األولــى مــن القــرار علــى أنــه، 
ُيســتبدل بنــص المــادة األولى من القــرار رقم 
اللجنــة  وتشــكيل  بإنشــاء   2009 لســنة   )17(

البلديــة  المجالــس  بيــن  العليــا  التنســيقية 
والوزارات المعنية، النص اآلتي:

تنشــأ لجنــة تســمى “اللجنــة التنســيقية العليا 
بين المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة 
وبيــن الوزارات المعنية” ويشــار إليها في هذا 

القرار بكلمة اللجنة.
تشــكل اللجنة برئاســة وزير األشغال وشؤون 
البلديــات والتخطيط العمراني، وعضوية كل 

من:
نائبــًا  البلديــات  لشــؤون  الــوزارة  وكيــل   -1

للرئيس

2- وكيل الوزارة لشؤون األشغال
3- وكيل وزارة التربية والتعليم

4- وكيل وزارة اإلسكان
5- وكيل وزارة الصحة

6- الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء
7- رئيس مجلس أمانة العاصمة

8- رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق
9- رئيــس المجلــس البلــدي لبلديــة المنطقــة 

الشمالية
10- رئيــس المجلــس البلــدي لبلديــة المنطقة 

الجنوبية

وتحــدد مــدة عضويــة أعضــاء اللجنــة بمــدة 
دور انعقــاد مجلس أمانة العاصمة والمجالس 
البلدية، ويجــوز للجنة دعوة وكاء الوزارات 
األخــرى، واالســتعانة بمــن تــراه مناســبا ألداء 
أعمالها - كلما اقتضت الحاجة ذلك - دون أن 
يكون لهم صوت معدود في مداوالت اللجنة.

وجاء في المادة الثانية من القرار، أن تستبدل 
عبــارة )بإنشــاء وتشــكيل اللجنــة التنســيقية 
العليــا بيــن المجالــس البلديــة ومجلــس أمانة 
بعبــارة  المعنيــة(  الــوزارات  وبيــن  العاصمــة 
)بإنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين 

المجالس البلديــة والوزارات المعنية( الواردة 
 ۲۰۰۹ لســنة   )۱۷( رقــم  القــرار  عنــوان  فــي 
بإنشــاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين 

المجالس البلدية والوزارات المعنية.
وجــاء فــي المادة الثالثة مــن القرار، ُيلغى كل 

نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.
وجــاء فــي المــادة الرابعــة مــن القــرار، علــى 
وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط 
العمرانــي والــوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ 
أحــكام هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التالي 

سمو رئيس الوزراءلتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 سمو محافظ الجنوبية في زيارة لعدد من مجالس أهالي مدينة عيسى

المنامة - بنا

إنشاء “التنسيقية العليا” بين المجالس البلدية والوزارات
ــس الـــــــــــوزراء ــ ــيـ ــ ــو رئـ ــ ــم ــ ــب قـــــــــرار أصـــــــــــدره س ــ ــوج ــ ــم ــ ب
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تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة مزيدا مــن برقيات التهاني من عدد من المســؤولين 
والمواطنيــن فــي المملكــة، بمناســبة اختيــار ســموه قائــدًا عالميــًا من قبــل منظمة الصحــة العالمية، ســائلين المولى العلــي القدير أن 

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

فقد تلقى ســمو رئيس الوزراء برقيات من 
كل من:

-1 رشيد محمد المعراج - محافظ مصرف 
البحرين المركزي

-2 خالــد محمد كانو - رئيس مجلس إدارة 

شركة يوسف بن أحمد كانو
-3 فوزي أحمد كانو  - نائب رئيس مجلس 

اإلدارة – شركة يوسف بن أحمد كانو
بــن خليفــة  بــن دعيــج  الشــيخ محمــد   4-
البارالمبيــة  اللجنــة  رئيــس   - خليفــة  آل 

البحرينية
-5 النائــب باســم المالكــي - عضــو مجلــس 

النواب
-6 النائــب الدكتور عبدهللا خليفة الذوادي  

- عضو مجلس النواب

-7 بهيــة جــواد الجشــي - ســفيرة مملكــة 
البحرين لدى مملكة بلجيكا ورئيسة البعثة 
لدى االتحاد األوروبي ودوقية اللكســمبرغ 

الكبرى
-8 فيصل أحمد الزياني

-9 جواهــر شــاهين المضحكــي - الرئيــس 
التنفيذي – هيئة جودة التعليم والتدريب.
ومنتســبي  إدارة  مجلــس  رئيــس   10-

مستشفى نور التخصصي.

الرئيــس   - المحميــد  صالــح  ســلمان   11-
التنفيــذي لشــركة خدمــات مطــار البحرين 

باس.
 - عبدالوهــاب  محمــد  عبدالوهــاب   -  12
جمعيــة  إدارة  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس 

المستشفيات الخاصة.
13 - المحامي حسن أحمد بديوي  - رئيس 

جمعية المحامين البحرينية.
14 - فاطمــة عبدالواحــد األحمــد - الوكيــل 

المســاعد للموارد البشــرية والمالية بوزارة 
الصحة.

15 - خميس محمد المقلة - رئيس مجلس 
اإلدارة – مجموعة ماركوم الخليج.

16 - عبداللطيف بن احمد الشيخ  - رئيس 
وكافــة  اإلصــاح  جمعيــة  إدارة  مجلــس 

منتسبيها.
17 - رئيــس وأعضاء ومنتســبي بوليتكنك 

البحرين.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء يتلقى مزيدا من التهاني
ــة” ــي ــم ــال ــع ــة ال ــحـ ــصـ ــن “الـ ــ ــدا عــالــمــيــا م ــ ــائ ــ ــار ســـمـــوه ق ــيـ ــتـ ــة اخـ ــب ــاس ــن ــم ب
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المنامة - بناالمنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة برقية 
تهنئــة مــن رئيــس مجلــس النــواب فوزيــة 
زينــل، بمناســبة اختيار ســموه قائدا عالميا 

من قبل منظمة الصحة العالمية.
وفيما يلي نص البرقية:

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفة حفظه هللا ورعاه رئيس 

الوزراء الموقر
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

يطيــب لنــا أن نتقــدم إلى ســموكم بأســمى 

آيــات التهاني والتبريكات بمناســبة اختيار 
ســموكم كقائــد عالمــي من منظمــة الصحة 
العالمية، في ســابقة هــي األولى من نوعها 
فــي تاريــخ المنظمــة، حيــث جــاءت هــذه 
الجائزة تقديرا إلســهامات ســموكم الخيرة 
فــي المجال التنموي، ودور ســموكم الرائد 
في التحديث الشامل والنهضة الحضارية. 
كمــا نشــيد بالرؤيــة الثاقبــة لســموكم التــي 
أحدثــت طفــرة هائلــة في تطوير المســيرة 
واإلســهامات  البحريــن  لمملكــة  التنمويــة 
مملكــة  لتتبــوأ  بذلتموهــا  التــي  الجليلــة 
كافــة  فــي  متقدمــة  مكانــة  البحريــن 

أن  وجــل  عــز  المولــى  داعيــن  المجــاالت. 
يحفــظ ســموكم وأن ينعــم عليكــم بنعمــة 
الصحــة والعافية لمواصلة مســيرة التطور 
والتقــدم واالزدهــار لمملكتنــا الغاليــة فــي 
صاحــب  لحضــرة  الحكيمــة  القيــادة  ظــل 
الجالــة الملــك حمد بــن عيســى آل خليفة 
ملــك مملكــة البحريــن المفــدى حفظــة هللا 

ورعاه.
والسام عليكم ورحمة هللا وبركاته

فوزية بنت عبدهللا زينل
رئيسة مجلس النواب

رفــع وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بن 
خالــص  خليفــة،  آل  محمــد  بــن  أحمــد 
التهاني والتبريكات إلى رئيس الوزراء 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة، بمناسبة تكريم سموه 
كقائــد عالمــي فــي المجــال الصحي من 
قبــل منظمة الصحة العالمية، مؤكًدا أن 
ا  ا إضافيًّ هــذا التكريــم يعد تقديــًرا دوليًّ

نهضــة  بنــاء  فــي  الكبيــر  ســموه  لــدور 
والوصــول  الحديثــة  البحريــن  مملكــة 
المســتويات  إلــى  البشــرية  بالتنميــة 

المرتفعة على الصعيد الدولي.
بــن  أحمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  وأشــار   
محمــد آل خليفــة إلــى أن هــذا اإلنجــاز 
لســمو رئيــس الــوزراء، يعكــس اعتراًفا 
الصحــة  منظمــة  قبــل  مــن  وتقديــًرا 

العالميــة بــدور ســموه فــي دعــم جهود 
المنظمــة ومســاعيها الراميــة لتحقيــق 
العالــم،  دول  مختلــف  فــي  أهدافهــا 
كمــا أنــه يضــاف إلــى قائمــة طويلة من 
األوســمة والجوائــز الدوليــة التــي نالها 
ســموه عــن جــدارة واســتحقاق تكريًما 
لجهــود وعطاءات ســموه فــي مختلف 

المجاالت التنموية.

وزير الخارجية: اإلنجاز يضاف لقائمة طويلة من الجوائز زينــل: رؤية ســموه أحدثت طفــرة هائلة فــي التنمية

تقدير دولي لدور سموه في بناء النهضةالتكريم تقدير لدور سموه الرائد في التحديث

المنامة - بنا

تلقــى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقيــة 
تهنئــة مــن وزيــر المالية واالقتصــاد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، بمناسبة 
اختيــار ســموه قائدا عالميا مــن قبل منظمة 

الصحة العالمية. وفيما يلي نص البرقية:
ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفة رئيس الــوزراء الموقر 

حفظه هللا ورعاه
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

أن  واعتــزازي  ســروري  دواعــي  لمــن  إنــه 

أتشــرف بأن أرفع إلى مقام سموكم حفظكم 
هللا باألصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن كافــة 
موظفي ومنتسبي وزارة المالية واالقتصاد 
الوطنــي أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات 
بمناســبة اإلعان عن اختيار سموكم الكريم 
مــن منظمــة الصحــة العالميــة قائــدا عالميــا 
في ســابقة هي األولــى من نوعها في تاريخ 
المنظمة وتأكيدا لدور ســموكم حفظكم هللا 
فــي مجــال  الجليلــة  الريــادي وإســهاماتكم 

اإلنسانية.
فإننــي  اإلنجــاز؛  بهــذا  التهنئــة  أكــرر  وإذ   

أدعــو هللا العلــي القديــر أن يحفــظ ســموكم 
ويرعاكم ويســدد على طريق الخير خطاكم 
مــن  مزيــدا  الغاليــة  لمملكتنــا  يحقــق  وأن 
التقدم والنماء في ظل حكومتكم الرشــيدة 

وتوجيهاتكم السديدة.
وتفضلــوا يــا صاحــب الســمو بقبــول أســمى 

آيات التحية واالحترام،،،
المطيع لسموكم

سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية 
واالقتصاد الوطني.

وزيــر الماليــة يهنــئ ســمو رئيــس الــوزراء باإلنجــاز

المنامة - بناتأكيد إلسهامات سموه في المجاالت اإلنسانية

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  تلقــى 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفــة برقيــة تهنئــة مــن األميــن العــام 
لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية  
اختيــار  بمناســبة  الزيانــي؛  عبداللطيــف 
ســموه قائــدا عالميــا مــن جانــب منظمــة 

الصحة العالمية.
 وفيما يلي نص البرقية..

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

رئيس مجلس الوزراء مملكة البحرين
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته..

 يشرفني يا صاحب السمو أن أرفع لمقام 
ســموكم الكريــم أصــدق مشــاعر التهنئــة 

ســموكم  اختيــار  بمناســبة  والتبريــكات 
للتكريــم كقائــد عالمــي مــن قبــل منظمــة 
الصحــة العالميــة؛ تقديــرا لــدور ســموكم 
مســيرة  قيــادة  فــي  والمتميــز  الرائــد 
التنميــة المســتدامة في مملكــة البحرين 
بمــا حققتــه مــن إنجــازات مشــهودة فــي 
مختلف المجاالت ومتابعتكم المســتمرة 
الخدمــات  لمجــال  الدائمــة  ورعايتكــم 
ممــا  الخصــوص  وجــه  علــى  الصحيــة 
أكســب المملكــة مكانــة رفيعــة بيــن دول 
العالــم المتقــدم وفــي المحافــل الدوليــة 
واصبحــت نموذجــا متميــزا فــي التنميــة 
المســتدامة والنهضــة الشــاملة واإلنجــاز 

الرفيع.
 أسأل هللا العلي العظيم أن يمتع سموكم 

بموفــور الصحة والعافيــة، وأن يحيطكم 
برعايتــه وعنايتــه وحفظــه ويكلــل جهود 
بــدوام  الموقــرة  والحكومــة  ســموكم 
التوفيــق والنجــاح، وأن يديم علي وطننا 
مملكة البحرين وشعبها الوفي كل أسباب 
الرخــاء واالســتقرار والتقــدم واالزدهــار 
لصاحــب  الحكيمــة  القيــادة  ظــل  فــي 
الجالــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة 

ملك مملكة البحرين يحفظه هللا.
 وتفضلوا يا صاحب السمو بقبول أسمى 

آيات التقدير واالحترام.

المخلص لسموكم د. عبداللطيف بن 
راشد الزياني األمين العام لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية.

الزياني: إنجازات سموه مشهودة في مختلف المجاالت

المنامة - بنا

تلقــى رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقيــة 
لشــؤون  الداخليــة  وزارة  وكيــل  مــن  تهنئــة 
الجنســية والجوازات واإلقامة الشــيخ راشد 
بن خليفة آل خليفة؛ بمناســبة اختيار ســموه 
الصحــة  منظمــة  جانــب  مــن  عالميــا  قائــدا 

العالمية.  وفيما يلي نص البرقية:

 ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بن سلمان آل خليفة 

رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه 
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

يشــرفني أن أرفع إلى مقام ســموكم بخالص 

تكريمكــم  بمناســبة  والتبريــكات  التهانــي 
حفظكم هللا من قبل منظمة الصحة العالمية 
وذلــك  الصحــي  المجــال  فــي  عالميــا  قائــدا 
فــي ســابقة تعــد هــي األولــى مــن نوعهــا في 
تاريــخ المنظمــة منذ إنشــائها وعلى مســتوى 
العالــم تأكيدا على دور ســموكم الواضح في 
المجــال الصحــي وإســهاماتكم فــي التنميــة 
المســتدامة بصفــة عامــة والقطــاع الصحــي 
بصفــة خاصــة وذلــك لمــا يتمتــع بــه ســموكم 
مــن رؤية شــمولية هدفها النهوض بمســتوى 
الخدمات للمواطن وترتكز على مبادئ وقيم 
تكفــل للفــرد حيــاة معيشــية كريمــة، كمــا أن 
هــذه الجائــزة تعد اســتمرار لسلســلة الجوائز 

التــي تــم منحهــا لســموكم علــى الصعيديــن 
اإلقليمــي والدولــي، والــذي يعكــس كذلك ما 
تتمتعون به من تقدير لدى المجتمع الدولي، 
وفــق هللا ســموكم وســدد على طريــق الخير 
خطاكم ومتعكم بموفور الصحة والعافية.  

ودمتم سيدي سالمين موفقين ،،
احترامــي  فائــق  بقبــول  ســموكم  وتفضلــوا 

وتقديري ،،، 

المخلص لسموكم 
راشد بن خليفة آل خليفة 
وكيل وزارة الداخلية 
لشؤون الجنسية والجوازات واإلقامة

المنامة - بناوكيل “الداخلية”: التكريم استمرار لسلسلة الجوائز الدولية

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  تلقــى 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفــة برقيــة تهنئــة مــن األميــن العــام 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  للمجلــس 
الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم بــن حمد آل 
قائــدا  ســموه  اختيــار  بمناســبة  خليفــة؛ 
عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية.

 وفيما يلي نص البرقية..
 صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة 
بــن ســلمان آل خليفــة حفظــه هللا ورعاه 

رئيس الوزراء الموقر
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته،

يشــرفني أرفع إلى مقام ســموكم الكريم 
واالحتــرام،  والتقديــر  التحيــة  خالــص 

القديــر  العلــي  إلــى  بالدعــاء  مقرونــة 
الصحــة  عليكــم  ويديــم  يحفظكــم  أن 

والعافية وطول العمر.
كما يشرفني أن أرفع إلى سموكم أسمى 
بمناســبة  والتبريــكات  التهانــي  آيــات 
اختيــار ســموكم “كقائد عالمــي” من قبل 
منظمة الصحة العالمية، مؤكدين أن هذا 
التقديــر الدولــي الرفيع يجســد إنجازات 
مجــاالت  فــي  االســتثنائية  ســموكم 
التنميــة، والمشــاريع اإلنســانية، كما يعبر 
عن إسهامات سموكم الكريم في تطوير 
القطــاع الصحــي فــي البحريــن، وجعلــه 
فــي مصــاف الــدول المتقدمــة، معربيــن 
عــن فخرنــا واعتزازنــا باختيــار ســموكم 
كأول قائــد عالمــي يتــم تكريمــه من قبل 

منظمــة الصحــة العالمية في ســابقة هي 
األولى من نوعها في تاريخ المنظمة منذ 
إنشائها، وهو األمر الذي يؤكد ما يحظى 
بــه ســموكم مــن احتــرام فــي األوســاط 
الدولية بفضــل إنجازاتكم الواضحة في 
مجــال التنميــة المســتدامة بصفــة عامة 

والقطاع الصحي بصفة خاصة.
حفــظ هللا ســموكم وأدامكم عــزا وفخرا 

لمملكة البحرين وشعبها الكريم.
وتفضلــوا ســموكم بقبــول فائــق التقدير 

والوالء.

سلمان بن إبراهيم بن حمد آل خليفة 
 األمين العام للمجلس 
األعلى للشباب والرياضة.

أمين “األعلى للشباب”: التقدير تجسيد إلنجازات سموه االستثنائية

نحو “صفحة جديدة” يكتبها األمير خليفة بن سلمان
Û  تنشــر اللقــاءات الكريمــة التــي يتشــرف بهــا المســئولون والمواطنــون

بلقــاء رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفــة طيًبــا معطــًرا بحرينًيا أصيــًا يبعث على التفاؤل والبشــرى 
واألمــل، وتكبــر التطلعات في هذا البلــد الكريم من كل المخلصين ألن 
تشــهد بادنــا الغاليــة صفحــة جديدة تطــوي الماضي، وهــذه الصفحة 

بكل معطياتها هي أمل ينشده الجميع من سمو رئيس الوزراء.
Û  لماذا؟ ألن ســموه حفظه هللا ورعاه أســهم في كل المراحل التاريخية

للنهضــة الشــاملة فــي البلــد، حتــى أننا ندرك تلــك العبارة التــي يكررها 
ســموه كثيًرا من )أن المســيرة مســتمرة من أجل البناء على ما تحقق 
للوطن وشــعبه من مكتســبات اجتماعية واقتصاديــة(، وال خاف بين 
اثنيــن علــى أن كل األوطــان تمــر بمراحل سياســية مختلفــة، وفي كل 
مرحلــة يبــادر المخلصون بأفكارهم وجهدهم وآرائهــم لتحصين البلد، 
ومــن الطبيعي أن تشــهد األوطان تقلبــات مع الزمن، إال أننا في مملكة 
البحريــن، نعتــز بأننــا تحــت قيــادة حيكمــة رشــيدة تتميــز بالحكمــة 
والدرايــة والخبــرة والحنكــة في التعامل مع الظــروف، ولعل األمنيات 
تتســامى وتتعاظــم ألن تعــود الميــاه إلــى مجاريهــا فــي كل مناحــي 
الحيــاة.. ليشــعر بهــا كل مواطــن البحرينــي، دون نظــر إلــى ديانــة أو 
مذهــب أو انتمــاء، فاالنتمــاء والوالء األول واألخيــرة، هو لهذا الوطن 

العريــق، ولطالمــا تعلمنــا مــن ســمو رئيــس الــوزراء رعــاه هللا، )ضرورة 
االهتمــام بالجوانــب التي تعمق الوحدة الوطنية، وتزيد من التماســك 
المجتمعــي(، فشــعب البحرين فــي نظر خليفة بن ســلمان يمتلك وعًيا 
عالًيا، ولم - ولن - يسمح أبًدا بأن تنال النوايا البغيضة البحرين، فهي 

كانت وال تزال وستبقى واحة أمن وأمان ودرع حصينة.
Û  نعــم، هــي البحريــن، الدرع الحصينــة، لكل المنطقــة، وكلما تعرض هذا

الوطــن للملمــات، فــإن حكمــة قيادته الرشــيدة المحبة لشــعبها، ووعي 
الشعب والتفافه حول راية قيادته ووحدة الوطنية، تكفل تجاوز كل 

مرحلة وتعود للبناء أقوى من ذي قبل.
Û  إننا اليوم في حاجة ماسة إلعادة قراءة كل مشاهد المرحلة، ومن كل

جوانبهــا ونواحيهــا، ذلــك ألن الحاجــة اليــوم أكبر مــن أي وقت مضى، 
بــل ومهيــأة أكثــر مــن أي وقــت مضــى ألن ننتقــل إلى صفحــة جديدة 
مبنية على الحفاظ على سيادة واستقرار وأمن الوطن وتفتح المجال 
للجميع، فأبناء البحرين الغالية كما يصفهم سموه هم أبناؤه، مهما كان 
ا ومســتعًدا  األخطاء والزالت، فابد لهذا البيت أن يبقى قوًيا متماســكً
والبيــت  الجديــدة،  الصفحــة  إشــراقات  أن  فــي  والشــك  للمســتقبل، 
البحرينــي مهيــأ تماًمــا، تنبــئ بمــا يحملــه كل مواطن مخلــص من دور 
لباني نهضة الباد الحديثة، ســمو رئيس الوزراء أطال هللا عمره، ألن 

نستبشر بخطوات تنشر ذلك العطر الطيب.
Û  من الدروس العظيمة التي تعلمناها من صاحب الســمو الملكي األمير

خليفة بن ســلمان آل خليفة حفظه هللا ورعاه وســدد خطاه، ما يقرأه 
ســموه من أحداث في مختلف أقطار العالم، ولهذا كان ســموه حريًصا 
دائًمــا وفي أكثر من مناســبة ولقــاء، على الحديث مع الجميع بضرورة 
أخــد العبــرة مــن السياســات التي تســتهدف الدول العربية وتســتنزف 
خيــرات األوطــان وتؤخــر مشــاريع التنميــة فيهــا وبالتالــي، تتعــرض 

لخسائر فادحة تكون الشعوب هي ضحيتها.
Û  وحيــن نتحــدث اليــوم عــن التطلعــات الوطنيــة لفتــح صفحــة جديدة

تنشــر خيرهــا علــى كل الوطن، فإننــا نتضرع إلى هللا ســبحانه وتعالى 
ألن يوفــق جميــع المخلصيــن للمضــي فــي المبــادرات الكريمــة، والكل 
يجمــع علــى أن التاريــخ المشــرف لســمو رئيــس الــوزراء فــي صياغــة 
النهضــة الحضاريــة لبادنــا هي واحــدة من الركائز للدخــول نحو الغد، 
ولطالما أكد سموه ضرورة أن تظل الوحدة الوطنية محاطة بالرعاية 
واالهتمام على المســتوى الشــعبي والرســمي؛ ألنها الباعــث لكل إنجاز 
وطنــي عبــر تاريــخ البحرين، وفي كل اإلضاءات التي يطرحها ســموه 
أبعاًدا مهمة لكل مواطن ومسئول.. وخصوًصا ألبناء البلد من الشباب، 
فهــم مــن عليهــم المعتمد، وهم من يلزم أن تتهيأ لهم الظروف ليرفعوا 

راية التقدم خفاقة، وتبقى البحرين ذات مكانتها الرائدة بين األمم.
Û  وإذا نظرنا إلى الســاحة المحلية، فمن بواعث الفخر والشــرف أن تجد

ذلــك الحــرص والعمــل المخلــص؛ من أجــل االمتثــال لتوجيهات ســمو 
رئيس الوزراء على كل صعيد يبني ويرفع شأن الوطن والمواطن، وما 
أروع ذلك الشــعور حين تجد أبناء البلد من كل الطوائف واالتجاهات 

يجمعون على أن )البحرين أواًل(، وهذا ما تتوافق عليه كل اآلراء.
Û  إنــه مــن األهميــة بمكان أال يتوقــف تدفق األفكار والمبــادرات وبرامج

العمــل، ســواء مــن جانــب مؤسســات الدولــة أم مــن جانــب منظمــات 
المجتمــع المدني والجمعيات السياســية والقطــاع األهلي، ومن جانب 
شــخصيات ورجاالت البلد أيًضا، وأن ُتفتح لها األبواب.. أبواب الخير 
لمــا يحقــق المصلحــة العليــا للوطــن، وكلنا على ثقــة واعتــزاز بأن تلك 
اللقاءات التي تشــرف فيها رجال الوطن بمجلس ســمو رئيس الوزراء 
وفقه هللا، وفي الزيارات التي قام بها الوزراء ضمن توجيهات ســموه 
لالتقــاء بالمواطنيــن فــي كل المناطــق والوقــوف علــى احتياجاتهــم، 
كل ذلــك يؤكــد أن األرضيــة مهيــأة وخصبــة؛ لغــرس نبتــة المســتقبل 
البحرينيــة، حتــى يجنــي ثمارهــا األبنــاء جيــًا بعــد جيــل.. حفــظ هللا 
بادنا وقيادتنا وشــعبها من كل ســوء، وعاشــت البحرين شــامخة بين 

األمم.

عادل عيسى المرزوق
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اهتمت وكاالت األنباء والصحف ووسائل اإلعالم والمواقع اإللكترونية الخليجية والعربية بإعالن 
منظمة الصحة العالمية عن تكريم رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة كقائد عالمي في المجال الصحي، تقديرا لدور سموه الرائد في مجال القطاع الصحي لدعم 
المبــادرات اإلنســانية وذلــك خالل اجتماعــات جمعية الصحــة العالمية الثانية والســبعون المنعقدة 
فــي قصــر األمــم المتحدة بجنيــف، بحضور “تيدروس أدهانوم غيبريســوس” المديــر العام للمنظمة، 
ورؤساء دول وحكومات ووزراء الصحة من الدول األعضاء في المنظمة والبالغ عددها 194 دولة.

وأفــردت الصحــف مســاحات اســتعرضت خاللها 
دور ســموه التنمــوي فــي تعزيــز مســيرة التنميــة 
المســتدامة التــى تشــهدها مملكــة البحريــن على 
كافــة األصعــدة، وتقديــم ســموه العمــل الصحــي 
تــوج  والــذى  البحريــن،  فــي  للتنميــة  كنمــوذج 
بحصول ســموه على لقب  قائد عالمي من جانب 

منظمة الصحة العالمية. 
وأكــدت أن تكريــم صاحــب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء يأتي تقديــرا للجهود الكبيــرة والمتميزة 
التــي بذلها ســموه على مــدار العقود الماضية في 
دفــع عجلــة التنمية بمختلــف جوانبها السياســية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة في مملكــة البحرين، 
قائــد  أول  أن ســموه  فــي عناوينهــا  أبــرزت  كمــا 
الصحــة  قبــل منظمــة  مــن  يتــم تكريمــه  عالمــي 
العالمية في ســابقة هــي األولى من نوعها وحدًثا 

فريًدا في تاريخ المنظمة منذ إنشائها.
الخليجيــة  والصحــف  األنبــاء  وكاالت  ونوهــت 
والعربيــة ومــن بينهــا “وكالــة األنبــاء الســعودية، 
وكالة أنباء “الشــرق األوســط” المصرية، صحيفة 
البيان اإلماراتية، مجلة األهرام العربي المصرية، 
صحيفــة “أخبــار اليــوم” المصريــة، اليوم الســابع، 
الوطــن، الفجر، الدســتور، الحدث اليــوم، والوفد، 
شــبكة ســبق، الديرة نيــوز، بوابة أخــر خبر، موقع 
أخبــارك، نوهــت بمــا تميــزت بــه احتفاليــة تكريم 
صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء من حضور 
الفت عدد من قادة  ورؤساء دول العالم ورؤساء 
الحكومات فضال عن جمع من وزراء الصحة من 

الدول األعضاء في المنظمة.
وأبــرزت مــا جاء في كلمة صاحب الســمو الملكي 
رئيس الوزراء بمناسبة االحتفالية، حيث أشارت 
في عناوينها إلى تأكيدات سموه بأن هذا التكريم 

فــي  الجهــود  بــذل  علــى مواصلــة  يمثــل حافــًزا 
االرتقــاء بخدمــات الرعايــة الصحيــة والعالجيــة 
المتزايــدة  لالحتياجــات  مواكبــة  أكثــر  وجعلهــا 
والعمرانية،وكذلــك  الســكانية  الزيــادة  ظــل  فــي 
تأكيد ســموه اعتزاز البحرين بتعاونها مع منظمة 
الصحة العالمية في كل ما من شــأنه دعم خطط 
وبرامــج المنظمــة فــي تحقيــق اهــداف التنميــة 

المستدامة. 
الخليجيــة  اإلعــالم  ووســائل  الصحــف  وذكــرت 
والعربيــة أن حكومــة مملكــة البحريــن احتضنت 
عــددا مــن أهم المؤتمــرات واالجتماعــات العربية 
الطبــي  بالقطــاع  المعنيــة  والدوليــة  واإلقليميــة 
واهتمــام  دعــم  نتيجــة  بالنجــاح  توجــت  والتــي 
العــام  بشــقية  الصحــي  القطــاع  بتطويــر  ســموه 
والخــاص، وان ســموه وضــع منظومــة متكاملــة 
لالرتقــاء بامكانــات القطــاع الصحــي ممــا يؤكــد 
اهتمامــه  جــل  الصحــة  قطــاع  يولــى  ســموه  أن 
وعنايته،ونوهت أن القطاع الصحي في البحرين 

علي رأس أولويات عمل الحكومة. 
وفــى تقرير لهــا، ذكرت “وكالة األنباء الســعودية” 
تكــرم  العالميــة  الصحــة  “منظمــة  عنــوان  تحــت 
رئيــس وزراء مملكــة البحرين في افتتاح الدورة 
الـــ 72 للجمعيــة العامة للصحة العالمية”، أن مدير 
عــام منظمــة الصحــة العالميــة الدكتــور تيدروس 
ادهانوم غبريســوس  كرم صاحب الســمو الملكى 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 
مجــال  فــي  الريــادة  بجائــزة  فــاز  الــذي  الموقــر 
الصحــة، ونقلــت عــن وزيــرة الصحــة قولهــا نيابة 
عن ســموه “إن هذا التكريم يمثل حافزًا للبحرين 
لبــذل المزيــد مــن الجهــود لتكــون اكثــر مواكبــة 
للتطورات العالمية في مجال الصحة”،معربة عن 

االعتــزاز بالتعــاون المتواصل مــع منظمة الصحة 
العالمية.

وتحــت عنــوان “منظمــة الصحــة العالمية تســمي 
خليفــة بــن ســلمان قائــدًا عالميًا” أبــرزت صحيفة 
“البيــان” اإلماراتية تكريم صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الوزراء،مشــيرة إلــى أن المنظمــة أطلقــت 
الصحــة   مجــال  فــي  عالميــًا  قائــدًا  ســموه  علــي 
نظــرًا لــدوره الرائــد فــي مجــال العمــل الصحــي 
لدعــم المبــادرات اإلنســانية وتكريمــًا إلســهاماته 
ومبادراتــه ومــا حققــه مــن نجاحــات وإنجــازات 
في مجال الصحة، وأضافت أن تكريم سموه من 
قبــل منظمــة الصحة العالمية ســابقة هــي األولى 
مــن نوعهــا وحدثًا فريدًا في تاريــخ المنظمة منذ 

إنشائها.
العربــي”  “األهــرام  مجلــة  أبــرزت،  جانبهــا  ومــن 
عــن  العالميــة  الصحــة  منظمــة  إعــالن  المصريــة 

تكريــم ســموه ، واصفــة أياه بـــ “قائــد عالمى” في 
مجــال الصحــة تقديــرا لــدوره الرائــد فــي مجــال 
العمل الصحى لدعم المبادرات اإلنسانية، وقالت 
المجلة إن البحرين ســنت لنفســها نهجا ثابتا في 
تنميــة قطاعاتها المختلفــة المرتكزة علي تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، وانطالقا من عقيدتها 
نمــاء  فــي  الصحــي  القطــاع  بأهميــة  وقناعتهــا 
الوطــن عملت الحكومة،على توفيــر بنية صحية 
عصريــة ومتطــورة كًما وكيًفــا وتزويدها بأحدث 
لتطويــر  إغفــال  دونمــا  التكنولوجيــة  الوســائل 
الكــوادر البشــرية وتأهيلهــا وفــق اســتراتيجيات 

وخطط وطنية ممتدة ومتجددة عبر السنوات.
وبدورها،ذكــرت صحيفة “أخبار اليــوم” المصرية 
أن صاحــب الســمو الملكــى رئيــس الــوزراء هــو 
أول قائــد عالمــي يتــم تكريمــه مــن قبــل منظمــة 
الصحة العالمية،وأن ســموه اســتحق التكريم عن 

جدارة حيث نجح سموه ومن خالل برامج عمل 
الحكومــة علي تطوير القطاع الصحى ،وأضافت 
التكريــم  المنظمــة وبمنحهــا هــذا  الصحيفــة أن  
ألول مــرة وألول شــخصية علــى مســتوى العالم، 
يؤكــد مــا يحظى به ســموه من تقديــر دولي كبير 
المســتدامة  التنميــة  علــى انجازاتــه فــي مجــال 

بصفة عامة والقطاع الصحي بصفة خاصة.
وأفردت صحيفة “اليوم السابع” المصرية مساحة 
صاحــب  تكريــم  عــن  اإلعــالن  لتغطيــة  واســعة 
الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيــس الــوزراء الموقــر كقائد عالمي فــي المجال 
الصحــي من قبل منظمة الصحة العالمية،وركزت 
تنميــة  فــى  ســموه  إســهامات  علــى  الصحيفــة 
القطاع الصحي بما يتماشــي مع توجهات ســموه 
بالمضي قدما بالبالد نحو تحقيق أهداف التنمية 
حمــل  ســموه  ان  الصحيفــة  المســتدامة،وقالت 

أمانــة التنميــة فــي بالده مــن أجــل البحرين ومن 
أجــل خدمة شــعبها متطلعا للوصــول الى مصاف 

كبرى الدول المتقدمة.
ونقلت الصحيفة تصريحات وزيرة الصحة فائقة 
بنــت ســعيد الصالــح التى أكــدت خاللها بــأن هذا 
التقديــر الدولــي الرفيــع يعكــس اعتراًفــا من قبل 
منظمــة الصحــة العالميــة بــدور صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة في 
تفعيــل جهــود المنظمــة الرامية لتحقيــق أهدافها 
وإنجاز الرسالة التي تسعى إليها والوظائف التي 
تؤديهــا مبينة بأن ســموه اخذ علــى عاتقه تطوير 
مملكــة البحريــن وحمــل رســالة تطويــر الحكومة 
باهتمام ومتابعة وخصوصا في المجال الصحي، 
ووضــع  الصحيــة  المنظومــة  تطويــر  ومتابعــة 
اســتراتيجية إلصــالح وتطويــر النظــام الصحــي 

بالتوافق مع أهداف منظمة الصحة العالمية.
ونوهــت إلــى أن هــذا التكريــم جــاء تقديــًرا لدور 
صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء  الرائــد 
فــي النهــوض بقطــاع الصحــة العامــة فــي مملكة 
ومــا  ومبادراتــه  إلســهاماته  وتكريمــا  البحريــن، 
حققه من نجاحات وإنجازات في مجال الصحة.

المنامة - بنا

اهتمام إعالمي واسع باختيار سمو رئيس الوزراء قائدا عالميا

“الصحة العالمية” تشيد بمبادرات سمو رئيس الوزراء
ــر إلـــــــى مــــديــــر الــمــنــظــمــة ــ ــك ــ ــث رســـــالـــــة ش ــ ــع ــ ســــمــــوه ب

بعث رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة رســالة خطية إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريســوس أعرب فيها 
ســموه عــن بالــغ شــكره وتقديــره لمنظمــة الصحــة العالمية بعد اإلعالن أمس األول عن تكريم ســموه كقائد عالمي في مجال الصحة، مشــيدا ســموه بالجهود التــي تقوم بها منظمة 

الصحة العالمية من مبادرات تدعم العمل اإلنساني والتوعوي في مختلف دول العالم.

فائقــة  الصحــة  وزيــرة  الرســالة  وســلمت 
الصالح حيث عقــدت اجتماعا صباح أمس 
مــع المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالمية 
 72 الــدورة  أعمــال  هامــش  علــى  وذلــك 
للجمعيــة العامــة للصحة العالميــة المنعقدة 

في جنيف.
وخــالل اللقــاء، أكد غيبريســوس أن تكريم 
صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء جاء 

النهــوض  الرائــد فــي  لــدور ســموه  تقديــًرا 
بقطــاع الصحة العامــة في مملكة البحرين، 
وتكريمــا الســهاماته ومبادراتــه ومــا حققه 
من نجاحات وإنجازات في مجال الصحة. 
وقــال “إن صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 
الــوزراء ُيعــد أول قائــد عالمي يتــم تكريمه 
من قبل منظمة الصحة العالمية في سابقة 
هــي األولــى مــن نوعهــا وحدًثــا فريــًدا فــي 

تاريــخ المنظمــة منــذ انشــائها بمنحهــا هــذا 
التكريــم ألول مــرة وألول شــخصية علــى 
مســتوى العالــم، بمــا يؤكــد مــا يحظــى بــه 
ســموه من تقدير دولــي كبير على انجازاته 
فــي مجال التنمية المســتدامة بصفة عامة 

والقطاع الصحي بصفة خاصة”.
وأشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية 
إلــى الــدور المحــوري التي تقــوم به منظمه 

الصحة العالمية لتحسين المرافق الصحية 
والرعايــة األوليــة فــي العديــد مــن الــدول 
التي تعاني من ضعف في المجال الصحي، 
مؤكــدا أهميــة التعاون بيــن منظمة الصحة 
العالميــة والدول األعضاء في القضاء على 
األمــراض التي اصبحت تشــكل خطرا على 
والتــي  نمــوا  األقــل  الــدول  فــي  المدنييــن 

تعيش ظروف اقتصادية صعبة.

