
أكــد رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي 
لــدى  خليفــة،  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
اســتقبال ســموه عــددا مــن أعضــاء مجلــس 
النواب، أن ترســيخ األمن واالســتقرار، يحمي 
ويصــون مكتســبات الوطن، ويعــزز من جهود 

تتحملهــا  مســؤولية  وهــي  والتنميــة،  البنــاء 
فهمــا  والتشــريعية،  التنفيذيــة  الســلطتان 
شريكان معا في مواجهة مختلف التحديات، 
ويــد واحــدة تبني من أجل حاضر ومســتقبل 

الوطن.
وشــدد سموه، لدى استقباله عددا من أعضاء 

مجلــس النــواب أمس، علــى أن اتحــاد الكلمة 
التنفيذيــة  الســلطتين  بيــن  فيمــا  والتعــاون 
والتشــريعية هــو الطريق الــذي يحقق النجاح 

واإلنجاز.
خالــص  عــن  النــواب  أعــرب  جانبهــم،  مــن 
شــكرهم وتقديرهــم لصاحــب الســمو الملكــي 

رئيس الوزراء على حرص ســموه الدائم على 
االلتقــاء بهــم؛ مــن أجــل تعزيــز مســيرة العمل 
الوطنــي. وقدموا خالص شــكرهم وتقديرهم 
لســموه علــى زيارته الكريمة لســماحة الســيد 
عبــدهللا الغريفي، مؤكدين أن “ســموه المظلة 

الجامعة ألبناء الوطن”.
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام
  حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
   وصاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

حلول شهر رمضان المبارك
وكل عام وانتم بخير

هنأ عاهل البالد جاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة المواطنيــن 
رمضــان  شــهر  حلــول  بمناســبة 

المبارك. 
نصيــة  رســائل  جاللتــه  وأرســل 
هواتفهــم،  علــى  المواطنيــن  إلــى 
هــذا نصهــا: “نهنئكــم بحلول شــهر 
رمضــان المبــارك وكل عــام وانتــم 
بخيــر، ســائلين هللا أن يحفظكــم 

ويحفظ وطننا الغالي. 
حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين”

حققــت مجموعــة ترافكــو صافــي ربــح يخص مســاهميها 
فــي الربــع األول 2019، بلغ 825 ألــف دينار، مقارنة بـ 867 
ألــف دينــار للربــع األول مــن العــام 2018، بانخفــاض قدره 
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العاهل يهنئ المواطنين برسائل نصية

825 ألف دينار أرباح “ترافكو” بالربع األول
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سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أعضاء مجلس النواب

ــوطــن ــجــامــعــة ألبـــنـــاء ال ــوه الــمــظــلــة ال ــم ــي: س ــف ــري ــغ ــارة ال ــ ــن زيـ ــدري ــق ــواب م ــنـ الـ

سمو رئيس الوزراء: اتحاد كلمة السلطتين طريق النجاح

أعلنــت هيئــة الرؤية الشــرعية لتحري هالل 
شــهر رمضــان المبــارك بمملكــة البحريــن في 
بيــان أمــس أن اليــوم )اإلثنين( هــو أول أيام 
المناســبة،  وبهــذه  المبــارك.  رمضــان  شــهر 
ترفــع صحيفــة “البالد” أســمى آيــات التهاني 
والتبريــكات إلــى مقام عاهــل البالد صاحب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 

الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء  ورئيــس 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة وولــي 
العهــد صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة وإلــى شــعب البحريــن 
الكريــم، داعيــة هللا أن يعيــد المناســبة علــى 
شــعب البحريــن واألمة العربية واإلســالمية 

بوافر الخير واليمن والبركات.

“^” تهنئ بحلول شهر رمضان
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جــــرى اتـــصـــال هــاتــفــي بــيــن عــاهــل 
حمد  الملك  الجاللة  صاحب  البالد 
ــيــفــة، وعـــاهـــل  ــــن عــيــســى آل خــل ب
المملكة العربية السعودية الشقيقة 
الشريفين  الــحــرمــيــن  خـــادم  أخــيــه 
الــمــلــك ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز آل 
ــه تـــبـــادل الــتــهــانــي  ســعــود تـــم خــالل
شهر  حلول  بمناسبة  والتبريكات؛ 
المولى  داعــيــيــن  الــكــريــم،  رمــضــان 
سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على 
الشعبين والبلدين الشقيقين بالخير 
العربية  والرفعة والتقدم واألمتين 
ــؤدد  ــســ ــ ــزة وال ــعـ ــالـ ــة بـ ــ ــي ــالمــ واإلســ

والمنعة.

المنامة - بنا

العاهل وخادم الحرمين 

02يتبادالن التهاني

ــارك ــبـ ــمـ ــر رمــــضــــان الـ ــهـ ــول شـ ــ ــل ــ بـــمـــنـــاســـبـــة ح

العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني

تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة برقيــة تهنئة من 
رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفة بمناســبة حلول 

شهر رمضان المبارك فيما يلي نصها:
بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة  صاحــب  حضــرة 

عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه
ملك مملكة البحرين المفدى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...
فإنــه لمــن دواعي ســرورنا واعتزازنــا أن نعبر 
وتبريكاتنــا  تهانينــا  خالــص  عــن  لجاللتكــم 
بمناســبة حلول شــهر رمضان المبارك، داعين 
المناســبة  هــذه  يعيــد  أن  القديــر  العلــي  هللا 
وأنتــم  جاللتكــم  علــى  وأمثالهــا  الكريمــة 

تنعمون بوافر الصحة والسعادة.
الشــهر  حلــول  مناســبة  اغتنــام  ونــود  كمــا 
الفضيــل لنبتهــل إلى هللا عز وجــل أن يجعله 
شــهر خيــر وبركة علــى بلدنا مملكــة البحرين 
جاللتكــم  قيــادة  ظــل  فــي  العزيــز  وشــعبها 
الحكيمــة، وعلــى األمــة العربيــة واإلســالمية 
باليمــن والخيــر والســؤدد إنــه ســميع مجيب 

الدعاء.
طريــق  علــى  وســدد  ورعاكــم  هللا  حفظكــم 

الخير خطاكم. 
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

وبعــث صاحــب الجاللــة الملــك برقيــة شــكر 
جوابيــة إلــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس 

الوزراء هذا نصها: 
صاحــب الســمو الملكــي العــم العزيــز األميــر 

خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه هللا 
رئيس الوزراء

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
برقيــة  تلقينــا  أن  الســرور  دواعــي  مــن  إنــه 
شــهر  حلــول  بمناســبة  لنــا  المهنئــة  ســموكم 
1440هـــ،  الهجــري  للعــام  المبــارك  رمضــان 
النبيلــة،  المشــاعر  هــذه  لســموكم  مقدريــن 
أن  المبــارك  الشــهر  هــذا  فــي  هللا،  داعيــن 
بالصحــة  ويمتعكــم  ويرعاكــم  يحفظكــم 
والعافيــة، وأن يعيــد هــذه المناســبة الكريمة 
البحريــن  مملكــة  علــى  والبــركات  بالخيــر 
العزيــزة واألمتيــن العربيــة واإلســالمية، إنــه 

سميع مجيب. 

الصحــة  نعمــة  عليكــم  وأدام  هللا  حفظكــم 
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

حمد بن عيسى آل خليفة 
ملك مملكة البحرين 

وتلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة برقيــة تهنئــة من 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة بمناســبة 

حلول شهر رمضان المبارك فيما يلي نصها: 
ســيدي حضــرة صاحــب الجاللة الوالــد العزيز 

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه هللا ورعاه 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
يشــرفني أن أرفــع إلــى مقام جاللتكــم الكريم 
مقرونــًة  والتبريــكات  التهانــي  آيــات  أســمى 
بخالص األمنيات بمناسبة حلول شهر رمضان 
المبــارك، داعًيــا هللا ســبحانه وتعالــى فــي هذا 
الشــهر الفضيــل أن يحفــظ جاللتكــم ويحقــق 
لكــم مــا تتطلعــون إليــه مــن رفعة وتقــدم لهذا 
الغالــي وأبنائــه األوفيــاء، وأن يعيــد  الوطــن 
هــذه المناســبة الكريمــة علــى مملكــة البحرين 
واألمتيــن العربية واإلســالمية بالخير واليمن 

والبركات. 
ودمتم سيدي سالمين موفقين...

ابنكم المخلص
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

الملــك برقيــة شــكر  وبعــث صاحــب الجاللــة 
جوابية إلى صاحب الســمو الملكي ولي العهد 
لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب 

مجلس الوزراء هذا نصها: 
األميــر  العزيــز  ابننــا  الملكــي  الســمو  صاحــب 

سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا
ولــي العهد نائب القائد األعلــى - النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...

ببالــغ الغبطــة والســرور تلقينــا برقية ســموكم 
شــهر  حلــول  بمناســبة  لنــا  المهنئــة  الكريمــة، 
رمضــان المبــارك للعام الهجــري 1440ه،، وإننا 
الطيبــة،  مشــاعركم  علــى  ســموكم  نشــكر  إذ 
نســأل هللا في هذا الشــهر الكريم أن يحفظكم 
ويرعاكــم وأن يعيــد هــذه المناســبة الكريمــة 
بالخيــر واليمن والبركات على مملكة البحرين 
العزيــزة، واألمتيــن العربيــة واإلســالمية، أنــه 

سميع مجيب.
ودمتــم ســالمين محفوظيــن والســالم عليكــم 

والدكمورحمة هللا وبركاته. 
حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

وتلقــى رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة برقيــة 
األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي  مــن  تهنئــة 
النائــب األول لرئيــس مجلس الوزراء صاحب 
آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي  الســمو 
خليفــة بمناســبة حلــول شــهر رمضــان المبارك 

فيما يلي نصها: 
الوالــد  العزيــز  العــم  الملكــي  الســمو  صاحــب 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة حفظه هللا 

ورعاه
رئيس مجلس الوزراء 

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
يســعدني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 
أن أرفــع إلــى ســموكم أســمى آيــات التهانــي 

والتبريــكات بهــذا الشــهر الفضيــل، داعًيــا هللا 
ســبحانه وتعالــى فــي هــذا الشــهر الكريــم أن 
لمملكــة  ويحقــق  ويرعاكــم  ســموكم  يحفــظ 
البحريــن كل تقــدم ورفعــة، وأن يعيــد هــذه 
المناسبة الكريمة على أبناء المملكة واألمتين 
العربية واإلســالمية بالخيــر واليمن والبركات 

إنه سميع مجيب. 
ودمتم سموكم سالمين موفقين... 

ابنكم
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وبعــث صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي 
ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول 

لرئيس مجلس الوزراء هذا نصها:
صاحــب الســمو الملكــي االبــن العزيــز األميــر 

سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه
 ولي العهد نائب القائد األعلى

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد...

فلقد اطلعنا بمزيد التقدير على برقية سموكم 
رمضــان  شــهر  بحلــول  لنــا  المهنئــة  الطيبــة 

المبارك.
وإنــه ليســرنا فــي هــذه المناســبة الكريمــة أن 
نعرب لســموكم عن شــكرنا لمشــاعركم النبيلة 
التــي نعتــز بها كثيــًرا، داعين هللا عــز وجل أن 
يعيــد مناســبة هــذا الشــهر الفضيــل وأمثالهــا 
عليكــم وعلــى شــعبنا العزيــز واألمــة العربيــة 

واإلسالمية بوافر اليمن والخير والبركات. 
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

المنامة - بنا

سمو ولي العهد سمو رئيس الوزراء جاللة الملك

المنامة - بنا

بيــن  هاتفيــة  اتصــاالت  جــرت 
الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل 
الملــك حمد بن عيســى آل خليفة 
المملكــة  عاهــل  أخيــه  مــن  وكل 
العربية الســعودية الشقيقة خادم 
الحرمين الشــريفين الملك سلمان 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وأخيــه 
الشــقيقة  الكويــت  دولــة  أميــر 
صبــاح  الشــيخ  الســمو  صاحــب 
وأخيــه  الصبــاح  الجابــر  األحمــد 
العربيــة  رئيــس جمهوريــة مصــر 
السيســي  عبدالفتــاح  الشــقيقة 
فلســطين  دولــة  رئيــس  وأخيــه 
الشــقيقة رئيس اللجنة التنفيذية 
الفلســطينية   التحريــر  لمنظمــة 
محمود عبــاس وأخيه ولي العهد 
ســمو  الشــقيقة  الكويــت  بدولــة 
الجابــر  األحمــد  نــواف  الشــيخ 
رئيــس  نائــب  وأخيــه  الصبــاح 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة 
الشــقيقة رئيــس مجلس الــوزراء 
حاكم دبي صاحب الســمو الشيخ 

مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد 
وأخيــه ولــي عهــد أبوظبــي نائب 
القائــد األعلــى للقــوات المســلحة 
بدولــة اإلمــارات العربية المتحدة 
الشــقيقة صاحــب الســمو الشــيخ 
محمــد بــن زايــد آل نهيــان وأميــر 
بالمملكــة  الشــرقية  المنطقــة 
العربية الســعودية صاحب السمو 
الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف 
بــن عبــد العزيــز آل ســعود وأميــر 
الســمو  صاحــب  تبــوك  منطقــة 
الملكي األمير فهد بن ســلطان بن 

عبدالعزيز آل سعود.
وتم في االتصاالت تبادل التهاني 
والتبريكات بمناسبة شهر رمضان 
المبــارك، داعيــن المولــى عز وجل 
أن يعيــد هــذه المناســبة المباركــة 
وعلــى  البحريــن  مملكــة  علــى 
هــذه الــدول الشــقيقة بالمزيد من 
االزدهــار والرفعــة والتقدم وعلى 
واإلســالمية  العربيــة  األمتيــن 

بالخير واليمن والبركات.

جاللـة الملك يتبـادل التهاني 
مع قادة الدول العربية
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أكد رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، لدى اســتقبال 
ســموه عــددا مــن أعضــاء مجلــس النــواب، أن ترســيخ األمــن واالســتقرار، يحمــي ويصــون 
مكتســبات الوطــن، ويعــزز مــن جهــود البنــاء والتنميــة، وهــي مســؤولية تتحملها الســلطتان 
التنفيذية والتشريعية، فهما شريكان معا في مواجهة مختلف التحديات، ويد واحدة تبني 

من أجل حاضر ومستقبل الوطن.

وشــدد ســموه على أن اتحاد الكلمة والتعاون 
فيمــا بيــن الســلطتين التنفيذية والتشــريعية 
هــو الطريــق الــذي يحقــق النجــاح واإلنجــاز، 
وأن آراء النــواب ومواقفهــم عــون للحكومــة، 
مــن  وال يمكــن االســتغناء عنهــا، والحكومــة 
جانبهــا لــم ولن تتأخر في دعــم العمل النيابي 
العمــل  مــن  مزيــد  نحــو  ودفعــه  ومســاندته 

والنجاح.
وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء 
قــد اســتقبل بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس 
حيــث  النــواب،  مجلــس  أعضــاء  مــن  عــددا 
تطرق سموه معهم إلى عدد من الموضوعات 

والقضايا التي تهم المواطنين.
وخــال اللقــاء، أكــد ســموه أن التواصــل بيــن 
أبنــاء البحريــن هــي قيم متأصلــه في مجتمع 
فــي  يؤثــر  أن  أحــد  يســتطيع  وال  البحريــن، 

ترابطنا وتماسكنا مهما كانت الظروف.
تهــم  التــي  األمــور  كافــة  “إن  ســموه  وقــال 
المواطنيــن فــي االقتصــاد والسياســة تحتاج 
إلــى مزيــد مــن التنســيق والتعــاون للحفــاظ 
علــى المنجــزات الوطنية وتعظيم مكتســبات 
وال  سياســة  دون  اقتصــاد  فــا  المواطنيــن، 
سياســة بــدون اقتصــاد، ولكن هنــاك أولويات 
تتقــدم علــى األخــرى، لمــا فيــه صالــح الوطن 

وشعبه”.
وأضــاف ســموه “إننا ســنبذل كحكومــة جهدا 
متواصــا وعزيمــة ال تنقطــع؛ من أجــل تنفيذ 
رؤى وتوجيهات عاهل الباد صاحب الجالة 
الملــك حمــد بن عيســى آل خليفــة، في كل ما 
يســهم فــي تحقيــق المزيد من الرفــاه لحاضر 

ومستقبل أبناء البحرين واألجيال القادمة”.
بأعضــاء  الملكــي  الســمو  صاحــب  وأشــاد 
مجلــس النــواب ومــا يولونــه من حــرص دائم 
علــى التعــاون مع الحكومة فــي كل ما يخص 
ســموه  ودعــا  والمواطنيــن،  الوطــن  شــؤون 
النــواب إلــى أن يكونــوا يــدا واحــدة وتوجهــا 
واحــدا فــي كل مــا يخــدم مصلحــة البحريــن، 
مؤكــدا ســموه لهم أنهــم ســيجدون كل الدعم 

والمساندة من جانب الحكومة.
ونــوه ســموه إلــى أنــه يحــرص شــخصيا على 
التشــريعية،  الســلطة  مــع  التعــاون  تعزيــز 
واألجهــزة  للــوزراء  التوجيهــات  جميــع  وأن 
التعــاون  ضــرورة  علــى  تشــدد  الحكوميــة 
الســلطة  أعضــاء  مــع  المشــترك  والتنســيق 

التشريعية.
وأكــد ســموه أن الوصــول إلــى مــا نرجــوه من 
مســتقبل أفضــل للمجتمــع وازدهــاره، يحتاج 
إلى أن يكون التعاون والتفاهم بين السلطات 
فــي أعلــى درجاتــه، وأن الحكومة في ســبيل 
ذلــك تحــرص على تعزيز التعاون مع الســلطة 
التشــريعية فــي كل ما يخــدم مصلحة مملكة 

البحرين وشعبها.
لــكل  الحكومــة  دعــم  علــى  ســموه  وشــدد 
فــي صالــح تطويــر  التــي تصــب  التوجهــات 
المســيرة التنمويــة والحفــاظ علــى ديمومتها 
بمــا يعــزز مــن المكتســبات التــي تحققــت في 
مختلــف المجــاالت، معربا ســموه عــن تقديره 
الســلطة  أعضــاء  بــه  ينهــض  الــذي  للــدور 
التشريعية في ترسيخ مسيرة العمل الوطني 
وتحقيــق تطلعــات الموطنيــن الصالــح العــام 

الدســتورية  لصاحياتهــم  ممارســتهم  عبــر 
وسعيهم الحثيث للتعبير عن تطلعات اإلرادة 

الشعبية.
وأشــار ســموه إلــى أن البحرين مــرت بالعديد 
مــن األحــداث التــي أكســبتها القــوة والصابة 
فــي التعامــل مــع مختلــف التحديــات، وقــال 
“مــن لــم يتعلم مــن دورس الماضــي، ال يمكنه 

أن يأمن على حاضره ومستقبله”.
خالــص  عــن  النــواب  أعــرب  جانبهــم،  مــن 
شــكرهم وتقديرهــم لصاحــب الســمو الملكــي 
الدائــم  علــى حــرص ســموه  الــوزراء  رئيــس 
علــى االلتقــاء بهــم؛ مــن أجــل تعزيــز مســيرة 
العمــل الوطنــي، مؤكديــن أن نهــج ســموه في 
إدارة العمــل الحكومــي القائــم علــى التواصل 
التجربــة  تطويــر  فــي  أســهم  النــواب  مــع 
البحريــن وجعلهــا  فــي مملكــة  الديمقراطيــة 
تكتســب طابعــا خاصــا في التفاهــم اإليجابي 
بين الســلطتين، وهو األمــر الذي يعود بالخير 

على الوطن وشعبه.
وأشــادوا بمــا يوليــه ســموه مــن اهتمــام عبــر 

واألجهــزة  للــوزارات  المســتمرة  توجيهاتــه 
الحكوميــة المختلفــة بــأن يكــون التعــاون هو 
األســاس في العاقة مع الســلطة التشــريعية، 
مؤكديــن أن ذلــك ســاعد فــي حلحلــة العديــد 
مــن الملفــات التــي تهــم الوطــن والمواطنيــن، 
النــواب علــى  إلــى حــرص مجلــس  منوهيــن 
جميــع  فــي  الحكومــة  مــع  التعــاون  تعزيــز 
نهضــة  أجــل  مــن  ســويا؛  والعمــل  الملفــات 

البحرين وازدهارها.
وتقديرهــم  شــكرهم  خالــص  عــن  وأعربــوا 
لســموه علــى زيارته الكريمة لســماحة الســيد 
عبــدهللا الغريفي، وكل ما يقوم به ســموه من 
جهــود لصالــح الوطــن وشــعبه، مؤكديــن أن 
هــذه الزيــارة كان لها األثــر الطيب في نفوس 

الجميع.
وقالــوا “إن ســموه هو المظلــة الجامعة ألبناء 
الوطــن، وإنهــم يتشــرفون دائما بلقاء ســموه، 
واالســتماع إليــه واالســتفادة ممــا يحظــى به 
ســموه مــن خبــرة وتجربــة أســهمت وال تــزال 
في االرتقاء بالوطن في مختلف المجاالت”.

المنامة - بنا

ترسيخ األمن واالستقرار يحمي ويصون مكتسبات الوطن
ـــروف ـــت الظ ـــا كان ـــا مهم ـــي ترابطن ـــر ف ـــد أن يؤث ـــتطيع أح ـــوزراء: ال يس ـــس ال ـــمو رئي س

البحرين مرت 
بالعديد من األحداث 

التي أكسبتها 
القوة والصالبة

األمور االقتصادية 
والسياسية تحتاج 

إلى مزيد من 
التنسيق والتعاون

اتحاد كلمة 
السلطتين التنفيذية 

والتشريعية يحقق 
النجاح واإلنجاز

من لم يتعلم من 
دورس الماضــي 

ال يأمن على 
حاضره ومستقبله

يف أي سنة تأسست أسواق ميدوي؟

تابعونا عىل

١سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

١٩٦٢١٩٧٠

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

النواب يشكرون 
سموه على 

زيارته الكريمة 
إلى الغريفي

النواب: سمو 
رئيس الوزراء 

المظلة الجامعة 
ألبناء الوطن
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العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني مع القادة
الــمــبــارك رمــضــان  شــهــر  بــحــلــول  واإلســامــيــة  ــة  ــي ــرب ــع وال الخليجية  الــــدول  تهنئة 

تبــادل عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة ورئيس الــوزراء صاحب 
السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 

وولــي العهــد نائــب القائــد األعلى النائــب األول 
لرئيــس مجلــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة برقيات تهنئة 

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مع إخوانه 
قــادة الــدول الخليجيــة والعربيــة واإلســالمية 

الشقيقة والصديقة. 

الــوزراء  رئيــس  الملــك وســمو  وأعــرب جاللــة 
وســمو ولــي العهــد فــي البرقيــات عــن أطيــب 
تهانيهــم وخالــص تمنياتهم لهــم موفور الصحة 

يعيــد  أن  عــز وجــل  المولــى  والســعادة، داعيــا 
المناســبة الكريمــة علــى هــذه الــدول وشــعوبها 

بوافر الخير واليمن والبركات.

المنامة - بنا

المنامة - بنا

تلقــى عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفة ورئيس الــوزراء صاحب 
آل  بــن ســلمان  األميــر خليفــة  الملكــي  الســمو 
خليفــة وولــي العهد نائب القائــد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو 
خليفــة   آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 
برقيــات تهنئــة بمناســبة حلــول شــهر رمضــان 
المبــارك مــن كبار أفراد العائلــة المالكة الكريمة، 
ورئيســي مجلسي النواب والشــورى، والوزراء 
والوجهــاء  المملكــة،  فــي  المســؤولين  وكبــار 
واألعيــان وأعضاء مجلســي النواب والشــورى، 
والمحافظيــن،  البلديــة  المجالــس  وأعضــاء 

وســفراء مملكة البحرين في الخارج، ورؤســاء 
البعثــات الدبلوماســية المعتمدين لدى المملكة، 
واألنديــة  واالتحــادات  الجمعيــات  ورؤســاء 

الرياضية والمواطنين.
وعبــر الجميع في برقياتهم عن أطيب تهانيهم 
وخالــص تمنياتهــم لجاللة الملك وســمو رئيس 
الــوزراء وســمو لــي العهــد بالمناســبة الكريمــة، 
عليهــم  يعيدهــا  أن  القديــر  العلــي  داعيــن هللا 
أعواما عديدة بموفور الصحة والسعادة وعلى 
مملكــة البحرين وشــعبها الوفــي بالخير واليمن 
والبــركات فــي ظــل قيــادة جاللة الملــك وعلى 

األمتين العربية واإلسالمية بالعزة والمنعة.

... ويتلقون تهاني كبار أفراد العائلة المالكة والمسؤولين

تتقدم شركة البحرين للتسهيالت التجارية
 بأسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى مقام

الملك حمد بن عيسى آل خليفة الجاللة  حضرة صاحب 
ملك البالد المفدى حفظه ا� ورعاه

الملكي األمير  خليفة بن سلمان آل خليفة وصاحب السمو 
رئيس الوزراء الموقر حفظه ا� ورعاه

خليفة آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  وصاحب 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه ا� ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة
حلول شهر رمضان المبارك

كل ع��ام وأنت�ُم بخ�ي��ر

bcfc_social

المنامة - بنا

تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  ورئيــس 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل 
خليفة وولي العهد نائب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة  برقيــات تهنئــة 
بمناســبة حلول شــهر رمضــان المبارك 
مــن كل مــن رئيــس الحــرس الوطنــي 
الفريــق الركن ســمو الشــيخ محمد بن 
عيسى آل خليفة، ورئيس نادي راشد 

للفروســية وسباق الخيل سمو الشيخ 
عبــدهللا بن عيســى آل خليفــة، ووزير 
شــؤون الديــوان الملكي ســمو الشــيخ 
علي بن عيســى آل خليفة رفعوا فيها 
أســمى آيات التهانــي والتبريكات إلى 
جاللــة الملــك وســمو رئيــس الــوزراء 
وســمو ولي العهد بالمناســبة المباركة، 
داعيــن الباري جلت قدرته أن يعيدها 
والســعادة  الصحــة  بموفــور  عليهــم 
وعلى مملكة البحرين وشــعبها الكريم 
باليمــن  واإلســالمية  العربيــة  واألمــة 

والخير والبركات.

... ويتلقون تهاني أشقاء جاللة الملك
المنامة - بنا

تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملــك حمد بن عيســى آل خليفة 
ورئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األميــر خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة وولــي العهــد نائب القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة 
برقيــات تهنئــة بمناســبة حلول شــهر رمضان المبارك من كل من ســمو 
الشــيخ أحمد بن محمد بن ســلمان آل خليفة، وســمو الشــيخ حمد بن 
محمد بن ســلمان آل خليفة، وســمو الشــيخ خالد بن محمد بن ســلمان 
آل خليفــة، معبريــن عــن أطيــب التهاني والتبريكات إلــى جاللة الملك 
وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد بحلول الشهر الكريم، مبتهلين 
إلى المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناســبة الكريمة عليهم بوافر 
الصحــة والســعادة وعلــى وطننــا العزيــز واألمــة العربيــة واإلســالمية 

بالعزة والخير والبركات.

... ويتلقون تهاني أنجال محمد بن سلمان

جاللة الملك يتلقى برقية شكر من وزير العمل
تلقــى عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة، برقية شــكر وامتنان من وزير العمــل والتنمية االجتماعية 
جميــل حميــدان، وذلــك بمناســبة رعايــة جاللتــه الحتفــاالت يــوم 

العمال العالمي في مملكة البحرين. هذا نصها:
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين المفدى حفظه هللا ورعاه
 يسعدني أن أرفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات الشكر واالمتنان 
علــى تفضــل جاللتكــم برعايــة احتفــاالت يــوم العمــال العالمي في 
مملكــة البحريــن، التي أقامها االتحاد العام لنقابات عمال البحرين، 
واالتحــاد الحــر لنقابات عمال البحرين، حيــث تعكس هذه الرعاية 
الكريمــة اهتمام جاللتكم ودعمكم الالمحدود للطبقة العاملة التي 
ســاهت فــي بنــاء ونهضة مملكــة البحرين، وحققــت تطلعاتكم في 

مختلف مواقع التنمية واإلنتاج.

 كما ويشرفني أن أنقل لجاللتكم تحيات أبنائكم العمال المكرمين 
فــي هــذا اليــوم، الذين أســعدهم التكريم تحت رعايتكم الســامية، 
الذيــن عبــروا عن أصدق مشــاعر الــوالء واالمتنان تجــاه جاللتكم، 
منوهيــن بوقوفكم ســنًدا ومعيًنا ونصيًرا لعمــال البحرين، مما كان 
له عظيم األثر في نيلهم المزيد من الحقوق المكتسبة والمتوافقة 
والمبــادرات  بالسياســات  مشــيدين  الدوليــة،  العمــل  معاييــر  مــع 
والبرامــج التــي تطلقها حكومتكم الموقرة برئاســة صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء 
الموقــر، ومتابعــة ومســاندة صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة، ولي العهــد، نائــب القائد األعلــى النائب االول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء، حفظهما هللا، لتنفيــذ توجيهات جاللتكم 
ا ومتماســًكا وقادًرا على توفير  في تطوير ســوق العمل وجعله قويًّ
المزيــد من فرص العمل الالئقة والمناســبة للمواطنين في مختلف 
التخصصات والمجاالت وتحقيق المزيد من المكتسبات والحقوق 

العمالية.

 لقــد اســتذكر العمــال فــي هــذا اليــوم المســيرة التنمويــة الشــاملة 
فــي عهــد جاللتكــم حفظكــم هللا، وما شــهدته مملكــة البحرين من 
إصالحات في مختلف المجاالت التشــريعية والتنفيذية، ما ساهم 
فــي تعزيــز المكتســبات العمالية وترســيخ حقوق أطــراف اإلنتاج، 
حيــث ســطرت الطبقة العاملة في البحريــن خالل عهدكم الميمون 
أروع األمثلة في التفاني والعطاء واإلنتاج، لترتقي المملكة بفضل 
تلــك الســواعد إلــى مصــاف الــدول المتقدمــة علــى صعيــد البنــاء 

والتنمية.
وفي الختام، ال يسعنا إال أن نبتهل إلى هللا عّز وجّل بأن يحفظكم 
ذخًرا لهذا الوطن وأن يديم عليكم نعمة الصحة والعافية لمواصلة 
قيــادة المســيرة التنموية الشــاملة، وتحقيق المزيــد من اإلنجازات 

الوطنية تحت قيادتكم الحكيمة.

جميل بن محمد علي حميدان
وزير العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - بنا
المنامة - بنا

جــرى اتصــال هاتفــي مســاء أمــس بيــن رئيــس الــوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة وأخيــه أمير دولــة الكويت 
الشــقيقة صاحب الســمو الشــيخ صباح األحمد الجابر الصباح، إذ تبادل 
ســموهما فيه التهاني بمناســبة شــهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز 
وجــل أن يحفــظ البلديــن والشــعبين الشــقيقين وأن يعيــد عليهمــا هــذه 

األيام المباركة بالخير واالزدهار.
كمــا جــرى اتصــال هاتفــي بيــن صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
وأخيــه ولي العهد صاحب الســمو الشــيخ نــواف األحمــد الجابر الصباح 
وأخيه  رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة سمو الشيخ جابر 
المبــارك الصبــاح، إذ تبــادل ســموه معهمــا التهانــي والتبريكات بمناســبة 
شهر رمضان الفضيل، داعين هللا سبحانه وتعالى أن ينعم على البلدين 
والشــعبين الشــقيقين فــي هــذه المناســبة الســعيدة بمزيــد مــن الرخــاء 
والتقدم وأن يعيدها على األمتين العربية واإلسالمية بالخير والبركة.

سمو رئيس الوزراء يتبادل 
التهاني مع القيادة الكويتية



وزير الداخلية: جاللة الملك وفر الحياة الكريمة لرجال األمن
توزيع وحدات “الُعليم اإلسكاني” بمدينة خليفة على الضباط المستفيدين

شهد وزير الداخلية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدهللا آل خليفة، ووزير 
اإلســكان باســم الحمر، صباح أمس حفل توزيع وحدات مشــروع الُعليم 

اإلسكاني بمدينة خليفة على الضباط المستفيدين بوزارة الداخلية.

وزيــر  تقــدم  المناســبة،  وبهــذه 
الشــكر  آيــات  بأســمى  الداخليــة، 
والعرفان إلــى عاهل البالد صاحب 
عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
جاللتــه  رعايــة  علــى  خليفــة،  آل 
لرجــال  الكريمــة  الحيــاة  وتوفيــر 
الدعــم  حلقــات  إطــار  فــي  األمــن، 
والمســاندة التي تحظى بها شرطة 
البحريــن، وتقديــرا لعطائهم الممتد 
األرواح  وصــون  الواجــب  ألداء 
علــى  والحفــاظ  والممتلــكات 

المنجزات الوطنية.
وأعــرب وزيــر الداخليــة عن شــكره 
اإلســكان  لوزارتــي  وتقديــره 
البلديــات  وشــؤون  واألشــغال 
وهيئــة  العمرانــي،  والتخطيــط 
فــي  لتعاونهــم  والمــاء،  الكهربــاء 
اإلســكاني،  المشــروع  هــذا  انجــاز 
الزمنــي  الجــدول  وفــق  وإتمامــه 
والمواصفــات  وبالمعاييــر  المحــدد 

المطلوبة.
مــن جهته، أعرب الحمر عن خالص 
شــكره وامتنانــه لصاحــب الجاللــة 
الملك على الرعاية الســامية للملف 
اإلســكاني، معربا عن تهانيه لوزارة 
الداخليــة على توزيــع وحدات هذا 
المشــروع ال ســكاني على الضباط 
المســتفيدين. ويقع مشروع الُعليم 
علــى  خليفــة  بمدينــة  اإلســكاني 
مســاحة كليــة تصــل إلــى 237 ألف 
 ٥٨٧ ويشــمل  تقريبــا،  مربــع  متــر 

وحدة ســكنية، جــرى توزيعها على 
الضبــاِط المســتفيدين وفق تطبيق 
أعمــال  وشــملت  للمعاييــر،  دقيــق 
 40 فــي  ُأنجــز  والــذي  المشــروع، 
شهرا، تهيئة األرض وبناء الوحدات 

السكنية والبنية التحتية.
وأعربت لجنة الخدمات اإلسكانية 
بــوزارة الداخليــة، في الكلمــة التي 
للشــؤون  المســاعد  الوكيــل  ألقاهــا 
اإلدارية العميد شمســان البوعينين 
والتقديــر  الشــكر  خالــص  عــن 
وعظيــم االمتنــان لوزيــر الداخليــة 
علــى رعايتــه الكريمــة وتوجيهاتــه 
كريمــة  حيــاة  لتوفيــر  الســديدة 
الداخليــة، منوهــا  لمنتســبي وزارة 
والمســاندة،  الدعــم  هــذا  أن  إلــى 
مســيرة  لمواصلــة  دافعــا  يشــكل 
العطــاء واإلنجــاز فــي ســبيل رفعة 

الوطن والحفاظ على مكتسباته.
اإلســكاني،  المشــروع  أن  وأوضــح 
معاييــر  أحــدث  وفــق  إنجــازه  تــم 
البنــاء والســالمة العامــة، وروعــي 
فــي توزيــع وحداتــه علــى الضبــاِط 
دقيــق  تطبيــق  المســتفيدين، 
المعمــول  واالشــتراطات  للمعاييــر 

بها.
بعد ذلك، تم عرض فيلم تســجيلي 
اإلســكاني  الُعليــم  مشــروع  عــن 
يتضمــن  والــذي  خليفــة،  بمدينــة 
وحــدات ســكنية بجانــب عــدد مــن 
المرافــق مــن بينهــا حدائــق، جامــع، 

محــالت تجاريــة، صالة مناســبات، 
وعيــادة  أطفــال  ريــاض  مدرســة، 
بنــاء  إطــار  فــي  ويأتــي  طبيــة، 
مجتمعات مستدامة، تحظى بكافة 

الخدمات األساسية والمرافق.
فــي ســياق متصــل، أعــرب الضباط 
المستفيدون من وحدات المشروع 
اإلسكاني عن جزيل الشكر والتقدير 
علــى الدعم والرعايــة، التي يحظى 
بهــا رجــال األمــن مــن جانــب وزيــر 
الداخليــة، منوهين إلى أن منظومة 

الرعاية المتكاملة، التي تلقى دعمه 
التطويــر  إســتراتيجية  إطــار  فــي 
والتحديــث المعمول بهــا في وزارة 
وحافــزا  دافعــا  تعــد  الداخليــة، 
النهــوض  فــي  للمضــي قدمــا  قويــا 
بالمســؤوليات وأداء الواجبــات من 

أجل خدمة الوطن. 
الداخليــة  وزيــر  قــام  ذلــك،  بعــد 
المســتفيدين،  الضبــاط  بتســليم 
مفاتيح الوحدات السكنية التي تم 

تخصيصها لهم.

