
أكــد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة “التــزام مملكــة البحريــن 
المملكــة  فــي  الراســخة مــع األشــقاء  بمواقفهــا 
العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  الســعودية  العربيــة 

المتمثلــة  العربيــة،  المتحــدة وجمهوريــة مصــر 
فــي اتخاذ كافــة الخطوات واإلجــراءات لصون 
أمــن واســتقرار المنطقــة، وعلى رأســها أن تقوم 
قطــر بوقــف دعــم وتمويــل اإلرهــاب، وأن تفــي 
بالشــروط التــي تــم اإلعــالن عنها ونصــت عليها 

االتفاقيات التي أبرمت في هذا اإلطار، وكل ما 
تزامن معها من مطالب عادلة”. 

وكان جاللتــه قــد اســتقبل فــي قصــر الصخيــر 
مســاء أمــس، بحضــور ولــي العهــد نائــب القائــد 
األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة، كبار المسؤولين بالمملكة. 

وقــال جاللتــه فــي كلمــة ســامية “ال يفوتنــا فــي 
هذه الليلة المباركة أن نتوجه بالشــكر والتقدير 
ألشــقائنا في المملكــة العربية الســعودية ودولة 

اإلمــارات العربية المتحدة ودولة الكويت؛ على 
دعمهم المستمر لجهود التنمية بمملكة البحرين، 
وهو ما يجسد عمق الروابط األخوية التاريخية 

المســتندة علــى وحــدة الصف 
والمصير المشترك”.

شرعت المحكمة الكبرى الجنائية األولى في 
محاكمــة 10 متهميــن بتهريب المخدرات من 
إيران عبر البحر، تضم بحرينيين وآسيويين، 
وبلغــت الكمية المضبوطة بحوزتهم أكثر من 
100 كيلوغــرام مــن الحشــيش والماريغوانــا 
المخدرتيــن والمؤثــر العقلــي )الشــبو(، وتقدر 
المضبوطــة  للمخــدرات  الســوقية  القيمــة 
بحوالــي مليــون و650 ألــف دينــار، وقــررت 
الجــاري؛  مايــو   21 لجلســة  القضيــة  تأجيــل 
للتصريــح لدفــاع المتهميــن بــأوراق الدعــوى 
والمرافعــة ولنــدب محــام للمتهمين الخامس 
والتاســع مــع األمــر باســتمرار حبســهم لحيــن 

الجلسة المقبلة.

وتتمثــل التفاصيــل في بداية تعــارف المتهم 
الرئيــس بالقضيــة والمتهــم الــذي كان يعمــل 
ربانــا لبانوش مشــهور كان قــد غرق في العام 
2006، أثنــاء فتــرة وجودهمــا فــي الســجن؛ 
كــون األول محكوم بالســجن 13 ســنة أنهاها 
في العام 2016 واآلخر حكم عليه بالسجن 3 

سنوات بقضية البانوش. 
وعقــب خروجهمــا مــن الســجن التقيــا واتفقا 
علــى التعــاون فيمــا بينهمــا لتهريــب المــواد 
المخدرة من إيران إلى المملكة بحسب خبرة 
كل منهمــا، وبالفعــل عمال على جلب وتهريب 
كميــات مــن مــادة الحشــيش المخــدرة حتــى 
تلقــت إدارة مكافحــة المخــدرات معلومــات 

المــواد  يجلــب  األول  المتهــم  أن  مفادهــا 
المخــدرة مــن إيــران عــن طريــق البحــر عــن 
طريــق صديــق لــه )إيرانــي الجنســية( يتاجر 

في المخدرات.
بعــد  الرئيــس  المتهــم  علــى  القبــض  فتــم 
الحصــول علــى األذون الالزمــة وعثــر بمنزله 
بحياتــه  واعتــرف  دينــار،   2000 مبلــغ  علــى 
لكميــات كبيــرة مــن المخــدرات مخبــأة فــي 
كميــات  جلــب  علــى  عمــل  وأنــه  ســيارته، 
متفاوتــة فــي فتــرات ســابقة تراوحــت بيــن 
30 و100 كيلوغــرام مــن الحشــيش، وأبــدى 
اســتعداده للتعــاون مــع الشــرطة فــي القبض 
علــى باقــي أفــراد عصابته، الذين تــم القبض 

عليهم جميعا.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

ا  ردًّ والتعليــم،  التربيــة  وزارة  أوضحــت 
جريــدة  فــي  المنشــورة  الشــكوى  علــى 
“البــالد” أمــس، بشــأن طلبة جامعة موســكو 
يدفــع  لــم  الذيــن  العــام،  للطــب  الحكوميــة 
مكتب الخدمات الدراسية رسوم تسجيلهم 
المكتــب  مــع  ســتحقق  أنهــا  الجامعــة،  فــي 

المخالف. 
ليســوا  الطلبــة  هــؤالء  إن  الــوزارة  وقالــت 
مبتعثيــن من وزارة التربيــة والتعليم، وإنما 

يدرسون على حسابهم الخاص.  
شــكوى  تقديــم  إلــى  المتضرريــن  ودعــت 
العالقــات  إدارة  إلــى  مكتوبــة  رســمية 
العامــة واإلعــالم بالوزارة؛ حتــى يتم اتخاذ 
اإلجــراءات القانونية واإلداريــة الضرورية، 
ســحب  فــي  الحــق  الــوزارة  تمنــح  والتــي 
ترخيــص المكتــب وغلقــه نهائيــا إذا ثبتــت 

لديها مخالفته لشروط الترخيص.

“التربية” عن طالب موسكو: 
سنحقق مع المكتب المخالف

ضبط بحوزتها 100 كيلو من الحشيش والماريغوانا بـ 1.6 مليون دينار

بدء محاكمة عصابة تهرب المخدرات من إيران

أنور مراد

الصديق عمر الكبير

55 مليون دوالر أرباح “ABC” بالربع األول
ABC المنامة - بنك

الصافيــة  األربــاح  أن   ABC بنــك  مجموعــة  أعلنــت 
الموحــدة العائــدة إلــى مســاهمي الشــركة األم بلغــت 
55 مليــون دوالر خــالل الربع األول 2019، أي بزيادة 
بلغت نســبتها 4 % مقارنة بأرباح الفترة المقابلة من 

العام السابق البالغة 53 مليون دوالر.

جامعة البحرين تخطف لقب الدوري الوطني للسلةبوهلول: “ارحموه شوي”أسر طيار برتغالي بليبياترحيب بدعم صغار التجار“غولدن غيت” يطلق عروضه الذهبية
أعلن “غولدن غيت”، أطول برج  «

سكني حر تحت اإلنشاء في 
خليج البحرين، عن عروض شهر 

رمضان الكريم من خالل حملة 
تسوقية جديدة تشمل عروضا 
ذهبية مع فرص الفوز بمبالغ 

نقدية قيمة كل أسبوع.

أشادت فعاليات وطنية بقرارات  «
مجلس الوزراء بجدولة الرسوم 

المتأخرة لصغار التجار والتسهيالت 
األخرى، وأكدت أنها جاءت في الوقت 

المناسب، مشيرة أن القرارات شملت 
العديد من األمور  والقضايا المهمة التي 

كانت محل اهتمام الشارع التجاري.

أكد آمر مجموعة عمليات المنطقة  «
الغربية في الجيش الوطني 

الليبي اللواء عبدالسالم الحاسي 
إلقاء القبض على الطيار األجنبي 
)البرتغالي(، الذي أسقط الجيش 

الليبي طائرته من طراز ميراج في 
منطقة الهيرة، صباح الثالثاء.

قال الفنان البحريني يوسف  «
بوهلول معلقا على ظاهرة 
تكدس األعمال في الشهر 

الفضيل: “خله يرحمونه رمضان 
شوي”، من تكدس األعمال 

الدرامية، والتي بعضها ال غير 
الئق وال يراعي الشهر الفضيل.

أحرز فريق جامعة البحرين لقب بطولة  «
الدوري الوطني للجامعات لكرة السلة 

لفئة الطالب في نسختها األولى إثر تغلبه 
على منافسه فريق الجامعة األهلية 
بنتيجة 89-100 في المباراة النهائية 

الثالثة التي جمعتهما مساء أمس األول على 
صالة االتحاد البحريني لكرة السلة بأم الحصم.
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“الميزانية” تعبر بوابة “النواب” بأمان

توزيع “كعكة 
فائض الدعم” 
بالتوافق بعد 

إقرارها

مــّرر مجلــس النــواب مشــروع الميزانيــة 
و2020؛   2019 لألعــوام  للدولــة  العامــة 
لتحــال إلــى مجلــس الشــورى الــذي مــن 
اســتثنائية  جلســة  يعقــد  أن  المتوقــع 

لمناقشتها يوم غد الخميس.
الماليــة  وزيــر  طمــأن  التصويــت،  وقبــل 
واالقتصــاد الوطنــي الشــيخ ســلمان بــن 
خليفة آل خليفة النواب بأن زيادة المبلغ 
 55 االجتماعيــة  للحمايــة  المخصــص 

مليــون دينار ســتذهب فعليــا إلى جيوب 
المواطنين.

وأشــار فــي رّده علــى مداخــالت النــواب 
في مناقشــة الميزانية العامــة للدولة إلى 
أن توزيــع الزيــادة ســيتم علــى 11 وجًهــا 
مــن وجــوه الدعــم الحكومــي، وأن إعادة 
توزيعها ســتتم بعد إعادة تشــكيل اللجنة 
المشــتركة إلعادة هيكلــة الدعم بالتوافق 

بين السلطتين.

محرر الشؤون المحلية

)٠٧(

“السالم” يمول 6 آالف وحدة بـ 80 مليون دينار

قــال نائــب الرئيــس التنفيــذي لمصــرف الســالم - 
البحريــن أنــور مــراد إن المصــرف مــّول وحــدات 
سكنية ال تقل عن 6 آالف مسكن بقيمة 80 مليون 
وزارة  مــع  بالتعــاون  “مزايــا”  برنامــج  فــي  دينــار 

اإلسكان.

محرر الشؤون المحلية

)١٠(

)١٠(

السعودية ترحب بالمعتمرين القطريين

)14(

جاللة الملك، بحضور سمو ولي العهد، مستقبال كبار المسؤولين بالمملكة 

المنامة - بنا

إجــراءات صــون أمــن واســتقرار المنطقــة على رأســها وقــف قطر دعــم وتمويــل اإلرهاب
نقــدر لألشــقاء فــي الســعودية واإلمــارات والكويت دعمهــم جهــود التنمية فــي البحرين

العاهل: ملتزمون بمواقفنا مع السعودية واإلمارات ومصر

عباس إبراهيم

)٠٨( )04(

)٠٢(و)03(

السعودية تعلن عن مسار إلكتروني للمعتمرين القطريين
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المنامة - بنا

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بــن حمد آل خليفة مكانة شــهر 
رمضان المبارك الرفيعة في نفوس المسلمين بما يضفيه ببركته وروحانيته على اللقاءات والتزاور.

ونــوه ســموه بالتواصل بين كل أبنــاء البحرين 
االهتمــام  عبــر  الخــاص  بطابعــه  يتميــز  الــذي 
المجالــس  زيــارات  اتخــاذ  علــى  والحــرص 
الرمضانيــة عــادة مســتمرة ال تنقطع وترســيخ 
نهج األجداد واآلباء وتوريثها لألجيال، مشيًرا 
أبنــاء  بيــن  التواصــل والتراحــم  إلــى أن قيــم 
المجتمع قيم نشأنا عليها ويرسخها نهًجا دوًما 
عاهــل البالد صاحب الجاللة الملك الوالد حمد 

بن عيسى آل خليفة.
ولفــت ســموه إلــى أن هــذه اللقــاءات الطيبــة 
البحرينــي  المجتمــع  ســمات  لتأكيــد  فرصــة 
وهويتــه الوطنيــة الجامعــة التــي تســتلهم من 
ســماحة الديــن اإلســالمي الحنيــف مــا يزيدها 
رســوًخا، منوًها ســموه بأن الشــهر الفضيل من 
التــي يســتذكر فيهــا الجميــع  األيــام المباركــة 
القيــم والتعاليــم الســامية التــي يلهمهــا الديــن 
اإلسالمي الحنيف والمبادئ الوطنية الراسخة 
ليستشرف أبناء الوطن آفاق المستقبل الواعد 
الــذي يتطلــع إليــه الجميــع ويتشــاركون العمل 

لبلوغ أهدافه وطموحاته.
جاء ذلك لدى زيارة ســموه أمس، يرافقه سمو 
الشــيخ عيســى بن ســلمان بن حمد آل خليفة، 
إلــى مجلــس ســمو الشــيخ حمــد بــن محمد بن 
ســلمان آل خليفة، حيث تبادل ســموه التهاني 
والتبريــكات بالشــهر الكريــم، داعًيا ســموه هللا 
عــز وجــل أن يعيد هذا الشــهر الفضيــل بالخير 
وأبنائهــا  البحريــن  مملكــة  علــى  والبــركات 
باألمــن واألمــان، منوًها ســموه بــدور المجالس 
الرمضانيــة فــي ترســيخ التواصــل بيــن أفــراد 
المجتمع واالرتباط المتيــن بالعادات والتقاليد 
البحرينيــة الغنيــة بموروثهــا الثقافــي المتنــوع 
التــي ينعكــس أثرهــا علــى المجتمــع البحريني 

وتعزيز السمات النبيلة التي يتميز بها.
مــن جانبــه، عبــر ســمو الشــيخ حمد بــن محمد 
بن ســلمان آل خليفة عــن بالغ تقديره لصاحب 
الســمو الملكــي ولــي العهــد نائب القائــد األعلى 

علــى  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب 
حــرص ســموه علــى هــذه الزيارات ومــا تحمله 
من معاٍن طيبة تؤكد عمق التماســك بين أبناء 

المجتمع.

سمو ولي العهد يزور مجلس سمو الشيخ حمد بن محمد

ســمو ولي العهد: اتخاذ المجالس الرمضانية عادة مستمرة ال تنقطع

نشأنا على التواصل ورسخه نهًجا جاللة الملك

03 local@albiladpress.com

األربعاء
8 مايو 2019 
3 رمضان 1440

شــهر  يعيــَد  أن  القديــر  العزيــَز  هللَا  ونســأل 
رمضــان المبــارك على شــعبنا والمقيمين على 
أرضنــا وعلــى األمتيــن العربيــة واإلســالمية 
بالخيــر واليمــن والبركات، إنه ســميٌع مجيُب 

الدعاء.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

كمــا اســتقبل جاللــة الملــك رؤســاء البعثــات 
الدبلوماســية المعتمدين لــدى المملكة، الذين 
نقلــوا لجاللتــه تحيــات قــادة دولهــم وأطيب 
رمضــان  شــهر  حلــول  بمناســبة  تمنياتهــم 
المبــارك، ســائلين المولــى عــز وجــل أن يعيــد 
هــذه المناســبة الكريمــة علــى جاللتــه وعلــى 

مملكة البحرين وشعبها بالخير والمسرات.
وأعربــوا عن تقديرهم لجهود جاللته الرائدة 
فــي ترســيخ عالقــات البحريــن مــع بلدانهــم 
واالرتقــاء بهــا نحــو آفاق أرحب مــن التعاون 

والعمل المشترك.
الــدول  بســفراء  الجاللــة  صاحــب  ورحــب 
الشــقيقة والصديقــة وتبــادل معهــم التهانــي 
الثنائيــة  بالعالقــات  مشــيًدا  والتبريــكات، 
الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين ببلدانهم. 
وأعــرب جاللتــه عن تقديــره للجهــود الطيبة 
التــي يواصــل بذلها الســفراء لتطوير وتنمية 

البحريــن  مملكــة  بيــن  التعــاون  مجــاالت 
ظــل  فــي  والصديقــة  الشــقيقة  وبلدانهــم 
األهــداف  تحقيــق  علــى  المتبــادل  الحــرص 

والتطلعات المشتركة كافة.
من جانبه، أشاد وزير الخارجية الشيخ خالد 
بــن محمــد آل خليفــة بمضاميــن  بــن أحمــد 
أن  مؤكــًدا  الملــك،  لجاللــة  الســامية  الكلمــة 
مرّحًبــا  جاللتــه  كعــادة  كان  الملــك  جاللــة 
ومهنًئا الحضور من كبار المسؤولين بالمملكة 
بمناســبة حلول شــهر رمضان المبارك، مشيًرا 
إلــى أن جاللــة الملــك أشــاد بجهــود الســلطة 
الســلطة  مــع  التعــاون  لترســيخ  التشــريعية 
التنفيذيــة، والــذي تجســد في إقــرار مجلس 
النــواب الميزانية العامــة للدولة، وما تم قبله 
من اجتماعات مع الســلطة التنفيذية لما فيه 

خدمة الوطن والمواطنين.
جاللــة  أن  علــى  الخارجيــة  وزيــر  وشــدد 
الملــك أكد التــزام مملكة البحريــن الثابت مع 
األشــقاء المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجمهورية مصر 
فــي  واالســتقرار  األمــن  لتحقيــق  العربيــة، 
المنطقــة، ومواجهــة جميــع التحديــات دون 
اســتثناء، خصوًصا التحــدي المتمثل باألزمة 
للتطــرف  قطــر  دعــم  أن  مؤكــًدا  القطريــة، 

واإلرهــاب، وســعيها لزعزعــة أمــن واســتقرار 
المنطقــة، يمثــل تحدًيــا خطيًرا يهدد ســالمة 
أن  الخارجيــة  وزيــر  وأكــد  المنطقــة.  دول 
مملكــة  أن  فــي  واضًحــا  كان  الملــك  جاللــة 
البحرين ستبقى ثابتة على مواقفها األصيلة 
واســتقرار  أمــن  علــى  حرصهــا  مــن  النابعــة 
المنطقة، مشــيًرا إلى أن التزام نظام الدوحة 

مــا  وكل  و2014،   2013 الريــاض  باتفاقــي 
تزامــن معهــا مــن مطالــب عادلة، هو الســبيل 
الوحيــد لحــل أزمتها، وإال فهي مســتمرة في 
تماديهــا وعدوانها على دولنا وشــعوبنا، وهو 
ما نرفضه جميًعا كدول تسعى إلحالل األمن 
واالستقرار في المنطقة والعالم. وأشار وزير 
الخارجيــة إلى أن جاللة الملك تقدم بالشــكر 

إلى األشــقاء فــي المملكة العربية الســعودية 
ودولــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة 
الداعمــة  الكويــت، علــى مواقفهــم األخويــة 
بمــا  البحريــن،  مملكــة  فــي  التنميــة  لجهــود 
يجسد روابط األخوة والمصير المشترك، وما 
يربــط بين دولنا من عالقات راســخة تســتند 

إلى تاريخ عريق من المحبة والتعاضد.

اســتقبل عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة فــي قصر الصخير 
مســاء أمــس بحضــور ولــي العهد نائــب القائد األعلى النائــب األول لرئيس مجلــس الوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بن حمد آل خليفــة، كبار المســؤولين بالمملكة، الذين 
رفعــوا إلــى جاللتــه أطيب التهاني والتبريكات بحلول شــهر رمضان الكريــم، داعين هللا عز 
وجــل أن يحفــظ جاللتــه ويرعــاه ويســدد خطــاه، وأن يعيــد هــذه المناســبة المباركــة علــى 
جاللتــه بوافــر الصحــة والســعادة، وعلى مملكــة البحرين وشــعبها العزيز بمزيــد من التقدم 

والرخاء والرفعة.

الملــك  جاللــة  صافــح  اللقــاء  بدايــة  وفــي 
الحضــور ثــم تفضــل جاللتــه بإلقــاء الكلمــة 

السامية هذا نصها:

بسم هللا الرحمن الرحيم
السالُم عليكم ورحمُة هللِا وبركاُته...

رمضــان  شــهر  بقــدوم  نهنئكــم  أن  يســعدنا 
المبــارك، “الَّــِذي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقــْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس 
ــَن اْلُهــَدى َواْلُفْرَقــاِن”، وندعــو هللا  َنــاٍت مِّ َوَبيِّ
بمناســبته الفضيلــة، أن يعيــده علينــا جميًعــا 
بالخيــر والبــركات، شــاكرين ومقدريــن لكــم 
الصادقــة  ودعواتكــم  الطيبــة  مشــاعركم 

بحلول شهر الخير واإلحسان.
وفــي هــذه الليالــي المباركــة تتجلــى أســمى 
بيــن  اإلنســاني  والتكافــل  التواصــل  قيــم 

الجميــع على أرِض البحريــن، أرُض الحضارِة 
والريــادة، ســيًرا على نهج اآلباء المؤسســين 
ومواصلــة األبنــاء األوفيــاء، مشــكلين بذلــك 
هويــة وطنيــة جامعــة ذات أصالــة راســخة 
فــي عمق التاريخ. ولقد كنا ومازلنا وســنبقى 
بعــون هللا، أســرًة بحرينيــًة مترابطــة  دوًمــا 
هللا  بفضــل  البحريــن  وســتبقى  ومتحابــة، 
مملكــة االســتقرار واألمــن، ووطــن التعايــش 
والمتصلــة  الممتــدة  بجســورها  والتســامح، 
مــع كافــة الحضــارات والثقافــات، بمــا يدعــم 
اســتقرار محيطنــا اإلقليمــي ويحفــظ أمننــا 

العالمي.
ونؤكــد فــي هــذا الصــدد علــى التــزام مملكــة 
األشــقاء  مــع  الراســخة  بمواقفهــا  البحريــن 
ودولــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة وجمهورية مصر 
العربيــة، المتمثلة في اتخــاذ كافة الخطوات 
واإلجــراءات لصون أمن واســتقرار المنطقة، 
دعــم  بوقــف  قطــر  تقــوم  أن  رأســها  وعلــى 
وتمويــل اإلرهــاب، وأن تفــي بالشــروط التي 
تــم اإلعــالن عنهــا ونصــت عليهــا االتفاقيــات 

التــي أبرمــت في هــذا اإلطــار، وكل ما تزامن 
معها من مطالب عادلة.

شــكرنا  عــن  نعــرب  أن  نــود  الختــام،  وفــي 
وتقديرنا، لما تقوم به السلطة التشريعية من 
عمــل دؤوب وجهــد مقــدر بتعاونها المســتمر 
مــع الحكومــة، ويأتــي إقــرار مجلــس النواب 

مــن  قبلــه  تــم  اليــوم ومــا  العامــة  للميزانيــة 
اجتماعــات وتبــادل لــآراء، مؤكًدا ومجســًدا 
البحريــن  مملكــة  وخطــى  سياســات  لثبــات 
فــي ســبيل ترســيخ أركان دولــة المؤسســات 
والقانــون. وال يفوتنا في هذه الليلة المباركة 
أن نتوجــه بالشــكر والتقديــر، ألشــقائنا فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة اإلمارات 
العربية المتحدة ودولة الكويت، على دعمهم 
المســتمر لجهــود التنميــة بمملكــة البحريــن، 
األخويــة  الروابــط  عمــَق  يجّســُد  مــا  وهــو 
الصــف  وحــدة  علــى  المســتندة  التاريخيــة 

والمصير المشترك.