وزيرة الصحة سلمت الرسالة وعقدت اجتماعا مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

المنامة - بنا

Û  فــي جنيــف كان الحــدث، وكانــت األنظار، صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن
ســلمان آل خليفــة يتــوج باقتــدار واســتحقاق، مــن منظمــة الصحة العالميــة كقائد 

عالمي، بتكريم هو األول من نوعه.
Û  فــي جنيــف أنصــت الحضــور الغفير من 194 دولة لكلمة البدايــات، كيف بدأ األمير

خليفة بن ســلمان مســيرة النهضة في بالده، وكيف صعد بها رويدًا رويدًا، مواجهًا 
الصعوبــات، والتحديــات، والعثرات، وشــح الموارد،  ليدفع بهــا إلى األعالي، كدولة 

ناهضة وسباقة في كل شيء، القطاع الصحي إحداها.
Û  هــذا التقديــر العالمي لســموه، وهذا اإلنجاز، والود واســتذكار المواقف، هو رســالة

إنســانية نبيلة منهم إلى العالم، مذكرة الشــعوب بالرجل الذي وهب نفسه، وشبابه 
لبلــده، محققــًا بعقــود من العمل، المكاســب الوطنيــة عبر برامج وخطــط متطورة، 

نهضت بالتنمية وحسنتها.
Û  هذه اإلشادة العالمية، هي مدعاة فخر لنا كبحرينيين، مع إسهامات رئيس الوزراء

الطولــى، التــي تعكس رؤاه، وأفــكاره، وتطلعاته، نحو وطن زاهــر، متحاب، ناجح، 
ومســتقر، مســتعينًا بمــا وهــب هللا البحريــن من مــوارد طبيعيــة، وبشــرية، ميزتها 

ومكنتها ألن تكون سباقة ومتطورة بكافة المستويات.
Û  وفــي البحريــن، يعــرف أبناء البلــد جيدًا، جوهر شــخصية ســموه المختلفة، والتي

تعكــس أبجدياتهــا اإليمــان التــام بحــق المواطــن فــي العيــش الكريــم، وفــي  نيــل 
ومســتمرة،  وحريصــة  دقيقــة  بمتابعــة  المناســبة،  الصحيــة  والخدمــات  التعليــم 

الحتياجات المواطنين، وتطلعاتهم، وبنزول سموه الدائم لهم، ولقائهم.
Û .أطال هللا عمر سمو األمير خليفة بن سلمان، وأدام بقاءه
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إبراهيم النهام

المجموعة العربية تشيد بتكريم سمو رئيس الوزراء
ــة ــام ــع ال ــة  ــح ــص ــال ب الـــنـــهـــوض  فـــي  ــوه  ــمـ سـ دور  ــدر  ــقـ نـ الـــعـــالـــمـــيـــة”:  “الـــصـــحـــة 

قالــت وزيــرة الصحــة المصريــة، رئيســة المكتب 
التنفيــذي لمجلــس وزراء الصحــة العــرب هالــة 
زايــد في كلمــة “أن المجموعة العربية تعرب عن 
إشــادتها بتكريــم رئيــس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة من 
قبــل منظمــة الصحــة العالميــة كقائــد عالمي في 

مجال الصحة العامة”.
وأضافــت “أن هــذا التكريــم يأتــي تقديــرا منهــا 
للــدور السياســي البــارز الــذي أداه ســمو رئيــس 
بالصحــة  النهــوض  قيــادة  مجــال  فــي  الــوزراء 
العامــة ومــا قدمــه ســموه مــن مبــادرات ناجحــة 
فــي هذا المجال جعلــت من البحرين دولة رائدة 
في القطاع الصحي. جاء ذلك في إطار مشاركة 
وفــد مملكة البحرين في أعمــال الجمعية العامة 
الـــ 72 لمنظمــة الصحة العالمية، بجنيف برئاســة 
وزيرة الصحة فائقة الصالح، حيث شــارك الوفد 

العــرب،  الصحــة  لــوزراء  الـــ٥٢  االجتمــاع   فــي 
التــي ســيتم  التحضيــرات والقــرارات  لمناقشــة 

اتخاذها في أعمال الجمعية العامة.
وقــد تــم اتخــاذ العديد مــن القــرارات المهمة في 
االجتمــاع حيــث تــم تعييــن عمــر عــوض ســليم 

الــداود مــن ســلطنة عمــان، بعــد إجــراء عمليــة 
التصويــت، ليصبــح أمينــا عاما للمجلــس العربي 
 1 مــن  اعتبــارًا  وذلــك  الصحيــة  لالختصاصــات 
يونيو 2019 لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة 
واحــدة. وتمــت الموافقــة علــى تشــكيل الهيئــة 

العليــا للمجلــس العربــي لالختصاصــات الصحية 
بعضوية كل من تونس، والعراق، وسلطنة عمان، 
باإلضافــة إلــى دولــة المقــر وهــي األردن، وذلــك 

لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وتطــرق أيًضا إلى اتخاذ قرارات بشــأن األحوال 

الصحية للســكان في دولة فلســطين، باعتبارهم 
أكثــر عرضــة لإلصابــة باألمراض، كما تــم اعتماد 
مشــروع الكلمة النهائية الموحدة لمجلس وزراء 
الصحــة العرب والتي ســتلقيها اليوم، هالة زايد، 
الـــ72  الــدورة  أمــام  والســكان،  الصحــة  وزيــرة 

للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.
االســتراتيجية  مناقشــة  مــن  الجلســة  انتهــت 
العربية بشــأن إتاحة خدمات الصحة العامة في 
إطــار النــزوح بالمنطقة العربيــة، وتمت الموافقة 

على تشكيل لجنة لجائزة الطبيب العربي.

المنامة - بنا

خالل مشاركة وفد مملكة البحرين في أعمال الجمعية العامة الـ 72 لمنظمة الصحة العالمية

المســتدامة التنميــة  فــي  والمتميــزة  الكبيــرة  لجهــوده  تقديــر  ســموه  تكريــم 

الحكومة برئاسة سموه وضعت منظومة متكاملة لالرتقاء 
بالقطاع الصحي وأولته جل اهتمامها



أكــد ولــي العهــد نائب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة أن مملكــة البحرين تواصــل العمل على توفيــر البيئة المحفزة 
لريــادة األعمــال واســتمرارية تشــجيع نمــو مجاالتــه وضمــان اســتدامتها، باعتبــاره مــن أهــم 

القطاعات الواعدة التي تسهم في رفد العملية االقتصادية في المملكة.

وأشــار ســموه إلــى أن الجهــود التنمويــة التــي 
تعمــل عليهــا المملكــة فــي المجــاالت المختلفــة 
يأتــي المواطــن كمحــور رئيــس لهــا مــن خــال 
الكفــاءات  فــي  االســتثمار  تعزيــز  مواصلــة 
والكــوادر الوطنيــة بمــا يوفــر لهــا فــرص عمــل 
نوعية واعدة، وتنفيذ كل ما من شأنه الوصول 
التنمويــة  المســيرة  يدعــم  بمــا  الهــدف،  لذلــك 
الشــاملة بقيــادة عاهــل البــاد صاحــب الجالــة 

الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة.
وأضــاف ســموه أن المملكــة أطلقــت العديد من 
البرامــج التــي تصــب فــي خدمــة المواطنيــن، 
وتعــزز مــن فرصهــم، بمــا يســهم فــي توظيــف 
إمكاناتهــم بســوق العمل وفي جميــع القطاعات 
الحيويــة، وتوفير البيئة المحفــزة على االبتكار 
ويشــجع  المتغيــرات  يواكــب  بمــا  واإلبــداع 
ويعــود  التنافســية،  علــى  الوطنيــة  الكفــاءات 

بالنفع على الوطن ونمائه.
الحاليــة  التوجهــات  أن  إلــى  ســموه  ولفــت 
تســتوجب التركيــز علــى قطاعــات جديــدة من 
المعرفــي،  االقتصــاد  مفهــوم  ترســيخ  خــال 
التقنيــة  البنيــة  تعزيــز  علــى  العمــل  ومواصلــة 
المعلوماتيــة والتشــجيع علــى االســتثمار فيهــا 
فــي  النمــو ويســهم  علــى  إيجابــا  ينعكــس  بمــا 
تنويــع مصــادر الدخــل، منوهــا ســموه فــي هــذا 
الصــدد إلــى مــا قامــت بــه المملكة مــن خطوات 
علــى صعيــد تحديــث وتطويــر البنيــة التقنيــة 
التــي  المشــاريع  مــن  العديــد  بتدشــينها  فيهــا 
تصــب في خدمة قطاع  تكنولوجيا المعلومات 
المملكــة  تنافســية  مــن  وتعــزز  واالتصــاالت 
علــى خارطــة االقتصــاد العالمي. مؤكدًا ســموه 

أهمية اســتمرار التمســك بالقيــم والمبادئ التي 
هــي إحــدى أهــم األولويــات التي نحــرص على 
ترســيخها على الرغم من الحداثــة والمتغيرات 

التي تطرأ على المستويات المختلفة.
جاء ذلك لدى زيارة ســموه يرافقه سمو الشيخ 
عيســى بن ســلمان بن حمد آل خليفة أمس إلى 
مجلس عائلة بن هندي، ومجلس المرحوم علي 
راشــد األمين، ومجلس الشــيخ عادل المعاودة، 

ومجلس إبراهيم الشيخ. 
وأشــاد ســموه بأهميــة التواصل والزيــارات في 
شهر رمضان المبارك الذي يعكس عمق الترابط 
القــوي بيــن كل مكونــات المجتمع التــي تجتمع 

على حب الوطن.
البحريــن عبــر مســيرة  أبنــاء  إن  وقــال ســموه 

الوطــن الحافلــة بالمنجــزات وبفضــل تكاتفهــم 
وإخاصهــم أثبتــوا أنهــم األســاس الــذي يبنــى 
عليه الوطن، وهم من يصنع المستقبل المزدهر 

لخير مملكتنا الغالية.
وأشــار ســموه إلــى أن المملكــة اتخــذت العديــد 
مــن السياســات واالســتراتيجيات الراميــة إلــى 
الجهــود  وتعزيــز  المالــي  االســتقرار  تحقيــق 
مــن  إطــاق جملــة  مــن خــال  فيهــا  التنمويــة 
اإلنفــاق  كفــاءة  رفــع  فــي  تمثلــت  المبــادرات 
الحكومــي وإعــادة هيكلة اإليــرادات الحكومية 
المالــي  التــوازن  تحقيــق  فــي  يســهم  بمــا 
النمــو االقتصــادي اإليجابــي لمملكــة  ويواكــب 
البحريــن، ووضــع اآلليــات المناســبة الســتدامة 
المــوارد الماليــة وتوجيــه النمــو المباشــر لصالح 

المواطنين بما يلبي تطلعاتهم.
ولفــت ســموه إلــى أن العمل مســتمر على تنفيذ 
العديــد مــن المشــاريع التطويريــة فــي مختلــف 
المواطنيــن،  احتياجــات  يلبــي  بمــا  القطاعــات 
ويحقــق اســتدامتها، وإســهامها فــي خلق مزيد 
مــن الفرص االســتثمارية والنوعيــة التي تخدم 
االقتصــاد  بعجلــة  وتدفــع  التنمويــة  األهــداف 

الوطني.
من جانبهم، أعرب أصحاب المجالس والحضور 
عن شــكرهم وتقديرهم لصاحب الســمو الملكي 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الوزراء على زيارة ســموه لهم، 
ومــا يبديه ســموه من اهتمــام بتحقيق تطلعات 

المواطنين نحو مزيد من التنمية والتطوير.

... وسموه يزور مجلس عادل المعاودة    ... وسموه يزور مجلس المرحوم علي األمين   

... وسموه يزور مجلس عائلة بن هندي    سمو ولي العهد يزور مجلس إبراهيم الشيخ 

المنامة - بنا

ترسيخ مفهوم االقتصاد المعرفي وتعزيز البنية التقنية
األعمــال لريــادة  المحفــزة  البيئــة  توفيــر  علــى  العمــل  مواصلــة  العهــد:  ولــي  ســمو 

ــة والــتــخــريــبــيــة بــالــســعــوديــة واإلمــــارات ــي ــاب ــال اإلره ــم ــاألع ــدد ب “األعــلــى اإلســـامـــي” يــن
آيــات  أســمى  اإلســامية  للشــؤون  األعلــى  المجلــس  رفــع 
البــاد صاحــب الجالــة  إلــى عاهــل  التهانــي والتبريــكات 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفــة، ورئيس الوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة، وولي 
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة، وإلــى حكومــة وشــعب مملكــة البحريــن، واألمتين 
العشــر األواخــر مــن شــهر  العربيــة واإلســامية، بمناســبة 
رمضــان المبــارك، داعًيــا إلــى اغتنــام هــذه الليالــي الفضيلة 
في التقرب إلى هللا تعالى البر واإلحســان، وتعزيز مشــاعر 
األلفة والمحبة بين الجميع، وإشــاعة الخير ونشــر الســام، 
ســائاً هللا تعالــى أن يجعلهــا أيــام خير وبركــة وأمن وأمان 
تعــم جميــع المســلمين والعالم، ويعيدها علــى بادنا وأمتنا 

باليمن والبركات. 
أمــس  صبــاح  انعقــدت  التــي  االعتياديــة  جلســته  وفــي 
برئاســة رئيس المجلس األعلى للشــؤون اإلسامية الشيخ 
عبدالرحمــن بــن محمد بن راشــد آل خليفة، أشــاد المجلس 
بالمضاميــن العاليــة التــي تضمنتهــا توجيهات عاهــل الباد 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة لــدى 
الــوزراء  لمجلــس  المشــترك  االجتمــاع  جالتــه  تــرؤس 
التوجيهــات  تلــك  أن  مؤكــًدا  للدفــاع،  األعلــى  والمجلــس 
يتعلــق  فيمــا  لجالتــه  الحكيمــة  الرؤيــة  تعكــس  الســامية 
بالشــأن المحلــي واإلقليمي والدولي. مثمًنــا حرص جالته 
علــى التــزام الجميــع بالثوابــت والمواقــف الوطنيــة، وبنبــذ 
اســتغال المنابــر الدينيــة للتطــرف والتعاطف مــع األعمال 
اإلرهابيــة وبث الفرقة والفتنة بيــن أفراد المجتمع الواحد، 
وتأكيــد جالته على وحدة الصف بين أبناء الوطن الواحد 
وطمأنتــه الجميــع بــأن مملكــة البحريــن ســتواجه بحزم أي 
محاولة إلثارة الفتنة أو شق الصف أو الخروج عن الثوابت 
الوطنية.  كما أبدى المجلس تأييده التام لما تضمنته الكلمة 
السامية لصاحب الجالة الملك لدى استقبال جالته أمس 
األول المهنئين من أهالي محافظات المملكة بمناسبة شهر 
رمضــان المبارك، وتأكيد جالته أن نســيجنا الوطني الحي 
هو خط دفاعنا األول لتماسك جبهتنا الوطنية لصد أشكال 
العنــف والتطــرف كافــة، وإحبــاط أي محــاوالت إلثارة فتن 
شــق الصف، باالبتعاد عن ســوء استخدام وسائل التواصل 
االجتماعــي التــي يجــب أن تســتخدم لمــا فيــه خيــر البــاد 
وشــعبها، وأن تكــون معــول إصــاح ال هــدم، بنــاًء وتعزيــًزا 
لمســيرة البنــاء الوطنــي ألهــل البحريــن برعايــة الثوابــت 
الوطنيــة وتأصيــل القيــم اإلنســانية والتحلــي بالمســئولية 

أمام كل ما يمس األمن واالستقرار. 
ا،  ــا وخارجيًّ وأكــد المجلــس أن مواجهــة التهديــدات، داخليًّ
البــاد  يحفــظ  بمــا  والكلمــة  الموقــف  وحــدة  تســتدعي 
ويصونهــا ويكــرس فيهــا القيم الجامعة األصيلــة والثوابت 

الوطنيــة التاريخيــة، مؤكــًدا علــى الــدور المهم والحســاس 
للمنابــر الدينيــة التــي ُجعلــت لتكــون داعية إلــى هللا تعالى 
وإلــى الدين الحنيف وقيمه ومقاصده ومبادئه التي تشــيع 

السام في النفوس والمجتمعات. 
رئيــس  الملكــي  الســمو  المجلــس صاحــب  ذلــك، هنــأ  إلــى 
الــوزراء بمناســبة تكريــم ســموه مــن قبــل منظمــة الصحــة 
العالميــة كقائــد عالمــي له إســهامات عظيمــة ورؤى وأفكار 
ومبــادرات حققــت نجاحــات وإنجــازات كبيــرة فــي مجــال 
الصحة، مؤكًدا أن هذا التكريم المستحق لسموه هو تكريم 
للبحريــن، وتقدير عالمي لما حققته من نجاحات الفتة في 

مختلف المجاالت.
عاهــل  بدعــوة  المجلــس  رحــب  منفصــل،  موضــوع  وفــي 
الحرميــن  خــادم  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
لعقــد  بــن عبدالعزيــز آل ســعود  الملــك ســلمان  الشــريفين 
قمتيــن طارئتيــن لقــادة دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
وقــادة الــدول العربيــة، تزامًنا مــع القمة اإلســامية العادية 
لمنظمة التعاون اإلسامي، وذلك في مكة المكرمة للبحث 
الجماعي المشــترك حول المســتجدات والتحديات وصوالً 
إلــى موقــف موحــد يضمــن لــدول المنطقة وشــعوبها األمن 
والســلم  األمــن  حفــظ  فــي  ويســهم  والنمــاء،  واالســتقرار 

الدوليين.
كمــا أدان المجلــس االعتــداء الصاروخــي اآلثــم مــن قبــل 
المليشــيات االنقابيــة فــي الجمهوريــة اليمنيــة تجــاه مكة 
المكرمــة ومدينــة جدة، مؤكًدا أن هــذا العمل العدائي اآلثم 
ضــد أقــدس البقاع وأشــرفها يعد تجــاوًزا خطيــًرا وانتهاًكا 

صارًخا لحرمة المكان المقدس والشــهر الكريم، واســتفزاًزا 
لمشــاعر المســلمين كافة، ويكشف عن انساخ مرتكبيه من 

جميع القيم الدينية واألخاقية واإلنسانية. 
ونــدد فــي الوقــت نفســه باألعمــال اإلرهابيــة والتخريبيــة 
التــي اســتهدفت محطــات ضــخ النفــط بالســعودية وعدًدا 
مــن الســفن التجارية فــي المياه اإلقليمية لدولــة اإلمارات، 
كمــا اســتنكر بشــدة جميــع األعمــال والتفجيــرات اإلرهابية 
التــي تعرضــت لهــا عدد من العواصــم والمدن حــول العالم، 
مؤكًدا ضرورة الموقف الدولي الموحد والمسئول لمواجهة 
أخطــار االعتــداءات اإلرهابيــة بــكل حــزم وقــوة لتحقيــق 

األمن والسام في العالم. 
بعــد ذلــك، انتقل المجلس إلى بحــث الموضوعات المدرجة 
على جدول أعماله، وأخذ علًما بالتوجيه السامي من عاهل 
البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
بإقامة حفل خاص ضمن برنامج إحياء ليلة القدر المباركة 
م فيــه 71 مــن قــراء مملكــة البحريــن الذيــن تشــرفوا  ُيكــرَّ
بتمثيــل المملكة في المســابقات الدوليــة للقرآن الكريم في 
العهــد الزاهــر لصاحــب الجالــة الملك، وحققــوا فيها مراكز 
متقدمــة، وذلك تقديًرا وتشــجيًعا ودعًما مــن جالته لقراء 
القــرآن الكريــم وتتويًجــا للنشــاط القرآني والعمــل الدؤوب 
وحفظتــه  قرائــه  ورعايــة  العزيــز  هللا  كتــاب  خدمــة  فــي 
ودعــم مراكــز تعليمه، ورعاية المســابقات القرآنيــة الدولية 
والمحليــة التــي تنظمهــا البحريــن، وآخرهــا الــدورة الرابعة 
والعشــرون مــن جائزة البحرين الكبرى للقــرآن الكريم التي 
األســبوع  الملــك واختتمــت  ُأقيمــت تحــت رعايــة جالــة 
الماضي، والتي نظمها المجلس األعلى للشــؤون اإلسامية 

ووزارة العدل والشؤون اإلسامية واألوقاف. 
بعد ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة إبداء الرأي الشــرعي 
عــن أحكام دفن األجنة واألعضاء البشــرية، وقرر المجلس 
اعتمــاد التقريــر وتوصياتــه. واختتــم جلســته باســتعراض 
مــن  يلــزم  مــا  بشــأن  واتخــذ  الــواردة  والطلبــات  الرســائل 

القرارات.

الجفير - المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية
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ا تستدعي وحدة الموقف والكلمة ا وخارجيًّ مواجهة التهديدات داخليًّ

تكريم ممثلي البحرين 
بالمسابقات الدولية للقرآن 

الكريم في ليلة القدر



المحرق - محافظة المحرق

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة:

صرح محافظ المحرق ســلمان بن عيســى بن هندي المناعي أن المحافظة وأهاليها سيتشــرفون بمقدم ســمو الشــيخ ســلمان نجل 
الممثل الشخصي لجاللة الملك سمو الشيخ عبدهللا بن حمد بن عيسى آل خليفة لمحافظة المحرق لرعاية وتشريف حفل تكريم 
رواد العمــل الوطنــي الــذي تقيمــه المحافظــة للعــام الثالــث عشــر، مؤكــدا أن المحــرق ومن خــالل هذه الزيــارات الكريمــة تعبر عن 

مكنونها من حب ووالء لقيادتنا الحكيمة.

العمــل  رواد  تكريــم  أن  المحافــظ  وأكــد 
الوطني من قبل حفيد جاللة الملك يعتبر 
المكرميــن، وحافــزا  وســاما علــى صــدور 
لــرواد العمــل التطوعــي الذيــن تعتــز بهــم 

المملكة عموما والمحافظة خصوصا.
أن  إلــى  فــي تصريحــه  المحافــظ  وأشــار 
مــن  المحــرق  ووجهــاء  رجــاالت  كبــار 
فــي  ســيكونون  وقراهــا  مدنهــا  مختلــف 

اســتقبال سمو الشيخ سلمان نجل الممثل 
الشــيخ  ســمو  الملــك  لجاللــة  الشــخصي 
عبــدهللا بــن حمــد بــن عيســى آل خليفــة 

اليوم.

اســتقبل وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة  أيمــن المؤيد وفد مســرح مركز شــباب الشــاخورة بعد مشــاركته الطيبة فــي مهرجان 
شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته الرابعة بحضور القائم بأعمال الوكيل المساعد للدعم والمبادرات إيمان فيصل 
جناحــي، والقائــم بأعمــال مديــر إدارة تمكيــن الشــباب نوار المطوع، ورئيــس اللجنة االستشــارية بجائزة خالد بن حمد للمســرح 

الشبابي الفنان عبدهللا ملك، ومدير مهرجان خالد بن حمد للمسرح الشبابي المخرج نضال العطاوي.

وأشــاد الوزيــر بالمشــاركة الطيبة لمســرح 
المهرجــان  فــي  الشــاخورة  شــباب  مركــز 
أبنــاء  خاللــه  مــن  أظهــر  والــذي  الدولــي 
العمــل  فــي  متميــزة  قــدرات  البحريــن 
المســرحية  منظومتــه  بــكل  المســرحي 
متميــز  بمســتوى  الظهــور  مــن  وتمكنــه 
يؤكــد مضــي المســرح الشــبابي البحريني 
بتحقيــق  مشــيدا  الســليم،  الطريــق  علــى 
الممثــل البحرينــي عقيــل الماجــد جائــزة 
أفضــل ممثــل “جائــزة محمد هنيــدي” في 
للكــوادر  متميــزة  نتيجــة  فــي  المهرجــان 
البحرينية العاملة في المجال المســرحي. 
شــباب  مســرح  فريــق  أن  المؤيــد  وبيــن 
الشــاخورة ومــا حققــه مــن نتائــج متميزة 
نتــاج حقيقــي لمهرجــان جائــزة خالــد بــن 
حمــد للمســرح الشــبابي لألنديــة الوطنيــة 
والمراكــز الشــبابية وذوي العزيمــة، والذي 
يحظــى بدعــم واهتمام مباشــر من جانب 

األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية 
البحرينية ســمو الشــيخ خالــد بن حمد آل 
خليفــة، والــذي دائمــا مــا يقدم المبــادرات 
الرائدة للشباب البحريني لتطوير قدراتهم 
فــي مختلــف المجاالت، األمر الذي ســاهم 
فــي تحقيــق المســرح الشــبابي البحرينــي 

تقدما ملحوظا في جميع مكوناته.
وأشاد رئيس مركز شباب الشاخورة علي 
ســبت بالجهــود الكبيرة والمبــادرات التي 
يقدمهــا ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل 
خليفــة؛ مــن أجــل دعم المســرح الشــبابي 
وعناصــره  وبمكوناتــه  بــه  واالرتقــاء 

المسرحية.

محافظــة المحــرق تنظــم الحفــل للعــام الثالــث عشــر

المؤيــد: فريــق “شــباب الشــاخورة” حقق نتائــج متميزة

نجل عبداهلل بن حمد يرعى تكريم الرواد اليوم

جائزة خالد بن حمد أنتجت مسرحا شبابيا متطورا

المؤيد يستقبل فريق مسرح مركز شباب الشاخورة

المنامة - وزارة الخارجية

أقامت سفارة مملكة البحرين لدى الواليات المتحدة 
األميركية مأدبة إفطار بمناســبة حلول شــهر رمضان 
المبــارك تخللهــا نــدوة عــن أهميــة الحــوار والتقــارب 
فــي العالــم، وتســليط الضــوء علــى تاريــخ إســالمي 
وســطي تعايشــت فيه مختلف األديان والمعتقدات، 
وعلــى أمثلــة معاصــرة للتســامح والتعايــش الدينــي 
فــي العالم العربي واإلســالمي كاألنموذج البحريني، 
اإلدارة  فــي  المســؤولين  مــن  العديــد  حضرهــا 
األميركية والكونغرس وأعضاء الســلك الدبلوماسي 
ومنتســبي المراكــز الفكريــة والجامعــات والشــركات 
والمنظمــات غيــر الحكومية.وألقــى ســفير البحريــن 
لــدى الواليــات المتحــدة الشــيخ عبــدهللا بــن راشــد 
التســامح  قيــم  عــن  فيهــا  كلمــة تحــدث  آل خليفــة 
أن  مؤكــدًا  البحرينــي،  المجتمــع  فــي  والتعايــش 
التعدديــة الدينيــة والثقافيــة متأصلــة فــي النســيج 
االجتماعــي البحرينــي، وتعــززت وازدهــرت بفضــل 

رؤيــة وحكمــة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة، حيــث حــرص جاللتــه 
منــذ توليه مقاليد الحكــم باالهتمام بصون الحريات 
مــا  انعكــس مباشــرة علــى  مــا  الدينيــة واحترامهــا، 
تتمتع به المملكة من تعايش وتسامح وأصبح جزءًا 
ال يتجــزأ مــن النهــج اإلصالحي لجاللــة الملك، حتى 
باتت المملكة أنموذجًا واضحًا للعالم، راســمًة طريقًا 

مغايرًا للمشــاريع المتطرفة التــي تحاول أن تفرضها 
وأضــاف  المنطقــة.  فــي  الضالــة  الجماعــات  بعــض 
أن موقــف البحريــن واضــح فــي احترامــه للحريــات 
الدينيــة وحثــه علــى قيــم التســامح والتعايش، وهو 
مــا أكده إعــالن البحرين للحرية الدينيــة الصادر من 
لدن صاحب الجاللة عاهل البالد في 2017. وشــارك 
فــي النــدوة كل مــن مدير الدراســات اإلســالمية في 
جامعــة جــورج واشــنطن محمــد فغفــوري ورئيــس 
مؤسســة التعايــش طــارق الجوهــري، وأدارتهــا كنت 
دافس-باكرد من جامعة جونز هوبكنز، ســلطوا فيها 
الضــوء علــى أمثلة من التاريخ اإلســالمي تعايشــت 
فيــه مختلــف األديــان والمعتقــدات بحريــة، وأمثلــة 
أخرى معاصرة كاألنموذج البحريني، مشــددين على 
أن التطــرف العنيــف لبعــض الجماعــات ذات الفكــر 
الضال ليس حكرًا على دين أو معتقد معين. وأشــاد 
بالتســامح  وأعراقهــم  أديانهــم  بمختلــف  الحضــور 
الدينــي فــي المملكــة، مقدريــن دعوتهــم علــى مأدبة 

إفطار رمضانية بحرينية. 

سفير البحرين بواشنطن يلقي كلمته

سفارة البحرين بواشنطن تنظم ندوة عن الحوار والتقارب

المنامة - وزارة الخارجية

أكــد وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالد بــن أحمد بن محمــد آل خليفــة أن موقف مملكة 
البحرين الرسمي والشعبي كان وسيظل ثابتا ومناصًرا للشعب الفلسطيني الشقيق 
فــي اســتعادة حقوقــه المشــروعة فــي أرضــه وإقامــة دولتــه المســتقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية، ودعم اقتصاد الشعب الفلسطيني في كل موجب دولي وثنائي.

أن  إلــى  الخارجيــة  وزيــر  وأشــار 
لورشــة  البحريــن  مملكــة  اســتضافة 
“الســالم مــن أجــل االزدهــار” ينــدرج 
والداعــم  المتواصــل  نهجهــا  ضمــن 
الشــعب  لتمكيــن  الراميــة  للجهــود 
بقدراتــه  النهــوض  مــن  الفلســطيني 
تطلعاتــه  لتحقيــق  مــوارده  وتعزيــز 
ليــس  أنــه  علــى  مشــددا  المشــروعة، 
هناك أي هدف آخر من استضافة هذه 
الورشــة. وأعرب وزيــر الخارجية عن 
خالــص التقديــر للقيــادة الفلســطينية 
ومواقفها الثابتة وجهودها المستمرة 
لصيانــة حقــوق الشــعب الفلســطيني 
الشقيق وتحقيق تطلعاته المشروعة، 
أو  للمزايــدة  مجــال  ال  أنــه  مؤكــدا 

التقليــل من نهجهم الســلمي الشــريف 
علــى  ســتبقى  البحريــن  مملكــة  وأن 
عهدها، كما كانت دائما، تجاه الشــعب 

الفلسطيني الشقيق.

موقف ثابت تجاه الفلسطينيين

الشيخ خالد بن أحمد

المنامة -  وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

اســتقبل وزير العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف الشيخ خالد بن 
علي آل خليفة، بمكتبه أمس، النائب هشــام العشــيري برفقة عدد من 

األهالي.

وثمــن الوزير دور مجلــس النواب 
ومــا يقدمــه من جهود فــي مجال 
التطويــر التشــريعي بهدف ضمان 
بمســتوى  المســتمر  االرتقــاء 

الخدمات المقدمة للمواطنين.
وجــرى فــي اللقاء تنــاول عدد من 
بشــؤون  المتعلقــة  الموضوعــات 

الخدمات العدلية.

بحث الخدمات العدلية
وزير الديوان الملكي والقائد العام يستقبالن 

السفير السعودي ومسؤولين ومواطنين
اســتقبل وزيــر الديــوان الملكــي الشــيخ 
خالــد بــن أحمــد آل خليفة والقائــد العام 
الركــن  المشــير  البحريــن  دفــاع  لقــوة 
الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، مساء 

أمــس، ســفير المملكة العربية الســعودية 
الشقيقة لدى مملكة البحرين عبدهللا آل 
الشــيخ، وعددا من المســؤولين وجموعا 
مــن المواطنين والمقيمين، الذين قدموا 

التبريــكات  وأطيــب  التهانــي  أصــدق 
والــذي  المبــارك،  رمضــان  شــهر  بحلــول 
يأتــي فــي إطــار حرصهمــا علــى تكريس 
العــادة الســنوية فــي التواصــل وتأكيــد 

عــادات المجتمع البحرينــي األصيلة في 
روح  مــن  والمســتمدة  الفضيــل  الشــهر 

ديننا اإلسالمي الحنيف.

المنامة - بنا

07 local@albiladpress.com

األربعاء
22 مايو 2019 
17 رمضان 1440

الرفاع - قوة الدفاع

أقيم بقوة دفاع البحرين مساء أمس، حفل تخريج إحدى دورات المستجدين العسكريين 
بمركــز تدريــب قــوة الدفــاع الملكــي، وذلــك بحضور اللــواء الركن الشــيخ علي بن راشــد آل 

خليفة مساعد رئيس هيئة األركان للقوى البشرية.

وبــدأ الحفــُل بتــالوة آيــاٍت عطــرة مــن الذكــر 
الحكيــم بعدهــا ألقيــت كلمــة بهــذه المناســبة 
ثــم قــدم إيجــاز عــن الــدورة، بعــد ذلــك قــدم 
الخريجون عرضا عمليا اشــتمل على المسير 
العســكري، ثم رددوا قسم الخدمة العسكرية 

ونشيد قوة دفاع البحرين.
وفــي ختــام الحفــل تفضــل مســاعد رئيــس 

هيئة األركان للقوى البشــرية بتوزيع الجوائز 
المتفوقيــن  علــى  التقديريــة  والشــهادات 
والمدربيــن  الضبــاط  دور  مثمنــًا  بالــدورة، 
وجهــود الخريجيــن فــي تحقيــق متطلبــات 

الدورة بنجاح.
حضــر حفــل التخريــج عــدد مــن كبــار ضباط 

قوة دفاع البحرين وأهالي الخريجين.

تخريج دورة للمستجدين العسكريين

من حفل تكريم الرواد في العام الماضي

المنامة - بنا

أشــادت لجنــة الشــؤون الخارجيــة والدفــاع واألمــن الوطنــي بمجلس الشــورى، 
بتوجيهــات عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، 
االتصــال  وســائل  اســتخدام  لســوء  حــد  لوضــع  المختصــة  األمنيــة  لألجهــزة 
االجتماعي، وتطبيق القانون على كل المســيئين ومن يثيرون الفتن ويحاولون 
شــق الصــف فــي المجتمــع، منوهــة بتوجيهــات رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة، إلــى التعامل بحزم مــع كل ما يثير 
الفتنة وشــق الصف، وتثيره بعض المواقع والحســابات اإللكترونية في وسائل 
التواصــل االجتماعــي من محاوالت مضللة لزرع الفتنــة عبر ترويج االفتراءات 

والشائعات.

وأكــدت اللجنــة، في بيان لها، أن ســوء 
اســتخدام مواقع التواصل االجتماعي، 
ومــا توفــره مــن خصائــص ومميــزات، 
واالجتماعــي،  األهلــي  الســلم  ُيهــدد 
التــي  الوطنيــة  والوحــدة  والتماســك 
إلــى  البحريــن،  مملكــة  بهــا  تمتــاز 
جانــب أن ذلــك يعــوق تنفيــذ الخطــط 

واالستراتيجيات التنموية. 
الوســائل  أنَّ  إلــى  اللجنــة  وأشــارت 
المتطــورة يجــب اســتثمارها مــن أجــل 
تعزيــز التنميــة والتقــدم الــذي تشــهده 

مملكــة البحريــن في ظــل العهــد الزاهر 
لجاللة الملــك، وتكون عنصًرا لإلصالح 
والتطــور، مــن خــالل إبــراز المنجــزات 
التــي تحققــت فــي مختلــف المجاالت، 
ونشــر قيــم ومبادئ التعايش والســالم، 
البحرينــي  المجتمــع  بتماســك  منوهــة 
البــالد  ملــك  قيــادة  خلــف  ووقوفــه 
صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى 
كل  أمــام  الطريــق  وقطــع  خليفــة،  آل 
مــن يحــاول النيل من وحــدة المجتمع، 

وتشويه صورة مملكة البحرين.

“خارجية الشورى”: سوء استخدام 
مواقع التواصل ُيهدد السلم األهلي



توفير وحدات تالئم ذوي االحتياجات
ــوزارة ــ ال بمجلس  واالســتــثــنــائــيــة  الــعــاجــلــة  الـــحـــاالت  يــبــاشــر  الــحــمــر 

باشــر  وزيــر اإلســكان باســم الحمــر حــاالت المواطنيــن العاجلــة واالســتثنائية 
بمجلــس الــوزارة الــذي عقد صباح أمــس بمقر الــوزارة بالمنطقة الدبلوماســية، 
حيــث اســتعرض الوزيــر عددا من حــاالت المواطنين المتقدميــن بطلبات النظر 
فــي ظروفهــم اإلجتماعيــة الخاصــة، باإلضافــة إلــى مــن لديهــم ظــروف صحية 

تتطلب سرعة توفير الخدمة اإلسكانية.

هامــش  علــى  إلســكان  وزيــر  وصــرح 
انعقــاد المجلــس بــأن القيــادة الرشــيدة 
مســألة  تولــي  الموقــرة  والحكومــة 
توفير ســبل العيش الكريــم للمواطنين 
أولويــة فــي كافــة الخطــط والبرامــج، 
والســيما االجتماعيــة منهــا، منوهــًا إلى 
أن توفيــر الســكن االجتماعــي يعــد من 
أبرز الخدمات االجتماعية التي يحتاج 
إليهــا المواطن لتوفير ســبل االســتقرار 

والعيش الكريم.
وأضــاف أنــه مــن هذا المنطلــق تحرص 
الوزارة على زيادة الخيارات اإلسكانية 

وتسريع وتيرة تنفيذ الوحدات والشقق 
الســكنية مــن أجل تحقيق هــذا الهدف، 
وأن نجــاح الــوزارة فــي توفير أكثر من 
25 ألــف وحــدة ســكنية فــي الســنوات 
األربع الماضية يعني تحقيق االستقرار 
لهــذه األســر، وأن الحكومة تســعى إلى 
مضاعفة عدد األســر التــي تحقق لديها 
خــال  مــن  معيشــتها  تحســين  عنصــر 
المشــاريع والبرامــج التي يتــم تنفيذها 

في الوقت الحالي أو مستقباً.
وأكد وزير االســكان أن الحكومة أولت 
اإلســكانية  الخدمــات  توفيــر  مســألة 

التــي تائم ذوي االحتياجــات الخاصة 
اهتمامــًا كبيــرًا، حيــث حرصــت الوزارة 
علــى توفيــر عــدد كبيــر مــن الوحــدات 
التــي تناســبهم فــي مختلــف المشــاريع 

التــي تــم تنفيذهــا، ويتــم توزيــع تلــك 
الوحدات بناء على دراسات اجتماعية 
إلــى  الخدمــة  تلــك  وصــول  لضمــان 

مستحقيها.

“الجسر” تحتفي بـ120 من أبناء الشهداء واأليتام
المحيســـن: التكريـــم واجـــب علـــى الجميـــع ومـــا قمنـــا بـــه قليـــل فـــي حقهـــم

اســتضافت المؤسســة العامــة لجســر الملــك فهــد أمــس أبناء شــهداء الواجــب واأليتــام بمملكة 
البحريــن فــي حفــل إفطــار شــاركت فيــه المؤسســة الخيريــة الملكيــة ووزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعية وجمعية السنابل لرعاية األيتام، وذلك انطالقا من حرص واهتمام على تفعيل دور 

المسؤولية االجتماعية تجاه األطياف المختلفة بالمجتمع.

 كمــا حضر الحفل الشــيخ راشــد بــن عبدهللا آل 
خليفــة والعقيــد الشــيخ علــي بــن عبــد الرحمــن 
الملكيــة  للمؤسســة  العــام  واألميــن  خليفــة  آل 
المســاعد  الوكيــل  الســيد  مصطفــى  الخيريــة 
والتنميــة  العمــل  بــوزارة  المجتمــع  لتنميــة 
جانــب  إلــى  الكوهجــي  وخالــد  االجتماعيــة 
األعمــال  ورجــال  المســؤولين  مــن  كبيــر  عــدد 
المؤسســة  مــن مســؤولي  وعــدد  واإلعامييــن 
حفــل  وتضمــن  فهــد.  الملــك  لجســر  العامــة 
اإلفطــار تقديــم عــرض مرئــي عــن جســر الملك 
فهــد وأهــم اإلنجــازات المتحققــة والــدور الذي 
يقــوم بــه الجســر اجتماعيــا واقتصاديــا لربــط 
المؤسســة  كرمــت  بعدهــا  الشــقيقين  البلديــن 

العامــة لجســر الملك فهد المحتفــى بهم بتقديم 
هدايا تشــجيعية لهم. وأوضح المدير التنفيذي 
الملــك فهــد  العامــة لجســر  للمؤسســة  المكلــف 
الفئــة  تكريــم  أن  كلمتــه  فــي  المحيســن  عمــاد 
الغاليــة علينــا واســتضافتهم فــي حفــل اإلفطار 
الرمضانــي هــو تجســيد للــدور الــذي تقــوم بــه 
المؤسسة من واقع مسؤوليتها تجاه المجتمع.