وزير الداخلية يشهد حفل توزيع وحدات مشروع الُعليم اإلسكاني بمدينة خليفة على الضباط المستفيدين

المنامة - وزارة الداخلية

هنــاك مــن الشــخصيات مــن يعجــز القلم واللســان عن إعطائهــا حق قدرهــا، وهناك من 
المواقف والقضايا ما يحتاج مجلدات ومجلدات لتحتوي أبعادها وتشــفي الغليل في 
الحديــث عنهــا، فمــا بالنــا إذا كنــا بصــدد الحديــث عن قائــد حكيم وزعيم فــذ ومعطاء 
بحجم وثقل رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان ال خليفة 
ودوره وكرمــه الواســع والالمحــدود وحبــه وعشــقه ألبنــاء هــذا الوطــن وأفــراد هــذا 
الشــعب، فإنه الختبار صعب، حيث إن الحديث ســيطول بنا، بل وســيطول كثيًرا ما ال 

طاقة لهذه السطور القليلة الستيعابه.
ولقــد جــاء األمــر الكريــم لســموه بمضاعفة قيمــة المســاعدة االجتماعيــة التي تصرف 
لمســتحقي الضمان االجتماعي، ولمســتحقي مخصصات اإلعاقة، لتجســد ملمًحا مهًما 
مــن مالمــح شــخصية ســموه، فهــي لفتــة كريمــة مــن أميــر كريم وجــاءت بعــد مكرمة 
رمضانية كريمة من سموه، حرصا على توفير مختلف سبل العيش الكريم ألبناء هذا 

الشعب في شهر رمضان المبارك.
إن مثــل هــذه المــكارم واألوامــر الفياضة بالحــب للوطن وأهله، هي نهج ثابت لســموه 
الذي يقدم نموذًجا دائما لفعل الخير، فهي مكارم متكررة وأوامر مستمرة منذ سنوات 

وسنوات وتجد كل التقدير واالمتنان من أبناء الوطن الكرام.
فقبيل كل شــهر رمضان، يغدق ســموه على األســر المتعففة ومحدودة الدخل بأطنان 
هائلة من المواد الغذائية الرئيســة التي يحتاجها كل بيت، فتطمئن وتســعد بها قلوب 
اآلالف من األســر، وتشــعرهم بأن هناك من يقف معهم ويشــعر بحاجتهم ويســعى بكل 

جهده لتلبيتها.
ليــس هــذا بغريــب علــى من يأمــر على الــدوام بتقديم الــدواء والعــالج للمرضى، ومن 
يتحمل من جيبه الخاص عالج المحتاج، ومن يوجه المسؤولين ألن تكون احتياجات 
المواطنيــن وأناتهــم لها األولوية القصوى في االهتمــام والمعالجة والبحث والمتابعة، 
فهذا هو دأب المسؤول األول الذي يحرص على ترسيخ الحماية االجتماعية، فسموه 

هو ينبوع الخير المتدفق لجميع أبناء الوطن.
إن كل بقعــة مــن بقــاع الوطن تشــهد بعطاء وبذل ســموه بمشــاريع تنمويــة ومبادرات 
خيرة وعطايا ومكارم ســخية تعكس نهًجا حكيًما لســموه يعلي من المواطن ويجعله 

في صدارة األولويات وعلى رأس االهتمامات.
فرغــم كثــرة المشــاغل والمســؤوليات، فإنهــا ال تحــول أبــدا بيــن ســموه وبيــن أبنائــه 
المواطنيــن والقــرب منهم، وال بين حرص ســموه على تفقد أحوالهم واالطالع بنفســه 

على سير المشاريع التي يتم إنجازها.
هناك فلســفة تنموية وإنســانية رفيعة تقف وراء هذا الجهد وهذا العطاء، وهي إيمان 
ســمو رئيس الوزراء بأن اإلنســان هو أســاس أي عملية حضارية، وهو محور كل تقدم 
حقيقــي وركيــزة كل تنمية مســتدامة، لذا فإن ســموه يحرص على تســخير اإلمكانات 

لتوفير الحياة الكريمة ألبناء الوطن.
والالفــت الحكيــم فــي هذا النهج الكريم هو حرص األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة 
على تواصل العطاء وتنوعه، فأبناء وأحفاد ســموه حفظهم هللا جميعا يســيرون على 
هــذا النهج الســديد ويقدمون نماذج مضيئــة ويترجمون مثال أعلى في العمل الخيري 
والتواصل مع الشــعب وإنجاز المبادرات االجتماعية والمشــاريع اإلنســانية التي تعلي 

من المواطن وتهتم بمستوى معيشته ورعايته وتحصينه ضد كل صعوبات الحياة.
وال يســعني فــي الختــام إال أن أرفــع كل الشــكر واالمتنــان لألميــر خليفــة بــن ســلمان 
آل خليفــة علــى اهتمامــه الكبيــر المتواصل ومســاعيه الدءوبــة لتوفير الحيــاه الهانئة 

للمواطنين، أطال هللا عمره وأمده بموفور الصحة والعافية.
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الخير المتدفق * صالح بوحسن
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مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

تلبيــًة لرغبــة الطفــل ضيــاء ســليمان 
)بابــا  ياســين  محمــد  أطلقهــا  التــي 
التواصــل  وســائل  عبــر  ياســين( 
االجتماعــي، والتي عّبر خاللها الطفل 
عــن رغبتــه فــي مقابلــة وزيــر التربية 
والتعليــم ماجــد النعيمــي وااللتحــاق 
بمقاعــد الدراســة، قــام الوزيــر صبــاح 
أمــس، بزيــارة إلــى الطفل فــي منزله، 
وتمنى لــه التوفيق والشــفاء العاجل، 
توفيــر  علــى  الــوزارة  مؤكــدا حــرص 
المقعــد الدراســي لجميــع الطلبــة بمن 

ظــروف  مــن  يعانــون  الذيــن  فيهــم 
التســهيالت  جميــع  وكذلــك  صحيــة، 

التي تمكنهم من مواصلة دراستهم.
مــن جانبهــا، أعربــت أســرة الطفل عن 
شــكرها للمبادرة التي قــام بها الوزير، 
وزيارتــه التــي يقدرونها بــكل اهتمام، 
الصحيــة.  ابنهــم  ألوضــاع  ومتابعتــه 
)بابــا  ياســين  محمــد  أشــاد  وبــدوره، 
لنــداء  الوزيــر  باســتجابة  ياســين( 
فــي  بزيارتــه  الطفــل ضيــاء وقيامــه 

منزله، ما كان لذلك أطيب األثر.

النعيمي يطمئن على الطفل ضياء

Û  لألســف، كلمــا بــدأت مرحلــة جنينيــة ألمــل إزالــة الوجــع وتهنــأ األمهــات
التنظيــرات  بــدأت  ألبنائهــم،  نســبية  ولــو  منتظــرة  بفرحــة  واآلبــاء 
اإلكسســوارية فــي التنظيــر الرومانســي الثــوري، والقائمــة علــى حــرق 
المراحــل. والغريــب تشــترط تــداول الســلطة، وهــم يعيشــون فــي أســوأ 
األنظمــة تتخــذ مــن األيديولوجيــا طريًقــا للقمع كمــا طــرح الكواكبي: إن 
أســوأ اســتبداد هــو االســتبداد الدينــي، وال يوجــد دكتاتوريــة أشــرس 
مــن ديكتاتوريــة اإلســالم السياســي، والــذي اإلســالم منه بــراء. يعطون 
ألنفســهم الحــق فــي الوصايــة علــى الكــون، وكأنهــم أوصيــاء مــن هللا 
يمتلكــون أختامــه. دور السياســي الحكيــم أن يجّنــب النــاس المحارق ال 
أن يورطهــم ثــم يكثــر عليهــم الخــالص. مجرد صــدر القرار الســامي من 
جاللــة الملــك بتثبيــت جنســيات 551 محكوًمــا حتــى شــّنت الحــروب 
اإلعالميــة مــن كل مــكان، لبنان وإيران والعراق ولنــدن لوأد أي إضاءات 
وطنيــة. مســاكين هم أمهاتنــا وآباؤنا كلما الح أفق بعــودة أبنائهم لعودة 
فرح، ولو بهدوء راحت تنظيرات الخطابات الرومانسية الثورية تعرقل 
كل الجهــود الحكيمــة وتصنع التعجيز. يتعاطون مــع وجع الناس، وكأنه 
شيء تافه وكأن مصائر الناس أكياس قش ملقاة على األرصفة ال قيمة 
لها. فهل فكروا في وجع هؤالء األمهات قبل إرسال خطاباتهم الحالمة؟ 
هل يمتلكون جرأة االعتراف بخطأ توريط الناس في مســالخ السياســة، 
وكان فــي يدهــم كل الفــرص مــن المشــاركة ووضع يدهم بيــد الحكم بال 
بطــوالت عنتريــة؟. وهــل يتحملــون انتكاســة أي فــرج، وماذا ســيقولون 
للمجتمع لو تراكم الحزن؟ فعاًل مســاكين هم في السياســة وفن الممكن. 
بعضهــم للتــو فــي السياســة فتيــان ويــرون أنفســهم شــارل ديجــول أو 
تشرشل!! الناس تعبت من خطابات التنظيرات السياسية، والرومانسية 
الثورية، والعنتريات لم تزد الوطن إال خسائر. يكفي من 2002 وهي من 
محرقــة إلــى محرقــة. مــن محارق المقاطعــات إلى محرقــة 2011 وأنتم 
تدفعونها الفواتير السياسية، وأنتم في أجمل العواصم متنعمون. أقول 
الناس ســتكفر ذات يوم بكل هذه الرطانات غير المســؤولة. أنتم تقتلون 
الفــرج، وتســلخون األمل.  لألســف نــاس بتبني وناس بتهدم، اإلحســاس 
بوجع الناس ليس بالتنظيرات وال باألسطوانات المشروخة. دعوا الناس 
تعيــش وتنعــم بالحيــاة.. غير قادريــن على إنجاح بــرادة أو إدارة مزرعة 
دواجن وتتحدثون عن شعب بأكمله. والغريب لم يقرأوا كتاًبا واحًدا في 
السياسة، والثقافة، وينظرون في قضايا مصيرية، وهم في مؤسساتهم 
بالخارج يمارسون استبداًدا ال حدود له حتى مع من هم يعيشون معهم. 
لن تهنأ البحرين مادام هناك رجال دين سياســيون. يجب تشــريع قانون 
فصــل رجــل الديــن عــن السياســة مــن الســنة والشــيعة، وفتــح المجتمع 
المدني على مصراعيه.. الناس ليســوا فئران تجارب. ســنين في الفشــل 
السياســي، وعبقريــة في قتل األمل. وإذا ســقط األمــل، ودفن الفرج في 
مقبــرة النســيان، لــن ينســى النــاس كل من ســاهم فــي قتله بكلمــة نابية، 
أو شــتم المبادريــن، أو دبــج خطــاب ســاهم في إعــالن وفاة هــذا الفرج. 
أو ســاهم فــي كســر فرحــة النــاس بــكل هــذه الهجمــة الشرســة. الصدمة 
ستجعل الناس تعيد حساباتها في كثير من مصداقية آرائهم السياسية 
الفاشــلة. أقــول لمنتقــدي أي أمــل نســعى لــه، نحن منــذ 2002 نعمل على 
إنجــاح ملفــات تمــس مصالح النــاس من تصديــق شــهادات جامعية إلى 
حــل ملفــات النــاس فــي اإلســكان والبطالــة والتقاعد إلــى تنويــر الناس. 
هــذا مــا نقدمه ولســنا طارئين، فماذا أنتم قدمتم غيــر إدخال الناس في 
المحــارق؟ أقــول للنــاس: لــن نيأس مــن صناعة فرح.  فمــن الذين صنعوا 
المحــارق، ودّفعــوا النــاس فواتير ال حصر لها؟ احتيــاط صبر الناس نفذ، 
وهــم مــا زالوا بالخارج يوزعون طرزانيتهم. أيها الناس، ُرّب وجع يوقظ 
الحكمــة. شــباب في الخارج للتو تفقســوا من البيضــة، وآخرون غارقون 
فــي الرومانســية يحــددون لكم مصائر أبنائكم. وهــم عباقرة في صناعة 
الخيبــات وتراكــم الفشــل السياســي..  مــن يرفــض أي تمهيــد فلتظهــروا 
عضالتكم في أبنائكم بداًل من الزج بأبناء الناس في المحارق. ولألسف، 
أبناؤهم يتم توفيرهم للجامعات، والتنعم بعواصم العالم، ويزفونهم في 
األعــراس، ثــم تنزلــون علينا ببرشــوت الوصاية ونحن فــي القرن الواحد 
والعشــرين ولســان حالكم )خيســوا وتعفنوا( في األوجاع. هم عنتريون 
في التنظيرات والرطانات اإلنشائية، تطلق لعوالم غير مسكونة بأحد.؟ 
منذ2002 وال برنامج لكم يقود لحياة. برامجكم ال تقود إال لثالثة مصائر: 
مقبــرة أو ســجن أو منفــى. تعيشــون أحلــى حياة وهم ميتــون. أدعو كل 
اآلبــاء واألمهــات المتضرريــن من محارق السياســات المتهــورة بالصراخ 
ــا والجــرأة بالضجيــج فــي كل مــكان ضــد أي خطاب ثــوري مراهقي  دويًّ
ينســف أي أمــل بالفــرج. ولتعلمــوا إذا مــات األمل فهو بســبب الخطابات 
البلدوزرية التي تعمل على قتل الجنين. ال يشــعر بالنار إال واطيها. أنتم 

الساهرون وهم النائمون.  يقول نزار قباني: نرتجل البطولة ارتجااًل..
Û  ،نقعــد فــي الجوامع تناباًل كســالى. أنعي لكم يا أصدقائــي: اللغة القديمة 

والكتب القديمة.
Û  ،أنعى لكم.. كالمنا المثقوب كاألحذية القديمة ومفردات السب والهجاء 

والشتيمة.
Û  أنعي لكم نهاية الفكر الذي قاد إلى الهزيمة. كلفنا ارتجالنا خمســين ألف 

خيمة جديدة. 
Û  نقــدم كل الشــكر والعرفــان لجاللــة الملك على قراره الســامي في تثبيت

الجنســيات ولســمو رئيــس الــوزراء على سياســته الحكيمة ولســمو ولي 
العهد على دعمه لكل إنجاز يقود البحرين نحو االزدهار والتقدم.

كي ال يذبح األمل 
بالمراهقات 

سيد ضياء الموسويالسياسية

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

تقدير إسهامات الباحثين البحرينيين
ــي ــاب ــه ــش رئـــيـــس “الـــمـــســـاحـــة” يــتــســلــم مـــؤلـــفـــات الـــمـــطـــوع وال

أشاد رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري الشيخ سلمان بن عبدهللا آل خليفة بما 
قدمــه عبــدهللا المطوع من إســهام كبير في مراحل حياتــه البحثية والعملية في مجال 
التربية والتعليم، وما أســهمه في تطور برامج وخطط التعليم أثناء تقلده بالمناصب 

الحكومية المتعددة في وزارة التربية والتعليم.

مكتبــه  فــي  اســتقباله  لــدى  ذلــك  جــاء 
عبــدهللا المطــوع، الذي أهداه نســخة من 
كتابيــن، األول كتابــه “مــن تربيــة القريــة 
مــن  تطــرق  الــذي  الدولــة”،  تربيــة  إلــى 
خاللــه لمســيرته التعليميــة فــي مختلــف 
المراحــل الدراســية، وحتــى فتــرة عملــه 
فــي وزارة التربيــة والتعليــم، وصوال إلى 
مرحلــة التقاعــد. والكتــاب الثاني بعنوان 
الــذي  “مــاذا قالــت النجمــة األســبوعية”، 
ثــم  ومــن  المعــارف  دائــرة  أخبــار  يوثــق 
وزارة التربيــة والتعليــم فــي الفتــرة مــن 
العــام 1957 إلى العام 1973، وما تضمنه 
قيمــة  وأخبــار  معلومــات  مــن  التوثيــق 

توثــق حقبــة مهمــة فــي تاريــخ وإســهام 
التعليــم  مجــال  فــي  البحريــن  حكومــة 
فــي  التعليــم  بمناســبة مئويــة  وتطــوره، 

مملكة البحرين. 
وأعرب رئيس جهاز المساحة والتسجيل 
للمطــوع  وتقديــره  شــكره  عــن  العقــاري 
علــى اإلهــداء القيــم، مثنيــا على مــا بذله 
المطوع من بذله جهد مشــكور في إعداد 
هذيــن الكتابيــن، وما تضمنه الكتابان من 
معلومــات مهمــة لمراحل وســيرة حياته، 

وكذلك أخبار التعليم في تلك الفترة.
المســاحة  جهــاز  رئيــس  اســتقبل  كمــا 
والتســجيل العقاري صبــاح أمس بمكتبه 

بمبنــى الجهــاز فهد الشــهابي الــذي أهداه 
نسخة “محبوبتي البحرين”.

وأعرب رئيس جهاز المساحة والتسجيل 
للشــهابي  عــن شــكره وتقديــره  العقــاري 
علــى  مثنيــا  المتميــز،  اإلهــداء  علــى 
جهــد  مــن  الشــهابي  الباحــث  بذلــه  مــا 

ثقافــة  القيــم عــن  ومــا عكســه اإلصــدار 
الشــهابي  مشــيدا  وحضارتهــا،  البحريــن 
وجميــع الباحثيــن والكتــاب البحرينيين، 
وبإنتاجهم الفكري واألدبي والذي يســهم 
الثقافيــة  البحريــن  مكانــة  تعزيــز  فــي 

واألدبية.

الشيخ سلمان بن عبدالله مستقبال عبدالله المطوع

المنامة - جهاز المساحة والتسجيل العقاري

المنامة - ديوان الخدمة المدنية

تــرأس رئيــس ديــوان الخدمــة المدنيــة 
أحمــد الزايــد وفد البحرين المشــارك في 
االجتمــاع الـــ 16 لوزراء ورؤســاء أجهزة 
الخدمــة المدنية والتنمية اإلدارية لدول 
التعــاون بمســقط. وأقيــم حفــل  مجلــس 
خــاص لتكريــم الكفــاءات بقطاعــات الخدمة 
مجلــس  بــدول  اإلداريــة  والتنميــة  المدنيــة 
التعــاون تزامًنــا مــع انعقــاد االجتمــاع، إذ تــم 
تكريم 5 كفاءات وطنية من البحرين بوسام 
مجلــس التعــاون للخدمــة المدنيــة مــن نائب 
رئيــس الــوزراء لشــؤون مجلس الــوزراء في 
ســلطنة عمــان فهــد آل ســعيد، وهــم: وكيــل 
صبــاح  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزارة 
الدوســري، الرئيس التنفيــذي للهيئة الوطنية 

مريــم  الصحيــة  والخدمــات  المهــن  لتنظيــم 
الجالهمــة، الوكيــل المســاعد للطــرق بــوزارة 
والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون  األشــغال 
الرئيــس  نائــب  فخــرو،  هــدى  العمرانــي 
التنفيــذي للشــؤون اإلداريــة والماليــة بهيئــة 
ونائــب  الصادقــي،  محمــد  والمــاء  الكهربــاء 
رئيــس الجامعــة لخدمــات تقنيــة المعلومات 
والشــؤون اإلداريــة بجامعــة البحريــن محمد 

األنصاري. 
الخدمــة  أجهــزة  ورؤســاء  وزراء  ووافــق 
المدنيــة في اجتماعهم بمســقط على مقترح 
البحرين ممثاًل بديوان الخدمة المدنية بشأن 
توحيــد عمليــة التفــاوض لشــراء تراخيــص 

أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس.

تكريم 5 شخصيات بوسام التعاون للخدمة
المنامة - وزارة األشغال

استقبل وزير األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، ممثل 
الدائرة الخامسة في محافظة المحرق النائب خالد بوعنق، بحضور وكيل الوزارة 
للزراعة والثروة البحرية الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، وعضو المجلس البلدي 
لبلدية المحرق ممثل الدائرة الخامسة صالح بوهزاع، وعدد من مسؤولي الوزارة.

المتعلقــة  المواضيــع  مــن  عــدد  بحــث  وتــم 
باحتياجــات الدائــرة الخامســة في محافظة 
الشــوارع  بتطويــر  والمتعلقــة  المحــرق 
الرئيسة خصوصا شارع ريا وتطوير مداخل 
ومخــارج شــارع 56 فــي الدائــرة إلــى جانب 
الدائــرة  داخــل  الصحــي  الصــرف  مشــاريع 
وكذلــك تطوير المشــاريع الخدميــة والبلدية 
التــي تعنــى بهــا الــوزارة فــي الدائــرة، ومنها 

حديقة قاللي ومشروع ممشى قاللي.

كمــا تطــرق النائــب إلــى احتياجــات مرفــأ 
تطويــر  جانــب  إلــى  للصياديــن  قاللــي 

المواقف العامة في الدائرة.
وشدد خلف على حرص الوزارة على تنفيذ 
توجيهــات مجلــس الــوزراء برئاســة رئيس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة بالعمــل؛ مــن 
أجــل توفيــر أفضــل الخدمــات للمواطنيــن 

والمقيمين.

تطوير شوارع “خامسة المحرق”

تعزيز العالقات االقتصادية مع دول العالم
ــدان الـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق ــؤكـ ــة يـ ــي ــال ــم ــة وال ــي ــارج ــخ وزيـــــرا ال

اســتقبل وزيــر الخارجيــة الشــيخ خالــد بــن 
وزيــر  أمــس  خليفــة  آل  محمــد  بــن  أحمــد 
الماليــة واالقتصــاد الوطني الشــيخ ســلمان 
بــن خليفــة آل خليفة، بحضــور المدير العام 
لمكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 

الشيخ فهد بن عبدالرحمن آل خليفة.
الخارجيــة  وزيــر  رحــب  اللقــاء،  وخــالل 
بوزيــر الماليــة واالقتصــاد الوطنــي، منوهــا 
بالنجاحات المالية واالقتصادية الملموســة 
جــراء الجهــود الحثيثــة التــي يبذلهــا فــي 
ومــا  الحكومــة  وبرامــج  سياســات  تنفيــذ 
ينجــزه مــن مبــادرات ومشــاريع ترتكز على 
مــا تتمتــع بــه مملكــة البحرين مــن مقومات 
أفضــل  تحقيــق  إلــى  وتهــدف  ومــوارد 
اســتفادة منهــا بمــا يســهم فــي دفع مســيرة 
مؤكــًدا  األصعــدة،  مختلــف  علــى  التنميــة 

حــرص وزارة الخارجيــة علــى نهجهــا فــي 
تكثيف التعاون والتنسيق مع وزارة المالية 

واالقتصاد الوطني.
مــن جانبــه، عبــر الشــيخ ســلمان بــن خليفة 

آل خليفــة عــن خالص تقديره للــدور المهم 
الــذي تقــوم بــه وزارة الخارجيــة فــي دعــم 
جهــود وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي 
تعزيــز  وفــي  المحافــل،  مختلــف  فــي 

العالقــات بين مملكة البحرين ودول العالم 
مــن  وغيرهــا  االقتصاديــة  الجوانــب  فــي 
المجــاالت، متمنيا لــوزارة الخارجية المزيد 

من التقدم والرقي.

المنامة - وزارة الخارجية

وزير الخارجية مستقبال وزير المالية واالقتصاد بحضور المدير العام لمكتب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

07 local@albiladpress.com

االثنين
6 مايو 2019 
غرة رمضان 1440

اليـوم أول أيـام الشهـر الفضيـل
ــن ثــــبــــوت هــــــال رمـــضـــان ــلـ ــعـ ــة” تـ ــ ــي ــ ــرع ــ ــش ــ “الــــــرؤيــــــة ال

أعلنت هيئة الرؤية الشرعية لتحري هالل شهر 
رمضــان المبــارك بمملكــة البحرين ثبــوت رؤية 

هالل شهر رمضان المبارك.
كما أعلنت الهيئة في بيان لها أن اليوم اإلثنين 
شــهر  أيــام  أول  هــو   ،2019 مايــو   6 الموافــق 

رمضان المبارك.
وفيما يلي نص البيان:

بسم هللا الرحمن الرحيم 
الحمــد للــه الــذي شــرفنا باإلســالم، ومــن علينــا 
بصيــام شــهر رمضــان، الــذي أنــزل فيــه القــرآن 
والفرقــان،  الهــدى  مــن  وبينــات  للنــاس  هــدى 
والصــالة والســالم علــى ســيدنا ونبينــا محمــد 
واإليمــان،  التقــى  ذوي  وصحبــه  آلــه  وعلــى 

وبعد...
فحيث إن دخول شــهر رمضان ال يثبت شــرعا 
إال برؤية الهالل أو بإكمال عدة شعبان، واتباًعا 
لهــدي رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم، فقد 
اجتمعــت هيئــة الرؤيــة المكونــة مــن أصحــاب 

الفضيلــة الشــيخ عدنــان بــن عبــدهللا القطــان، 
والشــيخ الدكتــور إبراهيم بن راشــد المريخي، 
والشــيخ راشــد بــن حســن البوعينيــن، بقاعــة 
االجتماعــات بمبنــى المجلــس األعلى للشــؤون 
اإلســالمية، مســاء يــوم األحــد ليلــة اإلثنيــن 5 
مايــو 2019م، وحيــث إنه لم يتقدم للهيئة أحد 
يدلــي بشــهادته، إال أنــه ثبــت شــرًعا بالمملكــة 
العربية السعودية رؤية هالل شهر رمضان في 
هــذه الليلــة، وعليه فإن الهيئــة قررت أن يكون 
اليوم اإلثنين 6 مايو 2019م، هو أول أيام شهر 

رمضــان المبارك لعام 1440هـــ، ويجب صيامه، 
وهللا ولي التوفيق.

ويغتنــم المجلــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية 
هذه المناســبة الســعيدة، ليرفع إلى مقام عاهل 
البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى 
آل خليفة، والى رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، 
وإلــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحب الســمو 
خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر  الملكــي 

البحريــن  وشــعب  الكريمــة،  المالكــة  واألســرة 
الوفــي، وإلــى العالم العربي واإلســالمي، أجمل 
التهانــي وأطيــب التبريــكات، ســائلين المولــى 
جــل وعــال أن يهــل هــذا الشــهر المبــارك علــى 
جميع المســلمين بالخير واليمن والبركات، وأن 
يجمع كلمتهم على ما فيه الخير والصالح، وأن 
يوحــد صفوفهــم، ويوفــق الجميــع لصيــام هذا 
الشــهر الفضيــل وقيامــه، ويجعلنــا مــن عتقائه، 
آمين، وصلى هللا على ســيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه وسلم.

المنامة - بنا

من اجتماع هيئة رؤية هالل رمضان المبارك



“األشغال”: اكتمال توسعة شارع خليفة بن سلمان
ـــة ـــة المروري ـــياب الحرك ـــين انس ـــد لتحس ـــي العه ـــمو ول ـــات س ـــذا لتوجيه تنفي

ذكر وزير األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيط 
العمراني عصام خلف أنه تم االنتهاء من مشــروع 
توســعة شارع الشيخ خليفة بن سلمان في الجزء 
المحصور من دوار رقم 6 بمدينة حمد إلى شــارع 
الثانيــة  التحســينية  الحزمــة  ضمــن  العهــد،  ولــي 
لتخفيف ازدحام المرور عند التقاطعات الحيوية.
جــاء ذلك تنفيــًذا لتوجيهات ولي العهد نائب 
القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير سلمان 

عاجلــة  حلــول  لوضــع  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
انســياب  وتحســين  االزدحامــات  لتخفيــف 
حركــة المــرور فــي عــدد مــن الشــوارع.وقال 
خلــف إن توســعة تقاطع شــارع 6 وشــارع الشــيخ 
خليفة بن سلمان سيوفر انطالقة سلسة للقادمين 
مــن شــارع 6 يســاًرا إلــى شــارع الشــيخ خليفة بن 
باتجــاه  النفــق  فــوق  الواقــع  الجــزء  فــي  ســلمان 
المنامــة. وأضاف أن المشــروع سيســتقطب زيادة 
في حركة المرور الخارجة من مدينة حمد بحجم 

750 مركبة في الساعة بأوقات الذروة.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الرفاع - بلدية الجنوبيةالبسيتين - بلدية المحرق

المنامة - بنا

وقعــت المؤسســة الخيريــة الملكيــة اتفاقيــة 
مــع  الصحــي  المجــال  فــي  التعــاون  تجديــد 
مستشــفى رويــال البحرين؛ حرًصــا منها على 
توفيــر الرعايــة الصحية المناســبة واالهتمام 
بصحــة األســر المكفولــة. وتضمنــت االتفاقية 

تبنــي حــاالت تقويــم أســنان مجانيــة، وعمــل 
لفحــص  مجانيــة  واستشــارات  فحوصــات 
الثــدي والعــالج الطبيعي وفحــص النظر، إلى 
جانب الحصول على نسبة تخفيض للعمليات 
الجراحيــة، كما قام المستشــفى بالتبرع بعدد 

من األجهزة الطبية لألسر المنتسبة.

“الخيرية الملكية” تجدد التعاون مع “رويال”

أكــد مدير عــام بلدية المحــرق إبراهيم الجودر 
برامجهــا  تنفيــذ  فــي  ماضيــة  البلديــة  أن 
الحدائــق  بصيانــة  المتعلقــة  ومشــاريعها 

والمتنزهات بما يضمن استدامتها.
وردا عما نشر في الصحافة ووسائل التواصل 
االجتماعــي بخصــوص “متنــزه األميــر خليفــة 
بــن ســلمان بــال ميــاه”، قــال الجــودر إن البلدية 
قامــت في الفتــرة الماضية بمتابعة احتياجات 
التواصــل مــع الشــركة  المتنــزه وعملــت علــى 
المســؤولة عــن الصيانة وتشــغيل المنتزة، وتم 
اتخاذ الالزم لســداد جميع مســتحقاتها المالية 

لتعاود العمل في مباشرة أعمالها.
ونوه بأن قســم المتنزهات والحدائق وضع كل 
التدابيــر الالزمــة تفاديــا لعــدم تأثيــر ذلــك فــي 

مستوى الخدمات.
البلــدي  المجلــس  إلــى جهــود  الجــودر  وأشــار 
لبلديــة المحرق في المتابعة المســتمرة ألعمال 
حــرص  إطــار  فــي  وذلــك  التنفيــذي  الجهــاز 
المشــترك،  والعمــل  التنســيق  فــي  المجلــس 
والــذي يســهم في تنفيــذ العديد من المشــاريع 

الوطــن  علــى  بالنفــع  تعــود  التــي  والمبــادرات 
والمواطن.

ودعا مدير عام بلدية المحرق الجمهور الكريم 
مراجعة مكتب العالقات العامة واإلعالم لنقل 
ليتــم  والمقترحــات  والمالحظــات  الشــكاوى 
التعامل معها على الفور من جانب المختصين.

بمناســبة حلــول شــهر رمضــان، وضعت بلديــة المنطقــة الجنوبية 
خطــة لتكثيــف أعمــال النظافة وحمــالت الرقابــة والتفتيش على 
المحالت المخالفة في جميع مجمعات المحافظة الجنوبية وذلك 
بالتنسيق مع شركة أورباسير للنظافة، عبر أهمية التزام أصحاب 
والخيــام  المقاهــي  وأصحــاب  والمطاعــم  التجاريــة  المحــالت 
الرمضانيــة باالشــتراطات والقوانيــن وعدم إشــغال الطريق العام 
إلــى جانــب االلتــزام بالمحافظة علــى النظافة العامة.ووضع قســم 
متابعــة خدمــات النظافــة خطــة لتكثيــف أعمــال النظافــة فــي المســاجد 
والجوامــع وتنظيفهــا يوميا وتكثيف عدد العمال خصوصا في المســاجد 
التــي تقــدم وجبات إفطار صائم إلــى المصلين، وزيادة أوقات العمل في 
الفترة المســائية خالل الشــهر الفضيل إلى فترتين من الســاعة 4 صباحا 
وحتى 10 مساًء ومن الساعة 7 صباحا حتى الساعة 11 مساًء في فترة 

اإلفطار لتنظيف المواقع.
كمــا أشــارت بلديــة الجنوبيــة إلــى أهميــة طلــب الراغبين بنصــب الخيام 

الرمضانية الترخيص الالزم من قســم تراخيص الخدمات البلدية ســواء 
للخيــام فــي المناطق الســكنية أو ألصحاب المحــالت التجارية والفنادق 
ومــن في حكمهم. وســتزيل البلدية جميع المنشــآت غيــر المرخصة على 

نفقة المخالفين.

جانب من أعمال النظافة بالقرب من المساجد 

إزالة جميع المنشــآت غيــر المرخصة على نفقــة المخالفينالجودر: اتخــاذ كل التدابيــر لتوفير الخدمــات للمرتادين

“بلدية الجنوبية” تكثف النظافة بمناسبة رمضانالشركة المشغلة لمتنزه خليفة بن سلمان تعاود عملها

لتوفير صهاريج مجانية لشفط “المجاري” 
ــة ــي ــرون ــت ــك ــرق بـــشـــرائـــح إل ــ ــط ــ تـــزويـــد عـــنـــاويـــن الــمــبــانــي وال

طالب مجلس بلدي الجنوبية بتوفير صهاريج لسحب مياه الصرف الصحي بالمجان  للمباني 
والعمارات وغيرها، كحل مؤقت إلى حين توصيل إمدادات  شبكة الصرف الصحي .

وقــال رئيــس لجنــة الخدمــات والمرافــق 
مال هللا شاهين إن المقترح سيساهم من 
رفــع المعانــاة عــن األهالي والحفــاظ على 
البيئة، خصوصا بعد الشــكاوى المســتمرة 
بســبب  ومعاناتهــم  األهالــي  جانــب  مــن 

فيضان خزانات مياه المجاري.
وبيــن أن ذلك يأتي فــي مقابل محدودية 
ميــاه  لخزانــات  االســتيعابية  الطاقــة 
يدعــو  الــذي  األمــر  الصحــي،  الصــرف 
لســحب الميــاه يســتمر كحــل مؤقــت إلى 
شــبكة خزانــات  إمــدادت  توصيــل  حيــن 
مياه  الصرف الصحي بالخزانات الرئيسة 

الموجودة على الشوارع العامة.
إلــى ذلــك، مــرر المجلــس مقترحُا بإنشــاء 
البريــة  الحيــاة  يمثــل  خــاص   متحــف 
والبحريــة في المنطق والخليج، ومتحف 

آخر للغوص على أحد شواطئ المملكة.
حــازم  البلــدي  قــال  التصويــت،  وقبــل 
الدوسري إن المقترح يهدف للحفاظ على 
والتاريخــي  والثقافــي  الحضــاري  اإلرث 
الجنوبيــة  والمنطقــة  البحريــن  لمملكــة 
بشــكل خــاص. وبيــن أن آليــة تنفيــذ هــذا 
المقتــرح تتم من خالل تخصيص أجنحة 
متخصصــة بالمقتنيات األثرية في شــتى 

المجاالت البرية والبحرية.
وأشار إلى أن المتحف يعد بمثابة متنفس 
للمهتمين وهواة جمع المقتنيات والتحف 
النــادرة، حيــث يمكنهم عــرض مقتنياتهم 

في هذا المعرض.
بإنشــاء  مقتــرح  علــى  المجلــس  ووافــق 
الحجيــات  شــارع  بيــن  للمشــي  مضمــار 

وطريق ٣٩٣٣ بالرفاع الشرقي.

ومــرر المجلس مقترحا باســتبدال لوحات 
بأخــر  الحاليــة  المبانــي والطــرق  عناويــن 
جديدة مزودة بشريحة إلكترونية؛ بهدف 
المطلوبــة  إليهــا  الوصــول  آليــة  تســهيل 
إلــى  المجلــس  ودعــا  وســرعة.  بســهولة 
إجراء  تطوير شامل لشارع الشيخ سلمان 

من تقاطعه مع شــارع الشــيخ زايد ولغاية 
دوار الســاعة. ويهــدف المقتــرح لالهتمام 
مــن  وذلــك  للشــارع  التجميليــة  بالناحيــة 
بالمســطحات  وزراعتــه  تشــجيره  خــالل 
الخضراء والورود وتركيب سياج ورصف 

جنبات الطريق بحجر القرميد.

مال الله شاهين وعبدالله إبراهيم

هدم جدران منازل “اإلسكان”... مسموح
ــة األولـــــــى ــ ــن ــ ــس ــ ــر الــــبــــنــــاء فـــــي ال ــ ــظ ــ إلـــــغـــــاء قــــــــرار ح

وافق مجلس بلدي الجنوبية على إلغاء شرط حظر البناء على المشاريع اإلسكانية خالل 
السنة األولى بعد تسلم المفاتيح، مع السماح بهدم الجدران دون المساس بالجسور.

لــدى مناقشــة المجلــس مقتــرح  جــاء ذلــك 
علــى  بالتعديــل  المتضمــن  اإلســكان  وزارة 
علــى  المطبقــة  التنظيميــة  االشــتراطات 

المشاريع اإلسكانية.
منــع  ســبب  إن  المجلــس  أعضــاء  ورأى 
إزالــة  أو  اإلضافــات  عمــل  مــن  المواطــن 
الجــدران هــو نتيجــة لمــا يحــدث مــن تأثيــر 
علــى التركيبيــة اإلنشــائية للمنــزل، بطريقــة 

عشوائية ودون إشراف هندسي.

وأشاروا إلى أنه غالبا ما يقوم المواطن بهذه 
اإلضافــات دون ترخيــص، ممــا يترتب عليه 
رصــد تلك المخالفــات وتحويل معظمها إلى 
النيابــة العامة وانشــغال البلديات والمحاكم 

بقضايا المخالفات.
 ووجدوا أن هذا المقترح من شأنه أن يعالج 
التغيــر الــذي يطــرأ علــى زيــادة أعــداد أفراد 
تقديمــه  منــذ  احتياجتهــا  وزيــادة  األســرة، 

الطلب وحتى تخصيص الوحدة السكنية.

ولفتوا إلى أن الترخيص للمواطن للقيام بهذه التعديالت بطريقة قانونية وضمن  «
االشتراطات والمعايير التي تضمن سالمة البناء وسالمة المواطنين، سيقلل أو 

يقضي على هذه القضايا والمخالفات، ويسمح لهم ببناء والتوسع من دون مخالفات 
مع مراعاة االشتراطات الجديدة التي وجدت لحماية المظهر العام للمدن اإلسكانية، 

عاصم وعبداللطيفوكذلك للحد من المخاطر في عملية البناء.

أحد أعضاء المجلس متصفحا جدول األعمال

6 مايو 2019 االثنين
غرة رمضان 1440

local
@albiladpress.com 08

الجنوبيــة  بلــدي  مجلــس  اجتمــاع  ســجل 
فــي  األول  الــدور  مــن  التاســع  االعتيــادي 
الفصل التشــريع الخامس تأخر البلدي مال 

هللا شاهين عن الحضور.