جاللة الملك مستقبال كبار المسؤولين بالمملكة 

المنامة - بنا

البحرين ملتزمة بمواقفها الراسخة مع األشقاء في السعوديــــــــــة واإلمارات ومصر بشأن تنفيذ قطر بنود اتفاقي الرياض
نقــدر للســعودية واإلمــارات والكويــت دعمهــا المســتمر لجهــود التنميــة فــي البحريــن جاللــة الملك: على الدوحة أن تقوم بوقف دعم وتمويل اإلرهاب وتفي بالشــروط المعلنة والمنصوص عليها في االتفاقيات

 كنا ومازلنا 
وسنبقى دوًما 

أسرة بحرينية 
مترابطة ومتحابة

وزير الخارجية: دعم 
قطر للتطرف واإلرهاب 
يمثل تحدًيا خطيًرا يهدد 

سالمة دول المنطقة

ستبقى البحرين 
مملكة االستقرار 

واألمن ووطن 
التعايش والتسامح

جاللة الملك مستقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة



تســلم عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة أمس من رئيــس ديوان الرقابة المالية واإلدارية حســن الجالهمة البيانات 
المالية المدققة لحسابات الديوان للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

التــي  الطيبــة  بالجهــود  الملــك  جاللــة  وأشــاد 
يبذلهــا رئيــس ديوان الرقابــة المالية واإلدارية 
والكــوادر العاملــة فيــه، منوها بأدائهــم المتميز 
ومــا حققــوه من إنجازات في إطــار المحافظة 
ســالمة  مــن  والتحقــق  العــام  المــال  علــى 
ومشــروعية أوجــه إنفاقــه فــي ظــل الحــرص 
علــى تطبيــق أعلــى درجــات النزاهــة والمهنية 

والشفافية.
التــي  اإلنجــازات  علــى  الملــك  جاللــة  واطلــع 
حققهــا ديــوان الرقابة الماليــة واإلدارية خالل 
العــام 2018، فيمــا يتعلق بأعمــال الرقابة التي 
اضطلــع بهــا علــى الجهــات الخاضعــة للرقابــة 
مالحظــات  أحدثتــه  الــذي  اإليجابــي  واألثــر 

الديوان وتوصياته على أداء تلك الجهات.

مــن جانبــه، أكد رئيــس ديــوان الرقابــة المالية 
واإلداريــة أن تقديــم حســابات الديوان للســنة 
عاًمــا   15 مــرور  مــع  تزامــن   2018 الماليــة 
علــى تأســيس الديــوان، وشــهدت تلــك الفتــرة 
اإلنجــازات التــي حققهــا الديــوان فــي ســبيل 
مــن  التحقــق  فــي  المتمثلــة  رســالته  تأصيــل 
العــام،  المــال  اســتخدام  ومشــروعية  ســالمة 

وترســيخ رؤيته باعتباره جهازا رقابيا مستقال 
يعمــل بمهنيــة عاليــة علــى مســاعدة الجهــات 
الخاضعة لرقابته على تحســين األداء وتأمين 
المســاءلة وتعزيــز الشــفافية، واالرتقــاء بقيمه 
والموضوعيــة  االســتقاللية  فــي  المتمثلــة 
والجــودة  والمهنيــة  والمصداقيــة  والنزاهــة 
تعتبــر  والتــي  اإليجابــي،  والنهــج  والشــفافية 
قيًمــا جوهريــة ومنارات يسترشــد بها الديوان 

في االضطالع بالمهام الموكلة إليه.
وأفــاد رئيــس ديــوان الرقابة الماليــة واإلدارية 
بأنــه تــم في اللقاء اســتعراض خطــط الديوان 

وبرامجــه المتعلقــة بالرقابــة الماليــة واإلدارية 
الموحــد  الختامــي  الحســاب  علــى  واألداء 
للــوزارات  الختاميــة  والحســابات  للدولــة، 
والجهات الحكومية للسنة المالية المنتهية في 
31 ديســمبر 2018، ومدى اســتجابتها للتفاعل 
مع تداعيات الوضع االقتصادي الراهن وتزايد 
أهميــة الــدور الــذي يضطلــع بــه الديــوان فــي 
مواكبة برنامج عمل الحكومة وترشيد اإلنفاق 

وتعظيم مردوده على االقتصاد الوطني. 
وأشار الجالهمة إلى أنه تشرف باالستماع إلى 
توجيهــات جاللــة الملــك وآرائه الســديدة فيما 

يتعلــق بالــدور الــذي يضطلــع بــه الديــوان فــي 
الرقابة على أموال الدولة. 

وأضاف أن جاللته أشــاد بــاألداء المتميز الذي 
أظهــره الديــوان مــن خــالل تقاريــره الســنوية 
التــي درج علــى إصدارهــا منذ إنشــائه، وباألثر 
اإليجابــي والفاعــل الذي أحدثتــه تلك التقارير 
للرقابــة  الخاضعــة  الجهــات  أداء  فــي تطويــر 
الضعــف  جوانــب  معالجــة  علــى  ومســاعدتها 
أداء  مــن  وتمكينهــا  أنظمتهــا  فــي  النقــص  أو 
مهامها بأســلوب مؤسسي يستند إلى القوانين 

واإلجراءات المنظمة لعملها.

 المنامة - بنا

اإلشادة بإنجازات ديوان “الرقابة” في المحافظة على المال العام
جاللــة الملــك: الحــرص علــى تطبيــق أعلــى درجــات النزاهــة والمهنيــة والشــفافية

الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى للقرآن 13 الجاري
برعايــة ســامية مــن لــدن عاهــل البــالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة، تنظم وزارة العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف، 
والمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى الرابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، بعد 

صالة التراويح بجامع مركز أحمد الفاتح اإلسالمي، اإلثنين 8 رمضان، الموافق 13 مايو الجاري.

وقــال وكيل الوزارة للشــؤون اإلســالمية فريد 
علــى  للجائــزة  الملكيــة  الرعايــة  إن  المفتــاح: 
مدى 24 عاما تعد دليل اهتمام وحرص جاللة 
تعالــى ونشــر  كتــاب هللا  علــى خدمــة  الملــك 
تعاليمــه وقيمــه بيــن مختلــف فئــات المجتمع، 
كمــا تترجــم االهتمام الخاص مــن ِقبل جاللته 
بحفــاظ القــرآن الكريــم وحملتــه، إضافــة إلــى 
اهتمــام جاللتــه بطباعــة المصحــف الشــريف، 
مشــيدا فــي الوقــت ذاتــه بالــدور الرائــد الــي 
اضطلــع بــه المغفــور لــه بــإذن هللا تعالــى ســمو 
الشــيخ عبــدهللا بــن خالــد آل خليفــة باعتبــاره 

وتطــورت  ارتقــت  إذ  لهــا،  األول  المؤســس 
هــذه الجائــزة تحت مظلتــه وإشــرافه ورؤيته 
السديدة، حيث يواصل هذه المسيرة المباركة 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــؤون اإلســالمية 
الشــيخ عبدالرحمــن بــن محمــد بــن راشــد آل 
اإلســالمية  والشــؤون  العــدل  ووزيــر  خليفــة، 

واألوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة.
تطــورا  شــهدت  الجائــزة  إن  المفتــاح:  وقــال 
كبيــرة  لمظلــة  تحولهــا  حيــث  مــن  ملحوظــا، 
تضــم تحتهــا 7 مســابقات، كل مســابقة منهــا 
تضــم عددا مــن الفروع للذكــور واإلناث، الفتا 

إلــى أن المســابقة ســجلت فــي هــذه الــدورة 
أعلــى نســبة مشــاركة منــذ انطالقهــا ممــا يدل 
فيهــا،  المشــاركة  علــى  الكبيــر  اإلقبــال  علــى 
حيــث بلــغ إجمالــي عــدد المشــاركين )3370( 
متســابقا، بواقــع )1886( مــن الذكــور و)1484( 
مــن اإلنــاث، موزعيــن على مختلف مســابقات 
فــي  المشــاركين  عــدد  بلــغ  حيــث  الجائــزة، 
مســابقة حفــظ القــرآن الكريــم لطلبــة المراكــز 
 2162 الســتة  بفروعهــا  القرآنيــة  والحلقــات 
مشــاركا، وهــي كاآلتــي: )حفظ القــرآن الكريم 
كامال )164 متســابقا(، حفــظ 20 جزًءا متتاليا 

)83 متســابقا(، حفظ 10 أجــزاء متتالية )132 
 389( متتاليــة  أجــزاء   5 حفــظ  متســابقا(، 
متسابقا(، حفظ 3 أجزاء )600 متسابق(، حفظ 
جزء واحد من القرآن الكريم )739 متســابقا(، 
فيمــا بلــغ عــدد المشــاركين فــي مســابقة بيان 
لطلبــة المــدارس )209 متســابقا(، بينما شــارك 
فــي مســابقة “أجــران” )75 متســابقا( من ذوي 
عــدد  بلــغ  فيمــا  البســيطة،  الذهنيــة  اإلعاقــة 
المشــاركين في مســابقة غفران )36 متســابقا( 
مــن نــزالء إدارة اإلصــالح والتأهيل، وحظيت 
مســابقة رضوان بمشــاركة )251 متسابقا( من 
عموم الجمهور. أما مســابقة ســلمان الفارسي، 
فشارك فيها )142 متسابقا( من الناطقين بغير 
اللغــة العربية، كما شــارك في مســابقة التالوة 

وحسن األداء )550 متسابقا(.

المنامة - بنا

شهر رمضان مناسبة لتعزيز قيم الترابط
المواطنيــن مــع  التواصــل  فــي  المجالــس  أصحــاب  بــدور  يشــيد  الجنوبيــة  محافــظ  ســمو 

قــام محافــظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي بن خليفــة آل خليفة، 
يرافقه رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي 
بن خليفة آل خليفة، بزيارة مساء أمس لعدد من مجالس أعيان ووجهاء 

منطقتي الرفاع وعسكر بالمحافظة. 

وتبــادل ســمو المحافظ فــي الزيارة، 
التهانــي مــع الحضور بمناســبة شــهر 
رمضــان المبــارك، ســائال المولــى عــز 
وجــل أن يتقبــل مــن الجميــع صالــح 
هــذه  عليهــم  يعيــد  وأن  األعمــال، 
المناســبة الكريمــة بالخيــر والبركات 
وعلــى مملكــة البحريــن وهــي تنعــم 

بالعزة والتقدم والرخاء.
وأكــد ســموه أن هــذا الشــهر الكريــم 
شــهر تعزيــز قيــم ومبــادئ التواصــل 
البحريــن  أهــل  بيــن  والترابــط 
فيمــا  الرحــم  صلــه  علــى  والحــرص 
بينهــم، مشــيدا ســموه بالــدور الــذي 
المجالــس  أصحــاب  بــه  يضطلــع 

بالمحافظــة الجنوبيــة فــي التواصل 
ترســيخا  واألهالــي  المواطنيــن  مــع 

لثقافة المواطنة الصالحة.
مــن جهتهــم، عّبر أصحــاب المجالس 
ورّوادهــا عــن بالــغ الشــكر والتقديــر 
علــى  الجنوبيــة  محافــظ  لســمو 
الرفــاع  منطقتــي  مجالــس  زيارتــه 
وعســكر، مؤكديــن أن زيــارة ســموه 
مجالس المحافظة في شــهر رمضان 
الكريــم تعكــس الحــرص الدائم على 
تأصيــل عــادات التواصــل والترابط، 
واالهتمام الكبير بالتواصل وإشــراك 
عمــل  أولويــات  ضمــن  المواطنيــن 

المحافظة.

المنامة - بنا

سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة وسمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة في زيارة لعدد من مجالس أعيان ووجهاء الرفاع وعسكر
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ما هو أجدد فرع ألسواق ميدوي؟

تابعونا عىل

٣سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

مودا مولتوبيل

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

المنامة - بنا

اإلعــالم  شــؤون  وزيــر  اســتقبل 
علــي الرميحــي فــي مكتبــه الرئيــس 
التنفيــذي لشــركة ديــار المحــرق ماهر 
الشــاعر، حيث تم بحث سبل التعاون 
المشــاريع  مــن  عــدد  فــي  والتنســيق 
والمقترحــات التــي ستســهم في دعم 

اإلعالم الوطني واالرتقاء به.

 ومــن جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي 
شــكره  عــن  المحــرق  ديــار  لشــركة 
وتقديــره لوزيــر شــؤون اإلعــالم على 
حسن اســتقباله، مؤكًدا حرص شركة 
ديــار المحرق على تعزيز التعاون بين 
الشــركة والــوزارة ودعمهــا للمشــاريع 

الوطنية.

تعاون بين “اإلعالم” و ”ديار المحرق”

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

اســتقبل وزيــر التربيــة والتعليــم، رئيــس 
مجلــس التعليــم العالــي ماجــد النعيمــي، 
األكاديمــي  االعتمــاد  لجنــة  أعضــاء 
برئاســة األميــن العــام المســاعد للتقييــم 
وســلم  البلوشــي.  منــى  واالعتماديــة 
االعتمــاد  شــهادات  اللجنــة  النعيمــي 
جامعــات  ثــالث  لرؤســاء  المؤسســي 
اجتــازت متطلبات االعتماد، وهم: رئيس 
جامعــة البحريــن الطبيــة ســمير العتــوم، 
ورئيــس جامعة العلوم التطبيقية غســان 

عــواد، ونائــب رئيــس جامعة أمــا الدولية 
للشــؤون األكاديميــة جيرالــدو تاليســيك.
وأشــار إلى أن معايير االعتماد األكاديمي 
تغطــي جوانــب أساســية ومتنوعــة فــي 
منهــا  العالــي،  التعليــم  مؤسســات  عمــل 
الحوكمة واالستراتيجية واإلدارة المالية 
والتنظيــم األكاديمــي واإلداري والتقييــم 
األكاديميــة  والمنــح  العلمــي  والبحــث 
والخدمــات  الطلبــة  وقبــول  واالبتــكار 

المساندة والمباني والمرافق.

النعيمي يسّلم “االعتماد” لرؤساء 3 جامعات
“التربية” عن طلبة موسكو: تحويل المكتب المخالف للتحقيق

فــي  المنشــورة  الشــكوى  علــى  ا  ردًّ
 )3857( رقــم  بعددهــا  “البــالد”  جريــدة 
الصــادر يــوم الثالثــاء الموافــق 7 مايو 
موســكو  جامعــة  طلبــة  بشــأن   ،2019
لــم  الذيــن  العــام،  للطــب  الحكوميــة 
يقــم مكتــب الخدمــات الدراســية بدفع 

رســوم تســجيلهم في الجامعــة، أفادت 
إدارة العالقــات العامة واإلعالم بوزارة 
التربية والتعليم بالتوضيحات التالية:

أوال: أن هــؤالء الطلبة ليســوا مبتعثين 
وإنمــا  والتعليــم،  التربيــة  وزارة  مــن 

يدرسون على حسابهم الخاص.

ثانيــا: فــي ضــوء هــذه الشــكوى، فــإن 
الــوزارة ســتقوم بالتحقيق مــع المكتب 
المخالف، داعية المتضررين إلى تقديم 
إدارة  إلــى  مكتوبــة  رســمية  شــكوى 
بالــوزارة،  واإلعــالم  العامــة  العالقــات 
حتى يتــم اتخاذ اإلجــراءات القانونية 

تمنــح  والتــي  الضروريــة،  واإلداريــة 
ترخيــص  ســحب  فــي  الحــق  الــوزارة 
المكتــب وغلقــه نهائيــا إذا ثبتــت لديها 
مــع  الترخيــص،  لشــروط  مخالفتــه 
القانونيــة  الجهــة  إلــى  أمــره  تحويــل 

المختصة.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم
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2019
(مراجعة)

مارس   31
2018

(مدققة)

31 ديسمبر 

الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك

ودائع لدى مؤسسات مالية
موجودات التمويالت

استثمار في الصكوك
موجودات مشتراة لغرض التأجير

استثمارات في أوراق  مالية
أقساط إيجارات مستحقة

استثمارات عقارية
عقارات قيد التطوير

موجودات أخرى
عقارات ومعدات

إجمالي الموجودات

المطلوبات
ودائع من مؤسسات مالية

ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد

حسابات جارية للعمالء
مطلوبات أخرى

إجمالي المطلوبات

حقوق أصحاب حسابات االستثمار
حقوق الملكية

رأس المال
احتياطي قانوني

أسهم خزينة
برنامج خطة حوافز الموظفين

خسائر متراكمة
إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي

الشركة ا�م
حصص غير مسيطرة

إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب 
حسابات االستثمار وحقوق الملكية

وحصص غير مسيطرة

إيراد من موجودات التمويالت وموجودات مشتراة 
لغرض التأجير

إيراد من إستثمارات في الصكوك
إيراد من إستثمارات في أوراق مالية 

رسوم و إيرادات اخرى

مجموع ا�يرادات قبل العائد الى أصحاب حسابات 
االستثمار 

مجموع ا�يرادات

العائد إلى أصحاب حسابات االستثمار

يطرح: العائد إلى أصحاب حسابات االستثمار
قبل حصة المصرف كمضارب

حصة المصرف كمضارب

تكلفة الموظفين

مصروفات التمويل على ودائع من مؤسسات مالية 
و مؤسسات غير مالية و أفراد

مصروفات أخرى 

مجموع المصروفات 

الربح قبل مخصصات ا�نخفاض في القيمة 

ربح الفترة
العائد إلى:

حصة غير مسيطرة
مساهمي الشركة ا±م

العائد لكل سهم:
العائد ا±ساسي و المخفض لكل سهم ( فلس)

بيان المركز المالي الموحد المختصر
    2019 مارس كما في 31

بيان الدخل الموحد المختصر
    

2019 مارسالنتائج المالية للثالثة أشهر المنتهية في  31

2019 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في 
بيان التدفقات النقدية الموحد المختصر

جاسم محمد الصديقي   
نائب رئيس مجلس ا¶دارةرئيس مجلس ا¶دارة

سطام سليمان القصيبيالشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة
الرئيس التنفيذي    

 2019 مارس تم استخراج هذه المعلومات من البيانات المالية الموحدة المختصرة للثالثة أشهر المنتهية في 31

العائد لكل سهم في المعلومات المذكورة أعاله مقارنة با¶عالن السابق في 3 مايو 2019.
2019 ومراجعتها من قبل كي بي إم جي فخرو. تم تحديث مايو 2

www.khcbonline.com
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف إسالمي (قطاع التجزئة)

جميع المبالغ بآالف الدنانير البحرينية

2018   31
(مراجعة)

رأس
المال

إحتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة ا±م

المجموع  

أثر تطبيق معيار المحاسبة المالية رقم 30
8,159(كما تم ا¶عالن عنه)الرصيد في 1 يناير  2018

8,159
-

-
-

105,000

105,000

-

-
-

(10,212)

(10,212)
-

-
-

(70)

(70)
-

-
-

2,645

2,357
-

(20)
(20)

113,039

102,325

820

115,684

104,682
(441)

800
800 ربح الفترة

10,162
- ---- (11,069)(11,069) (11,069)

(552)
(441)(441)

820820
820

8,159 105,000(10,212)(70)2,645 101,970104,615 (907)

مجموع ا¶يرادات والمصروفات المحتسبة للفترة
- ---(268)(292) (24)(24) فقد السيطرة

2018مارس  31الرصيد كما في  

المحول لصندوق الزكاة

برنامج 
خطة حوافز 

الموظفين

أرباح
مستبقاة / 

خسائر
متراكمة

رأس
المال

إحتياطي
قانوني

أسهم
خزينة

برنامج
خطة حوافز 

الموظفين

حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة ا�م

حصصالمجموع
غير 

مسيطرة

حصص
غير 

مسيطرة

المحول لصندوق الزكاة

مجموع ا�يرادات والمصروفات المحتسبة للفترة

الرصيد في 1 يناير 2019 

(مبالغ مستلمة) / مقبوضات من موجودات التمويالت، صافي
مبالغ  (مدفوعة) / مستلمة عن شراء موجودات لغرض التأجير، صافي

إيراد مستلم من ودائع قصيرة اجل
أرباح مدفوعة صحاب حسابات االستثمار

مساهمات مدفوعة لجمعيات خيرية
مبالغ مسحوبة من حسابات جارية للعمالء، صافي

مسحوبات من مؤسسات مالية، صافي
(مسحوبات)  / ودائع من مؤسسات غير مالية وأفراد، صافي

مبالغ مدفوعة لـ / (مسحوبات من)  أصحاب حسابات االستثمار، صافي
مبالغ مدفوعة للمصروفات

مبالغ مستلمة أخرى

أسهم الخزينة، صافي

صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) /  الناتجة من
 أنشطة االستثمار

إيراد مستلم من صكوك

مبالغ مستلمة من تسوية / بيع صكوك
أرباح أسهم مستلمة من استثمارات في أوراق مالية

شراء صكوك

شراء عقارات ومعدات

صافي التدفقات النقدية الناتجة من / (المستخدمة في)
 أنشطة التشغيل

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل

أنشطة التمويل

تمويل متوسط ا±جل

إيراد من ودائع لدى مؤسسات مالية

مصروفات على تمويل متوسط ا±جل

(14)

(3,316)

7,276
706

2,370

676

11,014

(5,490)

4,112

1,678
961

2,639

1,473
(1,323)

150

176
(26)
150

0.19

2,174

(3,027)
(559)

مصروفات تمويل مدفوعة على تمويل متوسط اجل

مصروفات تمويل مدفوعة على الودائع

مارس

صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه خالل الفترة 

يشتمل النقد وما في حكمه على:

النقد وما في حكمه كما في بداية الفترة
النقد وما في حكمه كما في نهاية الفترة

ودائع لدى مؤسسات مالية 

نقد وأرصدة لدى البنوك (مستبعد منه الحساب ا¯حتياطي 
لدى مصرف البحرين المركزي)

312019

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
2019للثالثة أشهر المنتهية في  مارس31

مارس

2019مارس 31

شراء أسهم خزينة

ربح الفترة

105,000

-
-

-

-

105,000

8,225

-
-
-

-
8,225

(420)
-

(11,715)

-

-
(11,295)