وأضــاف المحيســن أن التكريــم يعتبــر واجــب 
علــى الجميــع، ومــا قمنــا به هو قليــل في حقهم 

فهم يستحقون منا الكثير”.
وأكــد المحيســن أن “المؤسســة العامــة لجســر 
الملــك فهــد ســتأخذ زمــام المبــادرة فــي تفعيــل 
الكثيــر مــن المبــادرات االجتماعيــة واإلنســانية 

داخــل منظومــة الجســر وخارجــه تماشــيا مــع 
قيمهــا األساســية وبدعــم مــن مجلــس إدارتهــا، 
حيث بادرنا في الفترة القريبة الماضية بتوقيع 
عــدد مــن االتفاقيــات والشــراكات الثنائيــة مــع 
بعض الجهات المهتمة بالمســؤولية االجتماعية 
وســنواصل ذلــك مــع الجهــات األخــرى بالبلدين 

الشــقيقتين، إضافة إلى قيام المؤسسة بتفعيل 
كثير من المبادرات االستباقية”. 

والمبــادرات  الفعاليــات  هــذه  جميــع  أن  وأكــد 
جاءت لتتماشــى مع تعاليم شــريعتنا الســمحاء 
وقيمنا االجتماعية بتوجيهات ودعم والة األمر 

بالمملكتين.

جانب من التكريم

المنامة - المؤسسة العامة لجسر الملك فهد

المنامة - وزارة اإلسكان

المنامة - بنا

مدينة عيسى - اإلدارة العامة للمرور

الملكيــة  الخيريــة  المؤسســة  نظمــت 
البركــة  مجموعــة  مــع  بالتعــاون 
بركــة”  “ليلــة  فعاليــة  المصرفيــة 
واحتفــال القرقاعــون، بمشــاركة 350 

شخصا من أسر الخيرية الملكية.
وبدأت ليلة بركــة باإلفطار الرمضاني 
فــي جــو عائلــي جميــل، كمــا احتــوت 
الفعاليــات  مــن  العديــد  علــى  الليلــة 
منهــا المســابقات واألوبريت الشــعبي 

والفريسة واحتفال القرقاعون.
الرابــع  للعــام  بركــة”  “ليلــة  وتقــام 

الشــراكة  مبــدأ  ضمــن  التوالــي  علــى 
المجتمعيــة بيــن المؤسســة الخيريــة 
الملكيــة ومجموعة البركة المصرفية، 
إدخــال  فــي  الدائمــة  ومســاهمتهم 
الفــرح والســرور علــى أســر الخيريــة 

الملكية وخدمة األيتام واألرامل.
وتوجهت المؤسســة الخيرية الملكية 
بالشــكر الجزيــل إلى مجموعــة البركة 
الدائــم  تعاونهــا  علــى  المصرفيــة 
وســعيها لخدمــة المجتمــع خصوصــًا 

أسر الخيرية الملكية.

أنهــا  للمــرور  العامــة  اإلدارة  أعلنــت 
المبــارك،  رمضــان  شــهر  فــي  نفــذت 
حمات توعوية، تضمنت نشر مقاطع 
مصــورة قصيرة، أنتجت بالتعاون مع 
ســواعد شــبابية بحرينيــة وبدعم من 
إلــى مواصلــة  منوهــة   ،”BNI“ شــركة 
المخصصــة  “شــكرًا“  مبــادرة  تنفيــذ 
هدايــا  بتقديــم  الملتزميــن  للســواق 
الوطنيــة،  الشــركات  مــن  مدعومــة 
بتجنــب  التوعيــة  علــى  والتركيــز 
دور  عنــد  الخاطــئ خاصــة  الوقــوف 
العبــادة واألسواق.وأشــار مدير إدارة 
الثقافــة المروريــة صــاح شــهاب إلى 
المصــورة،  المقاطــع  مــن  عــدد  نشــر 
تحــت عنوان “إلي متــى” وتهدف إلى 
تذكير سائقي المركبات ومستخدمي 
الســلوكيات  الطريــق بأهميــة تجنــب 
يرتكبهــا  التــي  الخاطئــة  المروريــة 
البعــض فــي شــهر رمضــان، كالوقوف 

الخاطــئ وإغــاق المســارات وقيــادة 
المركبة بســرعة عاليــة، خصوصا عند 
قــرب أذان المغــرب، ممــا قــد يتســبب 

في وقوع الحوادث.
وأضــاف أن اإلدارة، وفي إطار تفعيل 
كل  مــع  المجتمعيــة  الشــراكة  مبــدأ 
شــرائح المجتمــع، ترحــب بالمبادرات 
والمســاهمات التي تهدف إلى إيصال 
لمواجهــة  للجمهــور  ورســالتها  رؤيــة 

السلوكيات الخاطئة.

“الخيرية الملكية” تنظم “ليلة بركة”

حمالت لتجنب سلوكيات المرور الخاطئة  إفطار 86 ألف صائم و3 آالف أسرة بالخارج
“التربيـــة اإلســـامية”: إيصـــال معونـــات شـــعب البحريـــن إلـــى المحتاجيـــن

الخارجيــة  المشــاريع  إدارة  مديــر  قــال 
بجمعيــة التربيــة اإلســامية جاســم المعــاودة 
مشــاريعها  تنفيــذ  فــي  عملــت  الجمعيــة  إن 
الرمضانيــة خــارج البحريــن لهذا العــام في 17 
دولة بكٍل من أفريقيا وآســيا وأوروبا، كان من 
أبرزها مشــروع إفطار الصائم ومشــروع السلة 
الرمضانيــة والــذي اســتفاد منهــا أكثــر مــن 86 

ألف صائم و3 اآلف أسرة.
التــي  الجمعيــة  لجهــود  اســتكماالً  ذلــك  جــاء 
البحريــن  إيصــال معونــات شــعب  فــي  تبــذل 
الــذي دائمــًا ما يكــون مع إخوانه، فــي تخفيف 
المعاناة والمســاهمة في ســد حاجة المســلمين 
فــي البلــدان التــي يجــد فيهــا الفــرد تحديــات 
صعبــة للعيــش الكريم. كما أوضح المعاودة أن 
اإلدارة أطلقــت فــي شــهر رمضان حملــة “100 
بئــر لمئــة قرية في جمهوريــة النيجر” وجمعت 
الحملــة أكثر من نصف المبلــغ المرصود لتنفيذ 
المشــروع والــذي نتمنــى أن يكتمــل فــي هــذا 

بمملكــة  الخيــر  أهــل  ودعــا  المبــارك.  الشــهر 
البحريــن للمســاهمه في هذا المشــروع وغيره 
مــن المشــاريع الرمضانيــة عبر فــروع الجمعية 
ونقــاط جمــع التبرعــات الرمضانيــة والمنافــذ 
اإللكترونية في الشــهر الفضيل، ســائاً المولى 
عــز وجــل أن يخلــف على كل فاعــل للخير في 

أهله وماله وأن يكتب أجره.

المنامة - جمعية التربية االسالمية

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

قــال الوكيــل المســاعد للخدمــات البلديــة المشــتركة بــوزارة األشــغال وشــؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي وائــل المبــارك إن الــوزارة وبناء علــى توجيهات 
الوزيــر عصــام خلــف وبالتنســيق مــع مجلس أمانــة العاصمة باشــرت باســتكمال 
مشــروع تطويــر الواجهــة البحريــة للمعاميــر الــذي ســيتم ربطــه بشــبكة الطــرق 

المجاورة لتسهيل الدخول والخروج منه. 

تطوير الواجهة البحرية للمعامير
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“الجنوبية” تنظم حملة عن السالمة العامة
المجتمعية الشراكة  لتعزيز  بن علي  الشيخ خليفة  بتوجيهات من سمو 

بالتعــاون  الجنوبيــة  المحافظــة  أقامــت 
مــع اإلدارة العامة للدفــاع المدني، حملة 
تثقيفية تزامنا مع شــهر رمضان المبارك، 
وحرصــا من المحافظــة والدفاع المدني 
على أمن وسامة المواطنين والمقيمين 

وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وأكــد ضابط االرتباط في المحافظة، أن 
الحملــة تأتــي ضمــن توجيهــات محافظ 
الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علي 
بن خليفة آل خليفة لتعزيز أطر الشراكة 
المجتمعيــة مع مختلــف اإلدارات العامة 
الحملــة  أن  مضيفــا  الداخليــة،  بــوزارة 

تأتي ضمــن الحمات الدورية التي تقام 
لتأميــن المنشــآت والمرافــق العامــة فــي 

كافة مناطق المحافظة.
واشتملت الحملة على عدد من الزيارات 
للتأكــد  التجاريــة  للمجمعــات  الميدانيــة 
مــن الخطط المعــدة لإلخاء واســتعداد 

هــذه المجمعــات للقيــام بالــدور المنــوط 
بهــا فــي حــاالت الطــوارئ والتأكــد مــن 
التوعيــة  إلــى  إضافــة  الســامة،  ســبل 
ونشــر ثقافة الســامة لمرتادي المجالس 
والخيام الرمضانية والمماشي الرياضية 

بالمحافظة.

المنامة - وزارة الداخلية

ضاحية السيف - المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان

عقــدت لجنــة حقــوق األشــخاص المقيــدة حريتهــم اجتماعهــا العــادي الثانــي 
برئاسة دينا عبدالرحمن اللظي. 

ــا  زمنيًّ جــدوالً  اللجنــة  وناقشــت 
مــن  عــدد  أســماء  يتضمــن  للزيــارات 
مراكــز االحتجــاز )التوقيف( والحبس 
االحتياطــي والتأهيــل التابعة لإلدارة 
بــوزارة  والتأهيــل  لإلصــاح  العامــة 
الداخليــة، وعدد مــن الجهات األخرى 
التــي ال تتبع وزارة الداخلية. وانتهت 
اللجنــة بالموافقة علــى خطط الزيارة 

المقترحة ليونيو المقبل. 

جــاء ذلــك تعقيًبــا علــى صــدور بيــان 
المؤسســة الوطنيــة عــن تلقيهــا عــدد 
مــن االدعاءات بإصابة عدد من نزالء 
مركــز اإلصاح والتأهيل )ســجن جو( 
بحاالت تسمم غذائي، حيث تواصلت 
المؤسسة على الفور مع المعنيين في 
وزارة الداخليــة، وأكــدوا عــدم صحــة 
االدعــاءات، وأهميــة الحصــول علــى 

المعلومات من المصادر الرسمية.

ال صحة لالدعاءات بشأن تسمم في “جو”

صالح شهاب

جاسم المعاودة



قالت المحامية ابتسام الصباغ إن محكمة االستئناف العليا الشرعية قضت بقضية تعرض 
ســيدة للضرب والســب والســرقة من قبل زوجها الســكير ووالد أبنائها األربعة في الشــارع 
العام وأمام مبنى وزارة العدل؛ بتطليقها للضرر الذي تعرضت إليه، فيما ألغت حكم محكمة 
أول درجــة والثابــت فيــه نشــوزها والتي قضت بإلــزام موكلتها بالعودة إلــى بيت الزوجية، 

خصوصا أن زوجها أدين جنائيا باالعتداء عليها بالضرب وصدر بحقه حكم بالحبس.

ضــده  المســتأنف  الــزوج  أن  إلــى  وأشــارت 
كان قــد تقــدم بدعوى أمــام المحكمة الكبرى 
الشــرعية )الدائــرة الجعفريــة( إللــزام زوجته 
فحكمــت  الزوجيــة،  بيــت  إلــى  بالعــودة 
محكمــة  وأيــدت  طلبــه،  بمــا  لــه  المحكمــة 
االســتئناف الحكــم، إال أنهــا رفضــت العــودة 
إلــى المنزل، فرفع ضدهــا دعوى أخرى طلب 
فيهــا الحكــم باعتبارها ناشــز منــذ تاريخ 14 
مــارس 2016 المتناعهــا عــن تنفيــذ الحكــم 
الصــادر، مــع حرمانهــا مــن حقهــا فــي النفقــة 

الزوجية.

طلبــت  أخــرى  بدعــوى  الزوجــة  فتقدمــت 
فيهــا الحكــم بتطليقها من زوجها الســتحالة 
العشــرة بينهمــا والضرر المتمثــل في الضرب 
يتعاطــى  إنــه  وقالــت  والتشــهير،  والســب 
المســكرات ويســتحيل العــودة إليــه للنفــور 
منــه، كمــا طلبــت مخالعتــه فــي مقابــل المهر 

البالغ 500 دينار.
تزوجــت  موكلتهــا  أن  الصبــاغ  وأوضحــت 
المدعــى عليــه ورزقــا علــى فــراش الزوجيــة 
التعــدي  دائــم  أنــه  إال  وولــد،  بنــات  بثالثــة 
عليهــا بالضــرب المتكــرر وصــدر ضــده حكــم 

جنائــي باإلدانــة والحبــس 3 ســنوات بعدمــا 
العــام،  اعتــدى عليهــا بالضــرب فــي الشــارع 
وســرقة حقيبتهــا وهاتفهــا وتم تأييــد الحكم 
أحــكام  بحقــه  صــدرت  أنــه  كمــا  اســتئنافيا، 
جنائية بقضايا تعاط للمســكرات في األماكن 

العامة أكثر من مرة.
قــام  عليــه  المدعــى  الــزوج  بــأن  وأفــادت 
بإقامــة  إياهــا  متهمــا  بموكلتهــا  بالتشــهير 
عالقات مشــبوهة مع أشخاص أجانب عليها، 
وتلك الخالفات مستمرة منذ بداية زواجهما، 

كمــا أنــه دائم التعدي عليها بالضرب والســب، 
مما يستحيل معه عودتها لبيت الزوجية.

الدعــوى  فأمــرت محكمــة أول درجــة بضــم 
الخاصــة بالنشــوز وأحالت القضيــة للتحقيق 
لكــن  واإلثبــات،  النفــي  لشــهود  واســتمعت 
المحكمة قضت بإثبات النشــوز على موكلتها 

وبإســقاط كافــة حقوقهــا الشــرعية، فطعنــت 
على هذا الحكم باالستئناف.

ســالف  الحكــم  بمخالفــة  الصبــاغ  ودفعــت 
االســتدالل  فــي  والفســاد  للقانــون  البيــان 
وعــدم االعتــداد بالمســتندات المقدمــة ذات 
الحجيــة والتــي تثبــت الضــرر الواقــع علــى 
والســب  بالضــرب  باالعتــداء  المســتأنفة 

وإتالف سيارتها.
من جهتها، قالت المحكمة في أسباب حكمها 
إنــه مــن حــق الزوجــة التــي ســبق أن أقامــت 
دعوى تطليق ورفضت أن تقيم دعوى الحقة 
بذات الطلب بشــرط االستناد لوقائع مغايرة، 
وقــد نصــت المــادة 98/أ مــن قانــون األســرة 
علــى أن “للزوجــة طلب التطليــق للضرر الذي 

يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجين”.
المقدمــة  المســتندات  مــن  البّيــن  كان  ولمــا 
صدور حكم جنائي بإدانة الزوج عن اعتدائه 
على المســتأنفة في الشارع أمام مبنى وزارة 

العــدل، وســرقته لهاتفهــا باإلكــراه بــأن دفعها 
وشــدها  وضربهــا  أرضــا  وأســقطها  بيديــه 
مــن شــعرها، ومــا ذكــره الشــهود بأنــه ضــرب 
المســتأنفة وســبها بأقــذع األلفــاظ وأقبحهــا، 
البيــت  فــي  المســكرات  لتناولــه  إضافــة 
وخارجه، وثبت من مجمل الوقائع اســتحالة 

العشرة.
وتابعــت، أنــه ولمــا كان الحكم المســتأنف قد 
قضــى برفــض الدعــوى لســابق الفصــل فيهــا 
فإنــه يكــون مشــوبا بالفســاد فــي االســتدالل 

ومخالفا للقانون.
بإلغــاء  المحكمــة  حكمــت  األســباب  فلهــذه 
بتطليــق  والقضــاء  المســتأنف  الحكــم 
المســتأنفة طلقة أولى الســتحالة العشرة وال 
تحل للمستأنف عليه إال بعقد ومهر جديدين 
بعــد  إال  آخــر  رجــل  مــن  الــزواج  لهــا  وليــس 
صيــرورة الحكــم نهائيــا بمضــي فتــرة الطعن 
بالتمييــز وإيقاع صيغة الطالق وانتهاء فترة 

العدة.

تطليق سيدة من سّكير ضربها وسرقها أمام “العدل”

المحكمة تأمر “الخارجية” بمخاطبة سفارة باكستان لالستعالم عن جواز سفر
المتهم الخمسيني يعترف بأن أصوله من إيران وهرب خوفا من النظام قبل 30 عاما

كلفت المحكمة الكبرى الجنائية األولى النيابة العامة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمخاطبة السفارة الباكستانية لالستعالم إن كان جواز السفر الباكستاني لمتهم من رعاياها 
صحيحــا مــن عدمــه علــى أن توافــى المحكمة بذلك في جلســة 10 يونيو المقبل، مع األمر باســتمرار حبس المتهم )52 عاما(، الذي اعتــرف أن أصوله إيرانية وهرب منها خوفا من 

النظام اإليراني قبل 30 عاما، كون أنه متهم بحيازة جواز سفر باكستاني مزور.

وكان المتهــم قــد قــرر أنــه حضــر للمملكــة بعــد 
قضائــه ســنة واحــدة فــي باكســتان تــزوج فيها 
مــن ســيدة هناك، وأنجب منهــا 3 أبناء جميعهم 
تختلــف  وبأســماء  مشــابهة  جــوازات  يملكــون 
عــن أســمائهم الحقيقية كما ال تتشــابه مع اســم 
الجــواز  تزويــر  تهمــة  يواجــه  الــذي  والدهــم، 
واســتعماله فــي الدخــول للبــالد بطريقــة غيــر 

مشروعة.
وفــي نظــر القضيــة أنكــر المتهــم مــا نســب إليه 
مــن اتهــام، وادعى أنه اســتخدم الجــواز المتهم 
وإلــى  مــن  والدخــول  الخــروج  فــي  بتزويــره 
المملكــة طــوال األعــوام التي قضاهــا فيها، كما 
تمكــن مــن تجديــده عــدة مــرات منــذ حصولــه 

عليه قبل 30 عاما.
وتشير التفاصيل حسبما جاءت في األوراق 
مــن  العامــة  للنيابــة  ورد  قــد  كان  بالغــا  أن 
الجنائيــة  واألدلــة  للمباحــث  العامــة  اإلدارة 
مــن  والمعــد  الجنائيــة(  المباحــث  )إدارة 
إثــر واقعــة  أنــه وعلــى  بــه  مــالزم، والثابــت 
دخــول للبــالد بطريقــة غيــر مشــروعة، حيث 
وردت إليــه معلومــات بأن هناك شــخصا أفاد 
باســمه وأنــه تاجــر فــي ســوق المنامــة ولديه 
3 أبنــاء، جميعهــم إيرانيون األصــل وحصلوا 
علــى جــواز الســفر الباكســتاني بطريقــة غيــر 
خــارج  البــالغ  فتــرة  فــي  وأنهــم  مشــروعة، 

البحرين وبصدد الرجوع إلى عملهم.
البــالد  غــادروا  عنهــم  المتحــرى  أن  وأوضــح 
بعــد الحملــة األمنيــة التي قــام بها رجــال األمن 
الجنســية  علــى  الحاصليــن  اإليرانييــن  علــى 
الباكســتانية بطريقــة غيــر مشــروعة، وبتكثيف 

التحريات وعمليات المتابعة وبســؤال المصادر 
الموثوقــة تــم التوصــل لهويــة األشــخاص وهم 
كل مــن المتهــم وأبنائــه الثالثــة وجميعهــم مــن 

سكنة منطقة النعيم.
وأشــار إلــى أن المتهــم اإليرانــي األصــل يمتلــك 
محــال تجاريــا يبيــع فيــه المــواد الغذائيــة، لكــن 
عــن  مختلــف  الباكســتاني  الجــواز  فــي  اســمه 
الحقيقــي، كمــا أنه وأبنــاؤه الثالثة حصلوا على 
الجنسية الباكســتانية بطريقة مخالفة للقانون، 
فضــال عن أنهــم جميعهم أســمائهم مختلفة عن 
بعضهم البعض، وتم القبض على األب في حين 
لم يقبضوا على األبناء لكونهم خارج البالد ولم 

يرجعوا للمملكة برفقة والدهم.
وبالتحقيــق مــع المتهــم أنكــر مــا نســب إليه من 
اتهامــات مدعيا أنها غير صحيحة، وأوضح أنه 

ذو أصول إيرانية فعال، لكنه عندما كان صغيرا 
هــرب مــن إيــران متوجهــا إلــى باكســتان، التــي 
فيهــا حصــل علــى الجنســية الباكســتانية، ومن 
ثــم حضــر إلى مملكــة البحريــن مســتخدما هذا 

الجواز، وبقي في المملكة نحو 30 عاما.
وتابــع أنــه كان يتنقــل بيــن البلــدان باســتخدام 
هــذا الجــواز، إذ إنه توجه إلى إيران وباكســتان 
مــرات عــدة، ولــم يوقفه أحــد في ذلــك الوقت، 
وأن الجواز الذي بحوزته صحيح وليس مزورا.

إيــران  مــن  هروبــه  ســبب  أن  المتهــم  ويدعــي 
القائــم  اإليرانــي  النظــام  يريــد  ال  أنــه  تحديــدا 
فيهــا حاليــا، مبينا أنه مكث في باكســتان عقب 
هروبــه مــن بالده نحو ســنة، وأثنــاء ذلك تزوج 
مــن ســيدة باكســتانية وتقــدم بطلــب للحكومة 
الجنســية، حيــث  للحصــول علــى  الباكســتانية 

حصــل علــى الجــواز المضبــوط بحوزتــه، وبعــد 
زواجــه مــن تلــك الســيدة أنجــب منهــا أبنــاءه 
الثالثــة المذكورين في أوراق القضية كل منهم 
باســمه الحقيقــي واالســم بالجــوازات المــزورة، 
فضــال عــن إنكاره الســمه الحقيقي، مشــيرا إلى 
أن اســمه الوارد في الجواز المتهم بحيازته هو 

اسمه الصحيح.
هــذا وكانت النيابــة العامة قــد أحالته للمحكمة 
على اعتبار أنه بتاريخ 12 فبراير 2019، ارتكب 

اآلتي:
موظــف  مــع  المســاعدة  بطريــق  اشــترك  أوال: 
حســن النية فــي ارتكاب جريمــة إدخال بيانات 
تخــص  التــي  المعلومــات  تقنيــة  وســيلة  فــي 
الغــدارة العامة للجنســية والجــوازات على نحو 
من شــأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها 
صحيحة بنية اســتعمالها كبيانات صحيحة بأن 
سلم الموظف جواز سفر مزور على أنه صحيح 
والــذي قــام بإدخال بياناته في نظام اإلدارة بما 
يفيــد دخوله مملكة البحريــن عن طريق المطار 
خالفــا للحقيقــة فتمــت الجريمــة بنــا علــى تلك 

المساعدة.
ثانيــا: اشــترك بطريــق االتفاق مع آخــر مجهول 
الســفر  جــواز  وهــو  خــاص  محــرر  تزويــر  فــي 
باكســتان  جمهوريــة  إلــى  صــدوره  المنســوب 
باســمه الشــخصي وذلــك عــن طريــق اصطناعه 

وتقليده.
ثالثا: اســتعمل المحرر الخاص ســالف الذكر مع 
علمــه بتزويــره بــأن قدمــه لموظــف الجــوازات 

لدخول البحرين.
رابعا: دخل البالد بطريقة غير مشروعة.

المنامة - النيابة العامة

المنامة - النيابة العامة

قــال وكيــل النائب العــام بنيابة 
أحمــد  العاصمــة  محافظــة 
العامــة  النيابــة  إن  األنصــاري 
اإلدارة  مــن  إخطــارًا  تلقــت 
جثــة  علــى  بالعثــور  األمنيــة 
شــخص آســيوي بأحــد المنــازل 
آثــار  وبهــا  توبلــي  بمنطقــة 
عــن  ناتجــة  بليغــة  إلصابــات 
أن  بعــد  الــرأس  فــي  ضربــات 
اســتدعى الجيــران المالصقيــن 
أصــوات  لســماعهم  الشــرطة 
وعنــد  المنــزل،  بذلــك  شــجار 
حضور الشرطة تم القبض على 

المتهــم لــدى محاولتــه الهــروب 
علــى  عثــر  المنــزل  وبدخــول 

الجثة.
وبنــاًء على ذلــك انتقلت النيابة 
وأجــرت  الجريمــة  مــكان  إلــى 
وندبــت  الالزمــة  المعاينــات 
الفنييــن المختصيــن لرفع اآلثار 
المشــاهدة بمسرح الجريمة كما 
ندبت الطبيب الشــرعي للكشف 
علــى الجثة، وثبــت من فحصها 
بــأن المجني عليه تعــرض لعدد 
من الضربات بواسطة آلة حديد 

)مطرقة( إلى أن فارق الحياة.

واستجوبت النيابة المتهم، إذ اعترف تفصياًل بارتكابه الواقعة  «
وأمرت النيابة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت 
إليه تهمة القتل العمد وما زالت التحقيقات جارية لسماع شهود 

الواقعة وورود التقارير الفنية.

العــام  النائــب  وكيــل  ذكــرت 
بمحافظــة العاصمــة نــورة المعــال 
أن النيابــة العامــة أمــرت بحبــس 
عالنيــة  إلفطارهــم  متهميــن   5
فــي نهــار شــهر رمضــان المبــارك، 
اإلدارة  بمعرفــة  ضبطهــم  بعــد 
األمنية وهــم يتناولون المأكوالت 

والمشروبات في الطريق العام.
وأمــرت النيابــة العامــة بحبســهم 
لهــم  وجهــت  أن  بعــد  احتياطيــا 
التعــدي عالنيــًة علــى ملــة  تهمــة 
لمــا  شــعائرها،  وتحقيــر  اإلســالم 
يمثلــه فعلهــم مــن انتهــاك لتعاليم 

وقيم الدين اإلسالمي الحنيف.

حبس متهم بقتل آسيوي ضربا بـ “مطرقة”

حبس 5 أفطروا عالنية نهار رمضان
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السجن 3 سنوات لشابين هّربا مطلوبا للخارج
ــاء الدعـــوى الجنائيـــة بحـــق المطلـــوب بــــ 50 قضيـــة الحكـــم بانقضـ

قضت المحكمة الكبرى الجنائية األولى بانقضاء الدعوى الجنائية بحق متهم “43 عاما” بالخروج من البالد ببطاقة هوية شخص آخر كونه ممنوع من السفر ومطلوب 
ب50 قضية مدنية ومحكوم عليه جنائيا كونه مطالب بالديون، وذلك نظرا لوفاته في مستشفى الطب النفسي بشهر مارس الماضي.

فــي حيــن عاقبــت متهميــن “30 و35 عامــا” 
عمــال علــى تهريبــه إلــى خــارج البــالد عــن 
طريــق جســر الملــك فهــد بســجنهما لمــدة 3 
ســنوات، كمــا غرمــت كل منهمــا مبلــغ 100 
دينــار لحيازتهما مــواد إباحية في هواتفهما 

النقالة.
وذكــرت المحكمــة أن الواقعــة تتحصــل فــي 
المتهــم  قــام   2017 24 نوفمبــر  بتاريــخ  أنــه 
الثانــي باالشــتراك مــع المتهــم األول بطريــق 
االتفاق والمساعدة في إخراج المتهم الثالث 
للمملكــة  البحريــن  مملكــة  مــن  -المتوفــى- 
العربيــة الســعودية عــن طريــق المنفــذ البري 
بجســر الملــك فهد، وذلك بــأن اتفق معه على 
اصطحابه برفقة الثاني إلى جسر الملك فهد 
للخــروج من المنفــذ البري باســتخدام بطاقة 
هويــة شــخص آخــر كان قــد ســلمها الثالــث 
لــأول قبــل وصولهما للمنفذ، كــون أن المتهم 

الثالث مطلوب على ذمة قضايا جنائية.
وســاعد األول المتهــم الثالــث فــي ذلــك بــأن 
توجــه بــه إلــى جســر الملــك فهــد واســتعمال 
بســوء نيــة بطاقة الهوية ســالفة الذكر وذلك 
بعــد أن قــام المتهــم األول باالشــتراك بطريق 
المساعدة مع موظف حسن النية في إدخال 
تخــص  المعلومــات  تقنيــة  وســيلة  بيانــات 
اإلدارة العامة للجنسية والجوازات واإلقامة 
علــى نحــو مــا مــن شــأنه إظهــار بيانــات غيــر 

صحيحــة على أنها صحيحة بنية اســتعمالها 
كبيانــات صحيحــة، بــأن قــدم بطاقــة الهوية 
الخاصــة بذلــك الشــخص لموظــف جــوازات 
جســر الملــك فهــد مدعيــا أنهــا بطاقــة المتهم 
بياناتهــا  تلــك  الموظــف  فأدخــل  الثالــث، 
وعبــوره  الشــخص  ذلــك  خــروج  يفيــد  بمــا 
جســر الملــك فهــد متوجهــا للمملكــة العربيــة 
الســعودية خالفــا للحقيقــة، فتمــت الجريمة 
بنــاء علــى ذلــك االتفــاق وتلــك المســاعدة إذ 
تمكــن بذلــك الثالث من الخروج مــن المملكة 
دون وجــه حــق وخالفــا للقواعــد القانونيــة 

المقررة.
ومــن جانــب آخــر فإنــه وعنــد القبــض علــى 
المتهميــن األول والثانــي، فقد تــم العثور في 
هواتفهما النقالة على مواد إباحية بعد تفريغ 

محتوياتها.
وقــررت المحكمــة في أســباب حكمهــا أنه قد 
ثبــت لها بكتاب مــن إدارة اإلصالح والتأهيل 
مفــاده أن المتهــم الثالــث قــد وافتــه المنيــة 
بتاريخ 7 مارس 2019 في مستشــفى الطب 
النفســي، األمــر الــذي تنقضــي معــه الدعــوى 
الجنائيــة بحقــه عمــال بالمــادة 17 مــن قانون 

اإلجراءات الجنائية.
العامــة  النيابــة  أحالتهــم  قــد  وكانــت  هــذا 
للمحكمــة علــى اعتبــار أنهم ارتكبــوا الجرائم 

التالية بتاريخ 24 نوفمبر2017: 

المســاعدة  بطريــق  اشــترك  األول:  المتهــم 
مــع موظــف حســن النيــة فــي إدخــال بيانات 
اإلدارة  تخــص  المعلومــات  تقنيــة  وســيلة 
العامــة للجنســية والجــوازات واإلقامــة على 
نحــو مــن شــأنه إظهــار بيانات غيــر صحيحة 
علــى أنهــا صحيحة بنيــة اســتعمالها كبيانات 
صحيحــة بــأن قــدم بطاقــة الهويــة الخاصــة 
بشخص آخر للموظف المختص كونها بطاقة 
المتهــم الثانــي الذي قام بإدخــال بياناتها في 
نظــام اإلدارة بمــا يفيد خروج ذلك الشــخص 
وعبــوره جســر الملــك فهــد متوجهــا للمملكــة 
فتمــت  للحقيقــة  خالفــا  الســعودي  العربيــة 

الجريمة بناء على تلك المساعدة.
األول  المتهــم  مــع  اشــترك  الثانــي:  المتهــم 
ارتــكاب  فــي  والمســاعدة  االتفــاق  بطريــق 
معــه  اتفــق  بــأن  أعــاله  المذكــورة  الجريمــة 
علــى اصطحابــه برفقــة المتهــم الثالــث إلــى 
جســر الملــك فهــد للخــروج مــن المنفــذ البري 
باســتخدام بطاقــة هوية ذلك الشــخص كون 
أن المتهــم الثالــث مطلــوب علــى ذمــة قضايا 
جنائيــة وســاعده فــي ذلــك بــأن توجــه إلــى 
جسر الملك فهد لتقيم بطاقة الهوية لموظف 
الجــوازات فتمــت الجريمــة بنــاء علــى ذلــك 

االتفاق وتلك المساعدة.
المتهم الثالث:

1- اشــترك مع المتهــم األول بطريقي االتفاق 

والمســاعدة فــي ارتــكاب جريمــة المذكــورة 
أعاله بأن ســلمه بطاقة الهوية الخاصة بذلك 
الشخص بغرض استخدامها في الخروج من 
المنفــذ البــري كونه مطلوب علــى ذمة قضايا 
مدنية وذلك بأن قام المتهم األول بتســليمها 
للموظــف الجــوازات بجســر الملــك فهــد على 
الخــروج  مــن  بذلــك  وتمكــن  بطاقتــه  أنهــا 
العربيــة  المملكــة  إلــى  البحريــن  مــن مملكــة 
الســعودية دون وجــه حــق وخالفــا لقواعــد 

القانونية المقررة.
2- استعمل بسوء نية بطاقة الهوية الخاصة 

بذلك الشخص وانتفع بها بغير وجه حق.
مــن  إذن  بــدون  البحريــن  مملكــة  غــادر   -3

الموظف المختص.
المتهمان األول والثاني:

1- اشــتركا وأخــر عســكري بطريــق االتفــاق 
والمساعدة مع المتهم الثالث بسوء نية على 
اســتعمال بطاقــة الهويــة الخاصــة بشــخص 
آخــر واالنتفــاع بها بغير وجه حــق وذلك بأن 
قدماهــا لموظــف جــوازات جســر الملــك فهد 
علــى أنها بطاقة هوية خاصة بالمتهم الثالث 
وتمكن بذلك من الخروج من مملكة البحرين 
إلــى المملكــة العربيــة الســعودية دون وجــه 

حق وخالفا للقواعد القانونية المقررة.
تقنيــة  نظــام  إباحيــة داخــل  مــادة  2- حــازا 

المعلومات.

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

ضبطت دورية مرورية قائد مركبة إفريقي الجنسية كان قد فقد السيطرة 
على سيارته وتسبب بحادث مروري حال كونه سكراًنا ومتجاوًزا للسرقة 
المقــررة قانوًنــا، مــا أدى إلتــالف فــي مركبتــه وســيارة أخــرى، وتعــرض 

صديقه الراكب معه لعدد من اإلصابات جراء ذلك الحادث.  

فأمرت النيابة العامة بعد التحقيق 
معــه إخــالء ســبيله بكفالــة ماليــة 
رفــض  دينــار،   1000 مقدارهــا 
فتــم  للخــروج،  دفعهــا  المتهــم 
إبقــاؤه في الحبس أثناء محاكمته 
أمــام المحكمــة الصغــرى الجنائيــة 
المروريــة،  بالقضايــا  المختصــة 
والتــي قضت بتغريمــه لنفس مبلغ 
ســريان  بوقــف  األمــر  مــع  الكفالــة 

رخصــة قيادتــه لمــدة 3 أشــهر بعــد 
تنفيذ العقوبة.

ورفض مجدًدا المتهم دفع الغرامة 
أنــه  مّدعًيــا  عليــه،  بهــا  المحكــوم 
المــال،  مــن  المبلــغ  ذلــك  يملــك  ال 
المروريــة  المحكمــة  فأصــدرت 
أمرها بتنفيذ حكم الغرامة باإلكراه 
البدني عليه بحبســه لمدة 6 أشــهر 

عما أسند إليه.

 هذا وكانت أحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار أنه ارتكب الجرائم  «
التالية:

أواًل: قاد سيارة بسرعة تجاوز المقررة قانوًنا بما ال يتجاوز 30 %. «

ثانًيا: قاد مركبة آلية تحت تأثير المسكرات لدرجة تفقده السيطرة عليها. «

ثالًثا: تسبب بخطئه في إلحاق تلفيات بممتلكات الغير. «

رابًعا: تسبب بخطئه في إصابة المجني عليه صديقه. «

خامًسا: قاد مركبة بدون التزام الحيطة والحذر الواجبين عليه. «

إفريقي سكران تسّبب بحادث ورفض دفع الغرامة
عباس إبراهيم

إبتسام الصباغ

المحكمة أكدت 
أنه معتٍد وصدرت 

ضده أحكام 
جنائية
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الشــركة تصــدر 40 مليــون ســهًما عاديًّــا لصالــح “إدامــة”

زيادة رأس مال “مواقف السيارات” إلى 11 مليون دينار

وافقت الجمعية العمومية غير العادية لشــركة البحرين لمواقف الســيارات المدرجة أســهمها في بورصة البحرين المشغلة 
لبناية مواقف السيارات “مبنى الترمينال” على إصدار 40 مليون سهم عادي جديد بسعر 150 فلًسا لصالح شركة “إدامة”، 

في وقت تمت فيه الموافقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع لـ “مواقف السيارات” إلى 11 مليون دينار.

 وبــدأت الجمعيــة العموميــة غيــر العادية 
شــركة  إدارة  مجلــس  لرئيــس  بكلمــة 
الســيارات، إســماعيل  البحريــن لمواقــف 
الصفقــة  أن  فيهــا  أوضــح  المرهــون، 
 14 مــن  أكثــر  اســتغرقت  “إدامــة”  مــع 
شــهًرا إلتمامهــا مــا بيــن عقــد اجتماعــات 
)...( عندمــا  لهــا،  ومفاوضــات ومتابعــات 
اســتلمت رئاســة مجلــس اإلدارة في عام 
2016 كان توّجــه مجلــس اإلدارة الجديد 
تغيير استراتيجية الشركة نحو األفضل، 
توجهنــا،  بدايــة  فــي  الصفقــة  وأتــت 
وتتماشــى مــع توفــر النقــد لــدى الشــركة، 
األمثــل،  االســتخدام  اســتخدامه  وعــدم 

حيث جاءت الصفقة لتسهيل األمور.
 وأكــد المرهــون أن الصفقة تهدف لتعزيز 
المالءمــة االســتراتيجية فشــركة “إدامة” 
هي الذراع العقاري للبحرين، وتعتبر ذات 
بالغــة فــي تحقيــق  أهميــة اســتراتيجية 
وتتطلــع  للمملكــة،  االقتصــادي  النمــو 

و”إدامــة”  الســيارات”  “مواقــف  مــن  كل 
إلتمــام الصفقة المقترحة إلنشــاء شــراكة 
اســتراتيجية طويلة األمد مع االســتفادة 
التشــغيلية  والخبــرات  القــدرات  مــن 
للشــركة، مضيًفــا “يتبــوأ المبنــى، المشــيد 
 4801 مســاحتها  أرض  مســاحة  علــى 
ا في قلب  متــًرا مربًعا، موقًعا اســتراتيجيًّ
منطقــة تعج بالمطاعم الراقية في مجمع 
338 بمنطقة العدلية ومصممة لتسع 330 
موقــف ســيارة إلى جانب توفيــر مواقف 
الســيارات الذكيــة، ويضــم المجمــع أيًضــا 
ســقف  تحــت  تجاريــة  ومنافــذ  مطاعــم 

واحد، كما توجد 10 وحدات بداخله.
الصفقــة غيــر  أن  إلــى  المرهــون   وأشــار 
اإلجمالــي  المقابــل  إن  حيــث  نقديــة، 
“مواقــف  قبــل  مــن  دفعــه  الواجــب 
الســيارات” هــو عبــارة عــن إصــدار أســهم 
سيســمح  الشــركة  فــي  جديــدة  عاديــة 
النقديــة  باالحتياطــات  باالحتفــاظ  لهــا 

المرونــة  ويمنحهــا  للشــركة،  الداخليــة 
المالية لفرص النمو المستقبلي، وهذا هو 

األساس الذي استندنا عليه.
 ووافق المساهمون في اجتماع الجمعية 
العموميــة غيــر العاديــة لشــركة البحريــن 
عقــدت  التــي  أمــس  الســيارات  لمواقــف 
بنصاب قانوني بلغ 85.3 %، على الصفقة 
االنتفــاع  حــق  علــى  بالحصــول  متمثلــة 
ــا فــي بنايــة  لمــدة 99 عاًمــا يتجــّدد تلقائيًّ
مواقف الســيارات مملوكة لشــركة إدامة. 
وفــي مقابــل هذا الحق، ســتقوم الشــركة 
بمقتضــاه بإصــدار 40 مليون ســهم عادي 
جديــد لصالــح شــركة إدامــة مــن خــالل 
الموافقة علــى زيادة رأس المال المصرح 
بــه للشــركة مــن 10 ماليين دينــار موزعة 
علــى 100 مليون ســهم عادي تعادل 100 
فلــس للســهم الواحــد إلــى 12.5 مليــون 
ســهم  مليــون   125 علــى  موزعــة  دينــار 

عادي تعادل 100 فلس للسهم الواحد.