تغطية: المتدرب محمد زين الدين

تصوير: خليل إبراهيم

تأخر شاهين



كشــفت النائــب كلثــم الحايكــي عــن تفاصيل زيارتها مــع مجموعة من النواب صبــاح أمس لرئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

وأشــادت في تصريح لها بحرص صاحب 
الســمو الملكي رئيــس الوزراء على توفير 
العيــش الكريــم لكل المواطنين وترســيخ 

مبادئ الوحدة الوطنية.
ونقلت الحايكي عن ســموه تأكيده النهج 
الراســخ الــذي يتبناه ســموه بشــأن أهمية 

تعزيــز وتوطيــد الشــراكة والتعــاون بيــن 
مــن  والتشــريعية  التنفيذيــة  الســلطتين 
أجــل الوصــول إلــى رؤى شــاملة فــي كل 

أمور الوطن والمواطنين.
وأكــدت الحايكــي اهتمــام ودعــم صاحب 
الســمو الملكي رئيس الوزراء إلى مسيرة 
وطنيــة  لرؤيــة  وتبنيــه  الوطنــي  العمــل 
المســاواة واألســس  شــاملة مبنيــة علــى 
التي جاءت بالمشــروع اإلصالحي لعاهل 

البــالد جاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفة.

بشــكرها  حديثهــا  الحايكــي  وختمــت 
علــى  الــوزراء  رئيــس  الســمو  لصاحــب 
بالوطــن  بالرقــي  الجبــارة  جهــوده 

والمواطن.

ــن ــواطـ ــمـ ــن والـ ــوطـ ــالـ ــارة لـــلـــرقـــي بـ ــ ــب ــ ــودا ج ــ ــه ــ ســـمـــو رئـــيـــس الـــــــــوزراء يـــبـــذل ج

الحايكي: شكرا سمو رئيس الوزراء... اللقاء كان وديا وصريحا
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الــمــال ــن  ــرة” بحثا ع “الـــديـ ــي  ــرشــاوي ف ــل ل انــتــشــار  الـــحـــداد: هــنــاك 
وافق مجلس الشــورى على مقترح بقانون مقدم من الشــورية نانســي خضوري، بإضافة مادة 
جديدة إلى قانون العقوبات والذي يهدف إلى تجريم فعل الوســاطة بين الراشــي والمرتشــي 
لعــرض الرشــوة أو طلبهــا أو قبولهــا أو أخذها أو الوعد بها، إلى جانب ســد الفراغ التشــريعي 

بقانون العقوبات في جانب تجريم فعل الواسطة بين الراشي والمرتشي.

وقــال الشــوري أحمــد الحــداد “هنــاك انتشــار 
لصور كثيرة للرشاوى في الديرة، وهذا لغياب 
الــوازع الدينــي والجري للحصــول على أموال 

بطريقة غير شرعية”.
وبيــن أن لجنــة الحقــوق والحريــات ناقشــت 
المقتــرح وتبيــن أنــه ال بــأس إذا ارتأى مجلس 
الشــورى لضرورة إضافة التعديل فليس هناك 
إشــكال. وأشــارت الشــورية جميلة سلمان إلى 
أن الموظــف هــو الفاعل األصلــي للجريمة في 
القانون الفرنسي، فيما هناك قوانين أخرى في 
دولــة الكويــت وجمهوريــة مصر بأن تم شــمل 
“الوســيط” بمواد القانون المتعلقة بالرشوة، إذ 
شــمل على الراشــي والمرتشــي والوســيط في 
المفتــرض أن يكــون  “مــن  قوانينهــم، وقالــت 

هناك تعديل حتى ال يكون في تطبيق القانون 
أي إشكال”.

الموظــف  أن  الزايــد  الشــورية دالل  وأردفــت 
العــام الرتكابــه كمثل الجرائم يمكــن أن يكون 
باالعتبــار بأنــه هنــاك كانــت ظــروف مشــددة، 
إذ إن االقتــراح جــاء ملبــي لعــدد مــن األمــور 
خصوصا أن وزارتي العدل والداخلية توافقوا 
الدوليــة  لالتفاقــات  اســتجابة  االقتــراح؛  مــع 
المختصة بمكافحة الفســاد التي انضمت إليها 
مملكــة البحرين، وسياســتها الجنائيــة الرامية 
إلــى مكافحــة جرائــم الفســاد بكل أشــكالها، ما 
يســاهم فــي الحــد مــن جرائــم الرشــوة بجميع 

أشكالها.
وأردف الشــوري منصــور ســرحان أن الرشــوة 

عبارة عن غدة ســرطانية يتوجب اســتئصالها 
قبل انتشــارها، وأن اإلســالم حدد 3 مشاركين 
بالرشوة وهم: الراشي والمرتشي ومن يسعى 

بينهم.
وبين الشــوري عبدالوهاب منصور أن الرشــوة 
مــرض فــي المجتمــع ويجــب أن يعالــج كبقية 

األمراض المنتشرة.
وأشــار الشــوري علي العرادي إلى أن االقتراح 
سيساهم في سد الفراغ التشريعي في قانون 
العقوبــات فــي جانــب تجريــم فعــل الواســطة 
أو  الرشــوة  لعــرض  والمرتشــي  الراشــي  بيــن 

طلبها أو قبولها أو أخذها أو الوعد بها.

وزير مجلسي الشورى والنواب مع ممثل وزارة الداخلية

تنظيم “الباركات” في المساحات الضيقة
ــدراســة ــل ــرق” ل ــطـ ــال الـ ــغـ ــاحــي يــعــيــد “إشـ ــي صــب ــق ــواف ــاع ت ــم ــت اج
أعاد مجلس الشورى مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم )2( 
لســنة 1996 بشــأن إشــغال الطرق العامة لمزيد من الدراســة بعد االتفاق مع الجهات 
المعنيــة بــوزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي صبــاح الجلســة 

المنعقدة أمس.

وينــص التعديل على اختصــاص الهيئات 
البلديــة وأمانــة العاصمــة بشــكل مباشــر 
بإصــدار تراخيص إشــغال الطــرق العامة، 
وما يســتهدفه من تعزيــز لنصوص قانون 

إشغال الطرق العامة.
ومــن جهتــه، أشــار رئيــس لجنــة المرافــق 
أن  إلــى  الحاجــي  فــؤاد  والبيئــة  العامــة 
االجتمــاع الــذي عقــد صبــاح الجلســة تــم 
االتفــاق فيــه مــع الجهــات المعنيــة علــى 
الطــرق  إشــغال  مشــروع  دراســة  إعــادة 

العامة.
وقال الشــوري أحمد الحداد، إن مشــروع 
القــوة  المعنيــة  الجهــة  يعطــي  القانــون 
لتنفيــذ القانون علــى المخالفين خصوصًا 

من يحجزون أماكن لركن سياراتهم.
الــدالل  ابتســام  الشــورية  وأشــارت 
بخصــوص المســاحات الصغيــرة إلــى أن 
بعــض األراضــي تابعــة لجهــات حكوميــة 
كهيئــة الثقافــة واآلثــار واألوقــاف وهناك 
أراض خاصة يركن العديد من األشخاص 

سياراتهم فيها مع استئجار بعضها.
وطالب الشوري عادل المعاودة بأن تلتزم 
الجهــة المعنية بالرد على أصحاب طلبات 

أشغال الطرق في المدة المعينة.
وأردفت الشــورية دالل الزايد أن مشروع 
إشــغال الطــرق العامة فيــه بعض األحكام 
ويجــب  أخــرى  قوانيــن  مــع  المتناقضــة 

إرجاعه إلى اللجنة لمزيد من الدراسة. محمد علي وسرحان

رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة  فؤاد الحاجي  
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الشــورى علــي الصالــح  أشــاد رئيــس مجلــس 
مجــال  فــي  العاملــون  يبذلهــا  التــي  بالجهــود 
تقديــره وجميــع  مؤكــًدا  واإلعــالم،  الصحافــة 
أعضــاء مجلــس الشــورى للــدور الكبيــر الــذي 
يضطلع به العاملون في هذا المجال إلبراز دور 

المجلس ومساهمته في العملية التشريعية.
واعتــزازه  تقديــره  عــن  الصالــح  وأعــرب 
الصحافــة  بــه  تمتــاز  الــذي  العالــي  بالمســتوى 
المحليــة، ومــا تمتلكــه مــن كفــاءات وخبــرات 
وطنيــة وخبــرة وقــدرة علــى إبــراز اإلنجــازات 
الوطنيــة التــي تشــهدها المملكــة فــي مختلــف 
لصاحــب  الزاهــر  العهــد  ظــل  فــي  المياديــن، 
الجاللــة الملــك. جــاء ذلك خــالل رعاية رئيس 
الشــورى للحفــل الــذي أقامــه المجلــس لتكريم 
المعنييــن بتغطيــة  الصحافييــن واإلعالمييــن 
الصحافــة  يــوم  لمناســبة  المجلــس؛  أعمــال 
البحرينيــة الــذي يصــادف الســابع مــن مايو، إذ 
يأتــي الحفــل تقديــًرا لمــا يبذلونــه مــن جهــود 

مخلصة إلبراز دور مجلس الشــورى في العمل 
التشــريعي. كمــا أشــاد الصالــح بالجهــود التــي 
يبذلهــا الصحافيون واإلعالميون والتي تصب 
في خدمة المشروع اإلصالحي، مؤكًدا حرص 
المجلــس علــى مواكبــة التشــريعات التــي مــن 

شــأنها أن تلبــي تطلعــات الصحافييــن، مشــيدا 
بمــا يقومــون به من دور مســاند لعمل الســلطة 
المناســبة،  بهــذه  إياهــم  مهنًئــا  التشــريعية، 
دوام  البحرينيــة  وللصحافــة  لهــم  ومتمنيــا 

التطور والتقدم.

ــة البحرينيـــة ــورى” بيـــوم الصحافـ ــال “الشـ ضمـــن احتفـ

الصالح يشيد بجهود العاملين في الصحافة واإلعالم

تمســك مجلــس الشــورى على رفضه لمشــروع 
قانــون بتعديــل المــادة )20( من قانــون تنظيم 
المبانــي الصــادر بالمرســوم بقانــون رقــم )13( 
لسنة 1977، المقدم من مجلس النواب، والذي 
يتعلــق بإصــدار قــرارات باالشــتراطات الفنيــة 

والتصميمية للمنشآت والمالعب الرياضية.
االســتفادة  تحقيــق  إلــى  المشــروع  ويهــدف 
عنــد  الرياضيــة  المرافــق  مــن  القصــوى 
طريــق  عــن  الدوليــة  للمواصفــات  اســتيفائها 
إخضــاع المنشــآت الرياضيــة للضوابــط الفنية 
والتصميمية واالشــتراطات المتعلقة بالسالمة 
والصحــة، والتــي يصدر بها قــرارات من الوزير 

المعني بشؤون الشباب والرياضة.
وبينــت اللجنة في أســباب عدم موافقتها على 
المشــروع أن مــا يســتهدفه المشــروع ُمتحقــق 
لمــا تضمنــه  وفًقــا  الواقــع  أرض  علــى  بالفعــل 
المرســوم بقانون رقم )27( لســنة 2015 بشــأن 
الســجل التجــاري والئحتــه التنفيذيــة، مؤكدة 

وجــود اشــتراطات ومواصفــات ومعايير فنية 
الشــباب  شــؤون  وزارة  وضعتهــا  وتصميميــة 
والرياضــة لجميــع أنــواع المنشــآت والمالعــب 

الرياضية.

وبينــت الشــورية دالل الزايد أن وزارة شــؤون 
الشــباب والرياضة قامت بتوفير االشــتراطات 
الدوليــة لجميع المنشــآت وأن القانون متحقق 

على أرض الواقع.

الفاضل والزايد

كلثم الحايكي

الصالح يحتفي بالصحافيين

ــع ــى أرض الواقـ ــق علـ ــروع متحقـ ــتهدفه المشـ ــا يسـ مـ

تمسك شوري برفض إسناد مواصفات “النوادي” لـ “الشباب والرياضة”

لم يسجل مجلس الشورى في جلسته 
الحادية والعشرين اعتذار أعضاء

تغطية: مروة خميس 
تصوير: رسول الحجيري

ال معتذرون
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بانخفــاض قــدره 5 %... و1.23 مليون دينار دخل شــامل للمســاهمين

وقعتا مذكرة تفاهم لمشــروع تطوير عقــاري بخليج البحرين

صافي أرباح “ترافكو” بالربع األول

“يوسف كانو” و“أكسا” تتعاونان لتشييد مبنى

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو، إبراهيم زينل، أن المجموعة حققت 
صافي ربح يخص مساهميها خالل الربع األول 2019، بلغ 825 ألف دينار، مقارنة 

مع 867 ألف دينار للربع األول من العام 2018، وذلك بانخفاض قدره 5 %.

وقد حققت المجموعة دخل شــامل 
يخص مساهمي ترافكو خالل الربع 
األول بلــغ 1.23 مليون دينار مقارنة 
مع 756 ألف دينار من العام الســابق 
أي بارتفاع قدره 63 %. كما حققت 
)شــاماًل  تشــغيلي  ربــح  المجموعــة 
حصة األقلية( خالل الربع األول بلغ 
434 ألف دينار، مقارنة مع 626 ألف 
دينــار للربــع األول من العام الســابق 
وأمــا   .%  31 قــدره  بانخفــاض  أي 
علــى صعيد اإليــرادات، فقد حققت 
 9.9 الربــع األول  المجموعــة خــالل 
مليــون دينار، مقارنــة مع 10 مليون 
دينــار للربــع األول مــن العــام 2018 
بانخفــاض قــدره 1 %. وقــد بلغــت 

ربحية السهم الواحد للربع األول ما 
مقداره 11 فلسا مقارنة مع 11 فلسا 

في الربع األول من العام السابق.
ويعــود ســبب االنخفــاض الطفيــف 
في صافــي الربح للربع األول 2019 
العــام  الربــع األول مــن  مقارنــة مــع 
الرئيــس  أعلنــه  مــا  الســابق حســب 
التنفيــذي للمجموعــة، إس ســريدار، 
إلــى تراجــع ربحيــة بعض الشــركات 
أســعار  ارتفــاع  نتيجــة  التابعــة 
المــواد الخــام وكذلــك كلفــة الوقــود 
والطاقــة الــذي أدى إلى زيادة تكلفة 
اإلنتاج ممــا أدى أيًضا إلى انخفاض 
ذلــك،  علــى  عــالوة  الربــح.  هامــش 
العامــة  المصروفــات  ارتفعــت  فقــد 

واإلداريــة التــي أثــرت علــى صافــي 
أن  مــن  الرغــم  علــى  وذلــك  الربــح 
الشــركة األم قــد حققــت زيــادة فــي 
أرباحهــا باإلضافــة إلى المــردود من 

استثماراتها في األسهم. 
لمتطلبــات  وفًقــا  أنــه  يذكــر 

اختــارت  فقــد  الدوليــة  المعاييــر 
الشــركة احتســاب األربــاح مــن بيــع 
الدخــل  ضمــن  مــن  االســتثمارات 
كانــت  أن  بعــد  اآلخــر  الشــامل 
تحتســبها من ضمن الدخــل الموحد 

)األرباح والخسائر(.

وقعت مجموعة يوســف بن أحمد كانو مذكرة تفاهم مشــتركة مع  شــركة 
أكســا، إحــدى أكبــر شــركات التأميــن العالميــة فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، والعالمــة التجاريــة العالميــة األولــى فــي قطــاع التأميــن للعــام 
العاشــر علــى التوالــي، وذلــك للتعــاون فــي مشــروع تطويــر عقــاري جديــد 

بخليج البحرين.

“يوســف  مجموعــة  ممثــل  وقــال 
بــن أحمــد كانــو”، نبيــل كانــو “يتمتــع 
بدعــم  قــوي  بالتــزام  الطرفــان 
التنميــة االقتصاديــة بالمملكة، وهما 
مــع  التعــاون  تعزيــز  فــي  مســتمران 
فــي  االقتصاديــة  التنميــة  مجلــس 
البالد”. وجــاء توقيع مذكرة التفاهم 
فــي إطار الزيــارة التي قام بها عاهل 
البــالد إلــى فرنســا لتعزيــز العالقــات 

التجارية بين البلدين.
ويتكــون مبنــى شــركة أكســا الجديد 
علــى  ويمتــد  طوابــق،  ســبعة  مــن 
مســاحة تتجــاوز 6 آالف متــر مربــع 
من المكاتب التجارية. ومن المتوقع 
العــام  صيــف  أواخــر  فــي  افتتاحــه 

 .2019
العمــل  متابعــة  الشــركة  وتواصــل 
والبنــاء  التصميــم  فــي  المكثــف 

دور  يقتصــر  لــن  حيــث  والتجهيــز، 
بيئــة  توفيــر  علــى  الجديــد  المبنــى 
عمــل أكثــر راحــة لموظفي أكســا في 

البحريــن، بــل ســيقدم أيًضــا موقعــا 
أكثر تركيزا على العمالء.

عــالوة علــى ذلــك، فقــد تــم تصميــم 
المبنى مع مراعاة عناصر االستدامة، 
شمســية  ألواحــا  ســيتضمن  حيــث 
على الســطح، وأنظمــة تحكم تلقائي 

باإلضاءة.
ومــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيذي 
ســيدريك  الخليــج،  أكســا  لشــركة 
القــول  ويشــرفنا  “يســرنا  شــاربنتير 
إنــه وانطالقــا مــن إرثنــا العريــق مــع 
عائلــة كانــو علــى مــدار عقــود عــدة، 
فــإن هــذا المبنــى ال يعكس شــراكتنا 
القويــة والطموحــة فحســب، بــل إنه 
يعــزز أيًضــا التزامنــا تجــاه البحريــن 

والمنطقة ككل”.

المنامة - ترافكو

المنامة - مجموعة يوسف كانو

17 مايو انعقاد مجلس 
“الغرفة” الرمضاني

دعــت غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن 
للحضــور  الكريــم  وجمهورهــا  أعضائهــا 
مجلســها  فعاليــات  فــي  والمشــاركة 
ســيعقد  والــذي  العــام،  لهــذا  الرمضانــي 
تحــت رعايــة رئيســها ســمير نــاس بمقــر 
بيــت التجــار مســاء يــوم الجمعــة الثانية 
خــالل شــهر رمضــان الــذي يصــادف 12 
رمضــان 1440هـ الموافق  17 مايو 2019 
من الســاعة 9 وحتى 11 مساًء، والدعوة 
عامــة. وفــي هــذا الســياق ذكــرت الغرفة 
أن تنظيــم مجالســها الرمضانيــة ســنويا 
يأتي من منطلق حرصها واهتمامها على 
التواصل المباشــر مع أعضائها والمجتمع 
التجــاري؛ لبحــث وتــداول كل مــا يتعلــق 

بهموم وشجون التجار.

السنابس - الغرفة

عسكر - ألبا

أعلنــت شــركة ألمنيــوم البحرين “ألبــا”، عن نجاحها في تشــغيل 106 خاليا 
صهر إضافية بخط الصهر السادس، ليصبح إجمالي خاليا الصهر التي تم 
تشغيلها بنجاح 212 خلية صهر، أي ما يعادل 50 % من الطاقة اإلنتاجية 

لخط الصهر السادس، وذلك يوم الخميس 18 أبريل 2019.

 وحضــر رئيــس مجلــس اإلدارة، الشــيخ 
دعيج بن ســلمان آل خليفة الحفل الذي 
أقيــم بهــذه المناســبة يــوم الثالثــاء 30 
أبريــل 2019، بحضور الرئيس التنفيذي 
فريــق  وأعضــاء  مــوري،  تيــم  للشــركة، 
اإلدارة التنفيذيــة، وفريــق عمل تشــغيل 
خــط الصهــر الســادس، إلــى جانــب عدد 

من كبار المسؤولين بشركة بكتل.
 وقــال الشــيخ دعيــج “نحن متحمســون 
لخاليــا  الكامــل  التشــغيل  فــي  للتقــدم 
الصهــر بخــط الصهــر الســادس قبــل 12 
ومــع  الموضوعــة.  الخطــة  مــن  يوًمــا 
تشــغيل 50 % من خط الصهر السادس، 

فإننــا نتطلــع إلنجاز مزيد من التقدم في 
التشــغيل اآلمــن لخاليا الصهــر المتبقية 
– والتــي تبلــغ 212 خليــة صهــر – وفــق 
الجــدول الزمني، ممــا يقربنا من تحقيق 
الطاقة اإلنتاجية الكاملة مع حلول الربع 

الثالث 2019”.
يذكر أن خط الصهر السادس تم تشغيله 
قبــل الموعــد المحــدد مــن خــالل إنتــاج 
أول معــدن منصهــر بتاريــخ 13 ديســمبر 
2018. وشرعت ألبا منذ ذلك الحين في 
الزيــادة التدريجيــة إلنتــاج خــط الصهــر 
الســادس، إذ نجحــت فــي تشــغيل 106 

خاليا صهر بتاريخ 26 مارس 2019.

“ألبا” تنجز 50 % من تشغيل “الخط السادس”

6 مايو 2019 االثنين
غرة رمضان 1440

825
ألف دينار

احتياطي العمالت األجنبية يقفز ألعلى مستوى منذ 2015
زاد بنـسـبـــــــة تـــقــــــارب 100 % بنــهــــــايــــــــة الـــربـــــع األول مـــــن العـــــام 2019

قفــز االحتياطــي األجنبــي لــدى مصــرف البحريــن المركزي بنســبة تقــارب 100 %، ليبلغ أعلى مســتوى لــه منذ العــام 2015، وذلك عقب تراجع حاد شــهده 
االحتياطي على مدى الثالث سنوات الماضية في خضم موجة هبوط شهدتها أسعار النفط حينها.

لمصــرف  حديثــة  بيانــات  وأظهــرت 
موجــودات  أن  المركــزي  البحريــن 
األجنبيــة  مــن  العمــالت  مــن  البنــك 
قفزت من 530 مليون دينار مع نهاية 
 1.105 قرابــة  لتبلــغ   2018 مــارس 

مليار دينار في مارس الماضي.
وزادت موجودات المصرف المركزي 
مــن العمــالت األجنبية بنســبة 58 % 
خالل ثالثة أشهر فقط بنهاية مارس 
الماضي، في حين بلغت الزيادة على 

أساس سنوي نحو 99.7 %. 
ويعــد احتياطــي العمــالت األجنبيــة 
مــن المؤشــرات الحيوية التي تشــير 
إلــى المــالءة الماليــة خصوصــا فيمــا 

يتعلق بوضع العملة المحلية والقدرة 
علــى تغطيــة البــالد مــن احتياجــات 
اســتيراد  أجــل  مــن  الصعبــة  العملــة 

السلع والخدمات.
البحريــن  مصــرف  محافــظ  وكان 
المركــزي ســئل في وقت ســابق على 
هامــش مؤتمــر اقتصــادي بخصوص 
مــا إذا كانــت دول الخليــج ســتضخ 
المصــرف  فــي خزينــة  عملــة صعبــة 
ضمــن  وذلــك  االحتياطــي،  لدعــم 
الدعم الذي أعلنت كل من السعودية 
بنحــو  للبحريــن  تقديمــه  واإلمــارات 
أجــاب  حيــث  دوالر،  مليــارات   10
تتعــرض  لــم  المملكــة  أن  المحافــظ 

مطلقــًا ألي مشــكلة طــوال الســنوات 
بالوفــاء  يتعلــق  فيمــا  الماضيــة 
بااللتزامــات المطلوبــة مــن المصرف 

المركزي إزاء ذلك.
وبحســب البيانــات، فــإن موجــودات 
المصرف المركزي بلغت رقمًا قياسيًا 
إذ  األخيــرة،  بالســنوات  مقارنــة 
ارتفعت مــن 2.45 مليار دينار بنهاية 
2018 لتبلــغ 3.12 مليار بحلول شــهر 
مــارس الماضي، حيث ارتفع إجمالي 
أشــهر  الثالثــة  خــالل  الموجــودات 
األولى من هذا العام بنسبة 26.5 %.
ويجــب علــى المصــرف المركــزي أن 
يحتفــظ باحتياطي خارجــي يتكون 

مــن بعــض العناصــر أو جميعهــا مثــل 
النقــد  الذهبيــة،  والســبائك  العمــالت 
قابلــة  عمــالت  شــكل  فــي  األجنبــي 
بنــوك  فــي  أرصــدة  أو  للتحويــل 
للتحويــل،  قابلــة  بعمــالت  خارجيــة 
تصدرهــا  التــي  الخزانــة  أذونــات 
والســندات،  األجنبيــة  الحكومــات 

بحسب القانون.
وال يجــوز أن يقــل مقدار االحتياطي 
الخارجــي الذي يحتفــظ به المصرف 
المركــزي بصفــة دائمــة عــن 100 % 
من قيمة النقد المتداول، ولكن بقرار 
مســبب يمكــن تخفيــض النســبة إلــى 
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وقعــت إيجــل هيلــز ديــار، اتفاقيــة مــع اتحــاد مــن البنــوك فــي اإلمــارات العربيــة 
المتحدة الشــقيقة ومملكة البحرين للحصول على تمويل بقيمة 374 مليون دوالر 
أميركــي لتشــييد 3 مشــاريع رائدة ضمــن المدينة العصرية وهي: مراســي جاليريا، 

فندق العنوان مراسي البحرين وفيدا مراسي البحرين.

الضخمــة  التمويــل  اتفاقيــة  توقيــع  ويأتــي   
كدليــل بــارز علــى الثقة الكبيــرة التــي يوليها 
اتحــاد البنوك في قوة ونجاح هذه المشــاريع 
التطويريــة، ويســلط الضــوء علــى األهــداف 
التــي وضعتهــا إيجــل هيلــز ديار للتعــاون مع 
فــي دول  الرائــدة  الماليــة  المؤسســات  أكبــر 

مجلس التعاون الخليجي.
 وتوّلــى توقيــع االتفاقيــة الرئيــس التنفيــذي 
والعضــو  بينــغ،  هيلز،لــو  إيجــل  لشــركة 
المنتــدب للشــركة، ماهــر الشــاعر، وممثل عن 
االتحــاد،  تحــت  المندرجــة  البنــوك  مــن  كل 
اإلمــارات  بنــك  األول،  أبوظبــي  بنــك  وهــي 

دبــي الوطنــي، وبنــك أبوظبــي التجــاري مــن 
الجانــب اإلماراتــي، أما المصــارف البحرينية 
فقــد ضمــت مصــرف الســالم التجــاري، بيــت 
الخليجــي  المصــرف  الكويتــي،  التمويــل 

التجاري، ومصرف الطاقة األول.
 وقالت لو بينغ “يمثل توقيع هذه االتفاقية مع 
نخبــة البنوك الرائدة فــي اإلمارات والبحرين 
مشــاريعنا  أهميــة  علــى  واضًحــا  شــاهًدا 
التطويريــة علــى المســتوى اإلقليمــي. وتعــّد 
هــذه الخطــوة وثبــة كبيــرة إلــى األمــام نحــو 
تحقيق أحد أهم أهداف إيجل هيلز المتمثلة 
فــي دفــع عجلــة التطويــر العقــاري والتنميــة 

االقتصاديــة واعتالئهــا أعلى قمــة المطورين 
العقاريين في تقديم أســاليب جديدة للحياة 
فــي مختلف األقطار والوجهات الشــهيرة من 
خالل خطط منهجية تســتوعب مســتجدات 
وطموحــات المســتقبل القريب والبعيد. ومن 
المقــّرر أن تلبــي مراســي البحرين احتياجات 

مختلــف  توفيــر  خــالل  مــن  المســتهلكين 
الحلــول العقاريــة المرنــة والمناســبة وتغطي 
كافــة االحتياجــات الســكنية والعقاريــة فــي 
مراكــز  أهــم  مــن  واحــدة  لتكــون  البحريــن 

السياحة الرئيسية في المملكة”.
وقال ماهر الشــاعر “نعبر عن ســرورنا بتوقيع 

هــذه االتفاقيــة مــع أبــرز البنــوك الرائــدة مــن 
اإلمــارات والبحرين. ونتطلع إلى الدعم الذي 
لجهودنــا  المشــترك  التمويــل  هــذا  ســيقدمه 
المســتمرة في تطوير مراسي جاليريا، والتي 
وترفيــه  تســوق  كوجهــة  تقديمهــا  نترقــب 
البحريــن،  فــي  مميــزة  ورئيســية  حيويــة 

باإلضافــة إلــى فندقي العنــوان وفيــدا، وهما 
لفخامــة  وعنــوان  مميــزان  عالميــان  رمــزان 
مــن  الخطــوة  الضيافــة. كمــا ســتمكننا هــذه 
إنجــاز بعــض المشــاريع الترفيهية والســكنية 

األكثر ترقًبا في المملكة”.
وأضــاف “نتوقــع االنتهــاء مــن تشــييد الهيــكل 
يوليــو  بحلــول  بالمجمــع  والدعائــم  الخارجــي 
بمقــدور  يكــون  أن  أيًضــا  نتوقــع  كمــا   .2020
المستأجرين البدء في أعمال تجهيز وحداتهم 

انطالًقا من الربع الثالث من عام 2020”.

المنامة - إيجل هيلز ديار

“إيجل هيلز ديار” توقع اتفاقية تمويل بـ 374 مليون دوالر

أثناء توقيع االتفاقية

علي الفردان

مع “اتحاد 
بنوك” باإلمارات 
والبحرين لتشييد 

3 مشاريع رائدة
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استوردت البحرين تبًغا وسجائَر بقيمة إجمالية بلغت 21 مليون دينار خالل الربع األول من العام الجاري، بارتفاع بلغ 
70.2 %، مقارنة بـ12.3 مليون دينار بنفس الفترة من العام 2018.

وكشــف التقريــر الرســمي الصــادر عن 
شــؤون الجمــارك مؤخــرا، أن هنــاك 4 
أنــواع للتبــغ التي تــم اســتيرادها منذ 
بداية العام 2019 وهي: لفائف عادية 
بلــغ  إذ  تبــغ  علــى  محتويــة  )ســجائر( 
وزنهــا اإلجمالــي 5.1 مليون كيلوغرام 

حتى مارس الماضي.
الســلعة  أن  اإلحصائيــات  وأوضحــت 
قــد احتلــت المرتبــة الحاديــة عشــرة 
مــن بيــن أهــم 50 ســلعة غيــر نفطيــة 
تــم اســتيرادها لشــهر ينايــر 2019 إذ 
بلغت 3.8 مليون دينار وتزن الكميات 
941.7 ألــف كيلوغــرام، وفــي فبرايــر 
الماضــي صعدت الســلعة إلــى المرتبة 
الرابعــة بقيمة 8.6 مليــون دينار بوزن 
2.5 مليــون كيلوغــرام، وفــي مــارس 

تراجعــت إلى المرتبــة الثامنة بكميات 
تــزن 1.7 مليون كيلوغــرام بقيمة 7.6 

مليون دينار.
ومــن جانــب الــدول المســتورد منهــا، 
األولــى  بالمرتبــة  تركيــا  جــاءت  فقــد 
فــي كل األشــهر، وخــال شــهر ينايــر 
الماضــي بلغــت قيمــة االســتيراد مــن 
تركيــا 2.3 مليــون دينار، وفــي فبراير 
بقيمــة 6.5 مليون دينــار، وفي مارس 

بلغت 4 مايين مليون دينار.
 كمــا اســتوردت البحريــن نوًعــا آخــر 
من التبغ وهو لفائف غليظة )ســيجار( 
مقطوعــة األطــراف، ولفائــف صغيــرة 
)ريللــوس( وتزن الكميات المســتوردة 
بقيمــة  كيلوغــرام   1729 ينايــر  فــي 
166.7 ألــف دينار مســتوردة من كوبا، 

الكميــات  قيمــة  بلغــت  فبرايــر  وفــي 
دينــار  ألــف   186.9 المســتوردة 
كوبــا،  مــن  كيلوغــرام   2102 وتــزن 

ألمانيا،أميركا والدومينيكان.
الشيشــة  تبــغ  كان  الثالــث  والنــوع 
الكميــات  قيمــة  بلغــت  إذ  )المعســل( 
المســتوردة فــي ينايــر الماضي 216.7 
ألف دينار وتزن 103.3 ألف كيلوغرام، 
الكميــات  وزن  بلــغ  فبرايــر  وفــي 
كيلوغــرام  ألــف   140.3 المســتوردة 
بقيمــة 332.8 ألف دينــار، وفي مارس 
ألــف   85.4 إلــى  الكميــات  تراجعــت 

كيلوغرام بقيمة 189.5 ألف دينار.
 والسلعة الرابعة كانت تبًغا غير مصنع 
الكميــات  وكانــت  )التتــن(  بأضاعــه 
المســتوردة فــي ينايــر الماضي 1709 

كيلوغرامات بقيمة 2633 دينار، وفي 
فبرايــر ارتفعــت إلــى 17.9 ألــف دينار 
بكميات تزن 10 آالف كيلوغرام، وفي 

مــارس تــم اســتيراد 3073 كيلوغراًما 
تــم  أنــه  كمــا  دينــاًرا.   5789 بقيمــة 
)غيــره  مــن  كيلوغراًمــا   50 اســتيراد 

مــن أبــدال تبغ( في شــهر مــارس فقط 
بقيمة إجمالية 192 ديناًرا من سلطنة 

ُعمان.

البحرين تستورد سجائر بـ21 مليون دينار بالربع األول
بارتفاع بلغ 70.2 % عن العام الماضي 2018

واشنطن - أ ف بدبي - رويترز

بــددت أســواق األســهم فــي الشــرق األوســط 
مكاســبها المبكــرة لتغلــق علــى انخفــاض يــوم 
األحــد، متأثــرة بعمليــات جني لألربــاح ونتائج 
بعــض  مــن  لآلمــال  مخيبــة  فصليــة  ماليــة 
شــهر  قبيــل  هزيلــة  تعامــات  فــي  الشــركات، 

رمضان.
الســعودية  للســوق  الرئيــس  المؤشــر  وكان 
األشــد تضــررا، وتراجــع 1.7 % تحــت ضغــط 
البنــوك  قطاعــي  فــي  قياديــة  أســهم  خســائر 

والبتروكيماويات.
وهبط ســهم مصرف الراجحي، ثاني أكبر بنك 
فــي المملكــة من حيث األصــول، 2.5 %، بينما 

انخفض سهم مصرف اإلنماء 1.7 %.
وقالت أرقام كابيتال، ومقرها دبي، في مذكرة 
بحثيــة، ”ال نزال نراهــن على القطاع المصرفي 
مــن خــال مصــرف الراجحــي والبنــك األهلــي 
التــي  الجزيــرة،  التجــاري وبنــك ســاب وبنــك 
حققــت جميعهــا نتائــج ماليــة قويــة فــي الربع 

األول.

”ورغــم ذلك، فإن الصعود إلى تقديرات القيمة 
العادلــة قد بلغ مــداه تقريبا، بينمــا من المنتظر 
أن يتباطــأ نمــو األربــاح فــي األربــاع القادمــة 
مــع اســتقرار ســعر الفائــدة الســائد بيــن البنوك 

السعودية“.
وهبــط مؤشــر ســوق دبــي 0.2 %، لكــن ســهم 
الشــركة اإلســامية العربيــة للتأميــن )ســامة( 
قفز 14.9 %، وكان األكثر تداوال في البورصة.

وانخفــض المؤشــر العــام لســوق أبوظبــي 0.3 

%، تحــت ضغــط هبــوط ســهم رأس الخيمــة 
العقاريــة 4.5 %، بفعــل تراجــع أربــاح الشــركة 

في الربع األول.
وهبط سهم بنك أبوظبي التجاري 0.9 %، بعد 
اندماجــه األســبوع الماضــي مــع بنــك االتحــاد 
الوطنــي ومصرف الهال، مكونا كيانا مصرفيا 
بأصــول قدرها 423 مليار درهــم )114.2 مليار 
دوالر(، ليصبــح ثالــث أكبــر مصــرف فــي دولــة 

اإلمارات العربية المتحدة.

أعلــن الرئيــس االميركــي دونالــد ترامــب، 
أمس األحد أن الواليات المتحدة ســترفع 
ابتــداء مــن الجمعة المقبل من 10 % الى 
بضائــع  علــى  الجمركيــة  الرســوم   %  25
صينية مستوردة بقيمة 200 مليار دوالر، 
المفاوضــات  لكــون  األســف  عــن  معربــا 
“ببــطء  تتقــدم  البلديــن  بيــن  التجاريــة 

شديد”.
ويأتــي هــذا القــرار األميركــي قبــل 3 أيام 
من وصول وفد صيني رفيع األربعاء إلى 
واشنطن الستكمال المفاوضات التجارية 
بيــن الطرفيــن، حيث قدمت هــذه الجولة 
بأنهــا ســتكون األخيــرة ويمكــن أن تنتهي 

بالتوصل إلى اتفاق تجاري.
وقــال الرئيس االميركي في تغريدة على 
الصيــن  أشــهر دفعــت   10 “خــال  تويتــر 
رســوما جمركية للواليات المتحدة بنسبة 
25 % علــى 50 مليــار دوالر مــن البضائــع 
مليــار   200 علــى  التكنولوجيــة، و10 % 

دوالر من بضائع اخرى”، مضيفا “أن نسبة 
الـ10 % سترتفع إلى 25 % الجمعة”.

مطلــع  قــرر  األميركــي  الرئيــس  وكان 
التعرفــات  هــذه  زيــادة  تعليــق  ديســمبر 
الجمركيــة بســبب اســتئناف المفاوضــات 
التجاريــة التــي وصفــت قبــل أيــام بانهــا 
“مثمــرة” مــع زيــادة فــرص التوصــل إلــى 

اتفاق.

ويســعى الرئيــس االميركــي الــى خفــض 
العجــز التجــاري بيــن الواليــات المتحــدة 
والصيــن، بعدما وصــل لصالح الصين إلى 

378.73 مليار دوالر العام 2018.
ويهــدد ترامــب بفرض رســوم علــى كامل 
الصادرات الصينية إلى الواليات المتحدة 
والتــي بلغــت قيمتهــا 539.5 مليــار دوالر 

العام 2018.