-

-

(29)

-
-

(29)

(29)

8,225

12,476

6,251

11,275

2,264

528,165

100,739

370,396

(11,715)

105,000

150,770

(742)

1,001,564

109,538

64,226
34,587

1,001,564

138,345
116,026
342,442
173,248
119,616

50,025
18,081

17,303
7,751

850,939

346,373

105,000

99,401
43,637

327,640
161,324
108,678
11,525
50,039
18,081
6,251

16,498
7,865

158,349
120,470

70,416
41,357

10,512
401,104

8,225
(11,295)

(29)
(729)

101,172
2,290

850,939

(مراجعة)

100,739

(189)

176
(420)

176
101,172

خسائر
متراكمة

(742)

(189)

176
-

176
(729)

2,264

-

2,290
(26)

(26)
-

مجموع
حقوق

الملكية

103,003

(189)

150
(420)

150
103,462

مجموع
حقوق

الملكية

689

8,413

(2,949)

(2,090)

4,265

1,578
1,256

2,834

1,431
(631)
800

820
(20)
800

0.86

859

(1,600)
(458)

مخصص ا¶نخفاض في القيمة

2019
(مراجعة)

31 مارس   
2018

(مراجعة)

31 مارس 
2019

(مراجعة)

31 مارس   
2018

(مراجعة)

31 مارس   

(7,679)

(12,037)

108,358
121,161
229,519

114,550
114,969
229,519

(10,625)
(11,947)

706

(1,456)

(3,160)

714
(5)

(6,199)

(10,932)
(2,975)
(3,027)

(7,580)

2,768

181,792

128,074

(12,011)
-
-

(26)

(349)
(7,330)

صافي المدفوعات  للحساب االحتياطي لدى مصرف البحرين المركزي 

698

1,259
20,157

215
(2,641)

(2,332)

(1)
(561)

15,174
(24,689)

(1,810)
(1,600)
2,449

(28,672)

 (22,318)

(193)

(11,279)
13,561

23

2,112

-
(455)
(455)

(20,661)
92,296
71,635

26,591
45,044
71,635

6,222
215

1,278
9

2019 مارس 31 للثالثة أشهر المنتهية في 

2018للثالثة أشهر المنتهية في  مارس31

(المعدل)الرصيد في 1 يناير  2018

المنامة - بنا

فــي تعليــق لــه علــى مــا تناقلتــه بعــض 
مواقع التواصل االجتماعي عن فحوى 
االتصــال الــذي جــرى بيــن ســمو رئيس 
الــوزراء وأمير قطر، نفى وزير شــؤون 
مجلــس الــوزراء محمــد المطــوع نفيــا 
قاطعــا أن يكــون قــد تواصــل مــع هــذه 
المواقع كما روجت له وقامت بتفســير 
تصريحــه الــذي أدلــى بــه بمــا ال يتفــق 
وال يســتقيم مع ما جــرى حقيقة. وعما 
ادعتــه المواقــع بشــأن مــا أدلــى بها من 
تصريحــات قــال إنــه “ال صحة أبــدا لما 
أوردتــه هــذه المواقــع مــن ادعــاءات ال 

تمت للواقع بصلة”.
بتصريحــه  أدلــى  إنــه  المطــوع  وقــال 
إلــى وكالــة أنبــاء البحريــن )بنــا( الليلــة 
الماضيــة؛ توضيحــا للموقــف الرســمي 
لمملكة البحرين والتزاماتها الكاملة مع 

شــقيقاتها المملكــة العربيــة الســعودية 
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  ودولــة 
وجمهوريــة مصــر العربية بشــأن تنفيذ 
قطــر ما التزمت به فــي 2013 و2014، 
وحتى ال يتم تأويل أو تفسير ما جرى 

بعيدا عن الواقع.

المطوع: البحرين ملتزمة مع شقيقاتها 
بشأن تنفيذ قطر بنود اتفاقية الرياض

محمد المطوع

المنامة - وزارة الخارجية

وّقع وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في ســجل التهاني بمقر ســفارة 
اليابــان لــدى مملكــة البحرين؛ بمناســبة تولــي جاللة اإلمبراطــور ناروهيتو العرش فــي اليابان. 
وبهــذه المناســبة، أعــرب وزير الخارجيــة عن خالص تهانيــه لحكومة اليابان، معبــًرا عن اعتزاز 
مملكــة البحريــن بالعالقــات المتميزة بين البلدين، وحرصهما الدائــم على تطوير مختلف أوجه 
ا  التعــاون الثنائــي على المســتويات كافة بما يعّزز مصالح البلدين وشــعبيهما الصديقين، متمنيًّ

لليابان وشعبها الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.

وزير الخارجية يهنئ إمبراطور اليابان

سفير ألمانيا يزور المبرة الخليفية ويتعرف على أنشطتها
ـــراكات ـــة الش ـــي إقام ـــد ف ـــت خال ـــن بن ـــيخة زي ـــمو الش ـــادرات س ـــاد بمب أش

اســتقبل أعضــاء مجلــس أمنــاء مؤسســة المبــرة الخليفيــة وعلــى رأســهم رئيــس 
مجلــس األمنــاء ســمو الشــيخة زيــن بنت خالــد آل خليفــة كًل من ســفير جمهورية 
ألمانيا االتحادية كاي ثامو بوكمان، وبصحبته حرمه سميرة روفا، كما انضم عدد 

من موظفي المؤسسة إلى مراسم استقبال السفير.

الســفير  تعــرف  الزيــارة،  هــذه  وخــالل   
وحرمــه علــى برامــج وأهداف وأنشــطة 
مؤسســة المبرة الخليفية، باإلضافة إلى 
أبــرز اإلنجــازات التي حققتها المؤسســة 
منذ تأسيســها، والتي تنوعت بين المنح 
الدراســية والبرامــج التعليميــة كما تعّزز 
المؤسســة ثقافة المسؤولية المجتمعية، 
وذلــك مــن خــالل غــرس قيمــة التطــوع 
داعمــة  بيئــة  فــي  المجتمــع  وخدمــة 

ومشجعة.
التعــاون  ســبل  الطرفــان  تباحــث  كمــا   

وكيفيــة  الجهتيــن  بيــن  المتاحــة 
االســتفادة منهــا وتفعيلها وذلك لتحقيق 
المنفعــة لطلبة المؤسســة كتقديم برامج 
مخصصة من خالل السفارة مثل برامج 
فــي  الطلبــة  وإرســال  الثقافــات  تبــادل 
ألمانيــا  إلــى جمهوريــة  برامــج تعليميــة 

االتحادية.
عــن  الســفير  عّبــر  اللقــاء،  ختــام  وفــي   
امتنانــه لرحابــة االســتقبال مــن جانــب 
المبــرة  أمنــاء مؤسســة  رئيــس مجلــس 
الخليفيــة وأعضــاء المجلــس وموظفــي 

المؤسســة عموًمــا، وتوّجــه بالشــكر إلــى 
ســمو الشــيخة زين بنت خالــد آل خليفة 
المســتمرة  ومتابعتهــا  حرصهــا  علــى 
إلــى  مبادرتهــا  مــع  المؤسســة  لشــؤون 

التعــاون  وعالقــات  الشــراكات  إقامــة 
هــذه  تقــدم  فــي  تصــب  التــي  المثمــرة 
المؤسســة الفاعلــة، وما تبذلــه من جهود 

لرخاء المجتمع البحريني.

رئيس وأعضاء مجلس أمناء مؤسسة المبرة الخليفية مستقبلين السفير األلماني وحرمه

المنامة - بنا

البحرين تقدم نموذًجا للمدن الذكية بمؤتمر إيطاليا
ــي ــوكـ ــيـ ــر األبـ ــمـ ــة سـ ــلـ ــيـ ــزمـ ــث أعــــدتــــه الـ ــحـ ــاج بـ ــ ــت ــ يـــمـــثـــل ن

شــارك فريــق بحثــي من قســم االبتــكار وإدارة التقنية بكليــة الدراســات العليا بجامعة 
الخليــج العربــي فــي مؤتمــر عالمــي حــول المدن الذكيــة الذي عقــد أخيرا فــي إيطاليا، 
حيــث عــرض رســتم مملوك نتائج بحث حــول “المدن الذكيــة” أعدته طالبــة الدكتوراه 

سمر االبيوكي بإشراف رستم مملوك وعودة الجيوسي.

وقــال مملوك خالل مشــاركته فــي المؤتمر 
فــي  نشــأت  الذكيــة  المدينــة  فكــرة  أن 
العقديــن الماضييــن؛ بغــرض التوصــل إلــى 
ابتــكارات لتقنيــات تســتخدم فــي المــدن، 
إذ تنبــع فكرة المدينة الذكية من اســتغالل 
التقنيــات الرقميــة فــي تحســين األوضــاع 
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تواجههــا 
أزمــة  ظــل  فــي  الحضريــة  المجتمعــات 

المواصالت وتلوث الهواء والماء.
ويشــمل إصــالح المدينة الذكيــة ابتكارات 
لســكان  أفضــل  حيــاة  لتوفيــر  اجتماعيــة 
أو  المشــاركة  بفكــرة  مستشــهدا  المــدن، 
إشــراك المواطــن فــي تخطيط مشــروعات 

كبيــرة فــي المدينــة، موضحــا أن االبتــكار 
المعتمد على المســتخدمين، ويشــمل نمط 
وإدارة  ذكــي،  اقتصــاد  الذكيــة  المدينــة 

مدنية ذكية، وحركة مواصالت ذكية.
نتائــج  حســب  الذكيــة  المدينــة  وتشــمل 
البحــث شــبكة إنترنــت متصلــة وخدمــات 
عامه مبتكرة بواسطة مجسات وكاميرات 
معهــا  وتتعامــل  وتقيمهــا  بيانــات،  تجمــع 
طبقا لالحتياجات، بحيث يصبح المواطن 
الرقمي قادرا على االستفادة من الخدمات 

الذكية في الخدمات العامة.
وقالــت الباحثــة األبيوكي إن البحث عبارة 
يقدمهــا  البحريــن  عــن  حالــه  دراســة  عــن 

مملكــة  طــورت  حيــث  ذكيــة،  كمدينــة 
للحكومــة  إســتراتيجية  أول  البحريــن 
2010؛   -  2007 الفتــرة  فــي  اإللكترونيــة 
بهــدف جعــل الحكومة أقرب إلــى العمالء، 
وأدت هذه اإلســتراتيجية إلى تطوير أكثر 

مــن 200 خدمــة إلكترونيــة وأربــع قنــوات 
لتقديــم هــذه الخدمــات، وقــد تــم إطــالق 
التــي   ،2030 البحريــن االقتصاديــة  رؤيــة 
المســتدامة  التنميــة  تحقيــق  إلــى  تهــدف 

لالقتصاد الوطني.

رستم مملوكسمر األبيوكي

المنامة ـ جامعة الخليج العربي



المنامة - هيئة الكهرباء والماء

والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  اســتقبل 
ســفير  بمكتبــه  ميــرزا  عبدالحســين 
جمهوريــة إيطاليــا المعتمــد لــدى مملكة 
البحريــن دومينيكو بيالتــو، وفي بداية 
اللقــاء رحــب الوزيــر بالســفير اإليطالــي 
مشــيًدا بما يربط البلدين الصديقين من 
عالقات وطيدة متميزة يعززها التعاون 
المشــترك في شــتى المجاالت وال ســيما 
والطاقــة  والمــاء  الكهربــاء  قطاعــات 

المتجددة.
 كمــا اســتعرض الوزيــر أبــرز المشــاريع 

والفــرص  والمســتقبلية  الحاليــة 
للشــركات  المتاحــة  االســتثمارية 
اإليطاليــة المتخصصــة للمســاهمة بتلك 
الســفير  المشــاريع، ومــن جانبــه أعــرب 
للوزيــر  اإليطالــي عــن شــكره وتقديــره 
ميــرزا على الترحيب والحفاوة وحســن 
االســتقبال وأكــد اســتعداد بــالده دائًمــا 
قطاعــات  فــي  القائــم  التعــاون  لتعزيــز 
المتجــددة  والطاقــة  والمــاء  الكهربــاء 
بمــا يخــدم مصالــح وتطلعــات البلديــن 

الصديقين.

إشادة بالتعاون البحريني اإليطالي بقطاع الكهرباء

“غولدن غيت” يطلق عروضه الذهبية في رمضان
ــغ نــــقــــديــــة كــــــل أســــبــــوع ــ ــال ــ ــب ــ ــم ــ فـــــرصـــــة لــــلــــفــــوز ب

أعلن غولدن غيت، أطول برج ســكني حر، تحت اإلنشــاء في خليج البحرين عن عروض شــهر رمضان 
الكريــم مــن خــال حملــة تســوقية جديدة تشــمل عروضا ذهبية مع فــرص الفوز بمبالــغ نقدية قيمة كل 

أسبوع.

وفــي هــذا الصــدد، صرحــت نائبــة رئيــس غولــدن 
غيــت للتســويق والمبيعــات إيمــان المناعــي قائلة: 
“شــهر الخيــر شــهر رمضان شــهر العطايــا، فحرصنا 
كمجموعة غولدن غيت على تقديم عروض مميزة 
لهذا الشــهر المبارك للراغبين في االستثمار الذهبي 
فــي المشــروع. الحملــة الرمضانيــة ســتجمع بيــن 
أسئلة أسبوعية دينية التي ستطرح على صفحات 
التواصــل االجتماعــي كل يــوم جمعــة - واإلعــالن 
عــن الفائز في اليوم التالــي. كما صرحت مجموعة 
غولــدن غيــت عــن أوقــات العمــل لشــهر رمضــان، 

وذلــك مــن الســاعة التاســعة صباحــا حتى الســاعة 
الثالثــة عصــرا في مكاتبها ببرج ويندهم غراند في 
خليج البحرين الدور 26. يذكر أن مشروع غولدن 
غيت تم تنفيذه من خالل شــراكة عالمية مشتركة 
بيــن شــركة الكوهجــي غولــدن غيــت ومجموعــة 
الهنــد “أجميــرا ريالتــي” وشــركة “مايفير هوســنق”. 
وأردفــت إيمــان قائلــة: لقــد ســعدنا للغايــة باهتمام 
المستثمرين المحليين واألجانب باكتساب الفرصة 
المتــالك شــقة واحــدة أو أكثــر فــي هــذا المشــروع 

لغرض اإلسكان أو التأجير أو إعادة البيع”.
نائبة رئيس غولدن غيت للتسويق والمبيعات إيمان المناعي

المنامة - غولدن غيت
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الشيخة مروة: مبادرات سمو رئيس الوزراء تستقطب االستثمارات3 رمضان 1440
افتتحـــت أول فـــرع لـــدار “كريســـتيان ديـــور” الفرنســـية العريقـــة بالبحريـــن

التســهيالت  مــن  الكثيــر  البحريــن  تمنــح 
تجعلهــا  التــي  االقتصاديــة  واالمتيــازات 
لجــذب  واســتقطاب  دائمــة وجهــة مفضلــة 
فاحتضــان  اليهــا.  األجنبيــة  االســتثمارات 
التجاريــة   العالمــات  مــن    للكثيــر  المملكــة 
مؤشــر  علــى  يــدل  واإلقليميــة   العالميــة 
فــي  البحريــن  رصيــد  إلــى  يضــاف  إيجابــي 
تعزيز النمــو االقتصادي وبالتالي خلق فرص 
عمــل للمواطنيــن. وفــي هــذا الســياق، أكدت 
الشــيخة مــروة بنــت عبد الرحمــن آل خليفة، 
بقيــادة  الموقــرة  الحكومــة  دعــم  أن  علــى 
صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، لالســتثمارات 
األجنبية، ودور ســموه الريادي لدعم التنمية 
المســتدامة بكافــة محاورهــا، والتــي تحظى 
بمبادرات سموه الخالقة والخطوات المؤثرة 
والناجحــة محليــا وإقليميــا وعالميــا، كرجــل 
دولــة كان له تأثير في إبراز الوجه الحضاري 
للبحريــن، واألثر األكبر فــي جذب العديد من 
االســتثمارات التــي جعلــت مــن المملكة مقرا 

لها. 
 وأوضحــت الشــيخة مروة فــي تصريحات لـ 
“البالد”، أن اســتقطاب االستثمارات األجنبية 
يســاعد فــي خلــق الوظائــف وتنويــع مصــادر 
االقتصاد البحريني، ويعمل على دفع وتعزيز 
عجلة التنمية المستدامة في رؤية الحكومة 
“البحريــن  بــأن  2030، معربــًة عــن ســعادتها 
تشهد المزيد من االستثمارات، وهو ما يؤكد 
علــى الثقــة الكبيــرة واالهتمــام التــي تضعــه 
االســتثمارية  بالفــرص  العالميــة  الشــركات 

المتاحة لها في بلدنا العزيز”.
جــاء ذلــك خــالل رعايــة وافتتــاح الشــيخة 

ديــور”  “كريســتيان  لــدار  فــرع  ألول  مــروة، 
العالمة الفرنسية العالمية العريقة بالبحرين، 
مــن  الجديــدة  للمجموعــة  الــدار  وإطــالق 
آل  هيــا  الشــيخة  بحضــور  وذلــك  العطــور، 
خليفة والشــيخة منيرة بنت علي آل خليفة، 
وأيفليــن  الفضليــات،  الشــيخات  مــن  وعــدد 
جاشــنمال، وصفية كانو، وحشــد من سيدات 
األعمــال، وعــدد مــن مســؤولي الــدار الذيــن 
حفــل  لحضــور  خصيصــًا  للبحريــن  حضــروا 

االفتتاح. 

*البحرين وجهة حضارية للتسوق

“دار  افتتــاح  أن  مــروة،  الشــيخة  وأكــدت 
ديــور” لفرعهــا األول بالبحريــن يظهــر الوجــه 
الحضــاري لمملكتنا ويجعلها وجهة للتســوق، 
فبدال من أن نذهب إلى فرنســا للتســوق بات 

بإمكاننــا الحصول علــى المنتجات بالبحرين، 
موضحــًة “نحــن نعمــل علــى أن يكــون هنــاك 
التجاريــة  العالمــات  هــذه  مــن مثــل  المزيــد 

العالمية العريقة في األسواق البحرينية”.
العطــور  أن  الــى  مــروه  الشــيخة  وأشــارت 
تربــط فرنســا بالبحريــن بقصة قديمة تســطر 
لعالقــات وصداقة عريقة والزالت قائمة بين 
البلدين الشــقيقين، مشــددة على أن البحرين 
بالحضــارة  شــاخص  بتاريــخ  تزخــر  التــي 
والتاريــخ والتــراث يمتــد ألكثــر مــن 3 آالف 
ســنة، كانــت مركــزا للؤلــؤ والعطــور والبخور، 
وكانــت أيضا مركزا للشــركات الفرنســية منذ 
يــزور  كاريتيــه  كانــت  حيــث  الزمــان  قديــم 
البحرين باستمرار منذ أيام المغفور له الشيخ 
عيســى بن علي طيب هللا ثراه، وكانت هناك 
العديــد مــن البيــوت الفرنســية العريقــة التي 
لالنطــالق  لهــا  مركــزا  البحريــن  مــن  جعلــت 

إلــى دول المنطقــة، ولذلك فهي ليســت المرة 
وعودتهــا  الــدار  هــذه  مثــل  لوجــود  األولــى 
كانــت  فرنســا  أن  منوهــًة  القديــم،  لمقرهــا 
فــي تواصــل مســتمر مــع البحرين مــن خالل 
البعثــات األثريــة وبعثات التنقيب الفرنســية 
والشــركات والمواطنين الفرنســيين، مشــيرة 
الــى أن المملكــة لم تكن فقط مينــاء للتجارة 
والحضــارة  للتــراث  منبعــا  بــل  واالقتصــاد، 

واإلنسانية بين الخليج والعالم. 
عقــب االفتتاح قامت الشــيخة مــروة بجولة 
ومجموعتهــا  ديــور  دار  محــل  أرجــاء  فــي 
الجديــدة والتي تربط الغرب بالشــرق وتضم 
“روائح” شــرقية تتالءم مع حب الخليجيين 
ايشــاربات  وال”  والمســتحضرات  للعطــور 
أكثــر مــن  تــدوم  قــد  العطــور  “أن  “، مؤكــدة 
اللحظــات “ فتاريــخ صناعة العطور لديها بدأ 

منذ أول قنينة عطر في العام 1947.

الشيخة مروة متفقدة منتجات المحلالشيخة مروة لدى افتتاحها “كريستيان ديور”

بدور المالكي من المنامة

Û  أشــيد عالًيا بالدور الكبير الذي تضطلع به الشــقيقتان السعودية
اإلرهــاب، وبتجفيــف منابــع تمويلــه،  بــؤر  فــي وأد  واإلمــارات 
بعزيمــة وإصرار تعكس النضج السياســي والقناعة الكاملة، بأن 

“أمن الخليج العربي هو خط أحمر، ال يمكن المساومة عليه”.
Û  هــذا الــدور المهــم، يذكرنــي بمآثرهم فــي حرب الخليــج، وكيف

وقفــا وقفــة الرجــل الواحــد لدحــر االحتــالل العراقــي الغاشــم 
للكويــت؛ ليعيدوا شــرعية الحكــم واألرض والكرامة المســلوبة، 

ألصحابها.
Û  ورأيناهما أيًضا بمواقف الرجال في التدخالت اإليرانية الرعناء

بشــؤون دول الخليج، وفي الدفاع الحر عن الجيران واألشــقاء 
في المحافل الدولية، وفي بيت األمم، ومجلس حقوق اإلنسان، 

وغيره، بمسؤولية مشتركة ال تتوقف.
Û  وأشــير هنــا للمبادرة الشــجاعة في إطالق عاصفــة الحزم، وهي

الخطــوة االســتباقية الشــجاعة التــي أربكــت العــدو اإليرانــي، 
يؤكــد  مــا  المملكــة،  عليــه الختــراق جنــوب  الطريــق  وقطعــت 
السياســي  للمســتقبل  واإلمــارات  الســعودية  قــادة  اســتبصار 
واألمنــي للمنطقــة، واتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة، وإن 

كانت مكلفة.
Û  صالبــة المواقــف الســعودية واإلماراتيــة، وثباتهــا فــي الدفــاع

عــن مصالــح شــعوب المنطقــة، محــل فخــر واعتــزاز لنــا جميًعا، 
فالجيوش واألموال والسياسات النافذة لهما، لم تكن محصورة 
العربيــة  األمتيــن  تغطــي  وإنمــا  الجغرافيــة،  برقعتيهمــا  قــط 

واإلسالمية، بمسؤولية يحملها على عاتقه من هو أهل لها.