االجتمــاع  فــي  الموافقــة  تمــت  كمــا   
الصــادر  الشــركة  مــال  زيــادة رأس  علــى 
والمدفــوع مــن نحــو 7.03 مليــون دينــار 
موزعــة علــى 70.3 مليــون ســهم عــادي 
إلــى 11 مليون دينــار موزعة على 110.3 
 40 مليــون ســهم عــادي، وذلــك بإصــدار 
مليــون ســهم بقيمــة اســمية تعــادل 100 
فلس للســهم الواحد مضاًفا إليه 50 فلًسا 
عالوة إصدار )أي تبلغ قيمة إصدار السهم 
الصفقــة(.  بموجــب  فلًســا   150 الواحــد 
وتخضــع عملية إصدار األســهم للحصول 

على موافقة مصرف البحرين المركزي.
بإجمــاع  الموافقــة  تمــت  وكذلــك   
حــق  عــن  التنــازل  علــى  المســاهمين 
مساهمي الشركة في تلقي عرض إلزامي 
من شركة إدامة بأعلى سعر دفعته شركة 
إدامة أو أي شــخص متحالف معها خالل 
األشــهر الســتة الماضيــة قبل تاريخ نشــر 
إعــالن االقتــراح وفقًا لمجلــد التوجيهات 

السادس الصادر عن المصرف المركزي.
زيــادة  علــى  الموافقــة  تمــت  وأيًضــا   
مســاهمة إدامــة إلــى 36.26 % مــن رأس 
مال الشــركة الصــادر والمدفوع )36.6 % 
من رأس مال الشــركة الصادر والمدفوع، 
صافــي أســهم الخزينة( من خــالل إصدار 
األســهم العاديــة الجديــدة لصالــح إدامــة 
بموجــب الصفقة )قــرار اإلعفاء( ويخضع 
ذلــك للحصول على الموافقة النهائية من 

المصرف المركزي.
لالســتثمار  البحريــن  شــركة  وكانــت 
العقاري )إدامة(، الشركة المالكة للعقارات 
الحكوميــة افتتحــت مجمــع “ذا ترمينال” 
لمواقف الســيارات في شــهر مايو 2018، 

بتكلفة تبلغ 7.6 مليون دينار.

 اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس

72.2 دوالر سعر 
برميل النفط

ارتفعت أســعار النفــط أمس الثالثاء بفعل 
تصاعــد التوتــرات بيــن إيــران والواليــات 
المتحــدة، وفــي ظــل توقعــات بــأن أوبــك 

ستواصل كبح اإلمدادات هذا العام.
 لكــن المكاســب كبحتهــا مخــاوف مــن أن 
اســتمرار الحــرب التجاريــة بيــن واشــنطن 
إلــى تباطــؤ االقتصــاد  وبكيــن قــد يــؤدي 
العالمي. وبحلول الســاعة 06:51 بتوقيت 
لخــام  اآلجلــة  العقــود  بلغــت  جرينتــش، 
دوالر   72.18 برنــت  العالمــي  القيــاس 
 %  0.3 أو  ســنًتا   21 مرتفعــة  للبرميــل 

مقارنة بسعر اإلغالق السابق.
غــرب  لخــام  اآلجلــة  العقــود  وصعــدت   
تكســاس الوســيط األميركــي 31 ســنًتا أو 

0.5 % إلى 63.41 دوالر للبرميل.

سنغافورة - رويترز

إرسـاء منـاقصـة “مـواقـف السلمـانيـة” قريًبا
بـــكـــلـــفـــة 4 مـــايـــيـــن ديـــنـــار ــي عــــــام  ــ الــــمــــشــــروع فـ ــاز  ــ ــجـ ــ إنـ الــــعــــريــــض: 

كشــف الرئيس التنفيذي لشــركة البحرين لالســتثمار العقاري )إدامة(، أمين العريض، عن أن إرســاء مناقصة إنشــاء وصيانة مبنى 
مواقــف ســيارات )متعــدد األدوار( بمجمــع الســلمانية الطبــي ســيكون قريًبا على العطاء الفائــز، بتكلفة 4 ماليين دينــار، على أن يتم 
ا احتماليــة تطوير 15 قطعة أرض  اســتكمال المشــروع فــي عــام واحد. وصــرح العريض للصحافيين مؤخــًرا أن “إدامة” تدرس حاليًّ
موزعة في مختلف المحافظات إلى مواقف سيارات متعددة المواقف، ومن المتوقع أن تنتهي هذه الدراسة خالل 3 إلى 6 أشهر. 

اســتحوذت  “إدامــة”  أن  إلــى  وتطــّرق 
علــى 36 % مــن شــركة البحريــن لمواقف 
الســيارات، التــي “ســيكون لنــا دور فيهــا 
وتعزيزهــا وتقديم قيمــة مضافة في هذا 
الجانــب”، مشــيًرا إلــى أن شــركة مواقــف 
الســيارات ستصبح الذراع إلدارة مواقف 
الســيارات لصالح شــركة إدامة، وستعمل 
مواقــف  عقــارات  جميــع  تشــغيل  علــى 
يتــم  وكذلــك  “إدامــة”،  لصالــح  ســيارات 

تطويرها وتشغيلها عبر الشركة.
مشــاريع  لديهــا  “إدامــة”  إلــى  وأشــار   
حالًيــا  تمتلــك  إذ  الســيارات،  لمواقــف 

مبنــى الترمينال ويســتوعب 300 موقف 
للســيارات، كمــا يتــم العمــل على مشــروع 
مواقــف الســيارات فــي الســلمانية الــذي 
سيســتوعب نحــو 600 ســيارة، ومواقــف 
الــذي  “ســعادة”،  مشــروع  فــي  ســيارات 
 500 الثانيــة  المرحلــة  فــي  يســتوعب 

سيارة.
بــالج  تطويــر  مشــروع  بخصــوص  أمــا   
اســتكمال  العريــض  توقــع  الجزائــر، 
فتــرة  نهايــة  علــى  الشــاطئ  اســتصالح 
بميزانيــة  تقريًبــا،  أشــهر   3 أي  الصيــف، 
مرصــودة تبلغ نحو 3 ماليين دينار حيث 

تم التعاقد مع شركة الحسنين لهذا األمر، 
ومــن ثم يتم التخطيط الكامل للمشــروع 

وهذا سيستغرق وقًتا.
بــالج  ســاحل  تطويــر  مشــروع  ويشــمل 
الحســنين  شــركة  مــع  اتفاقيــة  الجزائــر 
الشــاطئ  واســتصالح  لتعديــل  وذلــك 

الحالي وتوفير شاطئ مالئم للسباحة. 
 وأضاف العريض أن الميزانية المرصودة 
إلجمالــي المشــروع تبلــغ نحــو 12 مليــون 
دينــار، للمرحلــة األولــى بالكامــل بمــا فيها 
المرافــق والبنيــة التحتية والممشــى على 
محــالت  وأيًضــا  تقريًبــا  كيلومتــر  طــول 

تجزئــة وهــذه المرحلة األولــى في حدود 
تجهــز  أن  متوقًعــا  دينــار،  مليــون   12

المرحلة األولى بالكامل خالل 24 شهًرا.
وعــن مشــروع “ســعادة”، أوضــح العريض 
“أننــا نعمــل حالًيــا علــى المشــروع، الــذي 
تــم اســتكمال 50 % مــن المرحلــة األولى 

فيــه التــي تبلــغ تلفتهــا 7 مالييــن دينــار، 
ومــن المتوقع اســتكماله قبــل نهاية العام 

الجاري الفتتاحه.
 وتتألــف المرحلــة األولــى مــن المشــروع 
تطويــر مطاعــم ومقاهــي ذات إطــالالت 

رائعة، ومرفأ للقوارب السياحية، ومرافق 
ترفيهيــة أخــرى، بينمــا تشــتمل المرحلــة 
الثانية على موقف مركزي متعدد األدوار 
للســيارات يربط سوق المحرق التاريخي 
بواجهة بحرية عصرية عبر جسر للمشاة.

تعتزم هيئة تنظيم االتصاالت البحرينية إجراء دراسة لتحديد المخاطر األمنية التي يمكن 
أن تعترض مســتخدمي الهواتف المتنقلة مع تزايد اســتخدام البيانات والهواتف في إنجاز 

المعامالت والتواصل االجتماعي حتى باتت جزءا أساسيًا من حياة المواطنين.

دوليــة  عامــة  مناقصــة  الهيئــة  وطرحــت 
للحصــول علــى خدمــات استشــارية إلعــداد 
دراســة حــول المخاطــر األمنيــة التــي تهــدد 

مستخدمي الهواتف النقالة.
وتشــير وثائق المناقصة، إلى أن هيئة تنظيم 
االتصاالت تسعى إلى تعيين خبير استشاري 
مؤهــل بشــكل مناســب إلجراء دراســة قائمة 
علــى الحقائق من شــأنها أن تســاعد أصحاب 
تأثيــر  فهــم  علــى  الرئيســيين  المصلحــة 

تهديــدات الهواتــف المحمولــة بالكامــل علــى 
مقدمــي خدمات االتصاالت، والمســتخدمين 
النهائييــن، وقطاعــات الخدمــات االقتصادية 

واألساسية في البحرين.
وســيتم إغــالق بــاب التقــدم للمناقصــة التــي 
فتحتهــا هيئــة تنظيــم االتصــاالت مــن خالل 
مجلس المناقصات، بتاريخ 23 يونيو المقبل 
علــى أن يتــم فتــح مظاريــف العطــاءات فــي 

الشهر نفسه.

أخــرى  مناقصــة  الهيئــة  ذلــك، طرحــت  إلــى 
للحصــول علــى خدمــات استشــارية إلعــداد 
وثيقة توضح موقف هيئة تنظيم االتصاالت 

تجاه انترنت األشياء.
وفــي تفاصيــل الدعــوة، تســعى هيئــة تنظيم 
مؤهــل  استشــاري  تعييــن  إلــى  االتصــاالت 
بشــكل مناســب إلجراء دراسة حول “إنترنت 

األشــياء”، إذ يتعيــن على االستشــاري إجراء 
التكنولوجيــة  التطــورات  تحــدد  مراجعــة 
المتعلقــة  العامــة  والتنظيميــة  والســوقية 
إنترنــت  تأثيــر  وتقديــم  األشــياء  بإنترنــت 
األشــياء على األمن واالقتصاد والمستهلكين 

والقطاعات الرئيسية األخرى في المملكة.
انترنــت  أهميــة  تتزايــد  أن  المتوقــع  ومــن 

األشــياء فــي العالــم مــع بــدء تشــغيل خدمــة 
الجيــل الخامــس مــن االتصــاالت، والتي تبدأ 
البحريــن إطالقه خالل الشــهر المقبل، والذي 
 1 تفــوق  قــد  انترنــت عاليــة  يوفــر ســرعات 
إمكانيــة  يعنــي  مــا  الثانيــة،  فــي  جيجابــت 
وتطبيقــات  وخدمــات  منتجــات  توســيع 
شــبكة  تتطلــب  والتــي  األشــياء  انترنــت 
اتصــاالت ســريعة جدًا لنقــل المعلومــات بين 
األجهــزة وبعضهــا بالســرعة المطلوبــة، إال أن 
هــذه التقنيــة فتحــت الكثيــر مــن المخــاوف 
بشــأن إمكانية اختراق الشــبكة والتأثير على 
حيــاة اإلنســان اليوميــة مــع زيــادة ارتباطــه 
بالشــبكة مــا دفــع بعــض الــدول الغربيــة إلــى 
حظر التعامل مع معدات من شــركة “هواوي” 

الصينية بدواعي المخاوف األمنية.

بــه  ُيقصــد  األشــياء”  “إنترنــت  أن  يذكــر 
الجيــل الجديــد مــن اإلنترنت )الشــبكة( الذي 
يتيــح التفاهــم بيــن األجهــزة المترابطــة مــع 
بعضهــا )عبــر بروتوكــول اإلنترنــت(، وتشــمل 
والمستشــعرات  األدوات  األجهــزة  هــذه 
االصطناعــي  الــذكاء  وأدوات  والحساســات 
المختلفــة وغيرهــا. ويتخطــى هــذا التعريف 
المفهــوم التقليــدي وهــو تواصــل األشــخاص 
مــع الحواســيب والهواتف الذكية عبر شــبكة 
بروتوكــول  خــالل  ومــن  واحــدة  عالميــة 
يميــز  ومــا  المعــروف.  التقليــدي  اإلنترنــت 
إنترنــت األشــياء أنــه يتيــح لإلنســان التحرر 
من المكان، أي أن الشخص يستطيع التحكم 
فــي األدوات مــن دون الحاجــة إلــى التواجد 

في مكان محّدد للتعامل مع جهاز معين.

“االتصاالت” تدرس المخاطر األمنية لمستخدمي النقال
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جانب من الحضور أمس

إسماعيل المرهون

الطفــل  المتقدمــة  الــدول  تمنــح 
أولوية في كل شيء، فهي تقدمه 
علــى الرجــل والمــرأة وحتى على 

ذوي االحتياجــات الخاصــة، لــذا توصف بأنهــا مجتمعات صديقــة للطفل. وهذا 
يشــمل التعليــم والصحــة والحمايــة وتوفيــر األمان، فيمــا تأتــي الرفاهية ضمن 

األولويات.
فــي آيســلندا مثــاًل، تنفــق األســرة الطبيعيــة أكثر مــن 50 % مــن ميزانيتها على 

رفاهية األطفال.
 حدثنــي صديــق يعيــش فــي الســويد، بــأن أطفالــه يحبــون الذهاب إلــى طبيب 

األسنان، لوجود ساحة ألعاب مميزة في العيادة.. يبدو أنها تنسيهم األلم.
بالمقابــل، فرضت بعض الشــركات التي تدير قاعــات األلعاب “المالهي” المغلقة، 
)الموجــودة داخــل المجمعات( في البحريــن، “القيمة المضافة” البالغة 5 % على 

التذاكر.
 ولغياب معلومات واضحة ووافية، ال نعلم تحديًدا أن “القيمة المضافة” تجبى 
من أحباب هللا، ألن هذه األلعاب )الخدمة( خاضعة للضرائب بحسب تصنيفات 
الجهــاز الوطنــي لإليــرادات، أم ألن مبيعــات الشــركة التــي تمتلكهــا تفــوق الـــ5 

ماليين دينار، لذا أصبح عليها لزاًما تحصيل الرسوم.
بدأ تطبيق “القيمة المضافة” في البحرين مطلع يناير 2019، حيث شمل جميع 
الشــركات التي لديها حجم مبيعات يفوق الـ5 ماليين دينار، على أن يضم التي 
تزيد مبيعاتها عن 500 ألف دينار، بحلول األول من يوليو 2019، ثم الشــركات 

التي مبيعاتها أكثر من 37.5 ألف دينار في يناير 2020.
ا  وكانت الجهات المعنية بتطبيق “القيمة المضافة” وعدت قبيل إطالقها رســميًّ
بأنها لن تمس الناس العاديين ولن تؤثر على حياتهم بشــكل ملحوظ، فما بالك 

باألطفال؟

“القيمة المضافة” 
على  أحباب اهلل

mazin.alnsour
@albiladpress.com

مازن النسور

ــت األشــــيــــاء” ــ ــرن ــ ــت ــ ــا مــــن “إن ــفـــهـ ــوقـ ــد مـ ــديـ ــحـ ــرع فــــي تـ ــ ــش ــ ــة ت ــئـ ــيـ الـــهـ

أمين العريض
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أكد عاملون في األسواق أن هناك ركوًدا تشهده األسواق بصفة عامة خالل الفترة 
الحاليــة بعــد مضــي أســبوعين من شــهر رمضــان الكريــم وخصوًصا ســوق الخضار 
والفواكه المركزية، وذلك إلطالة فترة انتظار صرف الرواتب للشهر الجاري.  وقال 
صاحب شركة البستاني للخضروات والفواكه، رضا البستاني، إن جميع المحاصيل 
من الفواكه والخضار متوفرة وبأســعار مناســبة، مبيًنا وصول المحاصيل الصيفية 
إلى المملكة مثل الكرز والمشمش والخوخ بعد أن تأخرت أسبوعين وهي مستوردة 

من األردن ولبنان وسوريا وتركيا.

فـــي جميع  ــوًدا  ــ ــ رك ــاك  هــن ــاف أن  ــ  وأضـ
األول  والسبب  استثناء  دون  األســـواق 
يتمثل في أن الرواتب ال تزال لم تصرف 
أن  وهــو  األكبر  السبب  إلــى  إضافة  بعد، 
واحدة  وجبة  على  يعتمد  رمضان  شهر 
المطاعم  على  الطلب  يقل  وبذلك  فقط 

والمجمعات.
ــد أن األســـعـــار في  ــار، أكــ ــعــ  وعــــن األســ
لبقية  بــالــنــســبــة  األقـــــل  ــي  هـ ــبــحــريــن  ال
الهائلة  الكميات  بسبب  المنطقة  دول 

الموجودة في السوق إضافة إلى ضعف 
الــقــوة الــشــرائــيــة، مــشــيــًرا إلــى أن نسبة 

االنخفاض ال تتجاوز 20 %.
 وأوضح البستاني أن أكثر الطلب خالل 
)الجح(  البطيخ  على  يتركز  الفترة  هذه 
به  تتمتع  لما  والمانجا  والعنب  والشمام 
هذه الفواكه من توفر كميات كبيرة من 

العصير فيها وبمذاق حلو.
الجزاف في  قال  األسماك،   ومن جانب 
إن  المركزي، علي سلمان،  المنامة  سوق 

غرة  منذ  ــركــود  ال فــي  مستمرة  الــســوق 
شهر رمضان المبارك رغم توافر األسماك 

بأسعار رخيصة ومناسبة للجميع.
أن  السوق هو  الركود في  أسباب   ومن 
هذه الفترة صادفت االمتحانات النهائية 
لم  أنه  إلى  إضافة  الحكومية  بالمدارس 
حتى  للموظفين  الـــرواتـــب  صـــرف  يــتــم 

اآلن، كما أن األجواء داخل السوق تلعب 
ا وخصوًصا أن درجات الحرارة  دوًرا مهمًّ
وعــدم  كبير  بشكل  ترتفع  الصيف  فــي 
ينفر  المغلق  السوق  في  المكيفات  توفر 

الزبائن الذي يتجهون ألماكن أخرى.

 وأكد سلمان أن األسعار تراجعت بنسبة 
يتراوح  حيث  تقريًبا،   %  40 إلــى  تصل 
ديــنــار   1.500 مــن  الــصــافــي  كيلو  ســعــر 
ـــ5 دنــانــيــر  بـ 2.500 ديــنــار مــقــارنــة  ــى  إلـ
الــهــامــور الكبير  الــمــاضــي،  فــي رمــضــان 

بــــ5 دنانير  ـــ4.500 ديــنــار والــمــتــوســط  ــ بـ
بـ9 دنانير خالل رمضان السابق،  مقارنة 
والمستورد  دنانير  بـ3  البحريني  الكنعد 
 1.500 بين  يتراوح  الشعري  بدينارين، 

دينار إلى دينارين.
الروبيان  مــن  بسيطة  كميات  وتتوفر   
الــــذي تـــم صــيــده بــالــشــبــك أو الــحــظــرة 
بـ2.500 دينار للكيلو والجامبو المستورد 

من سريالنكا والهند بـ4.500 دينار.
أحد  الدواجن، قال صاحب  ومن جانب 
إن  علي،  أحمد  الــدجــاج،  لبيع  المحالت 
الطلب مستقر في الفترة الحالية بعكس 
بداية شهر رمضان الذي دائًما ما تستعد 
أكــبــر،  بــحــمــاس  البحرينية  الــعــوائــل  ــه  ل
مبيًنا أن الطلب ما زال مرتفًعا بسبب أن 
الغالبية اعتادت على شراء الدجاج أكثر 
الحكومي،  الدعم  رفــع  بعد  اللحوم  من 
ــزال كــمــا هي  ــ مــضــيــًفــا أن األســـعـــار مــا ت

ـ1.200 للكيلو.

ابتعــاد الراتــب “يفــرمــل” أســواق رمضــان
ــع واألســـــــــــعـــــــــــار طـــبـــيـــعـــيـــة ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ تـــــــــوافـــــــــر كـــــبـــــيـــــر لـ

“الخليجي التجاري” و“إيزي” يدشنان الدفع بالبصمة
ــات لــلــعــمــاء ــدمـ ــخـ ــزز رقــمــنــة الـ ــعـ ــا مـــذكـــرة تــفــاهــم تـ ــعـ وقـ

وقــع المصــرف الخليجــي التجــاري، مذكــرة تفاهــم مع شــركة “إيــزي” للخدمــات المالية ســينضم 
بموجبها المصرف لشــبكة “إيزي نت” المالية، األمر الذي ســيخلق لعمالئه تجربة متطورة إلنجاز 
معامالتهــم مــن خــالل اســتخدام البصمــة، وتأتــي هــذه الخطــوة تجســيدا لمســاعي المصــرف 
الحثيثــة؛ لالســتفادة ممــا تقدمــه التكنولوجيا الماليــة )الفنتك( من فوائد وقدرات ستســاهم في 

إحداث نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة.   

إمكان  الــمــصــرف  لعمالء  االتــفــاقــيــة  وستتيح 
ــراحــة  إنـــجـــاز مــعــامــالتــهــم بــســبــل مــتــنــوعــة وب
وكفاءة أكبر من خالل استخدام البصمة، حيث 
وسحب  فواتيرهم  تسديد  بإمكانهم  سيكون 
وإيداع أموالهم والدفع لمشترياتهم عبر نقاط 
البيع المنضمة لشبكة “إيزي نت”، والتي تمنح 
خدماتها  من  االستفادة  إمكان  المستخدمين 
في أي وقت ومكان دون الحاجة لحمل النقود 
الذكية،  هواتفهم  أو  المصرفية  بطاقاتهم  أو 
عــلــًمــا بـــأن جميع الــبــيــانــات الــمــالــيــة عــلــى هــذه 
تام من خالل  بشكل  الشبكة محمية ومشفرة 
االعتماد على البصمة البيولوجية كمؤشر آمن 

الرئيس  وقــال  المصرفية.  المعامالت  لتنفيذ 
“نحن  القصيبي  ســطــام  لــلــمــصــرف  الــتــنــفــيــذي 
فـــخـــورون لــلــغــايــة بــهــذه الــشــراكــة مــع “إيــــزي” 
الشركات  من  تعتبر  والتي  المالية،  للخدمات 
لتقنية  تطويرها  خالل  من  المتميزة  الوطنية 
الــدفــع بــاســخــدام الــقــيــاســات الــحــيــويــة، ومنها 
بصمة األصبع، وتأتي مذكرة التفاهم هذه في 
المصرفية  معامالتنا  رقمنة  نحو  إطار جهودنا 
من خالل االستفادة من القدرات التي يوفرها 
مواكبة  أجــل  من  للمصارف؛  “الفينتك”  مجال 
المصرفي،  الــمــجــال  فــي  الحديثة  الــتــطــورات 
فيه”.   سباقًة  البحرين  مملكة  أصبحت  والــذي 

من جهته، قال عضو مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة “إيزي” للخدمات المالية، نايف 
الخليجي  مصرف  يعتبر  نــت”،  “إيــزي  العلوي: 
الــتــجــاري مــن رواد الــمــصــارف اإلســالمــيــة في 
سباقة  خطوة  على  أقــدم  قد  والــذي  البحرين 
للدفع  إلى أول شبكة مالية  باالنضمام  ورائــدة 
نــت(، حيث  )إيــزي  المنطقة  البصمة في  بنظام 

نعتبر مصرف الخليجي التجاري قيمة مضافة 
بالتمّيز  المصرف  سيقوم  ذلــك  وعلى  للشبكة 
عبر مشاركته في الشبكة بتوفير هذه الخدمة 
الجديدة والثورية لعمالئه؛ لتمكينهم من تنفيذ 
داخــل  البصمة  بنظام  المصرفية  الــمــعــامــالت 
الــبــحــريــن وخــارجــهــا أيــنــمــا تـــواجـــدت وقبلت 

العالمة التجارية لشبكة )إيزي نت(.

أثناء توقيع مذكرة التفاهم

المنامة - الخليجي التجاري

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل مؤشــر البحريــن العــام أمس عند مســتو 1,409.43 بارتفاع وقــدره 12.97 نقطة 
مقارنــة بإقفالــه يــوم اإلثنيــن، في حين أقفل مؤشــر البحرين اإلســالمي عند مســتوى 

734.97 بارتفاع وقدره 1.81 نقطة مقارنة بإقفاله السابق.

4.19 مليون سهم،  المستثمرون  وتــداول 
بقيمة إجمالية قدرها 1.02 مليون دينار، 
حيث  صفقة،   86 خــالل  من  تنفيذها  تم 
أسهم  على  تعامالتهم  المستثمرون  ركــز 
قطاع البنوك التجارية والتي بلغت قيمة 
أي  دينار  ألف   845.52 المتداولة  أسهمه 
اإلجمالية  القيمة  من   82.92% نسبته  ما 
للتداول وبكمية قدرها 3.46 مليون سهم، 

تم تنفيذها من خالل 51 صفقة.
المركز  فــي  المتحد  األهــلــي  البنك  وجــاء 
المتداولة  أسهمه  قيمة  بلغت  إذ  األول 
 69.48% ما نسبته  أي  دينار  ألف   708.4
ــي قــيــمــة األســـهـــم الــمــتــداولــة  مـــن إجــمــال
تم  ســهــم،  مــلــيــون   2.34 قــدرهــا  وبكمية 
المركز  صفقة.أما   27 خالل  من  تنفيذها 
بقيمة  إنفستكورب  لبنك  فــكــان  الــثــانــي 
نسبته  مــا  أي  ديــنــار  ألــف   72.57 قــدرهــا 
األســـهـــم  قــيــمــة  ــالـــي  ــمـ إجـ ــن  مــ  7.12%
المتداولة وبكمية قدرها 17.50 ألف سهم، 

واحدة.ثم  صفقة  خــالل  من  تنفيذها  تم 
جاء مصرف السالم بقيمة قدرها 72.42 
من   7.10% نــســبــتــه  مـــا  أي  ديـــنـــار  ألـــف 
وبكمية  المتداولة  األسهم  قيمة  إجمالي 
قدرها 890.55 ألف سهم، تم تنفيذها من 

خالل 14 صفقة.
البحرين   بورصة  أعلنت  أخــرى  جهة  من 
ــدارات فــي ســوق أذونـــات  10 إصــ إدراج 
الــخــزيــنــة وصــكــوك الــتــأجــيــر اإلســالمــيــة 
دينار  مليون   563 قدرها  إجمالية  بقيمة 
ــادرة عــن مــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي  صــ
 % 3.18 بــيــن  تـــتـــراوح  فـــائـــدة  ــأســعــار  ب
إلى   3 بين  تــتــراوح  ولــفــتــرات  و4.39% 
اإلدراجــــات، يصل عدد  وبــهــذه  12 شهر. 
اصـــــــدارات أذونــــــات الــخــزيــنــة وصــكــوك 
ــل  ــيــــة قـــصـــيـــرة األجــ الـــتـــأجـــيـــر اإلســــالمــ
 24 ــى  إل البحرين  بــورصــة  الــمــدرجــة فــي 
إصدار تبلغ قيمتها االجمالية حوالي 1.47 

مليار دينار.

“البورصة” تربح 12.9 نقطة

ــة العمل  نــظــم صــنــدوق الــوقــف ورشـ
في  الشركات  حوكمة  حول  العاشرة 
األســبــاب  لمناقشة  ــــك  وذل الــبــحــريــن 
االحــتــيــال  عــمــلــيــات  وراء  ــكــامــنــة  ال
كيفية  وأيـــضـــًا  ــرة،  ــيــ األخــ الــعــالــمــيــة 
عمليات  فــي  الــتــبــادل  حصة  تحديد 
الــدمــج الــمــصــرفــي واالســتــراتــيــجــيــة 
التنافسية.  واالســتــجــابــة  واالبــتــكــار 
وحضر الورشة 20 شخًصا من بينهم 
اإلدارة  مــجــالــس  ــاء  ــضـ وأعـ ــاء  ــ رؤسـ
للمؤسسات  التنفيذيون  والــرؤســاء 

وقدم  الوقف.  صندوق  في  األعضاء 
الحاج، وهو خبير  نبيل  العمل  ورشة 
سابق  وأستاذ  الشركات  حوكمة  في 
قام  وقد  لألعمال.  هارفارد  كلية  في 
ــاالت احــتــيــال،  ــع حــ ــ بــاســتــعــراض أرب

ثالث منها عالمية وواحدة إقليمية. 

ــــوقــــف أطــلــق  ال ــــدوق  ــن ــر أن صــ ــذكـ يـ
ــقــة الــعــديــد  ــســاب ــنـــوات ال ــالل الـــسـ خــ
للمؤسسات  الـــرائـــدة  ــمــبــادرات  ال مــن 
األعضاء وموظفيها ولقطاع التمويل 
ــمـــوارد  اإلســـالمـــي بـــهـــدف تــطــويــر الـ

البشرية العاملة في القطاع.

هبــط ســعر الذهــب أمــس الثالثــاء بعدمــا المــس فــي الجلســة الســابقة أقــل 
بــأن مجلــس  التوقعــات  تزايــد  إذ أدى  أســبوعين،  عــن  يزيــد  مســتوى فيمــا 
االحتياطــي االتحــادي )البنــك المركــزي األميركــي( لن يخفض أســعار الفائدة 

إلى تعزيز الدوالر ما أضعف إغراء المعدن األصفر كمالذ آمن.

ونزل الذهب في التعامالت الفورية 
0.1 % إلى 1276.01 دوالر لألوقية 
)األونـــصـــة( بــحــلــول الــســاعــة 0552 
ــتـــش. وكـــــــان قــد  ــنـ ــريـ بـــتـــوقـــيـــت جـ
يزيد  فيما  مــســتــوى  ألقـــل  انــخــفــض 
السابقة  الجلسة  في  أسبوعين  عن 

الذهب  دوالر.وفــقــد   1273.22 عند 
الواليات  في  اآلجلة  التعامالت  في 
المتحدة 0.1 % إلى 1275.60 دوالر 

لألوقية.
 واستقر الدوالر قرب أعلى مستوى 
في أسبوعين ونصف األسبوع أمس 

ــارتــفــاع عــوائــد  ــا ب ــثــالثــاء مــدعــوًم ال
السندات األميركية فيما أدى تصاعد 
حدة الخالف التجاري بين الواليات 
المتحدة والصين لإلقبال على شراء 

الدوالر كمالذ آمن.
األخــرى،  النفيسة  المعادن  بين  ومن 
 14.44 إلـــى   %  0.2 الــفــضــة  فــقــدت 
أقــل  مـــن  لــتــقــتــرب  لــألوقــيــة،  دوالر 
مستوى فيما يزيد عن خمسة أشهر 
المــســتــه  ــذي  ــ الـ دوالر   14.33 عــنــد 

الجلسة السابقة.

الذهب يتراجع في ظل مكاسب الدوالر“الوقف” يناقش حوكمة الشركات
لندن - رويترزالمنامة - المصرف المركزي

رضا البستاني 

البالد المحرر االقتصادي

األربعاء 22 مايو 2019 
17 رمضان 1440

المنامة - المعلومات والحكومة اإللكترونيةالكويت - مباشر

“مــعــدل  المستهلكين  أســـعـــار  ارتــفــعــت 
الـــتـــضـــخـــم” لــــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
ا  هامشيًّ الــســكــن  بــاســتــثــنــاء  الخليجي 
0.1 % على  بنسبة  الماضي  في مارس 

أساس سنوي. 
وحـــســـب بـــيـــانـــات الـــمـــركـــز اإلحــصــائــي 
الخليجي، سّجل  التعاون  لدول مجلس 
ــارس الــمــاضــي  مــعــدل الــتــضــخــم فـــي مــ
134.5 نقطة، مقارنة بـ 134.4 نقطة في 
الشهر نفسه من 2018. وساهم في نمو 
مجموعات،   7 أسعار  ارتــفــاع  التضخم، 
ويــلــيــه   ،% 2.7 ـــ  بـ ــتــبــغ  ال ــا  ــهـ رأسـ عــلــى 
والفنادق  المطاعم  ثم   ،%  1.7 التعليم 
المنزلية  والمعدات  واألثـــاث   ،%  1.4 بـ 
والصيانة المنزلية االعتيادية بـ 0.9 %.  
كما ارتفعت أسعار المالبس واألحذية بـ 

0.8 %، وزادت أسعار مجموعة األغذية 
 ،%  0.7 الكحولية  غــيــر  والــمــشــروبــات 
مجموعة  أســـعـــار  فـــي  ا  نـــمـــوًّ  % و0.2 

الصحة.
ــار 4  ــعــ ــعـــت أســ ــي الـــمـــقـــابـــل، تـــراجـ ــ  وفـ
 ،%  2.5 بـــ  النقل  تقدمتها  مــجــمــوعــات، 
الثقافة  أســعــار  فــي  انــخــفــاض   % و0.6 
تــراجــع   % 0.5 إلـــى جــانــب  ــتــرفــيــه،  وال
االتصاالت، و0.3 %  في سعر مجموعة 
والخدمات.   المتنوعة  السلع  في  تراجع 
السعودية  العربية  المملكة  وســاهــمــت 
ودولة الكويت بنسبة 1 نقطة مئوية لكل 
منهما، في حين بلغت مساهمة اإلمارات 
نقطة   0.1 بــالــســلــب  الــمــتــحــدة  الــعــربــيــة 
مئوية، بينما لم تسجل بقية دول مجلس 
التعاون أي مساهمة تذكر في هذا الشهر.
انخفض  فقد  الــشــهــري،  األســـاس  وعلى 

باستثناء  الــخــلــيــجــي  الــتــضــخــم  مــعــدل 
الــســكــن بــواقــع 0.1 %، عــلــًمــا بــأنــه كــان 
يسجل في فبراير 2019 نحو 134.6 %.
ُيجّمع  اإلحصائي  المركز  أن  إلــى  ُيــشــار 
دول  منطقة  يــمــثــل  للتضخم  مــقــيــاًســا 
مجلس التعاون الخليجي، ويستثني هذا 
الرقم المجمع مجموعة “السكن، والمياه 
المرتبطة  واألنــــواع  ــغــاز  وال والــكــهــربــاء 
لدول  الوطنية  المؤشرات  من  األخــرى” 
للمقارنة  قابلة  غير  بوصفها  المجلس؛ 
بسبب االختالفات المنهجية التي تعيق 

بشكل كبير المقارنات بين الدول.
الوطنية  القياسية  األرقام  تجميع  ويتم 
ــي رقـــــم خــلــيــجــي  لــــــدول الـــمـــجـــلـــس فــ
ــاســتــخــدام تـــقـــديـــرات تــعــادل  مـــوحـــد ب
األسر  استهالك  لنفقات  الشرائية  القوة 

الوطنية.

تراجع معدل التضخم في البحرين ألول مرة خالل 2019 في أبريل الماضي بنسبة %0.3 على أساس شهري، مقارنة بشهر 
مارس 2019. 

الصادرة عن  الرسمية  البيانات  وبحسب 
اإللكترونية  والحكومة  المعلومات  هيئة 
في المملكة، أمس الثالثاء، ارتفع معدل 
 1% بنسبة  الــمــاضــي  بالشهر  التضخم 
على أساس سنوي، مقارنة بنفس الشهر 
القياسي  ــرقــم  ال وبــلــغ   .2018 عـــام  مــن 
مقابل  نقطة،   133.3 الماضي  أبريل  في 
133.7 نقطة خالل مارس 2019، و132 
األربعة  وخــالل   .2018 أبريل  في  نقطة 
أشهر األولى من عام 2019، صعد معدل 
التضخم بنسبة %1.1 بعد أن كان معدل 
 ،1.2% بنسبة  األول  بــالــربــع  ارتــفــاعــه 
مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 

.2018

علـــى أســـاس شـــهري مقارنـــة بمـــارس الماضـــيبسبب الزيادة في أسعار 7 مجموعات على رأسها التبغ

0.3 % انخفاض التضخم بالبحرين في أبريلالتضخم الخليجي يرتفع 0.1 % في مارس
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إعالن بحل وتصفية شركة
شركة النمر االزرق مانجمنت ذ.م.م 

سجل تجاري رقم 109245

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة أكسيوم الدارة المقاهي والمطاعم ش.ش.و لمالكها السيد 

وينديماجنج تاديسي سيبوكا ذ.م.م 
سجل تجاري رقم 89955

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة النمر االزرق مانجمنت ذ.م.م المسجلة بموجب 
قيد رقم 109245، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 37143300 )973+(
kingnozias@outlook.com :البريد االلكتروني

بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة أكس���يوم الدارة المقاه���ي والمطاعم ش.ش.و 
لمالكها السيد وينديماجنج تاديسي سيبوكا ذ.م.م  المسجلة على قيد رقم 89955، 

بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السادة/
  WONDIMAGNG TADESSE SEBOKA  مصفية للشركة.

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
WONDIMAGNG TADESSE SEBOKA :عنوان المصفي

رقم الموبايل: 39029055 )973+(
visionbci@gmail.com :البريد االلكتروني

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها  

الس���ادة اصحاب ش���ركة مجموعة السعدون ذ.م.م، المس���جلة بموجب القيد رقم 

73842، طالبين تغيير االس���م التجاري من ش���ركة مجموعة السعدون ذ.م.م الى 

التاج الذهبي لإلدارة ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها  

الس���ادة صاحب ش���ركة مملكة القالف التجارية ذ.م.م، المس���جلة بموجب القيد 

رق���م 130938، طال���ب تغيي���ر اس���م مملكة الق���الف التجاري���ة ذ.م.م الى ش���ركة 

القالف التجارية ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأن���ه قد تقدم إليها  

الس���ادة اصحاب  ش���ركة مزاين للمقاوالت ذ.م.م، المس���جلة بموج���ب القيد رقم 

65926، طالبين تخفيض رأس���مال الش���ركة من 20٫000 دينار بحريني إلى 500 

دينار بحريني.