متعامل أثناء التداول في سوق دبي المالي العالمي )من أرشيف رويترز(

العجز التجاري بين أميركا والصين بلغ 378.73 مليار دوالر بالعام 2018 لصالح الصين

بنسبــــــة 25 % ابتــــداء مــــــن الجمعــــــة المقبـــــلفــــي تعــامــــالت هــزيلـــــة قبيــــل شهـــــر رمضــان

أميركا تزيد الرسوم على سلع صينية بـ200 ملياربورصات الخليج تتراجع بفعل جني لألرباح

أكد وزير المالية وااِلقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان بن خليفة آل خليفة مواصلة تعزيز التعاون بين مملكة البحرين 
والمملكـــة العربيــة الســعودية فــي القطاعــات الماليــة واالقتصاديــة، والدفــع بعالقــات التعــاون إلــى أفق أوســع على 
مختلــف الصعــد، وهــو مــا يحــرص عليه عاهــل البالد صاحب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، وأخوه عاهل 

المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونــوه الوزير بعمــق العاقات األخوية 
والروابــط التاريخية التــي تجمع بين 
العربيــة  والمملكــة  البحريــن  مملكــة 
المجــاالت،  شــتى  فــي  الســعودية 

واســتمرار الدعــم والتعاون المشــترك 
بينهمــا بمــا يعــود بالنفــع علــى البلدين 

والشعبين الشقيقين.
جــاء ذلــك لــدى لقــاء الشــيخ ســلمان 

بــن خليفــة أمــس مــع ســفير المملكــة 
لــدى  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة 
مملكة البحرين عبدهللا آل الشــيخ، إذ 
تم بحث ســبل دعــم وتطوير التعاون 

المشــترك بيــن البلدين الشــقيقين في 
مختلف المجاالت.

إلــى  التطــرق  وتــم خــال االجتمــاع، 
عــدد مــن الموضوعــات ذات االهتمام 
أحــدث  واســتعراض  المشــترك 
التطــورات والمســتجدات ذات الصلة 
وبالتطــورات  العالمــي،  باالقتصــاد 
الجاريــة علــى صعيــد القطــاع المالــي 

واالقتصادي.

تعزيز التعاون المالي واالقتصادي بين البحرين والسعودية

أكدت إدارة حماية المســتهلك أنها أنهت اســتعداداتها الســتقبال شــهر رمضان المبارك من خالل سلســلة من اإلجراءات التي 
بــدأت قبــل أكثــر مــن ســتة أســابيع، موضحة أنه وتنفيــًذا لتعليمــات الحكومة المســتمرة في متابعــة األســواق والوقوف على 
اســتعداداتها للشــهر الفضيل فقد تم التنســيق مع مركز التفتيش الشــامل بوزارة الصناعة والتجارة والســياحة إلجراء مسح 
ميدانــي شــامل ألكثــر مــن 51 منفــذ بيع للمــواد الغذائيــة والتموينية المختلفــة بالمحافظــات الخمس، مع تشــديد الرقابة على 

أسعار السلع منًعا للتالعب بها باستغالل زيادة الطلب عليها وضمان توفر السلع واستقرار أسعارها في األسواق.

 وأوضحت مدير إدارة حماية المستهلك، 
فضيلــة األكــرم، أن الحمات التفتيشــية 
تركزت على محاور عدة شــملت التحقق 
مــن التزام منافذ البيع المختلفة بتطبيق 
قانــون حمايــة المســتهلك واإلعــان عــن 
أســعار الســلع والخدمــات، والتأكــد مــن 
مطابقــة الســعر المعلــن علــى الــرف مــع 
نقطــة البيــع فــي جميــع المتاجــر ومنافذ 
بيــع األغذيــة باإلضافــة الــى التحقق من 
مطابقــة العــروض الترويجيــة المرخصة 
والتزامهــا  التجاريــة  والتخفيضــات 

بضوابــط الترخيــص، وحظــر النــص فــي 
الفاتــورة علــى عــدم قبــول رد المنتجات 
أو اســتبدالها، وكذلك التأكد من التزامها 
بعــدم احتســاب أي رســوم إضافيــة على 
البطاقــة  اســتخدام  عنــد  المســتهلك 

االئتمانية للدفع.
 وبّينــت أنــه تــم تحريــر ثمــان مخالفــات 
مــن إجمالــي المحــات التــي تم مســحها 
ــا، الفتًة إلى أن غالبية المخالفات  ميدانيًّ
المرصــودة تركــزت فــي قطــاع األغذيــة 
اإلجــراءات  اتخــاذ  تــم  إذ  والمابــس، 

تلــك  بعــض  بشــأن  والقانونيــة  اإلداريــة 
المخالفات. 

الترويجيــة  العــروض  ســير  وعــن   
قامــت  فقــد  الفضيــل،  بالشــهر  الخاصــة 
 318 بإصــدار  المســتهلك  حمايــة  إدارة 
ترخيًصا لحمات ترويجية وتخفيضات 
تجاريــة خــال الشــهر شــملت قطاعــات 
متعــددة أبرزها قطاع األغذية واألجهزة 
واألدوات  واإللكترونيــة  الكهربائيــة 
واألواني المنزلية والســيارات والمابس 

واألثاث وسلع مختلفة أخرى.

 ولفتــت األكــرم إلــى أن مركــز التفتيــش 
بالــوزارة مســتمر بالمعاينة الميدانية في 
األســواق التجاريــة للتحقــق مــن جديــة 

الحمات الترويجية والتخفيضات.
المســتهلك  حمايــة  إدارة  أن  وأكــدت 

المــواد  لهــا االجتمــاع بتجــار  قــد ســبق 
 2019 أبريــل   17 بتاريــخ  التموينيــة 
القطــاع  اســتعدادات  علــى  للوقــوف 
التجــاري والتأكــد مــن جاهزيتــه للشــهر 
مســتمرة  الــوزارة  أن  مبينــًة  الفضيــل، 

أيًضــا في حماتهــا وبرامجهــا التوعوية 
الحقــوق  ثقافــة  ترســيخ  إلــى  الراميــة 
والواجبــات لــدى المســتهلكين والتجــار، 
من خال توعية المستهلكين بحقوقهم 
حمايــة  بقانــون  عليهــا  المنصــوص 
االلتزامــات  وتوضيــح  المســتهلك، 
الواقعة على عاتق المزودين في القطاع 
التجــاري وصــوالً لعاقة شــفافة وعادلة 

تراعي مصالح الجميع على حدٍّ سواء.

المنامة - الصناعة والتجارة

“المستهلك”: تكثيف الرقابة على منافذ البيع

أثناء التفتيش على منافذ البيع 

زينب العكري

تحرير 8 مخالفات 
في الحمالت 

التفتيشية على 
المحالت

المنامة - الصناعة والتجارة
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن رقم )30461( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
والئم عيال العم ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن رقم )48825( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة يوروستار البحرين ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه ق���د تق���دم 
إليها الس���يد/ جعف���ر محمد عبدهللا صال���ح العصفور يإعتباره المصف���ي القانوني  
لشركةوالئم عيال العم ذ.م.م، المسجلة  كشركة ذات مسؤلية محدودة بموجب 
القيد رقم 91565، طالبا  إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية 
وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
ش���ركة  القانون���ي  المصف���ي  يإعتب���اره  االستش���ارية  االعتم���اد  السادة/مؤسس���ة 
يوروس���تار البحرين ذ.م.م، المس���جلة  كش���ركة ذات مس���ؤلية مح���دودة بموجب 
القيد رقم 95322، طالبين  إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 
وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

25/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2019 - 57004( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

2/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 - 60460( اعالن رقم
تغيير اسم تجاري

2/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 - 47291( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.

اسم التاجر: علي احمد علي منصور الفضالة

االسم التجاري الحالي: موسسة علي الفضالة الكهربائية

االسم التجاري الجديد: اوريس لالكترونيات

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى كل من لديه اعتراض 

قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: شاهلين عبدالعزيز محمد المطلق

االسم التجاري الحالي: البوشي الدارة المطاعم والمقاهي

االسم التجاري الجديد: 22 روستر سبشيلتي كوفي منيجمنت

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.

اسم التاجر: جاسم عبدهللا خلف فخرو

االسم التجاري الحالي: مطعم كوبوي

االسم التجاري الجديد: مطعم سواتي أودوبي

قيد رقم: 7-7941قيد رقم: 1-87559قيد رقم: 66691-3

21/4/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -55581( 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 : 32829-12

اسم التاجر: ياسر عبدهللا احمد عبدهللا
االسم التجاري الحالي: مصنع مالك الزهور لاللمنيوم

االسم التجاري المطلوب: ورشة مالك الزهور لاللمنيوم
النشطة التجارية المطلوبة: صنع المنتجات المعدنية اإلنشائية - ورشة

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها  
الس���ادة مكت���ب مؤسس���ة االعتم���اد االستش���ارية نيابة ع���ن اصحاب ش���ركة عيادة 
مجيك س���مايل لطب األس���نان ش.ش.و - لمالكتها شمس���ة محمد صادق، المسجلة 
بموج���ب القي���د رق���م 103591، طالبي���ن تغيي���ر االس���م التجاري من عي���ادة مجيك 
س���مايل لطب األسنان ش.ش.و - لمالكتها شمس���ة محمد صادق إلى مركز ماجيك 

سمايل التخصصي لألسنان ش.ش.و - لمالكتها شمسة محمد صادق
فعل���ى كل م���ن لديه اعت���راض التقدم باعتراض���ه إلى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )60483( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة عيادة مجيك سمايل 
لطب األسنان ش.ش.و - لمالكتها شمسة محمد صادق

القيد: 103591 

 تاريخ: 2/5/2019

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة بلو تشانس ش.ش.و لمالكها فراس احمد علي جرار

سجل تجاري رقم 1-108243

بناء على قرار المالك لشركة بلو تشانس ش.ش.و لمالكها فراس احمد علي جرار
 المسجلة بموجب القيد رقم 108243-1، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/  

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 500077894 )973+(
firas@fjarrar.com :البريد االلكتروني

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

اصحاب الشركة المذكورة ، المسجلة بموجب القيد رقم 2-117407، طالب تغيير 

اس���م ف���رع )2( موهيني بوتيك للخياطة النس���ائية والتج���ارة ذ.م.م الى عالم الزي 

الموحد بي اتش ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

بشأن تغيير اسم فرع )2( 
موهيني بوتيك للخياطة النسائية والتجارة ذ.م.م

القيد: 117407-2 

 تاريخ: 28/4/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���يد عباس س���يف الدين س���يف الدي���ن ابراهيم ج���ي المالك ل� متجر 
االج���واء )مؤسس���ة فردي���ة( والمس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 66224 طالبا 
تحوي���ل مؤسس���ة فردي���ة إل���ى ف���رع من ف���روع مخزن س���يفي  ش���ركة ذات 
مسئولية محدودة سجل رقم 60935-1، لتصبح الشركة مملوكة من السادة 

التالية اسمائهم:
1.  عباس سيف الدين سيف الدين ابراهيم جي

KHATIJA MIQDAD ALI 2
GULAM ABBAS MIQDAD ALI .3

MANSOOR MIQDAD ALI .4

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )9999( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية 
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 66224 

 تاريخ: 5/5/2019
االثنين 6 مايو 2019 - غرة رمضان 1440 - العدد 3856 12



عرض وطلب
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+973 17580939

  38344464 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 - 60989( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

2/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 - 60193( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا الس���يد المعلن أدناه بطلب اس���م تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 

التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز 

اعتراضه.

اسم التاجر: ابراهيم يوسف عبدهللا يوسف

االسم التجاري الحالي: ابراهيم يوسف عبدهللا يوسف

االسم التجاري الجديد: ابراهيم يوسف عبدهللا للمواد الغذائية

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب تغيير االسم التجاري، فعلى كل من لديه اعتراض 

قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به 

ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: ابراهيم يوسف عبدهللا يوسف

االسم التجاري الحالي: ابراهيم يوسف عبدهللا يوسف

االسم التجاري المطلوب: ابراهيم يوسف عبدهللا للمواد الغذائية

قيد رقم: 38246-6

قيد رقم: 38246-1

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

اصحاب ش���ركة الوسط العقارية تضامن، المس���جلة بموجب القيد رقم 1-59274، 

طالبي���ن تغيي���ر االس���م التج���اري من ش���ركة الوس���ط العقارية تضامن الى الوس���ط 

للتخليص والتجارة العامة تضامن بحرينية

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )51650( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الوسط العقارية تضامن

القيد: 1-59274 

 تاريخ: 30/4/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���يد يوس���ف بن حمد بن محمد الحوطي المالك ل� مركز يوسف لبيع 
الجينز القديم )مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 33776 طالبا 
تحويل مؤسس���ة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 
5٫000.00 دب )خمس���ة آالف دين���ار بحرين���ي( لتصب���ح ش���ركة مملوك���ة م���ن 

السادة التالية اسمائهم:
1.   يوسف بن حمد بن محمد الحوطي

2 احمد درويش عبدالمعطي عبدالقادر شحاده

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )56368( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 33776 

 تاريخ: 22/4/2019
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سريالنكا تطرد 
200 داعية إسالمي

أعلن وزير الداخلية السريالنكي فاجيرا 
أبيواردينا، أن حكومة بالده طردت 600 

أجنبي، بينهم 200 رجل دين إسالمي، منذ 
اعتداءات عيد الفصح التي أودت بحياة 

290 شخصا. وقال أبيواردينا، في حديث 
لوكالة “فرانس برس” نشر امس األحد، 

إن الدعاة اإلسالميين دخلوا البالد بشكل 
قانوني، لكن تبين، بعد العملية األمنية 

التي تلت االعتداءات، أنهم تجاوزوا المدة 
المحددة في تأشيرات الدخول، وفرضت 
عليهم غرامات نتيجة ذلك، وتم طردهم 
من الجزيرة. وتعرضت سريالنكا يومي 
21 و22 أبريل لسلسة هجمات انتحارية 

دموية ضربت معظمها العاصمة كولومبو، 
واستهدفت 3 كنائس و3 فنادق.

تجدد العدوان اإلســرائيلي على غزة... واغتيال قيادي في “القّســام”

17 شهيدا... ونتنياهو مع “تكثيف الضربات”

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل أحد قادتها في غارة إسرائيلية على قطاع غزة أمس األحد، فيما ُقتل إسرائيليان اثنان جراء سقوط صواريخ أطلقت 
من قطاع غزة على عسقالن وبئر السبع، في حين أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد قتلى القصف اإلسرائيلي إلى 17 شخصا.

الحاكــم  قصــر  مبنــى  إســرائيل  وقصفــت 
التاريخــي في غزة، وأعلنت دولة االحتالل 
لحمــاس”.  الداخلــي  األمــن  مقــر  “تدميــر 
بدورها، قالت كتائب القسام إنها استهدفت 
مركبــة إســرائيلية علــى حــدود قطــاع غــزة 

بصاروخ موجه “كورنيت” ظهر أمس.
فــي  الفلســطينية  الصحــة  وزارة  وأكــدت 
الغــارات  فــي  الخضــري  استشــهاد  القطــاع 
اإلســرائيلية التــي تجــددت، وكشــفت عــن 
لليــوم  المســتمر  القصــف  ضحايــا  عــدد  أن 
الثانــي على غزة ارتفــع إلى 17 قتيال، منهم 
ســيدة حامــل ورضيعــة مــن عائلــة واحــدة، 
فيمــا أصيــب أكثــر مــن 80 مواطنــا إصابات 

مختلفة.
وأعلــن الجيش اإلســرائيلي، األحد، أنه قتل 
إنــه مســؤول  قــال  الــذي  الخضــري،  حامــد 
عــن نقــل األمــوال مــن إيــران إلــى الفصائــل 
الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، خــالل ضربة 

جوية.

أن  بيــان  فــي  اإلســرائيلي  الجيــش  وذكــر 
اغتيــال الخضــري، تم عبــر عملية مشــتركة 
للجيــش وجهاز األمن العام، مشــيرا إلى أنه 
كان يدير شــركة “صرافــة” أعلنتها تل أبيب 

“منظمة إرهابية” بالعام 2018.
ونقلــت وكالــة “رويتــرز” عــن شــهود عيــان 
فلســطينيين قولهــم إن الخضــري )34 عاما( 
قتــل بصاروخ أصاب مركبــة كانت تقله في 

مدينة غزة.
ولفت الجيش اإلســرائيلي إلى أن الخضري 
واصفــه  للصرافــة”،  “حامــد  شــركة  يمتلــك 
إيــاه بـــ “رأس حربة إيران” في غزة، مشــيرا 
إلــى أن نشــاطاته ســاهمت بشــكل كبير في 
تطوير نشــاطات حماس العســكرية وتعزيز 

قدراتها.
الجنــاح  إلــى  أمــواال  الخضــري  وأضــاف 
الجهــاد  حركــة  وإلــى  لحمــاس  العســكري 
وفصائــل أخــرى فــي قطــاع غزة مــن خالل 

شركته.

وهــذه أول عمليــة اغتيال تنفذها إســرائيل 
علــى  التــي شــنتها  الحــرب  منــذ  غــزة  فــي 

القطاع المحاصر العام 2014.

نتنياهو يصّعد 

وتوعــد رئيس الوزراء اإلســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو، أمس األحــد، بمواصلــة “الضربات 
المكثفــة” علــى قطاع غــزة “ردًا على إطالق 

الصواريخ”.
التعليمــات  “أعطيــت  نتنياهــو  وقــال 
قــوات  وتدعيــم  القصــف،  فــي  باالســتمرار 
المدفعيــة والمدرعــات وســالح المشــاة في 
محيط غزة”، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.
وال تــزال الغــارات اإلســرائيلية علــى قطــاع 
غــزة مســتمرة منــذ صبــاح الســبت وحتــى 

وقت مبكر من األحد.
قصفهــا  اإلســرائيلية  الطائــرات  وواصلــت 
القطــاع،  ليــل األحــد علــى  طــوال ســاعات 

وطــال القصف مزيــدا من البنايــات المدنية 
تابعــة لحركتــي حمــاس  ومواقــع مختلفــة 
وورش  مصانــع  إلــى  إضافــة  والجهــاد، 

للحدادة.
وشــنت الطائــرات اإلســرائيلية غــارة علــى 
منــزل فــي خــان يونس جنوبي قطــاع غزة، 
الفلســطينية  الفصائــل  أطلقــت  وقــت  فــي 

قذائف صاروخية من غزة على إسرائيل.
اإلســرائيلية  الغــارات  إحــدى  واســتهدفت 
علــى القطــاع، مجموعــة مــن الفلســطينيين 

في مخيم البريج لالجئين وسط القطاع.
فــي مدينــة  وســقط صــاروخ علــى مصنــع 
كانــوا  إســرائيليين   4 أصيــب  إذ  عســقالن، 

بداخله بجروح لم تعرف طبيعتها.
الفصائــل  أعلنــت  آخــر،  تطــور  وفــي 
الفلسطينية توسيع مدى إطالق صواريخها 
لتشــمل مدينتــي أســدود وبئــر الســبع، على 
بعــد نحــو 45 كيلومتــرا عن قطــاع غزة؛ ردا 

على استمرار الغارات اإلسرائيلية.

القدس المحتلة،  غزة ـ وكاالت

كولمبو ـ أ ف ب

فلسطينيون يشيعون جثة الطفلة سابا أبو عرار التي قضت بقصف االحتالل على قطاع غزة )أ ف ب(

سيول ـ أ ف بالقاهرة ـ وكاالتنيوزويك

اعتقــل مكتــب التحقيقــات الفدرالــي األميركي شــخصا نشــر في مواقــع التواصل 
االجتماعــي تهديــدات متكــررة بقتــل أفــراد فــي عائلــة الرئيــس دونالــد ترامــب، 

بالدرجة األولى صهره جاريد كوشنر.

المدعــو  المعتقــل  أن  المحققــون  ويعتبــر 
فــي  المقيــم  كوالســوردو،  بليــس  شــتيس 
مدينــة كينــت بواليــة واشــنطن، أعلــن مرارا 
رســائل  فــي  الماضييــن  الشــهرين  خــالل 
االجتماعــي  التواصــل  ومواقــع  إلكترونيــة 
عن نيته “إعدام كوشــنر شــخصيا” و “إطالق 
الرصــاص في رأســه”، عالوة علــى تهديدات 
الرئيــس  وابــن  إيفانــكا  ترامــب  ابنــة  بقتــل 
دونالــد ترامــب األصغــر اللذيــن قــال الرجــل 

إنهمــا “أســوأ مــن الصراصيــر”. واتهــم 
المعتقل في هذه التهديدات كوشنر 
كثيــرة”.  خيانــة  “جرائــم  بارتــكاب 
وحســب وثائق رســمية صدرت عن 

كوالســوردو  أدلــى  االدعــاء،  مكتــب 
مــن  لعناصــر  متضاربــة  باعترافــات 

إنــه  البدايــة  فــي  قــال  إذ   ،”FBI“

ليــس مســؤوال عن تلــك التهديدات، وســببها 
يعــود إلى خــرق حاســوبه من قبــل قراصنة، 
ثــم ذكــر أن المســدس الــذي يظهــر فــي صور 
منشــورة علــى حســابه فــي “إنســتغرام” إلــى 
جانــب التهديدات بقتل أقــارب ترامب ليس 
هجوميــا بــل هوائيــا، ثــم اعترف بأنــه يعاني 
وال  الــدواء  يتنــاول  وال  نفســي  مــرض  مــن 

يتلقى المساعدة الطبية المطلوبة.

وقررت السلطات عدم توقيفه، غير أن  «
كوالسوردو سرعان ما خرق وعده 
للمحققين باالمتناع عن نشر مثل 

هذه االدعاءات والتهديدات 
مستقبال، إذ نشر في مواقع 

التواصل االجتماعي صورة له وهو 
يحمل سالحا ناريا، مع الدعوة إلى 

“قصف المساجد”.

أعــرب الرئيــس المصــري عبدالفتــاح السيســي، عــن اســتعداده للمشــاركة فــي 
مظاهــرات إلــى جانب المصريين حال صب ذلك في مصلحة بالده، لكنه شــدد 

على أن الوطن يبنى بالعمل واإلخالص ال بالتظاهر.

امــس  ألقاهــا  كلمــة  فــي  السيســي،  وقــال 
األحد، خالل افتتاح عدد من المشــروعات 
القوميــة فــي ســيناء ومدن قناة الســويس 
“لــو كانت المظاهرات تبني مصر، أنا هنزل 
بالمصرييــن في الشــارع ليل ونهار علشــان 
ذلــك  مــع  السيســي  وشــدد  مصــر”.  نبنــي 
علــى أن “الدلــع ال يبنــي األوطــان”، والبــالد 
واالســتقرار  واإلخــالص  بالعمــل  تبنــى 
والســالم والجهد والعــرق، مضيفا أن مصر 
اتخذت خطوات واســعة لعملية االستقرار 

االقتصــادي، فيمــا أكد قائــال: “واحنا 
مواجهــة  فــي  دم  وبندفــع  بنعملــه 
هييجــي  محــدش  اإلرهــاب... 
يشــتغل فــي مصــر ويســاعدنا لــو 

مفيش استقرار وأمن”.
المصــري  الرئيــس  وأعــرب 

عــن تقديــره “لــدور األشــقاء” الذيــن قامــوا 
بمســاعدة مصــر بعــد الثــورة، لكنــه أضاف: 

“يجب اآلن أن نعتمد على أنفسنا”.
عــددا  األحــد،  أمــس  السيســي،  وافتتــح 
بمحافظــة  الضخمــة  المشــروعات  مــن 
اإلســماعيلية، أبرزها أنفاق قناة الســويس، 
ومدينــة اإلســماعيلية الجديــدة، وذلك في 

إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.

وأوضحت صحيفة “األهرام” الرسمية  «
أن االفتتاحات الجديدة تأتي بمثابة 
تدشين لعملية تنمية شبه جزيرة 

سيناء، كما أن مشروعات األنفاق 
التي تم تنفيذها أسفل القناة 

تعد المنظومة األضخم من 
نوعها في تاريخ مصر، بل 

وعلى مستوى العالم.

أكدت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أمس األحد، أن تحليال للتجارب الذي أجرتها 
جارتهــا الشــمالية فــي منــاورات أشــرف عليهــا الزعيــم كيــم يونــغ أون، يظهــر اختبارا 

لقاذفات صواريخ وأسلحة تكتيكية موجهة جديدة، تماما كما أعلنت بيونغ يانغ.

أنهــا  أعلنــت  الشــمالية  كوريــا  وكانــت 
اختبــرت قاذفــات صواريــخ عــدة طويلــة 
فــي  موجهــة  تكتيكيــة  وأســلحة  المــدى 
كيــم  الزعيــم  عليهــا  أشــرف  منــاورات 
يونــغ أون، وفــق مــا أفــادت وكالــة األنباء 

الرسمية الكورية الشمالية، األحد.
وأشارت الوكالة الكورية الشمالية إلى أن 
اختبار قاذفات الصواريخ تم السبت، في 
اليــوم الــذي أطلقت فيــه كوريا الشــمالية 
أيًضــا قذائــف قصيــرة المــدى باتجاه بحر 

اليابان. 
وقالــت وزارة الدفــاع الكوريــة 
الجنوبيــة فــي بيــان، األحد، إن 
أن  أظهــر  لالختبــارات  تحليــال 

بيونغ يانغ اختبرت “قاذفات 
مــا  تتــراوح  صواريــخ 

بيــن 240 ميلمتــرا و330 ميلمتــرا ونوًعــا 
جديــًدا من األســلحة التكتيكيــة الموجهة 
مداهــا ما بيــن 70 و240 كيلومترا”. وكان 
الرئيس األميركي دونالد ترامب قد أبدى 
ثقتــه فــي نية كيم التوصل إلى اتفاق في 
شــأن الترسانة النووية لبالده، على الرغم 
مــن عمليــات اإلطــالق الصاروخيــة التــي 
أجرتهــا كوريــا الشــمالية، في حيــن تتعثر 
المحادثــات مــع بيونــغ يانــغ علــى خلفيــة 

نزع سالحها النووي.

وكتب ترامب في تغريدة  «
“أعتقد أن كيم يونغ أون ُيدرك 

تماًما اإلمكانات االقتصادية 
العظيمة لكوريا الشمالية، ولن 

يفعل شيًئا لوضع حد 
لها”.

سيول: بيونغ يانغ اختبرت أسلحة تكتيكيةالسيسي: سأتظاهر في الشارع مع المصرييناعتقال شخص هدد بـ “إعدام كوشنر”
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دبي ـ العربية نت

صنعاء ـ وكاالت

قــال األميــن العــام للمجلــس الوطني للســياحة في قطر، أكبــر الباكر، إن بــالده لن تمنح 
تأشيرات لمن وصفهم بـ “األعداء”، في إشارة إلى المصريين الراغبين في دخول البالد.

وســأل صحافي الباكر، خالل مؤتمر 
صحافــي بمناســبة الترويــج لحملــة 
ســياحية صيفيــة فــي قطــر، عما إذا 
المصرييــن  ســتمنع  الدوحــة  كانــت 
تأشيرات للســياحة، فرد عليه الباكر 
قائال “التأشــيرات لــن تمنح ألعدائنا، 

وإنما فقط ألصدقائنا”.
وتابع الباكر متسائال “هل التأشيرات 
مفتوحــة أمامنــا للذهــاب إلى هناك؟ 
فتــح  علينــا  ينبغــي  إذن  لمــاذا  ال. 
التأشــيرات أمامهــم؟”، وأضــاف “كل 

شيء بالمثل”.

وصل إلى صنعاء مبعوث األمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، أمس األحد، في 
زيارة غير معلنة لعقد لقاءات مع قيادات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

للمبعــوث  المفاجئــة  الزيــارة  وتأتــي 
الدولــي إلــى اليمــن فــي ظــل تصاعــد 
الضالــع،  محافظــة  فــي  للمواجهــات 
الحوثــي  ميليشــيات  تحــاول  التــي 

اختراقها للوصول إلى مدينة عدن.
وتزامــن التصعيد الميداني مع إعالن 
الواليــات المتحــدة وقــف اإلعفاءات 
الممنوحــة للــدول المســتوردة للنفــط 

الحوثييــن  اإليرانــي، ممــا يعتقــد أن 
للوصــول  إيــران  مــن  أوامــر  تلقــوا 
إلــى بــاب المنــدب وتهديــد المالحــة 
الدولية. كما تأتي قبل أيام من موعد 
جلســة مجلــس األمــن المرتقبــة فــي 
15 مايــو، والتــي يفتــرض فيها تنفيذ 
اتفــاق  لبنــود  الحوثــي  ميليشــيات 

السويد قبل انعقاها.

مسؤول قطري يصف المصريين باألعداء

غريفيث يصل صنعاء في زيارة غير معلنة

الجزائر ـ رويترز الخرطوم ـ وكاالت

سیلقي الرئیس الجزائري المؤقت، عبدالقادر بن صالح، خطاًبا “مھًما”، وفق ما أوردته جريدة “الخبر”، نقاًل عن من مصدر وصفته بالمؤكد. وذكر 
المصدر أنه من المتوقع أن يعلن بن صالح عن مبادرة جديدة للحوار إلى جانب استعداده لتقديم استقالته مباشرة بعد انتھاء المشاورات.

في غضون ذلك يواصل الجزائريون التظاھر 
في الشوارع، مطالبین بتنحي كل رموز نظام 
الرئیــس الســابق عبدالعزيــز بوتفلیقــة، دون 

استثناء الرئیس الحالي المؤقت بن صالح.
ويأتــي ذلــك أيًضــا فــي خضــم تطــور الفــت 
لألحــداث فــي الجزائــر، حيث أفادت وســائل 
إعــالم جزائريــة، أمــس األحــد، بــأن القضــاء 
العسكري أمر بإيداع السعيد بوتفليقة شقيق 
بوتفليقــة،  العزيــز  عبــد  المســتقيل  الرئيــس 
وبشــير  توفيــق  مديــن  محمــد  والجنراليــن 

طرطاق الحبس المؤقت.
وقــال موقــع صحيفــة “النهــار” الجزائريــة إن 
الوكيــل العســكري للجمهوريــة لــدى المحكمة 
العســكرية بالبليدة، أصدر أمس األحد، أوامر 
بإيداع كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين 

والسعيد بوتفليقة الحبس المؤقت.

وأضــاف الموقــع أن الثالثــة يواجهــون تهــم 
“المســاس بســلطة الجيــش” و “المؤامــرة ضد 
ســلطة الدولة”، بحسبما أفاد به بيان لمجلس 

االستئناف العسكري بالبليدة.

التهــم  بــأن  الرســمي  التلفزيــون  وأفــاد 
القانــون  عليهــا  يعاقــب  عليهــا  المنصــوص 
القضــاء  قانــون  مــن   248 المــواد  بموجــب 

العسكري و77 و78 من قانون العقوبات.

أعلن “تجمع المهنيين الســودانيين” رفضه القاطع لمقترح لجنة الوســاطة بين “قوى الحرية والتغيير” والمجلس العســكري بشــأن 
تشكيل المجلس السيادي، داعيا السودانيين لالستعداد لكافة االحتماالت.

وقــال تجمــع المهنيين فــي بيان، أمــس األحد، 
إنه لن يقبل إال بمجلس ســيادي مدني انتقالي 
واحد، بتمثيل عســكري محدود، ودعا شركائه 
فــي إعــالن الحريــة والتغييــر الســاهرين علــى 
مصالــح الوطــن إلــى تجنــب طريــق المزايدات 

وزعزعة صف الثورة السودانية.
والصراعــات  البيانــات  أن  البيــان  وأكــد 
واألصــوات الحزبيــة المتضاربة، تضــرب الثقة 
ضــرورة  إلــى  مشــيرا  الشــعب،  مكونــات  بيــن 

التوحد إلكمال مهام الثورة.
وكشــف التجمــع عــن تنظيمــات سياســية قــال 
إنهــا لــم تلتــزم بالقــرارات الجماعيــة واإلعــالم 
بحثــا  منفصلــة  بيانــات  بإصدارهــا  الموحــد 
عــن مصالــح حزبيــة متعجلــة. يذكــر أن لجنــة 
المجلــس  علــى  اقترحــت  الوطنيــة  الوســاطة 
الحريــة والتغييــر”  إعــالن  “قــوى  العســكري و 

بغالبيــة  ســيادي  أحداهمــا  مجلســين  تكويــن 
مدنيــة وآخر لألمن والدفاع بغالبية عســكرية. 
ويأتــي اقتــراح الوســطاء إثر تعثــر المباحثات 
للبــالد،  حاكــم  مجلــس  تشــكيل  بخصــوص 
خصوصــا مع تقديم المجلس العســكري وقادة 

بعــد  البــالد  إلدارة  مختلفــة  رؤى  التظاهــرات 
اإلطاحة بالرئيس عمر البشير، الشهر الفائت.

وال يــزال آالف المتظاهريــن معتصميــن خــارج 
مقــر الجيش في الخرطــوم، مطالبين المجلس 

العسكري بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

جزائريون يواصلون تظاهرة مناهضة للحكومة في العاصمة )أ ف ب( استمرار االعتصام خارج مقر الجيش في الخرطوم )أف ب(

حبــس شــقيق بوتفليقــة والجنراليــن طرطــاق وتوفيق االحتمــاالت لجميــع  لالســتعداد  الســودانيين  داعيــا 
خطاب “استقالة” مرتقب لرئيس الجزائر تجمع المهنيين يرفض مقترح لجنة الوساطة
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اعرف حجمك يا 
موسوي... نحن بلد 
الهامات الشاهقة

- تهنئة

“بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك أتقدم بخالص 
التهانــي والتبريــكات إلــى ســيدي حضــرة صاحــب 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل 
ســيدي  وإلــى  ورعــاه،  هللا  حفظــه  المفــدى  البــالد 
صاحــب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعــاه، 
وإلــى ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة ولي العهــد نائب القائــد األعلى 
حفظــه  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
هللا ورعــاه، داعيــًا المولــى عــز وجــل أن يعيــد هــذه 
البحريــن  الغالــي  وطننــا  علــى  الســعيدة  المناســبة 
وعلــى األمتيــن العربية واإلســالمية بالخير واليمن 

والبركات”.

المهــرج عباس موســوي المتحدث باســم الخارجية 
اإليرانيــة خــرج علينــا واليــأس يحتقــن فــي روحــه 
وأخــذ “يهــدد البحرين ويغلــط عليها”، بعــد تصريح 
وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل 
خليفــة  لصحيفــة الشــرق األوســط والــذي أكــد فيه 
“عــدم الســماح إليران بغلــق مضيق هرمــز ولو ليوم 
واحــد، وذلــك بعد أن توعــدت إيران بغلــق المضيق 

عقب تشديد العقوبات األميركية عليها”.
نقــول لــك أيهــا المريــض العفــن، إذا كانــت البحرين 
رجالهــا  بقــوة  كبيــرة  فهــي  حجمهــا،  فــي  صغيــرة 
ومحفوظة إلى ما ال نهاية وال يســتطيع جرذ مثلك 
أن يحــرك شــعرة مــن هــذا الوطــن العظيــم الذي هو 
وطــن  فخــره،  ومبعــث  عربــي  كل  اعتــزاز  مصــدر 
كالجــواد العربي األصيل الذي حمل أبطال اإلســالم 
إلــى المعمــورة ولــه مســاهمات غيــر محــدودة فــي 

األمــن والســالم العالمــي، واألقــوى واألهــم تصديــه 
على مر الزمن لحلقات مخططكم اإلرهابي الصفوي 
وسحل وسحق عمالئكم بضربات سريعة متتابعة.

بالتخلــف  مشــلول  بلــد  أنتــم  اإلجابــة،  أتريــد حقــا 
والغبــاء والعنصريــة ويمــارس أكثــر األدوار جهالــة 
في التاريخ ومفصول عن منظومة البشرية، فكيف 
وبلغــة المنطــق وبروحــه أن تهــدد قافلــة األمجــاد 
والشــموخ وبلــد الهامــات الشــاهقة، اعــرف حجمــك 
بما فيه الكفاية وال تحاول أن تلفت األبصار بضجة 
غربــان وثرثــرة أغبيــاء ســرعان مــا يختفــون فــي 

الظالم حين تدق ساعة الجد.

اإلساءات الفجة واألساليب الرخيصة عاداتكم،  «
لكن وكما يقول الشاعر... “من له قرون 
التيس والخرتيت ال يعرف قوة النسر”.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

أقام مركز دراســات برئاســة الدكتور الشــيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة المنتدى 
الســنوي للمركــز في نســخته الثانية تحت عنــوان دور المراكــز البحثية وتأثيرها 
على سياســات الشــرق األوســط. وقدم الباحثون المشــاركون العديد من األوراق 
البحثيــة ذات األهميــة الكبيــرة للعامليــن فــي العديــد مــن المجــاالت والدارســين 
واإلعالمييــن، وخلــص الباحثــون إلى عدد من التوصيات المهمــة من بينها إقامة 
قاعدة بيانات مشتركة إلثراء العمل البحثي والعمل على تجفيف منابع اإلرهاب. 
ولفــت الباحثــون أنظارنــا إلى أهمية مراكــز البحوث في ما يجري فــي العالم كله 
مــن صراعــات وحروب وإرهاب وفوضى وخطط لتغييــر خريطة مناطق معينة، 
فاالحتجاجــات والثــورات التــي وقعت اســتندت إلــى فكر واإلرهــاب الذي يمزق 
أوصال األمة التي نعيش فيها يستند إلى فكر، ونظريات الفوضى الخالقة التي 
أعدت من أجل تفجير الدول من داخلها وإعادة تركيبها على أسس جديدة، هي 

أيضا فكر أنتجته مراكز بحوث هذا العالم بهدف تحقيق مصالح دول معينة. 
وكانــت مؤسســات الفكــر صاحبة دور كبير في صنع أحــداث عالمية كثيرة خالل 
فتــرات ماضيــة، فمــا أنتجــه صموئيل هنتجنتــون عن صراع الحضــارات هو فكر 
تأثــرت بــه الواليــات المتحــدة والغــرب فــي صياغة سياســاتها تجاه بقيــة العالم، 
وما أنتجه فوكوياما عن نهاية التاريخ هو أيضا فكر تأثر به ساســة غربيون في 

تعاملهم مع غيرهم من أبناء الحضارات واآليديولوجيات األخرى. 
وبمــا أن الفكــر يصنــع األحداث، فــإن لمراكز البحوث دورا يتعاظــم يوما بعد يوم 
فــي مواجهــة الفكــر اآلخــر أو الفكر الهــدام الذي يريد تدمير األمــة والقضاء على 
مقدراتهــا وجعلهــا تعيــش فــي تخلــف إلــى األبــد، وبمــا أن اإلرهــاب الــذي يتولــى 
تخريــب دولنــا يقــوم على فكر معين، فالبد لمراكز البحوث في الشــرق األوســط 
والعالــم العربــي مــن أن تقــوم بــدور كبيــر فــي مواجهــة اإلرهــاب، والبــد لوســائل 
اإلعالم أن تنهل من معين مراكز الدراسات وتستفيد مما تنتجه هذه المراكز في 

وضع السياسات اإلعالمية الساعية لمحاربة اإلرهاب وتجفيف منابعه.
والشــك أن مركز البحرين للدراســات االستراتيجية والدولية والطاقة بات يلعب 
دورا مهما في تحليل السياســات والمســاعدة في وضع االستراتيجيات المتعلقة 
بالحرب على اإلرهاب، على اعتبار أن الفكر يجابه بالفكر وليس بالحرب وحدها.