السعودية واإلمارات 
و “األمن الخليجي”

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

بوري تحتفي بسواعد الوطن من أبنائها
ــة الــعــمــالــيــة ــح ــري ــش ــمــجــتــمــع لـــدعـــم ومـــســـانـــدة ال ــوة ال ــ دعـ

احتفــى مشــروع بــذرة خيــر بيــوم العمــال 
مجتمعيــة،  شــخصيات  بحضــور  العالمــي 
مؤسســات  ورؤســاء  أعضــاء  مــن  وبعــض 
المجتمــع المدنــي وأبنائــه، إذ تخلــل الحفــل 
آيات عطرة من الذكر، مع عرض فلم وثائقي 
قصيــر للمكرمين يحاكــي جانبا من أعمالهم 
اليوميــة عبــر مهــن مختلفــة امتهنوهــا فــي 
ســبيل العيش الكريم وتأميــن لقمة العيش، 
مجســدين عالقــة محبــة وإخــالص لعملهــم 

وسعيهم الدائم والمستمر.
وألقى كلمة الحفل المشــرف العام لمشــروع 
بــذرة خيــر ورئيس مجلــس بلديــة المنطقة 
الشــمالية السابق يوسف البوري تطرق فيها 
إلــى أن االحتفــال بيــوم العمال أصبح ســمة 
مــن ســمات المجتمــع البحرينــي إذ لــم يعــد 
مقتصــرا علــى جانــب معيــن حيــث التنــوع 
ومؤسســات  الرســمية  المؤسســات  بيــن 
والمآتــم  والجمعيــات  المدنــي  المجتمــع 
بــل امتــد حتــى  أو بالشــراكة فيمــا بينهــم، 
وصــل لألفــراد والعوائــل، وإن دلَّ ذلك على 
حيوية المجتمع البحريني وتطلعه وشــغفه 
ومسارعته على مشاركة العالم عبر مختلف 
الفعاليــات والبرامــج، حاملين أبعاد مختلفة 
والمثالــي  األصيــل  النمــوذج  عــن  لتعبــر 
وتطلعــه  لمســارعته  البحرينــي؛  للمواطــن 
لحــب الخيــر ومشــاركاته المجتمعيــة التــي 

تعود بالنفع على المجتمع نفسه.
 وقــال البــوري إن االحتفــاء فــي هــذا العــام 
إذ  اعتدنــا عليــه،  لمــا  أخــذ صــورة مغايــرة 
ارتأينــا أن نحتفي بالســواعد البحرينية من 
أبنــاء الوطــن، هــذه الفئــة والشــريحة التــي 
تعمــل بصمت وجد واجتهــاد وبروح مفعمة 
مشــرق،  عمــل  نحــو  والتفــاؤل  بالحيويــة 
وهدفنــا تســليط الضــوء عليهــا إذ يعتريهــا 

مــا يعتري اآلخرين من الشــيخوخة والعجز 
والمــرض ومــا إلــى ذلــك، ولكــن لألســف ال 
تحظــى بالتأميــن الــذي يضمــن لهــا العيــش 
الكريم فالبد من مالمسة هذا الجانب الذي 
يجب أن ُيســد. وأوضح: وحتى تشــعر هذه 
الفئــة باالســتقرار واألمــن المعيشــي فــال بد 
مــن تشــريعات تضمــن حقوقهــا، فهنــاك مــن 
تجــاوز الســبعين عامــا وال يــزال يعمــل رغم 

الظــروف القاســية التــي يمــر بها في ســبيل 
تحصيل لقمة العيش وتأمين كرامة عائلته.

وأوضــح البوري أن علــى المجتمع أن يكون 
مســاندا وحاضنــا وداعمــا لهــذه الفئــة التــي 
تعيــش بيننــا، التــي لــو غابــت يومــا لتركــت 
فراغــا كبيــرا قــد ال نستشــعره حاليــا ونأمــل 
نحــن فــي بــذرة خيــر أن نوفــق فــي العــام 
المقبــل وبالشــراكة مع المؤسســات كافة أن 

تكــون لنــا وقفــة لنحتفــي بأكبر عــدد ممكن 
من سواعد الوطن الذين يستحقون منا كل 

الوفاء والتقدير.
وفــي الختــام قــام الوجيــه جــواد الحــواج 
بمعية يوســف البوري وعلي البقارة بتكريم 
سواعد الوطن من األيدي العاملة مع تقديم 
كلمــة شــكر لجميع الرعــاة والمســاهمين من 

أيدي الخير في هذا الوطن.

محرر الشؤون المحلية



عبــرت النقابــة الحــرة لعمــال “بافكو” في بيــان أمس عن اســتيائها وعدم رضاها 
جراء قرارات اإلدارة التنفيذية من انتقاص لحقوق العمال في قسم العمليات؛ 
بتنفيــذ جدولــة لنظــام النوبــات تنتقــص مــن حقــوق العمــال المكتســبة طيلــة 

السنوات الماضية منذ تأسيس الشركة.

دون  القــرار  إصــدار  تــم  أنــه  وأكــدت 
الرجــوع إلى ممثلي العمــال في النقابة 
الحــرة لعمــال “بافكــو”، علــى الرغــم من 
اعتماد الكلفة التشغيلية لساعات العمل 
في الميزانية المخصصة لشــهر رمضان 
المبــارك لســنة 2019 من مجلــس إدارة 

الشركة؛ بعذر تقليص المصروفات.
الحــرة  النقابــة  إدارة  مجلــس  وقــدم 
إدارة  مجلــس  إلــى  “بافكــو”  لعمــال 
الشــركة اعتراضــه ورفضــه التــام علــى 
هــذا القــرار المجحــف بحــق العمال في 
شــهر الكــرم والخيــر، ومــن جهــة أخرى 
بيــوم  احتفــاال  الشــركة  إدارة  أقامــت 
العالمــي للســامة والصحــة فــي مــكان 
العمل بتاريخ 28 أبريل 2019 في أحد 
فنــادق المملكة، والذي لــم يثمر الفائدة 

المرجوة لهذه المناســبة على الرغم من 
صــرف المصروفــات الباهظــة إلقامتــه، 
مــكان  فــي  تقــام  أن  المفتــرض  ومــن 
العمــل وتقديــم النــدوات والمحاضرات 
التوعوية للعمال في مكان العمل لتعود 
إســتراتيجية  حســب  بالفائــدة  عليهــم 
التــي  الدوليــة  العمــل  منظمــة  وقــرار 
خصصــت هــذا اليوم بالذكرى الســنوية 

لتحسين السامة والصحة المهنية.
وأورد البيان “نحن مجلس إدارة النقابة 
الحــرة لعمال )بافكو( نرفض رفًضا تاما 
القرار اإلداري ونعلن أال مساس لحقوق 
العمال الذين هم عجلة اإلنتاج ونحمل 
األضــرار  كل  للشــركة  التنفيذيــة  إدارة 
النفســية والمعنويــة نتــاج هــذا القــرار 

المجحف بحق الطبقة العاملة”.

“نوبات “بافكو” برمضان دون “كاش” كاٍف
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ــرة ــي ــع ــس ــت ــح: األدويـــــــــة الــخــلــيــجــيــة مــــوحــــدة ال ــ ــال ــ ــص ــ ال
قالــت وزيــرة الصحــة فائقة الصالــح إن هناك عدد من االجراءات التــي تنفذها الوزارة للتأكد 
من توفر األدوية، وذلك من خالل مراقبة المخزون ودراسة االحتياجات والكميات المطلوبة 
من هذه األدوية وفق قاعدة البيانات المركزية وذلك بشكل شهري لألدوية المخزنة وبمعدل 

أسبوعي لألدوية الحساسة.

ولفتــت إلــى أن شــراء جميــع األدويــة يتم من 
خال الشــراء الخليجي الموحد وتبلغ نسبتها 
األدويــة،  مــن  احتياجاتهــا  مــن   76% نحــو 

و%24 يتم شراءها من السوق المحلية.

تقريــرا  أســبوعيا  تتلقــى  أنهــا  إلــى  وأشــارت 
بكميات األدوية التي دخلت مخازن األدوية.

لمراقبــة  خططــا  أعــدت  الــوزارة  أن  وبينــت 
مخــزون وعمليــات صــرف األدوية لتفــادي أي 

تــم  المخــزون، حيــث  إدارة  فــي  إداري  خلــل 
االنتهاء من ربط 14 من أصل 24 مركز صحي 

بمركز معلومات موحد لمراقبة المخزون.
طارئــة  إجــراءات  تنفــذ  الــوزارة  أن  وذكــرت 
فــي حــال تأخــر وصــول األدويــة مــن المــورد، 
وذلــك بالحصول عليها من قبل المستشــفيات 
تســعير  يتــم  حيــث  المحليــة،  والصيدليــات 
األدويــة فــي البحريــن وفــق تســعيرة موحدة 
فــي حــال كانــت خليجية، ويمكــن ألي أحد أن 

يطلع على أسعار األدوية على موقع الوزارة.
مادفعــه  أن  العســومي  عــادل  النائــب  وعلــق 
للســؤال هــو اكتشــافه وجــود فــرق كبيــر فــي 
ومصــر  البحريــن  فــي  األدويــة  بيــن  األســعار 

بالرغم من أن الدولة المنشأ للدواء واحدة.
مســؤوليات  إيــكال  علــى  اعتراضــه  وأبــدى 
مراقبــة األدويــة إلــى شــركات خاصــة في ظل 
وجــود كفــاءات وطنيــة قادرة علــى أداء هذه 

المسؤوليات.

“الميزانية” تعبر بوابة “النواب” بأمان
ــق ــ ــواف ــ ــت ــ ــال ــ ــض الـــــــدعـــــــم” ب ــ ــائـ ــ ــة فـ ــ ــك ــ ــع ــ تــــــوزيــــــع “ك

مــّرر مجلــس النواب مشــروع الميزانيــة العامة للدولة لألعــوام 2019 و2020، لتحال 
إلى مجلس الشــورى الذي من المتوقع أن يعقد جلســة اســتثنائية لمناقشتها يوم غد 
الخميــس. وقبــل التصويــت، طمأن وزيــر المالية واالقتصاد الوطني الشــيخ ســلمان 
بــن خليفــة آل خليفة النواب من أن زيــادة المبلغ المخصص للحماية االجتماعية 55 

ا إلى جيوب المواطنين. مليون دينار ستذهب فعليًّ
وأشــار فــي رّده علــى مداخات النــواب خال 
مناقشــة الميزانية العامة للدولة إلى أن توزيع 
هــذه الزيادة ســيتم علــى 11 وجًهــا من وجوه 
الدعــم الحكومــي، وأن إعــادة توزيعهــا ســتتم 
بعــد إعــادة تشــكيل اللجنــة المشــتركة إلعــادة 

هيكلة الدعم وذلك بالتوافق بين السلطتين.
أســفرت  التــي  اإليجابيــات  أبــرز  أن  وأضــاف 
تتمثــل  الميزانيــة  مناقشــة  اجتماعــات  عنهــا 
فــي رفع الميزانيــة المخصصة للدعــم، وزيادة 
إيرادات الشركات القابضة، وخفض العجز في 
الميزانيــة. من جهتــه، قال النائب خالد بوعنق 
إن الميزانية إن لم تتضمن مشاريع في صالح 

المواطنين وجيوبهم فا قيمة لها.
الميزانيــة  أن  هاشــم  فــاح  النائــب  ورأى 
االســتثمارية، فضــاً  المشــاريع  إلــى  افتقــرت 
عــن عــدم معرفــة مصير مئــات الماييــن التي 
هيئــة  علــى  المواطنيــن  مــن  تحصيلهــا  يتــم 
زينــب  النائــب  وذهبــت  وضرائــب.  رســوم 
المخصصــة  الميزانيــة  أن  إلــى  عبداألميــر 

للحمايــة االجتماعية ال تخدم  تحســين الدعم 
الحكومــي الموجــه للمواطنيــن، الــذي اعتبرته 
أهــم بنــد فــي الميزانيــة. ودعــا النائــب محمــد 
السيسي إلى استغال مقدار الزيادة في مبالغ 
الدعــم الموجه للمواطنين في زيادة الشــرائح 
المســتحقة للدعــم، وتعويــض المواطنيــن عن 

الزيادة في أسعار المحروقات.
الميزانيــة  أن  إلــى  زايــد  علــي  النائــب  وأشــار 
واألوضــاع  الظــروف  مــع  متماشــية  جــاءت 
الصعبــة التــي تعيشــها المملكــة، وأن الحلــول 
اإليــرادات  زيــادة  فــي  تتمثــل  المطروحــة 
المواطــن، وإدراج كل  المســاس بجيــب  دون 
اإليــرادات الحكوميــة فــي الميزانيــة وتنويــع 

مصادر الدخل.
الميزانيــة  أن  العباســي  النائــب محمــد  وذكــر 
عمــل  برنامــج  تضمنــه  بنــد  أهــم  مــن  خلــت 
أوضــاع  تحســين  فــي  والمتمثــل  الحكومــة 
رفــع  تتضمــن  أن  ينبغــي  وعليــه  المواطنيــن، 
الميزانيــة المخصصة لدعم المواطنين وأهمها 

عاوة الغاء والمشاريع اإلسكانية.
أنــه  إلــى  البحرانــي  محمــود  النائــب  ولفــت 
والمالــي،  اإلداري  للفســاد  حــد  وضــع  ينبغــي 
وتفعيــل المســاءلة الماليــة في جميــع الجهات 
الحكوميــة. وطالــب النائــب عبدالنبــي ســلمان 
جميــع  فــي  المؤقتيــن  الموظفيــن  بتثبيــت 
الــوزارات بــدل التركيــز علــى وزارة اإلعــام، 
ومنتقــًدا تقليــص موازنات عدد من القطاعات 
الرئيســية كالتعليــم والصحــة بمــا يؤثــر علــى 

جودة خدمات هذه القطاعات.
النائــب إبراهيــم النفيعــي أن المواطــن  وأكــد 
لــم يعــد يتحمــل االنتظــار لمزيــد مــن الوقــت 

النتشاله من الظروف المعيشية الصعبة.
ولفــت النائــب حمد الكوهجــي إلى أنه لم يجد 
فــي الموازنــة أي زيــادة مباشــرة للمواطنيــن، 
متســائا عن أســباب عدم استفادة المواطنين 
مــن فائض الميزانية المخصصــة لبند الحماية 

االجتماعية خال السنوات الماضية.

أداء  القاعة مما منعهم من  النواب من تقييد حرية حركتهم داخل  شكا مصورون بجلسة 
واجبهم بالشكل األمثل. وتطالب “البالد” الرئيسة فوزية زينل واألمين العام راشد بونجمة 

بالتدخل وتمكين المصورين.
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قالــت وزيــرة الصحــة فائقة الصالــح إن الوزارة ابتعثت 47 طبيبًا بحرينيًا لدراســة التخصصات 
الدقيقة، وأنه سيتم ابتعاث 32 طبيبًا ضمن خطة الموازنة ا لجديدة للتدريب على التخصصات 

الدقيقة في أحد المراكز العالمية، وذلك في سبيل إحاللهم محل األطباء األجانب.

وأشارت إلى أن الوزارة قبلت 350 من خريجي 
كليات الطب ضمن البرنامج التدريبي لألطباء.

وبينــت أن خطــة الــوزارة 2016 و2025 لم يتم 

وضعهــا من قبل شــخص واحــد، وإنما تمت من 
خال لجنة شملت جميع اإلدارات في الوزارة.

دراســة  إلجــراء  تعــد  الــوزارة  أن  وأوضحــت 

تقيس رضــا المواطنين عن الخدمات الصحية، 
حيــث تــم االنتهاء من دراســة المراكــز الصحية 

وسيتم اإلعان عن نتائجها.
وذكــرت أن الــوزارة تراعــي الوقــت الــذي يعمل 
فيــه الوزير بحيث ال يســتمر الطبيب في العمل 

لمدة 24 ساعة متواصلة.
وعلــق النائــب محمــد العباســي أن النقــص فــي 

األطبــاء خصوصــا فــي الطــوارئ هــو مــا يــؤدي 
إلــى حصــول األخطــاء الطبيــة، نتيجــة مكــوث 

الطبيب ساعات طويلة في العمل.
وبيــن أن األطبــاء مســتائين من الضغــط الواقع 
مــن األطبــاء  الكثيــر  فــي ظــل وجــود  عليهــم، 
هــذا  بهــم  يغطــى  أن  يمكــن  الذيــن  العاطليــن 

النقص.

أبــدى النائــب حمــد الكوهجــي اســتياءه مــن حــذف جــزء مــن مداخالتــه خــالل جلســة المجلــس 
الماضية دون إبالغه ومعلقا على ذلك بالقول “سياسة تكميم األفواه مرفوضة”.

وأشار إلى أن ما حذف من عبارات ال يوجد بها 
أي إســاءات لوزير اإلســكان وأنه مسؤول بعدم 
تضييــع أمــوال الوزارة، مطالبــا بتثبيت عباراته 

في مضبطة الجلسة.
الشــورى  مجلســي  شــؤون  وزيــر  عليــه  ورد 
والنــواب غانــم البوعينيــن بعدم وجود سياســة 

مــن مضبطــة  حــذف  مــا  وأن  األفــواه،  تكميــم 
الجلسة عبارات قليلة فقط.

وأشــار إلــى أن الوزيــر مســؤول مباشــرة أمــام 
القيادة السياســية للباد، وهنــاك ديوان للرقابة 
أن  الصحيــح  مــن  وليــس  واإلداريــة،  الماليــة 
“مشــاريع  بوصــف  الحكومــة  مشــاريع  توصــف 

مســخرة” وغيرها من العبارات المســيئة، فضا 
عن أنه ليس من الصائب تحميل الوزير أخطاء 

ومخالفات من سبقه إن وجدت.
وعلــق النائــب علــي الزايد إن الائحــة الداخلية 
تتيــح لرئيــس المجلــس أن يحــذف أي عبــارات 
تصــدر في مضبطة المجلــس وفق ما يرتئيه أو 

بطلب من الحكومة.
واحتكــم المجلــس إلى تصويــت أعضائه الذين 
صوتــوا لصالــح تثبيــت العبــارات فــي مضبطــة 

النائــب  كذلــك  اعترضــت  ذلــك،  إلــى  الجلســة. 
زينــب عبــد األميــر على حــذف مداخلتها بشــأن 
وجــود مناقصــات تمــرر مــن “تحــت الطاولــة”، 
باعتبارهــا أمورًا منشــورة ســابقا. وعلــق الوزير 
البوعينيــن أن هــذه المخالفــات تــم محاســبتها 
وفصــل موظــف بســببها فــي حينــه، وأن هــذه 
المخالفــات حدثــت بعــد تولــي الوزيــر منصــب 
الوزارة بنحو عام أو عامين، وال يوجد ما يؤكد 

أن الوزير هو المام في هذه المخالفات.

الــتــدريــبــي ــج  ــام ــرن ــب ال ــن  ــم ــا ض ــج ــري ــول 350 خ ــب ق ــة:  ــح ــص ال ــرة  ــ وزيـ

ــكــم! ل لــتــكــمــيــم األفـــــــواه والــبــوعــيــنــيــن: شـــكـــراً  الـــكـــوهـــجـــي: ال 

ابتعاث 32 طبيبا لدراسة التخصصات الدقيقة

استرجاع “العبارات المسيئة” للحمر إلى المضبطة

سجل المصورون انزعاجهم من تقييد حركتهم 
إللتقــاط الصــور المميزة بقاعــة البرلمان. فرض 
النــواب  لمجلــس  العامــة  باألمانــة  الموظفــون 
ضوابط جديدة بمنع الوقوف بمناطق أو العبور 
بمناطق أخرى. وشــكلت هذه الضوابط مفاجأة 
للمصوريــن تزامنــا مــع احتفــال المنامــة بيــوم 
الصحافــة البحرينية. ولهذا فقــد قررت “الباد” 
حجــب صــور التغطيــة احتجاجــا علــى تقييــد 
النائبيــن  اعتــذار  الجلســة  وســجلت  الحركــة. 

عبدهللا الدوسري ومعصومة عبدالرحيم.

تغطية الجلسة: سيدعلي المحافظة
تصوير: خليل إبراهيم

حجب صور 
التغطية احتجاجا

قــال وزير اإلســكان باســم الحمر 
إنــه ال يوجد لــدى الوزارة حاالت 
لمواطنين تم إلغاء طلباتهم بناء 

على كفالتهم ألحد أقربائهم.
عليــه  الكفيــل  أن  إلــى  ولفــت 
إحضــار مســتند من البنــك يثبت 
كفالتــه، وفــي حــال عــدم توافــر 
المســتند تخطره الــوزارة ويمنح 
المســتند  لتوفيــر  يــوم   30 مــدة 
فــي  ذلــك  مــن  وأكثــر  المطلــوب 

بعض األحيان.
وأشــار إلــى أن الــوزارة ســمحت 
الدرجــة  بكفالــة  للمواطنيــن 
الثانيــة من األقــارب وليس فقط 

الدرجة األولى.

ولفت إلى أن من يستحق  «
الخدمة اإلسكانية من ال 
يملك بيت أو أرض، وفي 

2015 استجد أمر جديد على 
التملك وذلك عن طريق 

القرض العقاري، مما دفع 
الوزارة إلى التحقق من عدم 

استفادة المواطن من قرضه 
العقاري لعقار يملكه هو.

قال وزيــر المالية واالقتصــاد الوطني 
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة إن 
الحكومــة ملتزمة في برنامج التوازن 
المالــي عــدم تأثــر المواطــن ســلبا مــن 

هذه اإلجراءات.
وأشــار إلــى أن تركيــز اللجنــة الماليــة 
إضافيــة  مبــادرات  طــرح  علــى 
علــى  التأثيــر  اإليــرادات دون  لزيــادة 

المواطنين.
ولفت إلى أن عددًا من الجهات رفعت 
مــن إيراداتهــا كمــا حصــل لــدى وزارة 
التــي  والســياحة  والتجــارة  الصناعــة 
رفعــت مــن إيراداتهــا بنســبة 216%، 
ووزارة المواصــات واالتصاالت التي 

رفعت من إيراداتها بنسبة 21%.
وأضــاف فــي ســياق آخــر، أن الجهــاز 
تــم إنشــاءه فــي  الوطنــي لإليــرادات 
كــوادر  أيــدي  وعلــى  قياســي  وقــت 

وطنية.

وذكر أن أبرز إنجازات الجهاز خالل  «
الربع األول من العام الحالي 

يتمثل في التزام المؤسسات 
المتكفلة بتسديد القيمة 

المضافة بنسبة تفوق 99%.