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )111( لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة مجموعة السعدون ذ.م.م

القيد: 73843 

 تاريخ: 19/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )0000( لسنة 2019

بشأن تغيير اسم مملكة القالف التجارية ذ.م.م

القيد: 130938 

 تاريخ: 21/5/2019

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

بشأن تخفيض رأسمال شركة مزاين للمقاوالت ذ.م.م

القيد: 65926 

 تاريخ: 24/4/2019

16/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-67880( اعالن رقم
تنازل  - عن المحل التجاري

تقدم���ت  الس���يدة انيس���ة احم���د عبدالرس���ول دروي���ش  تحويل المح���ل التجاري 
التالي: الى السيدة/ فاطمة محمد سعيد حسن علي عباس 

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

رقم القيد
33260-4

االسم التجاري
ستيج ويل تيلر نج

20/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 - 68745( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تق���دم إلين���ا الس���يد المعلن أدن���اه بطلب تغيير اس���م تج���اري، فعل���ى كل من لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 82803-12

اسم التاجر: نبيل عبدهللا عبدالرحمن علي
االسم التجاري الحالي: عبايات ديلمون
االسم التجاري المطلوب: متجر ديلمون

تعل���ن إدارة التس���جيل بوزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
السادة مور ستيفينز تضامن مهنية متخصصة نيابة عن اصحاب شركة اوفيس 
كي���ر ل���الدوات المكتبية ذ.م.م، المس���جلة بموجب القيد رق���م 70238-1، طالبين 

تغيير االسم التجاري 
من شركة اوفيس كير لالدوات المكتبية ذ.م.م
OFFICE CARE STATIONERS CO. W.L.L

الى شركة اوفيس كير ذ.م.م
OFFICE CARE CO. W.L.L

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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري 

لشركة اوفيس كير لالدوات المكتبية ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
شركة البوسفور لإلنشاء ش.ش.و لمالكها اقدس حسن درويش عبدهللا 

سجل تجاري رقم 102914

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها  
شركة البوسفور لإلنشاء ش.ش.و لمالكها اقدس حسن درويش عبدهللا 

، المس���جلة بموجب القيد رق���م 102914 بطلب تصفية الش���ركة اختياريا وتعيين 
السادة/  محمد محمود محمد علي احمد  مصفية للشركة.

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: محمد محمود محمد علي احمد

رقم الموبايل: 33119005 )973+(
al7ooob_86@hotmail.com :البريد االلكتروني
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عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

مدينة حمد
RAالسكني  COMالتجاري  محجوزتم البيع
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عبـــــاس علـــي

36600656
علــــي ضيـــــف 
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حجوزات26
مخطط ضيف

1121227 352,241 

21108.127 322,045 

31123.427 326,491 

4112127 325,794 

51100.127 319,720 

61315.530 424,801 

71425.424 368,232 

81376.924 355,703 

91372.324 354,514 

101368.424 353,507 

111364.524 352,499 

121359.524 351,208 

131352.524 349,399 

141139.530 367,967 

15358.120 77,092 

16468.320 100,816 

17300.219 61,396 

18300.319 61,416 

20300.319 61,416 

21300.219 61,396 

22300.319 61,416 

23300.219 61,396 

24300.319 61,416 

25300.219 61,396 

27300.219 61,396 

28300.319 61,416 

30300.319 61,416 

34403.320 86,822 

35360.520 77,608 

46300.319 61,416 

47300.319 61,416 

49300.319 61,416 

50300.319 61,416 

52300.319 61,416 

5336020 77,501 
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9938019 77,716 

10038019 77,716 

10138019 77,716 

10238019 77,716 

103300.219 61,396 

104300.219 61,396 

105300.219 61,396 

106300.219 61,396 

107300.219 61,396 

108300.219 61,396 

109368.920 79,417 

11036320 78,147 

112300.219 61,396 

113300.219 61,396 

114300.219 61,396 

115300.219 61,396 

116302.419 61,846 

117403.219 82,461 

118333.919 68,288 

119404.919 82,809 

12047619 97,350 

12154719 111,870 

122384.919 78,718 

12345420 97,737 

124362.720 78,082 

125467.719 95,652 

126508.619 104,017 

127403.719 82,563 

128394.319 80,641 

129505.620 108,846 

130515.220 110,912 

131735.319 150,381 

132448.519 91,725 

133455.519 93,157 

13430419 62,173 

135366.620 78,922 

136585.620 126,068 

137390.419 79,843 

138390.419 79,843 

139390.419 79,843 

140390.419 79,843 

141586.420 126,240 

142532.920 114,723 

143390.320 84,024 

144390.220 84,002 

145390.320 84,024 

146390.220 84,002 

147462.220 99,502 

148360.320 77,565 

150300.119 61,375 

152300.119 61,375 

153300.319 61,416 

154300.219 61,396 

155300.319 61,416 

156300.119 61,375 

158300.119 61,375 

159300.319 61,416 

160300.219 61,396 

161300.319 61,416 

162300.119 61,375 

164300.119 61,375 

166300.219 61,396 

167300.319 61,416 

168300.119 61,375 

170418.320 90,052 

171356.620 76,769 

172402.520 86,650 

173361.720 77,867 

17433819 69,126 

175300.319 61,416 

17633819 69,126 

177300.319 61,416 

17837520 80,730 

17943620 93,862 

www.grnata.com
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األمن المصري يقضي 
على 16 إرهابيا

تمكنت قوات األمن في مصر من 
القضاء على خليتين إرهابيتين في 

توقيت متزامن بالعريش، وقتل 
16 فردا بحوزتهم أسلحة نارية 

ومتفجرات. وقام قطاع األمن الوطني 
برصد البؤرتين اإلرهابيتين قبل تنفيذ 

سلسلة من العمليات اإلرهابية ضد 
المنشآت المهمة والحيوية، واستهداف 

الشخصيات المهمة بمناطق مختلفة 
بالعريش.

ووقعت مواجهات مسلحة مع العناصر 
اإلرهابية، مما أسفر عن مصرع 16 

إرهابيا والعثور بحوزتهم على “8 بنادق 
آلية، 1 بندقية FN ،3 بنادق خرطوش، 

3 عبوات متفجرة، حزام ناسف”.

ماتيس: تعزيز الحضور العســكري فــي الخليج “تحذير” إليران

روحاني يطالب بصالحيات “زمن الحرب”

طالب الرئيس اإليراني حسن روحاني، بالحصول على صالحيات تنفيذية موسعة يطلق عليها “زمن حرب”، للتعامل مع الضغوط التي تتعرض لها طهران في اآلونة 
األخيرة. وأفادت وكالة األنباء الرسمية )إرنا(، بأن الرئيس اإليراني أشار إلى حرب العراق في العام 1980، عندما تمكن “مجلس زمن حرب أعلى” من تخطي فروع 

أخرى التخاذ قرارات بشأن االقتصاد والحرب.

الصالحيــات  التقريــر  يحــدد  ولــم 
روحانــي  عــن  نقــل  أنــه  إال  الجديــدة، 
قوله: “اليوم نحن بحاجة إلى مثل هذه 

الصالحيات”.
تواجــه  إيــران  أن  روحانــي  وذكــر 
مشــكالت غير مســبوقة “في المصارف 
البــالد  أن  إلــى  مشــيرا  النفــط”،  وبيــع 
“متحــدة في ضــرورة مقاومة الواليات 

المتحدة والعقوبات”.
وتصاعــد التوتــر بيــن إيــران والواليات 
ترامــب  إدارة  أدرجــت  منــذ  المتحــدة 
الحــرس الثــوري اإليرانــي علــى القائمة 
اإلرهابيــة”،  لـ”التنظيمــات  الســوداء 
وشــددت عقوباتهــا بحــق طهــران،  بعد 
انســحاب واشــنطن من االتفاق النووي 

قبل عام.
وارتفــع منســوب التوتــر أكثــر إثر نشــر 
طائــرات  حاملــة  المتحــدة  الواليــات 
وقاذفــات بي52- في الخليج األســبوع 
الماضــي، للتصــدي لمــا قالــت واشــنطن 

إنها “تهديدات” مصدرها إيران.
الطاقــم  ترامــب  إدارة  أمــرت  كمــا 
الدبلوماســي األميركــي غيــر األساســي 
بمغــادرة العــراق، بســبب تهديــدات من 
مجموعــات عراقيــة مســلحة مدعومــة 

من إيران.
ليندســي  األميركــي  الســناتور  ودعــا 
غراهــام، المقــرب مــن ترامــب، إلــى “رد 
تعرضــت  حــال  فــي  ســاحق”  عســكري 

المصالح األميركية للخطر.
مــن جانبه، قال وزيــر الدفاع األميركي 
الرئيــس  إن  ماتيــس  جيمــس  الســابق 
الوجــود  تعزيــز  قــرار  اتخــذ  ترامــب 
لــردع  العســكري فــي الشــرق األوســط 

إيران، وليس لشن حرب.
وفي لقاء خاص مع “سكاي نيوز عربية”، 
العاصمــة  يــزور  الــذي  ماتيــس،  دعــا 
اإلماراتيــة أبوظبــي، دول المنطقــة إلى 
تشــكيل جبهة موحــدة لمواجهة إيران، 
التدميــري”.  “ســلوكها  لتغييــر  ودفعهــا 

وعــن تقييمــه للوضــع فــي المنطقة بعد 
انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق 
النــووي اإليراني، قال: “من الواضح أن 
مــا نحــاول أن نفعله هو تصحيح بعض 
النقائــص في االتفــاق. وطبعا، هذه هي 

مهمة الدبلوماسيين، وزعماء الدول”.
وأضــاف “حينمــا ارتفعــت بــوادر القلق، 
اتخــذ الرئيــس القــرار بتعزيــز الحضــور 
فــي  أصدقائنــا  مــع  والعمــل  العســكري 
رادع  موقــف  علــى  للحفــاظ  المنطقــة، 
حتى نحل المشــكلة الرئيســة، المتمثلة 
في ســلوك إيــران، ونتوصل إلــى اتفاق 

جديد ملزم معها”.
وفيمــا يتعلــق بداللة الحشــد العســكري 
األميركــي األخيــر فــي الخليــج العربي، 
قــال: “ما نحــاول أن نفعله هــو الحفاظ 
علــى الســالم، وليــس شــن حــرب. نحن 

نحــذر إيــران حتــى تتوقــف عمــا فعلته 
وفــي  الفجيــرة  مينــاء  قــرب  مؤخــرا 
)...( هنــاك  النفطيــة  الســعودية  حقــول 
ترقــى  ال  التــي  الوســائل  مــن  الكثيــر 
لحــل  نســتعملها  أن  ويمكــن  للحــرب، 
هــذه المشــكالت”. وعــدد ماتيس بعضا 
مــن االنتهــاكات اإليرانيــة، مشــيرا إلــى 
محاولة النظام اإليراني اغتيال السفير 
الســعودي فــي واشــنطن، ودورهــم في 
الحــرب فــي اليمن، مشــددا على أهمية 
أن “تجتمــع معــا كل الــدول التــي تريــد 
الســالم، والــدول التــي تريــد الرفاهيــة 
وحرية المالحة، لضمان مواجهة سلوك 

إيران”.
ولفــت ماتيــس إلــى أهمية أن تســتعيد 
دول مجلس التعاون الخليجي وحدتها 
من أجل “مواجهة إيران وتأثير ردعها”.

فرنسا: أوروبا لن تخضع 
لتهديدات إيران

برونــو  الفرنســي،  الماليــة  وزيــر  أكــد 
إيــران  تهديــدات  أن  أمــس،  لوميــر، 
باالنســحاب من االتفاق النووي ال تفيد 
تأسيس اآللية التجارية للمعامالت بين 

إيران وأوروبا.

وأضاف: “أوروبا لن تخضع للتحذيرات  «
اإليرانية”. إلى ذلك، كشف أن 

األوروبيين يواجهون ضغوطًا هائلة 
من الواليات المتحدة بسبب تأسيس 
آلية للتجارة مع إيران. وكانت إيران 
أطلقت مواقف عدة مهددة بتقليص 

التزاماتها في االتفاق النووي، وحتى 
االنسحاب منه إذا لم تتمكن أوروبا من 

تفعيل اآللية المذكورة.

عواصم ـ وكاالت

القاهرة ـ وكاالت

جيمس ماتيس في مقابلة مع “سكاي نيوز” عربية

لندن ـ وكاالتواشنطن - أ بالجزائر ـ وكاالت

حــث رئيــس أركان الجيــش الجزائــري الفريــق أحمــد قايــد صالــح، الشــعب علــى “التحلــى 
باليقظة، وعدم السماح ألصحاب المخططات الخبيثة بالتسلل إليه مهما كانت الظروف”.

الوطنــي  الدفــاع  وزيــر  نائــب  وأضــاف 
فــي بيــان أن “النهج المتبــع في مكافحة 
الفســاد يرتكز على أساس متين وصلب 
ونهــج مبنــى على دالئــل ثابتــة”، محذرا 
ممــا ســماه “محــاوالت العصابــة لعرقلــة 
جهــود الجيــش الوطني الشــعبي وجهاز 
التحــدي  إلــى  “أشــير  وتابــع:  العدالــة”. 
الفســاد  محاربــة  فــي  المتمثــل  الكبيــر 
الــذي أصبحــت لــه امتــدادات سياســية 
متعــددة  ولوبيــات  وإعالميــة  وماليــة 
متغلغلــة في مؤسســات البالد”. وأضاف 

“فــي  الجزائــر:  فــي  القــوي  الرجــل 
هــذا الشــأن، أؤكــد علــى أن النهــج 

مكافحــة  مجــال  فــي  المتبــع 
اســتلزمت  التــي  الفســاد، 

كافــة  وتفكيــك  رصــد 
األلغــام المزروعة في 

مختلــف مؤسســات الدولــة وقطاعاتهــا، 
متيــن  أســاس  علــى  يرتكــز  نهــج  هــو 
معلومــات  علــى  مبنــي  ألنــه  وصلــب؛ 
صحيحــة ومؤكدة، ويســتند إلى ملفات 
ثابتــة القرائــن، ملفــات عديــدة وثقيلــة 
بــل وخطيــرة، ممــا أزعج العصابــة وأثار 
الرعـــب لديهــا، فســارعت إلــى محاولــة 
عرقلــة جهــود الجيش الوطني الشــعبي 

وجهاز العدالة”.

ومنذ تنحي الرئيس عبدالعزيز  «
بوتفليقة عن الحكم في الثاني من 
أبريل الماضي، بعد ضغوط من 

المحتجين والجيش، تستمر 
االحتجاجات للمطالبة بإصالحات 

سياسية وعزل جميع 
المسؤولين المنتمين 

للنظام القديم.

أصدر قاٍض أميركي حكما لصالح لجنة تابعة لمجلس النواب األميركي، تســعى 
للحصــول علــى الســجالت الماليــة للرئيس دونالــد ترامب من الشــركة التي تدير 
حساباته، مما مثل انتكاسة مبكرة إلدارته في معركتها القانونية مع الكونغرس.

كمــا رفــض قاضــي المحكمــة الجزئيــة في 
واشــنطن، أميــت ميهتــا، طلبــا مــن ترامب 

بتأجيل تنفيذ القرار لحين الطعن عليه.
إلــى  الماضــي  الثالثــاء  ميهتــا  واســتمع 
مرافعــات شــفهية عمــا إذا كان على شــركة 
الســتدعاء  االمتثــال  إل.إل.بــي”  “مــزارز 
أمــام لجنــة تابعــة لمجلــس النــواب. وذكــر 
القاضــي فــي حكمــه أن اللجنة أثبتــت أنها 
ال تطلــب الســجالت الماليــة للرئيــس مــن 
بــاب التصيــد وحســب، وأن الوثائــق لــدى 

شــركة مزارز ربما تساعد الكونغرس في 
تمريــر قوانيــن والقيــام بمهام 
أساســية أخــرى. وقــال ميهتا 

“ليس مفهوما أن الدستور، 
الكونغــرس  يمنــح  الــذي 

رئيــس  أي  عــزل  صالحيــة 

ألســباب مــن بينهــا الســلوك اإلجرامــي، قد 
ال يمنحــه صالحيــة التحقيــق معــه فــي أي 
فعــل غيــر قانونــي، ســواء فــي الماضي أو 
الحاضــر، حتــى دون فتــح تحقيــق رســمي 
لمســاءلته”. وأضــاف ميهتا أن أمام شــركة 

مزارز 7 أيام لالمتثال لالستدعاء.
محكمــة  فيهــا  تخــوض  مــرة  أول  وهــذه 
اتحاديــة فــي مجــال تحقيــق الكونغــرس 
مــع ترامــب وفــي شــؤون أعمالــه. ووصف 
بأنــه  صحافييــن  أمــام  القــرار  ترامــب 

“جنون”، وقال إنه سيطعن عليه.

ويرفض ترامب التعاون  «
مع سلسلة مع التحقيقات تتضمن 

عوائده الضريبية، وقرارات 
تتعلق بفندقه في واشنطن، 

وتصاريح أمنية خاصة بأبنائه.

اتهمــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، أجهــزة مخابــرات النظــام الســوري بأنهــا “تحتجــز 
وتخفــي وتضايــق” الســكان في المناطق التي تمكنت قوات النظام من اســتعادة الســيطرة 

عليها، على رغم توقيع اتفاقات تسوية يصفها نظام بشار األسد بـ “المصالحات”.

وتمكنــت قــوات األســد فــي الفتــرة الممتــدة 
بيــن فبرايــر وأغســطس 2018 مــن اســتعادة 
الشــرقية  الغوطــة  منطقــة  علــى  الســيطرة 
ومحافظتــي  دمشــق  جنــوب  فــي  وأحيــاء 
درعــا والقنيطرة جنوبًا بعد هجمات عســكرية 
تبعهــا اتفاقــات “تســوية” تــم بموجبهــا إجــالء 
عشــرات آالف مقاتلــي المعارضــة والمدنييــن 
الرافضين لالتفاق. وقالت المنظمة الحقوقية 
في تقرير إن “أفرع مخابرات النظام الســوري 

تحتجــز وُتخفــي وُتضايــق النــاس تعســفيًا 
فــي المناطــق المســتعادة مــن الجماعــات 
أن  إلــى  الفتــة  للنظــام”،  المعارضــة 
إبــرام  عنــد  حتــى  تحــدث  “االنتهــاكات 

مــع  مصالحــة  اتفاقيــات  النظــام 
ووثقــت  المعنييــن”.  األشــخاص 
احتجــاز  حالــة   11“ المنظمــة 

تعســفي واختفاء في درعا والغوطة الشرقية 
وجنــوب دمشــق” ونقلت عــن منظمات محلية 
توثيقها حصول “500 حالة اعتقال على األقل 

في هذه المناطق منذ أغسطس”.
من جهتها، قالت مديرة قســم الشرق األوسط 
باإلنابــة في المنظمة، لمــا فقيه: “انتهى القتال 
الفعلي في معظم أنحاء سوريا، لكن لم يتغير 
شــيء فــي طريقــة انتهــاك أفــرع المخابــرات 

لحقوق المعارضين المحتملين لنظام األسد”.

وأوضحت فقيه أنه “حتى  «
في مناطق المصالحة المزعومة، 

يطغى عدم مراعاة األصول القانونية 
الواجبة، واالعتقاالت التعسفية، 

والمضايقات، على وعود النظام 
الفارغة بالعودة واإلصالح 

والمصالحة”.

اتهامات تالحق مخابرات األسدترامب يخسر دعوى لصالح النوابالجزائر.. تحذير من “مخططات خبيثة”
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الكويت ـ رويترز

ويلينغتون ـ أ ف ب

يــزور رئيــس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي الكويت أمس األربعاء في 
أول زيارة له للكويت بعد أن تولى منصبه في أكتوبر الماضي.

وقــال ســفير العــراق لــدى الكويت عالء 
رئيــس  زيــارة  إن  لرويتــرز  الهاشــمي 
إلــى  تهــدف  الكويــت  العراقــي  الــوزراء 
”اســتكمال زيارته لدول الجوار العراقي 
والتنسيق المشترك خصوصا بعد انعقاد 
اللجنة العليا المشتركة“ بين البلدين في 
الكويــت فــي 12 مايــو الجــاري برئاســة 

وزيري خارجية البلدين.
الكويــت  سياســة  إن  الهاشــمي  وقــال 
الســيما  متقاربــة“  ”أصبحــت  والعــراق 
بعــد اجتماعــات اللجنــة المشــتركة بيــن 
البلديــن. وتأتي الزيــارة في ظل تصاعد 
التوتــر المحتــدم بين الواليــات المتحدة 

وإيران.

وجهــت الشــرطة النيوزيلنديــة رســميا، أمــس الثالثاء، تهمة اإلرهــاب لمنفذ 
مجزرة مسجدي كرايست تشيرش في نيوزيلندا التي قضى فيها 51 مسلما.

وقالــت الشــرطة، فــي بيــان، إن “تهمــة 
بموجــب  إرهابــي  عمــل  فــي  الشــروع 
مكافحــة  قانــون  مــن  -6إيــه  البنــد 
اإلرهــاب 2002، وجهــت إلــى برنتــون 

تارنت”.
وقالــت الشــرطة إنــه إضافة إلــى تهمة 
اتهامــا   51 تارنــت  يواجــه  اإلرهــاب، 
بالقتل، و40 اتهاما بمحاولة القتل، في 

الهجمــات التــي وقعــت فــي 15 مارس 
في مدينة كرايســت تشــيرش الواقعة 
بنيوزيلنــدا.  الجنوبيــة  الجزيــرة  فــي 
وأوضحــت الشــرطة أن قــرار توجيــه 
تهمــة اإلرهــاب اُتخــذ بعــد مشــاورات 
مع مدعيــن وخبراء قانون حكوميين. 
أمــام  المقبــل  مثولــه  موعــد  وُحــدد 

المحكمة في 14 يونيو.

رئيس الوزراء العراقي يقوم بأول زيارة للكويت

92 اتهاما لمنفذ مذبحة كرايست تشيرش

دبي - العربية.نت الخرطوم ـ وكاالت

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، أن المليشيا الحوثية 
اإلرهابيــة قامــت بمحاولــة اســتهداف أحــد المرافق الحيويــة في مدينة نجران الذي يســتخدمه المدنيون مــن مواطنين ومقيمين 

بطائرة من دون طيار تحمل متفجرات.

وأوضح العقيد المالكي أن المليشيا المدعومة 
مــن إيــران تواصــل تنفيــذ األعمــال اإلرهابيــة 
التــي تمثــل تهديــًدا حقيقًيــا لألمــن اإلقليمــي 
لألعيــان  اســتهدافها  خــالل  مــن  والدولــي، 
المدنيــة والمرافــق المدنيــة، وكذلــك المدنييــن 

من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات.
وحذر العقيد المالكي بأشــد العبارات المليشــيا 
لألعيــان  اســتهدافها  مواصلــة  مــن  الحوثيــة 
المدنيــة والمرافــق المدنيــة وكذلــك المدنييــن، 
وســيكون هناك وســائل ردع حازمة وســتتخذ 
اإلجــراءات  كافــة  المشــتركة  القــوات  قيــادة 
الدولــي  القانــون  مــع  يتوافــق  بمــا  الرادعــة 

اإلنساني وقواعده العرفية.
إيــران  مــن  المدعومــون  الحوثيــون  وكان 
استهدفوا الثالثاء الماضي محطتي ضخ نفط 
تابعتين لشركة “أرامكو” بمحافظتي الدوادمي 

وعفيــف بالريــاض بهجوم إرهابي عبر طائرات 
مسيرة.

الــى ذلــك، دان األميــن العــام لجامعــة الــدول 
الغيــط، محاولــة جماعــة  أبــو  أحمــد  العربيــة، 
المكرمــة  مكــة  اســتهداف  مجــددا  الحوثييــن 

بصاروخين باليستيين.
وشــدد أبــو الغيط علــى أن “مثل هــذه األعمال 
اإلرهابية تمثل تهديدا خطيرا، لألمن اإلقليمي 
لحرمــة  انتهــاكا  تمثــل  لكونهــا  إضافــة  ككل، 

األماكن المقدسة وشهر رمضان الفضيل”.

دعــا تجمــع المهنييــن الســودانيين إلى االســتمرار فــي االعتصام، وتنظيم إضــراب عام، وذلك بعــد تعثر المفاوضــات بين المجلس 
العسكري االنتقالي وقوى إعالن الحرية والتغيير.

وقــال تجمــع المهنيين، أمــس الثالثاء، إن 
المجلس الســيادي الذي يشــترط المجلس 
عســكرية  برئاســة  يكــون  أن  العســكري، 
بشــرط  يفــي  ال  للعســكريين،  وبأغلبيــة 
التغييــر، وشــدد علــى ضــرورة أن تكــون 

السلطة ذات أغلبية مدنية.
من جانبه، اعترف المجلس العسكري وفي 
بيــان بــأن نقاط الخالف ال تــزال موجودة 
وتحول دون الوصول إلى اتفاق، موضحا 
أن اللجــان الفنية بين الطرفين ســتواصل 
صيغــة  إلــى  التوصــل  أجــل  مــن  أعمالهــا 
مرضية تلبى طموحات الشعب السوداني 

وتصل بالبالد إلى بر األمان.
وســبق تعثــر المفاوضــات تفــاؤل عبر عنه 
نائــب رئيــس المجلــس العســكري  محمــد 
أن  أكــد  الــذي  “حميدتــي”  دقلــو  حمــدان 
إعــالن  قــوى  مــع  اتفاقــا وشــيكا ســيوقع 

الحرية والتغيير، واصفا ما جرى بســحابة 
كل  “حميدتــي”  وتوعــد  عابــرة.  صيــف 
مــن يخطــط إلحــداث انفالتــا أمنيــا فــي 
البــالد بالحســم، وأوصــى قواتــه باليقظــة 

واالســتعداد. وقــال حميدتــي  )إن هنــاك 
جهــات تدبــر وتخطــط إلحــداث فوضــى، 
مضيفــا: “نحن لهــم بالمرصاد ولــن نجامل 

في أمن واستقرار البالد”.

المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن تركي المالكي اعتصام خارج المقر العسكري في الخرطوم )أ ف ب(

أبــو الغيــط يديــن اســتهداف المتمردين مكــة المكرمة المجلس العسكري يتوعد جهات تدبر وتخطط إلحداث فوضى
محاولة حوثية الستهداف مرفق مدني في نجران السودان.. دعوة إلضراب عام وسط تعثر المفاوضات
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القائد أمل لشعبه
“القائد دائما ما يكون مصدرًا لألمل” نابليون بونابرت...

توقفــت كثيــرًا أمام هذه العبارة متأمال، ســرحت بعيدًا واســتذكرت مواقف تاريخية، 
والحــروب  وتجاوزناهــا  بنــا  مــرت  التــي  بالمحــن  فكــرت  األمــة،  هــذه  ومنعطفــات 
والتحديــات التــي تعرضنــا لها بالمنطقة، تأملت خــوف األهالي وذعر األطفال وخوف 
النساء وقلق السياسيين، قرأت أحداث الماضي، ووقائع راهنة والمجهول الذي يلوح 
باألفــق، وتوقفــت عنــد كل ذلــك بمرفأ ســمو رئيــس الــوزراء خليفة بن ســلمان حفظه 
هللا، وربطــت مــا قدمــه بتاريخــه لهذه األمة من أمــل وعبارة نابليون، “القائــد دائمًا ما 
يكون مصدرًا لألمل”، وجدت هذه العبارة الخالدة، تنطبق بحذافيرها على خليفة بن 
ســلمان، فهــو األمل ومصــدر التفاؤل، وعالمة مضيئة بوقت الخــوف والقلق والمحن، 
وبفضــل هــذه اإلرادة خرجنــا طــوال تاريــخ هــذا البلــد مــن كل المواقــف والظــروف 
بأمــل محفــز لنــا للعمل والصمــود بوجه التحديات، فعندما تتأمل األمر ســواء بالوطن 
أو المنطقــة أو بمــا يمــر بــه العالــم بيــن فينــة وأخــرى من أزمــات، مواقف ســموه بهذه 

األحداث هي ما يشكل األمل.
الزعامــة أو القيــادة لســيت مجرد منصب أو كرســي أو صولجان، القيــادة، أمل يزرعه 
القائــد بشــعبه، ورؤيــة ســديدة توجــه نحــو الصــواب بوقــت يكــون الصــواب صعــب 
الوصول إليه، القيادة إنســانية قبل أن تكون قوة خوفا ورهبة، بل هي حب وعاطفة 

وانسجام بين القائد والشعب، وهنا تبرز صفة اإلنسانية حينما يكون هم القائد سالمة 
شــعبه، ليس فقط بالسياســة أو الخطب أو اإلعالم، بل بمدى األمل الذي يغرســه في 
نفوســهم ويدفعهــم لالرتبــاط بالوطــن والذود عنه، وهذا ما جســده خليفة بن ســلمان 
بــكل المواقــف، واليــوم ونحــن نمــر بهــذا الوضع المتوتــر، وهــذه األزمــة بالمنطقة، مع 
كثر الشــائعات واألخبار المغلوطة والتحديات، فإن األمل الذي يغرســه بنفوســنا يعيد 
لنــا التــوازن ويجعلنــا نثــق بأمننا واســتقرارنا، ومن مظاهر هذا األمل الذي غرســه في 
واقعنــا اليــوم آخــر الشــهادات واالعترافــات الدوليــة بما قدمه ســموه بمجــال التنمية 
الصحيــة، شــهادة تضــاف للعديــد مــن الشــهادات العالمية التــي نادرًا مــا حصدها قائد 
معاصــر بــكل مجــاالت وقطاعات التنمية والبنــاء، هذا هو مصدر األمــل الذي أتحدث 
عنــه، فباإلضافــة، لمــا قدمــه القائــد من مقــوالت وتوجيهــات بوجه المحن لــزرع الثقة 
والطمأنينة بنفوس شــعبه، فإنه قدم لهم شــهادة العالم له بأنه مصدر لألمل والســالم 
والتنميــة وهــذا مــا يجســد مكانة القائد، فالقيادة ليســت مســمى أو منصبــا، فكما قال 

هاري ترومان “يصنع الرجال التاريخ وليس العكس”.

تنويرة: انشر المعرفة وسترى الجهالء أعداءك. «
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أحمد جمعة
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سيدي جاللة الملك.. إنه 
لفخر عظيم أن نعاهدكم 

على البناء والعطاء
تشــرفنا كمواطنيــن فــي محافظــات المملكــة “الجنوبيــة، العاصمــة، المحــرق، والشــمالية” 
بالســالم علــى ســيدي صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد 
المفدى حفظه هللا ورعاه وتقديم التهاني لجاللته بمناســبة شــهر رمضان المبارك، وهذه 
عــادة جاللتــه أيــده هللا، حيــث يحرص على االلتقــاء بأبنائه المواطنين في شــهر رمضان 
والســؤال عــن أحوالهــم في أروع صــورة من التالحم بين القيادة والشــعب. هذا الشــعب 

الوفي القادر على العطاء بال حدود.
لقــد حملــت الكلمــة الســامية لجاللتــه معان كثيــرة عن العمــل والجهد والعطــاء واإلصرار 
علــى البنــاء والرخــاء، وكذلــك المحافظــة على عراقــة وأصالة هــذه األرض الطيبة، بوابة 
األفــراح ونســيج الحــب، الوطــن العظيــم الــذي يعيش في تناغــم وتكامل في ظــل العهد 

الزاهر لجاللته حفظه هللا ورعاه. 
يقول جاللته )يحدونا الفخر واالعتزاز بمواقف أهل البحرين في كل المحطات وعلى مر 
العهود، فقد كان لرجالها ونسائها، على حد سواء، خطاهم الثابتة في إثراء مسيرة البناء 
الوطنــي.. عطــاء، وعلمــًا، وعمرانًا، حيث عملوا بكل إخالص علــى رعاية ثوابتنا الوطنية 
وتأصيــل قيمنــا اإلنســانية، مجســدين بذلك أرقى وأرفــع درجات المســؤولية أمام كل ما 

يمس أمننا واستقرارنا(.

نعــم يــا ســيدي.. فأهــل البحريــن علــى اســتعداد دائــم ألداء واجبهــم المقــدس وتوحيــد 
صفوفهــم وحشــد كل الطاقــات لمحاربة كل ما يمــس أمننا واســتقرارنا واألفكار الدخيلة 
المدمرة، وسنســتمر معا على الطريق، ســنعمل ونبذل كل جهد إلفشــال كل الخطط التي 
تريد تعطيل مســيرتنا وســنخوض أية معركة تكون بمختلف ميادينها المتعددة من أجل 

البحرين الغالية.
وشــدد جاللتــه حفظــه هللا ورعــاه في كلمته الســامية أيضــا على اســتحالة تمزيق وحدة 
نســيجنا الوطنــي وتفتيــت الصــف الوطنــي الواحــد ولــن ينجــح أي أحــد كان فــي ضــرب 
وحدتنا الوطنية ألن الشــعب البحريني بمختلف طوائفه واع تماما ألهمية وحدة الصف 
ومواجهــة كل مــن ال يريــد الخيــر للوطن. وهنا يقــول جاللته )وإننا لعلــى قناعة تامة بأن 
“نسيجنا الوطني الحي” لهو خط دفاعنا األول لتماسك جبهتنا الداخلية، بقدرتها الثابتة 
علــى صــد كل أشــكال العنــف والتطــرف وإحبــاط أيــة محاوالت إلثــارة فتن شــق الصف، 
باالبتعاد عن سوء استخدام وسائل التواصل االجتماعي التي يجب أن تستخدم لما فيه 

خير البالد وشعبها، وأن تكون معول إصالح ال هدم(. 

سيدي جاللة الملك.. إنه لفخر عظيم أن نقف أمامكم معاهدين جاللتكم  «
على البناء والتضحية والعمل بروح وطنية عالية.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

حين ُيضرب الضارب 
والمضروب!

ال تكــن طرفــا فــي مشــكلة أو عــراك أو )هوشــة(؛ عبــارة كان يرددهــا والــدي، وأجزُم 
أن كثيــًرا منكــم ُوجهت له، وفهم مغزاها، وأصبــح يتناقلها، فحين كنا صغاًرا، وبعد 
عــراك مــع أحــد إخوتي أو جــارة قريبة؛ كنت أتهافت إلى والدي للشــكوى، ظًنا مني 
أنــه ســيقف فــي صفي، وســيقتص لي مــن غريمــي أو خصمي في معركــة طفولية! 
لكن ما يحصل العكس تماًما؛ إذ يباغتني بالتذمر من فعلي، وُيوّبخني شــر توبيخ، 
ُمــردًدا علــى مســامعي، فــي ســؤال اســتنكاري: )ليــش داخلة طرف فــي الموضوع؟ 

تستاهلين اللي يصيدك!(.
كان عقلــي الصغيــر غيــر ُمســتوعٍب للحدث االنقالبــي الذي صعقنــي، وكيف انقلب 
أقــرب النــاس ضــدي، وكيــف أنه لم يســعفني أو يرفــع ُظالمتي إلى أهــل خصومي؛ 
ألنــال حقــي الــذي ُهــدر – مــن وجهــة نظــري آنــذاك – مرتيــن متتاليتــن؛ مــرة بعــد 
هزيمتــي فــي المعركــة، ومــرة بســبب تخليــه عنــي، ومهاجمتــه ســلوكي! هــذا طبًعا 
فــي الوقــت الــذي يتســارع بعض اآلباء واألمهات – في مشــهد ُمشــابه - إلى تقديم 
أغلظ الشــكاوى، ورمي أقوى الســباب والشتائم؛ ما إْن يتراكض إليهم أحد أطفالهم 
بدمعٍة جافة على الخد؛ يشتكي فيها تطاول أحدهم عليه! ودون أن يهمهم تقصي 

المسألة أو جوانب الموضوع؛ ُيهرعون إلى ُنصرة ولدهم ظالًما أو مظلوًما!
هــذا موقــف كبيــر علــّي، ولــم أِعــِه بالفعــل إال بعــد مواقــف متكــررة؛ إْذ لم أعــد ألجأ 

إلــى والــدي بعــد أية معركة تحصل، أًيا تكن النتائج، وأًيا تكن الخســائر! وبالتدريج 
ل  أصبحت أبتعد عن مواقف الصراعات، وأتجنب مواطن الشبهات، وأصبحت ُأحمِّ
نفســي مســؤولية خوض أيــة )قضية(، مراعية تبعاتها النفســية والماديــة، وُمنتبهة 
متيقظة لعواقبها؛ كيف ستبدو، بدال من االعتماد على الُصدف أو الحظوظ! وبغض 
النظــر عــن موقف والدي القاســي – حينها – وهــل هو صائب أو خاطئ؛ فقد علمني 

االعتماد على النفس قبل أْن أطرق أبواب اآلخرين.
فــي حياتنــا اليوميــة، وخــارج نطــاق الطفولــة وبراءتهــا، أو مشاكســات المراهقــة 
وحساســياتها. كم من موقف عجز عنه الكبير منا، ال لشــيء، ســوى حشــر أنفه في 
قضايا أو مشكالت، ليست من اختصاصه، وال تعنيه، أو لعله جعل من نفسه طرًفا 
أساسًيا فيها، وأساء البحث أو الدراسة، وغاب عنه ُبعد النظر؛ بسبب حماسة زائفة 
أو انفعــال مــا؛ فــكان خروجــه منهــا أمًرا صعًبــا وشــائًكا، كَمْن دسَّ رأســه في دوامة 

إعصار، وأغفل أن انتزاعه منها، دونه قطع الرقاب!

ال تكن طرفا في مشكلة! ليس أبعد من حكمة ِقيلت، والعاقل َمْن تصله  «
الرسالة واضحة جلّية؛ فيعمل بها. أما الجاهل؛ فتغذيه الزوابع ويعتاش على 

توابعها، وُيدفن تحت أنقاضها!.

د. زهرة حرم 

22 مايو 2019 األربعاء
17 رمضان 1440

فــإذا حققــت إيــران كل االســتحقاقات التــي ذكرناهــا ســابقا بــات ملزمــا 
وواجبــا عليهــا االعتــذار عــن كل المآســي والضيقات واآلالم التي ســببتها 
للــدول العربيــة القريبــة منهــا والبعيــدة وللعالــم أجمــع حتــى فنزويال منذ 
قيام الثورة في عام 1979 وحتى اآلن. عندها يمكن للحكومة أن تستثمر 
المليارات التي تنفقها هباء على تصدير أفكار سياســية وآيديولوجية لن 
يقبلها العرب ولن يباركها العالم المتحضر وذلك في نهضة ورخاء الشعب 

اإليراني.
علــى أصحــاب القــرار فــي الجمهوريــة اإلســالمية فــي طهــران أن يعلمــوا 
أن القمــع الــذي يفــرض علــى الشــعب باســتمرار يشــبه تمامــا الضغط على 
جســم كبيــر حتــى يتحول إلــى ذرة صغيرة، وهنا مكمــن الخطر ألن الذرة 
عندما تنفجر يخرج من داخلها عمالق كبير من الممكن أن يدمر البالد من 
الداخل ويحولها إلى دويالت عرقية متناحرة لألكراد والسنة في األهواز 
وغيرها... ولعلكم ال تنســون النظرية الشــيوعية الشــمولية وكيف انهارت 
بفعل إرادة ذاتية هزت االتحاد الســوفيتي ســابقا وزلزلت أركانه وأعادته 

مرة أخرة إلى خمس عشرة دولة مستقلة.
أمــا إذا رفضــت الجمهوريــة اإلســالمية فــي طهران هــذه المطالب الســتة 
التي نعتقد أنها مشــروعة والتي ســتعود مكاســبها على الشــعب اإليراني 
أوالً، وتمســكت بأجندتهــا المعلنــة والخفيــة فعليها أال تلوم إال نفســها وأن 
تتحمــل العواقــب المريعــة المريــرة التــي ربمــا ســوف تعيدها إلــى حاالت 
االنهيــار التــام، خصوصــا أن هنــاك مــن التقاريــر المحلية والدوليــة والتي 
تثبــت بالدليل والبرهان هشاشــة النظــام اإلداري واالجتماعي للجمهورية 
اإلســالمية اإليرانية والذي ســيكون أهم حافز في التسريع بانهيار الدولة 

إذا ما قامت ضدها حرب ضروس ندعو هللا أال تحدث.