تأثير المراكز البحثية على سياسات الشرق األوسط

بثينة خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

ولكن من يقرأ األبحاث؟! )1(
موضوعنا ســآخذه من تصريح المنســق المقيم ألنشــطة برامج 
األمــم المتحــدة في البحرين أمين الشــرقاوي، الذي طرح – في 
منتــدى مركز “دراســات” الذي انعقد األســبوع الماضــي – أرقامًا 
تســتحق التأمــل. إذ قال إن هنــاك 8000 مركز فكري في العالم، 
ومن بينهم 507 مراكز فقط في منطقة الشــرق األوســط، الفتًا 
إلــى أن العاصمــة األميركيــة واشــنطن وحدها فيهــا 408 مراكز 
فكرية. ومنذ أن تخلصُت من “مجاعة األرقام” التي ســببتها لنا 
دوائرنــا الرســمية خصوصــًا علــى امتــداد الوطن العربــي لبخلها 
بــدأت  أمّدتــه  وإذا  باإلحصــاءات،  الجمهــور  مــد  فــي  الشــديد 
الهمهمات تسري عن مدى صدق ما نقرأ... منذ ذلك الحين صار 
التخلــص مــن أثر األرقام الصاعق يشــبه إلى حــد كبير التخلص 

من “تجّمد الدماغ” الذي يعقب تناول المثلجات.
فإذا كان الشرقاوي قد استقل عدد المراكز البحثية في الشرق 
األوســط بقوله “فقط”، فإنني وجدت أن العدد معقوٌل جدًا في 
منطقة تسودها األوضاع االقتصادية المتردية، مع نسبة عالية 
من األمية األبجدية، فبينما المتوسط العالمي لألمية 13.6 %، 

فإن أميتنا العربية 21 %. وبحســب البنك الدولي، فإن منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا هي األعلــى بطالة فــي العالم 
بنســبة 11.5 %، فــإن وجــود هــذا العــدد مــن المراكز أمــر ُيحمد 

هللا عليه!
ناهيكــم عــن أمريــن همــا: مــدى جديــة هــذه المراكز وجــودة ما 
تنتجــه مــن نتــاج فكــري عميــق ورصيــن يمكــن االعتمــاد عليــه 
وتوظيفــه فــي حلــول للمشــاكل التــي تعانــي منهــا بلداننــا. فمع 
بالعلميــة  تحتفــظ  أن  المســتطاع  قــدر  تحــاول  مراكــز  وجــود 
والجديــة فيمــا تنتج؛ مّرت علينا مراكــز ومنظمات وكيانات إما 
لجملــة مــن المتقاعديــن يتســّلون فــي أيام مــا بعــد الوظيفة، أو 
لمغامرين يســّمون شــقة مشــتركة مع مكتب لبيع األسهم مركزًا 

للبحوث!

األمر األهم في مراكز البحث، أينما كانت: حرية التفكير والبحث، وهذا ما  «
يتناقض تمامًا مع المؤشرات العالمية، سواء كانت الحاسدة أو الحاقدة أو 
المحايدة، عن منطقتنا. فما نفع أن يكبر العدد “وليس من عافية أن يكبر 

الورم”؟!.

ghassan.shihaby@gmail.com

غسان الشهابي

sm.adnan56
@hotmail.com

صائمون ولكن!
شــهر  إن  قلنــا  إذا  الصــواب  نجانــب  ال 
مــرادف  الكثيريــن  أذهــان  فــي  رمضــان 
ال  النــاس  مــن  وقلــة  الكســل،  أو  للســهر 
تعــرف مــن الشــهر الكريم ســوى االمتناع 
عــن األكل والشــرب والشــهوات لســاعات 
معــدودة مــن النهار، وقلــة تتخطى الفعل 
إلــى الرمــز، حيــث نراهــم جســدوا الفعــل 
أي الصوم بأبعــاده الروحية بينما آخرون 
يمارســون طقوســهم المفرغة من أي بعد 

إيماني أو روحي.
االســتثناء  الشــعيرة  الصــوم  أن  أظــن  ال 
ركيــزة  وهــي  فالصــالة  العبــادات،  بيــن 
إيمانية في اإلســالم تجســد المثال األبرز 
التعمــق  دون  الســطح  مالمســتنا  علــى 
فــي الجوهــر أو عــدم اســتيعابنا األبعــاد 
الصحيحــة لإلســالم، فالغالبيــة تمارســها 

بــال تأمــل أو خشــوع كما ينبغي لإلنســان 
المســلم، وبالتالي تفقــد المفاهيم دالالتها 
التي تنطوي عليها هذه الشعيرة العظيمة، 
ولعــل المثــال األقــرب الــذي ال أعتقــد أنه 
يغيب عن ذهن أحد أّن الصالة تنهى عن 
االقتــراب من األفعــال القبيحة والمحزن 
أّن مــن يــدرك هــذه القيــم الســامية قلــة 

فضال عمن يجسدها.
لســنا بحاجة إلى اســتحضار األمثلة التي 
تؤكــد مــا تمــت اإلشــارة إليه وحســبنا أن 
نومــئ إلى بعض الممارســات التي تنافي 
طبيعــة الصيــام أال وهي تعطيــل مصالح 
الناس تحت ذريعة واهية هي أن الصوم 
ومــا يرافقــه مــن تعــب ومشــقة يجعلنــا 
غيــر قادريــن على أداء الواجبــات! ثم إّن 
شــهر رمضــان لــدى عدد ليــس قليال وفي 

كل بالد اإلســالم هو مرادف للســهر حتى 
ســاعات الصباح األولى، ربما يذهب فهم 
الكثيرين إلــى أننا ضد الترفيه والترويح 
عــن النفــس بعــد عنــاء يــوم مــن الصيــام 
وهــذا بالطبــع ليــس ضمــن أهدافنــا بل ما 
نرمي إليه هو تحقيق شــيء من التوازن 
علــى  المتعــة  تطغــى  ال  حيــث  الخــالق، 

تأدية الشعائر.

رسولنا األكرم )ص( قال “إذا جاء رمضان فتحت  «
أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت 

الشياطين”، لو أننا طبقنا ما تهدف إليه شعيرة 
عظيمة مثل الصوم كالتراحم والتعاون والتآلف 

سيصبح واقع األمة اإلسالمية أفضل؟ ولو 
أننا مارسنا الصوم بدالالته العميقة لكانت 

مجتمعاتنا أكثر عافية.

محمد المحفوظ

في يوليو 2014م ظهر اإلرهابي أبوبكر البغدادي على منبر الجامع الكبير 
“الحدبــاء” بالموصــل العراقيــة وهو يلقــي خطبة الجمعة، قائــال إنه ابتلي 
بأمانة ثقيلة، تتمثل في تنصيبه خليفة على المسلمين، حاثا أنصاره على 

الجهاد.
وكان هــذا الظهــور في وقــت يحقق فيه تنظيم داعــش اإلرهابي حضورا 
قوًيــا بعــد إعالنــه فــي يونيــو 2014 قيــام مــا أســماه الخالفة اإلســالمية، 
وتنصيــب البغــدادي إماما وخليفة للمســلمين في كل مــكان، وبعد أن قام 
التنظيــم باحتــالل الموصل ثانــي أكبر مدن العــراق، وكان على مقربة من 
بغداد العاصمة، وكان التنظيم يتحكم بمصير ماليين األشخاص ويسيطر 

على مساحات كبيرة من األراضي في سوريا والعراق.
وبعــد مــرور نحو خمس ســنوات وفي الوقت الذي ظــن فيه الكثيرون أن 
تنظيــم داعــش اقتربــت نهايته، حيث لم يعد لديه أكثر من 20 ألف عنصر 
وفــق أعلــى التقديــرات، وأن وجوًهــا إرهابية قبيحــة كالبغــدادي وأمثاله 
لــن يكــون لهــا وجود بعد اليوم، إذ بهذا البغــدادي يعاود الظهور من جديد 
وبهيئــة تماثــل مثله األعلى في اإلرهاب والتطرف أســامة بن الدن ويبدو 
وكأنه منفصل عن الواقع المتردي والتراجع الكبير الذي يعيش فيه تنظيم 
داعــش، وال يعكــس بحرصــه علــى مظهره وأســلوب حديثه عــن تطورات 
وعمليات إرهابية حديثة وعن المستقبل أن هذا التنظيم يحتضر بالفعل.
ظهــور البغــدادي فــي بدايات تأســيس التنظيــم اإلرهابي وفــي أيام قوته 
أمــر متوقــع وممكن الحدوث، حيث تزايد اإلمكانيات وقلة المخاطرة، إال 
أن ظهــوره فــي أكثــر أيــام هــذا التنظيم ضعفــا أمر يثير التســاؤالت حول 
مصــادر القــوة التي مــازال يمتلكها وتمكنه من هذا الظهــور وبهذا المظهر 
المناقض لحالة التنظيم، واألســباب التي دفعته لذلك وإقدامه على مثل 
هــذه المغامــرة التــي قــد تكــون مقدمــة للتعــرف علــى مكانه واســتهدافه 
وتصفيته كما حدث مع ســلفه أســامة بن الدن الذي ســيظل نموذجا ماثال 

أمامه وأمام كل إرهابي.

ظهور البغدادي

عطا الشعراوي

Ata2928
@gmail.com
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@albiladpress.com

أعــرب رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم الشــيخ علي بــن خليفة آل خليفة، عــن خالص شــكره وتقديره إلى ممثــل جاللة الملك لألعمــال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد آل خليفــة؛ لرعاية ســموه الكريمة لمنافســات دوري ناصر بن حمــد الممتاز 

للموسم الرياضي 2019-2018، والذي اختتم السبت 4 مايو الجاري بتتويج الرفاع بطال للمسابقة.

إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال   
االتحــاد البحرينــي لكــرة القــدم إن 
األســرة الكروية فــي البحرين تعتز 
بالرعايــة الكريمة التي حصل عليها 
الــدوري الممتــاز تحــت اســم ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، 
مشــيًرا إلى أنها تعد شــرًفا ووســاًما 
للرياضييــن عموًمــا وللعامليــن فــي 

كرة القدم على وجه الخصوص.
خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  ونــّوه   
بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  بإشــادة 
حمــد آل خليفــة بدور مجلس إدارة 
القــدم  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد 
فــي الجهــود المبذولــة وإخراجهــم 
الــدوري بأفضــل صــورة تنظيميــة، 
مؤكًدا أن اإلشادة تبعث على الفخر 
المســؤولية  مــن  وتزيــد  واالعتــزاز 
الواقعة على عاتق المســؤولين في 
بيــت الكــرة البحرينيــة نحــو العمــل 
بشــكل مضاعــف وتكثيــف الجهــود 
من أجــل االرتقاء بالكرة البحرينية 

وتطورها.
الكريمــة  الرعايــة  أن  إلــى  ولفــت   
آل  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  لســمو 
عكســت  الممتــاز  للــدوري  خليفــة 

حرص سموه على النهج التطويري 
للرياضة البحرينية، عبر اإلسهامات 
والمبــادرات المتنوعــة التي يقدمها 
البحرينــي  للشــباب  خدمــة  ســموه 
فــي المجــال الرياضــي وغيرها من 

المجاالت.
 وأكد أن رعاية ســمو الشــيخ ناصر 
لمنافســات  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
الــدوري  جعلــت  الممتــاز  الــدوري 
يســير في منحــى مغايــر، خصوًصا 
والطفــرات  النوعيــة  النقــات  مــع 
الكبيــرة التــي حققهــا الــدوري على 
صعيــد التنافــس واإلثــارة والندية، 
بشــكل  انعكــس  الــذي  األمــر  وهــو 
الفــرق  مســتويات  علــى  ملحــوظ 
التــي تنافســت حتى الرمــق األخير 

على حصد أفضل المراكز.
 وأوضح علي بن خليفة أن الرعاية 
بــن  ناصــر  الشــيخ  لســمو  الكريمــة 
حمــد آل خليفــة كان لهــا أبلــغ األثــر 
اإليجابــي علــى األنديــة المشــاركة 
في الــدوري الممتاز، والتي حصلت 
المكتســبات  مــن  العديــد  علــى 
نظيــر الرعايــة الكريمــة مــن خــال 
فــي  الفــوز  مكافــآت  تخصيــص 

المباريــات، عاوة على المكتســبات 
واإلعاميــة،  والتســويقية  الفنيــة 
إذ حظــي الــدوري بدعــم واســع من 
الحكوميــة  الجهــات  قبــل مختلــف 
والخاصة؛ من أجل إظهار المسابقة 
علــى أفضــل صــورة وبمــا يتناســب 

مع مكانتها”.
 وأضــاف: “االتحــاد البحرينــي لكرة 
القدم يعاهد ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفة في مواصلة الســير 

على الخط التطويري الذي ينتهجه 
االتحــاد  يحــرص  إذ  دائًمــا،  ســموه 
واألفــكار  الــرؤى  مواكبــة  علــى 
التطويريــة الكفيلــة بارتقــاء الكــرة 
تطلعــات  يحقــق  بمــا  البحرينيــة 
ســموه في ازدهار الكــرة البحرينية 

ووصولها إلى أعلى المستويات”.
االتحــاد  إدارة  مجلــس  إن  وقــال   
البحرينــي لكــرة القــدم وفر أســباب 
علــى  للــدوري  التنظيمــي  النجــاح 
مــع  تماشــيا  المســتويات؛  كافــة 
األهــداف التــي وجــدت مــن أجلهــا 
الشــيخ  لســمو  الكريمــة  الرعايــة 
ناصر بن حمد آل خليفة لمنافســات 

الدوري.
فــي  ســموه  “نعاهــد  وأضــاف: 
فــي  التطويــري  العمــل  اســتمرار 
بيــت الكــرة البحرينيــة نحــو قيادة 
مختلف أنشــطة وفعاليــات االتحاد 
البحرينــي لكرة القدم إلى مزيد من 
النجاحــات، بما ينعكس إيجاًبا على 
الكــرة البحرينيــة ويحقــق تطلعات 
وازدهارهــا  تطويرهــا  فــي  ســموه 
المســتويات  أرفــع  إلــى  ووصولهــا 

على جميع األصعدة”.

سمو الشيخ ناصر بن حمد

علي بن خليفة

علي بن خليفة: نعاهد سموه بمواصلة تطوير الكرة البحرينية

رعاية ناصر بن حمد للدوري حققت نقلة نوعية للمسابقة
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ا لمنتخب فنون القتال المختلطة  أقامت اللجنة األولمبية البحرينية استقباالً رسميًّ
العائد من العاصمة التايلندية بانكوك يوم أمس األحد محمال بـ 13 ميدالية متنوعة 
بينها 5 ذهبيات وفضية و7 برونزيات بعد مشاركته في بطولة آسيا لفنون القتال 

المختلطة التي أقيمت خالل الفترة من 2 لغاية 4 مايو الجاري.

 وكان فــي اســتقبال األبطــال رئيــس االتحاد 
خالــد  المختلطــة  القتــال  لفنــون  البحرينــي 
الخيــاط ومدير شــئون االتحــادات الرياضية 
باللجنــة األولمبيــة هشــام البلوشــي، ومديــر 
اتحــاد فنــون القتــال المختلطــة محمــد علــي 
قمبر ورئيس المركز اإلعامي وليد المعاودة.

وتهانــي  تحيــات  لألبطــال  البلوشــي  ونقــل   
األميــن العام للجنــة األولمبية محمد النصف، 
مشــيًدا بمــا حققــه الاعبون من حصــاد وافر 
مــن الميداليــات، األمــر الــذي يترجــم المكانة 
المرموقــة التــي باتــت تحتلهــا رياضــة فنــون 
القتــال المختلطــة علــى الصعيــد القــاري فــي 

ظــل الجهــود التــي يبذلهــا االتحــاد البحريني 
خالــد  برئاســة  المختلطــة  القتــال  لفنــون 

الخياط.
التــي  المشــرفة  النتائــج  أن  البلوشــي  وأكــد 
المختلطــة  القتــال  فنــون  منتخــب  حققهــا 
هــي محــل تقديــر واعتــزاز اللجنــة األولمبية 
بــه  تزخــر  مــا  عــن  تعبــر  وهــي  البحرينيــة 
الرياضــة من عناصر وخامــات متميزة قادرة 
على تشــريف الوطــن بأفضل صورة، مشــيًدا 
بالجهــود التي بذلها الاعبون في ســبيل رفع 

علم المملكة عالًيا خفاًقا.
وأضــاف “إننــا نعتــز بمــا حققــه الاعبــون من 

حصاد يشــكل امتداًدا لسجل الشرف الحافل 
باإلنجــازات لرياضــة فنون القتــال المختلطة 
التي باتت من الرياضات التي تشــكل واجهة 
مشــرفة لمملكــة البحريــن بمختلــف المحافل 
الخارجيــة، معربيــن عــن أملنــا فــي اســتمرار 
النتائــج الرائعة لتوســيع رقعة اإلنجازات في 

المستقبل وإعاء راية الوطن”.
القتــال  فنــون  منتخــب  نتائــج  أن  يذكــر 
المختلطــة جــاءت كالتالــي: الاعــب منصــور 
محمــدوف الميدالية الذهبية بــوزن 56.7كغ، 
الاعــب شــاميل قمباتــوف الميدالية الذهبية 
بــوزن 70.3 كــغ، الاعــب محمــد غــازي اليــف 

الاعــب  كــغ،   93 بــوزن  الذهبيــة  الميداليــة 
بــوزن  الذهبيــة  الميداليــة  غازيــف  شــاميل 
120.2 كغ الاعب باشــا خاراشــيف الميدالية 
الاعــب  كــغ،   120.2 فــوق  بــوزن  الذهبيــة 
رمضــان جيتانــوف الميداليــة الفضيــة بــوزن 
83.9 كــغ، الاعــب عيســى الــدوي الميداليــة 

محمــد  الاعــب  كــغ،   52.2 بــوزن  البرونزيــة 
المعمــاري الميدالية البرونزية بوزن 56.7 كغ، 
الاعب محمد ادريسوف الميدالية البرونزية 
يعقــوب  علــي  الاعــب  كــغ،   61.2 بــوزن 
الميداليــة البرونزيــة بوزن 62.2 كــغ، الاعب 
يوســف سيار الميدالية البرونزية بوزن 70.3 
كغ، الاعب محمد عباس الميدالية البرونزية 
بــوزن 77.1 كغ، الاعب عبد الرحمن الحســن 

الميدالية البرونزية بوزن 83.9 كغ.

اللجنة األولمبية

األولمبية تقيم استقباال رسميا لمنتخب فنون القتال

أبطال فنون القتال لدى عودتهم من تايلند

القناة الرياضية

عــن  الرياضيــة  البحريــن  قنــاة  أعلنــت 
إعدادها حزمة من البرامج المتنوعة تم 
التنسيق لها للعرض خال شهر رمضان، 

وتلبي األذواق واألعمار كافة.
البحريــن  قنــاة  رئيســة  بذلــك  صرحــت 
أن  مؤكــدة  بوكمــال،  مريــم  الرياضيــة 
منــذ  الفضيــل  للشــهر  اســتعدت  القنــاة 
للبرامــج  ســيكون  حيــث  مبكــر،  وقــت 
الرياضييــن  مــن  وللصغــار  المباشــرة 
المشــاركة  حيــث  مــن  األوفــر  النصيــب 
والظهــور التلفزيوني وذلــك عبر برنامج 
)الملعب كيــدز(، ويقدم من خاله جوائز 

عينية ونقدية.
 ومــن البرامج الجديدة برنامج )الدريا(، 
وهو نتاج التعاون والتوأمة مع تلفزيون 
دولة الكويت الشقيقة، وهو من البرامج 
الثالثــة،  القنــاة  تقدمهــا  التــي  المميــزة 

ويختص بالبحر وصيد السمك.
ويعــود برنامــج رحلــة نجم إلى الســاحة 
عبــر تقديمــه وتعريفه للمشــاهد بالعديد 
أعطــت  التــي  الامعــة  األســماء  مــن 
والنجــاح،  الجهــد  البحرينيــة  الرياضــة 
التكريــم  بمثابــة  البرنامــج  ويعتبــر 
لتلــك األســماء نظيــر مشــوارها الحافــل 

بالنجاح.
القنــاة  أســرة  إلــى  طــه  نبيــل  وينضــم 

الرياضيــة عبر برنامجه )مــع نبيل( يقدم 
مــن خالــه نصائح حول كيفيــة التعامل 
مــع األطفــال والمراهقين بصــورة علمية 

متميزة.
سلســلة  ســلطان  ماجــد  الزميــل  وأعــد 
الكــرة  تتنــاول  الوثائقيــة  األفــام  مــن 
البحرينيــة، فيما سيســتمر برنامج الكرة 

في ملعبك بالظهور بشكل أسبوعي.
إلــى  بوكمــال  أكــد  ذلــك  إلــى  باإلضافــة 
للفعاليــات  القنــاة  تغطيــة  اســتمرار 
والبطــوالت واألنشــطة كافــة التــي تقام 
خــال أيام الشــهر الفضيل، عبــر برنامج 
فعاليات رمضانية الذي سيسلط الضوء 

على األنشطة األهلية والرسمية كافة.

حزمة من البرامج للقناة الرياضية

سبق نادي االتحاد جميع األندية، بعد أن أعلن عن تجديد التعاقد 
مع المدرب الصربي ديجان توميك؛ ليواصل قيادة الفريق األول 

لكرة السلة في الموسم الرياضي المقبل 2019 - 2020.
ومــع انتهــاء موســم كــرة الســلة، لــم يعلــن أّي نــاٍد ســوى االتحــاد، 

التمسك بمدرب فريق السلة.
وتّتجــه معظــم األنديــة الوطنيــة إلــى تغييــر األجهــزة الفنيــة في 
الموســم المقبل، فيما ســيتجه البعض نجو اإلبقاء على المدربين، 
نظًرا لارتياح الكبير بين الطرفين وبغض النظر عن النتائج التي 

تحققت في الموسم الفائت.
ويهدف نادي االتحاد بخطوة التجديد مع المدرب نحو المحافظة 
علــى االســتقرار الفنــي على منظومة الفريق، إلــى جانب مواصلة 
تطوير العمل واألداء الفني للحفاظ على المكتسبات التي حققها 

في الموسمين األخيرين.
 ونجح توميك من قيادة ســلة االتحاد في الموســم قبل الماضي 
نحــو بلــوغ الــدور نصــف النهائــي لــكأس خليفــة بــن ســلمان لكرة 
الســلة، وفي الموســم الماضي، واصل توميك نجاحاته الفنية مع 
الفريــق، متمكًنــا مــن التأهل أوالً إلى الدور السداســي لدوري زين 
ألول مــرة فــي تاريــخ النــادي، قبــل أن ينجــح فــي التأهــل لنصف 

نهائي كأس خليفة بن سلمان للمرة الثانية على التوالي.
وتطمــح ســلة االتحــاد فــي الموســم المقبــل إلــى المحافظــة على 
المكتســبات ومواصــل تطويــر العمــل الفنــي، في حين ســيواصل 
النادي سياسته باالعتماد على الاعبين من أبناء النادي وتصعيد 

العبي الشباب للفريق األول.

ديجان توميك

التطــور ومواصلــة  الفنــي  االســتقرار  ينشــد  الفريــق 
االتحاد يسبق الجميع ويجّدد لمدرب السلة

اللجنة األولمبية

األولمبيــة  للجنــة  العــام  األميــن  أعــرب 
البحرينيــة محمــد النصــف عــن أســمى آيــات 
التهانــي والتبريــكات إلــى مقام عاهــل الباد 
بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب  حضــرة 
عيســى آل خليفــة، ورئيــس مجلــس الوزراء 
بــن  األميــر خليفــة  الملكــي  الســمو  صاحــب 
سلمان آل خليفة، وولي العهد صاحب السمو 
نائــب  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ســلمان  األميــر 
القائــد األعلــى، النائــب األول لرئيس مجلس 
لألعمــال  الملــك  جالــة  وممثــل  الــوزراء، 
الخيريــة وشــؤون الشــباب، رئيــس المجلس 
األعلى للشــباب والرياضة سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة، والنائــب األول لرئيــس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، رئيس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينية، رئيــس االتحاد 
البحرينــي أللعــاب القــوى ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة، بمناســبة فــوز منتخبنــا 
 13 ب  المختلطــة  القتــال  لفنــون  الوطنــي 
ميداليــة ملونــة بينها 5 ذهبيــات وفضية و7 

برونزيــات فــي بطولــة آســيا لفنــون القتــال 
المختلطــة والتي اختتمــت مؤخرًا بالعاصمة 
مايــو   4 لغايــة   2 مــن  بانكــوك  التايلنديــة 

الجاري.
وأكــد النصــف أن اإلنجــاز المتميــز لمنتخــب 
لدعــم  ثمــرة  هــو  المختلطــة  القتــال  فنــون 
القيادة الرشــيدة للحركة الرياضية وحرصها 
الظــروف  كافــة  توفيــر  علــى  المتواصــل 
المثالية أمام أبناء المملكة للتمثيل المشــرف 
بمختلــف المحافل الرياضيــة، كما أن اإلنجاز 
هــو نتيجــة لدعم ورعاية ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفــة لرياضــة فنــون القتــال 
المختلطة والتي أضحت بفضل دعم ســموه 
إحدى الرياضات المتميزة والمنجزة، مشــيرا 
إلــى أن تواجــد ســموه وقربــه مــن الاعبيــن 
فــي البطولة اآلســيوية كان لــه أبلغ األثر في 
تحفيزهــم وشــحذ هممهم وتشــجيعهم على 
التميز والعطاء ليخرجوا بهذا الحصاد الرائع 

من الميداليات.

وأشــاد النصــف بجهود الاعبيــن وما قدموه 
التطــور  مــدى  يعكــس  رائــع  مســتوى  مــن 
الواضــح الــذي تعيشــه رياضــة فنــون القتال 
المختلطــة على الصعيد القاري، منوها كذلك 
بعطــاء األجهــزة الفنيــة واإلداريــة معربا عن 
تقديــره للــدور البــارز الــذي يقوم بــه االتحاد 
البحرينــي لفنــون القتــال المختلطــة برئاســة 
بالمنتخبــات  االهتمــام  فــي  الخيــاط  خالــد 
بمختلــف  المملكــة  لتشــريف  الوطنيــة 

االستحقاقات.

 محمد النصف

مســتوى رائع يعكس مدى التطور الذي تعيشــه الرياضة
النصف يهنئ القيادة بإنجاز فنون القتال األسيوي

مريم بوكمال

السباحة تحرز 10 
ميداليات بدولية دبي

عاد إلى الباد مســاء أمس األول وفد 
االتحــاد البحريني للســباحة قادًما من 
دولــة األمــارات العربيــة المتحــدة بعد 
أن شــارك ببطولــة هاملتــون الدوليــة 
التي أقيمــت بمجمع حمدان الرياضي 
بدبــي ما بين الفتــرة من 2 إلى 4 مايو 

الجاري.
وكان فــي اســتقبال الوفــد عــدد مــن 

أعضاء مجلس اإلدارة.
وقــد تمكن ســباحونا من إحراز ذهبية 
و6 فضيات و3 برونزيات حصل عليها 
الســباحون, Matvey Nesterov, آيــة 

بن رجب،علي العلوي وعلي حسين.

اتحاد السباحة

اتحاد الكرة

محمد الدرازي

بمناسبة عودتهم 
من بطولة آسيا 

محملين بـ 13 
ميدالية



عبر فريقا الدير والنجمة محطتا الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس لكرة اليد، 
التي اختتمت منافساتها يوم أمس األحد على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.

ففــي المباراة األولى فاز الدير على نظيره 
انتهــى  بعدمــا   )26/29( بنتيجــة  االتحــاد 
الشــوط األول بتقــدم بحــارة الديــر أيضــا 

بفارق هدف واحد وبنتيجة )11/12(.
وفــي المباراة الثانية، حقــق فريق النجمة 
“حامــل اللقــب” نتيجــة الفــوز علــى نظيره 
أم الحصــم )27/30( بعدمــا أنهــى الرهيــب 
أيضــا  لصالحــه  األول  الشــوط  النجمــاوي 

)12/15(. وبذلك سيلتقي الدير مع النجمة 
يــوم الخميــس المقبــل فــي الــدور نصــف 
المقعــد  لحجــز  الــكأس  لمســابقة  النهائــي 
الثانــي لنهائي المســابقة، ومواجهــة الفائز 
مــن الموقعة الكبرى التي ســتجمع فريقي 
األربعــاء  يــوم  األهلــي  نظيــره  مــع  باربــار 
المقبــل إثــر تغلــب البنفســج واألصفر على 
فريقــي البحريــن والتضامن فــي مباريات 

الدور ربع النهائي والتي أقيمت يوم أمس 
األول السبت.

لكــرة الســلة  لكــرة الســلة، تنظيــم البطولــة العربيــة  أســند االتحــاد العربــي 
للمنتخبات للناشئين )تحت 16 سنة(، إلى جمهورية مصر العربية.

فــي  البطولــة  تقــام  أن  المؤمــل  ومــن   
الفتــرة مــن 10 حتــى 17 يوليــو المقبل، 
وســتقام منافســاتها في الصالة المغطاة 

باستاد القاهرة الدولي.
 وأرســل االتحــاد العربــي الدعوة لجميع 
فــي  للمشــاركة  العربيــة  االتحــادات 

النسخة المقبلة من البطولة.
وينتظر “عربي الســلة” تأكيد االتحادات 

مــن  البطولــة  فــي  للمشــاركة  العربيــة 
عدمهــا، العتمــاد أوقــات البطولة ونظام 

المنافسة فيها.
ويــدرس االتحــاد البحرينــي المشــاركة 
في البطولة التي ستشكل فرصة كبيرة 
البطولــة  لمنافســات  لتحضيــر منتخبنــا 

اآلسيوية.
وكان االتحــاد المصــري لكــرة الســلة قــد 

نّظــم عدة بطوالت العــام الماضي ومنها 
بطولتي الشــباب والرجال اللتين شهدتا 
مشاركة البحرين في كلتيهما، إذ أقيمت 
بطولــة الشــباب فــي الفتــرة مــن 15 إلى 
فيهــا  واســتطاع  الماضــي،  يوليــو   24
المركــز  مــن تحقيــق  الوطنــي  منتخبنــا 
الثانــي، فيما أقيمت بطولــة الرجال في 
الماضــي،  نوفمبــر   16 حتــى   7 الفتــرة 

وحقق األحمر فيها المركز الرابع.

مصر تستضيف “عربية السلة” للناشئينالدير والنجمة إلى نصف نهائي الكأس
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سبورتعلي مجيد

أســدل الســتار علــى موســم الكــرة الطائــرة 2018/2019 والذي اســتطاع فيــه المدربان األجنبي والوطنــي أن يثبتا حضورهما على الســاحة 
بعدما نجح المدرب البرازيلي “لوشيانو” بتحقيق لقب الدوري مع داركليب، وتمكن المحلي الكابتن رضا علي في إحراز لقب كأس سمو ولي 

العهد مع النادي األهلي.

 المــدرب الوطنــي كان الخيــار األول لمعظــم 
األندية بعدما تعاقدت ستة أندية مع مدربين 
محلييــن، وفّضــل ناديــان التعاقد مــع مدربين 
إلــى  تشــير  الحاليــة  والمعطيــات  أجنبييــن، 
احتفــاظ غالبيــة األنديــة إن لــم يكــن جميعهــا 
بمدربيها في الموســم القادم 2019/2020 إما 
بهــدف االســتقرار أو مواصلة تحقيــق النتائج 
الطيبــة وإمــا بهــدف تحقيــق التــوازن المالــي 
باالعتماد على المدرب الوطني، فيما ســتكون 
العــروض الداخلية والخارجية حاضرة لبعض 
المدربيــن وهــو ما قــد يفصل بعــض المدربين 

عن أنديتهم.

المحرق.. التمسك بالمرباطي

 استطاع المدرب المحلي محمد المرباطي أن 
يتــرك بصمة كبيرة على “طائــرة األحالم” منذ 
تســلمه قيادة الفريق قبل عدة مواسم ونجح 
فــي خلــق توليفــة مزيجــة مــن العبــي الخبرة 
والشــباب، كمــا أنــه قريب من جميــع الالعبين 
المحبــة  كل  لــه  ويكّنــون  يحترمونــه  الذيــن 
واالحتــرام وهــو ابــن النــادي وصانــع أمجــاد 
ولــه  ــا  وخليجيًّ ــا  محليًّ المحرقاويــة  الطائــرة 
ســجل زاخــر مــن األلقــاب، وقــد حقــق الفريق 
بوصولــه  إيجابيــة  نتائــج  يديــه  علــى  األول 
الموســم  فــي  والــكأس  الــدوري  نهائــي  إلــى 
الماضــي والحالي، إال أن الحظ لم يحالفه في 
تحقيــق أي لقــب منذ فوز المحرق بلقب أغلى 

الكــؤوس موســم 2011/2012، وبالتالــي فإن 
بقــاء المرباطي على رأس الجهاز الفني يعتبر 
ــا ألنــه قام بعمل اتضحــت نتائجه  أمــًرا منطقيًّ
ليتــوج  بلقــب  الفــوز  إال  يتبــق  ولــم  بوضــوح 

مجهوده.

األهلي .. هل يكسر القاعدة؟

الماضيــة  المواســم  كل  فــي  األهلــي  اعتــاد   
التــي تّوج فيها بالبطــوالت إلى عدم التجديد 
لمدربيه ابتداء بالتونســي خالد بلعيد ومروًرا 
وانتهــاًء  المرباطــي  ومحمــد  علــي  برضــا 
بالتونســي منيــر بــن قــارة الذيــن أحــرز معهــم 
11 بطولــة مــن بينها الفوز بكأس ولي العهد 5 
مــرات وبطولــة الدوري 3 مرات وبطولة كأس 
االتحــاد مرة واحــدة وبطولة األنديــة العربية 

مرتين.
فــي  األهلــي  نجــح  الحالــي  الموســم  فــي   
المحافظــة علــى لقــب أغلــى الكــؤوس بقيادة 
المدرب رضا علي فهل يكون مصيره مشــابًها 
لمــا لقيــه قبل عدة مواســم عندما قــاد الفريق 
فــي الموســم 2016/2017 ونجح في تحقيق 
بطولة كأس ســمو ولــي العهد وبطولة األندية 
العربية وبطولة كأس االتحاد ووصافة بطولة 
ليتجــه  لــه،  التجديــد  يتــم  أن  دون  الــدوري، 
لتدريب نادي شباب أهلي دبي، علًما بأن رضا 
علــي ســبق وأن درب األهلــي موســم -2008

2009 وســاهم آنــذاك فــي وصــول الفريق إلى 

المباراة النهائية لمسابقة الدوري لكنه خسرها 
أمــام المحرق 3/2، وتوحي جميع المؤشــرات 
إذا  إال  لــه  التجديــد  مــن  األهلــي قريــب  بــأن 
اســتجدت بعض الظــروف والعروض الخاصة 

بالمدرب والتي قد تغير بوصلته.

داركليب.. التفاؤل بالمدرسة البرازيلية

بالمدربيــن  كثيــًرا  داركليــب  نــادي  يتفــاءل 
البرازيليين الذي يعتبرونه “وجه السعد” على 
طائــرة العنيــد، حيــث إن المــدرب البرازيلــي 
بطولــة  بــأول  داركليــب  مــع  فــاز  “كارلــوس” 
دوري فــي تاريخ النادي بموســم 2015/2016 
كمــا  الموســم،  بــذات  االتحــاد  وبطولــة كأس 
أن المــدرب البرازيلــي “ســيدني” قــاد العنيــد 
ألول لقــب خليجــي ببطولة األندية الخليجية 
حقــق  وأخيــًرا   ،2017 عــام  بالدوحــة   36 الـــ 
لوشــيانو مــع البنفســجي بطولــة الــدوري لهذا 
الموسم 2018/2019 وهو ما قد يشجع إدارة 
داركليــب علــى تجديــد التعاقــد مــع المــدرب 

بعدما نجح في تحقيق ما هو مطلوب منه.