ال إلغاء لطلبات 
الكافلين ألقاربهم 

اإلسكانية

99 % التزام 
المؤسسات بالتسجيل 

في “المضافة”

مجمع الريف التجاري - المجلس البلدي الشمالي

ذكــر رئيــس اللجنــة الفنيــة بالمجلس البلدي الشــمالي عبدهللا القبيســي أن اللجنة رصــدت مؤخًرا قراًرا بالجريدة الرســمية 
بشــأن تصنيف عدد من العقارات بقرية الشــاخورة من ضمنها مقبرة ومســجد الشــيخ حســين العالمة إلى تصنيف ســكني، 
مضيًفــا أن العقــارات التــي تــم تغييرهــا وفــق القــرار الوزاري رقم )97( لســنة 2019 نشــر فــي الجريدة الرســمية العدد رقم 

)3417( الصادر 2 مايو  2019.

وأشــار إلــى أن التصنيــف حينمــا عــرض علــى المجلــس قبل 
اعتمــاده كان يخــص 3 عقــارات اثنــان منهــا أمــاك خاصــة 
ووافق على تصنيفهما تسهياً ألمور المواطنين الستفادتهم 
مــن عقاراتهــم، أما العقــار الثالث فرفض تغييــر تصنيفه إلى 
تصنيــف ســكني بســبب أن العقــار يقــع عليه مســجد الشــيخ 
الشــمالية  الشــاخورة  )مقبــرة  ومقبرتــه  العامــة  حســين 
الشــرقية( كمــا توضــح مراســات إدارة األوقــاف الجعفريــة 
المرفــوع  الــوزارة  خطــاب  مــع  المرفقــة  الخرائــط  وأيًضــا 

للمجلس.
العقــار  القبيســي أن المجلــس رفــع قــراره بتصنيــف   وبيــن 
الــذي يقــع عليــه المســجد والمقبــرة ضمــن تصنيــف مناطــق 

الخدمــات والمرافــق العامــة )PS( وتصنيف المقابــر )GY( بما 
يتناســب مــع الوضــع القائــم، إال أنــه ولألســف تــم نشــر القرار 
فــي الجريــدة الرســمية كمــا جــاء فــي النســخة المرفوعة من 
الــوزارة للمجلــس ولــم يتــم أخــذ رأي وتنبيــه المجلــس بــأن 
الوضع القائم ومراسات األوقاف الجعفرية والصور الجوية 
والفوتوغرافيــة الموضحــة في التقرير الفني المرفق مع قرار 
ــا حتــى  المجلــس أن العقــار ليــس ســكنيا وليــس ملــًكا خاصًّ

يصنف ضمن التصنيف السكني.
 وختــم القبيســي كامــه بــأن المجلــس يخلي مســؤوليته من 
الخطــأ ومــا قــد يترتــب عليــه مــن آثــار، وأنــه ســيتواصل مــع 
األوقــاف الجعفرية للتعاون مًعا لتصحيح هذا الخطأ كلٌّ في 

مجاله، كما أنه سيخاطب الوزير إلعادة الموضوع مرة أخرى 
للدراسة لدى المجلس وهيئة التخطيط والتطوير العمراني.

وناشــد القبيســي ولــي العهد، رئيــس اللجنة العليــا للتخطيط 
العمرانــي صاحــب الســمو الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة توجيــه المعنيين إلعادة دراســة الموضــوع واالطاع 

على رأي المجلس.

“فنيـــة الشـــمالي” ترفـــض القـــرار وتتواصـــل مـــع “الجعفريـــة” لتصحيـــح الخطأ

تصنيف سكني لمقبرة ومسجد الشيخ حسين بالشاخورة



بدء محاكمة عصابة تهّرب المخدرات من إيران للمملكة
ضبـــط بحوزتهـــم 100 كيلـــو مـــن الحشـــيش والماريغوانـــا بــــ 1.6 مليـــون دينار

شــرعت المحكمــة الكبــرى الجنائية األولى في محاكمة عشــرة متهمين بتهريــب المخدرات من 
إيران عبر البحر، تضم بحرينيين وآسيويين، وبلغت الكمية المضبوطة بحوزتهم أكثر من 100 
كيلوغرام من الحشيش والماريغوانا المخدرتين والمؤثر العقلي الشبو، وتقدر القيمة السوقية 
للمخدرات المضبوطة بحوالي مليون و650 ألف دينار، وقررت تأجيل القضية لجلسة 21 مايو 
الجاري؛ للتصريح لدفاع المتهمين بأوراق الدعوى والمرافعة ولندب محام للمتهمين الخامس 

والتاسع مع األمر باستمرار حبسهم لحين الجلسة المقبلة.

وتتمثــل التفاصيــل فــي بدايــة تعــارف المتهم 
يعمــل  كان  الــذي  والمتهــم  بالقضيــة  الرئيــس 
ربانــا لبانــوش مشــهور كان قــد غرق فــي العام 
2006، أثناء فترة وجودهما في الســجن؛ كون 
أن األول محكوم بالســجن 13 عاما أنهاها في 
 3 بالســجن  عليــه  2016 واآلخــر حكــم  العــام 

سنوات بقضية البانوش. 
وعقــب خروجهمــا مــن الســجن التقيــا واتفقــا 
المــواد  لتهريــب  بينهمــا  فيمــا  التعــاون  علــى 
المخــدرة من إيران إلى المملكة بحســب خبرة 

كل منهمــا، وبالفعــل عمــا على جلــب وتهريب 
كميــات مــن مــادة الحشــيش المخــدرة حتــى 
معلومــات  المخــدرات  مكافحــة  إدارة  تلقــت 
مفادها أن المتهم األول يجلب المواد المخدرة 
مــن إيــران عن طريق البحــر عن طريق صديق 

له إيراني الجنسية يتاجر في المخدرات.
فتم القبض على المتهم الرئيسي بعد الحصول 
علــى األذون الازمــة وعثــر بمنزلــه علــى مبلــغ 
2000 دينــار، واعتــرف بحياتــه لكميــات كبيرة 
وأنــه  ســيارته،  فــي  مخبــأة  المخــدرات  مــن 

عمــل علــى جلــب كميــات متفاوتة فــي فترات 
ســابقة تراوحــت مــا بيــن 30 و100 كيلوغــرام 
مــن الحشــيش، وأبدى اســتعداده للتعــاون مع 
الشــرطة في القبض على باقي أفراد عصابته، 

والذين تم القبض عليهم جميعا.
وقــرر األول أنــه تحــدث مــع صديقــه التاجــر 
اإليرانــي الــذي يعرفــه منــذ 20 عامــا، وأبلغــه 
بحاجتــه لألمــوال عقــب خروجــه مــن الســجن 
وأنــه بحاجــة إلــى كميــة مــن المخــدرات لبــدء 
تجارتــه بهــا، فــكان يرســل لــه الكميــة المتفــق 
عليهــا ويضعهــا في مكان محــدد بعرض البحر 
بــدوره  هــو  ويرســل  إحداثياتــه،  لــه  ويرســل 
اإلحداثيات لربان البانوش الغارق الذي تعرف 
عليه في الســجن، فيقوم األخير بإرســالها إلى 
آســيوي لجلبهــا ومــن ثم يعمــل علــى ترويجها 

عن طريق باقي المتهمين. 
وأشار إلى أنه يبيع الكيلو على باقي المتهمين 
بقيمــة 2000 دينار، وهــم يتكفلون في تحديد 

أسعار البيع فيما بعد بما يناسب كل منهم.

وأوضــح رئيس العصابة أنــه قبل القبض عليه 
بفترة كان قد اتفق مع اإليراني على أن يرسل 
لــه 100 كيلوغــرام مــن المادتيــن المخدرتيــن 
العقلــي  والمؤثــر  والماريغوانــا  الحشــيش 

“الشبو”. 
مــن  الكميــة  تلــك  الســتام  الترتيــب  تــم  لــذا 
عــرض البحر، إذ تلقى المتهم األول من المورد 
اإليرانــي تلــك اإلحداثيــات التــي وضعت فيها 
الكميــة المطلوبــة، وبــدوره هو كان قد أرســلها 
لمتهــم  الشــرطة  مــن  وإشــراف  تحــت مســمع 
آســيوي حتى يســتخرجها من المــكان المحدد 
له ســلفا، والذي تم تعقبه ومن معه )آسيويين( 
لحيــن وصولهــم لمــكان رســو البانــوش، وتــم 
تعقب الشحنة وهي بحوزتهم في سيارة، فتم 

ضبطهم وما معهم من مخدرات. 
وضبط أفراد الشرطة بحوزة المتهمين العشرة 
كمية كبيرة من المبالغ من عمات مختلفة من 
الدينــار البحريني والريال الســعودي والتومان 

اإليراني.

العليــا  االســتئناف  محكمــة  أّيــدت 
مســتأنف  معاقبــة  األولــى  الجنائيــة 
أصــل  مــن  العاشــر-  -المتهــم  واحــد 
أســلحة  “مخــزن  بقضيــة  مداًنــا   12
5 رشاشــات  توبلــي” لحيازتهــم عــدد 
مــع  “كاشــينكوف”  أوتوماتيكيــة 
كواتمهــا الصوتيــة و3050 طلقــة، و5 
مسدســات نارية وكواتمها، فضا عن 
المتفجــرة؛  المــواد  بتصنيــع  الشــروع 
عاًمــا   15 لمــدة  بســجنه  وذلــك 
وبتغريمــه مبلــغ 1000 دينــار.  وكانت 
محكمــة أول درجــة قضــت فــي العام 
بالســجن  متهًمــا   11 بمعاقبــة   2014
لمــدة 15 عاًمــا، وبالســجن 5 ســنوات 

لمتهــم واحد نظــًرا لصغر ســنه؛ بعدما 
الرأفــة  مــن  بقســط  جميًعــا  أخذتهــم 
بمــا تخولهــا المــواد 70 و71 و72 مــن 
قانــون العقوبــات. وتشــير التفاصيــل 
إلى أن تحريات وزارة الداخلية بشأن 
األشــخاص القائميــن علــى العمليــات 
اإلرهابيــة التــي تهدف إلزهــاق أرواح 
عليهــم،  واالعتــداء  األمــن  رجــال 
كانــت قــد توصلت إلــى معلومات أكد 
مفادهــا  الســرية،  المصــادر  صحتهــا 
والمــواد  لألســلحة  مســتودع  وجــود 
بمنطقــة  المــزارع  بإحــدى  المتفجــرة 
توبلــي؛ وذلــك بهدف اإلخــال باألمن 

العام وإرهاب المواطنين.

 وأكدت التحريات أن المزرعة مؤجرة من صاحبها لصالح  «
شقيقيه اللذان بدورهما أجراها من الباطن آلخر، مع علمهما أنه 
يستخدمها ألعمال الشغب بمساندة آخرين، حيث إنهم يخفون 
فيها أدوات تستخدم لالعتداء على رجال األمن، ومن ضمن تلك 

األدوات أسلحة ومواد متفجرة.

تأييد السجن 15 عاًما لُمدان بـ “أسلحة توبلي”
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عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية األولى بائع للمؤثر العقلي “الشــبو” بالســجن لمدة 
5 ســنوات وأمــرت بتغريمــه مبلغ 3000 دينار، فيما حبســت متعاط لمدة الحشــيش 
لمدة سنة واحدة وغرمته مبلغ 1000 دينار، كما حبست متعاط لذات المؤثر العقلي 

المذكور لمدة 6 أشهر وغرمته مبلغ 100 دينار، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

أن  حكمهــا  فــي  المحكمــة  وأوردت 
الواقعــة تتحصــل فــي أن تحريــات كان 
قــد أجراهــا مــازم أول بــإدارة مكافحة 
المتهــم  قيــام  علــى  دلــت  المخــدرات، 
األول بحيــازة المؤثــرات العقليــة بقصد 
إذن  اســتصدار  فتــم  والتعاطــي،  البيــع 
مــن النيابــة لضبطــه وتفتيــش شــخصه 
ومســكنه، وتوجــه عريــف شــرطة إلــى 
إحــدى  فــي  الكائــن  المتهــم  مســكن 

البنايات بمنطقة الجفير.
وفــي تلك البناية شــاهد المــازم المتهم 

الثانــي فــي حالــة غيــر طبيعيــة بجــوار 
وبســؤاله  المبنــى،  اســتقبال  مكتــب 
قــرر أنــه ذاهــب إلــى المتهــم األول فــي 
شــقته، فصعد معــه العريف وبقية أفراد 
الشرطة إلى الشقة، وعندما فتح المتهم 
األول الباب ألقى الشــرطة القبض عليه، 
وفي تلك اللحظة شــوهد المتهم الثالث 
هــو اآلخــر بحالة غير طبيعية في شــقة 

المتهم األول.
وأثنــاء تفتيــش الشــقة تــم العثــور فيها 
علــى كميــة مــن المؤثــر العقلــي “الشــبو” 

ومبالــغ ماليــة يعتقــد أنهــا متحصلة من 
بيــع المخــدرات، إضافــة إلــى عــدد مــن 
الموازين الحساســة التي تســتخدم في 

وزن المخدرات.
المتهميــن  إدرار  عينــة  بفحــص  وثبــت 
المتهميــن  مــن  كا  عينــة  احتــواء 
العقلــي  المؤثــر  علــى  والثانــي  األول 
الميتامفيتامين “الشبو”، والمتهم الثالث 
على الميتامفيتامين ومخدر الحشيش.

وبالتحقيــق مــع المتهــم األول قــرر أنــه 
 5 نحــو  منــذ  المخــدرات  بيــع  فــي  بــدأ 
أشــهر، وأنه يشــتري “الشبو” من شخص 
كمــا  تقســيمه،  بعــد  ويبيعــه  خليجــي، 
اعتــرف أنــه يبيــع المؤثــر علــى أصدقاء 
صديقتــه األوروبية، وهم من جنســيتها 
نفســها، إضافة إلى شــخص آخر يشتري 

منه كميات كبيرة.

قضت محكمة التمييز برفض طعنين مقدمين من مدانين من أصل 9 متهمين بواقعة 
حــرق دوريــة شــرطة متمركــزة بمنطقــة عالــي عمدا عبــر رمــي الزجاجات المشــتعلة 

“المولوتوف” عليها، وأيدت سجن كل منهما لمدة 7 سنوات عما أسند إليهما.

وكانــت محكمة االســتئناف أيــدت في وقت 
ســنوات،   7 المدانيــن  مــن   8 ســجن  ســابق 
وبحبس المتهم التاسع 3 سنوات فقط نظرا 
إلــى صغــر ســنه، وأمــرت بإلزامهــم جميعــا، 
متضامنيــن، بــأن يدفعــوا مبلغــا وقــدره 14 
ألفــا و770 دينــارا؛ كقيمــة للدوريــة األمنيــة 
المتضررة والمملوكة لوزارة الداخلية، فضا 
عــن األمــر بمصــادرة المضبوطــات الخاصــة 

بالقضية.
القضيــة  تفاصيــل  إن  المحكمــة  وقالــت 
تتحصــل فــي أنــه بتاريــخ 30 ينايــر 2017 
فــي منطقــة عالي، تمكــن المتهمون من رمي 

الزجاجــات الحارقــة علــى ســيارة الشــرطة، 
أفرادهــا  مــن  عــدد  بداخلهــا  كان  والتــي 
المتمركزين عند دوار الفخار، مما تسبب في 
احتــراق الدوريــة األمنية؛ بقصــد بث الرعب 
فــي نفــوس المواطنين والمقيميــن وزعزعة 

االستقرار والذوا بالفرار من الموقع.
والتحــري  البحــث  ضابــط  تحريــات  ودلــت 
إلــى اشــتراك المتهمين التســعة فــي ارتكاب 
األول  المتهميــن  علــى  وبالقبــض  الواقعــة. 
للواقعــة  بارتكابهمــا  اعترفــا  والثانــي، 
وباشــتراك باقــي المتهميــن فيهــا. وثبت من 
تقرير المختبر الجنائي أن الحريق ناتج عن 

فعــل فاعــل جــّراء رمــي العبــوات الزجاجية 
الحارقــة. وقرر المتهــم األول أثناء التحقيق 
معــه فــي النيابــة العامة وأثنــاء مرحلة جمع 
االســتدالالت، أنــه رمــى باالشــتراك مــع كل 
مــن المتهميــن مــن الثانــي - صانــع العبــوات 
الحارقة - وحتى الرابع ومن الســادس حتى 
ســيارة  علــى  الحارقــة  الزجاجــات  التاســع، 
دوار  عنــد  المتمركــزة  العســكرية  الشــرطة 
الفخــار بمنطقــة عالــي، ونتج عنــه احتراقها 

ثم الذوا بالفرار.
بتحقيقــات  الثانــي  المتهــم  اعتــرف  فيمــا 
النيابــة العامــة ومحاضــر جمع االســتدالالت 
بأنــه شــارك فــي مســيرة مؤلفة مــن نحو 30 
شــخصا، ثــم وضــع لثامــا علــى وجهــه وقــام 
رفقــة بالمتهميــن جميعــا برمــي الزجاجــات 
الحارقة على سيارة الشرطة العسكرية على 

شارع الشيخ زايد في عالي.

المحكمــة تعاقب متعاطَيين آخرين بـ 6 أشــهر وســنة القضية ضمت 9 متهمين محكومين بالســجن 7 و3 سنوات

السجــــن 5 سنـــوات لبائـــع “شبـــو” “التمييز” ترفض طعني مدانين بحرق دورية بعالي

بدأت محكمة االســتئناف في أولى جلســات اســتئنافات المدانين بقضية “حزب هللا البحريني”، 
التــي تضــم 169 متهًمــا محكوًمــا علــى 139 منهــم بعقوبــات متفاوتــة تتــراوح مــا بيــن الحبــس 3 

سنوات والسجن المؤبد، فيما تمت تبرئة الباقين مما نسب إليهم من اتهامات.

الجنائيــة  العليــا   وقــّررت محكمــة االســتئناف 
األولــى تأجيــل النظــر فــي 91 اســتئناًفا حتــى 
جلســة 12 مايــو الجــاري؛ لجلــب المتهميــن مــن 

محبسهم ولتقديم المحامين لمرافعاتهم.
وقضــت المحكمــة، حضوريــا بحــق 8 متهميــن 
ــا لجميع المتهمين، بالســجن  ــا اعتباريًّ وحضوريًّ
المؤبــد علــى 69 متهًمــا وغرمتهــم جميًعا عدا 6 
متهمين مبلغ 100 ألف دينار لكل منهم وبتغريم 
أحــد المدانيــن بالمؤبــد مبلــغ 231 دينــاًرا و800 
فلــس قيمــة تلفيــات بمركبــة أمنيــة تســبب بهــا 

في حين غرمت الســتة الباقين مبلغ 500 دينار 
فقط لكل منهم.

كما ســجنت 39 متهًما لمدة 10 ســنين -أحدهم 
عراقي الجنســية- غرمت 32 متهًما منهم بمبلغ 
100 ألــف دينــار لــكل منهــم و5 متهميــن آخرين 

مبلغ 500 دينار فقط لكل منهم.
وحكمت أيًضا بسجن 23 متهًما لمدة 7 سنوات 
عمــا نســب إليهــم من اتهامــات، وعاقبــت متهًما 
واحــًدا بالســجن لمــدة 5 ســنوات بعدمــا قضــت 
ببراءتــه مــن إحــدى التهــم الموجهــة إليــه، كمــا 

فقــط  ســنوات   3 لمــدة  متهميــن   6 حبســت 
وبتغريــم أحدهــم مبلــغ 100 ألــف دينــار ومتهم 
آخــر بمبلــغ 500 دينــار، وأخيًرا أمــرت بمصادرة 

المضبوطات.
 وتشــير التفاصيــل إلــى أن النيابــة العامة تلقت 
باًغــا مــن اإلدارة العامة للمباحــث الجنائية عن 
تشــكيل خليــة إرهابيــة داخــل مملكــة البحريــن 
بقيــام قيادات النظــام اإليراني بإصدار أوامرها 
لعناصــر مــن الحرس الثــوري اإليرانــي بضرورة 
العمــل علــى توحيد صفوف عناصــر التنظيمات 
المختلفــة،  اإلرهابيــة  البحرينيــة  والتيــارات 
والتــي تتخــذ مــن البحريــن ســاحة لمخططاتها 
وأعمالهــا اإلجراميــة؛ عــن طريــق عقــد لقــاءات 
مكثفــة مــع قيادات تلــك التنظيمــات والتيارات 
الموجــودة داخل إيران، فضــاً عن تقديم كافة 

وســائل الدعــم الفني واللوجســتي والمالي لهم؛ 
بغــرض انخراطهــم جميًعــا فــي تنظيــم إرهابــي 
موحــد يجتمعــون تحــت رايتــه أطلقــوا عليــه 
الغــرض  وأن  البحرينــي(.  هللا  )حــزب  مســمى 
مــن توحــد واندمــاج تلــك القيــادات والعناصــر 
التابعــة لهــا فــي الخــارج والداخــل تحــت رايــة 
البحرينــي(  )حــزب هللا  يســمى  تنظيــم موحــد 
هــو تنشــيط كافة الكــوادر اإلرهابيــة التابعة لها 
الســابق حصولها على التدريب العسكري خال 
الســنوات الماضيــة التــي تمــت زراعتهــا داخــل 
البــاد كخايــا نائمــة لاســتفادة مــن إمكاناتهــا 
ا  وتعويض النقص في القيادات المدربة عسكريًّ
داخــل البحريــن نتيجــة القبــض علــى غالبيتهم 

وفرار بعضهم خارج الباد.
 وتــم تكليــف العناصر المدربة عســكريا بتجنيد 

عناصــر جديــدة داخــل البحريــن ونقــل خبراتها 
ا على كيفية اســتخدام  إليهــا وتدريبهــا عســكريًّ
األســلحة النارية وصناعة المتفجرات وزراعتها 
وتفجيرهــا عن بعد باإلضافة إلى تدريبهم على 
إنشــاء المخــازن الســرية فــي المنــازل والمزارع 
وأماكن أخرى وتهريب ونقل وإخفاء األســلحة 
والذخائــر والمــواد واألدوات الازمــة لصناعــة 
كافــة  وتدريــب  الصنــع،  محليــة  المتفجــرات 
العناصــر اإلرهابيــة داخــل المملكــة علــى كيفية 
وتبــادل  نقــل  فــي  الميتــة  النقــاط  اســتخدام 
وتســليم واســتام األموال واألسلحة والذخائر 
أو  االســتخدام  جاهــزة  المتفجــرة  والعبــوات 
ا وأجزائهــا وأجهزة التفجير عن  المصنعــة محليًّ

بعد.
ا بالعمل   كما تم تكليف العناصر المدربة عسكريًّ

البحرينــي  الشــباب  مــن  المزيــد  تســفير  علــى 
إيــران  إلــى  األمنيــة  لألجهــزة  المعــروف  غيــر 
العســكرية  التدريبــات  لتلقــي  ولبنــان  والعــراق 
فــي معســكرات التدريب ســالفة الذكــر، وتنفيذ 
واغتيــال  رصــد  تســتهدف  عمليــات  عــدة 
منتســبي األجهزة األمنية والشــخصيات العامة 
األمنيــة  والمركبــات  الدوريــات  واســتهداف 
واالعتــداء علــى المنشــآت النفطيــة والخدميــة 
الحيويــة  والمؤسســات االقتصاديــة واألماكــن 
بقصــد زعزعــة االســتقرار في البــاد والنيل من 
الثقــة فــي األجهــزة األمنية وتأليب الــرأي العام 
ضد النظام الحاكم وبث الرعب بين المواطنين 
حياتهــم  وتعريــض  وترويعهــم  والمقيميــن 
وعرقلــة  ومنــع  للخطــر  وأمنهــم  وحرياتهــم 

ممارسة السلطات العامة أعمالها.