دعونا نتذكر قول الحكيم “إن الحق يحتاج إلى اثنين من الرجال األول  «
ينطق به والثاني يفهمه”.”إيالف”.

إيران... المشكلة والحل )2(

د. إميل شكراهلل

منذ أن خيمت سحابة الشر السوداء لنظام الماللي على سماء المنطقة وشعوب 
وبلــدان المنطقــة تواجــه أوضاعا غير مألوفة حيث الفتــن والمواجهات والصراع 
واالختالفــات واالنقســامات، وكان مهنــدس كل ذلــك هــذا النظــام المشــبوه، لكن 
يبــدو أنــه وصــل حاليــا إلــى نهايــة الخــط وبات يمشــي على نفــس الطريــق الذي 
دفــع إليه شــعوب وبلــدان المنطقة وجعلهــا تكتوي بنيران الحــروب والمواجهات 
المفتعلــة، وليــس هنــاك أي شــك فــي أن النظــام يشــعر بحالــة غيــر مســبوقة مــن 
الخــوف والرعــب خصوصــا عندما نــرى التناقــض والتخبط والتوتــر مهيمنا على 

مواقفه وتصريحاته.
الشــعب اإليراني الذي يقف بوجه هذا النظام ويرفضه ويناضل من أجل تغييره 
عــن طريــق إســقاطه، ال يــرى فيمــا يجــري للنظــام أمرا يتعلــق ويرتبط بــه بل إنه 
شــأن خــاص بالنظــام الطائــش وعليــه أن يدفــع ثمــن أخطائــه ويعرف مــا نتيجة 
الوقوف ضد إرادة شــعبه وضد المجتمع الدولي على حد ســواء، إذ إن المجتمع 
الدولي ليســت لديه أية مشــكلة مع الشــعب والمقاومة اإليرانية الرافضة للنظام، 
بل يؤيدها، لكن مشكلته مع نظام الماللي الذي تجاوز حدوده كثيرا، حيث صار 
خطــرا وتهديدا كبيرا على األمن واالســتقرار فــي المنطقة والعالم، لذلك البد من 

مواجهته والتصدي له وردعه وإيقافه عند حده.
التصريحــات الصــادرة مــن جانب قادة النظام والتي تســعى إلظهــار النظام قويا 
ومتماســكا وفي مســتوى المواجهة مع الواليات المتحدة األميركية، تصريحات 
صارت أشبه بنكت وطرائف يتناقلها أبناء الشعب اإليراني حيث يسخرون منها 
ويضحكــون عليهــا، ألنهــا تــدل على ســخف النظــام وتخبطه وعــدم معرفته ماذا 
ســيفعل بعد أن رمى نفســه في هذه التهلكة التي طالما حاول تجنبها بممارســة 
الخــدع واألكاذيــب والمنــاورات، لكنــه هــذه المــرة وجــد نفســه وجها لوجــه أمام 
الواقــع المــر والبــد له من أن يمشــي إلــى نهاية النفق الذي صار فيــه حيث نهايته 

من دون أدنى شك.

40 عاما وهذا النظام األرعن المتطفل على الشعب اإليراني والمعادي له  «
ولإلنسانية جمعاء، يجثم على صدر الشعب اإليراني وشعوب المنطقة 

ويقوم بممارسة كل ما من شأنه اختالق المشاكل واألزمات ودفع 
األوضاع للتوتر والتأثير السلبي على السالم واألمن واالستقرار خصوصا 

مع إصرار الماللي على تصدير التطرف الديني واإلرهاب وإبقاء نفوذهم 
المشبوه في بلدان المنطقة وتوسيع الدائرة إلى جانب مواظبتهم على 

تهديد السالم واألمن العالمي. “الحوار”.

طريق البد أن يمشي فيه ماللي إيران

جعفر الخراز



Sports
@albiladpress.com

تــوج رئيــس االتحــاد البحريني لكــرة القدم 
الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة، نــادي 
للموســم  النخبــة  لــكأس  بطــا  المحــرق 
٢٠١٩/٢٠١٨، بعــد فــوزه فــي النهائــي علــى 
نــادي الحد بنتيجــة )٠/4(، في المباراة التي 
جمعت الطرفين، أمس، على اســتاد الشــيخ 

علي بن محمد آل خليفة.
وتــوج رئيــس اتحــاد الكــرة فريــق المحــرق 
بــكأس البطولــة والميداليــات الذهبية، فيما 
تم تسليم الميداليات الفضية لاعبي فريق 
الحــد. وســجل للمحــرق فــي المبــاراة العب 
الحــد بالخطــأ فــي مرمــاه وإيفرتــون وعلي 

جمال وإسماعيل عبداللطيف.
وبالعــودة إلى مجريات المبــاراة، فإن فريق 
مبكــرا،  التســجيل  مجــال  افتتــح  المحــرق 
بعدما أرجع مدافع الحد أحمد بوغمار الكرة 
للحــارس عبــاس أحمــد، والــذي لــم ينجــح 
فــي الســيطرة علــى الكرة؛ لتمر بيــن قدميه 
احتســاب  تــم  إذ  المرمــى،  خــط  وتتجــاوز 
الهــدف بإشــارة مــن الحكــم المســاعد األول 
عبدهللا صالح )٦(. وســجل إيفرتون الهدف 

الثاني للمحرق بكرة يسارية قوية )٢٦(.
وحصــل العــب الحــد حمــد فيصــل الشــيخ 
علــى البطاقــة الحمــراء؛ بعــد حصولــه علــى 

بطاقتين صفراوين )٤٤(.
وســجل البديــل علــي جمــال الهــدف الثالث 
لفريقــه فــي الدقيقــة )٩٠(، وأضــاف البديــل 
اآلخــر إســماعيل عبداللطيف الهــدف الرابع 
)٩٠+٢(. أدار المبــاراة الحكــم وليــد محمــد، 
وعاونــه عبــدهللا صالــح وعبــدهللا يعقــوب، 

والحكم الرابع عبدالعزيز شريدة.

رئيــس اتحــاد الكــرة تــوج الفائزيــن فــي نهائي الموســم

المحــرق بطاًل لكأس النخبـــة
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اقترب النادي األهلي من تعيين األجهزة الفنية واإلدارية لكافة فرق النادي بالموسم الجديد 2019/2020 والذي من المتوقع 
أن يعلن عنه المكتب التنفيذي اليوم أو غًدا.

 ووفًقــا لمعلومــات “البــاد ســبورت” فإن 
الرياضيــة  لأللعــاب  األجهــزة  رؤســاء 
لــن يطولهــم التغييــر الكثيــر، حيــث مــن 

المتوقــع أن يحتفــظ فيصــل عبدالمجيد 
برئاســة الجهاز واإلشــراف المباشــر على 
الفريــق األول فقــط، مــع وجــود توقعات 
اإلدارة  مجلــس  لعضــو  المهمــة  بإســناد 
الوجــه  وهــو  بوخمســين  عبدالعزيــز 
الصفــراء  القلعــة  داخــل  المعــروف 
والداعــم للعبــة دائًمــا حتى من دون 
التحــركات  ظــل  فــي  منصــب  أي 
صفــوف  لتعزيــز  بهــا  يقــوم  التــي 
الفريــق باعبيــن محليين 

وأجانب.
بجهــاز  يتعلــق  وفيمــا   
لكــرة  العمريــة  الفئــات 
القــدم بــات في حكــم المؤكد 

أن يحتفــظ عضــو مجلــس اإلدارة نــادر 
زليــخ بمنصبه كرئيس بعدما حقق طفرة 
كبيــرة ونقلــة نوعيــة بفــرق النــادي مــن 
الــذي  األمــر  والفنيــة،  اإلداريــة  الناحيــة 
يؤهله للبقاء واالستمرار لتحقيق المزيد 
النجاحــات اإلضافيــة األخــرى فــي  مــن 

الموسم القادم والبناء على ما تحقق.
 وأمــا بخصــوص لعبة الكرة الطائرة فإنه 
بــات مــن المؤكــد أن يحتفظ أمين الســر 
عــاء الحلواجي بمنصب رئاســة الجهاز، 
بعدمــا تمكن هو اآلخر من تحقيق نتائج 
الفــوز ببطولــة كأس  باهــرة كان آخرهــا 
ســمو ولــي العهــد فــي الموســم المنصرم 
وهــي امتــداد لاتجــارات التــي حققتهــا 

اللعبــة منــذ تبوئــه منصــب الرئاســة قبل 
حوالي 10 سنوات.

 وأما بالنســبة للعبة كرة السلة فإن هاني 
الــدرازي مرشــح للبقاء فــي منصبه بغية 
تحقيــق االســتقرار فــي صفــوف الســلة 
بنــاء  إعــادة  علــى  والعمــل  األهاويــة 
اللعبــة التــي غابت عن منصــات التتويج 
منــذ موســم 2009/2010 الــذي فــاز فيه 

الفريق ببطولة دوري زين.
 وأخيــًرا فــإن لعبــة كــرة اليــد ربما تشــهد 
تــرأس عضــو  بعدمــا  تغييــرات جديــدة 
مجلــس اإلدارة عبدهللا آل رحمة رئاســة 
الجهاز خال الموسم الفائت، وذلك نظًرا 
لتحملــه أعباء منصب األمين المالي، كما 

أن خيار بقائه يبقى وارًدا.
 وأما بخصوص األجهزة الفنية واإلدارية 
فإنهــا بطبيعــة الحــال ستشــهد تغييرات 
بنســبة ليســت بالقليلــة باســتثناء لعبتي 
كــرة القــدم والطائــرة التــي ربمــا تشــهد 

استقراًرا أكثر من باقي األلعاب.

معظم رؤساء األجهزة الرياضية مرشحون للبقاء

فيصل عبدالمجيد هاني الدرازي

“أحمر الشباب” في المجموعة الثالثة بمونديال إسبانيا
الــحــصــم أم  نـــــادي  بـــقـــيـــادة جـــوهـــانـــســـون وعـــبـــاس فـــي  ــرة  ــم ــت ــس ــبـــات م الـــتـــدريـ

أســفرت قرعة بطولة العالم لكرة اليد للشــباب المقرر إقامتها في 16 يوليو المقبل في 
إســبانيا، عــن وقــوع منتخبنــا الوطني في المجموعــة الثالثة بجانب كل مــن: البرتغال، 

كرواتيا، هنغاريا، البرازيل وكوسوفو.

منتخبــات  الثانيــة  المجموعــة  وضمــت 
“مصر، فرنســا والســويد ونيجيريــا وكوريا 
الجنوبيــة وأســتراليا، والمجموعــة الرابعــة 
األرجنتيــن،  النرويــج،  آيســلندا،  “ألمانيــا، 
تشــكلت  فيمــا  وتشــيلي”،  الدانمــارك، 
“ســلوفينيا  منتخبــات  مــن  المجموعــة 
واليابــان  وتونــس  وصربيــا  وإســبانيا 

وأمريكا”.
وعلى صعيد متصل، بدء منتخبنا الوطني 
والتحضيــري  اإلعــدادي  الجانــب  للشــباب 
لهــذه البطولــة  على صالة نــادي أم الحصم 
بقيادة المدرب اآليسلندي جوهانسون الى 
جانــب المــدرب ابراهيــم عباس ومســاعده 

أميــن القاف وبحضور اختصاصي العاج 
الطبيعــي محمد منصور. وبحســب برنامج 
اإلعــداد لمنتخب الشــباب، فــإن التدريبات 
المحلية ستستمر إلى حين إقامة المعسكر 
العربيــة  مصــر  جمهوريــة  فــي  التدريبــي 
الشــهر المقبل، وخوض أربع مباريات ودية 
مــع المنتخــب المصــري وأحــد المنتخبــات 
المنتظــر تواجدهــا فــي القاهرة فــي الفترة 
مباريــات  تأميــن  ســيتم  أنــه  كمــا  ذاتهــا، 
أخــرى بحســب اإلمكان؛ مــن أجل الوصول 
للجاهزيــة البدنية والفنية المطلوبة وأيضا 
الوصول للصــورة النهائية لقائمة المنتخب 
التي ستشــد الرحــال إلى إســبانيا وخوض 

المشاركات الرسمية.
يذكــر أن القائمــة األوليــة لمنتخــب الشــباب 
ضمــت 23 العبا، وهــم: عبدهللا علي، مهدي 

علــي )االتحــاد( ناصر علي، محمود حســين، 
حســين النجــار، يوســف يعقــوب )األهلــي(، 
حســن ميــرزا، أحمــد حســين، محمــد عيــد 

)التضامــن(، عمــران الحلواجــي، أحمد زهير 
)الديــر(، قاســم عقيل، أحمد جــال، عبدهللا 
الزيمــور، مجتبــى الزيمــور، جاســم خميــس 

)الشباب(، قاسم الشويخ، قاسم قمبر، مؤيد 
شــعيب )باربــار(، حســين محفــوظ، محمــد 
حبيب، محمد هاني وأحمد الغزال )توبلي(.

جانب من التدريباتمنتخب الشباب لكرة اليد

أحمد مهدي

22 مايو 2019 األربعاء
17 رمضان 1440

وعًدا لجماهير الملكي

مهاجــم  بنزيمــا  كريــم  الفرنســي  أبــدى 
البالغــة  اإلســباني، ســعادته  ريــال مدريــد 
بحصــد جائــزة العب الموســم في صفوف 

الميرنجي، باختيار الجماهير.
لموقــع  تصريحاتــه  خــال  بنزيمــا  وقــال 
ناديــه الرســمي “ســعيد للغايــة ألنهــا المــرة 
األولــى التي أحصــد فيها هذه الجائزة في 

أفضل فريق بالعالم”.
علــى  الجماهيــر  أشــكر  أن  “أود  وأضــاف 
يكــن  لــم  أنــه  أعــرف  والمســاندة،  الدعــم 
أعــد  ولكنــي  لنــا،  بالنســبة  ســهًا  موســًما 
الجماهير بمحاولة الفوز بكل شــيء خال 

الموسم المقبل”.
مهاجــم  بنزيمــا  كريــم  الفرنســي  أبــدى   
البالغــة  اإلســباني، ســعادته  ريــال مدريــد 
بحصــد جائــزة العب الموســم في صفوف 

الميرنجي، باختيار الجماهير.

وكاالت

وزارة الشباب

الشــباب  شــؤون  وزيــر  اســتقبل 
بمكتبــه،  المؤيــد  أيمــن  والرياضــة 
رئيــس جمعيــة الحقوقييــن البحرينية 
الدكتور عبدالجبــار الطيب، والمحامي 
العوضــي  نــادر  الوطنــي  والمــدرب 
رئيــس لجنة القانون الرياضي بجمعية 

الحقوقيين البحرينية.
 وفــي بداية اللقاء، رّحب وزير شــؤون 
جمعيــة  برئيــس  والرياضــة  الشــباب 
الحقوقيين البحرينية، مشيًدا بالجهود 
الطيبــة التي تبذلها جمعية الحقوقيين 
الوعــي  نشــر  ســبيل  فــي  البحرينيــة 
أوســاط  فــي  والحقوقــي  القانونــي 
المجتمــع بمبادئ المشــروع اإلصاحي 
هللا  حفظــه  المفــدى  الملــك  لجالــة 
ورعــاه والعمــل علــى تقديــم الخدمات 
والحقوقيــة  القانونيــة  واالستشــارات 

في كافة المجاالت.
تطلــع  الــذي  بالــدور  المؤيــد  ونــّوه   

البحرينيــة  الحقوقييــن  جميعــة  بــه 
وحرصهــا الموصــول علــى التعــاون مع 
بمــا  الشــباب والرياضــة  وزارة شــؤون 
الشــبابية  الحركــة  دعــم  فــي  يســاهم 
وضمــان  المملكــة  فــي  والرياضيــة 
حفــظ حقــوق جميــع مكونــات الحركة 

الرياضية البحرينية.
جميعــة  رئيــس  أشــاد  جانبــه،  ومــن 
الدكتــور  البحرينيــة  الحقوقييــن 
الطيبــة  بالجهــود  الطيــب  عبدالجبــار 
الشــباب  شــؤون  وزارة  تبذلهــا  التــي 
والرياضــة في ســبيل التعاون مع كافة 
الجهــات لارتقــاء باألنظمــة والقوانين 
التــي تحكم العمــل الرياضي البحريني 
الحقوقييــن  جميعــة  أن  إلــى  مشــيًرا 
البحرينيــة حريصــة علــى التعــاون مــع 
وزارة شــؤون الشــباب والرياضــة فــي 
سبيل نشر الوعي الحقوقي والقانوني 

في المجال الشبابي والرياضي.

المؤيد يستقبل رئيس “الحقوقيين”

علي مجيد

حسن علي

األهلي يعكف 
على تشكيل 

أجهزته الفنية 
واإلدارية



ــاد  ــحـ االتـ إدارة  مــجــلــس  ــيـــس  رئـ يــنــعــى 
ــقــدم الــشــيــخ عــلــي بن  الــبــحــريــنــي لــكــرة ال
الصحافي  خليفة،  آل  أحــمــد  بــن  خليفة 
سلمان  الخليج،  أخبار  بجريدة  الرياضي 
المحتوم،  األجــل  وافــاه  ــذي  وال الحايكي، 

يوم األحد ١٩ مايو ٢٠١٩.
االتــحــاد  إدارة  مــجــلــس  رئــيــس  ويــتــقــدم 
المواساة  بخالص  القدم  لكرة  البحريني 
القلبية إلى ذوي الفقيد، سائال المولى عز 
وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمه، وأن 
يسكنه فسيح جنته، وأن يلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان.

واستذكر الشيخ علي بن خليفة بن أحمد 
ــراحــل  آل خــلــيــفــة، مـــشـــوار الــصــحــافــي ال
سلمان الحايكي، والذي كان حافال بالعطاء 
في بالط صاحبة الجاللة، إذ كان الحايكي 
)رحمه هللا( صحافيا وناقدا رياضيا وأدبيا 
واجتماعيا، كما أنه من جيل الرعيل األول 

في الصحافة الرياضية بمملكة البحرين.
ــحــاد  االت إدارة  مــجــلــس  ــيــس  رئ ويـــجـــدد 
الــبــحــريــنــي لــكــرة الـــقـــدم تــقــديــم خــالــص 
التعازي بوفاة الصحافي الرياضي سلمان 
يتغمده  أن  عز وجل  الحايكي، سائال هللا 

بواسع رحمته.

نــادي  لبطولة  المنظمة  اللجنة  تــواصــل 
لكرة  الرابعة  الرمضانية  الذهبي  النسر 
االتحاد  رئيس  برعاية  ُتقام  التي  القدم 
بن  علي  الشيخ  الــقــدم  لكرة  البحريني 
خليفة آل خليفة، تحضيراتها لمهرجان 
الحفل الختامي والمباراة النهائية والذي 
سيقام غًدا الخميس على مالعب النادي 
اللجنة  ترغب  إذ  سلماباد،  منطقة  فــي 
فـــي إظـــهـــار الــحــفــل الــخــتــامــي بأفضل 
الــذي  الــكــبــيــر  الــنــجــاح  ليكتمل  ــورة  صــ
بفضل  الــعــام  هــذا  البطولة  عليه  كانت 

الرعاية الكريمة من رئيس اتحاد الكرة 
إسحاقي  عيسى  عــلــي  الــنــائــب  ودعـــم 
اإلعــالم  ووسائل  الفرق  جميع  وتعاون 
النهائي سيجمع  بأن  علًما  التغطية،  في 
قدما  اللذين  وبلوغرانا  الــحــرم  فريقي 
من  ابتداًء  البطولة  في  مستوى  أفضل 
الدور التمهيدي وصوالً لدور الثمانية ثم 

نصف النهائي.
اللجنة  الــنــجــداوي رئيس  عــمــران  وأكــد 
لــلــبــطــولــة أن االســـتـــعـــدادات  الــمــنــظــمــة 
ــاق لتنظيم هــذا  جــاريــة عــلــى قـــدم وسـ

الخميس،  غــًدا  المهم  الرياضي  الحدث 
طاقاتها  كــل  جــّنــدت  اللجنة  أن  مــؤكــًدا 
من أجل إنجاح هذا المهرجان الرياضي 

الجميل.

التحضيرات لنهائي بطولة النسر الذهبيرئيس اتحاد الكرة ينعى الصحافي سلمان الحايكي

البوعينين يستقبل وفد المكتب اإلقليمي لـ“الفيفا”
”FIFA FORWARD“ مناقشـــة مشـــاريع التطويـــر الخاصـــة ببرنامـــج

اســتقبل األميــن العام لالتحــاد البحريني لكرة القــدم إبراهيم البوعينيــن، وفد المكتب 
اإلقليمي لالتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(، وذلك في مقر اتحاد الكرة بالرفاع.

واستقبل البوعينين كال من: مدير المكتب 
السحيباني،  عــصــام  لـــ)الــفــيــفــا(  اإلقليمي 
ــتــطــويــريــة في  ومـــســـؤول الــمــشــاريــع ال

المكتب اإلقليمي لـ)الفيفا( حسن حسان.
وخالل اللقاء، رحب األمين العام لالتحاد 
البوعينين  إبراهيم  القدم  لكرة  البحريني 
بوفد المكتب اإلقليمي، معرًبا عن سعادته 

باستمرار التعاون بين الجانبين.
 وأشار البوعينين إلى أن التعاون قائم مع 
من  العديد  تنفيذ  في  اإلقليمي  المكتب 
وذلك  االتــحــاد،  لعمل  الداعمة  المشاريع 

.fifa forward من خالل برنامج
 وأوضح البوعينين أن االتحاد البحريني 
لـــكـــرة الـــقـــدم اســـتـــفـــاد مـــن الـــعـــديـــد من 
مظلة  تحت  المندرجة  التطوير  مشاريع 

برنامج fifa forward، مشيًرا إلى أن هذه 
على  إيجابي  بشكل  انعكست  المشاريع 

العملين الفني واإلداري باالتحاد.
البحريني  لالتحاد  العام  األمين  وناقش   
اإلقليمي  المكتب  وفــد  مــع  الــقــدم  لــكــرة 
fifa for�  المشاريع المستقبلية في برنامج
التي  المزايا  ward، كما تم االطالع على 
التطويرية  للمشاريع  البرنامج  يقدمها 
لالتحاد سواء في العمل الفني أو اإلداري.
وفد  يرافقه  البوعينين  إبــراهــيــم  وقـــام   
المكتب اإلقليمي بزيارة ميدانية لمشروع 
بناء مركز تدريب وطني باالتحاد، والذي 
إذ  مرافقه،  بكامل  ا  رياضيًّ استاًدا  يشمل 
المرافق وسير  الوفد على كافة  اطلع مع 

العمل فيه.

المكتب  الــزيــارة من قبل   وتأتي هــذه 
اإلقــلــيــمــي لــمــتــابــعــة بـــرامـــج الــتــطــويــر 
fifa for� بــرنــامــج بــمــشــاريــع   الــخــاصــة 

التطوير  البرنامج  هــذا  يعد  إذ   ،ward
ــادات األعــضــاء  شــامــل لــجــمــيــع االتــــحــ

بـ)الفيفا(.

القدم  لكرة  البحريني  االتحاد   ويعتبر 
الــذي استفاد من هذا  أحد االتــحــادات 
المشاريع  مــن  الــعــديــد  عــبــر  الــبــرنــامــج 
ــريــاضــي، بــاإلضــافــة  ومــنــهــا االســـتـــاد ال
اإلداري،  المبنى  وتحديث  تطوير  إلى 
عالوة على استحداث متحف رياضي.

البوعينين يتوسط وفد المكتب اإلقليمي

اتحاد الكرة
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دخلــت منافســات مهرجــان ناصــر بــن حمــد الرمضانــي الشــعبي أيامهــا األخيــرة، 
حيث اختتمت منافسات الشطرنج الزوجي “فرقية”، والتي تقام ضمن المهرجان 
الــذي يقــام بتنظيــم من لجنة رياضات الموروث الشــعبي التابعــة للجنة األولمبية 
البحرينية وذلك في مدينة عيســى الرياضية بالقرب من اســتاد البحرين الوطني 

بالرفاع.

تحقيق  من   ”Ayyad“ فريق  واستطاع 
الشطرنج  منافسات  في  األول  المركز 
الفوز  مــن  تمكن  إذ  “فــرقــيــة”،  الــزوجــي 
ــل فــريــق  بـــهـــذه الـــمـــســـابـــقـــة، فــيــمــا حــ
ضمن  الثاني  المركز  فــي   ”Bukhalaf“
الشطرنج  فريق  حل  بينما  اللعبة،  هذه 

للجميع في المركز الثالث.
في   ”Andalus Pusher“ فريق  وجــاء 
الشطرنج  بطولة  ضمن  الــرابــع  المركز 
An� فريق  دخــل  فيما  أيًضا،  “الزوجي 

الفائزين  الئحة   ”dalus Chess Club
الــمــركــز الــخــامــس في  بــعــد أن حــقــق 

المنافسات.
الشطرنج  لعبة  جــوائــز  مجموع  وتبلغ 
على  مــوزعــة  بحريني  ديــنــار  آالف   10

ــي الــشــطــرنــج  ــافــســات هـ ــالث مــن ــ ث
الخاطف، الشطرنج السريع، 

والشطرنج الزوجي.
ــان مــهــرجــان ناصر  وكـ
بــن حــمــد الــرمــضــانــي 
الــشــعــبــي قـــد انــطــلــق 

بـــدايـــة شهر  مـــع 
حيث  رمضان، 
يــســتــمــر لــغــايــة 

تتويج  ســيــتــم  إذ  مــنــه،  عــشــر  ــتــاســع  ال
بالجوائز  المسابقات  بجميع  الفائزين 
والــذي  للمهرجان  المخصصة  المالية 
يبلغ مجموعها أكثر من 200 ألف دوالر 
أمــريــكــي مــوزعــة عــلــى جميع األلــعــاب 
يتضمنها  التي  واإللكترونية  الشعبية 

المهرجان.
الشطرنج  منافسات  وكانت 
الــخــاطــف انــتــهــت أيــًضــا 
ــرة ســابــقــة  ــتـ ــالل فـ ــ خـ
ــان، حــيــث  ــرجـ ــهـ ــمـ ــلـ لـ
حقق المغربي محمد 
تــيــســيــر الــمــركــز 
فــيــمــا  األول، 
ــر  ــ ــاهـ ــ حـــــــــل مـ

وزيــاد  ثانيا،  البحرين  مملكة  من  عياد 
ثالثا. وجاء  أيضا  البحرين  جناحي من 
عبداللطيف  أحــمــد  الــرابــع  الــمــركــز  فــي 
مصر  من  الشناوي  وإبراهيم  مصر،  من 
المغرب  من  يحيى  بن  العربي  خامسا، 

سادسا، حسين عياد من البحرين سابعا، 
انتونيو باليو من الفلبين ثامنا، فيما فاز 
بجائزة أفضل العب فوق 60 عاما علي 
قوبيو،  رومــنــك  الفلبيني  أمــا  الــغــســرة، 

فحقق جائزة أفضل العيب هاٍو.

وكـــذلـــك، انــتــهــت مــنــافــســات الــدامــة 
لعبة  إلــى  إضــافــة  البحريني،  بالنظام 
ــي. وتــبــقــت  ــ ــزوجـ ــ ــيـــرم بـــنـــظـــام الـ الـــكـ
السداسي  والــكــوت  الهاند  منافسات 
“بوستة” الذي وصلت لألدوار النهائية، 

ــم تــنــتــه مــنــافــســات الــدومــيــنــو  كــمــا لـ
ــألدوار  ــ “الـــدومـــنـــة” بــعــد أن وصــلــت ل
النهائية. أما منافسات الكيرم “فردي”، 
األخير  الــيــوم  حتى  أيــًضــا  فمستمرة 

للمهرجان.

لجنة الموروث

ختام منافسات الشطرنج الزوجي بمهرجان ناصر بن حمد

جانب من منافسات مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي

سلمان الحايكي

عمران النجداوي

األربعاء 22 مايو 2019 
17 رمضان 1440

اللجنة اإلعالميةاتحاد الكرة

قّررت كتابة هذه السطور على الورق، على 
التكنولوجيا  باغتتنا  أن  منذ  عــادتــي  غير 

بحواسيبها وألواحها الذكية.
 19 نحو  إنها  طويلة!  فترة  عن  أتحدث  ال 
سنة فقط، “لمحة عين” تعيدنا إلى ذكريات 
النبوءات التي كانت تحوم حول مخاوف 
تطورها  ومــدى   2000 الــعــام  مــن  البشرية 
العلمي الرهيب الذي سيجعلنا نتفوق على 

المخلوقات الفضائية! 
السهم  بسرعة  وتــمــضــي،  تمضي  ســنــوات 
الذي أصابني به خبر موت الزميل األستاذ 
ــحــايــكــي نـــائـــب رئـــيـــس الــقــســم  ــمــان ال ســل
وعــّراب  الخليج  أخبار  بصحيفة  الرياضي 

مدرسة النقد في الصحافة الرياضية. 
المفاجئة  المسائية  مكالماته  أنسى  كيف    
ــتـــي اعـــتـــدت عــلــيــهــا طـــــوال الــســنــوات  الـ
ستنقطع  أنها  يوًما  أفّكر  أن  دون  الماضية 
بها  أطــل  نــافــذة  كــانــت  غيابها.  طــال  مهما 
الرياضي،  الــشــأن  فــي  عــدة  محطات  على 
ــه  وآرائ نظره  وجهة  سماع  على  وأحـــرص 

الحاسمة ونصائحه العميقة. 
لم  أنــه  جيًدا  أعلم  وأنــا  معه  أتحّدث  كنت 
يرفع الهاتف ويتصل بي لترسيخ موقف أو 
لمساعدة شخص يستحق المساعدة. ولكنه 
صحافي حتى النخاع، فال أسلم من أسئلته 
أو نقده أو تعليقاته الساخرة البسيطة في 

حبكتها والعميقة في مضامينها.
صمتُّ طويالً على الخط وأنا أستمع إليه، 
فلم أكن في الكثير من األحيان أملك شيًئا 
أضيفه إلى أمور حدثت في سنوات لم أكن 
فيها على قيد الحياة، واآلن ماذا أستطيع 

القول بعد أن رحل إلى جوار ربه بغته. 
منه  وأطلب  الطويل  الصمت  أقطع  سوف 
ويعظم  له  يشفع  ما  تــرك  فقد  يطمئن،  أن 
“أبــا علي” ألنني أقف  يــا  شــأنــه، واعــذرنــي 
الــذي  المستقبل  حــديــث  عــن  عــاجــًزا  اآلن 

بدونك.. فهو سنوات لم أعشها بعد. 
المؤلم  رحيلك  أن  فقط  الــقــول  أستطيع 
ــا غــزيــًرا  ــ ــم يــتــرك فـــراًغـــا فــقــد خــّلــفــت إرًث ل

من خالل  بإمعان  مراجعة  إلى  يحتاج 
اســتــعــراض مــســيــرتــك، وأقـــتـــرح نشر 
مـــقـــاالتـــك الــســابــقــة عــلــى صــفــحــات 
ا  الزميلة أخبار الخليج التي كنَت وفيًّ

لها حتى الرمق األخير. 
أستاذ  يا  رحمك هللا 

الحايكي  ســلــمــان 
وطـــــــــــــاب ثــــــــــراك. 

نوّدعك  الحزن  بعميق 
ونطلب من هللا أن يتغّمدك 

أهلك  يلهم  وأن  رحمته  بواسع 
لله  إنا  والسلوان..  الصبر  ومحبيك 

وإنا إليه راجعون.

سلمان الحايكي.. عّراب النقد الرياضي

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

مديرية اإلعالم

الملكي  الجو  ســالح  فريقا  أكمل 
عقد  الــرفــاع  ومعسكر  البحريني 
تــأهــلــهــمــا عن  بــعــد  الــثــمــانــيــة  دور 
الجولة  بــعــد  الــرابــعــة  المجموعة 
في  فــاز  حيث  الحاسمة،  الثالثة 
فــريــق معسكر  ــى  ــ األولـ الـــمـــبـــاراة 
في  حظوظه  أنعش  الــذي  الرفاع 
على  البطولة  لقب  على  المنافسة 
بنتيجة  ــفــاتــح  ال مــعــســكــر  فــريــق 
عريضة قوامها 9 أهداف مقابل 3 
المدفعية  ملعب  على  جرت  التي 
الملكية، حيث رفع فريق معسكر 
ــى 4 نــقــاط  ــ ــده إلـ ــيــ الــــرفــــاع رصــ
ترتيب  في  الثاني  المركز  محتالً 
من  مّكنه  مما  الرابعة  المجموعة 
التأهل لدور الثمانية، وذلك ضمن 
منافسات البطولة الرمضانية لكرة 
تقام  التي  الرابعة  للضباط  القدم 
الشيخ  النقيب  رعاية سمو  تحت 

محمد بن سلمان آل خليفة.
الثالثة  الــجــولــة  مــجــريــات  وبــعــد 
الملكي  الجو  ســالح  فريق  تصّدر 
الــبــحــريــنــي الــمــجــمــوعــة الــرابــعــة 
معسكر  وفــريــق  نــقــاط،   9 برصيد 
نقاط،   4 إلى  رصيده  رفع  الرفاع 
ــفــاتــح  وتــــــاله فـــريـــق مــعــســكــر ال
المرتبة  ــي  وفـ نــقــاط،   3 بــرصــيــد 
الملكية  المدفعية  فريق  الرابعة 

بنقطة واحدة.
اكتمال  بــعــد  الثمانية  دور  وفـــي 
في  يــالقــي  المتأهلة  الــفــرق  عقد 
الـــمـــبـــاراة األولــــــى فـــريـــق ســالح 
فريق  البحريني  الملكي  البحرية 
الساعة  تمام  في  الــرفــاع  معسكر 
الثانية  الــمــبــاراة  وفــي  الــتــاســعــة، 
ــتــقــي فـــريـــق ســـالح  ــرة يــل ــاشـ ــبـ مـ
فريق  مع  البحريني  الملكي  الجو 

الكتيبة الخاصة.

اكتمال عقد دور الثمانية لبطولة الضباط

10 آالف دينار جوائز 
ألعاب الشطرنج... 

والمنافسة مفتوحة 
في “السريع”



تحــت رعايــة وحضــور ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفــة، تقام عند 
الســاعة العاشــرة مــن مســاء اليوم األربعاء، المبــاراة النهائية لكرة القــدم بدورة ناصر 
بــن حمــد الرمضانيــة الخامســة لأللعــاب الرياضيــة “ناصر12”، بيــن فريقــي بتلكو جنرز 
يونايتد وويننغ، على اســتاد مدينة خليفة الرياضية، إذ ســيتوج ســموه بطل النســخة 
12 بعد 30 مباراة من التنافس القوي واإلثارة والندية بمشاركة 16 فريًقا بدًءا من دور 
المجموعــات وصــوالً إلــى ربع النهائي ثم نصف النهائــي، ومباراة اليوم تحمل الرقم 31 

وهي النهائية للمسابقة؛ لتحديد البطل.

فــي   مبــاراة مرتقبــة وحماســية متوقعــة 
12” حيــث ســيكون  “ناصــر  ختــام بطولــة 
طرفهــا األول فريــق بتلكــو جنــرز يونايتــد 
علــى  بغريــب  ليــس  يعتبــر  الــذي  الفريــق 
المباريــات النهائيــة لــدورة ناصــر بــن حمــد 
الرمضانيــة، إذ ســبق لــه الوصــول 4 مــرات 
إلــى النهائــي، لكنــه لم يتوج إال في نســخة 
واحــدة، وكان ذلــك فــي النســخة 10، فيما 
فريــق  أمــام  الماضــي  العــام  نهائــي  خســر 
طمــوح، ويســعى من خــال مواجهة الليلة 
للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

 مــن جانــب آخــر، فــإن فريــق ويننغ ســجل 
ــا فــي  مشــاركة إيجابيــة وظهــوًرا أول قويًّ
للمــرة  إنــه يشــارك  إذ  العــام،  هــذا  الــدورة 
األولــى، وتمكن من الوصــول للنهائي، وبا 
شــك يحمــل طموحــات التتويــج باللقــب، 
والتــي  األولــى،  مشــاركته  مــع  خاصــة 
ا متى ما توج باللقب. ستحمل طابًعا خاصًّ

مباراة يصعب التكهن بنتيجتها، خاصة مع 
المســتويات القويــة التــي قدمهــا الفريقان 
المباريــات الماضيــة، لكــن الطــرف  طــوال 
األكثر تركيًزا واألقل أخطاء سيكون أقرب 

لتحقيق اللقب.

مشوار بتلكو جنرز يونايتد

مشــوار فريــق بتلكــو جنــرز يونايتــد فــي 
المجموعــة  فــي  بتواجــده  بــدأ  الــدورة 
الثانيــة، حيث افتتــح مبارياته بالفوز على 
فريق الفخار بهدفين مقابل ال شيء ضمن 
الجولــة األولــى، قبــل أن يفــوز فــي الجولة 
الثانيــة علــى فريــق تايلــوس بنتيجــة )-4

0(، وبــذات النتيجــة فــي فــاز فــي الجولــة 
الثالثــة علــى فريــق األحام، وتأهــل بتلكو 
المجموعــة  عــن  متصــدًرا  يونايتــد  جنــرز 
الثانيــة برصيد 9 نقــاط، قبل أن يفوز على 
فريــق صقــور البحريــن بنتيجــة )1-2( فــي 
ربــع النهائــي، فيمــا فــاز علــى فيكتوريوس 
بنتيجــة )0-4( فــي نصــف النهائــي؛ ليصــل 

إلى المباراة النهائية.

مشوار ويننغ

بــدأ  الــدورة  فــي  ويننــغ  فريــق  مشــوار 
حيــث  الثالثــة،  المجموعــة  فــي  بتواجــده 
افتتح المشــوار بالفوز علــى فريق نوماس 
بهدفيــن مقابل واحد ضمن الجولة األولى، 
قبــل أن يتعــادل فــي الجولــة الثانيــة مــع 

ا دون أهــداف، فــي حين فاز  الزعيــم ســلبيًّ
فــي الجولــة الثالثــة علــى فريــق فــور ايفــر 
بنتيجــة )0-6(، وتأهــل ويننــغ متصدًرا عن 
المجموعــة الثالثــة برصيد 7 نقاط، قبل أن 
يفــوز علــى فريــق النوايــف بنتيجــة )4-0( 
فــي ربــع النهائي، وبــذات النتيجة فاز على 
فريــق الصقــر األبيــض فــي نصــف النهائي؛ 

ليصل إلى المباراة النهائية.