النجمة.. الثقة بابن النادي

يضــع نادي النجمة ثقتــه بابن النادي والالعب 
الدولي السابق مشعل تركي ليستمر على رأس 
الجهاز الفني في الموســم المقبل.. المعطيات 
الســابقة علــى األقــل هــي التــي ترجــح تلــك 
الفرضية، فالمدرب مشــعل تركي اســتطاع أن 

يحقق مع الرهيب بطولة الدوري في الموسم 
أقــدام  وتثبيــت   2016/2017 الماضــي  قبــل 
الفريق بمربع الكبار وبلوغ نصف النهائي على 
مدار المواســم الثالثــة الماضية وإن كان ذلك 
ليــس بغريــب علــى طائــرة النجمــة التــي تعــد 

قطًبا من أقطاب اللعبة.
الخبــرة الفنيــة التــي يتمتــع بهــا مشــعل تركي 
إلــى جانــب  الالعبيــن،  مــع  القويــة  وعالقتــه 
الظــروف الماليــة للنــادي تحّتــم علــى مجلــس 
اإلدارة التمسك به مجدًدا لتحقيق االستقرار، 
مــع إبــرام عــدة صفقــات جديــدة لتعزيــز قــوة 
الفريق، فهل يبقى تركي داخل أسوار النجمة 

أم يغادر لتجربة جديدة؟
عالي.. الثقة بالعابد

قــدم نــادي عالــي نتائــج تاريخيــة مذهلــة في 
الموسم المنصرم بعدما حقق المركز الخامس 
في مســابقة الدوري متفوًقــا على النصر وفاز 
بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بمســابقة 
كأس االتحــاد بقيادة المدرب الوطني محمود 
العابــد والــذي كان قــد نجــح مــع الفريــق فــي 
علــى  يشــرف  وهــو  الكبــار  لــدوري  الصعــود 
تدريبــه منــذ عــدة مواســم، وبنــاء علــى تلــك 
النتائــج فــإن محمود العابد بــات الخيار األبرز 
للبقاء مع طائرة الفخار لموســم إضافي لقربه 

من الالعبين وإلمامه بإمكانياتهم.
النصر.. استمرار الهواري

يخــوض نادي النصــر المنافســة بواقعية تامة 
بعيــًدا عــن تضخيــم الــذات واللعــب علــى وتر 
األمجاد والماضي الجميل، حيث أعلنت إدارة 
النــادي منــذ الموســمين الماضييــن أن الهــدف 

هــو بنــاء فريق وليس المنافســة واســتقطبت 
فــوزي  المــدرب  بقيــادة  ا  تونســيًّ ــا  فنيًّ كادًرا 
الهــواري الــذي أشــرف علــى تدريــب الفريــق 
يتجــه  وهــو  الماضييــن،  الموســمين  خــالل 
لخوض موســم جديد مع النادي وفق سياسة 
البنــاء والتطويــر التــي تحدث عنهــا الطرفان، 
إال إذا رحل المدرب من تلقاء نفســه لحصوله 

على عرض جديد.

بني جمرة.. علي يكسب التحدي

حقــق المــدرب الوطنــي حســن علــي الهــدف 
المطلــوب منــه بعدمــا نجح في تثبيــت أقدام 
نــادي بنــي جمرة بــدوري الدرجــة األولى وهو 
الهــدف الرئيــس إلدارة النــادي، حيــث حقــق 
الفريــق المركز الســابع متفوقا على البســيتين 
ليبقى بين الكبار للموســم الثاني على التوالي 
مســتفيًدا مــن خبرة المدرب حســن علي وهو 
مــا يرجــح بقاء األخير إذا ما كان هناك توافق 
بيــن النــادي والمــدرب أو أي ظروف أخرى قد 

تحول دون التجديد.

النبيه صالح.. عبدالواحد الخيار األنسب

التمســك  إلــى  صالــح  النبيــه  نــادي  يّتجــه 
بعدمــا  عبدالواحــد  فــؤاد  الوطنــي  بالمــدرب 
استطاع أن يصعد بالفريق إلى دوري الدرجة 
القــادم، ووفًقــا  الموســم  مــن  ابتــداء  األولــى 
للمؤشرات فإن عبدالواحد يعتبر الخيار األبرز 
واألنســب للمرحلة القادمة لتحقيق االستفزاز 
الفنــي داخــل صفــوف الفريــق خصوًصــا وأن 

عبدالواحد مدرب طموح يعشق التحدي.

مشعل تركي محمود العابد محمد المرباطي رضا علي فؤاد عبدالواحد فوزي الهواري لوشيانو حسن علي

مدربـو الطـائـرة مرشحـون لالستمـرار
الفني االســتــقــرار  ــدف  ــه ب تــعــاقــداتــهــم  لــتــجــديــد  تــســعــى  ــة  ــديـ األنـ غــالــبــيــة 

من دوري الكرة الطائرة من منافسات دوري الكرة الطائرة



sports@albiladpress.com

االثنين
6 مايو 2019 

غرة رمضان 1440

ســجل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة موقفا إنسانيا جديدا يضاف 

إلى سلسلة المواقف التي يحرص سموه على تكرارها.

الشــيخ  ســمو  توّجــه  عندمــا  الحكايــة  بدايــة 
ناصــر بن حمــد آل خليفة إلى منصــة التتويج 
بعــد ختام مبــاراة الرفاع والمحــرق في دوري 
ســموه الممتاز لكرة القدم، حيث توّجه ســموه 

لتتويــج فريق الرفاع بطالً للدوري، وفي هذه 
األثناء توجهت الطفلة دانة أنور للســالم على 
ســموه، حيــث رحــب ســموه أجمــل ترحيــب 
بالطفلة دانة أنور وحرص سموه على مرافقة 

الطفلــة لحفــل التتويج والبقــاء بجانبه طوال 
الوقت.

الموقف األبوي الرائع الذي سجله سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة تجــاه الطفلــة دانة 
أنــور، جعلهــا تشــعر بالســعادة الكبيــرة وهــي 
بجانــب ســموه، حيــث كانت االبتســامة كبيرة 

على شفتيها.
 وأكــد ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
أن هــذه اللفتــة المعبــرة ينتهجهــا مــن حضــرة 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 

خليفــة عاهــل البالد المفــدى حفظه هللا ورعاه 
والد الجميع، حيث إن جاللته هو الملهم األول 
لســموه في حياته ويحرص جاللته دائًما على 

لقاء أبنائه المواطنين في كافة المحافل.
مــن جانبــه، أعربــت الطفلــة دانة أنــور عن بالغ 
كانــت  التــي  المعبــرة  اللفتــة  بهــذه  ســعادتها 
أبوية وشــعرت بالســعادة الكبيــرة طوال فترة 
ســمو  إلــى  الكبيــر  الشــكر  مقدمــة  التتويــج، 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة علــى هــذه 

اللفتة.

لفتة إنسانية من ناصر بن حمد تجاه الطفلة دانة أنور
ــة ــوي األب الــمــعــامــلــة  ــي  ف جميلة  ــة  ــوح ل قـــّدم  ــوه  ــم س

المكتب اإلعالمي

عــن  للتأميــن  المتحــدة  فريــق  كشــف 
بطولــة  فــي  مبكــًرا،  البطوليــة  نوايــاه 
تأميــن 11 لكــرة الصــاالت المقامــة على 

صالة نادي الشباب.
ا في السعي لتعويض  فالفريق يبدو جديًّ
الماضــي،  العــام  فــي  للنهائــي  خســارته 
تســجيل  قانــون  المتحــدة  واســتغل 
محترفيــن اثنيــن لكل فريــق حيث عزز 
صفوفــه بأبــرز العبي كــرة الصاالت في 
البحرين جســام عنان، وباإلضافة لعنان 
فقــد تعاقد الفريــق مع الالعــب المهاري 
كابتــن  بجانــب  ليكونــا  مفتــاح  صــادق 
الفريــق النجــم حســن الســكران، وعلــى 
الرغــم مــن صمــود منافســه فــي الجولة 
األولــر فريق gig وظهوره بشــكل منظم 
فــي أول 10 دقائــق مــن المبــاراة إال أن 
صــادق مفتــاح تمكــن مــن فــك الحصــار 

هــذا  لفريقــه.  األول  الهــدف  وإحــراز 
الهــدف أجبــر gig علــى التقــدم لألمــام 
هــذا  للتأميــن  المتحــدة  اســتغل  حيــث 
ويحــرز  مفتــاح  صــادق  ليعــود  التقــدم 
هدًفــا ثانًيــا، ويضيــف حســن الســكران 
األول  الشــوط  لينتهــي  الثالــث  الهــدف 

بثالثية نظيفة.
 فــي الشــوط الثانــي حــاول gig العودة 
مهــدي  العبــه  وتمكــن  المبــاراة  فــي 
أن  إال  الفــارق،  تقليــص  مــن  محفــوظ 
علــى  عازًمــا  كان  للتأميــن  المتحــدة 
الظفــر بالنقــاط الثــالث حيــث ســرعان 
مــا ســجل خالد يوســف ويوســف ســعد 
الهدفين الرابــع والخامس، وعاد صادق 
مفتاح ليكمــل الهاتريك بإحرازه للهدف 
تســجيل  مــن  الرغــم  وعلــى  الســادس، 
حســين علــي هدفــا للتكافــل فــي آخــر 

المباراة إال أن النتيجة كانت قد حسمت 
لصالح المتحدة للتأمين.

 وعبــر العــب فريــق المتحــدة للتأميــن 
بتحقيــق  ســعادته  عــن  مفتــاح  صــادق 
فــي  للفريــق  مبــاراة  أول  فــي  الفــوز 
البطولــة، كمــا أكــد مفتــاح أن المتحــدة 
للتأميــن عازم علــى تحقيق البطولة في 
هــذا العام، كمــا يأمل بــأن يتصاعد أداء 
الفريــق بشــكل تدريجــي مــع المباريــات 

القادمة.
 أما أحمد عبدالقادر فيرى أن فريقه قّدم 
مبــاراة جيدة قياســا بالظروف التي يمر 
بهــا الفريق مــن غيابات بســبب اإلصابة، 
الموســم  فــي  أنــه  إلــى  أشــار  أنــه  كمــا 
الماضــي تعرض فريقه لخســارة بنتيجة 
أكبــر مــن نفــس الفريــق، وعــاد ليعــوض 
بعدهــا، وهــو مــا يأمــل أن يتحقــق هــذا 

العــام فالفرصــة ال تــزال ســانحة للظهور 
بشكل أفضل في المباراة القادمة.

 medgulf مــن جهــة أخرى، خطى فريق 

على خطى المتحدة للتأمين وحقق فوًزا 
مقنًعا في األداء والنتيجة على منافسه 
فريــق ســنيك حيث تفــوق عليــه بأربعة 

 Medgulf تفــوق  مقابــل،  دون  أهــداف 
الواضــح في المبــاراة كان مصداقا على 
مــدى تأثيــر المحترفين، فقد ســاهم كل 
مــن محمــد عبــدهللا وأحمــد عبدالجليل 
فــي ترجيــح كفــة فريقهمــا لمــا يملكانــه 
مــن خبرة فــي لعبة كــرة الصــاالت، وبدأ 
medgulf المباراة بقوة ليســجل هدفين 
في أول 5 دقائق عن طريق علي عباس 
ومحمــد عبــدهللا لينتهــي الشــوط االول 

بهدفين دون مقابل.
ســنيك  اجتهــد  الثانــي  الشــوط  فــي   
وحــاول تقليــص الفــارق، لكــن التنظيــم 
الدفاعــي الجيــد والذي يحســب لمدرب 
medgulf فــالح عباس حــال دون ذلك، 
بــل أن تقــدم ســنيك لألمــام كلفــه تلقــي 
هدفيــن آخريــن عن طريق علــي عباس 
اللقــاء  لينتهــي  عبدالجليــل  وأحمــد 

.medgulf برباعية نظيفة لفريق

اللجنة اإلعالمية

ظهور أول رائع للمتحدة للتأمين بـ ”تأمين 11”

جانب من المنافسات

اللجنة اإلعالميةلجنة الموروث

ينطلــق اليوم )االثنيــن( مهرجان ناصر بن حمد 
المدينــة  فــي  يقــام  الــذي  الشــعبي  الرمضانــي 
الرياضيــة بالقرب من اســتاد البحرين الوطني 
بالرفــاع، وذلك برعايــة كريمة من ممثل جاللة 
وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  المفــدى  الملــك 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  والرياضــة 

خليفة خالل أيام الشهر الفضيل .
ناصــر  لمهرجــان  المنظمــة  اللجنــة  واســتقبلت 
 4 مــن  أكثــر  الشــعبي  الرمضانــي  حمــد  بــن 
آالف مشــارك فــي مختلــف األلعــاب الشــعبية 
الببجــي  لعبــة  نالــت  حيــث  واإللكترونيــة، 
اإللكترونية نصيب األســد في عدد المشاركين 

بأكثر من 1300 مشارك.
وكان ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
قــد اعتمــد جوائــز المهرجــان الشــعبي، حيــث 
تبلــغ مجمــوع جوائــز المهرجــان أكثــر من 200 
ألــف دوالر أميركــي. ويضم مهرجــان ناصر بن 
حمــد الرمضانــي الشــعبي عــدًدا مــن األلعــاب 

الشــعبية التــي اشــتهرت فيهــا مملكــة البحرين 
قديمــا وال تــزال موجــودة وهــي هــي الكيــرم 
)فــردي وزوجــي(، الدامة، الشــطرنج، الدومينو 
“الدومنــة”، الكــوت سداســي “بوســتة”، الهانــد، 
السجن “لودو”، إضافة إلى األلعاب اإللكترونية 
المتمثلــة فــي كــرة القــدم “فيفــا” وكــرة الســلة 
والببجــي.  وتســعى لجنــة رياضــات المــوروث 
البحرينيــة  للجنــة األولمبيــة  التابعــة  الشــعبي 
إلى اســتغالل هذا المهرجان وتحويله لكرنفال 

عائلــي من خالل عدد من الفعاليات المصاحبة 
مثل معارض األسر المنتجة والمطاعم المتنقلة 
ومنطقة األلعاب المخصصة لألطفال، إذ توجه 
اللجنــة الدعــوة للجمهور الكريــم بالتواجد في 

هذه الفعالية التي تعد األولى من نوعها.
برنامًجــا  اإلعــالم  شــؤون  وزارة  وخصصــت 
ــا باســم )مجلــس المــوروث(، حيــث يبــث  يوميًّ
البرنامــج علــى تلفزيــون البحريــن علــى مــدى 

ساعة واحدة. 

تقام في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم المواجهة النهائية الثالثة 
والفاصلة من بطولة الدوري الوطني للجامعات لكرة السلة لفئة الطالب، 
والتي يتنافس على لقبها فريقا جامعة البحرين والجامعة األهلية وذلك 

على صالة االتحاد البحريني لكرة السلة بأم الحصم.
وستحسم الليلة هوية الفائز في آخر بطوالت الموسم الرياضي للدوري 
الوطنــي للجامعــات، والتي اختتمت مؤخرا بمســابقتي كــرة القدم وكرة 
الطائــرة، لتبقــى مســابقة كرة الســلة لفئــة الطالب هي آخــر بطوالت هذا 

الموسم بعد منافسة قوية بين الفرق المشاركة في الدوري.
وقد تقرر إقامة المباراة الثالثة والفاصلة في أول أيام شهر رمضان بعد 
أن تبــادل الفريقــان الفــوز على اآلخــر في المواجهتين الســابقتين، حيث 
اســتطاع فريــق الجامعــة األهليــة مــن تحقيــق الفــوز فــي النهائــي األول 
وبنتيجــة 89-93، فيمــا تمكــن فريــق جامعــة البحريــن من تحقيــق فوزا 
مثيــرا علــى منافســه فــي المواجهــة الثانيــة وبفــارق نقطة واحــدة فقط 

بواقع 85-84.
ومــن المؤكد أن تشــهد المبــاراة الفاصلة حضورا جماهيريا من منتســبي 
الجامعتين، إضافة إلى محبي عشاق لعبة كرة السلة التي باتت من أكثر 

الرياضات شعبية في مملكة البحرين.
ومن الصعب التكهن بهوية الفائز في مباراة الليلة بعد المســتويات التي 
قدمها الفريقان في المواجهتين الماضيتين، على الرغم أن الترشــيحات 

كانت تصب في مصلحة فريق جامعة البحرين؛ لتحقيق اللقب في ظل 
المســتويات الفنية المتميزة التي قدمها الفريق في الدور األول، وصوال 

إلى المباراة النهائية دون أن يتعرض الفريق ألية خسارة.
فيمــا كانــت لفريــق الجامعــة األهليــة كلمــة أخــرى بعدمــا ألحــق الهزيمــة 
األولــى لمنافســه فريــق جامعة البحريــن بعد أن أظهر العبوه مســتويات 
وإمكانات رائعة، ليترجمها الفريق بتحقيق فوزا مســتحقا في المواجهة 
األولــى، وكاد الفريــق أن يفعلهــا في المواجهة الثانية لوال تمكن منافســه 

جامعة البحرين من الفوز بصعوبة وبفارق نقطة واحدة.

اجتماع الطاقم اإلعالمي لتلفزيون البحرين

جانب من منافسات الدور النهائي

النهائي الثالث والحاسم لدوري الجامعات لكرة السلة للطالببمشــاركة 4 آالف شــخص وبجوائز تفــوق 200 ألف دوالر

جامعة البحرين واألهلية في صراع حسم اللقبمهرجان ناصر بن حمد الرمضاني ينطلق اليوم

المؤيد يبحث احتياجات نادي اتحاد الريف
ــادي ــن ال ــود  ــه ج عــلــى  ويــثــنــي  الـــنـــواب  مجلس  بـــدور  يشيد  الـــوزيـــر 

اســتقبل وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد بمكتبــه النائب بدر الدوســري، 
وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد الريف عبد هللا كاظم.

وخــالل اللقــاء بحــث وزيــر شــؤون الشــباب 
والرياضــة مــع النائــب التعــاون المشــترك مــع 
القطــاع  تطويــر  أجــل  مــن  النــواب  مجلــس 
الشبابي والرياضي وتحقيق التقدم المنشود 
كمــا  والرياضــي  الشــبابي  العمــل  لمنظومــة 
بحــث وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة مــع 
النائــب ورئيــس مجلــس إدارة نــادي اتحــاد 
الريــف احتياجــات النــادي وخططــه وبرامج 

المستقبلية.
شــؤون  وزيــر  رحــب  اللقــاء،  بدايــة  وفــي   
الشــباب والرياضــة بالحضــور مؤكــًدا أهميــة 
الــدور الــذي يضطلع فيه مجلــس النواب في 
خدمة الحركة الرياضية والشبابية من خالل 
الــذي يســاهم فــي تطويــر  دوره التشــريعي 
ومؤكــًدا  والرياضــي،  الشــبابي  القطاعيــن 

حرص وزارة شــؤون الشــباب والرياضة على 
التواصــل المســتمر مــع مجلــس النــواب فــي 
الشــباب  منتســبي  تطلعــات  تحقيــق  ســبيل 
والرياضــة وضمــن البرنامــج الوطني لتطوير 
قطاع الشــباب والرياضة “اســتجابة”، مشيًدا 
فــي ذات الوقــت بــدور األنديــة الوطنيــة في 
اســتقطاب طاقــات الشــباب وتنميــة ميولهم 
المختلفــة إلــى جانــب رفد الحركــة الرياضية 
المملكــة  تمثيــل  علــى  القادريــن  بالالعبيــن 

بصورة مشرفة.
 من جانبه، أشاد الدوسري بالدور المميز الذي 
تقوم به وزارة شــؤون الشباب والرياضة في 
والرياضــي،  الشــبابي  بالقطاعيــن  النهــوض 
مؤكًدا أن مجلس النواب يهتّم كثيًرا االرتقاء 
بجوانــب قطاعي الشــباب والرياضة وتوفير 

كافــة مســتلزمات النجاح لمنتســبيه لتحقيق 
المزيد من اإلنجازات للمملكة.

الريــف  اتحــاد  نــادي  رئيــس  أشــاد  بــدوره،   
بالجهــود الطيبــة التي يقوم بها وزير شــؤون 
خطــط  دعــم  أجــل  مــن  والرياضــة  الشــباب 
وبرامج األندية الوطنية الرامية إلى تحقيق 

التطور المستمر لمنظومة العمل فيها.
وفي نهاية اللقاء، تسّلم وزير شؤون الشباب 
والرياضــة مــن الكاتب صالح حســين نســخة 
الرياضــي  الريــف  اتحــاد  “نــادي  كتــاب  مــن 
مــن  ونســخة  مؤسســين”،  ريــادة  والثقافــي 

كتاب “الحوكمة في الشركات الحكومية”.

المؤيد يستقبل النائب الدوسري ورئيس اتحاد الريف

وزارة الشباب والرياضة
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اللجنة اإلعالمية

أجريــت يوم الســبت قرعــة بطولة 
كرة القدم الرمضانية التي تنظمها 
جمعيــة الخالدية الشــبابية برعاية 
بوعنــق  صالــح  بــن  خالــد  النائــب 
النائــب  مكتــب  مديــر  وبحضــور 
رئيــس  ونائــب  شــمس  يوســف 
الجمعيــة إبراهيم راشــد بمشــاركة 
120 شــابًّا مــن منطقة قاللي، ولقد 
وقعــت القرعــة مجموعــة )أ( التــي 
بوعنــق  مجلــس  فــرق  تضمنــت 
ومجلس قاللــي ومجلس المناعي 
ومجلس النعيمي ومجلس الحدي 
ومجلــس المقهــوي امــا مجموعــة 
الدخيــل  مجلــس  فضمــت  )ب( 
المرحــوم حســين حمــد  ومجلــس 
ومجلــس  المريخــي  ومجلــس 
اإلســكان الجديد ومجلس فرجان 

قاللي ومجلس الجودر.
الخامــس  فــي  البطولــة  وتنطلــق 

مــن رمضــان يوم الجمعــة الموافق 
10/5/2019 في حديقة قاللي بعد 
صالة التراويح مباشرة، وقد صرح 
بوعنق بأن مشــاركة 120 شــابًّا من 
قاللــي يعــد نجاًحــا لهــذه البطولة، 
كمــا أشــار أن مثــل هــذه البطوالت 
الكريــم  الشــهر  فــي  الرياضيــة 
بيــن  االجتماعيــة  الروابــط  تقــوي 
شــباب المنطقــة وتبــرز الكثيــر من 
المواهــب الموجــودة بيــن الشــباب 
الذيــن ال ينتمــون لألنديــة وتســهل 
علــى األنديــة االختيــار بيــن هــذه 
المواهــب، وكما رفع بوعنق شــكره 
وتقديره إلى أعضاء مجلس إدارة 
)جزيــرة  للتطويــر  اإلثمــار  شــركة 
للفعاليــات  علــى دعمهــم  دلمونيــا( 
وحرصهــم  والتراثيــة  الشــبابية 
الدائــم علــى إبــراز هــذه الفعاليــات 

الخاصة بهذه المنطقة.

إجراء قرعة بطولة الخالدية الرمضانية



 أعــرب رئيــس االتحــاد البحرينــي للســباحة المستشــار الدكتــور محمــد مجبــل عــن 
ســعادته واعتزازه بموافقة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب 
رئيــس المجلــس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، 
بمشاركة نشاط السباحة ضمن فعاليات بطولة ناصر بن حمد الرمضانية الخامسة 

لأللعاب الرياضية )ناصر 12(.

وأكــد الدكتــور مجبــل أن بطولــة ناصــر 
تعتبر واحدة من أهم البطوالت المحلية 
ومكانــة  كبيــرة  ســمعة  اكتســبت  التــي 
مرموقة في ظل الرعاية واالهتمام الذي 
تحظي به من قبل سمو الشيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة، وفــي ظــل مــا تشــهده 
الشــباب  قبــل  مــن  كبيــرة  مشــاركة  مــن 
متميــزة  إعالميــة  وتغطيــة  البحرينــي 

ومنافسة رياضية شريفة وممتعة.
وعبــر الدكتــور مجبــل عــن بالغ ســعادته 
وتقديــر مجلــس إدارة االتحــاد لتضمين 
أحــد نشــاطاته ضمــن أجنــدة وبرنامــج 
بطولة ناصر بن حمد الرمضانية لأللعاب 
نشــاًطا  لتكــون  العــام،  لهــذا  الرياضيــة 
أهميــة  يشــكل  مــا  للبطولــة،  مصاحًبــا 
كبيــرة لالتحــاد البحريني للســباحة ألنها 
ســتقام تحــت رعايــة كريمــة مــن ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة، مؤكًدا 
فــي الوقت ذاتــه على أهمية االســتفادة 
لتصبــح  المشــاركة  تلــك  مــن  الكبيــرة 
المصــدر الحقيقــي الســتقطاب الالعبين 
واكتشاف المواهب الجديدة في رياضة 

السباحة.
وتمنــى مجبل أن يســتمر تعــاون االتحاد 
البحرينــي للســباحة مــع اللجنــة المنظمة 
فــي  الرياضيــة  لأللعــاب  ناصــر  لبطولــة 
التعــاون  ذلــك  كــون  المقبلــة  النســخ 
سيشكل الرافد األول لتغذية المنتخبات 
الوطنيــة للســباحة بالســباحين، مبيًنا أن 
أحد أهداف مجلس إدارة االتحاد تتمثل 
فــي زيــادة البطــوالت المحليــة مــن أجل 
خلــق مســاحة تنافســية بيــن الســباحين 
الخارجــي  للتمثيــل  تهيئتهــم  أجــل  مــن 
الُمشــرف لمملكــة البحريــن وبمــا يرتبــط 
بشــعار ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 

خليفة وهو “الذهب فقط”.
وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور محمد 
للســباحة  البحرينــي  مجبــل أن االتحــاد 
وبتنســيق  واجتهــاد  جــد  بــكل  ســيعمل 
مشترك مع اللجنة المنظمة لبطولة ناصر 
بن حمد لأللعاب الرياضة من أجل ضمان 
نجــاح بطولــة الســباحة، للخــروج بحلــة 
الطيبــة  الســمعة  مــع  تتــواءم  تنظيميــة 

التي وصلت بطولة ناصر بن حمد.

النوايف يتربص بالصقر األبيض 
وجرناس يطمع بنقاط الفرسان

ملعــب  علــى  “اإلثنيــن”  اليــوم  تختتــم   
اســتاد مدينة خليفة الرياضية، مباريات 
الجولــة األولــى مــن مســابقة كــرة القدم 
الرمضانيــة  حمــد  بــن  ناصــر  بــدورة 
“ناصــر  الرياضيــة  لأللعــاب  الخامســة 
12”، وذلــك بإقامــة مواجهتيــن لحســاب 
المجموعــة الرابعــة، يلتقــي فــي األولــى 
فريــق  مســاء  التاســعة  الســاعة  عنــد 
النوايــف مع فريق الصقــر األبيض، تليها 
عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء 
المواجهــة الثانية التــي تجمع بين فريق 

جرناس وفريق الفرسان.

النوايف يشــارك في هذه النســخة تحت 
قيــادة المــدرب الوطنــي حســين العنزي 
وســيبحث  حســان،  خالــد  ومســاعده 
الفريــق فــي أولــى مبارياتــه بالمجموعة 
عن حصد نقاط الفوز. وســيعول الفريق 
على خليط من العناصر الشابة المطعمة 
البرازيلــي  أبرزهــم  مــن  بالمحترفيــن، 
بريتــو الــذي لعــب في هــذا الموســم في 
صفــوف فريــق البديــع، ومواطنــه االخر 

بربوزا والعب فريق الشباب برنس.
 فــي المقابــل، ســيخوض فريــق الصقــر 
األبيــض أولــى المباريــات تحــت قيــادة 
المدرب ايــاد الحمري، ولن تختلف نوايا 
الفريــق عــن أهــداف وتطلعــات منافســه 
فــي هــذه المواجهــة، حيــث يطمــح هــو 
يمتلــك  معنــوي.  فــوز  بتحقيــق  اآلخــر 
الفريــق مجموعــة جيــدة مــن الالعبيــن 
الخبــر  بعناصــر  والمطعميــن  الشــباب 
عليهــم  ســيعتمد  الذيــن  والمحترفيــن 
المــدرب الحمــري فــي هذا اللقاء وســبق 

لهم التألق في النسخة الماضية.
وفــي المواجهــة الثانيــة، يدخــل فريــق 
مدربــه  بقيــادة  اللقــاء  هــذا  جرنــاس 
ويســعى  الحجاجــي،  ماجــد  الوطنــي 
التــي  الثــالث  بالنقــاط  للظفــر  الفريــق 
تمنحــه الدفعــة المعنويــة فــي انطالقته 
الفريــق  ويمتلــك  بالمجموعــة.  األولــى 
منهــم  ومحترفيــن  محليــة  عناصــر 
هانــي  العمــري،  عبدالعزيــز  الالعبيــن 
محمــد  فتحــي،  ناجــي  أبوالليــل، 
والذيــن  ابوســمره،  وغانــم  عبدالرحمــن 
ســيعتمد عليهــم المــدرب الحجاجي في 

هذه المباراة.
وعلــى الجهة األخرى، يخوض الفرســان 
اولــى مبارياتــه فــي المجموعــة بقيــادة 
عبدالجليــل.  صــالح  الوطنــي  المــدرب 
الفــوز  تحقيــق  أهميــة  يــدرك  فالفريــق 
فــي أولــى المواجهــات، والذي ســيمنحه 
فــي  المشــوار  لمواصلــة  الكبيــر  الدافــع 
هــذا المجموعة، وســيعتمد المدرب على 
تشــكيلته المكونة من مزيج من الشباب 
أبرزهــم حســين  مــن  الخبــرة،  وعناصــر 
أحمد سبت، أحمد محمد سلمان، حسين 
عبدالرســول الملــك، باإلضافــة إلى أيمن 

محسن سبت.

إقبال على المسابقة والبدء 
بتسليم الجوائز

تواصل اللجنــة اإلعالمية لبطولة “ناصر 
الجماهيــر،  مــع  التفاعــل  عمليــة   ”12
وذلــك عبــر المســابقة الجماهيريــة التــي 
البطولــة عبــر  تــم إطالقهــا مــع افتتــاح 
بتطبيــق  للبطولــة  الرســمي  الحســاب 
االنستغرام، وهي المسابقة التي شهدت 
عــدد  لزيــادة  وأدت  واســعة  مشــاركة 
متابعــي الحســاب إلــى أكثــر مــن 1500 
قرابــة  فــي   900 بلغــت  وبنســبة  متابــع 

ثالثة أيام.
لبطولــة  اإلعالميــة  اللجنــة  وتعكــف 

12” علــى اإلعــالن عــن األســئلة  “ناصــر 
بشــكل يومي باإلضافة إلى الكشــف عن 
الفائزيــن بنظام القرعــة اإللكترونية عبر 
ذات الحســاب، وقــد تــم فعليــًا اإلعــالن 
عــن الفائزيــن بمســابقة الســؤالين األول 
والثانــي، حيــث تم تســليم الفائــز محمد 
أحمــد إبراهيم ســلطان الجائزة المقدمة 
50 دينــاًرا عــن فــوزه بســؤال  وقيمتهــا 
اليــوم األول، حيــث قــام رئيــس اللجنــة 
اإلعالميــة مــازن أنــور بتســليم الجائــزة 
بالفــوز  ســعدته  عــن  عبــر  الــذي  للفائــز، 
وأشــاد بفكــرة المســابقة وفاعليتهــا فــي 
حســاب  لمتابعــة  الجماهيــر  اســتقطاب 
البطولة وتداول معلومات البطولة التي 

تعيش نسختها الثانية عشرة.

استعدادات طبية

بالتعــاون  المنظمــة  اللجنــة  قامــت 
والتنســيق مع الجهــات الطبية وتحديدًا 
المستشــفى العســكري والطب الرياضي 
البحرينيــة،  األولمبيــة  للجنــة  التابــع 
بتوفير كافة المتطلبات لســالمة الجميع 
وتوفير الخدمــات الطبية المتكاملة في 
ملعــب اســتاد مدينــة خليفــة الرياضيــة، 
الــذي يحتضــن جميــع مباريــات بطولــة 
ناصر 12، وقد شــهدت جميــع المباريات 
منــذ انطالقة البطولة تواجد المســعفين 
التواجــد  وكذلــك  الطبيــة  واألجهــزة 
أجــل  مــن  اإلســعاف،  لســيارة  اليومــي 
الحفاظ على ســالمة الالعبين وإســعاف 
لنقــل  والتدخــل  المصابيــن،  الالعبيــن 
لــزم  إذا  للمستشــفى  الطارئــة  الحــاالت 

األمر، ولم تشــهد األيــام الماضية حاالت 
ســيارة  تحــرك  اســتدعت  وإصابــات 
تــم  بســيطة  إصابــات  وإنمــا  اإلســعاف 

معالجتها على وجه السرعة.

“حمامة”: مهمتون بالبطولة

 ”12 “ناصــر  دورة  منافســات  تشــهد   
الالعــب  تواجــد  عبــر  مميــزة  مفارقــة 
عيســى  حســن  ســيد  الســابق  الدولــي 
فريــق  صفــوف  فــي  كالعــب  )حمامــة( 

األحالم.
ســيد حســن عيســى الشــهير بـ”حمامــة” 
الفريــق  مــع  توجيهيــة  بــأدوار  يقــوم 
ويســاهم مــع الجهــاز الفنــي فــي إعطــاء 
الالعبيــن التعليمــات مــن خــارج الملعب 
وظهــر  “حمامــة” في لقاء الجولة األولى 
لفريقــه أمــام فريــق تايلوس، كما شــارك 
في الربع ساعة األخيرة من زمن الشوط 

الثاني للمباراة وقّدم أداًء جيًدا.
وســيد حســن عيســى يعتبر من األسماء 
المحلــي،  الكــروي  الوســط  فــي  البــارزة 
حيــث لمعــت نجوميتــه مــع ناديــه األم 
النــادي  إلــى  ينتقــل  أن  قبــل  )المالكيــة( 
األهلــي ويمثلــه في بعض المواســم، في 
حيــن عمــل خــالل المواســم الماضية مع 
الجهــاز الفني لفريق المالكية األول لكرة 
القــدم بصفتــه مســاعًدا للمــدرب أحمــد 
صالــح الدخيــل، وقــادا فــارس الغربيــة 
األولــى  للمــرة  الــدوري  بلقــب  للتتويــج 
فــي تاريخ النــادي خالل الموســم 2016 

.2017 -
الموســم  هــذا  خــالل  )حمامــة(  وشــغل 

منصــب مســاعد مــدرب الفريــق الكروي 
المــدرب  مــع  األهلــي  بالنــادي  األول 
الوطني عيسى السعدون، قبل أن يظهر 
)حمامة( في دورة سمو الشيخ ناصر بن 
حمــد الرمضانيــة بصفتــه مدرًبــا والعًبــا 
مــع فريــق األحــالم، ليعيــد فصــوالً مــن 
تاريخــه المميــز في الكــرة البحرينية، إذ 
أظهر بعض اللمسات التي كان يتمتع بها 
باعتبــاره واحــًدا من العناصــر الهجومية 
القــدم  كــرة  علــى  مــرت  التــي  البــارزة 

البحرينية.
فــي  )حمامــة(  تواجــد  فــإن  شــك،  وبــال 
مشــوار  يعــّزز  األحــالم  فريــق  صفــوف 
النتائــج،  أفضــل  تحقيــق  نحــو  الفريــق 
الكثيــر  ويملــك  خبــرة  عنصــر  باعتبــاره 
علــى المســتوى الفنــي، نظًرا لما اكتســبه 
مــن خبــرات تراكميــة ســواء كالعــب أو 

ضمن األجهزة الفنية.

مواجهة خاصة بين “هدافي الظل”

شــكلت مبــاراة فريقــي الفخــار وبتلكــو 
بيــن  خاصــة  مواجهــة  يونايتــد  جنــرز 
العبيــن اثنيــن، وهما حســين ســلمان مع 
بتلكــو  مــع  الحشــاش  الفخــار وعبــدهللا 

جنرز يونايتد.
وعبــدهللا  ســلمان  حســين  ويعتبــر 
الحشــاش هدافــي دوري الدرجة الثانية 
 2018 الرياضــي  للموســم  القــدم  لكــرة 
- 2019، إذ ســجل كل واحــد منهمــا 17 
هدفا، إذ لعب حسين سلمان في صفوف 
األهلــي بطــل الدرجــة الثانيــة، فيما مثل 
عبدهللا الحشــاش فريق البســيتين الذي 
حاز على وصافة دوري الدرجة الثانية.

وعبــدهللا  ســلمان  حســين  وشــكل 
صفــوف  فــي  بــارزة  عالمــة  الحشــاش 
فريقيهما )األهلي والبسيتين( بمنافسات 
عبــر  وذلــك  الثانيــة،  الدرجــة  دوري 
تأثيرهمــا الكبيــر مــن خالل مســتوياتهم 

الكبيرة وحسهم التهديفي العالي.
وبــال شــك، فــإن تواجــد حســين ســلمان 
فــي صفــوف الفخــار يعــد مكســًبا كبيــًرا 
أميــن،  عبــاس  ســيد  المــدرب  لتشــكيلة 
وسلمان ليس بغريب على فريق الفخار، 
نســخ  فــي  الفريــق  تمثيــل  لــه  إذ ســبق 
ســابقة مــن دورة ســمو الشــيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة الرمضانية.
أما عبدهللا الحشــاش ومع بروزه بشــكل 
الفــت هــذا الموســم، فــإن فريــق بتلكــو 
جنــرز يونايتــد عــزز صفوفــه بالمهاجــم 
صاحــب القامــة الطويلــة، والــذي يمتــاز 
بالحــس التهديفــي المميــز عــالوة علــى 
إجــادة الكــرات الهوائيــة الرأســية، وهــو 
األمر الذي يشــكل تعزيزا مميزا لصفوف 
الطامــح  يونايتــد  جنــرز  بتلكــو  فريــق 
الســتعادة اللقب الذي فقده في النسخة 
الماضية، وقد تمكن الالعب من تسجيل 
الهــدف األول لــه فــي البطولــة والهــدف 

الثاني لفريقه في مرمى الفخار.

نتائج متقاربة

مــع مــرور يوميــن مــن منافســات بطولة 
ناصــر 12 وتحديًدا مع إقامة 4 مباريات 
لحســاب المجموعتيــن األولــى والثانية، 
فقــد جــاءت نتائــج المباريــات متقاربــة 
تقــارب  يؤكــد  مــا  الفــرق  بيــن  للغايــة 
مســتويات الفــرق حتــى اآلن، وذلــك مــا 
سيتضح بصورة أكبر مع تقدم الجوالت، 
الفــرق  أكثــر  هــو  دلمــون  فريــق  ولعــل 
تســجيالً لألهــداف بثالثــة أهــداف فــي 
أول مبــاراة، حافــظ فريقــا فيكتوريوس 
وبتلكــو جنرز يونايتد على شــباكهما من 
دون أهــداف، وأكبــر فــارق فــي النتيجة 
كان في لقاء دلمون واألســاطير بنتيجة 
1-3 أمــا بقيــة المباريــات فــكان الفــارق 

هدف واحد فقط.