بدء النظر بطعون 91 مداًنا بقضية “حزب اهلل البحريني”
ــات ــ ــع ــ ــراف ــ ــم ــ ال ــم  ــديـ ــقـ ــتـ لـ مــــايــــو   12 لـــجـــلـــســـة  ــة  ــيـ ــضـ ــقـ الـ ــل  ــ ــي ــ ــأج ــ ت

عباس إبراهيم

اختفاء 1.6 مليون دينار من حساب مأتم الهملة بـ “الجعفرية”
ــغ ــل ــب ــم ال عــــن  تـــفـــاصـــيـــل  بـــأيـــة  ــا  ــ ــدن ــ ــزوي ــ ت تـــرفـــض  “األوقـــــــــــاف”  اإلدارة: 

كشــف أميــن ســر واألميــن المالــي فــي مأتــم الهملــة للرجــال جاســم المــؤذن لـ “البــاد” بــأن إدارة 
األوقــاف الجعفريــة أخفــت فــي ظروف ملتبســة وغامضة مبلــغ 1.6 مليون دينــار كان المأتم قد 
حصــل عليهــا مــن أمير الباد المغفور له ســمو الشــيخ عيســى بن ســلمان آل خليفة؛ نظير شــراء 

قطعة أرض موقوفة للمأتم.

وأشــار إلــى أنــه رغــم مــرور فتــرة طويلــة علــى 
الواقعــة إال أن إدارة األوقــاف تخفــي أمــر هــذا 
المبلغ، إلى أن كشــفت لنــا المتابعات في 2018، 
بــأن اإلدارة تصرفــت فــي جــزء مــن المبلغ دون 
أخذ مشورة وموافقة المتولي في شراء قطعة 
أرض فــي الســيف )الســنابس( بســعر 890 ألــف 
القيمــة  دينــار، وهــو ســعر يعلــو بالضعــف عــن 

السوقية لألرض.
المراجعــات  مــن  عنــاء  طــول  وبعــد  وقــال: 

المســتمرة واإلصــرار علــى معرفــة مصيــر )1.6 
قــام  التــي  األرض  وتفاصيــل  دينــار(  مليــون 
رئيــس األوقــاف بشــرائها، اتضــح بأنــه ال يوجد 
فــي حســابات المأتــم أي مبالــغ وأن المبلــغ قــد 

اختفى”.
وأضاف: “وبعد جهد جهيد اتضح إلدارة المأتم 
الجعفريــة  األوقــاف  إدارة  مجلــس  رئيــس  أن 
محســن العصفور هو من قام بالتصرف بشــراء 
فــي  مواجهــة  وبعــد  حــق،  دون  مــن  األرض 

اجتمــاع معــه وبحضــور محاميــه وأمين الســر، 
اعترضنــا علــى التصرف بأموال المأتم من دون 
أخــذ موافقــة مــن المتولــي، وكذلــك اعترضنــا 
على الســعر المبالغ فيه لألرض، وطالبنا بإرجاع 
المبلــغ، وبــدوره رد العصفــور بالقــول )ليس لكم 
حــق لاســتثمار(، وهــذا شــيء من صميــم أمور 
بمطالبــة  قامــوا  أنهــم  “إلــى  مشــيًرا  األوقــاف”، 
إن  األرض، حيــث  بتصحيــح وثيقــة  األوقــاف 
األوقــاف وثقــت الوثيقــة علــى أن األرض لمأتم 
الهملــة مســجد الهملــة، والمفــروض أن األرض 

تكون للمأتم فقط”.
بشــرائها  قــام  التــي  “األرض  أن  المــؤذن  وذكــر 
محسن العصفور تقع في السنابس، وهي عبارة 
 ،44270 الوثيقــة  رقــم  مربعــا،  متــرا   689 عــن 
واتضــح لنا أن ســعر األرض الســوقي 60 دينارا 

للقدم، بينما تم بيع األرض على األوقاف بســعر 
بإجــراء  المــؤذن  وطالــب  دينــارا!!،   120 نحــو 
تحقيــق موســع فــي مســألة شــراء هــذه األرض 
حســابات  مــن  دينــار  مليــون  الـــ1.6  واختفــاء 

المأتم.
هنــاك  أن  المــؤذن  أفــاد  متصــل  وعلــى صعيــد 
فــي  تتمثــل  الشــكوك  تصرفــات تحــوم حولهــا 
قيام إدارة األوقاف الجعفرية في تأجير أراٍض 
تابعة للمأتم بـ 8000 دينار ســنوًيا، بينما ترفض 
تأجيرها لمستثمرين نأتي بهم عن األرض ذاتها 
بـــ 45 ألــف دينــار، ومــن بين المنتفعيــن من هذه 

األراضي شخصيات نيابية.
الهملــة  مأتــم  إدارة  مجلــس  يشــكو  ذلــك  إلــى 
للرجال من عدم تنفيذ إدارة األوقاف الجعفرية 
لألحــكام القضائيــة النافــذة والمتعلقــة بمجمــل 

والواليــة  المأتــم  بوقفيــات  المتعلقــة  القضيــة 
الشرعية والقانونية على المأتم.

وحــذر المؤذن أن الممارســات التي تقوم بها 
إدارة األوقاف الجعفرية أثرت على النســيج 
تتــورع  لــم  اإلدارة  للقريــة؛ ألن  االجتماعــي 
عــن إثــارة الفتن بكلمات حق يــراد بها باطل، 
حيــث قامــت الجعفريــة بحــل مجلــس إدارة 
المأتــم بعــد الخــاف معهــا، وتعييــن مجلس 
إدارة آخــر، رغــم وجــود حكــم قضائــي نافــذ 
بأن الوالية تكون باختيار أعضائه لمن يكون 
صالًحــا للقيــام بشــؤونه حســب نظــر غالبيــة 
أعضــاء المأتــم، ويكــون اختيــار الرئيس عن 
طريــق االنتخــاب الحر المباشــر مــرة واحدة 
فــي  الثابــت  بالطعــن  إال  الفائــز  ينعــزل  وال 
نزاهتــه وصاحيتــه أو باســتقالته أو بموتــه، 

والرئيــس الشــرعي وفًقا لألحــكام هو محمد 
مكــي، لكــن إدارة األوقاف تشــرع في ضرب 
إســفين الفتــن بعزلــه بقــرارات واهيــة رغــم 
وجــود أحــكام قضائيــة نافــذة بحــق واليتــه 

على المأتم.
وعلــى الصعيــد ذاتــه هنالــك حكم قضائــي نافذ 
بــات صــدر فــي 2011 فــي الدعــوى 665/ 2009 
والصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2011، وهذا الحكم 
ينــص علــى أن جميــع أوقــاف المأتم هــي لمأتم 
الهملــة للرجــال فقــط، لكن محســن العصفور لم 
يكتــف بعــدم تنفيــذ الحكم باعتبــاره صادرا من 
أعلــى محكمة اســتئناف عليا شــرعية جعفرية، 
بــل قــام بدق إســفين بين أبناء القرية عبر نشــر 
الفتــن لإليقــاع بينهــم بالرغم مــن معرفته بأنهم 

أبناء عمومه وأخوال.

علوي الموسوي

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية محرر الشؤون المحلية
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لــم تعــد غائبــة األدوار التي تنهض بهــا الصحافة الحديثة وفــي طليعتها معالجة 
القضايا السياسية والثقافية واالقتصادية، وخصوصا اإلشارة إلى مكامن الخلل 
في كل األجهزة. وأحد أدوار الصحافة بالغة األهمية خلق رأي عام مستنير ووعي 
وطني يعزز قيم الوحدة والوطنية والعمل على ترسيخ االستقرار. وللكاتب في 
حقــل الصحافــة دور بــارز فــي النهوض بمهمــة تثقيف المجتمــع واالرتقاء بوعيه 
وتجذير مفهوم التســامح والتآخي بين أفراده. من هنا فإّن الحاجة باتت ملحة 
إلى اإلسراع في إنجاز قانون حديث ومتطور يحفظ للصحافي كرامته ويحفظ 

حقوقه ويتيح له أداء مهامه على أتم وجه.
وفــي رســالة ســموه بمناســبة اليــوم العالمــي لحريــة الصحافــة الــذي يصــادف 
الثانــي مــن مايــو والــذي اعتمد شــعار “اإلعالم من أجــل الديمقراطيــة: الصحافة 
واالنتخابــات فــي زمــن التضليــل اإلعالمي”، أشــاد صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء الموقــر باألثــر المهــم للصحافة ووســائل اإلعالم في بناء وعي الشــعوب 
والمجتمعــات، وأنــه يجــب أن يزداد تطورا ليتناســب مع الطفرات التي يشــهدها 
العالــم فــي مجــال المعلومــات واالتصــاالت وهــو مــا يحتــاج إلــى تحصيــن مهنة 

الصحافة من كل الشوائب التي قد تسيء إلى قيمها النبيلة”.
وهنــاك حاجــة إلــى تكريس حالة من الوعي والنضــج في التعاطي مع ما يطرحه 
الكاتــب مــن آراء بوصفهــا وجهــات نظــر قابلة للتصحيــح وتجنب كل ما يســيء 
إليه. إن المهمة التي ينهض بها الصحافيون تكمن في البحث عن الحقيقة وفي 
ســبيل هــذه الرســالة فإن هناك مــن يلصق بهم صنوفا من المعانــاة ال نظير لها قد 
تفــوق مــا يتعــرض له آخرون في مهن أخرى ومــن هنا فإّن وصف عمل الصحافة 
بالبحــث عــن المتاعــب يبدو صائبا ودقيقا إلى حــد كبير، إذ إّن امتهان هذا العمل 

الشاق هو “االستشهاد على الورق” كما عّبر عنه أحدهم ذات يوم.

الصحافة أداة للتنوير

اليقظة ثم اليقظة
األمــن واالســتقرار، أولويــة اإلنســان فــي هــذا العالــم، وماليين البشــر لألســف يعانون من 
التشــرد واللجــوء والفقــر والهــروب مــن الحــروب والصراعــات بســبب آفــة األزمــات التي 
تختلقهــا األفــكار الشــريرة باســم الثــورات والديمقراطيــة والشــفافية وحقــوق اإلنســان 
وتروجهــا المنظمــات الدوليــة المشــبوهة، ولألســف بعــض الــدول الغربيــة التي مــا فتئت 
تطالــب ببيانــات الخارجيــة االنفتــاح علــى المتربصين باألوطــان، ما يجعلنــا نفتح عقولنا 
وعيوننــا ووعينــا علــى مختلــف المنــاورات والمؤامــرات التــي تحــاك باســم الديمقراطية 
والتــي دفعــت ثمنهــا دول كثيــرة أبرزهــا العراق وســوريا وليبيــا، لذلك مهم جــدًا أن ندرك 
أولوية األمن واالســتقرار، ألنهما شــريان الحياة، وكما أن األمن واالستقرار أولوية، كذلك 
االزدهــار االقتصــادي والرخاء يأتيان بمقدمة األولويات ألنهما مفتاح الســعادة للشــعوب، 

فاالستقرار االقتصادي قاعدة التنمية والبناء.
وبمــا أننــا اليــوم نعيــش بعالم مضطرب وأوضــاع دولية متوترة وتحديات جمة تشــهدها 
منطقــة الشــرق األوســط وخصوًصــا منطقــة الخليــج العربــي بوجــود التهديــد اإليرانــي، 
وخروج قطر عن اإلجماع الخليجي وتحفز الطوابير الخامسة خاليا إيران بالمنطقة، كل 
ذلك يفرض علينا المزيد من االنتباه واليقظة وخصوصا مع بدء سريان تطبيق العقوبات 
علــى النظــام اإليرانــي، وليــس أدل على ذلك مــن افتعال المواجهات بغــزة، وتحرك خاليا 
وميليشــيات إيــران بالعــراق وتصريحــات مقتــدى الصدر، باإلضافــة لتكثيــف التهديدات 

لدول مجلس التعاون، كل ذلك يدفعنا للعمل بوتيرة سريعة وجادة لبناء الجبهة األمنية 
الداخلية والجبهة االقتصادية، لتكون الجبهتان صمام األمان بوجه التحديات والمخاطر.
إن أهــم الخطــوات بالوقــت الحالــي اليقظــة واليقظــة، أكررهــا ألننــا لســنا بــوارد التعرض 
لمؤامــرات إيرانيــة بــدأت تكشــف عن وجههــا القبيح من خالل ما فضح به نفســه مقتدى 
الصــدر، وفضــح معــه الخطــة المعدة لرفع درجة التســخين، لقد كان من الغبــاء أو الحمق 
أنــه تعــرض للبحريــن وقيادتهــا بوقت كانــت فيه إيــران تواجه مصيرا غامضــا ومجهوال، 
فتحركــت طوابيرهــا بالمنطقــة وكانــت تصريحــات الصــدر ومليشــيات الحشــد وكذلــك 
تصاعــد حملــة الهاربيــن بالخــارج كلهــا فضحــت الخطــة وكشــفت أبعادها قبــل أن تنضج 
كمــا يعتقــدون، لهــذا كله البد من وضع يدنــا على الزناد واالنتباه وتشــغيل ماكينة الوعي 

بأقصى طاقتها لمواجهة خبايا ما يدبر.
وبهــذا الوقــت بالــذات أود أن أنبــه لنقطــة غايــة فــي األهميــة وهــي ضــرورة التركيز على 
وحدتنا الوطنية وبناء جبهتنا الداخلية ومعرفة أصدقائنا من أعدائنا، وأخيرًا أعيد وأنبه 
إلــى أن المنطقــة كلهــا اليوم على كف عفريت وال بديل عن تماســك دولنا وشــعوبنا وبناء 

جبهاتنا الداخلية وليحفظ هللا أوطاننا.

تنويرة: اصغ لذاتك وقت الضوضاء وستسمع الحقيقة بوضوح. «
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بلديون يطلبون 

الحصانة... مكاسب 
شخصية أم عمل وطني

أربعــة أعضــاء مــن المجلــس البلــدي بالشــمالية أعطونــا خريطة تفصيليــة لمعنى 
التفاعل مع مشاكل المواطنين ومنهج االنطالق والفهم العميق لمعنى المسؤولية 
الوطنية والبناء المتكامل، وذلك بطلب غريب ألول مرة نسمع عنه، وكأنه سيف 
يضرب رقبة المواطن، طلب ذهلت عندما قرأته في الصحافة وأرجو أن يســمح 
لــي القــارئ بنقــل جزء منه للتدليل على قولي: )طلب 4 من أعضاء المجلس على 
بند ما يستجد من أعمال، لمناقشة طلب إعطاء األعضاء البلديين “حصانة”، على 
غرار زمالئهم النواب المنتخبين، ومبّررات األعضاء األربعة لطلب الحصانة، أنهم 
منتخبون من قبل الشــعب، مثل النواب، إضافة إلى أن أعضاء المجالس البلدية 
يقومون بمتابعة األمور اليومية وعلى احتكاك مباشر مع المواطنين، وهذا ما قد 
يعرضهم لبعض األمور الخطرة والحساسة التي تتطلب حصولهم على الحصانة 
التــي تحميهــم مثــل النــواب، وتمكنهم من القيــام بدورهم الرقابي، وفي الســياق 
ذاتــه، رفــض أحــد األعضاء البلدييــن بالمجلس توجــه األعضاء البلدييــن األربعة 
بالمجلس بطلب الحصانة لهم، معتبرًا أن هذا الطلب يأتي في سياق المكتسبات 
الشــخصية التي لن يســتفيد منها المواطنون شــيئا، وال تتناســب مع وضع العضو 

البلدي المناط به العمل الخدمي فقط(.

علــى  الحصــول  تتطلــب  التــي  والحساســة  الخطــرة  األمــور  بودنــا معرفــة  أوال 
الحصانــة، فهــل القصــد هنــا النــزول إلــى الشــارع واالســتماع بشــكل مباشــر إلــى 
المواطنيــن ومواكبــة األحــداث والمشــروعات الضرورية التي تحتاجهــا المنطقة 
وإعــداد المخططــات التفصيليــة واإلشــراف علــى تأهيل وتطوير البنيــة التحتية 
وغيرهــا مــن المهــام؟ عــن أيــة حمايــة تتحدثــون وممــن وأنتــم من رفع شــعارات 
رنانــة مثــل “نحــن فــي خدمتكــم” و”ســنعمل من أجلكــم” وغيرهــا من الشــعارات، 
هــل تطلبــون الحمايــة مــن المواطنيــن الذيــن انتخبوكــم أم ممن ســينتقد عملكم 
وســيقدم الحجج والبراهين على تقصيركم وتخبطكم والســير خطوة إلى األمام 

وخطوات إلى الوراء. 

من يردد أنشودة العمل الوطني وتكريس الجهود من أجل راحة  «
المواطن وتوفير أفضل الخدمات له، ال يبحث عن المكاسب الشخصية 

واالمتيازات. ما الذي يحصل في المجالس البلدية “يا جماعة”... هناك 
من طالب بالتأمين الصحي والجواز الخاص والسيارة، وآخرون ال يريدون 

العالج في المستشفيات الحكومية، واليوم يريدون “حصانة”.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

لم يلتفت الكبار إلينا، ونحن لم نزل صغارا أو محســوبين من فئة المراهقين في 
مدارسنا أو أحياء مدننا أو قرانا، وهم يمارسون طقوسهم الدينية المقدسة في 
استهالل هالل رمضان! لم يلتفتوا إلينا قُط وهم يؤكدون الرؤية الفلكية للهالل، 
أو العين المجردة أو المسلحة له، والتي جاهدنا لنفهم معانيها بعد أن كبرنا! نعم، 
لم يلتفتوا إلينا وهم مشــغولون بتأدية ما ُكتب عليهم، ثم علينا من أداء واجب 

د بالدليل أو الشاهد أو العين! الصيام في وقته المنظور أو المعلوم المؤيَّ
لــم يلتفتــوا إلينا؛ فهم مشــغولون بترســيخ المعتقــد، والتأكــد جاهدين من صحة 
التوقيــت، وال خــالف وال نقاش حول هذا الموضوع؛ فمنذ وعينا إلى هذه الدنيا، 
وبدأنــا نميــز طبيعــة معتقداتنــا؛ أدركنــا أننــا )نختلــف(، فزمالئي الذين شــاركوني 
فصــل الدراســة ال يصومــون مــع طائفة مــن جماعتي في اليوم نفســه، وأصدقاء 
الطفولــة الذيــن كانــوا يشــقون معــي األزقــة في قريتنــا لهم توقيت عيــد وصيام 
ُمختلفيــن عنــا، وهــذا راجــع – وال جــدال – إلــى االختــالف الفقهــي بيــن طوائــف 

المسلمين، بل الطائفة نفسها!
- لــم يلتفتــوا إلينا ونحن ننقســم في المــدارس والطرقات، ونحن  لكنهــم – وأصــرُّ
نتشظى إلى فريق هنا، في مقابل فريق هناك! كنا صغارا تجمعنا طفولتنا، وعلى 
حيــن غــرة مــن براءتنــا؛ يتهامــس بعضنا إلى بعــض كلمــات الِفرقــة، واالختالف، 
وأنــت معــي وأنــت ال، وهــذا ينتمــي إلينــا، وذاك ال! ومــن دون وعــي منــا ُنشــكل 
جماعات األصدقاء الذين ينحدرون من فئة معينة، تتميز بالتطابق، واالنسجام، 
وتتجاهل ما يختلف عنها، بل قد نبدأ بنسج العداوات مع األطفال اآلخرين، من 

الجماعات األخرى، واآلراء المغايرة والمختلفة عنا!
ليت الكبار، نظروا قليال إلى القامات القصيرة الصغيرة التي تراقبهم، وُتكرر من 
غيــر فهــم أو ُنضــج الكلمات التي يعتقدونها! ليتهــم انتبهوا أن كل طفل منا ليس 
ســوى ُمقلــد، ســيخرج إلــى مجتمــع مفتوح؛ لينقل مــا يدور في محيطــه الصغير، 
ومن دون أن يستوعب، سُيداهمه االختالف الذي سيرسخ لديه مفاهيم الخالف 
حيــن َيشــّب أو يكبــر، وحينهــا الت حيــن منــاص، ولــن تعــدو مؤتمرات التســامح 
الديني ســوى بهرجات شــكلية ال قيمة لها، فهناك وشــم قديم عميق لن تقدر على 

محوه عمليات التجميل )الليزرية(!
يمارســون  وهــم  ومراهقيهــم،  صغارهــم  عــن  غفلــة  فــي  مازالــوا  الذيــن  للكبــار 
االختــالف، بحجــة اختــالف المذاهــب الفقهيــة، ولمــن يتغنى برحمــة االختالف، 
فقــط، وقفــة بســيطة مــع الطفولة التي ُتجــرح براءتها دون أن تلتفتــوا، علموهم 
مــن البيــت مفاهيم االختالف، فهم )يفهمون(، وحواســهم ليســت معطلة، قبل أن 
يتهامســوا فيمــا بينهم، ليؤسســوا – دون إدراك – نزعة الخــالف، التي ال يمحوها 

في المستقبل سوى ماكياج مؤقت!.

أصدقائي ال يصومون معي!