أرقام مشتركة بين الفريقين

قبــل انطاقــة المبــاراة النهائيــة لناصــر 12 
بتلكــو غنــرز يونايتــد  بيــن فريقــي  اليــوم 
وويننــغ فإن الفريقين ومن خال أرقامهما 
فــي البطولة يؤكدان أنهما األحق بالتواجد 
فــي النهائــي، ولعــّل الغريــب في األمــر بأن 
تماًمــا،  متشــابهة  تعتبــر  الفريقيــن  أرقــام 
فــكا الفريقيــن ســجل 16 هدًفا في خمس 
مباريــات منهــا ثــاث مباريــات فــي الــدور 
التمهيدي ومباراتين في األدوار اإلقصائية 
)دور الثمانيــة والــدور قبــل النهائــي(، كمــا 
أن الفريقيــن اســتقبا هدًفــا واحــًدا خــال 
خمــس مباريــات، ويضــم الفريقــان العبين 
علــى  وينافســان  أهــداف  يملــكان خمســة 
لقب الهداف وهما يوسف آل سالم )ويننغ( 

وعبدهللا الحشاش )بتلكو جنرز يونايتد(.
وبالعــودة إلى الســجل التهديفــي للفريقين 
فــي مشــوار البطولــة، فــإن أهــداف بتلكــو 
الــدور  فــي  أكبــر  كانــت  يونايتــد  جنــرز 
التمهيدي بعشــرة أهداف، ثم ســتة أهداف 
فــي األدوار اإلقصائيــة، فــي حيــن الهــدف 
المســتقبل كان فــي دور الثمانية من فريق 
صقــور البحريــن، أمــا فريــق ويننــغ فــوزع 
بثمانيــة  المرحلتيــن  علــى  الــــ16  أهدافــه 
أهــداف فــي الــدور التمهيــدي ومثلهــا فــي 
دوري الثمانيــة واألربعة، واســتقبل الهدف 
الوحيــد مــن ركلة جزاء فــي أول مباراة له 

بالبطولة من فريق نوماس.

صراع المدرب األفضل

 يقــود فريــق بتلكــو جنرز يونايتــد المدرب 
الشــيخ ســلمان بــن عبدالرحمــن آل خليفة، 
أمــا فريــق ويننــغ فيقــوده المــدرب محمــد 
عدنان أيوب، الشيخ سلمان بن عبدالرحمن 
آل خليفــة هــو مــدرب فريــق بتلكــو جنــرز 
يونايتــد منــذ ســنوات عــدة ويعــرف جيًدا 
إمكانات العبيه، ويدرك مدى األهمية التي 

تكتســيها المباراة نحــو تتويج ثان لفريقه، 
يثبــت  أن  الماضــي  العــام  فــي  واســتطاع 
جدارتــه وتحديًدا خال بطولة “ناصر 11” 
بحصولــه على لقب أفضل مدرب بالبطولة 
بعدمــا حقــق فريــق بتلكــو غنــرز يونايتــد 
مركــز الوصافــة، في حين أن محمد عدنان 
أيوب مدرب سبق له العمل في المنتخبات 
قــوي  بشــكل  وظهــر  الوطنيــة،  واألنديــة 
رفقــة فريــق ويننــغ في الــدورة حتى اآلن، 
وينافــس المدرب محمد عدنان أيوب على 
لقب المدرب األفضل في البطولة الحالية.

أبرز العبي الفريقين

ناصــر  لبطولــة  النهايــة  المبــاراة  طرفــا   
12 فريقــي بتلكــو جنــرز يونايتــد وويننــغ 
يضمــان مجموعــة مــن الاعبيــن المميزين 
أبــرز  ولعــّل  المختلفــة،  الخطــوط  فــي 
الاعبيــن فــي صفــوف فريــق بتلكــو جنــرز 
يونايتــد هــم المحترفــون الســنغالي ممادو 
درامي )العب فريق النجمة وهداف دوري 
ناصــر بن حمد الممتــاز( والمغربي أمين بن 
عــدي )العــب فريــق البديــع(، باإلضافة إلى 
المهاجــم عبــدهللا الحشــاش )العــب فريــق 
البسيتين( الذي يملك 5 أهداف حتى اآلن، 
ويقــود الفريــق الشــيخ خالد بن ســلمان آل 
خليفــة، كمــا تضم تشــكيلة الفريــق العبين 
حســين،  محمــد  أمثــال  ســابقين  دولييــن 
حمد الســبع، محمود العجيمي، عاوة على 
نجــوم الصاالت أمثــال علي صالح ومحمد 
يعتمــد  فيمــا  المالكــي،  وعبــدهللا  الســندي 
الفريــق فــي مركز الحراســة علــى الحارس 

عبدهللا مشيمع.
 فــي الجهــة المقابلــة، فــإن تشــكيلة فريــق 
وهــم  أيًضــا  محترفيــن   3 تضــم  ويننــغ 
الحارســان حمــد الدوســري )حــارس فريق 
فريــق  )حــارس  عيســى  علــي  الحالــة(، 
الشــباب(، باإلضافة إلــى المحترف المدافع 
البرازيلــي ســامويل )العــب فريــق الحالة(، 
الخبــرة  الاعــب  ويننــغ  فريــق  ويقــود 
المهاجــم والهــداف يوســف آل ســالم الــذي 
إلــى  باإلضافــة  أهــداف،  خمســة  يمتلــك 
تواجد محمد بن فصال، أحمد طاهر، علي 
هــارون، محمــد عبدالكريــم، ياســر محمــد، 

محمد أحمد وعاء الدين صاح.

السندي: أفضل مستوى 

ومعانقة الكأس

 قــال العــب فريــق بتلكــو جنــرز يونايتــد 
محمد الســندي قبل مواجهة فريقه لويننغ 
فــي المبــاراة النهائيــة “فريقنــا مــن الفــرق 
التــي اعتادت على الوصــول للنهائيات في 
هــذه بطولة ناصــر، ونحن ســعداء أن نكّرر 
الوصول إلى أبعد نقطة في هذه المشاركة 
وأن نحقــق الــكأس الغالية علــى رغم فترة 
اإلعــداد المتأخــرة، إال أنــه بتكاتــف الجميع 
مــن طاقم فنــي وإداري وإصــرار والعزيمة 
الاعبيــن، اســتطاع الفريق للوصــول للمرة 
تأكيــد  بــكل  ونتطلــع  للنهائــي،  الخامســة 
أن نقــدم أفضــل مســتوى لنــا فــي المبــاراة 
فــي  الجميــع  وأن  خصوًصــا  الختاميــة، 
معســكر الفريــق يتحدث عن رغبــة معانقة 
الــكأس للمــرة الثانية في تاريخ مشــاركات 

الفريق في هذه البطولة”.

 إدريس: لدي ثقة بجاهزيتنا

 قال العب فريق ويننغ خوجلي ادريس 
قبــل مواجهــة فريقــه لفيــق بتلكــو غنــرز 
يونايتــد فــي المباراة النهائيــة لناصر 12 
“أهنــئ فريقــي مــن طاقــم فنــي وإداري 
والعبيــن على الفــوز والوصــول للمباراة 
النهائيــة علــى مــا قدمــوه فــي المباريات 
النهائيــة  المبــاراة  إن  وأعتقــد  الســابقة 
ســتكون حســاباتها مختلفــة، خصوًصــا 
وأن الفريــق المنافــس فريق بتلكو جنرز 
يونايتد فريق متمرس في هذه البطولة 
ونجــح فــي الوصــول لعــدة مــرات لهــذه 
المرحلــة، ولكن فريقنــا واثق من قدراته 
وسيســعى أن يثبــت ذلــك علــى أرضيــة 
للمنافســة  وبقــوة  وسيســعى  الملعــب، 
مــن  النســخة  هــذه  لقــب  تحقيــق  علــى 
البطولــة ولدي ثقــة بأن الفريق ســيكون 
كبيــر  قــدر  علــى  وســيكونون  جاهــًزا 
مــن المســئولية فــي المبــاراة الختاميــة 
لترجمــة الهــدف بحصــد الــكأس الغاليــة 

للمرة األولى”.

برنامج المباراة ومراسم التتويج

ســتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 
العاشــرة مســاًء ومــن المتوقــع أن تختتــم 
وخمــس  عشــرة  الحاديــة  الســاعة  فــي 
وأربعيــن دقيقــة، وفي حــال انتهاء الوقت 
األصلــي من عمر المباراة بالتعادل الســلبي 
يشــير  البطولــة  نظــام  فــإن  اإليجابــي  أو 
إلــى احتــكام الفريقيــن إلــى ركات الحــظ 
الترجيحية، وعقب نهاية المباراة ستتمثل 
مراســم التتويج في تكريــم راعي المباراة 
النهائيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة وتقديــم هديــة تذكاريــة مــن فريق 
الصقر األبيض إلى سموه، ثم تكريم حكام 
المبــاراة النهائية ثم توزيع الجوائز الفردية 
المتمثلــة في جائزة الفريق المثالي، جائزة 
هــداف البطولــة، جائزة أفضــل مدير فريق 
فــي  إداري  أفضــل  جائــزة  البطولــة،  فــي 
البطولــة، جائزة أفضل مدرب في البطولة، 
وجائــزة أفضــل العــب فــي البطولــة، وثــم 
تكريم الفريق الفائز بالمركز الثاني وتكريم 
الفريــق بلقــب البطولــة وســيختتم برنامج 
التذاكــر  أرقــام  علــى  بالســحب  التتويــج 

الفائزة بالجوائز المخصصة للجماهير.

نهائي األكاديميات يسبق 
الختام

ناصــر  لبطولــة  الختامــي  اليــوم  يشــهد   
لبطولــة  النهائيــة  المبــاراة  إقامــة   12
األكاديميــات، وهــي البطولــة التــي أقيمت 
منافســاتها يوم أمس الثاثاء كواحدة من 
الفعاليــات المصاحبة لــدورة ناصر بن حمد 
الرياضيــة  لأللعــاب  الخامســة  الرمضانيــة 
مدينــة  اســتاد  علــى  وأقيمــت  “ناصــر12”، 
تــم  فــرق   6 بمشــاركة  الرياضيــة  خليفــة 
توزيعهــا بالقرعــة علــى مجموعتين ضمت 
TEKKERS، OLE، JU�  المجموعــة األولى

VENTUS، فيمــا ضمــت تضــم المجموعــة 
CHAMPIONS، TRACK، WIN�  الثانيــة

.NERS
ويأتــي إقامــة نهائــي بطولــة األكاديميــات 
قبــل المبــاراة الختاميــة لبطولــة ناصــر 12 
التنافــس  الصغــار فرصــة  الاعبيــن  لمنــح 

مــع  وإعاميــة  جماهيريــة  أجــواء  وســط 
توقــع حضــور الجماهيــر فــي فتــرة مبكــرة 

لحضور نهائي بطولة “ناصر 12”.

5000 دينار جوائز للجمهور

كشــفت اللجنة المنظمــة العليا لدورة ناصر 
لأللعــاب  الخامســة  الرمضانيــة  حمــد  بــن 
الرياضيــة “ناصر 12” عــن مجموع الجوائز 
البطولــة،  نهائــي  لجماهيــر  ســُتقدم  التــي 
وبلــغ مجموعهــا قيمتها خمســة آالف دينار 
المنظمــة،  اللجنــة  مــن  مقدمــة  بحرينــي 
وســيتم توزيــع الجوائــز على النحــو التالي 
جائــزة بقيمــة ألف دينــار وجائزتيــن بقيمة 
500 دينار و5 جوائز بقيمة 200 دينار و40 
جائــزة بقيمــة 50 دينــاًرا، ويأتي تخصيص 
هذا الجوائز من أجل منح المباراة النهائية 
ــا كبيًرا على غرار النهائيات  زخًمــا جماهيريًّ

السابقة.

1000 دينار للجماهير من الصقر 
األبيض

الجماهيــر  بجوائــز  متصــل  وعلــى صعيــد 
 ،12 ناصــر  لبطولــة  النهائيــة  المبــاراة  فــي 
فقد قدم فريق الصقر األبيض الذي شــارك 
فــي البطولــة مســاهمة بقيمــة 1000 دينــار 
بحريني للجنة المنظمة العليا للدورة وذلك 
لتضمينهــا مع جوائز الجماهير بواقع عشــر 

جوائز قيمة كل واحد منها 100 دينار.

الفخار.. الفريق المثالي

أصبــح فــي حكــم المؤكد أن يحصــد فريق 
الفخــار لقــب الفريــق المثالــي فــي بطولــة 
“ناصــر 12” وذلــك علــى أثر الســجل المميز 
لــم  حيــث  البطولــة،  مــن  بــه  خــرج  الــذي 
يتحصل العبو فريق الفخار على أي بطاقة 
صفــراء خــال أربــع مباريــات فــي البطولة 
“ثــاث مباريــات ضمــن الــدوري التمهيدي” 
ومبــاراة فــي دور الثمانيــة، وبالتالــي فــإن 
هــذا الســجل األبيــض يمنــح فريــق الفخار 
اللقــب، وكانــت إحصائيــات البطاقــات في 
البطولة قد شهرت إشهار البطاقة الصفراء 
في 102 مناســبة وإشهار البطاقة الحمراء 

16 مرة.

العب فريق بتلكو غنرز يونايتد محمد السندي  مدرب فريق بتلكو غنرز يونايتد الشيخ سلمان بن عبدالرحمن مدرب فريق ويننغ محمد عدنان  العب فريق بتلكو غنرز يونايتد عبدالله الحشاش
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ضمن أوساسونا الصعود لدوري الدرجة 
األولــى اإلســباني لكرة القــدم قبل ثالث 
مباريات من نهاية دوري الدرجة الثانية 

بعد فوز غرناطة على البسيط -1صفر.
مــن  الــذي هبــط   ويتصــدر أوساســونا، 
دوري   ،2017 فــي  األضــواء  دوري 
الدرجــة الثانيــة برصيــد 78 نقطــة مــن 
39 مبــاراة وضمــن إنهــاء الموســم فــي 
المركزيــن األول أو الثانــي بعــد خســارة 
علــى  الثالــث  المركــز  صاحــب  البســيط 
أرضــه ليتأخــر بفــارق عشــر نقــاط عــن 

المتصدر.
 وقضى أوساسونا 14 موسًما قي دوري 
الدرجــة األولى اإلســباني قبــل أن يهبط 
أن  قبــل   2016 فــي  وعــاد   .2014 فــي 

يهبط في العام التالي.
دوري  فــي  يحتلــه  مركــز  أفضــل  وكان 
األضــواء الرابــع فــي 2006 وبلــغ الــدور 
قبل النهائي في كأس االتحاد األوروبي 
مركــز  علــى  حصــل  بينمــا   2007 فــي 
وصيــف بطــل كأس ملــك اســبانيا فــي 

.2005

أفضل طريقة للوداع

رحيل الودا
أعلن فريق مكالرين، أمس الثالثاء، وفاة ســائقه الســابق النمســاوي نيكي الودا، بطل العالم 3 مرات في بطولة الفورموال 

1 للسيارات، عن عمر ناهز 70 عاًما، بعد أشهر من خضوعه لزراعة رئة.

“كلنــا  الفريــق  وقــال   
فــي مكالريــن نشــعر 
ببالغ األســى لمعرفة 
أن صديقنــا وزميلنا 
فــي  العالــم  وبطــل 
عــام   1 الفورمــوال 
1984، نيكــي الودا 

قد وافته المنية”.
“ســيبقى  وأضــاف 
نيكــي إلــى األبد في 
وسيســتمر  قلوبنــا، 
ونشــر  تاريخنــا”.   فــي 
اإلعــالم النمســاوي، بيانا 
دخــل  الــذي  الودا  ألســرة 
فــي  المستشــفى 

 10 لحوالــي  الماضــي  ينايــر 
أيام بسبب نزلة برد.

“إنجازاتــه  البيــان  وقــال 
ورائــد  كرياضــي  الرائعــة 
بالمجــال لن تنســى. حماســه 
وأســلوبه  يــكل  ال  الــذي 
المباشــر وشــجاعته ســتبقى 
نموذجــا يحتــذى لنــا جميًعــا. 
ا..  ا محبًّ لقــد كان زوًجــا وجــدًّ

وسوف نفتقده”.
 وفاز الودا ببطولة العالم في 
مــع  و1984  و1977   1975

فريقي مرسيدس وفيراري.
مــارش  مــع  الودا  وشــارك   
مــع  ثــم  1971 و1972،  فــي 

ريســنج  بريتيتــش  فريــق 
حيــث   ،1973 فــي  موتــورز 
جــذب اهتمــام فيــراري رغــم 
متواضعــة.  لســيارة  قيادتــه 
ببطولــة  الودا  نيكــي  وفــاز 
فيــراري  مــع  مرتيــن  العالــم 
 1975( ســنوات  بيــن  فــي 
الودا  وتعــرض  و1977(. 
بحياتــه  يــودي  كاد  لحــادث 
في جائزة ألمانيا الكبرى في 
محاولــة  فشــل  بعــد   ،1976
ألســباب  الســباق  لمقاطعــة 
الســالمة  بإجــراءات  تتعلــق 
فــي الحلبة، وتعرض لحروق 
خطيــرة فــي الوجــه وأضرار 

فــي الرئة بعــد أن علق داخل 
اشــتعلت  التــي  الســيارة 
الودا  وعــاد  النيــران.  فيهــا 
بشــكل مذهل بعــد غيابه عن 
خســر  لكنــه  فقــط،  ســباقين 
نقطــة  بفــارق   1976 لقــب 
واحــدة عــن غريمــه جيمــس 
هانت سائق مكالرين، بعدما 
انســحب من الســباق األخير 
فــي اليابــان بســبب الطقــس 
الــذي جعل األجواء خطيرة.  
وخاض الودا موسمه األخير 
كســائق في الفورموال 1 عام 
فــوزه  بعــد  واعتــزل   ،1985

في 25 سباًقا في مسيرته.

وكاالت

قال فينســن كومباني إنه أدرك أن ”وقته قد انتهى“ في مانشســتر ســيتي 
بمجــرد أن ســجل هدًفــا رائًعــا فــي شــباك ليســتر ســيتي فــي الجولــة قبــل 

األخيرة للدوري اإلنجليزي الممتاز لكرة القدم في السادس من مايو.

 وأعلــن القائــد البلجيكــي رحيله عن 
ســيتي بعــد 11 عاًمــا مــن اللعب يوم 
األحــد الماضي ليصبــح العًبا ومدرًبا 
في أندرلخت وهو النادي الذي شهد 

بدايته منذ حوالي عقدين.
وقــال قائــد ســيتي خالل حفــل فوز 
ســيتي بثالثيــة محليــة مــن األلقــاب 
فيهــا  ســكنت  التــي  اللحظــة  ”فــي 
الكرة شــباك ليســتر أدركــت أن األمر 
قــد انتهى. لم يكن بوســعي أن أقّدم 

أفضل من ذلك“.
 وفــاز ســيتي -6صفــر علــى واتفورد 
في نهائي كأس االتحاد يوم الســبت 
ثالثيــة  يحقــق  فريــق  أول  ليصبــح 

محلية من األلقاب في إنجلترا.
وجــاء التتويــج بلقــب كأس االتحاد 
لينهــي مســيرة الالعــب البالــغ عمــره 

أحــرز  حيــث  ســيتي  مــع  عاًمــا   33
أربعــة ألقاب للــدوري الممتاز ولقبين 
لــكأس االتحــاد وأربعة ألقــاب لكأس 

الرابطة.
 وقــال كومبانــي ”قدمــت كل شــيء 
أستطيع أن أقدمه للنادي. ال أستطيع 
أن أصــف مدى فخري بذلك. لم يكن 
لــدي المزيد ألقدمــه فلقد قدمت كل 

شيء“.
مــدرب  جوارديــوال  بيــب  وأضــاف 
سيتي ”سنفتقده كثيًرا وأنا سأفتقده 
لكننــا ســنلتقي فــي المســتقبل ألنــه 

سيعود عاجالً أو آجالً.
بعــد  للــوداع  طريقــة  أفضــل  ”إنهــا 
ا  موســم رائــع مًعــا. كان قائــًدا حقيقيًّ
ولقد ســاعدنا كثيًرا. سنظهر له مدى 

فينسن كومبانيحبنا له“.

وكاالت

وكاالت

وكاالت

عودة أوساسونا

قــال أرســنال المنافــس فــي الــدوري اإلنجليزي الممتــاز لكرة القدم يوم الثالثاء إن العب الوســط هنريخ مخيتاريــان لن يكون ضمن 
التشكيلة التي ستخوض نهائي الدوري األوروبي ضد تشيلسي في باكو.

 وكانــت مشــاركة العــب منتخــب أرمينيــا فــي 
شــك  محــل  مايــو   29 يــوم  النهائيــة  المبــاراة 
بســبب الصــراع الدائــر بيــن أذربيجــان وبلــده 

أرمينيا.
وقال أرسنال في بيان ”درسنا بشكل كامل كل 
الخيــارات بالنســبة لميكــي حتــى يكــون ضمن 
تشــكيلتنا لكــن بعــد مناقشــة األمــر معــه ومــع 
أسرته اتفقنا باإلجماع على عدم سفره معنا“.

 وأضاف ”أرسلنا لالتحاد األوروبي لكرة القدم 
لنعــرب عــن قلقنــا العميــق مــن هــذا الموقــف. 
نحــو  مســيرتنا  فــي  ــا  مهمًّ العًبــا  كان  ميكــي 

النهائي ولذلك فإنها خسارة كبيرة لنا“.
 وتابــع ”نشــعر بالحزن أيًضا ألن العًبا ســيغيب 
عــن نهائــي بطولــة أوروبية كبيــرة في ظروف 
كهــذه، ألنه شــيء نــادًرا ما يحدث في مســيرة 

العبي كرة القدم“.
 وشــارك مخيتاريان في 39 مباراة مع أرسنال 
بجميع المســابقات هذا الموســم وســجل ســتة 

هنريخ مخيتاريانأهداف.

أرسنال يفتقد مخيتاريان

وكاالت

أعلن إيهاب لهيطة، مدير المنتخب المصري، أن الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري، اختار 
25 العًبا لالنضمام لمعسكر الفريق في برج العرب يوم 6 يونيو المقبل.

أمــام  وديتيــن  الفراعنــة،  منتخــب  ويلعــب   
الشــهر  مــن  13 و16  تنزانيــا وغينيــا يومــي 
المقبــل، اســتعداًدا لبطولــة األمــم األفريقيــة 
التــي تســتضيفها مصــر فــي الفتــرة مــن 21 

يونيو إلى 19 يوليو من العام الجاري.
أمــم  نهائيــات  القائمــة  هــذه  وســتخوض   
أفريقيــا، حيث ســيتم تقليصها إلــى 23 العًبا 
وإرسالها إلى االتحاد األفريقي في الـ 11 من 

الشهر المقبل.
وشــهدت القائمــة، عــودة وليــد ســليمان نجم 
ألعــاب  صانــع  الســعيد  هللا  وعبــد  األهلــي، 
بيراميــدز، بجانب انضمام أحمد علي مهاجم 

المقاولون العرب وهداف الدوري المصري.
المختــارة، أســماء عبــد  القائمــة  ولــم تشــهد 
هللا جمعــة ورمضــان صبحــي ومحمــد عــواد 

وعمرو السولية ومحمود كهربا.
المجموعــة  فــي  المصــري  المنتخــب  ويقــع 
األولــى بجانب منتخبات زيمبابوي والكونغو 

الديمقراطية وأوغندا.
وجاءت القائمة كالتالي:

حراســة المرمــى: أحمــد الشــناوي )بيراميدز( 
- محمــد الشــناوي )األهلــي( - محمد أبو جبل 
جنــش  الرحيــم  عبــد  محمــود   - )ســموحة( 

)الزمالك(.
الدفاع: أحمد المحمدي )أستون فيال( - أحمد 
حجــازي )وســت بروميتــش( - محمــود عالء 
)الزمالــك( - باهــر المحمــدي )اإلســماعيلي( - 
محمود حمدي الونش )الزمالك( - أحمد أيمن 
منصــور )بيراميــدز( - عمــر جابــر )بيراميــدز( 
- أيمــن أشــرف )األهلــي( - أحمــد أبــو الفتوح 

)سموحة(.
الوسط: محمد النني )آرسنال( - طارق حامد 
)الزمالــك( - علــي غزال )فيرنس( - نبيل عماد 
دونجــا )بيراميــدز( - وليد ســليمان )األهلي( - 
عبــد هللا الســعيد )بيراميــدز( - محمــد صالح 
)ليفربول( - محمود حســن تريزيجيه )قاســم 

باشا( - عمرو وردة )أتروميتوس(.
 - العــرب(  )المقاولــون  علــي  أحمــد  الهجــوم: 
مــروان محســن )األهلي( - أحمد حســن كوكا 

)أولمبياكوس(.

مفاجآت في قائمة مصر

وكاالت

أعلــن بوروســيا دورتمونــد وصيــف الــدوري األلمانــي لكــرة القــدم الثالثــاء 
تعاقــده مــع المدافــع الدولــي نيكــو شــولتس قادًمــا مــن هوفنهايــم، فــي عقد 

لخمسة أعوام حتى يونيو عام 2024.

 وأشــارت الصحــف األلمانيــة إلــى أن 
البالــغ  األيســر  الظهيــر  قيمــة صفقــة 
مــن العمــر 26 عاًما، بلغــت 27 مليون 

يورو.
ســت  اآلن  حتــى  شــولتس  وخــاض 
المانشــافت،  مــع  دوليــة  مباريــات 
يواكيــم  األخيــر  مــدرب  واســتدعاه 
اآلونــة  فــي  متكــرر  بشــكل  لــوف 

األخيرة.
فــي  الرياضــي  المديــر  عنــه  وقــال 
دورتموند ميكايل تسورك “سنستفيد 
المنتخــب  شــأن  ذلــك  فــي  شــأننا 
األلماني، من بنيته الجســدية، إيقاعه 
وديناميته”. أمــا رئيس النادي هانس 
“بوجــود  فقــال  فاتســكه  يواكيــم 
أشــرف حكيمي )الدولي المغربي، 20 

عاًمــا( ونيكــو شــولتس، ال أحــد يملك 
ظهيرين أسرع منهما”.

لقــب  مــن  قريًبــا  دورتمونــد  وكان 
الــدوري األلمانــي الســيما بعــد تقدمه 
بفارق تسع نقاط على بايرن ميونيخ 
يعــود  أن  قبــل  الموســم،  منتصــف 
الفريــق البافــاري ويحرز لقبه الســابع 
توالًيــا، منهًيــا البطولة بفارق نقطتين 

فقط أمام دورتموند.
وتعاقــد األخيــر للموســم المقبــل مــع 
البلجيكي ثورغان هازار شقيق إدين، 
قادًمــا مــن بوروســيا مونشــنغالدباخ. 
لكنــه تخلــى في المقابــل عن خدمات 
كريســتيان  األميركــي  جناحــه 
تشلســي  إلــى  المنتقــل  بوليســيك 

اإلنكليزي.

دورتموند يضم شولتس

وكاالت وكاالت

تعامــل دييجــو مارادونا أســطورة كــرة القدم 
بســخرية مع فيلــم جديد عــن حياته وطالب 
بمقاطعة مشاهدته عند عرضه الشهر المقبل.

وفــي ملصق للترويج للفيلم الوثائقي الممتد 
المثيــر  األرجنتينــي  النجــم  عــن  لســاعتين 
المتمــرد  مارادونــا:  ”دييجــو  ُكتــب  للجــدل 
الالعــب  لكــن  والــرب“  والمحتــال  والبطــل 
الســابق الفائــز بــكأس العالم أبــدى غضبه من 

كلمة ”المحتال“.
 وقــال مارادونا في مقابلــة تلفزيونية ”لعبت 
كــرة القــدم وحصلت علــى المال مــن الركض 
خلــف الكــرة ولــم أكــن الســبب فــي االحتيال 

على أي شخص.
للحضــور  النــاس  لجــذب  ذلــك  وضعــوا  ”إذا 
ومشــاهدة الفيلــم فإنــي أعتقــد أنهــم ســلكوا 
الطريــق الخطــأ. ال أحــب هــذا العنــوان وإذا 
إلــى  أذهــب  لــن  فإنــي  العنــوان  أحــب  لــم 
الفيلــم. ال تذهبــوا وتشــاهدوه“.  وكان آصــف 
كاباديــا مخــرج الفيلــم قــال فــي وقت ســابق 
إن مارادونــا لــم يشــاهد الفيلــم واعتــرف أنــه 

ا بمعرفة رد فعله. سيكون مهتمًّ
وأبلــغ كاباديــا ”هنــاك الكثيــر من الصــور التي 
لم يشــاهدها هو عن نفســه وعن عائلته وعن 
أطفالــه. لــذا أعتقــد إن األمــر ســيكون مفعًمــا 

بالمشاعر بالنسبة له“.

وغــاب مارادونــا، الذي يعمل كمدرب في 
المكســيك، عن العــرض األول للفيلم في 
مهرجــان كان يــوم األحــد. ومــن المقــرر 
عــرض الفيلــم للجمهــور فــي 14 يونيــو 

المقبل.

اللقــب  وريــورز حامــل  ســتيت  كــّرر جولــدن 
وفــاز  بليــزرز  تريــل  بورتالنــد  علــى  تفوقــه 
117-119 بعــد وقــت إضافــي ليصبــح بطــالً 
للقســم الغربــي ويبلــغ نهائي دوري كرة الســلة 

األميركي للمحترفين.
 وحســم وريورز الدور النهائي للقســم الغربي 
بعد التفوق -4صفر في السلســلة التي تحسم 

على أساس األفضل في سبع مباريات.
وســيلعب وريورز، الذي اســتفاد من 37 نقطة 
مــن نجمــه ســتيفن كــوري، فــي الــدور النهائي 
للمســابقة أمــام ميلووكــي باكــس أو تورونتــو 
رابتورز. ويتقدم باكس 1-2 في نهائي القسم 

الشرقي.
 وهــذه المــرة الخامســة علــى التوالــي التــي 
النهائــي  الــدور  فــي  وريــورز  فيهــا  ســيظهر 

للمسابقة بينما أحرز اللقب في آخر عامين.
وأصبــح جولــدن ســتيت الفريــق الثانــي فقط 
الذي يبلغ النهائي خمس مرات متتالية بعدما 
فعلها بوســطن سيلتيكس خالل الفترة 1957 

.1966 -

مارادونا يطالب بمقاطعة فيلمه النهائي الخامس
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دييجو مارادونا



أعلنــت شــركة الســيارات األوروبية جاكــوار الند روڤر عــن موعد إطالقها 
لســيارة رينج روڤر إيڤوك الجديدة كليًا في مملكة البحرين وذلك بتاريخ 

22 مايو 2019.

وســيتم الكشــف عن ســيارة رينــج روڤر 
إيڤــوك الجديــدة كليًا في معرض شــركة 
الســيارات األوروبية جاكــوار الند روڤر، 
التــي  الرمضانيــة  وذلــك ضمــن غبقتهــا 
ســتحتضن نخبــة مــن كبار الشــخصيات 
إلــى  المدعويــن،  الضيــوف  مــن  وعــدًدا 

جانب ممثلي وسائل اإلعالم المحلية. 
مميــزة  بفرصــة  الحضــور  وســيحظى 
الســيارات  أكثــر  إحــدى  علــى  لإلطــالع 
الرياضية المتعددة االستخدامات تميًزا 

وديناميكية. 
الســيارات  لشــركة  العــام  المديــر  وقــال 
ســتيفن  روڤر  النــد  جاكــوار  األوروبيــة 
الي: “يســعدنا جًدا في شــركة الســيارات 
نعلــن  أن  روڤر  النــد  األوروبيــة جاكــوار 

عــن قــرب موعــد إطــالق ســيارة رينــج 
روڤــر إيڤــوك الجديــدة كلًيــا فــي مملكــة 
البحرين، وعرض تصاميمها وخصائصها 
ومزاياهــا االســتثنائية عن قــرب للعمالء 
والضيــوف. نالــت هــذه المركبــة اهتماًما 
واســع النطــاق على الصعيديــن اإلقليمي 
رســمًيا  إطالقهــا  منــذ  وذلــك  والعالمــي، 
ومــن  المتحــدة.  بالمملكــة  لنــدن  فــي 
هــذا المنطلــق، نتشــرف بدعــوة الجميــع 
شــركة  معــرض  فــي  بزيارتنــا  للتفضــل 
الســيارات األوروبيــة جاكــوار النــد روڤر 
ليتعرفــوا علــى مــا يحمله المســتقبل من 
فــرص واعدة لعالمة الند روڤر باإلطالع 
على أحدث روائعها المدمجة التي تجمع 

بين الفخامة والتقنيات الحديثة مًعا”.

“األوروبية” تطلق “رينج روفر إيفوك”

multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن

أقامت جامعة العلوم التطبيقية غبقتها الرمضانية السنوية للموظفين وعائالتهم بحضور رئيس مجلس األمناء وهيب الخاجة، ورئيس الجامعة غسان 
عواد، وعضو مجلس اإلدارة محمد الخاجة، وعدد من ضيوف الجامعة.

وتأتــي المبادرة احتفاالً من الجامعة 
برامــج  وضمــن  الفضيــل،  بالشــهر 
إلــى ترســيخ  التــي ترمــي  الجامعــة 
الموظفيــن  جميــع  بيــن  العالقــة 
الواحــدة  األســرة  روح  وتجســيد 
بينهــم، خصوصــا فــي هذه المناســبة 

المتمثلة في شهر رمضان المبارك.
األمنــاء،  مجلــس  رئيــس  وتوجــه 
ورئيــس الجامعــة بالتهنئة لمنتســبي 
الفضيــل،  الشــهر  بمناســبة  الجامعــة 
البالغــة  ســعادتهم  عــن  معربيــن 
باللقاء األســري الــذي يجمع موظفي 

أشــادوا  كمــا  الغبقــة،  فــي  الجامعــة 
بجهــود الموظفيــن الكبيــرة وعملهــم 
الــدؤوب فــي خدمــة الجامعة طوال 

العام.
وتضمنــت الغبقة التــي أقامتها إدارة 
التســويق والعالقــات العامــة العديــد 

من الفقرات الفنية والتراث الشــعبي 
األلعــاب  جانــب  إلــى  والمســابقات 
والســحوبات  المتنوعــة،  الترفيهيــة 
علــى جوائــز عبينيــة ونقديــة، حيث 
مــن  بالعديــد  الحضــور  اســتمتع 

الفعاليات والمسابقات المنوعة.

ــع الــمــنــظــمــات ــي ــم ــات مـــع ج ــاقـ ــعـ مـــد أواصــــــر الـ

“العلوم التطبيقية” تقيم غبقتها السنوية

“سيدات األعمال” تنظم مجلسها الرمضاني

المــوزع  كانــو،  إبراهيــم خليــل  أعلنــت شــركة 
مملكــة  فــي  ميشــالن  إلطــارات  الحصــري 
البحرين، عن إطالق حملة “مكافآت ميشــالن” 
فــي  المنتشــرة  تايربــالس  فــروع  كافــة  فــي 

البحرين. 
توفــر الحملــة خصومــات مميزة علــى إطارات 

ميشالن وخدمات موازنة عجالت مجانية.
 2019 يوليــو   31 حتــى  مايــو   1 مــن  ابتــداًء 
ســيحصل مــالك ســيارات الــركاب والســيارات 
 )SUV( االســتعماالت  متعــددة  الرياضيــة 
أربعــة  شــرائهم  عنــد  الخفيفــة  والشــاحنات 
إطــارات ميشــالن علــى خصومــات بنســبة 25 
مجانيــة  شــراء  وقســائم  اإلطــارات  علــى   %
لمجمع ســيتي ســنتر البحرين بقيمة 10 دنانير 
لإلطــارات التــي تتــراوح أحجامهــا بيــن 13 و 
15 بوصــة، و15 دينــاًرا لإلطارات التي تتراوح 
د.ب  و30  بوصــة،   18 و   16 بيــن  أحجامهــا 
لإلطارات التي تتراوح أحجامها بين 19 و 22 

بوصة. 
كما يتيح العرض للعمالء كذلك االســتفادة من 
خدمــات فحــص وموازنــة العجــالت المجانيــة 

فــي توبلــي  تايربــالس  فــروع  فــي  والمتاحــة 
والمحرق والنويدرات وسترة.

اإلطــارات  لقســم  األول  المديــر  وصــرح   
وتايربــالس فــي شــركة إبراهيــم خليــل كانــو 
الــركاب  ســالمة  “تعــد  قائــاًل:  ســعيد  أحمــد 
شــركة  فــي  لنــا  قصــوى  أولويــة  ومركباتهــم 
إبراهيــم خليــل كانــو وتلعب إطارات ميشــالن 
الشــهيرة بجودتها العالية التي نقوم بتوفيرها 

مســتويات  علــى  بالحفــاظ  ــا  محوريًّ دوًرا 
التعــرض  ويعتبــر  الســيارات.  فــي  الســالمة 
لدرجــات الحــرارة العاليــة مــن أهــم المســببات 
لتلــف إطــارات الســيارات ممــا يجعــل فحــص 
اإلطــارات واســتبدالها عنــد الضــرورة أمًرا في 
غايــة األهميــة، لذلــك أطلقنــا هــذا العــرض في 
الفتــرات الحارة مــن فصل الصيف لنمنح مالك 

السيارات راحة بال تامة”.

أعلنــت الجامعــة األمريكيــة بالبحرين عن 
فتح باب االلتحاق للفصل الدراسي األول 
مــن شــهر ســبتمبر 2019. يأتــي هــذا فــي 
أعقــاب نجاح فعالية اليــوم المفتوح الذي 
شــهد حضــور مئــات مــن الطــالب وأولياء 
أمورهــم فــي فنــدق الفور ســيزونز، خليج 
اســتمارات  ومــلء  لالستفســار  البحريــن 

القبول.
وتم تأسيس الجامعة األمريكية بالبحرين 
لتكــون الجامعــة األولــى مــن نوعهــا التــي 
تصمــم علــى نمــط التعليــم األميركــي فــي 
فريــًدا  تعليمًيــا  نهًجــا  لتقــدم  المملكــة؛ 
يضاهــي فــي مســتواه ذلــك الــذي تقدمــه 
هــذا  ومــن  العالميــة.  الجامعــات  أفضــل 
المنطلــق، شــهد اليــوم المفتــوح للجامعــة 
مــن  كبيــًرا  إقبــااًل  بالبحريــن  األمريكيــة 
الطالب وأولياء أمورهم الراغبين بمعرفة 
المزيــد عما تقدمه الجامعــة عبر التواصل 

بشكل مباشر مع منتسبيها.
للجامعــة  المؤســس  الرئيــس  وعّلقــت 

األمريكيــة بالبحريــن ســوزان ساكســتون 
الحضــور  هــذا  نشــهد  أن  “ُيســعدنا  قائلــًة 
الهائل في اليوم المفتوح الذي استضفناه 
المتواصــل  اإلقبــال  علــى  عــالوة  أخيــرا 
علــى مكتبنــا الكائن بالطابــق 12 من مركز 

لاللتحــاق  العالمــي  التجــاري  البحريــن 
بالفصــل الدراســي األول. وبنــاًء علــى مــا 
ســبق، فقــد قررنــا أن نعقــد يوًمــا مفتوًحــا 
آخر خالل األســبوع المقبل، الستقبال من 

لم يتسن لهم الحضور في المرة األولى”.