التوقيت الرمضاني

للتوقيــت   ”12 “ناصــر  بطولــة  ســتنتقل 
الرمضانــي لمواعيــد المباريــات بــدالً من 
التوقيــت المعتــاد فــي األيــام الماضيــة، 
حيــث ســتنتقل المبــاراة األولــى لُتلعــب 
في الساعة التاسعة مساًء بدالً من 5:35 
دقيقــة، فيما المباراة الثانية في رمضان 
عشــرة  الحاديــة  الســاعة  إلــى  ســتنتقل 
والربــع بــدالً مــن الســاعة الثامنــة، وعلى 
الرغــم مــن تغير توقيت المباريات إال أن 
نقــل المباريات على الهواء مباشــرة عبر 

قناة البحرين الرياضية سيستمر.

شعار االتحاد البحريني للسباحة محمد مجبل

استفادة كبيرة من ضم نشاط السباحة لبرنامج بطولة “ناصر 12”
ــة مـــرمـــوقـــة  ــ ــان ــ ــك ــ ــرة وم ــيـ ــبـ ــبـــت ســـمـــعـــة كـ ــتـــسـ ــة اكـ ــولـ ــطـ ــبـ ــل: الـ ــبـ ــجـ مـ
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فريق الصقر األبيض

فريق النوايف

حمامة مع فريق األحالم

فريق الفرسان

حقــق فريــق الزعيم فوزه األول على حســاب فريق فور إيفــر بنتيجة هدف نظيف، 
فــي المبــاراة التــي جمعــت الفريقيــن يــوم أمــس علــى ملعب اســتاد مدينــة خليفة 
الرياضية، في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم ببطولة ناصر 

بن حمد الرمضانية الخامسة لأللعاب الرياضية “ناصر 12”.

وجــاء الشــوط األول بأداء متوســط من 
جانــب الفريقين، وشــهد محــاوالت عدة 
المرمــى  وتألــق حارســي  الجانبيــن  مــن 
فــي الطرفين في منع عديــد منال كرات 
الخطيــرة. وكانــت أخطــر الفــرص لفريق 
الزعيــم، فرصــة االنفــراد الواضح لالعب 
يحســن  لــم  الــذي  كاظــم  حســن  ســيد 
أمــام  مــن  وأهدرهــا  بالكــرة  التصــرف 
المرمى، والتســديدة القوية التي أرسلها 
زميله قاســم عبــاس إال أن حارس فريق 

فور إيفر استطاع أن يبطل مفعولها. 
بينمــا كانت أخطــر فرص فريق فور إيفر 
مــن الركلــة الحــرة المباشــرة التــي نفذها 
محمــود عبــاس، ولــوال يقظــة الحــارس 

محمــد يوســف لــكان فريق فــور إيفر قد 
تقــدم بالنتيجــة، ورغــم المحــاوالت مــن 
الجانبيــن والتي كثــرت لفريق الزعيم إال 
أن الشــوط األول انتهــى ســلبيا من دون 

أهداف.
ومع بداية الشــوط الثانــي وتحديدا في 
49 نجــح الزعيــم فــي التقــدم  الدقيقــة 
األول  الهــدف  تســجيله  عبــر  بالنتيجــة 
عن طريق العبه ســيد حسين حسن بعد 
كرة عرضية متقنة أســكنها ســيد حسين 
برأســه في المرمى، وبعدهــا، رمى فريق 
فــور إيفــر بــكل ثقلــه إلــى األمــام ونجــح 
في الســيطرة على منتصــف الملعب عبر 
االســتحواذ علــى الكرة، وحــاول صناعة 

الفــرص، إال أنــه مع تألــق الحارس محمد 
يوســف، الــذي كان ســدا منيعــا لهجمــات 
ومنــع  الهجمــات،  كل  ُأبطلــت  الفريــق، 

محمــد يوســف المحــاوالت التــي كانــت 
تشــكل الخطــورة علــى مرمــاه؛ لينتهــي 

اللقاء بفوز الزعيم بهدف دون رد.

الزعيـم يكســب الرهــان أمــام فــور إيفــر



29 مايو الحكم بطعون متجمهري الدراز
حجــــــز اسـتـئـنـــــافــــــات 144 مــــــن أصـــــل 171 مــتــهــمـــــا

حجــزت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة األولــى اســتئنافات 144 من أصل 171 متهما، تمت إدانــة 167 منهم، في قضية االعتداء على عدد من أفراد الشــرطة أثناء فض التجمهر الذي 
استمر لمدة طويلة بجوار منزل عيسى قاسم، وتعرضت فيه مجموعة كبيرة من الشرطة إلصابات استدعت نقل أكثر من 30 منهم إلى المستشفى؛ وذلك للنطق بالحكم عليهم في جلسة 
29 مايو الجاري.وكانت حكمت المحكمة الكبرى الجنائية األولى بســجن 56 متهما لمدة 10 ســنوات، وتغريم 3 منهم مبلغ 500 دينار، وبمعاقبة 9 متهمين بالحبس 3 ســنوات، وبالحبس 6 

أشهر لخمسة متهمين آخرين، كما برأت 4 متهمين مما نسب إليهم من اتهامات، فيما حبست باقي المتهمين لمدة سنة واحدة، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانــت قــد أحالــت النيابــة العامــة المتهميــن 
البالــغ عددهــم 171 متهمــا، للمحاكمــة بعدمــا 
أســندت إليهــم عــدة تهــم تتعلــق باالعتــداء 
على أفراد الشــرطة واستعمال القوة والعنف 
معهم حال فض االعتصام أمام منزل عيسى 
قاســم، والتجمهر والشــغب فضــا عن حيازة 

العبوات القابلة لاشتعال )المولوتوف(.
يذكــر أن رئيــس األمــن العــام اللــواء طــارق 
الحســن، كان قــد أعلــن عــن فــض التجمعــات 
المخالفــة للقانون بقرية الدراز، والقبض على 
عــدد مــن اإلرهابييــن والمطلوبيــن الخطرين 
وإزالة المخالفات القانونية التي كانت قائمة 
في الدراز، ومن بينها إغاق شوارع وتعطيل 
حواجــز  وضــع  خــال  مــن  النــاس  مصالــح 
ومنصات وسط الشارع العام، فضا عن رفع 

شــعارات مخالفــة للقانــون، بمــا يمثــل إخاال 
باألمن العام وتهديدا للسلم األهلي.

وأضــاف أن المنطقــة أصبحــت وكــرا لتجمــع 
المطلوبيــن والفاريــن مــن العدالــة ومصــدرا 
للعديد من المخالفات والتعدي على القانون، 
حيــث شــهد التجمع تكرار حــوادث اختطاف 
شــباب والتعــدي عليهم وضربهــم وتعذيبهم، 
حيــث توفــي أحدهــم نتيجــة لذلــك، بحجــة 
أنهــم متعاونــون مــع األجهــزة األمنيــة، فضا 
أداء  أثنــاء  األمنيــة  الدوريــات  تعــّرض  عــن 
واجبهــا بمحيــط الــدراز إلطاق نــار 4 مرات، 
وهــو مــا ينــدرج ضمــن العمليــات اإلرهابيــة 

التي يجب التصدي لها. 
بــدء  ومنــذ  الداخليــة،  وزارة  أن  وأوضــح 
التجمــع غيــر القانونــي، بذلــت جهــودا كبيــرة 

إلنهائه بشكل سلمي وكررت المحاوالت أكثر 
مــن مــرة، وقبــل نحو 48 ســاعة مــن العملية، 
تمــت مطالبــة عدد مــن الشــخصيات المؤثرة 
بإقنــاع  المجتمعيــة،  والفعاليــات  بالقريــة 
المشاركين بفك التجمع وعدم االستمرار في 

تجاوز القانون.
واســعا  انتشــارا  الشــرطة،  قــوات  ونفــذت 
وتصــدت لمجموعــات خارجــة عــن القانــون، 
تمترســت خلــف ســواتر وموانــع مصطنعــة، 
تســد الطرق والشوارع، وتم إنذارها والطلب 
االنصيــاع،  رفضــت  أنهــا  إال  التفــرق  منهــا 
وبــادرت بقــذف القنابــل اليدويــة واألســياخ 
الحديدية ومحاولة التعدي على رجال األمن 
باستخدام األســلحة البيضاء والفؤوس، مما 
أوقع عددا من اإلصابات المختلفة بين رجال 

األمــن، تفاوتت بين البســيطة والبليغة، األمر 
الذي اســتدعى نقل 31 منهم إلى المستشفى 
إضافــة إلــى العديــد مــن اإلصابــات التــي تــم 

عاجها ميدانيا.
 286 علــى  القبــض  مــن  الشــرطة  وتمكنــت 
شــخصا مــن المخالفيــن والعديــد منهــم مــن 
المطلوبيــن أمنيــا والخطريــن والمحكوميــن 
بقضايــا إرهابيــة، إذ تــم القبــض علــى العديد 
منهــم، مختبئيــن فــي منــزل المدعــو عيســى 
أنهــم  عليهــم،  القبــض  بعــد  وثبــت  قاســم، 
متورطــون بعــدة قضايــا أهمهــا الهــروب مــن 
الســجن والتوقيــف واالعتــداء علــى رجــال 
األمــن والشــروع بالقتــل وإحــداث تفجيرات 
إلــى جماعــات إرهابيــة وزراعــة  واالنضمــام 

قنابل متفجرة وحيازة عبوات ناسفة.

رفض طعن شاب سرق سيارة واستأجر أخرى بهوية صاحبها
يـــرجـــعـــهـــا لــــــم  والــــمــــســــتــــأجــــرة  ديــــــنــــــار   1400 عــــلــــى  مـــنـــهـــا  ــى  ــ ــولـ ــ ــتـ ــ اسـ

أّيدت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى سجن شاب “32 عاًما” لمدة 3 سنوات؛ لثبوت سرقته لسيارة مواطن ومحفظة نقوده التي تحتوي على مبلغ 
1400 دينار، واستعمل بطاقة هوية المجني عليه في استئجار سيارة أخرى وامتنع عن دفع أجرتها ولم يرجعها لشركة التأجير.

الواقعــة  إلــى أن  التفاصيــل   وتشــير 
تتمثل في أن المستأنف كان قد سرق 
مفاتيح ســيارة المجني عليه من نوع 
إحــدى  اســتقبال  مكتــب  مــن   BMW
البنايــات فــي منطقــة الجفيــر، والتــي 
عثــر فيها على محفظــة نقود المجني 
عليه باإلضافة إلى مبلغ مالي، كما أنه 
اســتعمل بطاقــة هويــة صاحــب تلــك 
الســيارة فــي اســتئجار ســيارة أخــرى 
ولــم يرجعها لمكتب تأجير الســيارات 

المجني عليه الثاني.

 ولفتــت إلى أن موظف مكتب تأجير 
الســيارات كان قــد أبلــغ بــأن صاحــب 
البطاقــة المســروقة حضــر إليــه وقام 
باســتئجار ســيارة ولــم يرجعهــا عنــد 
انتهــاء موعــد االســتئجار، وقــد لهــم 

صورة من بطاقة الهوية.
األول  عليــه  المجنــي  وباســتدعاء   
أفــاد بــأن ســيارته تمــت ســرقتها مــن 
فيهــا  يقطــن  التــي  البنايــة  مواقــف 
بمنطقــة الجفير، والتي كانت تحتوي 
علــى بطاقة هويته ورخصة ســياقته 

ومحفظــة نقــوده التــي كان بداخلهــا 
كانــت  حيــث  دينــار،   1400 مبلــغ 
مفاتيح ســيارته موجودة لدى مكتب 
اســتقبال المبنــى إال أنهــا ســرقت مــن 
قبــل شــخص مجهــول، وأنــه عندمــا 
الكاميــرات  تصويــر  مشــاهدة  تمــت 
األمنيــة المثبتــة فــي المبنــى شــوهد 
شــخص يســرق المفاتيــح مــن مكتب 
االســتقبال الخــاص بالبنايــة ويتوجه 
الســيارة  بفتــح  ويقــوم  للمواقــف 

ومغادرة المكان بها.

 وبعرض ذلك التســجيل على موظف 
مكتــب تأجيــر الســيارات تمكــن مــن 
التعــرف علــى المســتأنف، مؤكــًدا أنــه 
هــو مــن حضــر للمكتــب وقــدم طلًبــا 
باستئجار السيارة، والذي تم التوصل 
إلــى هويتــه من خــال أعمــال البحث 
والتحــري هــول هويتــه، فتــم القبــض 

عليه.
وبالتحقيــق مــع المدان أنكر ما نســب 
وجــود  مــن  بالرغــم  اتهــام  مــن  إليــه 

تصوير فيديو يجرمه.

هــذا، وكانــت أحالتــه النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى اعتبــار انــه بتاريــخ 16 
نوفمبر 2017، ارتكب اآلتي:

أواًل: استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم المجني عليه األول  «
وانتفع بها بغير حق، بأن قام باستئجار سيارة مستخدًما البطاقة.

ثانًيا: سرق المنقوالت والمبالغ النقدية المبينة باألوراق والمملوكة  «
للمجني عليه األول.

ثالًثا: استعمل السيارة المملوكة للمجني عليه األول دون إذن منه. «

رابًعا: استعمل سيارة محل تأجير السيارات بغير إذن صاحبها. «

خامًسا: استأجر سيارة مكتب تأجير السيارات المجني عليه الثاني وامتنع  «
عن دفع األجرة.

النيابة

اإليراني المتهم بتزوير جواز باكستاني: جددته مرات عدة
ــر ذاتــــه ــفـ ــسـ ــا جـــــــواز الـ ــم ــع ــت ــس ــه مــــن الــمــمــلــكــة م ــ ــروجـ ــ قـــــرر دخــــولــــه وخـ

قررت المحكمة الكبرى الجنائية األولى تأجل محاكمة متهم )52 عاما - باكســتاني من أصول إيرانية(، متهم بحيازته لجواز ســفر باكســتاني مزور بعدما اعترف 
أنــه إيرانــي األصــل وهــرب خوفــا مــن النظام اإليرانــي قبل 30 عاما، حتى جلســة 20 مايو الجاري؛ للتصريح للدفاع المنتدب بنســخة مــن أوراق القضية، وأمرت 

باستمرار حبسه لحين الجلسة المقبلة.

وكان المتهــم قــرر بأنــه حضــر للمملكة 
بعد قضائه ســنة واحدة في باكســتان 
تــزوج فيهــا من ســيدة هنــاك، وأنجب 
منها 3 أبناء جميعهم يملكون جوازات 
مشابهة وبأسماء تختلف عن أسمائهم 
اســم  مــع  تتشــابه  ال  كمــا  الحقيقيــة 
والدهــم، والــذي يواجــه تهمــة تزويــر 
الجواز واســتعماله فــي الدخول للباد 

بطريقة غير مشروعة.
المتهــم  أنكــر  القضيــة  نظــر  وخــال 
مــا نســب إليــه مــن اتهــام، وادعــى أنه 
اســتخدم الجــواز المتهــم بتزويره في 
الخــروج والدخــول مــن وإلــى المملكة 

طــوال األعــوام التي قضاهــا فيها، كما 
تمكــن مــن تجديــده عــدة مــرات منــذ 

حصوله عليه قبل 30 عاما.
جــاءت  حســبما  التفاصيــل  وتشــير 
ورد  قــد  كان  باغــا  أن  األوراق  فــي 
للنيابــة العامــة من قبــل اإلدارة العامة 
)إدارة  الجنائيــة  واألدلــة  للمباحــث 
المباحــث الجنائيــة( والمعــد مــن قبــل 
إثــر  وعلــى  أنــه  بــه  والثابــت  مــازم، 
غيــر  بطريقــة  للبــاد  دخــول  واقعــة 
معلومــات  إليــه  وردت  إذ  مشــروعة، 
بــأن هنــاك شــخص أفــاد باســمه وأنــه 
تاجر في سوق المنامة ولديه 3 أبناء، 

وحصلــوا  األصــل  إيرانييــن  جميعهــم 
على جواز الســفر الباكســتاني بطريقة 
غير مشــروعة، وأنهــم في فترة الباغ 
خارج مملكة البحرين وبصدد الرجوع 

إلى عملهم.
أنهــم  عنهــم  المتحــرى  أن  وأوضــح 
غادروا الباد بعد الحملة األمنية التي 
قــام بهــا رجال األمــن علــى اإليرانيين 
الحاصلين على الجنســية الباكستانية 
وبتكثيــف  مشــروعة،  غيــر  بطريقــة 
التحريات وعمليات المتابعة وبســؤال 
المصــادر الموثوقة تــم التوصل لهوية 
األشخاص وهم كل من المتهم وأبنائه 

الثاثــة وجميعهــم مــن ســكنة منطقــة 
النعيم.

وأشــار إلى أن المتهــم اإليراني األصل 
يمتلــك محــا تجاريا يبيع فيــه المواد 
الجــواز  فــي  اســمه  لكــن  الغذائيــة، 
الحقيقــي،  عــن  مختلــف  الباكســتاني 
كمــا أنــه وأبنائــه الثاثــة حصلــوا على 
الجنسية الباكستانية بطريقة مخالفة 
جميعهــم  أنهــم  عــن  فضــا  للقانــون، 
أســمائهم مختلفة عن بعضهم البعض، 
وقــد تــم القبــض علــى األب فــي حين 
لــم يقبضوا علــى األبناء لكونهم خارج 
برفقــة  للمملكــة  يرجعــوا  ولــم  البــاد 

والدهم.
وبالتحقيــق مــع المتهــم أنكر ما نســب 
غيــر  أنهــا  مدعيــا  اتهامــات  مــن  إليــه 
أصــول  ذو  أنــه  وأوضــح  صحيحــة، 
إيرانيــة فعــا، لكنه عندمــا كان صغيرا 
هرب من إيران متوجها إلى باكستان، 
الجنســية  علــى  فيهــا  حصــل  والتــي 
الباكستانية، ومن ثم حضر إلى مملكة 
البحرين مستخدما هذا الجواز، وبقي 

في المملكة حوالي 30 عاما.
البلــدان  بيــن  يتنقــل  كان  أنــه  وتابــع، 
باســتخدام هــذا الجــواز، إذ أنــه توجه 
مــرات،  عــدة  وباكســتان  إيــران  إلــى 
ولــم يوقفه أحد فــي ذلك الوقت، وأن 
الجــواز الــذي بحوزته صحيــح وليس 

مزور.

ويدعــي المتهــم أن ســبب هروبــه مــن 
النظــام  يريــد  ال  أنــه  تحديــدا  إيــران 
اإليرانــي القائــم فيهــا حاليــا، مبينا أنه 
مكــث فــي باكســتان عقــب هروبه من 
تــزوج  وخالهــا  ســنة،  حوالــي  بــاده 
مــن ســيدة باكســتانية وتقــدم بطلــب 
للحكومــة الباكســتانية للحصــول على 
الجــواز  علــى  حصــل  إذ  الجنســية، 
زواجــه  وبعــد  بحوزتــه،  المضبــوط 
مــن تلــك الســيدة أنجــب منهــا أبنــاءه 
الثاثــة المذكورين في أوراق القضية 
واالســم  الحقيقــي  باســمه  منهــم  كل 
بالجــوازات المــزورة، فضا عن إنكاره 
اســمه الحقيقي، مشــيرا إلى أن اســمه 
الوارد فــي الجواز المتهم بحيازته هو 

اسمه الصحيح.

األولــى  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  عاقبــت 
متهمــة أوروبية بالســجن 5 ســنوات؛ إلدانتها 
بحيازة المؤثر العقلي )الشــبو( بقصد االتجار 
دينــار   3000 مبلــغ  بتغريمهــا  وأمــرت  فيــه، 
ــا  نهائيًّ وإبعادهــا  المضبوطــات،  وبمصــادرة 
عــن البــاد عقــب تنفيــذ العقوبــة. وأشــارت 
بــإدارة  ضابــط  تحريــات  أن  إلــى  المحكمــة 
مكافحة المخدرات توصلت إلى وجود شابة 
أوروبيــة تعمل علــى ترويج المــواد المخدرة 
فــي المنامــة، وبيع “الشــبو” بكميــات تبدأ من 
5 غرامــات، والتــي يصــل ســعرها إلــى 450 

النيابــة  مــن  إذن  اســتصدار  وبعــد  دينــاًرا.  
العامة لضبطها وتفتيش شــخصها ومسكنها، 
شــوهدت المتهمة بتاريخ 24 ديســمبر 2018 
وهــي تخرج من مســكنها، وحينها عمد أفراد 

الشرطة المراقبين لها إلى القبض عليها.
 وأثنــاء تفتيــش مســكن المتهمــة عثــر علــى 
ا أنه  كميــة من مــادة كريســتالية، ثبــت معمليًّ
يحتــوي علــى مــادة “الشــبو”، باإلضافــة إلــى 
1750 دينــاًرا و600  ميــزان حســاس ومبلــغ 
ريال سعودي و76 دوالًرا، يعتقد أنها حصيلة 

بيع مواد مخدرة.

5 سنوات ألوروبية تبيع “الشبو”

Û  قــرأت أمــس خبــًرا مفــاده نيــة عــدد مــن أعضــاء مجلــس بلــدي الشــمالية
المطالبة بمنحهم “حصانة” على غرار النواب، مبررين األمر بأنهم منتخبون 

مثلهم من قبل الشعب.
Û  هذا الطلب المستفز، والمنفصل عن الواقع، هو تكراٌر مُملٌّ وُمحبٌط للناس 

من الشــطحات التي يخرج بها بعض البلديين بين الحين واآلخر، بمطالب 
تهــدف لتحقيــق أقصــى حــدٍّ مــن النفعيــة الخاصــة والشــخصية لهــم، أولها 

الحصانة وزيادة الرواتب. 
Û  ويســتمر هذا الفيلم البعيد عن أولويات المواطن، بوقت يعاني به أعضاء 

المجالــس البلديــة التهميــش الواضــح من قبل المســئولين بوزارة األشــغال 
للرفــض  وصــل  تهميــش  وهــو  العمرانــي،  التخطيــط  وشــئون  والبلديــات 

باالجتماع بهم، أو بالرد على مقترحاتهم، ومخاطباتهم.
Û  كما يعاني  البلديون من تعثر العديد المشــاريع الخدمية والبلدية، بســبب 

جّمــد  الــذي  األمــر  واإلداريــة،  الماليــة  الســابقة  أهــم صاحياتهــم  انتــزاع 
تحركاتهــم، وحّولهــم مــن أعضاء للمجالــس البلدية إلى موظفيــن عاديين، 

ال حول لهم وال قوة.
Û  هــذا الوضــع المــؤذي والُمعّطل لحياة الناس، لــم ينظر له أصحاب االقتراح 

بنيل الحصانة، ولم ينُظر له زماؤهم الســابقون ممن طالبوا ببدالت مالية 
جديــدة، وبرفــع ســقف الرواتــب، فــي وقــت تعانــي الدولــة من أزمــة مالية 

طاحنة، ودين عام هائل، لم يسبق له مثيل.
Û  الــذي بــأن الشــعب  وأذّكــر األخــوة البلدييــن أصحــاب اقتــراح الحصانــة، 

انتخبهم، حين وقف في الطوابير الطويلة أمام صناديق االقتراع، ومنحهم 
الثقة الغالية ليكونوا ممثلين عنه، إنما فعل ذلك لكي يخدموه، ويقدموا له 

تغييًرا أفضل، وليس ألن يكون شماعة لهم، ولنواياهم الشخصية.

شطحات 
البلديين

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عباس إبراهيم

تأييد السجن لمتجمهَرين أحرقا سيارة
ــع ــب ــي ــوص ــي أب ــ ــغـــب ف ــاء مــشــاركــتــهــمــا بـــأعـــمـــال شـ ــ ــن ــ أث

رفضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية 
 11 أصــل  مــن  شــابين  اســتئنافي  األولــى 
مداًنا بحرق سيارة مواطن، إثر مشاركتهما 
وباقي المتهمين في أعمال تجمهر وشغب 
اســتهدفوا فيها أفراد الشرطة المتمركزين 
“المولوتــوف”  بعبــوات  أبوصيبــع  بمنطقــة 
إال أنــه وبســبب ذلــك اندلعــت النيــران فــي 
ســيارة المجنــي عليــه، وقضت بســجن كل 

منهما لمدة 5 سنوات عما أسند إليهما.
 وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة 
11 متهًما في الواقعة بحبس 6 منهم لمدة 
3 سنين، وبسجن الخمسة اآلخرين لمدة 5 

سنين عما أسند إليهم من اتهامات.

 وذكــرت محكمة أول درجــة في حيثيات 
حكمهــا أن المتهميــن الســتة والذيــن نالــوا 
عقوبــة مخففــة، قد بلغوا الخامســة عشــر 
إال أنهــم لــم يتجــاوزوا الثامنــة عشــر مــن 
األمــر  الواقعــة،  ارتــكاب  وقــت  عمرهــم 
الــذي يتعّيــن معــه إعمــال العــذر المخفــف 
المبيــن بنص المادتيــن 70 و71 من قانون 

العقوبات.
القضيــة  وقائــع  أن  المحكمــة  وأوضحــت 
تتحصــل فيما ورد من باغ للنيابة العامة، 
مجهوليــن  وآخريــن  المتهميــن  أن  مفــاده 
اشــتركوا فــي أعمــال تجمهــر مؤلــف مــن 
حوالــي 20 شــخًصا في مكان عــام بالقرب 
مــن دوار منطقــة أبوصيبــع؛ وذلــك بغــرض 

ارتكاب الجرائم واإلخال باألمن العام.

 وأشــارت إلى أن المدانيــن تجمهروا خلف 
إحــدى المزارع فــي المنطقــة، وتمكنوا من 
تجهيــز الزجاجــات الحارقــة “المولوتــوف” 
بداخــل المزرعة، وبعــد أن غطوا وجوههم 
باللثــام خرجــوا فــي تجمهر وتوجهــوا إلى 
الطريــق العــام المــؤدي إلــى موقــع تمركــز 
دوريات الشــرطة والكائن بالقرب من دوار 

منطقة أبوصيبع.
 وبّينــت أن المتجمهريــن عمــدوا إلــى ســد 
الطريــق بواســطة جــذوع النخــل الموجود 
على جانب الطريق، ومن ثم رموا العبوات 
الحارقة “المولوتوف” ناحية أفراد الشرطة 
والدوريات المسلحة المتمركزة بالمنطقة.

تلفيــات  إحــداث  فــي  الجنــاة  وتســبب 
وأضــرار فــي ســيارة مواطــن كانــت بــذات 

المنطقــة حينهــا إذ تعرضــت ســيارته إلــى 
الحــرق والــذي أتــى عليهــا بشــكل جزئــي، 
إلــى كســر  “المولوتوفــات”  إذ أدى رميهــم 
واحتــراق الزجــاج الخلفي للســيارة وكســر 
واحتــراق فــي زجــاج ســقف الســيارة، كمــا 
الحريــق  إلــى  الــركاب  تعرضــت مقصــورة 
كذلــك بشــكل كلــي، فيما تحطمــت النافذة 
اليمنــى  الجهتيــن  مــن  للســيارة  الخلفيــة 

واليسرى.
 وعقب ارتكاب المتجمهرين للواقعة الذوا 
جميًعــا بالفــرار مــن موقــع الجريمــة، بعدما 
تســببوا فــي إثــارة الفــزع وترويــع النــاس 
وإشــاعة الفوضى وتعطيــل مصالح الناس 
والعامــة  الخاصــة  الممتلــكات  وتعريــض 

للخطر.
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إعداد: هبة محسن

أعلن البنك األهلي المتحد أخيرا عن فوز السيد رضا عباس محمد حسن )متقاعد( بجائزة 
برنامج حصادي، إذ فاز بالجائزة األســبوعية بقيمة 25 ألف دوالر. وبهذه المناســبة، صرح 
رضا قائال “لم أكن أتوقع أن يحالفني الحظ بالفوز مرة أخرى بالجائزة، إذ إنني عميل لدى 

البنك األهلي المتحد واقتنيت شهادات حصادي منذ إطالق البرنامج”.

بســعادة  “شــعرت  قائــا  وواصــل تصريحــه 
كبيرة عندما تم االتصال بي إلباغي بالفوز 

بالجائزة األسبوعية البالغة 25 ألف دوالر”.
وبســؤاله عمــا ســيفعله بالجائــزة، قــال “لدي 
3 بنــات، وســوف أســتغل مبلــغ الجائــزة في 
والجامعيــة،  المدرســية  دراســتهن  تكاليــف 
البنــك األهلــي المتحــد علــى منحــه  شــاكرا 

فرصة الفوز بالجائزة األسبوعية”.
يذكــر أن الســيد رضــا ســبق أن فــاز بإحــدى 
جوائــز برنامــج حصــادي، متمنيــا أن يتكــرر 
فــوزه للمــرة الثالثة فــي الســحوبات المقبلة 

في البرنامج.
وكان برنامــج حصــادي، وهــو برنامج توفير 
يقــدم أكبــر الجوائــز فــي البحريــن، قد نجح 
في تســجيل أكبر عــدد من الفائزين وتقديم 
أكبــر إجمالــي مــن الجوائــز بالمقارنــة مع أي 
مــن برامــج توفير أخــرى في المملكــة، فمنذ 
نقديــة  جوائــز  “حصــادي”  قــدم  انطاقتــه، 
تجــاوزت قيمتهــا 67 مليــون دينــار بحريني 

ألكثر من 16 ألف فائز من عمائه الكرام.
المتحــد عــن  البنــك األهلــي  أعلــن  وحديثــا 
برنامــج  مــن  الجديــدة  النســخة  تدشــين 
التوفيــر الشــهير “حصــادي”، والــذي ينطلــق 
مجــدًدا هــذا العــام بســّلة مــن الجوائــز هــي 
األكبــر فــي البحريــن بإجمالــي جوائــز تزيــد 
قيمتهــا علــى 8 ماييــن دوالر، كمــا يطــرح 
البرنامــج لهذا الموســم تشــكيلة من الجوائز 
النقديــة الكبــرى والمميــزة الجديــدة، والتي 
يأتــي على رأســها جائــزة “مليونير حصادي” 
التي ســتمنح مبلغ مليــون دوالر لفائز واحد 
في الســحب الذي ســيجري في وقت الحق 
مــن هــذا العــام علــى هــذه الجائــزة الكبــرى 
المرتقبــة. وفضًا عن هذه الجائزة الســنوية 
تفاصيــل  عــن  أيًضــا  البنــك  الكبــرى، كشــف 
الســحوبات الدوريــة الجديــدة علــى العديد 
مــن الجوائــز األســبوعية والشــهرية والربــع 
تــم  التــي  الخاصــة  العيــد  وجوائــز  ســنوية 
استحداثها لتوفر لعماء البنك في البحرين 

موســًما حافــًا بالجوائز النقدية بشــكل أكبر 
وفرص فوز أوفر وأكثر من أي وقت مضى.
الجديــد  الموســم  “حصــادي”  ويســتهل 
رئيســة  جائــزة  علــى  أســبوعية  بســحوبات 
أولى بقيمة 25 ألف دوالر مخصصة للعماء 
فــي البحريــن عــاوة علــى 20 جائــزة أخرى 
الســحب  يتــم  بحرينــي  دينــار  ألــف  بقيمــة 
عليها أسبوعيا إلتاحة مزيد من فرص الفوز 
العــام.  ألوســع شــرائح العمــاء علــى مــدار 
كذلــك خّص برنامج “حصــادي” عماءه هذا 
العــام بجائزة شــهرية بقيمــة 100 ألف دينار 

)265 ألــف دوالر(، والتــي ترتفــع قيمتهــا في 
الربــع  الجائــزة  علــى  أشــهر   3 كل  الســحب 
دوالر،  ألــف   500 وقدرهــا  الكبــرى  ســنوية 
وهــي جوائــز صممت بحيث تمنــح الفائزين 
بهــا القدرة والحريــة الماليــة لتحقيق أحام 
عمرهم وضمان اســتقرارهم مالًيا.  وللتأهل 
للدخــول فــي ســحوبات حصــادي، فــإن كل 
رصيد بمبلغ 50 ديناًرا يؤهل صاحبه لفرصة 
واحدة للمشاركة والفوز في السحب، وكلما 
زادت فتــرة ومبلــغ اإليداع كلما زادت فرص 

الفوز للعماء.

“األهلـــي المتحـــد” يعلـــن عـــن الفائـــز بالجائـــزة األســـبوعية

ــرازات ــ ــطـ ــ ــلـــى جــمــيــع الـ ــزات إضـــافـــيـــة عـ ــ ــي ــ م

رضا عباس يفوز بجائزة “حصادي” بقيمة 25 ألف دوالر

GAC Motor تقدم خيارات متنوعة بشهر الصوم

الدقيــق  لمطاحــن  البحريــن  شــركة  احتفلــت 
العالمــي  العمــال  )المطاحــن( باحتفاليــن بيــوم 
ويــوم الصحــة والســامة المهنيــة، بفنــدق بيل 

ســويس بالتعــاون مــع الهــال األحمــر بهــدف 
الصحــة  مبــادئ  تطبيــق  فــي  الوعــي  زيــادة 
أبريــل(،   25( الخميــس  المهنيــة،  والســامة 

بحضور جميع العاملين بالشركة. حضر الحفل 
الرئيس التنفيذي لشركة المطاحن هنري كريغ 

ومديرو األقسام.

بصفته بطل الموسم الثاني من برنامج سديم، أكبر مسابقة رقمية في العالم العربي لصناع المحتوى، لم يفز محي ياسر بمليون 
ريال فقط بل بفرصة إنتاج برنامجه الخاص!.

كانــت  الثانــي  الموســم  فــي  التحّديــات 
قويــة جــدًا إذ تنافــس 20 صانــع محتــوى 
الكوميديــا  المجــاالت مثــل  مــن مختلــف 
والجمــال والموضــة والســفر وغيرها على 

اللقب.
وفي النهاية اســتطاع محي ياســر تخطي 
قــدم  وبالتالــي  والحواجــز  الصعــاب  كل 
طيلــة  واألفــكار  الفيديوهــات  أجمــل  لنــا 

الموسم الثاني من سديم!
الصــوت  صاحــب  ياســر،  محيــي  الفائــز   
شــركة  ويملــك  الســفر  يعشــق  اإلذاعــي 
اإلعانــات الخاصــة بــه رغــم صغــر ســّنه. 
السوشــيال ميديــا لعبــة محــي وهــو يريد 
مــن خالهــا تغييــر الصــورة النمطيــة عــن 
شــباب اليــوم ونشــر اإليجابيــة فــي العالم 
العربي وقد نجح بالفعل في تحقيق ذلك.
 أما النهائي فقد جرى في الحفلة النهائية 

ببيــروت،  ســديم  مســرح  علــى  الضخمــة 
حيــث حضــر عــدد كبيــر مــن الشــخصيات 
والمؤثرين وصناع المحتوى والمشتركين 
السابقين لتتويج بطل سديم 2 وافتتحت 
الســجادة  علــى  باســتقبالهم  الحفلــة 

الحمراء.
وقــد صــرح الفائــز محيــي ياســر: “الحمــد 
العاصفــة...  إنهــا  شــيء...  كل  علــى  للــه 

اكتــر من شــهر مــن العمل الغيــر متوقف... 
مجهــود جبار مــن كل المشــتركين وفريق 
التصويــر.. ســديم غير حياتــي في الوقت 

الصحيح... “.
وأضــاف:” أنــا اتعلمت، اكتســبت خبرات.. 
النهايــة  وفــي  اصدقــاء...  علــى  تعرفــت 
اكتشــفت نفسي “ كما شكر محيي كل من 

سانده للوصول إلى لقب سديم 2.

ــر  ــ ــمـ ــ أكبــر مســابقة رقميــة بالعالم العربــي لصنــاع المحتوىبـــــالـــــتـــــعـــــاون مـــــــع الـــــــهـــــــال األحـ

“سديم 2” تتوج محيي ياسر مليونيراً“المطاحن” تحتفي بعيد العمال ويوم الصحة
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للســيارات  التســهيات  أعلنــت 
لعامــة  الحصــري  والمــوزع  الوكيــل 
والمصنفــة  الرائــدة   GAC Motor
وانتشــارًا  نمــوًا  العامــات  كأســرع 
نمــوا  وتشــهد  البحريــن  مملكــة  فــي 
متزايــدا ومتســارعا وانتشــارا كبيــرا 
في األســواق العالميــة، عن مجموعة 
من العروض المميزة بمناســبة حلول 
علــى  وذلــك  المبــارك  رمضــان  شــهر 
جميــع طرازاتهــا الرائعــة بمواصفاتها 
جميــع  تناســب  والتــي  العاليــة 

عشــاق  وأذواق  األســرة  احتياجــات 
اقتناء السيارات المميزة.

المديــر  صــرح  الســياق  هــذا  وفــي 
العــام للشــركة بريــر جاســم: احتفــاء 
عــددًا  نمنــح عمائنــا  العطــاء  بشــهر 
مــن الميــزات المضافــة علــى جميــع 
العائليــة  الســيارات  طــرازات 
والســيدان لاحتفال بهذه المناســبة، 
حيــث صممــت مركباتنا وفقــًا ألعلى 
تجهيــز  فــي  العالميــة  المقاييــس 
متطلبــات  تواكــب  التــي  المركبــات 

الســوق البحرينيــة والتــي تجمع بين 
الصابة في الصنع والتألق في األداء 
وهــذا مــا ينطبق تمامًا على ســيارات 
GAC Motor فــي كافــة المســتويات 
باالعتماديــة  يتعلــق  فيمــا  خاصــة 
فــي األداء واالقتصــاد في اســتهاك 
الوقــود إضافــة إلى تجهيــزات األمن 
والســامة، واحــدث التقنيــات التــي 
تتــزود بهــا المركبــة مقابــل أســعارها 
التنافســية جعلت منهــا الخيار األول 

برير جاسمواألمثل في المملكة.