د. زهرة حرم

أثر الفراغ على الشباب 
والمجتمع

يواجــه الشــباب فــي هــذا العمــر الكثيــر مــن المشــاكل التــي نجمــت عــن التقــدم العلمــي، فالمدنيــة 
الحديثــة جعلــت اإلنســان يســتغني عــن كثيــر مــن مظاهــر الحركــة نتيجــة االختراعــات الحديثــة 
والتقــدم التكنولوجــي الســريع، إذ أصبــح اإلنســان يكتفــي ببــذل مجهــود قليــل إلنجاز عملــه، وإذا 
لم يبادر المجتمع إلى معالجة هذه المشــكلة ســيفقد اإلنســان الكثير من لياقته البدنية، وفي أيام 
اإلجــازة الســنوية الصيفيــة للمدارس والجامعات وغيرها، يتســاءل الكثير من الشــباب وخصوصا 
الطــالب عــن كيفيــة قضاء وقت الفراغ بطريقــة بناءة وهادفة تعود على المجتمع بالفائدة، أما إذا 

استغل في نشاط هدام، سينعكس ذلك على المجتمع الذي ينتمي إليه.
لذا يجب أن يدرك كل فرد في المجتمع أهمية النشاطات االجتماعية والرياضية والثقافية وقيمة 
اآلداب والفنون، وقد أصبح وقت الفراغ مشكلة اجتماعية لدى جميع الدول المتقدمة، لذا سارع 
علمــاء االجتمــاع للتغلــب عليهــا بالتضافر مع علمــاء التربية من خالل تقديم أفــكار وحلول علمية 
لمواجهتها، ومن الممكن أن يكون لبرنامج استثمار وقت الفراغ دور فعال إذا ما وضع في االعتبار 

نشر المفاهيم والمبادئ االجتماعية التي ارتضاها المجتمع.
والتخطيط الجيد لبرامج استثمار وقت الفراغ يؤمن قدرا كبيرا من االتجاهات اإليجابية والقيم 
االجتماعية مثل احترام البيئة الطبيعية واالجتماعية، في وقت اشــتدت فيه الحاجة إلى تجنب 
عوامل التلوث البيئي، وفي مجتمعنا العربي ال تزال هناك اتجاهات ترويجية مضادة كاللهو بقتل 
الحيوانات والطيور لمجرد الرياضة باسم رياضة الصيد وكذلك التعدي الصارخ على عناصر البيئة 

الطبيعية مثل رمي القمامة والعبث بالحدائق العامة.
مــن هنــا تبرز أهمية وضع اســتراتيجية الســتثمار وقت الفراغ، تتحــدد معالمها من خالل األهداف 

اآلتيــة: حــق الفــرد فــي اســتثمار وقــت فراغــه بحريــة، وإتاحــة فــرص االختيــار متعددة األشــكال 
وبرامج االســتثمار، ومراعاة مبدأ الكيف في التخطيط الســتثمار وقت فراغ أفراد المجتمع دون 
إهمال الكم، وتضافر جهود المؤسسات الترويحية مع أجهزة الدولة المعنية باألمر إلنجاح برامج 
أنشطة وقت الفراغ، وعلى سبيل المثال يجب أن تتعاون وسائل اإلعالم الجديد بأنواعها بحيث 
تكــون هنــاك ورش عمــل ومحاضــرات مــع خبــراء التربيــة واإلعــالم وعلمــاء االجتمــاع فــي إعداد 
البرامــج اإليجابيــة الفعالــة الســتثمار وقــت فــراغ أفــراد المجتمع. وأن تتعاون األســرة والمدرســة 
فــي وضــع برامــج مقترحــة فــي االســتفادة من الوقت لــدى الشــباب. وعمــل برامج ثقافيــة علمية 
اجتماعيــة وإعالميــة ودينيــة بحيث يكون هناك تعاون وتنســيق بين األنديــة الرياضية والثقافية 
وبيــوت الشــباب ومؤسســات المجتمــع مــع إدارات المــدارس، لوضــع خطــط وبرامــج للشــباب في 

أوقات اإلجازات.

وهنا أجدها مناسبة، ونحن نقترب من أيام اإلجازة السنوية بعد االنتهاء من  «
االمتحانات الدراسية، أن نقوم بتوجيه الشباب إلى ما هو مفيد للمجتمع، 

حتى ال تضيع اإلجازة دون االستفادة منها، وإعادة النظر مرة أخرى في 
اكتشاف مواهب الشباب، بحيث تكون هناك هيئة أو لجنة متخصصة 

بالشباب والتقرب إلى أفكارهم وآرائهم بما يعود بالفائدة على شخصية 
الشباب والمجتمع.

أحمد خليفة الحمادي



bussines
@albiladpress.com 10

بزيــادة بلغــت 4 % مقارنــة مــع الفتــرة ذاتها فــي 2018

أرباح “ABC” بالربع األول

أعلنت مجموعة بنك ABC )المؤسسة العربية المصرفية(، أن األرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة األم بلغت 55 مليون دوالر خالل الربع األول 
2019، أي بزيــادة بلغــت نســبتها 4 % مقارنــة مــع أربــاح الفتــرة المقابلة من العام الســابق البالغة 53 مليون دوالر. وبلغت األرباح قبــل الضرائب 76 مليون دوالر، أي 
أقــل بنســبة 5 % مقارنــة بأربــاح الربــع األول مــن العام الماضي البالغة 80 مليون دوالر، حيث تأثرت بانخفاض قيمة الصرف األجنبي وخصوًصا تراجع ســعر صرف 

الريال البرازيلي بنسبة 14 % مقابل الدوالر. 

 كما بلغ إجمالي إيرادات التشغيل 215 
مليــون دوالر خــال الربع األول 2019 
أميركــي  دوالر  مليــون   211 مقابــل 
الســابق.  العــام  مــن  المقابلــة  للفتــرة 
وقــد ارتفعــت اإليــرادات بنســبة 8 % 
بالعملــة المحليــة، ولكــن هــذه النســبة 
انخفضت إلى 2 % بتأثير تراجع سعر 
صرف الريال البرازيلي مقابل الدوالر. 
واستقر إيراد السهم الواحد عند نفس 
العــام  مــن  المقابلــة  للفتــرة  المســتوى 
الســابق وهــو 0.02 دوالر، فيمــا بلغــت 
مليــون   128 التشــغيلية  المصروفــات 
ماييــن   9 مقــداره  بارتفــاع  دوالر، 
مــن  األول  الربــع  عــن   %  8 أو  دوالر 
العــام الســابق وذلــك بســبب التضخــم 
المبــادرات  فــي  االســتثمار  ومواصلــة 
تعزيــز  إلــى  الهادفــة  االســتراتيجية 

أعمال البنك. 
الديــون  مخصصــات  صافــي  وبلــغ   
المتعثــرة 11 مليــون دوالر للربع األول 
 12 مــع  مقارنــة  الجــاري،  العــام  مــن 
العــام  مــن  األول  للربــع  دوالر  مليــون 
الماضــي، وهــذه المخصصــات بشــكل 
عــام كانــت فــي نطــاق توقعاتنــا لكلفة 
االئتمان، كما تعكس اإلدارة المحافظة 

والفعالة للمخاطر في البنك.
واســتقرت نســبة الديون المتعثرة إلى 
إجمالــي القــروض عنــد مســتواها فــي 
نهايــة العــام الســابق وهــي 4 %، ولكن 
تنخفــض هــذه النســبة إلــى 3.1 % إذا 
ُأخــذ فــي الحســبان الديــون المتعثــرة 
القديمــة التــي تــم وضــع مخصصــات 
كاملة لها. وظل إجمالي نسبة التغطية 
مســتواه  عنــد  االئتمانــي  للتعــرض 

المريح البالغ 97 %.
دوالر  ماييــن   10 الضرائــب  وبلغــت 
خــال الربــع األول، مقارنة مع ضرائب 
األول  للربــع  دوالر  مليــون   14 بلغــت 
من العام الماضي وذلك بســبب تراجع 

ســعر  وتأثيــر  الضرائــب  قبــل  األربــاح 
الصرف األجنبي.

إلــى  العائــد  الشــامل  الدخــل  بلــغ  كمــا 
مليــون   89 األم  الشــركة  مســاهمي 
دوالر، مقابل 50 مليون دوالر ُســجلت 
وُيعــزى   ،2018 المقابلــة  الفتــرة  فــي 
ذلك أساًســا إلــى حركة القيمــة العادلة 
بالقيمــة  المدرجــة  الديــن  لســندات 
الشــامل  الدخــل  خــال  مــن  العادلــة 

اآلخر. 

 الميزانية العامة

المجموعــة  بلــغ إجمالــي موجــودات 
مــارس   31 فــي  دوالر  مليــار   29.9
2019، مقارنــة مــع 29.5 مليــار دوالر 
واســتقرت   .2018 العــام  نهايــة  فــي 
القروض والســلفيات عند 14.9 مليار 
دوالر، مما يعكس تركيزنا المتواصل 
على اإلدارة الحذرة للميزانية العامة.

 وبلغت الودائع 21.2 مليار دوالر في 
أعلــى  أي   ،2019 األول  الربــع  نهايــة 
بمقــدار 0.5 مليــار دوالر عــن حجمهــا 
فــي نهاية العــام الماضــي البالغ 20.7 
ودائــع  ارتفعــت  دوالر، حيــث  مليــار 

دوالر  مليــار   16.4 مــن  العمــاء 
وحافظــت  دوالر.  مليــار   17.2 إلــى 
مســتويات السيولة على قوتها حيث 
الســيولة  تغطيــة  نســبة  تجــاوزت 
ونســبة الســيولة المســتقرة الصافيــة 
وفــق متطلبــات اتفاقية بــازل الثالثة 
100 %، وبلغــت نســبة الموجــودات 
وهــي   ،% 58 الودائــع  إلــى  الســائلة 

نسبة مريحة.
كذلــك بلغــت نســبة الفئــة األولــى من 
بلغــت  كمــا   ،%  16.6 المــال  رأس 
المــال  رأس  لكفايــة  الكليــة  النســبة 

.% 17.3
وقال رئيس مجلس اإلدارة، الصديق 
عمــر الكبيــر “إن النتائــج المالية للربع 
األول تعكــس البدايــة الجيــدة ألداء 
فإننــا  ذلــك  ومــع  العــام.  هــذا  البنــك 
ســنحافظ على حذرنــا، خصوًصا في 
ظــل المنظور غيــر الواضح لألوضاع 
والتغيــرات  الرئيســية  أســواقنا  فــي 
العالميــة.  األســواق  اتجاهــات  فــي 
التركيــز علــى تعزيــز  كمــا ســنواصل 

قــوة وكفــاءة المجموعــة مــن خــال 
الحفــاظ علــى ميزانيــة عامــة قويــة 
لمخاطــر  وحــذرة  حصيفــة  وإدارة 
االئتمان. وقد نوهت وكالة التصنيف 
االئتماني ســتاندرد أند بورز إلى هذا 
التركيــز في تقريرهــا األخير ورفعت 
منظور التصنيف االئتماني للبنك إلى 

 .”-BBB مستقر بدرجة
وُيعــد بنــك ABC من البنــوك الدولية 
الرائــدة فــي منطقة الشــرق األوســط 
لعمائــه  ويقــدم  إفريقيــا  وشــمال 
المنتجــات  مــن  مبتكــرة  مجموعــة 
والخدمــات الماليــة تشــمل الخدمات 
المصرفية للشركات وتمويل التجارة 
الدولية وتمويل المشــاريع والتمويل 
المهيــكل وترتيب القــروض المجمعة 
المــال  وأســواق  الخزانــة  ومنتجــات 
اإلســامية.  المصرفيــة  والمنتجــات 
كما يقدم البنــك الخدمات المصرفية 
البنــوك  مــن خــال شــبكة  بالتجزئــة 
التابعــة له في األردن ومصر وتونس 

والجزائر.

ABC المنامة - بنك

26 مليون دينار لتغطية 
صكوك تأجير قصيرة األجل

أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي بأنه 
 ISIN( 165 تمــت تغطية اإلصــدار رقم
صكــوك  مــن   )BH0001B057C9
التأجير اإلســامية الحكومية قصيرة 
األجل التي يصدرها مصرف البحرين 
المركــزي نيابــة عن حكومــة البحرين. 
وتبلــغ قيمة اإلصــدار 26 مليون دينار 
بحرينــي لفتــرة اســتحقاق 182 يوًمــا 
تبــدأ فــي 9 مايــو 2019 إلــى 7 نوفمبر 
لهــذه  المتوقــع  العائــد  ويبلــغ   .2019
الصكــوك 3.70 % مقارنة بســعر 3.95 
% لإلصــدار الســابق بتاريخ 11 أبريل 
تغطيــة  تمــت  قــد  بأنــه  علًمــا   ،2019

اإلصدار بنسبة 623 %.

المنامة - المصرف المركزي

المنامة - بورصة البحرين

أقفــل مـــؤشر البحريـــن العــام أمــس الثاثاء عنــد مســتوى 1,441.71 بارتفــاع وقدره 
4.10 نقطة مـقارنـــة بإقفالـــه يوم اإلثنين، في حين أقفل مؤشر البحريـــن اإلسامـــي 
عند مستوى 793.79 نقطة حيث حافظ على مستوى إقفالـه مقارنـة بـإقـفـالـه السابـق.
 وتداول الـمستثـــمرون 5.42 مليون سهم، بقيـــمة إجـمـالية قدرها 1.64 مليون ديـنـار، 
تـــم تنفيذهــا مــن خــال 102 صفقــة، حيث ركز الـمستثـــمرون تعاماتـــهم على أســهم 
قطاع البنوك التجارية التي بلغت قيـــمة أسهمه الـمتداولـــة 836.63 ألف ديـنـــار أي ما 
نســبته 50.90 % من القيـــمة اإلجـمـــالية للتداول وبكـــمية قدرها 2.62 مليون ســهم، 
تـــم تنفيذهــا مــن خــال 37 صفقــة. وجاء البنك األهلــي المتحد في الـمركـــز األول، إذ 
بـلغت قيـمة أسهمه الـمتداولـة 797.02 ألف ديـنـار أي ما نسبته 48.49 % من إجـمـالـي 
قيـمة األسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 2.53 مليون سهم، تـم تنفيذها من خـال 26 
صفقة. أمـــا الـمركـــز الـثـاني فكـان لـــشركة )بتلكو( بقيـمة قدرها 520.16 ألف ديـنـار أي 
ما نسبته 31.65 % من إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 1.58 مليون 
ســهم، تـــم تنفيذها مـــن خـــال 35 صفقة. ثـــم جاءت مجموعة جي اف اتش المالية 
بقيـــمة قدرهـــا 98.23 ألف ديـنـــار أي ما نســبته 5.98 % من إجـمـالـــي قيـــمة األســهم 

الـمتداولـة وبكـمية قدرها 965 ألف سهم، تـم تنفيذها من خال 7 صفقات.
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دوالر مليون 

“السالم” يمول 6 آالف وحدة سكنية بـ80 مليون دينار
ــر “مـــــزايـــــا” ــ ــب ــ ــر فـــــي إيـــــجـــــاد حــــلــــول مـــتـــنـــوعـــة ع ــمـ ــتـ ــسـ الــــمــــصــــرف مـ

 قــال نائــب الرئيــس التنفيــذي لمصرف الســالم - البحرين، أنور مراد، إن المصــرف مّول وحدات 
ســكنية ال تقل عن 6 آالف مســكن بقيمة 80 مليون دينار  في برنامج “مزايا” بالتعاون مع وزارة 

اإلسكان.

اســتثمارات  يملــك  ال  المصــرف  أن  وأضــاف   
فــي  البنــوك  أكبــر  مــن  ولكنــه  ــا  حاليًّ عقاريــة 
ل األفــراد المســتفيدين من  البحريــن التــي تمــوِّ
االجتماعــي  الســكن  تمويــل  )برنامــج  “مزايــا” 
ســابقًا(، مبيًنا أنه تم التمويل ألكثر من مشــروع 
منهــا حوالــي 3 آالف وحــدة فــي مشــروع “ديار 

المحرق” وأيًضا في “جناين الهملة” وغيرها. 
ا مســؤوالً نحو   وتابــع: “باعتبارنــا مصرًفــا محليًّ
تطويــر المجتمعــات، نحن ســعداء بتوقيع هذه 
الشــراكة مــع بنــك اإلســكان الــذي يســتمر فــي 
تقديــم دور اجتماعــي فعــال لتطويــر العقــارات 
السكنية المصممة خصيًصا لتوفير االحتياجات 
الســكنية والمتطلبــات للمواطنيــن البحرينيين. 

وســنواصل فــي التزامنــا لدعــم مبــادرات وزارة 
اإلســكان وبنــك اإلســكان الــذي يعــّزز مــن رؤية 
والمســؤولية   2030 االقتصاديــة  البحريــن 
االجتماعيــة مــن خــال تقليص قائمــة االنتظار 

لطلبات اإلسكان من قبل األسر البحرينية”.
 وأوضح “أن الشراكة ستمكن جميع المواطنين 
المؤهليــن للحصــول على تمويل وحدة ســكنية 
لدينــا  التمويــات  حلــول  مــن  واالســتفادة 
والمتوافقــة مع أحكام الشــريعة اإلســامية مما 
ستسهل الحصول على التمويل الازم لتحقيق 
إلــى فتــح  امتــاك المســكن المائــم باإلضافــة 
المجال لعمائنا لاستفادة من تشكيلة خدماتنا 

المصرفية المميزة”.

 
الســام-البحرين  “مصــرف  أن  مــراد  وأضــاف 
مســتمر فــي إيجــاد وتقديــم مجموعــة متنوعة 
والخدمــات  الماليــة  الحلــول  مــن  ومبتكــرة 
احتياجــات  جميــع  لتلبيــة  المرنــة  المصرفيــة 
ربــح  معــدالت  علــى  تشــمل  والتــي  عمائنــا 
تنافســية وشــروط تمويليــة مرنــة، عــاوة على 
ذلــك، بــدون دفعــة مقدمة على المبلــغ المدعوم 
مــن قبل حكومة البحرين، ويمكنهم االســتفادة 

أيًضــا من زيادة قيمة التمويل على التســهيات 
التمويلية المدعومة”.

 وقال إن “هناك شراكة ناجحة مع بنك اإلسكان 
مــن خــال برنامــج مزايا اإلســكاني، وإن ســعي 
مــن  العمــاء  احتياجــات  لتلبيــة  المصــرف 
المستفيدين من المبادرات الحكومية لإلسكان، 
يأتــي تماشــًيا مــع مســئوليتنا االجتماعيــة نحو 
المؤهليــن  ندعــو  أن  نــود  هنــا،  ومــن  الوطــن. 

لبرنامــج الســكن االجتماعي “مزايا” لاســتفادة 
مــن الحلــول التمويليــة التــي يقدمهــا مصــرف 
الســام-البحرين من أجل تحقيق أحامهم في 

امتاك منزل”.

 توفير المستندات والمالءة المالية

علــى  الحصــول  اتفــاق  اســتكمال  ويتطلــب   
تمويــل “مزايا”، اســتيفاء المتطلبــات اإلجرائية 

والقانونيــة الازمــة وتطبيق معايير اســتحقاق 
المســتندات  توفيــر  ذلــك  ويشــمل  التمويــل. 
والبيانــات الخاصــة بالتمويــل والمســتفيد مــن 
المــاءة  توافــر  مــن  التأكــد  وكذلــك  التمويــل، 
المالية لدى المستفيد بما يضمن سداد التمويل.

زينب العكري

أنور مراد 

الشراكة بين 
“السالم” 

و“اإلسكان” تعّزز 
الرؤية االقتصادية 

 2030

قــال محللــون إن هنــاك 5 عوامــل مــن الممكــن أن تدفع أســواق األســهم الخليجيــة للمزيد من الهبوط خالل جلســات األســبوع 
الجــاري، وذلــك بعد الهبوط الذي شــهدته األســواق العالمية بســبب اشــتعال الحــرب التجارية بين الواليــات المتحدة والصين 
من جديد.  وبنهاية جلسة االثنين، شهدت معظم أسواق األسهم بدول الخليج تراجًعا وفي مقدمتها السوق السعودية التي 

هبطت ألدنى مستوياتها في ثمانية أشهر، متأثرة بعمليات بيع لجني األرباح في أسهم البنوك. 

 وأوضح إبراهيم الفيلكاوي االستشــاري 
االقتصــادي بأســواق المــال أن األســواق 
الخليجيــة تعاني الضغط وتشــهد اتجاه 
مراكزهــم  مــن  التخلــص  المتداوليــن 
باألســهم بعــدة عوامــل أبرزهــا مواصلــة 
الهبــوط الحــاد بأســواق األســهم العالمية 
وال ســيما األميركية التي شهدت االثنين 

تراجًعا ملحوًظا.
وأضــاف أن مــن العوامــل المؤثــرة هــي 
عــدم الوضــوح بشــكل كبير بشــأن نجاح 
هدنــة الحــرب التجاريــة بيــن الواليــات 
مــا  وهــو  والصيــن  األميركيــة  المتحــدة 

المســتثمرين  تحــركات  علــى  ســلًبا  أّثــر 
األجانب باألسواق الخليجية.

 وتوقع أن تشهد األسواق خال األسبوع 
الجــاري تــداوالت أكثــر حــذًرا فــي ظــل 
اســتثماراتهم  مــن  المســتثمرين  خــروج 
باألســهم واالتجاه نحو مراقبة األوضاع 
أو  التجــاري  وبالشــأن  بأميــركا  ســواء 
االنتخابات الرئاســية التي ستقبل عليها 

الواليات المتحدة الفترة المقبلة.
 وتعنــي الحــرب التجاريــة خســارة أكبــر 
اقتصاد دول بالعالم لمليارات الدوالرات، 
فيمــا تلقــي بظالهــا أيًضــا علــى شــركات 

في بلدان أخرى مثل اليابان وألمانيا.
الــذي  الحــذر  الرغــم مــن بعــض   وعلــى 
جمــال  أن  إال  المنطقــة  أســواق  أصــاب 
هنــاك  إن  قــال  المالــي  المحلــل  عجــاج، 
اســتمراًرا لزخــم تعامــات المســتثمرين 
باألســهم  والمؤسســات  األجانــب 
اإلماراتيــة  مقدمتهــا  وفــي  الخليجيــة 
التــي ينظــر إليها أنهــا فرصة اســتثمارية 
متميــزة، خصوًصــا مــع وصــول األســعار 

لمستويات مغرية للشراء.
 ولفــت إلــى أن هنــاك انتظــاًرا مــن بعض 
النتائــج  بقيــة  عــن  لإلعــان  المحافــظ 

الفصليــة للشــركات المدرجــة حتــى يتــم 
اتخاذ قرار الدخول مرة أخرى.