خصومات 25 % على اإلطارات... وقســائم شــراء مجانية اليــوم المفتوح شــهد إقبال مئــات الطاب وأوليــاء األمور

إطالق حملة “مكافآت ميشالن” فتح االلتحاق بـ“الجامعة األمريكية” للعام الجديد
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غبقة الحواج السنوية 
لإلعالميين وكبار 

الشخصيات
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بحضــور نخبــة مــن النــواب والســفراء 
وزوجاتهــم  البحريــن  فــي  المعتمديــن 
وكوكبــة مــن ســيدات  ورجــال األعمال 
ورؤســاء الجمعيــات االقتصاديــة فــي 
المملكة نظمت جمعية سيدات األعمال 
الماضــي  الخميــس  البحرينيــة  مســاء 
الموافــق 16 مايــو مجلســها الرمضانــي 
السنوي بمقر الجمعية بمنطقة  الماحوز 
بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية 
اإلعالمييــن  مــن  وعــدد  ومنتســبيها، 
والصحفييــن  وســط أجــواء رمضانيــة 
احتفالية جميلة تبادل خاللها الحضور 
الفضيــل،  الشــهر  بمناســبة  التهانــي 
 واألحاديث حول األوضاع االقتصادية 
والمنطقــة  البحريــن  فــي  والتجاريــة 

عموما. 
ســيدات  جمعيــة  رئيســة   واعربــت 
األعمــال  ســيدة  البحرينيــة  األعمــال 
تهانيهــا  خالــص  عــن  جناحــي  أحــالم 
رئيســة  العاهــل  ولقرينــة  للقيــادة 
المجلــس األعلى للمرأة صاحبة الســمو 
الملكــي األميــرة ســبيكة بنــت إبراهيــم 
آل  خليفــة ولشــعب البحريــن  ولألســرة 
التجارية بمناسبة هذه األيام المباركة.

المجلــس  تنظيــم  أن  إلــى  وأشــارت   
حــرص  فــي  إطــار  يأتــي  الرمضانــي 
الجمعية على إحياء العادات البحرينية 
األصيلــة، ومد أواصــر العالقات الطيبة 
مــع  جميع الجهات، ســواء كانت جهات 

حكومية أو خاصة، جمعيات وأفراد. 
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إعداد: هبة محسن
ا لــه،  قــام بنــك اإلثمــار، بنــك التجزئــة اإلســامي الــذي يتخــذ مــن البحريــن مقــرًّ
بتنظيــم حفــل عشــاء لتكريــم الموظفيــن الذيــن حصلــوا مؤخــًرا علــى شــهادات 

احترافية متقدمة.

الرئيــس  والــذي عقــده  االحتفــال،  إن   
التنفيذي لبنك اإلثمار أحمد عبدالرحيم 
الرئيــس  نائــب  مــن  كل  وحضــره 
التنفيــذي، المجموعــة المصرفيــة عبــد 
الرئيــس  ونائــب  المطــوع  الحكيــم 
المســاندة،  المجموعــة  التنفيــذي، 
رافينــدرا كــوت ورئيــس إدارة المــوارد 
قامــت  قــد  رحيمــي،  إينــاس  البشــرية 

إدارة الموارد البشــرية بتنظيمه تماشًيا 
طويلــة  مــدة  منــذ  البنــك  التــزام  مــع 

لالحتفاء بإنجازات موظفيه.
 وتــم تكريــم 22 موظًفــا مــن مختلــف 
إدارات البنــك بما في ذلــك إدارة تقنية 
ودعــم  المخاطــر  وإدارة  المعلومــات 
وشــبكة  لألفــراد  المصرفيــة  األعمــال 
المنتجــات  وتطويــر  وإدارة  الفــروع 

الشــرعي  وااللتــزام  التحصيــل  وقســم 
وقســم المبيعــات والشــؤون القانونيــة 
والمــوارد البشــرية واألعمال المصرفية 
لألفراد، وذلك لحصولهم على شــهادات 
فــي مختلــف المجــاالت والتــي تتضمن 
االحترافيــة  المشــاريع  إدارة  شــهادة 
الصيرفــة  فــي  المتقــدم  والدبلــوم 
اإلســالمية وشــهادة زميــل معتمــد فــي 
 Oracle 12c البيانــات  قواعــد  إدارة 
آيــزو  لمعيــار  رئيســي  وشــهادة مدقــق 
معتمــد  زميــل  وشــهادة   27001:2013
فــي إدارة المشــاريع )CAPM( وشــهادة 

الصيرفــة  فــي  المهنــي  الماجســتير 
دبلــوم  وشــهادة  والماليــة  اإلســالمية 
 CIPD البشــرية  المــوارد  فــي  ممــارس 

المستوى الثالث. 
وقــال عبدالرحيــم: “فــي بنــك اإلثمــار، 
نــدرك بــأن موظفينــا هــم أهــم أصولنــا، 
ولذلــك نقــوم باالســتثمار الجيد بغرض 
تطورهــم مــن أجل مواصلــة نمو البنك. 
وســوف ينعكــس ذلــك علــى نجــاح نمو 
البنك وتحســين المنتجــات والخدمات 
لضمــان تقديم تجربة مصرفية متميزة 

لعمالئنا”.

ساهمت شركة مطار البحرين، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، 
بطعــام الغبقــة الســنوية للموظفيــن إلــى “جمعية حفظ النعمــة”، وهي مؤسســة غير ربحية 
تعمل على جمع الطعام الفائض من الفنادق وتوزيعه على المحتاجين من األفراد واألسر.

وقــد نظمت شــركة مطــار البحريــن غبقتها 
الســنوية للموظفين والموظفات من جميع 
العالقــات  بهــدف توطيــد  الشــركة  إدارات 
إطــار  خــارج  اجتماعًيــا  والتفاعــل  بينهــم 
العمــل حيــث ضمــت الفعاليــة العديــد مــن 
الــى  تهــدف  التــي  الترفيهيــة  األنشــطة 
تعزيــز التواصــل اإليجابي ورفــع معنويات 
 10 تكريــم  شــهدت  كذلــك  العمــل.  فريــق 
موظفيــن بجوائــز التمّيز الوظيفــي تقديًرا 
النجــاح  فــي مســيرة  الفّعالــة  إلســهاماتهم 

األهليــة  معاييــر  وتشــمل  للشــركة.  الكلــي 
باالضطــالع  المبــادرة  بالجوائــز  الخاصــة 
أفــكار  واقتــراح  إضافيــة،  بمســؤوليات 
العمليــات  وتحســين  وتطبيقهــا،  جديــدة 
التشــغيلية وســير األعمــال، وتبنــي نظــرة 
إيجابيــة تجاه مســؤوليات العمل والزمالء 
والعمــالء الداخلييــن والخارجيين، والعمل 
كقدوة لآلخريــن، وضمان االلتزام بالجودة 
مــن  والحــد  العمــل،  مهــام  تأديــة  أثنــاء 

المخاطر ومنع حدوثها في بيئة العمل.

تــكـــريــــــم 22 مـــــن مــخـتـلــــــــف إدارات الــبــنــــــك

تـــكـــريـــــــم 10 مــــوظـــفـــيــــن بــجــوائــــز التـمــّيــــز

“اإلثمار” يحتفي بنجاحات موظفيه

“المطار” تساهم بطعام غبقتها لـ“حفظ النعمة”

يشارك األڤنيوز- البحرين رواده منذ بداية الشهر الفضيل األجواء الرمضانية 
األصيلــة، وذلــك من خــالل الديكورات والزخارف واإلضــاءات التي تزين بها 
األڤنيوز. كما يوفر خيمة رمضانية تتيح للزوار التجمع مع األهل واألصدقاء 
وقضــاء أوقــات ممتعة واالســتمتاع باألنشــطة المختلفة مثــل تزيين الفخار، 
فــن الحنــة، تربيــة الصقــور واأللعــاب التقليديــة، باإلضافة إلى تقديــم القهوة 

العربية والتمر خالل فترة اإلفطار بداخل الخيمة الرمضانية. 
ويقــدم األڤنيــوز- البحريــن لــزواره تجربــة طعــام مميــزة فــي الشــهر الكريــم 
لتنــاول وجبــات اإلفطــار والســحور، مــن خــالل مجموعة كبيرة مــن المطاعم 
العالمية التي تقدم قوائم طعام تتضمن أطباًقا لذيذة متنوعة تناسب جميع 
األذواق. واســتكمااًل لجانــب الضيافــة، فقد تم تخصيص عربات خاصة تقدم 

المأكوالت البحرينية التقليدية للزوار في منطقة غراند أڤنيو للزوار.

“األفنيوز” يشارك زواره أجواء رمضان

أقامــت مجموعــة بنــك البحريــن للتنمية غبقتهــا الرمضانية 2019 لجميع منتســبيها وعائالتهم الكريمة في فنــدق آرت روتانا – أمواج، 
وسط أجواء مفعمة بالبهجة والسرور.

فــي أمســية ترفيهية ثقافية شــيقة، نّظمت 
المؤسســات  لتنميــة  البحريــن  جمعيــة 
الصغيرة  والمتوســطة تحت رعاية رئيســها 
الفخــري فــاروق المؤيد “الغبقــة الرمضانية 
الماضــي،  األحــد  يــوم  مســاء  الســنوية” 

أحمــد  النائــب  الجمعيــة  رئيــس  بحضــور 
الســلوم، وعــدد كبيــر مــن النــواب ورؤســاء 
الجمعيــات االقتصاديــة ورجــال وســيدات 
الصحفييــن  جمعيــة  ورئيســة  األعمــال، 

عهدية أحمد.

ا  ــا وإعالميًّ وتــم تكريــم حوالــي 25 صحافيًّ
مــن الجمعيــة كتقليــد ســنوي عرفاًنــا منهــا 
خدمــة  فــي  الوطنــي  اإلعــالم  بجهــود 
االقتصــاد المحلــي عمومــا وخدمــة صغــار 

التجار على وجه الخصوص.

“البحرين للتنمية” تنظم غبقتها الرمضانية

“تنمية المؤسسات” تكّرم اإلعالميين

للتواصل: 17111509
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غبقة “حفظ النعمة”

أقامــت شــركة يوســف بن أحمد كانــو الغبقة 
الرمضانية الســنوية لإلعالمييــن، تعبيًرا عن 
شكرها وتقديرها لهم على دعمهم وتعاونهم 
رئيــس ســفريات  المســتمر، وذلــك بحضــور 
مــدراء  مــن  وعــدد  كانــو  خالــد  نبيــل  كانــو 

الشركة.  
ضمــن  الســنوية  الغبقــة  الشــركة  وتنظــم 
برامجها السنوية لالحتفاء بدور اإلعالميين 
فــي تعزيز مســيرة الشــركة ومســاهمتها في 

االهتمــام  عــن  فضــالً  االقتصاديــة،  التنميــة 
العالقــات  لتعزيــز  الشــركة  ُتوليــه  الــذي 

االجتماعيــة بيــن اإلدارة التنفيذيــة وممثلي 
الصحافة المحلية.

فــي إطــار حملــة شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبــا( المســتمرة تحــت عنــوان “الســامة فــي المناســبات المميــزة”، قام فريــق اإلدارة 
التنفيذية والهيئة اإلدارية بالشركة بزيارات ما بعد اإلفطار لمختلف المواقع اإلنتاجية في المصهر خال شهر رمضان المبارك.

 وتهــدف هــذه الزيــارات لتعزيــز الوعــي 
ألبــا  موظفــي  بيــن  الســالمة  بجوانــب 
علــى  وتشــجيعهم  المقاوليــن،  وعمــال 
الشــهر  خــالل  صحتهــم  علــى  الحفــاظ 

الكريم.
الرئيــس  نائــب  المناســبة، صــرح  وبهــذه 

البقالــي  علــي  ألبــا  لشــركة  التنفيــذي 
قائــالً: “إننا نؤمــن بأهمية تقديــر الجهود 
لموظفينــا خــالل شــهر رمضــان المبــارك 
وما يحمله من تحديات بالنسبة للجميع. 
ونحــن نتطلــع مــن خــالل زيارات مــا بعد 
اإلفطــار هــذه لقضــاء الوقــت القّيــم مــع 

موظفينــا من أجل تعزيز الروح المعنوية 
لديهم، وحثهم على التركيز على تحقيق 

أهداف السالمة للشركة”.
هــذا، وســوف تســتمر هــذه الزيــارات من 
قبــل الهيئة اإلدارية للشــركة طوال شــهر 

رمضان المبارك.

تعزيز الوعــي بجوانب الســامة بين موظفي الشــركة

“ألبا” تنظم زيارات ما بعد اإلفطار»يوسف كانو« تقيم غبقتها السنوية
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يعــد مشــروب قمــر الديــن أحــد أشــهر المشــروبات علــى مائــدة رمضــان فــي 
البحريــن وغيرهــا مــن دول الخليــج والعالــم العربــي، ويمتلئ هذا المشــروب 
الــذي يعــد أصــا من فاكهة المشــمش بفوائــد عديدة ومهمة للجســم بعد يوم 

طويل من الصيام.
كانــت لفائــف قمر الدين فيما ســبق تصنع بطريقــة تقليدية، حيث تعصر ثمار 
المشمش وتحلى بالسكر ثم توضع في قدور كبيرة لتغلي على نار متوسطة 
الحــرارة، وبعــد ذلك تصب على ألواح خشــبية كبيرة مدهونة بالزيت النباتي 
لمنع االلتصاق، وتترك لتجف تحت حرارة الشمس، وحين جفافها تقطع إلى 
ألواح مستطيلة الشكل وتلف على هيئة طبقات، وتغلف وتذهب إلى المتاجر 

لبيعها، أما اليوم تستخدم المصانع معدات وآالت متطورة جدا لصنعه.

قمر الدين.. أحد أشهر المشروبات في رمضان
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تواصــل الفنانــة هبة الــدري تدريبــات مكثفة لمســرحية 
“شــبح األوبــرا”، التي ســتقدم عروضها ابتــداء من أول 
أيام عيد الفطر المبارك على مســرح جمعية الكشافة، 
المســرحية من إعــداد وإخراج الفنــان محمد الحملي، 
ويشارك في بطولتها حشد من الفنانين بينهم مشاري 

البــام، احمد ايراج، حمد العماني، ســعود بــو عبيد، نورا، 
عصــام الكاظمي، عبدالعزيز الســعدون وعــدد من الوجوه 

الشابة والمجاميع.

عبرت الفنانة غدير الســبتي عن فخرها بمســرحيتها الجديدة 
في العيد بعنوان “أتمنى” فطاقم العمل أغلبه من طابها 

في قسم التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
وقالت غدير في تصريح بهذا الشــأن: هناك كنت أدرســهم 
كأســتاذة واآلن أســتمع لماحظــات المخــرج والمنتــج 

عبدالله عبدالرضا، وهو أحد تامذتي النجيبين، وأتبادل الرأي 
مع زمائــي الذين كانوا بالمعهد قبل ســنوات. وأضافت أنه تم 

بالفعل بدء الجلسات التحضيرية للمسرحية، المقرر عرضها أول أيام العيد.

بعد أن اســتهجن كثير من مشــاهدي تلفزيون الكويت حذف 
مشــهد المقبرة للفنانة ســعاد عبدالله في مسلســل “أنا 
عندي نــص” اضطرت معه الوزارة لنشــر بيان عن ســبب 
حذف هذا المشــهد الذي يحض المواطنيــن على التاحم 
والوحدة الوطنية، وكان ردا غير مقنع، كما ذكر كثيرون في 

حســاباتهم على مواقع التواصل االجتماعــي، قام تلفزيون 
الكويت بخطوة أكبر من حذف مشــهد واحد، وحذف هذه المرة 

دورا كاما من سياق األحداث في مسلسل “إفراج مشروط”.

حذف مشهدغدير مع طالبهاالدري وشبح األوبرا

 للتواصل واإلضافة: 
tariq.albahar@albiladpress.com

  مجلس محمد بن عبداهلل الهرمسي الهاجري 38815000 
الرفاع الغربي 

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

الشرقي
  مجلس محمد جاسم أحمد عليوي 39644611 بوقوة

  مجلس محمد إبراهيم الشروقي 36996666 الرفاع 
الشمالي 

  مجلس محمد عبداهلل عيسى المناعي 39671444 
القضيبية

  مجلس مشعل بن مال اهلل البورشيد 33008275 الرفاع 
الشرقي 

  مجلس أبناء المرحوم عبدالكريم بن أحمد األنصاري 
 17710911

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

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

قاللي
  مجلس السيد محمد السيد علوي العلوي وأوالده 

39688825 بالد القديم
  مجلس أهالي الجسرة 39555565 الجسرة 

  مجلس جمعية مدينة عيسى الخيرية االجتماعية 
33075044 مدينة عيسى

  مجلس أبناء المرحوم ابراهيم قمبر 39625101 مدينة 
حمد

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

سار
  مجلس الدكتور محمد حسن الحمران 39594955 الدراز

  مجلس بومروة 34248132 المحرق 
  مجلس عائلة الشيخ صالح 39467272 البسيتين 

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

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

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

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

  مجلس المرحوم الوجيه السيد هاشم بن عبداللطيف 
السادة 39990060 الرفاع الغربي 

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

الشرقي 
  مجلس فؤاد بن عيسى المحميد 39880646 الرفاع 

الشرقي
  مجلس أنس علي بوهندي 36400369 بوكوارة 

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

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

33033311 العدلية
  مجلس عبدالرحمن وجاسم وفريد الخاجة 39671166 

البرهامة
  مجلس السيد عبداهلل الغريفي 39679179 النعيم 

  مجلس الدكتور فيصل وأخوانه أبناء المرحوم عبداللطيف 
سليمان الناصر 39464048 القفول 

  مجلس عائلة المرحوم السيد علوي الشرخات 33000722 
سنابس

  مجلس أحمد محمد البنا )للنساء( 17383400 المحرق

“اللَُّهمَّ اْهِدِني ِفيِه ِلَعَمِل 

ْبِني ِفيِه  اأْلَْبَراِر، َوَجّنِ

ُمَراَفَقَة اأْلَْشَراِر، َوأَْدِخْلِني 

ِفيِه ِبَرْحَمِتَك َداَر اْلَقَراِر، 

ِتَك َيا إَِلَه اْلَعاَلِميَن”. ِبِإَلِهيَّ

رمضان.. شهر الغبقات والعادات الجميلة
الفنادق تتنافس على نصب الخيام وتوفير األطباق الشعبية

لشــهر رمضان طعم جميل في مملكة البحرين، فاألجواء مليئة بالحب والســام 
فــي كل مــكان، اذ يعتبــر أهل البحرين رمضان مناســبة ســانحة إلحياء العادات 

والتقاليد التي تميز بها الشعب البحريني األصيل منذ القدم. 

هــذا  فــي  الحبيبــة  مملكتنــا  وتعيــش 
الشــهر المبارك ليالي خاصة من المحبة 
والــود والروحانيــة. ولعــل ابــرز ما يميز 
رمضــان عندنــا هــي المجالس الشــعبية 
الرجــال  يفتحهــا  والتــي  وهنــاك،  هنــا 
فــي بيوتهــم ويقومون بدعــوة األقارب 
والزائريــن  واألصدقــاء  والجيــران 
مــن كل مــكان للتجمــع والتباحــث فــي 
شــؤون الدين والدنيا وســرد الحكايات 
الجميــل،  البحرينــي  الماضــي  وتذكــر 

إضافــة الى مناقشــة القضايــا المتنوعة 
والحديثــة مثــل مســألة الوضــع المالــي 
العالمــي وغيرهــا، كذلــك تنتشــر الخيم 
الرمضانيــة التــي يجتمــع فيهــا االقارب 
كمــا  والترفيــة  للســمر  واالصدقــاء 
تتنافس الفنــادق والمطاعم على أقامة 
فيهــا  تقــدم  التــي  الرمضانيــة  الخيــام 
مختلــف االصنــاف الشــعبية والشــرقية 
لعائــات  ملتقيــات  وتشــكل  والغربيــة 

المواطنين والمقيمين والسياح.
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المكونات
العجين

  علبة جبن الريكوتا
  بيضتان

  نصف كوب من جبنة 
البارميزان المبشورة

  ملعقة صغيرة من الملح
  ملعقة صغيرة من الفلفل

  ملعقة صغيرة من مسحوق 
الثوم

  كوب طحين جميع 
االستعماالت 

الصلصة
  3 مالعق كبيرة من زيت 

الزيتون
  ملعقة كبيرة من الثوم 

المفروم
  كوب من مكعبات الطماطم

  قطعة واحدة من رقائق 
الفلفل األحمر المطحون 

)اختياري(

  6 أوراق ريحان مفرومة 
ناعما

  ملح وفلفل حسب الذوق
  كوب من جبنة الموزاريال 

الطازجة المبشورة

الخطوات
  اخلطي جبنة الريكوتا 

والبيض وجبنة البارميزان 
والملح والفلفل ومسحوق 
الثوم في وعاء كبير حتى 

يمتزج جيًدا.
  أضيفي كوبا من الطحين، 
ودقيقا إضافيا إذا لزم األمر 

لتشكيل عجينة ناعمة.
  قّسمي العجينة إلى 3 أو 4 
قطع، ثم افرديها على شكل 
حبال بسماكة سنتمتر واحد 

)على سطح مغطى بالدقيق(. 
اقطعي الحبل إلى قطع بحجم 

بوصة واحدة، وضعيها على 
ورقة خبز. ضعي القطع في 

الثالجة لمدة ال تقل عن نصف 
ساعة.

  سخني زيت الزيتون في 
قدر على نار متوسطة. حركي 

المزيج في الثوم واطهيه 
حتى يلين حوالي دقيقة 

واحدة.
  أضيفي مكعبات الطماطم 

مع ورقائق الفلفل األحمر. 
واطهي المزيج على نار خفيفة 

متوسطة الحرارة، لمدة 10 
دقائق. ثم أضيفي الريحان 

المفروم والملح والفلفل.

  بينما تغلي الصلصة، 
ضعي وعاء كبيرا من الماء 

المملح قلياًل على نار عالية. 
اغلي قطع النيوكي المبردة 
حتى تطفو إلى السطح، من 

دقيقة لدقيقتين، ثم صفيه.
  لتجميع الطبق، حركي 

جبنة الموزاريال المكعبات 
في الصلصة واتركيها حتى 
تصبح لينة بحيث ال تذوب 
الجبنة. ضعي النيوكي في 

وعاء التقديم، ثم قومي برش 
الصلصة من األعلى.

مطبخ

مع الشيف
 فجر المنصوري

الريكوتا النيوكي اإليطالية



يرتبــط شــهر رمضــان المبارك في الــدول العربية بالكثير مــن العادات والتقاليــد والتي يعد 
الطعام جزءا أساسيا منها، إال أن الكثير من األطعمة والمشروبات الرمضانية تعد بطريقة 
غير صحية، ومع تكرار تناولها خالل شهر رمضان باتت محل الدراسات واألبحاث الطبية 
الرتباطهــا باألمــراض ومنهــا الســمنة وارتفاع ضغط الــدم وارتفاع الكوليســترول وأمراض 

القلب، فكيف يمكن تناول األطعمة الصحية خالل رمضان دون حرمان.
أشهر األطعمة الرمضانية:

مــن المهــم أن نســتعرض أشــهر األطعمــة الرمضانية واألهــم أن نتعرف على عدد الســعرات 
الحرارية بها ومقدار الوقت الالزم لحرقها حسب رياضة المشي أو الجري وهي كالتالي:

حبة لقيمات: السعرات الحرارية: -62 دقائق المشي: 11
حبة سمبوسة لحم: السعرات الحرارية: -130 دقائق المشي: 24

ربع رغيف تميس: السعرات الحرارية: -210 دقائق الجري: 17
3 حبات تمر محشي: السعرات الحرارية: -90 دقائق المشي: 17
حبة بيتزا صغيرة: السعرات الحرارية: -320 دقائق المشي: 58

حبة قطايف بالمكسرات- السعرات الحرارية: -340 دقائق الجري: 28
حبة قطايف بالقشطة: السعرات الحرارية: -550 دقائق الجري: 46

صحن فول: السعرات الحرارية: -240 دقائق الجري: 20
قطعة بسبوسة: السعرات الحرارية: 130 دقائق الجري: 24

كيفية تناول األطعمة الصحية في رمضان:
أخصائييــن الصحــة فــي برنامــج “طبتــم” التابــع لشــركة بوبــا العربيــة للتأميــن التعاونــي، 
يشــددون علــى أهميــة الحــد مــن تأثير األطعمــة الرمضانية علــى الصحة العامــة، وضرورة 
اتباع النصائح الصحية والتي تساعد أيضا في تناول مختلف أنواع األطعمة دون حرمان 

وبطريقة صحية، وهي كالتالي:
حساب السعرات الحرارية واالحتياج اليومي، واختيار األطعمة والكميات وفقها.
استبدال طهي الطعام بالقلي في الزيت بالشواء أو الطبخ في القالية الكهربائية.

استبدال المحليات الصناعة بالعسل ويمكن استخدام شراب الفواكه لتحلية الحلويات.
استبدال المشروبات الغازية بالعصائر الطبيعية.

إدخال الفواكه الطبيعية للحلويات لالستفادة من فوائدها.
إدخال الخضروات بكميات أكبر في الوصفات.

استبدال زيت القلي بزيت الزيتون والزبدة النباتية.
االستغناء عن القشطة واستخدام الزبادي في الحلويات.

استخدام الدقيق األسمر في تحضير الوصفات.
التقليل من الملح في الطعام واستبداله بالبهارات والتوابل.

استخدام المنتجات الخالية من الدهون وقليلة السعرات لمختلف مكونات الوصفات.

tariq_albahhar صحتك مع الصوم

األطعمة والسعرات الحرارية

الزاكــي  ســمر  الشــابة  البحرينيــة  الفنانــة 
تســرد تفاصيــل يومهــا الرمضانــي بقولهــا: 
ابــارك لكــم مــا تبقــى مــن الشــهر الفضيــل 
الرمضانــي  يومــي  عليــه،  هللا  واعادكــم 
الصبــاح  فــي  للعمــل  الذهــاب  عــن  عبــارة 
ومــن بعده تنــاول وجبة االفطــار والذهاب 
العيــد  لمســرحية  واالســتعداد  للتحضيــر 
والتــي تحمــل عنوان “الســحر االســود” من 
اخــراج العــب الخــدع والســاحر علــي ثامر 
وألول مــرة فــي مملكــة البحريــن يعــرض 
هذا النوع من المســرحيات بحيث تتضمن 
فــي محتواها الرعــب والحــب والكوميديا 
والغنــاء، ويشــارك فــي العمل الفنان حســن 
الماجــد والفنانة وفاء مكــي والفنان عقيل 
الصايــغ  نــورة  للفنانــة  باالضافــة  الماجــد 
والعديــد مــن الوجــوه الشــبابية المتميــزة، 

اذ ســيكون دوري فــي العمــل بحلة جديدة 
وبعيــدًا عــن ادوار الحــزن التــي عــادة مــا 
اقــوم بهــا، وباالشــارة لمسلســالت رمضــان 

تلــك  الوقــت لمشــاهدة  تقــول: ال يســعني 
االعمــال، ولكــن اشــاهد بعــض المقاطع في 
)االنســتغرام( وما جذبني هو تمثيل الفنانة 

نــور الغنــدور فــي مسلســل )دفعــة القاهرة( 
اذ قامــت بتجســيد شــخصيتين فــي نفــس 

العمل بشكل رائع.

الفنانة الشابة سمر الزاكي
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إعداد: علي حسين

مع حلول شهر رمضان المبارك، ومن المتعارف في هذا الشهر الكريم أن تكثر األعمال التلفزيونية التي يقوم فيها الفنانون بأداء أدوار في الغالب ما تكون بعيدة عن شخصياتهم 
الحقيقية، إذ يجســدون أدوارا أخرى عديدة، وفي العادة تدور في ذهن المشــاهد تســاؤالت عن حياتهم الطبيعية وكيف يقضون أيامهم، اســتطلعت “مســافات البالد“ مع بعض 
الفنانيــن البحرينييــن للتعــرف علــى حياتهــم اليوميــة فــي شــهر رمضان الكريم وعــن كيفية قضاء الشــهر الكريم وما طقوســهم الخاصة التــي يتبعونها خالل الشــهر الفضيل وما 
البرامج المفضلة لهم بعيدا عن أجواء العمل والروتين باقي أشهر السنة، وهل كانت جديدة أم أنها اتت تواصال لعادات قديمة تأصلت في وجدانهم واستمروا في تأديتها على 

مّر السنوات الماضية. 
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رحالت جوية أسرع من الصوت

التي  الــجــويــة  ــرحــات  ال قــد تصبح 
من  ذكــريــات  طويا  وقتا  تستغرق 
الماضي، وذلك بفضل مشروع جديد 
لــطــائــرة أســـرع مــن الــصــوت، يجري 
من  المسافة  تقطع  بحيث  تطويرها 
 90 غضون  في  نيويورك  إلــى  لندن 

دقيقة بدال من 7 ساعات.
عــلــى   Hermeus ــة  ــركـ شـ وتـــعـــمـــل 
ــمــقــدورهــا الــســفــر  ــائـــرة ب تــطــويــر طـ
بسرعة كبيرة تصل إلى 3 آالف ميل 
من  بتمويل  مدعومة  الــســاعــة،  فــي 

جانب شركة “خوسا فنتشرز”.

ونــقــل مــوقــع الــشــركــة عــن مؤسس 
“خــوســا فــنــتــشــرز” فــيــنــود خــوســا، 
قوله: “ال تقتصر فوائد الطائرة التي 
زمن  تقصير  على  تطويرها  يجري 
الرحات الجوية واالرتقاء بمستوى 
تجربة السفر فحسب، وإنما ستكون 
الناحية  مــن  إيجابية  تــداعــيــات  لــه 

االقتصادية”.
ســيــمــّكــن  الـــمـــشـــروع  أن  وأضـــــــاف 
الـــمـــســـافـــريـــن فــــي الــمــســتــقــبــل مــن 
زمن  في  البعيد  لوجهاتهم  الوصول 

قياسي.

من  الكثير  عن  الشركة  تكشف  ولــم 
إال  بالطائرة،  تتعلق  التي  التفاصيل 
لديها منافسين يسعون بدورهم  أن 
من  أســرع  تجارية  طائرات  لتطوير 
“بوينغ”  شــركــة  كشفت  إذ  الــصــوت، 
بسرعة  تحلق  طــائــرة  مــشــروع  عــن 

6120 كيلومترا في الساعة.
ــة الــفــضــاء  وقــبــل عـــام مــنــحــت وكــال
“لوكهيد  لـــ  عــقــدا  “نــاســا”  األميركية 
دوالر  مليون   241.5 بقيمة  مارتن” 
الصوت،  مــن  أســرع  طــائــرة  لتطوير 

تكون جاهزة في منتصف 2022.

أن  يسبق  لم  تغييرا  “الكيلوغرام”،  شهد 
حدث منذ اختراع وحدة الوزن قبل 130 
عاما، وذلك بعد أن دخل التعريف الجديد 

حيز التنفيذ.
باإلجماع  التعديل  على  التصويت  وتــم 
والمقاييس،  ــأوزان  لـ الــعــام  المؤتمر  فــي 
العام الماضي بفيرساي  الذي انعقد نهاية 
الجديد  المفهوم  ودخـــل  بــاريــس،  غــربــي 
األول.  أمــس  التنفيذ،  حيز  للكيلوغرام 
ــوم القياس  ــاء ذلـــك بــالــتــزامــن مــع “يـ وجـ
من  العشرين  في  يحتفي  الــذي  العالمي”، 
مايو بوحدات القياس المستخدمة حول 
للكيلوغرام  السائد  التعريف  وكان  العالم. 
القياس  وحــدة  بين  ــمــوازاة  ال على  يقوم 
الباتين  هذه وحجم كتلة أسطوانية من 
بنسبة  واإليريديوم  المئة،  في   90 بنسبة 
 1889 العام  منذ  المئة، محفوظة  10 في 
والمقاييس  لــأوزان  الدولي  المكتب  في 
فــي سيفر بــالــقــرب مــن بــاريــس، وفــق ما 

ذكرت صحيفة “صن” البريطانية.

بعد 130 عاما.. 
العالم يودع 

“الكيلوغرام القديم”

تايلندي يقرأ القرآن خال شهر رمضان المبارك في مسجد داتوك في مقاطعة باتاني )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

التلفزيونية  )إتــش.بــي.أو(  شبكة  حققت 
المشاهدين  لعدد  ا  قياسيًّ رقًما  األميركية 
الذين تابعوا الحلقة األخيرة من مسلسل 
“صراع العروش” )غيم أوف ثرونز( داخل 
الواليات المتحدة، وبلغ عددهم 19 مليون 
ــافـــت الــشــبــكــة أن الــعــدد  مــشــاهــد.  وأضـ
الرقم  يتجاوز  مليون مشاهد   19.3 البالغ 
القياسي السابق للمسلسل في حلقته قبل 
 18.4 والــذي سجل  أسبوع،  قبل  األخيرة 

مليون مشاهد.
 وتابعت قائلة إن الحلقة األخيرة أصبحت 
مشاهدة  األعــلــى  المنفردة  الحلقة  أيضا 
ــى اإلطــــــاق مــتــفــوقــة  ــى الــشــبــكــة عــل عــل
سجله  الــذي  السابق  القياسي  الرقم  على 
سوبرانو”  “آل  والجريمة  اإلثــارة  مسلسل 

في عام 2002.
وصل  حلقة،  و73  مــواســم  ثمانية  وبــعــد 
ــرى غير  ــ ــاة أخـ ــوفـ الــمــســلــســل لــنــهــايــتــه بـ
ــاء شــخــصــيــة لـــم تكن  ــ ــت مــتــوقــعــة واعــ

مرجحة العرش.

أقدمت شابة أسترالية على تحقيق حلم 
حياتها بالزواج من جسر شهير في فرنسا، 
الفرنسي،  العام  الرأي  في حادثة صدمت 

وربما األوروبي أيًضا.
إنها وقعت  روز،  جــودي  الــشــابــة،  وقــالــت 
أســـيـــرة بــحــب الــجــســر الــمــســمــى، “جــســر 
ــيـــطـــان”، خــــال ســفــرهــا فـــي رحــلــة  الـــشـ
الفرنسية، والواقع  سياحية عبر األراضي 
بــلــديــة “ســيــريــه”، بجنوب  ــًدا فــي  تــحــدي

الباد.
 وقّررت الشابة تتويج هذا الحب الفريد 
بالزواج، إذ عقدت قرانها على الجسر في 
14 شخًصا وباركه عمدة  إليه  حفل دعي 

البلدة المجاورة، سان جان دو فوس.
 وأكدت روز أنها تزوجت “جسر الشيطان” 
ــا، مــوثــوًقــا،  لــكــونــه عــريــًســا “جــمــيــاً، قــويًّ
بالتوتر  شعرت  أنها  أكــدت  كما  ومتيًنا”، 
خاتم  وضعها  لــدى  وخاصة  زفافها،  يــوم 
الزوجية العماق على الجسر، الذي صمم 

خصيًصا ليناسب حجمه.

“صراع العروش” 
يسجل رقًما 

ا قياسيًّ

شابة تتزوج 
“عريًسا” 

غير بشري
تعــّرض زعيم حزب “بريكســت” البريطاني نايجل فــاراج، االثنين، لهجوم بالحليب 
قبــل  مــن  لالســتهداف  تتعــّرض  سياســية  شــخصية  أحــدث  ليصبــح  المخفــوق، 

متظاهرين أو معارضين، بواسطة أطعمة أو مشروبات.

فــاراج،  مابس  المخفوق  الحليب  وغطى   
وهو أحد أبرز الشخصيات في حملة خروج 
ــاد األوروبـــــــي، خــال  ــحـ بــريــطــانــيــا مـــن االتـ
اإلنجليزية،  نيوكاسل  مدينة  فــي  مناسبة 
إلقائه  ذكــرت وكالة رويترز.  وبعد  ما  وفق 
كلمة أمام مؤيدين، تعرض السياسي لهجوم 
عمره،  مــن  الثاثينيات  فــي  شــاب  قبل  مــن 

قبل أن يقتاده مساعدوه إلى سيارة أجرة.
وكــانــت حــادثــة مــشــابــهــة قــد شــهــدت شهر 
لهما  تعرض  الــذيــن  الهجومين  بعد  واســعــة 
مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في 
من  الــــ17  فــي  فتى  كسر  عندما  نيوزيلندا، 
عمره، بيضة على رأس السيناتور العنصري، 

فرايزر أنينغ.

الحليب المخفوق آخر صرعة لالحتجاج على السياسيين

ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث أثناء تفقد حديقة “العودة للطبيعة” التي 
صممتها كيت ميدلتون دوقة كمبردج زوجة األمير وليام في معرض تشيلسي 

للزهور في لندن )رويترز(
كان أنينغ قد أدلى بتصريح مستفز بعد الهجومين، قال فيه إن “السبب الحقيقي إلراقة 

الدماء في نيوزيلندا هو برنامج الهجرة الذي سمح للمسلمين بالهجرة إليها”.

السنة الحادية عشرة - العدد 3872 

األربعاء
22 مايو 2019 

17 رمضان 1440

 قائد عالمي 
إستعدي يا قريحة وإستمدي وأنظمي 

هاتي من أحلى المثايل في األمير الملهمـــي 

مجّملة  بالمعاني  نشيدة  أحلى  وأنضدي 

حيثها تثني على اللي صـــار قايـــد عالمـــي 

العامرة  سنينه  في  الكريمة  فعايله  من 

يقـــدرونه يكّرمـــونه وهـــو نعـــــم األكرمي 

كّلهــــا  حياته  هي  عمره  يفدي  لبالده 

من صباه تسكن في عينه وبرعايته تسلمــي 

ــده  ــه وأّيـ ــاز ب ــه وفـ ــب الــشــعــب كــّل حـــاز ح

هو أبونا العــود وكلنــــا تحت ظالله نرتــمي 

عون من يطلب معونه وعوق من جا  يعتدي

المحتمي  حمى  هـــو  عـــرانا  عن  ضرانا  هو 

صــامــٍد  أمـــيـــٍر  مـــن  دّره  هلل  عــلــي  بـــو 

األنجمي  كــل  فـــوق  ونجمـــه  ســـوره  عالٍي 

المال  طيبه  وســابــٍق  كالمه  فعله  ســابــٍق 

هو فهيـــم العصـــر خابـــــر كل شي ويعلمي 

الــســيــاســي الــمــحــّنــك األريــــب األلــمــعــي 

الفراســـة من خصـــاله وفـــوق ذا متكّلمـــي 

عّزهم  ــوده  وجـ فــي  كــّلــه  للشعب  والــفــخــر 

باعتــــراف العـــالم اللــــي مكّرمه ومعّظمــي 

للوطن  عــٍز  ــت  ودم العروبة  فخر  يــا  عشت 

وطيبي يا دار الخليفة وأسلمي لنا أسلمــــــي

قصيدة مرفوعة إلى مقام صاحب السمو الملكي األمير 
خليفة بن سلمان آل خليفة 

 بمناسبة تكريم سموه من منظمة الصحة العالمية 

يوسف محمد راشد بطي البوفالسة

طائرة تحلق بسرعة تفوق سرعة الصوت
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