تقدم شــركة الحداد للســيارات عروضا حصرية على ســيارات مرســيدس 
–بنــز مضمونهــا “احصــل علــى ســيارة مرســيدس-بنز مــن شــركة الحــداد 
للســيارات، ســواء كانــت ســيارات جديــدة أو معتمــدة مســتخدمة، مــع 

عروض حصرية واحصل على كتيب مليء بالخدمات القيمة”.

الخدمــات  مــن  العديــد  يشــمل  الكتيــب 
التي سوف تمنح قيادة ممتعة ومريحة 
مــع مرســيدس-بنز لــك ولعائلتــك مثــل 
حزمــة خدمــة مدتهــا 3 ســنوات وتأمين 
لمدة ســنة وتســجيل لمدة سنة. الكتيب 
أيًضــا يشــمل العديد مــن الهدايا الفاخرة 
مثــل عضوية نادي صحي، حزم التدليل 
العديــد  علــى  وخصومــات  المجانيــة، 

مــن عاجــات الســبا وقســيمة التســوق 
القادمــة.  لاحتفــاالت  الســتعدادك 
باإلضافــة إلــى إقامــة فندقيــة مجانيــة 
مصمــم  الكتيــب  هــذا  غبقــة.  وقســيمة 
خصيًصــا لضمــان حصولــك على موســم 
رمضاني هــادئ ومكافــئ، باإلضافة إلى 
حصولــك علــى الدالئــل وعلــى اســتعداد 

لاستمتاع بعطات عيد الفطر.

“الحداد للسيارات” تطلق عروضها الرمضانية

تلبيــة الحتياجات الزبائــن المتزايدة، 
افتتحت شركة التسهيات للسيارات 
مركــز الخصومات المميز والمخصص 
ذات  المســتعملة  الســيارات  لبيــع 
الجــودة العاليــة والمضمونــة بجميــع 
الموديــات وبأســعار تنافســية تحــت 
المعــرض  فــي  وذلــك  واحــد،  ســقف 

الكائــن على شــارع االســتقال مقابل 
تقاطع سند.

الخميــس  يــوم  المركــز  افتتــاح  وتــم 
التنفيــذي  الرئيــس  بحضــور  مايــو   2
لشــركة البحرين للتسهيات التجارية 
االدارة  وأعضــاء  حبيــل  عــادل 
التنفيذيــة وضيــوف الشــركة وممثلو 

وسائل اإلعام.
وبهذه المناسبة صرح حبيل أن المركز 
الســيارات  ألصحــاب  الفرصــة  يتيــح 
المســتعملة عرض سياراتهم للبيع في 
الــذي يوفــر فرصــة لتســويق  المركــز 
وعلــى  المعــرض  داخــل  الســيارة 

شبكات التواصل االجتماعي.

وأضــاف أن مركــز الخصومــات يوفــر 
مســاحات واســعة لعــرض الســيارات 
المســتعملة وفرصــة تجربــة ســياقتها 
مكونــات  لكافــة  الفنــي  والفحــص 
الســيارة بوجــود خبيــر تقنــي يضمــن 

إبراز مواصفات السيارة. 
شــراء  تمويــل  خدمــة  تتوفــر  كمــا 

مــع  بالتعــاون  المســتعملة  الســيارات 
لجميــع  البحريــن  تســهيات  شــركة 
اصــدار شــهادة  امكانيــة  مــع  األفــراد 
التأميــن بشــكل مباشــر إلتمــام عملية 
وقــت،  أســرع  فــي  الســيارة  بيــع 
باإلضافــة إلــى تقديــم خدمــة تأجيــر 

السيارات.

افتتاح مركز الخصومات لبيع السيارات المستعملة في سند
فـرصــة للتســويــق 
بالمعـــرض وعلــى 
مـواقـــع التواصــل
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تقدم شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي التابعة ألبوظبي لإلعالم، عرض المسلسل 
الدرامــي الخليجي “جديمك نديمــك” على قناة “اإلمارات”، ضمن باقة األعمال 
التلفزيونيــة المتمّيــزة والمختــارة الُمدرجــة فــي الــدورة البرامجيــة الجديــدة 

للشبكة والخاصة بشهر رمضان المبارك المقبل.

يــأتــي عــرض “جــديــمــك نــديــمــك” وهو 
من  هــادفــة  كوميدية  خليجية  درامـــا 
إخراج مصطفى رشيد، وتأليف جمال 
أبوظبي  أهــداف  مع  انسجامًا  الصقر، 
لإلعالم الرامية لتوفير محتوى هادف 
واهتمامات  أذواق  وُيلبي  وترفيهي 
المجتمع  شــرائــح  جميع  وتفضيالت 

والجمهور.
ُمعاصر  عمل  بأنه  المسلسل  ويتمّيز 
يــحــمــل عـــبـــق الـــحـــيـــاة االجــتــمــاعــيــة 
المواقف  من  تخلو  ال  التي  البسيطة 
مجموعة  ُيجّسدها  التي  الكوميدية 
من نخبة نجوم الخليج، حيث يشارك 
النغموش،  جابر  من  كل  البطولة  في 
علي،  جمعة  الغرير،  علي  علي،  سعاد 
ــجــراش،  مــوســى الــبــقــيــشــي، ســلــوى ال
إلى جانب عدد من ألمع نجوم الدراما 
وتركز  الــشــرف.  وضــيــوف  الخليجية 
الطفرة  تغيير  على  المسلسل  قصة 
أبــطــال  ــرة  ُأســ شخصية  فــي  التقنية 
يعيشون  ــون  ــزال ي ال  فــهــم  المسلسل، 
والبساطة  الطيبين”  “زمــن  في  بعشق 
ــادة ما  ــ ــا، ولــكــنــهــم عـ ــنـــوايـ وُحـــســـن الـ
الُبسطاء،  يرحم  ال  بواقع  يصطدمون 
بمطبات  أعــمــالــهــم  تنتهي  مــا  وغــالــبــًا 
ما  وهــو  الضحك،  تثير  متوقعة  غير 
يصح عليه المثل القائل “شر البلّية ما 

ُيضحك”.
تدور أحداث “جديمك نديمك”، حول 

ما  عادة  التي  مريم”  “العّمة  شخصية 
المشورة  “الفريج”  الحي  ألهــل  ُتقدم 
ــنــصــح فـــي كـــل الـــمـــجـــاالت، ولــكــن  وال
تحدث المفارقات والمقالب التي ُيثير 
وقنوات  والصحافة  اإلعـــالم  صــداهــا 
التواصل االجتماعي، فتجعلهم أبطال 
ساخر  كوميدي  بشكل  المنصات  هذه 

من دون علمهم.
وُتعتبر كل حلقة من حلقات الُمسلسل 
ساعة  نصف  مــدى  على  تعرض  التي 

الفضيل،  الــشــهــر  ــام  ــ أي ــوال  طــ
بقصتها  ومــنــفــصــلــة  مــتــصــلــة 
عن الحلقات األخرى، فالعمل 
وتنامي  بشخصياته  متصل 
خطوطهم الدرامية وأبعادهم 

الرئيسية، ولكنه ُمنفصل 
يكون  بحيث  بقصصه 
ــوم مـــوضـــوع  ــ لـــكـــل يـ

ــن  ــف عــ ــ ــ ــل ــ ــ ــت ــ ــخــ ــ ــ م
مواضيع الحلقات 

الماضية.
وُيــــــــــصــــــــــور 

الــمــســلــســل 
حــــــــيــــــــاة 

كل  فــي  الــمــوجــود  البسيط  اإلنــســان 
ــي كــل زمــــان، وفـــي وقتنا  مــكــان وفـ
ــتــحــديــد،  الـــحـــاضـــر عــلــى وجــــه ال
تصنع  الــتــي  وعــفــويــتــه  بطيبته 
أهل  يرويها  كوميدية  مــواقــف 
المواقف  على  ويعتمد  الــحــي. 
التي  نفسها  الكوميدية 
شخصيات  تــديــرهــا 

العمل بإتقان.
ــقــّدم  ــادة مــا ُت عــ
ــة  ــ ــ ــي ــ ــصــ ــ ــخــ ــ شــ
النصح  “مريم” 
واالســــتــــشــــارة 
الـــكـــامـــلـــة ألهـــل 
ــي بــحــكــمــة،  ــحـ الـ
وعادة ما يقتنع 
من استشارها 
على  فُيقبل 
ــه  ــروعـ ــشـ مـ
الـــتـــجـــاري 
عــلــى  أو 

األسرية،  أو على حل مشاكله  زواجه 
ولـــكـــن فـــي أغـــلـــب األحـــيـــان تــتــدخــل 
وتنتهي  الــحــي  فـــي  أخــــرى  أطـــــراف 
اآلراء.  تــداخــل  مــن كثرة  االســتــشــارة 
تظن  حيث  العكس،  يحصل  وأحيانًا 
أنها قّدمت استشارة غير قابلة  مريم 
للتطبيق، بيد أنها تكون ناجحة وغير 

متوقعة.
الــتــي تحصل  الــمــواقــف  وُيثير صــدى 
في فريج “العمة مريم” كما ُيسمونها، 
التواصل  والصحافة ووسائل  اإلعالم 
الكثير  إعــجــاب  مــثــيــرة  االجــتــمــاعــي، 
اإلعالميين  أن  إال  الُمختصين،  مــن 
والمثقفين ال يسلمون من المقالب غير 
لھم، حيث تشملهم  بالنسبة  المتوقعة 
الــمــطــبــات والـــمـــواقـــف الــكــومــيــديــة 
والسيما من شخصية “ياقوت” وابنها 
عبر  بطلين  أصــبــحــا  الــذيــن  “طـــــارق” 
وبشكل  االجتماعي  التواصل  وسائل 
يعرفوا  أن  دون  مــن  ساخر  كوميدي 

ذلك إال الحقًا.

مع حلول شهر رمضان، يزداد اإلقبال 
ــراء كــمــيــات كــبــيــرة مــن خبز  عــلــى شــ
ــاق والــــــذي تـــحـــرص الــعــائــالت  ــرقــ ــ ال
تواجده  على  والخليجية  البحرينية 
والسحور،  اإلفطار  مائدة  على  يوميا 
فضال عن تقديمه في الوالئم والعزائم، 
التجارية  المجمعات  شــهــدت  حــيــث 
إقباال كثيفا خالل األيام الماضية على 

الرقاق،  خبز  من  كبيرة  كميات  شــراء 
فــال تــكــاد تــخــلــو مــوائــد اإلفـــطـــار في 
بيوت المواطنين من طبق الثريد وهو 
الــرقــاق مقطعا قطعا  عــن خبز  عــبــارة 
اللحم  مـــرق  عليه  ويــســكــب  صــغــيــرة 
الذي يحتوي في الغالب على أصناف 
ــن الـــخـــضـــراوات مــثــل الــبــطــاطــس  مـ

والقرع والباذنجان والكوسة.

خبز الرقاق للثريد
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تشــارك الفنانة َفي الشــرقاوي في بطولة مسلســل “أمي دالل” الذي 
يعيد عبدالعزيز الحشــاش إلى الدراما، ويخرج المسلســل سلطان 
خســروه، ويناقش العمل عددا من القضايا االجتماعية المختلفة، 
من بينها جحود األبناء آلبائهم وأهلهم، والعمل من بطولة الفنانة 
هيفاء عادل التي تؤدي الدور الرئيســي ومعها فيه إبراهيم الحربي، 

رانيا شهاب، أسامة المزيعل، مي عبدالله، عبير أحمد، عبدالله بهمن، 
عبدالمحســن القفاص، حســين الحــداد، فواز حمد بدر، محمد عاشــور، 

هدى حمدان، عيسى الحساوي، رندا حجاج، غدير السبتي، رهف.

يستمر عرض مسلسل “آخر الليل” خالل شهر رمضان الكريم 
ليصبــح يوميًا بداًل من يومي الجمعة والســبت، بعد أن بدأ 
منذ شــهر مارس الماضي. ويتسلح العمل الدرامي بأرقام 
نسب المشاهدة العالية التي يحققها عبر شاشة تلفزيون 
“الجديــد”، والتــي وصلت في الــذروة إلــى 18.2 نقطة في 

حلقاته الماضية، الســيما مــع توجه األحداث إلــى التصاعد 
والتعقيد بشــكل أكبر، إثر خروج لورا من السجن، ويقّدم بطولة 

المسلسل نخبة من الممثلين السوريين واللبنانيين.

تــؤدي الممثلة نــور الغنــدور شــخصيتين مختلفتين 
في مسلســل “دفعة القاهــرة”، تأليف هبة مشــاري 
حمــادة، ومن إخــراج علي العلي، وهمــا التوأم إقبال 
وســبيكة، ويشارك في بطولة العمل مجموعة كبيرة 
من فنانــي الكويت، إلى جانب نجوم خليجيين وعرب، 

بينهم: بشار الشــطي، فاطمة الصفي، حمد أشكناني، 
خالد الشــاعر، نور الشــيخ، لولوة المال، مهند حمدي، مرام 

البلوشي وعدد آخر من الممثلين.

شخصيتان مختلفتانعرض آخر الليلالشرقاوي في “أمي دالل”

 للتواصل واإلضافة: 
tariq.albahar@albiladpress.com

جري الشيخ مجلس الدكتور عبدالعزيز بن عطية اهلل آل خليفة 39414758 
مجلس الشيخ عيسى بن خليفة بن سلمان آل خليفة  39415514  الرفاع الغربي 

المحرق  مجلس دار المحرق لرعاية الوالدين 17333446 
مجلس جابري الثقافي 39900057 الجسرة 

مجلس خالد راشد الزياني وإخوانه حامد وزايد 17530808 الرفاع الغربي 
مجلس سمير عبداهلل عبدالرحمن الخادم 39644004 الحد

مجلس محمد جاسم أحمد عليوي 39644611 بوقوة
ناصر بن عبداهلل بن حسن العالق النعيمي 39420033 الرفاع الغربي

مجلس المؤسسة البحرينية للحوار 32227682 الهملة 
مجلس أبناء المرحوم يوسف أرحمة الدوسري 39455777 القضيبية 

مجلس النائب ذياب محمد النعيمي 33883317 الرفاع الشرقي 
مجلس عائلة الكوهجي 39980009 الجنبية 

مجلس إبراهيم بن جمعة الحمادي 39772288 المحرق 
مجلس الحاج حسين بن جاسم منصور النايم وأوالده 34020999 المحرق 

مجلس عائلة بوحجي 39922023 فريج البنعلي 
مجلس بدر سلطان الحمادي 39666011 عراد 

مجلس السليس 33632545 البسيتين 
مجلس مريم داود سلمان )للنساء فقط( 39609464 عالي 

مجلس عبدالحميد النجار 33336059 مدينة حمد
مجلس أحمد راشد الرويعي وأوالده 39433191 مدينة حمد

مجلس عبدالعزيز وعثمان أبناء يوسف جناحي 38378888 الجسرة 
مجلس عبداهلل إبراهيم الدوسري  39772333 البديع 

مجلس ميرزا محمد المحاري 39622462 قرية القدم 
مجلس مشعل بن مال اهلل البورشيد 33008275 الرفاع الشرقي

مجلس بن مانع الكعبي 39460050 عسكر 
مجلس فهد بن جاسم بن جبر الرميحي 39857275 جو 

مجلس النائب علي العطيش 32227014 جدحفص 
مجلس الحسيني 33227720 البسيتين 

مجلس عبدالعزيز بن محمد مبارك الفاضل 36555534 الجنبية
مجلس علي بن راشد العبسي 33333815 الرفاع الشمالي 

الحورة  مجلس أم يعقوب )مجلس نسائي( 39615156 
مجلس عدنان محمد المالكي 39857788 مدينة عيسى 
مجلس عائلة حسن أحمد الحليبي 37776111 المنامة 

مجلس عبدالعزيز حمد البسام 39659009 أم الحصم
مجلس الشيخ عبدالحسين بن الشيخ خلف آل عصفور 39615005 العدلية

مجلس المرحوم جعفر عبداهلل الحداد 39461196 الماحوز

مجلس ديوانية الخلف 39628881 الزنج 

مجلس علي أكبر الري وأوالده 39666776 القفول 

مجلس نوار علي الوزان 39664838 السقية 

مجلس فريد غازي جاسم رفيع 39470972 سند

مجلس إبراهيم عبداهلل الحدي 39675467 الحد 

مجلس عبدالباري الشهابي 39426262 مدينة عيسى 

مجلس عبدالرحمن اللحيدان وأوالده 33821423 عالي

مجلس محيي الدين عبداهلل بهلول 39463765 عالي 

مجلس السادة 39665000 الحد 

مجلس أبناء المرحوم الحاج إبراهيم بن حسن كمال 39613888 المحرق

مجلس محمد وعبدالرحمن أبناء المرحوم مبارك بن محمد السليطي 39445338 عراد

مجلس الشيخ عبدالرحمن عبدالسالم 39677107 عراد

مجلس يوسف عبداهلل المحميد 39470123 عراد 

مجلس محمد حسن عباس 39623116 الدير

مجلس راشد جمعة النعيمي 39670079 حالة السلطة

مجلس الدكتور إبراهيم عبداهلل مطر 39632302 البسيتين 

مجلس أبناء المرحوم عبدالجبار الكوهجي 39991222 الجسرة 

مجلس عبدالرحمن شاهين المضحكي 39632078 البسيتين

39468668 جنوسان  مجلس أبناء السيد مجيد الماجد 

36742429 قاللي مجلس عبدالرحمن علي المناعي 

مجلس سامي أحمد الشاعر 39696960 قاللي 

مجلس د. كاظم وسميح بن رجب 36664747 جبلة حبشي 

33738738 السماهيج مجلس الشيخ جمال آل خرفوش 

مدينة حمد مجلس يوسف زين العابدين زينل 39655570 

مجلس أبناء المرحوم عبداهلل بن عبداللطيف بن هاشم السادة 39977933 بوكوارة

مجلس نزار البصري 39693636 مدينة حمد

مجلس إبراهيم عبدالرحيم فخرو  39603130 بوكوارة 

مجلس أبناء إسماعيل كازروني 39667993 سار 

مجلس عيسى محمد بن سالمين  33450035 الرفاع الشرقي 

الجنبية  مجلس عائلة أجور 39609939 

مجلس موسى بن علي البلوشي  36706000 الرفاع الشرقي

مجلس فيصل بن جاسم بن أحمد البوعينين 39668799 عسكر

االثنين

ي فيِه ِمَن  ْر َحّظِ ألّلُهمَّ َوّفِ
النَّواِفِل، َوأْكِرمني فيِه 

ِبإحضاِر الَمساِئِل، َوَقّرِْب 
فيِه َوسيَلتي إليَك ِمْن 
َبْيِن الَوساِئِل، يا َمن ال 
يَن. َيْشَغُلُه إلحاُح الُمِلّحِ

“جديمك نديمك” كوميديا بلمسات بحرينية
يعتمد على المواقف الكوميدية نفسها التي تديرها الشخصيات



الفنان والمخرج جمعان الرويعي 
الرمضاني  يسرد تفاصيل يومه 
عادة  رمضان  شهر  “فــي  بقوله: 
ــواء خاصة  مــا تــكــون هــنــاك اجــ
ولـــقـــاءات مع  مــحــبــة وود  مـــن 
األهل واألصدقاء بحيث نتجمع 
االفطار  على وجبات  األهــل  مع 
التي تتميز باألكالت الرمضانية 
طابعا  تحمل  الــتــي  الموسمية 
مــمــيــزا مــثــل الــثــريــد والــهــريــس 

بحكم ارتباطهم بالشهر الفضيل 
لــذة وطــابــع خاص  مــن  لهم  لما 
ــي رمــــضــــان، وبـــالـــنـــســـبـــة لــنــا  فــ
كنا  سابقة  سنوات  في  كفنانين 
في  اعمالنا  بتصوير  مشغولين 
اما  للجمهور،  لتقديمها  رمضان 
الشيء بسبب  نفتقد هذا  حاليا 
ان  شخصيا  وأتــمــنــى  الــتــوقــف 
بمسلسالت  ــام  ــ األي تــلــك  تــرجــع 
ذاكرتنا  تــذهــب  جميلة  شعبية 

وفرجان  الــعــود  البيت  مثل  لها 
االول لما لها من نكهة وتميز في 
لألعمال  بالنسبة  امــا  رمــضــان، 
التلفزيوني المعروضة فانا اركز 
أصدقائي  اعمال  مشاهدة  على 
ــي فــــي الـــمـــجـــال ومـــا  ــ ــالئـ ــ وزمـ
الجديد والى اين وصلت بوصلة 
الــفــن خــصــوصــا كــونــي مــخــرج 
وممثل لتكوين رؤية شاملة لما 

يقدم حاليا في الساحة”.

مجموعة نصائح للنوم الصحي في رمضان ونصائح حول كيفية 
النوم السريع لتساعدك على تنظيم جدول النوم في رمضان.

  توجه إلى النوم في نفس التوقيت كل يوم، ألن خلق عادة يومية للنوم، 
سيساعد في ضبط ساعة جسمك على توقيت معين وبالتالي تسريع النوم 
ليالً. وكذلك الحال في القيلولة، اضبطها يوميًا على ساعة معينة، كي تكون 

قيلولة سريعة ومريحة.
النوم  الليلية الدسمة والثقيلة، ألنها تسبب اضطرابات    تجنب الوجبات 
دسمة،  وجبة  بتناول  رغبتك  حــال  في  العادية.  األيــام  وفــي  رمضان  في 

يفضل تناولها على اإلفطار، ليس بعد اإلفطار وال على السحور.
الغازية  والــمــشــروبــات  والكافيين  والمنبهات  الــســكــريــات  مــن  تكثر  ال    

ومشروبات الطاقة، ألنها تسبب األرق في رمضان وفي جميع األيام.
  اشرب المشروبات العشبية المهدئة لألعصاب والتي تساعد على النوم، 

كالنعناع واليانسون والبابونج وغيرها.
  ال تنم لساعات طويلة خالل النهار بل اكتفي بقيلولة بسيطة لمدة ساعة، 

كي ال تعاني من األرق ليالً.
 8 إلى   7 من  العادية  األيــام  وفي  رمضان  في  الصحي  النوم  عدد ساعات 
ساعات يوميًا، فاحرص على *الحصول على كفايتك من النوم الصحي قبل 

التوجه إلى العمل صباحًا.
لتجنب  الفجر،  وأذان  المغرب  أذان  بين  الماء  كافية من  كميات  اشــرب    
اضطرابات  إلى  تقود  قد  والتي  الجسم،  في  الماء  ونقص  الجفاف  أضــرار 

النوم كإحدى نتائجها.
السريع  النوم  على  يساعد  فالظالم  الغرفة،  في  األضــواء  جميع  أطفئ    

والهادئ وغير المتقطع.
عند االستلقاء على السرير، تأكد من إرخاء عضالتك كاملة، تنفس جيدًا، 

واسترخي وأبعد ذهنك عن كل ما *يشغلك، واترك نفسك للنوم.
الحياة، حاول أن تقرأ    إن لم تستطع إيقاف ذهنك عن االنشغال بأمور 
ما تحفظه من القرآن في قلبك كي تشتت تركيزك عن األمور األخرى وكي 

ينزل هللا عليك السكينة والطمأنينة.

للسينما  الــبــحــريــن  ــادي  ــ ن اســتــعــد 
لبرامج شهر رمضان المبارك بباقة 
مــن االفــــالم الــعــالــمــيــة الــمــتــمــيــزة، 
ــوم  ــرض الـــــنـــــادي يـ ــعـ ــيـ ــث سـ ــيـ حـ
البريطاني  الفيلم  المقبل  االربعاء 
“الــحــفــلــة” مــن اخـــراج ســالــي بوتر 
والفيلم من انتاج 2017 ويتحدث 
عن حفلة بمناسبة حصول موظفة 
حكومية  وظــيــفــة  عــلــى  حكومية 

رفيعة ال تسير كما كان متوقعا.
 15 بــتــاريــخ  الــنــادي  سيعرض  كما 
ــهــنــدي األمــيــركــي  ــو الــفــيــلــم ال مــاي
ــقــديــســيــن”  ال “وادي  الـــمـــشـــتـــرك 
لــلــمــخــرج مـــوســـى ســيــد والــفــيــلــم 
حــول  ويـــــدور   2012 ــاج  ــتـ انـ مـــن 
ــيــن مــراكــبــي  ــة مــتــوقــعــة ب ــداقـ صـ
بتاريخ  امــا  جميلة،  شابة  وعالمة 
النادي  جمهور  فسيكون  مايو   22
االميركي  الفيلم  مــع  مــوعــد  على 

مارك  للمخرج  وكلمات”  “موسيقى 
لورنيس ويتحدث الفيلم عن نجم 
الثمانينات  فــي  مغمور  موسيقى 
متوقعة  غير  شريكة  مــع  يتعاون 
في طريقة إلى النجاح. وسيختتم 
برنامج شهر رمضان بعرض الفيلم 
االمـــريـــكـــي “ إثـــنـــا عــشــر كــرســيــا” 

لــلــمــخــرج مــيــل بـــروكـــس والــفــيــلــم 
ويــتــحــدث عن   1970 انـــتـــاج  مـــن 
كنز من  يبحثون عن  رجــال  ثالثة 
فقد  كرسي  داخــل  مخبأ  الجواهر 

خالل الثورة الروسية.
يجدر بالذكر ان العروض تبدأ في 

تمام الساعة الثامنة مساء.

عروض نادي البحرين للسينما في رمضان

ــقــديــر أحــمــد جــوهــر عـــن تــأجــيــل  ــان ال ــفــن كــشــف ال
كان  الــذي  مختار”،  نصيب  “دينار  الجديد  مسلسله 
متوقعا عرضه خالل شهر رمضان المقبل إلى أجل 

غير مسمى
وقــــال جـــوهـــر، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، يؤسفني 
تأجيل  قــررت  الكويت  تلفزيون  إدارة  أن  إبالغكم 
غير  أجل  إلى  مختار  نصيب  دينار  مسلسل  عرض 
في  وربما  سنة  بعد  وربما  العيد  بعد  ربما  مسمى، 

رمضان 2020.
ويشهد المسلسل مشاركة نخبة من الفنانين، منهم 
عبدالرحمن العقل، انتصار الشراح، ميس كمر، مرام 
مبارك  حاجيه،  شهاب  العجيرب،  خالد  البلوشي، 
الذي  تأليف جوهر،  من  وهو  عبدهللا،  مي  سلطان، 
للطابع  تميل  التي  أعماله  أحــداث  يخط  أن  اعتاد 

التراثي بيده.
ــان يفترض  والــعــمــل مــن إنــتــاج شــركــة األبــــرق، وكـ
عرضه عبر شاشة تلفزيون الكويت، ورغم أن جوهر 

يــدِل  لــم  لكنه  للمسلسل،  الــعــام  ــار  أفــصــح عــن اإلطـ
المسلسل  إن  بالقول  واكتفى  أخــرى،  تفاصيل  بــأي 
كوميدي ساخر، ذو طابع اجتماعي يمس اهتمامات 
شريحة كبيرة من المواطنين. ويلجأ جوهر لتقديم 

كاركترات عدة في هذا العمل، ليسلط الضوء على 
قالب كوميدي  االجتماعية في  القضايا  العديد من 
صورة  تقديم  في  العمل  هذا  على  ويراهن  ساخر، 

درامية مغايرة على مائدة رمضان الدرامية.

ــل ــبـ ــقـ ــمـ ــر رمـــــــضـــــــان الـ ــ ــهـ ــ ــرض خـــــــــال شـ ــ ــعـ ــ ــيـ ــ سـ
تأجيل “دينار نصيب مختار”

محرر مسافات

علي حسين

كيف أنام بسرعة في رمضان؟

الفنان جمعان الرويعي

االثنين
6 مايو 2019 
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المكونات  ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

  بصلة مفرومة فرًما ناعًما

  4 فصوص ثوم مهروس

  كوب جريش منقوع

  حبتان من الطماطم، كبيرة ومقطعة

  2 كوب مرقة الدجاج

  ربع كوب من الكزبرة المفرومة

  كوب من معجون الطماطم

  ملعقة كبيرة من البهارات البحرينية

  ملح وفلفل حسب الذوق

  كوب من جبنة البارميزان المبشورة

  بيضة مخفوقة

  بيضة

  ملعقة طعام حليب

  200 غرام من جبنة الموزاريال مقطعة إلى مكعبات

  كوب دقيق جميع االستعماالت 

  كوب فتات الخبز الجاف

  كوب من زيت نباتي للقلي 

الخطوات
  سخني زيت الزيتون في قدر كبير على نار 

متوسطة.

  أضيفي البصل والثوم وُيطهى المزيج وُيحَرّك 

حتى يحمر. 

  اسكبي الجريش واطهي المزيج مع التحريك لمدة 

دقيقتين، ثم أضيفي الطماطم والكزبرة واستمري 

في الطهو مع التحريك حتى يتبخر السائل. 

أضيفي مرق الدجاج الساخن إلى كأس الجريش 3/ 1 

في وقت واحد، مع التحريك والطبخ حتى يتبخر 

السائل قبل إضافة المزيد.

  عندما يتم إضافة مرق الدجاج. تبلي بالملح 

والفلفل. بعد تبخر السائل ارفعيه عن النار وضعي 

البارميزان. انقلي الجريش إلى وعاء حتى يبرد قلياًل.

  ضعي البيضة المخفوقة في الجريش في وعاء 

صغير، اخفقي البيضة األخرى المتبقية والحليب 

بالشوكة.

  لعمل الكرة، لفي ملعقتين كبيرتين من الجريش 

على شكل كرة. اضغطي قطعة من جبنة الموتزاريال 

في الوسط، ثم لفيها لتطويقها. غطي المزيج 

برفق بالدقيق، ثم اغطسيه في خليط الحليب، ثم 

لفيه في فتات الخبز.

  سخني الزيت للقلي في مقالة عميقة أو قدر 

كبير عميق إلى 350 درجة فهرنهايت )175 درجة 

مئوية(. قلي الكرات على دفعات صغيرة حتى 

تصبح ذهبية بالتساوي.

كــــرات جريـــش موتزاريــــــــال
مطبخ

صحتك مع الصوم

مع حلول شهر رمضان المبارك، ومن المتعارف في هذا الشهر الكريم أن تكثر األعمال 
التلفزيونيــة التــي يقــوم فيهــا الفنانــون بــأداء أدوار فــي الغالــب مــا تكــون بعيــدة عــن 
شــخصياتهم الحقيقية، إذ يجســدون أدوارا أخرى عديدة، وفي العادة تدور في ذهن 
المشــاهد تســاؤالت عن حياتهم الطبيعية وكيف يقضون أيامهم، استطلعت “مسافات 
البــاد“ مــع بعــض الفنانيــن البحرينيين للتعــرف على حياتهم اليومية في شــهر رمضان 
الكريــم وعــن كيفيــة قضاء الشــهر الكريم وما طقوســهم الخاصة التــي يتبعونها خال 
الشهر الفضيل وما البرامج المفضلة لهم بعيدا عن أجواء العمل والروتين باقي أشهر 
الســنة، وهــل كانــت جديــدة أم أنها انــت تواصا لعــادات قديمة تأصلت فــي وجدانهم 

واستمروا في تأديتها على مّر السنوات الماضية. 

مع الشيف
 فجر المنصوري
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فلسطينيون يتفقدون متجرا يبيع األنوار الرمضانية 
في مدينة القدس القديمة )أ ف ب(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي فيديو يكشــف، وفاة مدرب بالســيرك خنقا 
بعدما التفت أفعى عمالقة حول عنقه، خالل عرض ترفيهي بروسيا.

صحيفــة  نشــرتها  التــي  اللقطــات  وأظهــرت 
“ديلــي ميــل” البريطانيــة، المــدرب، وهــو يقــع 
أرضــا بينما تلتف األفعى الضخمة حول عنقه 

بإحكام.
 وهــرع زمــاء المــدرب إلــى منصــة العــرض 
لمســاعدته وإبعــاد األفعــى عــن عنقــه، عقــب 

ســقوطه أرضــا، حيــث ظــن الجمهــور أن ذلــك 
جــزء مــن العــرض، ولكــن بقــاء الرجــل لفتــرة 

دون حركة أثار مخاوفهم. 

ونقلت الصحيفة البريطانية عن  «
تقارير إعامية روسية بأن الرجل قد 

توفي في داغستان جنوب روسيا.

توصل باحثون بريطانيون إلى ابتكار عقاقير جديدة مضادة لفيروس “األيدز” قد تكون تمهيدا 
للقضاء عليه، في إطار المساعي العلمية المستمرة لوضع نهاية لهذا المرض الخطير.

أن  البريطانيــة  “غارديــان”  صحيفــة  وذكــرت 
التجــارب التــي أجريــت علــى ألف مصــاب بهذا 
المرض في مختلف أنحاء أوروبا، توصلت إلى 
مضــاد يمنــع نمــو الفيــروس، أو يجعلــه يتباطــأ، 
وهــذه خطــوة قــد تمهــد الكتشــاف آخــر يجعــل 
كذلــك  الخطيــر.  المعــدي  المــرض  لهــذا  نهايــة 

تــم  التــي  العقاقيــر  أن  إلــى  الدراســة  خلصــت 
التوصــل إليها قــادرة على منع انتقال الفيروس 

عن طريق الجنس.

وقد أثبتت إحصاءات سنة 2017 أن ما يقرب  «
من 40 مليون شخص حول العالم مصابون 

بفيروس نقص المناعة البشرية )األيدز(.

ابـتكـار عـقـار يمهـد لنهايـة “األيـدز”أفعى تخنق عارض سيرك حتى الموت
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أحمد البحر

Û  خال المقابلة الشــخصية ســألت الشــاب: لو كنت في غرفة االنتظار
ووجــدت أمامــك 3 مطبوعــات فــي تخصصات مختلفــة، األولى في 
السياســة والثانيــة فــي االقتصاد والثالثة في نشــر فعاليــات وأخبار 
المجتمع، ماذا سيكون اختيارك؟ أجابني الشاب: إذا كانت السياسة 
تعنــي الــوالء والحب لبــادي وقادتها فأنا أعشــق السياســة، أما غير 
ذلــك فهــي خــارج دائــرة اهتمامــي، وبصراحــة وجــدت فــي غرفــة 

االنتظار لديكم بعض المطبوعات ولكن لم يرق لي أي منها! 
Û  ســألته عــن موضــوع اهتماماتــه فأجــاب علــى الفــور: التكنولوجيــا

ســيدي، فــي الحقيقة أنا مولع بشــيء اســمه تكنولوجيــا المعلومات، 
فهذا مجال تخصصي وقراءاتي وأراها مستقبلي المهني.

Û  أعجبــت بالشــاب وثقتــه بنفســه، فهــو يعرف مــا يريــده وكيف يصل
إلــى مبتغــاه. بعــد أقــل من ســنة أخبرني مســؤوله المباشــر بــأن ذلك 
الشــاب قد تقدم باســتقالته من العمل. لم أستغرب فقد كنت متوقعا 
ذلك. ســألت المســؤول عن رأيه فأجابني بأن الشــاب مشاغب مهنًيا! 
فهو دائم الحركة وقدراته وإبداعاته تفوق كثيًرا متطلبات وظيفته، 
ناهيــك عــن طموحاتــه التي ال ســقف لهــا. وتابع المســؤول: بصراحة 
هــذا الشــاب متفوق وبدرجة ملفتة علــى زمائه في اإلنتاجية حتى 
أنــه أصبــح محــل ثقــة وإعجــاب الجميــع ولكنــه وفــي ذات الوقــت 
هــو غيــر ملتــزم في بعــض األحاييــن باإلجــراءات واللوائــح وأنا كما 
تعرفنــي رجــل مؤمــن إيماًنا راســًخا باإلجراءات واللوائــح واألنظمة 

وال يمكن أن أحيد عنها قيد أنملة لذا أقترح قبول استقالته.
Û  وعنــد ســؤالي الشــاب عــن مبــررات اســتقالته أجابنــي قائــًا: إنهــا

اإلجــراءات المطولــة واللوائح الجامدة ســيدي التي تعيق اإلنتاجية 
وتخنق اإلبداع.

Û ما رأيك سيدي القارئ في هذا الموقف وأين المشكلة؟

أين هي 
المشكلة؟!

مليــون دوالر فــي طريقهــا إلــى النجمــة كيــم 
كاردشــيان، وذلــك بعــد ســرقتها. وقد تحصل 
كيم كارداشيان على مبلغ يقدر بمليون دوالر 
للصــورة الواحــدة، بعــد حملــة قضائيــة علــى 

شركة سرقت أفكارا من مابسها.
 وحســب صحيفــة “ديلــى ميــل” البريطانيــة، 
فقــد قامــت كاردشــيان برفــع دعــوى قضائية 
ضــد إحدى الشــركات األميركيــة، التي قامت 
بتقليــد مابــس ارتدتهــا كاردشــيان ونشــرت 

صورا لها حسابها بإنستغرام بنفس التصاميم.
 وكانــت شــركة أميركية، تدعى ميســغايديد، 
عرضت عدة فســاتين ارتدتها كارداشيان في 

مناسباتها. 

وأثار األمر غضب كيم التي رفعت  «
دعوى قضائية تطالب بـ 10 ماليين 
دوالر، إال أن فريقها القانوني خفض 

المبلغ إلى 5 ماليين دوالر.

كيم كاردشيان تكسب من “السرقة”

رجحــت تقاريــر صحافيــة فــي بريطانيا، 
أن تكــون دوقة ساســكس ميغان ماركل، 
قد أنجبت مولودتها، على الرغم من عدم 
إعــان الوالدة بشــكل رســمي، حتى ظهر 

أمس األحد.
وخــال األســبوع الماضــي، ألغــى األميــر 
العاصمــة  إلــى  رحلتــه  عامــا(   34( هــاري 

مــن  فقــط  واحــد  يــوم  قبــل  الهولنديــة، 
الموعــد المحــدد لبدئها، وقيل إن أســباب 
“لوجستية” هي التي دعت إلى اإلرجاء.

ويقول الكاتب البريطاني جون هيل إن  «
اإلعالن عن ميالد رضيعة هاري وماركل 

صار محتمال في أي لحظة، وفق ما 
نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

تقارير: ماركل أنجبت مولودها
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