التــي  التصحيــح  عمليــة  أن  وأضــاف 
اإلماراتيــة  الماليــة  األســواق  تشــهدها 
كانــت متوقعــة بعدمــا شــهد شــهر أبريــل 
لألســهم  متواصــاً  صعــوًدا  الجــاري 
الكبــرى، خصوًصــا تلك األســهم المدرجة 
بقطــاع البنــوك التــي وصلت إلــى مرحلة 

“التشبع”.
 ورّجــح اتجــاه معظــم المؤسســات لبناء 
مراكز مالية جديدة تســتطيع من خالها 
الســعرية  المســتويات  مــن  االســتفادة 
األســهم  علــى  خصوًصــا  المتميــزة، 

الصغيرة والمنتقاة.
القويــة فــي األســهم  التراجعــات   وعــن 
الســعودية، قــال محلــل األســواق المالية 

محمــد الميمونــي إن مــا يحدث بالســوق 
الســعودي نتيجــة لعمليــات جنــي أربــاح 
وتصحيــح قويــة، مبيًنا أن أســهم البنوك 
أتــت على رأس عملية التصحيح وســط 
تزايد التوقعات بعدم رفع أسعار الفائدة 

في المستقبل القريب.
رمضــان  شــهر  دخــول  مــع  إنــه  وقــال   
وخصوًصــا فــي جلســات العشــر األوائــل 
من الشــهر الفضيل ووجود أســعار النفط 
عنــد مســتويات ضعيفــة فإن تلــك تعتبر 

فرصة مثالية لجني األرباح باألسهم.
يفضلــون  مســتثمرين  هنــاك  أن  وأكــد   
ــا انتظــار األنباء عن الشــركات التي  حاليًّ
مســتقبلية  مشــاريع  أو  أحداًثــا  تنتظــر 
أو نتائــج ماليــة التــي تعتبــر لهــا الكلمــة 
ســيما  وال  الخليجيــة  باألســواق  العليــا 

ا. بالسعودية حاليًّ

دبي - مباشر

هل تتأثر البورصات الخليجية بهبوط األسواق العالمية؟

الصديق عمر الكبير
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أشــاد رئيس مجلس إدارة جمعية المؤسســات الصغيرة والمتوســطة البحرينية عبدالحســن الديري بالقرارات التي صدرت من 
مجلــس الــوزراء فــي غــرة شــهر رمضان المبارك والتــي تصب جميعها لصالح صغــار التجار في المملكة.  وقال: “نحن ســعيدون 
بهذه القرارات الصائبة والتي تأتي في االتجاه السليم وفي الوقت الصحيح، واآلن مع حلول الشهر الفضيل حقيقة مثل هذه 

القرارات من القيادة ومن سمو رئيس الوزراء تأتي بالوقت المناسب من أجل التسهيل على كاهل صغار التجار”.

ــذه اســتــجــابــة مـــن الــقــيــادة  ــاف “هــ ــ وأضـ
ــيــس الـــــوزراء لــشــكــاوي ومــطــالــبــات  ورئ
قطاع المستثمرين وأصحاب المؤسسات 
ويجب  كاهلهم،  على  للتسهيل  الصغيرة 
أن  الــقــرار:  لهذا  جهتان  هناك  يكون  أن 
المطالبات  بتسليم  تسريع  هناك  يكون 
الصغيرة  المؤسسات  ألصحاب  المالية 
أن يكون  والمتوسطة، ومن جهة أخرى 
الحكومية  لــلــمــطــالــبــات  تقسيط  هــنــاك 
هذا  يأتي  إذ  الفئة،  هــذه  على  والبنكية 
المهم  بالدور  الحكومة  من  إيماًنا  القرار 
يمثل  أنه  نعرف  كما  حيث  القطاع  لهذا 
ما نسبته 99 % من المؤسسات العاملة 
وبالتالي هي العمود الفقري ألي اقتصاد 

وطني”.
مشترك  نجاح  هو  النجاح  أن  وأوضــح   
ينعكس  أن  البد  القطاع  هذا  فشل  وإذا 
ذلــك على االقــتــصــاد الــوطــنــي، لــذلــك ال 
والقطاع  المؤسسات  لهذه  الفشل  نريد 
ــديــري  ــوطــنــي. وتـــقـــدم ال واالقـــتـــصـــاد ال
ــارة وصــنــاعــة  ــجـ ــى غـــرفـــة تـ ــ بــالــشــكــر إل
البحرين لجهودها في هذا المجال وكل 
جمعية  أكــانــت  ســـواء  الفاعلة  الــجــهــات 
الــمــؤســســات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة أم 
الوطنية  الــلــجــنــة  أم  األخــــرى  الــجــهــات 
ألجندة األعمال التي تقدمت بمقترحات.

 وأشار إلى أن الغرفة اآلن تأخذ دورها 
الطبيعي كممثل عن التجار بكل فئاتهم 

الصغيرة  المؤسسات  أصــحــاب  السيما 
والمتوسطة وبخاصة صغار المستثمرين 
والمؤسسات متناهية الصغر التي تشكل 
الــعــامــلــة  الــمــؤســســات  77 % مـــن عـــدد 
ا كبير  بالتالي النسبة كبيرة وتأثيرها جدًّ
علينا  ولــزاًمــا  الــوطــنــي،  االقــتــصــاد  على 
يــعــانــونــه من  ومـــا  فــي مشاكلهم  الــنــظــر 

أزمات.
 ودعا أن تأخذ توجيهات رئيس الوزراء 
طريقها للتنفيذ السريع حيث إن “الوقت 
ليس في صالحنا بالتالي يجب أن تكون 
النهضة  فــي  فــاعــاً  شــريــًكــا  المؤسسات 
أجل  مــن  الجميع  بتكاتف  االقــتــصــاديــة 

النهوض باالقتصاد الوطني”.
البحرين  رئيس جمعية  أكد   من جانبه، 
لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 
أحــمــد الــســلــوم، أن الـــقـــرار الـــصـــادر من 
مجلس الوزراء بشأن جدولة المتأخرات 
التجار  على  اإليجابي  األثــر  له  سيكون 
المتعثرين والمؤسسات الصغيرة عموًما.
 وأضـــاف أن الــقــرار الـــذي جــاء مــع أول 
المبارك يأخذ في  يوم في شهر رمضان 
والظروف  العوامل  من  العديد  اعتباره 
ــاع  واألوضــ المحلي  بــالــســوق  المتعلقة 
االقتصادية للتجار الذين يعانون بشكل 
ــا  واضــــح بــســبــب تــبــاطــؤ الــنــمــو إقــلــيــمــيًّ
ــرة مما  ــيـ ــا فـــي الـــســـنـــوات األخـ ــمــيًّ وعــال

ينعكس مباشرة على السوق المحلية.
 وثّمن السلوم توجيهات رئيس الوزراء 
الرسوم  مبالغ  مــن  المتأخرات  بجدولة 
على  والمتراكمة  المستحقة  والخدمات 
دفعات  على  وتقسيطها  التجار  صــغــار 
مــيــســرة تــصــل إلـــى 24 شـــهـــًرا، كــمــا أمــر 
بالمواعيد  بااللتزام  الحكومية  الجهات 
حسب  الخاص  للقطاع  للدفع  المحددة 

المعتمد..  العمل وحسب االتفاق  طبيعة 
المركزي  البحرين  مصرف  كّلف  وكذلك 
البحرين  مصارف  جمعية  مع  بالتنسيق 
التسهيات  من  مزيد  تقديم  في   للنظر 
االئتمانية التي تمنح للشركات الصغيرة 

والمتوسطة. 

“سيدات األعمال”: القرار  تضمن 

الكثير من القضايا المهمة 

مـــن جــهــتــهــا، أكــــدت جــمــعــيــة ســيــدات 
األعمال البحرينية على أهمية القرارات 
التي صدرت عن مجلس الوزراء الموقر 
 بخصوص دعم صغار التجار وأصحاب 
مؤكدًة  البحرين،  فــي  األعــمــال  ورواد 
األمور  العديد من  الــقــرارات شملت  أن 
 والقضايا المهمة التي كانت محل طلب 
واهتمام من الشارع التجاري البحريني. 
  وثـــمـــنـــت رئـــيـــســـة الــجــمــعــيــة ســيــدة 

توجيهات  جــنــاحــي،  أحـــام  األعـــمـــال، 
الملكي  السمو  صاحب  الـــوزراء   رئيس 
خليفة،  آل  ســلــمــان  بــن  خليفة  األمــيــر 
الرسوم  مبالغ  من  المتأخرات  بجدولة 
والـــخـــدمـــات الــمــســتــحــقــة والــمــتــراكــمــة 
على  الــتــجــار  وتقسيطها  صــغــار  عــلــى 
دفــعــات مــيــســرة تــصــل إلـــى 24 شــهــرًا، 
وكذلك ما تفضل به سموه من توجيه 
بااللتزام  بالمواعيد  الحكومية  الجهات 
الخاص حسب  للقطاع  للدفع  المحددة 
طبيعة العمل وحسب االتفاق المعتمد، 
وكذلك تكليف سموه لمصرف  البحرين 
بالتنسيق مع جمعية مصارف  المركزي 
من  مــزيــدًا  تقديم  فــي  البحرين  للنظر 
الـــتـــي تمنح  االئــتــمــانــيــة  الــتــســهــيــات 

 للشركات الصغيرة والمتوسطة. 
ــت جــنــاحــي فــي بــيــان صــــادر عن   وقــال
والتي  الــقــرارات  هــذه  “جميع  الجمعية 
وزارات  شملت  ــرارات  قـ  8 عــددهــا  بلغ 
وجــهــات  حــكــومــيــة عـــدة وصــبــت كلها 

البحرين  في  التجار  صغار  صالح  في 
حركة  على  كبير  مــردود  لها  وسيكون 
الـــتـــجـــارة فـــي الـــســـوق  الــمــحــلــي، وقــد 
المست جميعها مطالب حقيقية طالما 
نــــادى بــهــا الــتــجــار ســــواء عـــن طــريــق 
األهلية  الجمعيات  أو  الــتــجــارة  غــرفــة 
ــى أن هــذه  ــ ــاديـــة، مــشــيــرة إل ــتـــصـ  االقـ
القرارات تحمل بشائر الخير الرمضانية 

للقطاع التجاري البحريني”. 
 وشددت جناحي على أن الجمعية تثمن 
هذه القرارات التي تصب في صالح عدد 
كبير من عضواتها من رائدات  األعمال، 
ــــرســــوم ومــنــحــهــن  ــة ال ــدولـ ــة جـ ــاصـ وخـ
القروض  صعيد  على  كبيرة  تسهيات 
منها  البنكية، وهي مشكلة طالما عانى 
تشدد  مع  األعمال  ورواد  التجار   صغار 
المصارف في الضمانات والشروط، آملًة 
الــبــحــريــن  الــمــركــزي  مــصــرف  ينجح  أن 
جمعية  مــع  بالتعاون  المهمة  هــذه  فــي 

المصارف البحرينية”. 

فعاليات تشيد بقرار جدولة الرسوم المتأخرة لصغار التجار
ــة ــي ــل ــح ــم ــوق ال ــ ــ ــس ــ ــ ــاع وال ــ ــط ــ ــق ــ أكـــــــــدوا أثــــــــره اإليــــجــــابــــي عـــلـــى ال

نّظمــت جمعيــة مصــارف البحريــن “الملتقى الحواري المفتوح 2019” وذلك تحت رعاية مصرف البحرين المركزي، وبحضور كل من محافظ 
المصــرف رشــيد المعــراج، ورئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة عدنان يوســف، والرئيس التنفيذي للجمعية وحيد القاســم، وجمعا من الرؤســاء 

التنفيذيين والقيادات المصرفية في البنوك والمؤسسات المالية في البحرين.

وقّدم المعراج االجتماع عرًضا حول برامج 
المضي  أجــل  مــن  المركزي  المصرف  ورؤى 
المالي والمصرفي،  القطاع  قدًما في تطوير 
بــأداء  واالرتــقــاء  ريــادتــه،  على  والمحافظة 
المستويات  إلى  المالية  والمؤسسات  البنوك 

المنشودة.
العمل  على  المركزي  المصرف  وأكد حرص   
ــل مــواصــلــة الــنــهــوض  مــع الــجــمــعــيــة مــن أجـ
النوعية  المبادرات  على  والوقوف  بالقطاع، 
التي تنفذها بنوك ومؤسسات مالية من أجل 

تطوير العمل المصرفي.
 ”2019 المفتوح  الحواري  “الملتقى  وناقش   
الكبير  التقدم  بينها  من  المحاور  من  جملة 

تطبيقات  على صعيد  البحرين  تحرزه  الذي 
المصرفي،  العمل  فــي  المالية  التكنولوجيا 
واستعرض  المصرفية.  الخدمات  وتطوير 
بشأن  المحرز  التقدم  خاص  بشكل  الملتقى 
ــتــي  الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة الــمــفــتــوحــة وال
ــطــريــق أمــــام مــنــتــجــات وخــدمــات  تــفــتــح ال
الصغيرة  والشركات  العماء  تساعد  جديدة 
والمتوسطة في الحصول خدمات مصرفية 

بسرعة وكفاءة.
عدنان  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  وأكد   
يوسف أن “الملتقى يكتسب هذا العام أهمية 
خــاصــة كــونــه يــأتــي تــزامــنــا مـــع احــتــفــاالت 
تأسيس  عــلــى  عـــام   100 بـــمـــرور  الــبــحــريــن 

فرصة  يمثل  وبما  فيها،  المصرفي  القطاع 
كــبــيــرة إلبــــراز دور الــقــطــاع الــمــصــرفــي في 
البحرين في التنمية االقتصادية المستدامة 
ا  وإقليميًّ ا  محليًّ الريادية  لمكانته  والترويج 
مساهمة  لــعــرض  مهمة  ومناسبة  ــا،  وعــالــمــيًّ
ــبــحــريــن عبر  ــي ال ــاعــة الــمــصــرفــيــة فـ ــصــن ال
التنمية  بــرامــج  تمويل  فــي  طويلة  ســنــوات 
في المنطقة ودول العالم، إضافة إلى تأكيد 
المصرفية  للصناعة  االجتماعية  المسؤولية 
المجتمع وإقامة مختلف  ودورها في تنمية 
ــخــيــريــة والـــمـــراكـــز الــصــحــيــة  الـــمـــشـــاريـــع ال

والتعليمية وغيرها. 
على  الجمعية  حــرص  عــن  يوسف  وأعـــرب   

من  الملتقى  خــال  طرحه  جــرى  مــا  متابعة 
مواضيع وقضايا ذات أهمية كبيرة للنهوض 
البحرين،  في  والمصرفية  المالية  بالصناعة 
جهود  من  الشركاء  جميع  يبذله  بما  مشيًدا 

من أجل تعزيز ريادة هذا القطاع.
“الملتقى  أن  القاسم  وحيد  أكد  جانبه،  من   
النهوض  الجمعية  مواصلة  إطــار  في  يأتي 
تبني مختلف قضايا وتحديات  بدورها في 

على  وطرحها  والمصرفي،  المالي  القطاع 
طاولة النقاش بين جميع الشركاء وأصحاب 
األداء  قياس  بعمليات  والــقــيــام  المصلحة، 
“نــرمــي  ــال  وقـ الــتــوجــيــه،  ــادة  وإعــ والتقييم 
نتائج  متابعة  إلــى  الملتقى  هــذا  خــال  مــن 
وقياس  الماضي،  العام  ملتقانا  وتوصيات 
معا،  تحقيقه  من  تمكنا  الــذي  اإلنــجــاز  مــدى 
مــواصــلــة استكشاف  أجــل  مــن  والــعــمــل معا 

الفرص الناشئة، وتجاوز التحديات”.
البحرين  مــصــارف  جمعية  أن  إلــى  وأشـــار   
ا انطاًقا من دورها  تنظم هذا الملتقى سنويًّ
كــمــنــصــة تــجــمــعــنــا جــمــيــًعــا مـــن أجـــل تــبــادل 
ــتــجــارب والــخــبــرات وكــذلــك الــعــمــل على  ال
واستراتيجيات  رؤى  تحقيق  في  المشاركة 
الدقيقة  االحــتــيــاجــات  ومناقشة  البحرين، 

للقطاع المصرفي.

المنامة - جمعية المصارف

السنابس - الغرفة

“الحواري المفتوح” يناقش تعزيز الخدمات المصرفية

جانب من الملتقى الحواري المفتوح 2019

جناحي: القرار 
المس مطالب 

حقيقية... 
ورائدات األعمال 
أول المستفيدين

قرار سمو رئيس 
الوزراء جاء في 

الوقت المناسب 
أحالم جناحيعبدالحسن الديريأحمد السلوم

أمل الحامد

رحمة: استقرار أسعار السلع في رمضان

أكد الوكيل المساعد للتجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة حميد 
رحمــة اســتقرار أســعار الســلع الغذائيــة فــي شــهر رمضــان خالل الســنوات العشــر 

الماضية.

ــح رحــمــة لــلــصــحــافــيــيــن مــؤخــرا  ــ وأوضـ
الــمــواد  تــجــار  مــع  اجتمعت  الــــوزارة  أن 
الغذائية في البحرين؛ للتأكيد على توفر 
جميع السلع المهمة لشهر رمضان المبارك 
وتوصيلها  المناسبة  والكيفية  بالكمية 

سائدة  تنافسية  وبأسعار  للمستهلكين 
في الشهر الفضيل.

الحمات  تكون  أن  ضــرورة  إلــى  ولفت 
الترويجية التي تمارسها جميع المحات 
التجارية )سوبر ماركت وهايبر ماركت( 

متوافقة حسب االشتراطات والقوانين، 
وأن يــكــون هــنــاك مــقــارنــة بين األســعــار 

القديمة والمخفضة.
ــفـــاع أســـعـــار الــســلــع فـــي شهر  وعـــن ارتـ
رمضان، أوضح رحمة أن االرتفاع عائد 
ــطــلــب وحــجــم وجـــود  إلـــى الـــعـــرض وال
السلعة وشحها أو البضاعة نفسها، الفًتا 
إلى أن السنوات العشر األخيرة “الحظنا 
ــار فـــي شــهــر مــضــان  ــ ــع ــرار األســ ــقـ ــتـ اسـ

المبارك”.

مــع عــدٍد مــن تجار  وكــان رحمة اجتمع 
الباد؛  في  والغذائية  التموينية  المواد 
المحات  جاهزية  على  للوقوف  وذلــك 
التجارية لشهر رمضان الكريم، وضمان 
والمحافظة  كـــاٍف  بشكل  السلع  تــوافــر 
ــار، إضـــافـــة إلــى  ــعــ عــلــى اســـتـــقـــرار األســ
الخاصة  الترويجية  الــعــروض  مناقشة 

بالشهر الفضيل.
الــضــوء  وتـــم خـــال االجــتــمــاع تسليط 
أصناف  جميع  تــوافــر  مستجدات  على 

الرمضانية  وخــاصــًة  الــغــذائــيــة  الــمــواد 
منها، حيث أكد مسؤولو هذه الشركات 
الــمــواد  هــذه  مــن  كافية  كميات  بتوافر 
في األســواق قبل وخــال شهر رمضان 
الــكــريــم وخــصــوصــا مـــع تـــزايـــد الطلب 
عــلــى هـــذه الــســلــع بــشــكــل خـــاص خــال 
حماية  إدارة  أن  إلى  يشار  الفترة.  هذه 
ترخيصا   318 بإصدار  قامت  المستهلك 
لحمات ترويجية وتخفيضات تجارية 
قطاعات  شملت  المبارك  رمضان  لشهر 

متعددة أبرزها قطاع األغذية واألجهزة 
واألدوات  ــكــتــرونــيــة  واإلل الــكــهــربــائــيــة 
واألواني المنزلية والسيارات والمابس 

واألثاث وسلع مختلفة أخرى.

حميد رحمة

زينب العكري

استعراض التسجيل االختياري بـ “المضافة” اليوم
ــبـــاح الـــيـــوم األربــــعــــاء بــقــاعــة  ــبـــدأ صـ تـ
الــمــجــلــس بــبــيــت الــتــجــار فـــي الــســاعــة 
فعاليات  صــبــاًحــا   11:30 حــتــى   8:30
ورشة العمل التوعوية حول “أساسيات 
التسجيل  لفئة  المضافة  القيمة  ضريبة 

تندرج  التي  الشركات  مــن  االخــتــيــاري” 
االخــتــيــاري”،  “التسجيل  تصنيف  ضمن 
إلى جانب تلك التي تمتد فترة السماح 
لها بالتسجيل لغرض الضريبة إلى تاريخ 
ديسمبر   20 تــاريــخ  إلـــى  أو  يــونــيــو   20
2019، والــتــي يأتي  الــجــاري  الــعــام  مــن 
تنظيمها بهدف توعية وخدمة المجتمع 

التجاري وأصحاب األعمال، وفي سبيل 
ومتكاملة  واضحة  رؤية  على  الحصول 
حول أفضل الوسائل العملية ألساسيات 

تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
تجارة  غرفة  رحبت  ذاته،  السياق  وفي 
قطاع  بلجنة  ممثلة  البحرين  وصناعة 
بحضور  والــضــرائــب  والــتــأمــيــن  المالية 

ــاركـــة جــمــيــع الـــتـــجـــار وأصـــحـــاب  ومـــشـ
ــتـــجـــاريـــة لـــحـــضـــور هـــذه  الـــمـــشـــاريـــع الـ
ــعــاء  األرب ــيــوم  ال الــتــي ستعقد  الــورشــة 
غــًدا  ستعقد  فيما  اإلنجليزية(،  )باللغة 
ــمــكــان نفسه  الــخــمــيــس فــي الــوقــت وال
الورشتان  وستناقش  العربية(،  )باللغة 
تفاصيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة 

الجملة  ــيــة:  ــتــال ال لــلــقــطــاعــات 
ــارات  ــ ــق ــ ــع ــ والــــتــــجــــزئــــة، ال

الصناعة  ــاءات،  ــشــ ــ واإلن
ــة  ــايـ ــرعـ والــــطــــاقــــة، الـ
ــصــحــيــة، الــســيــاحــة  ال
ذات  ــات  ــاعــ ــطــ ــقــ ــ وال

الصلة.
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قريًبا جًدا 

بن���اء على قرار الش���ركاء في ش���ركة نايس باك ذ.م.م المس���جلة بموج���ب القيد رقم 
118738، بتصفية الش���ركة اختياريا وتعيين الس���يدة/  علياء حس���ن جعفر حس���ن 

عبدهللا الصفار
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: 36442667 )973+(
asffar83@gmail.com :البريد االلكتروني

بناء على قرار الش���ركاء فيش���ركة لمس���ة المهاره للمقاوالت ش.ش.و لمالكها وسيم 
احم���د عل���ي عب���دهللا المس���جلة بموج���ب القي���د رق���م 85625-1، بتصفي���ة الش���ركة 

اختياريا وتعيين السيدة/  وسيم احمد علي عبدهللا علي 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: 36707375 )973+(
almaharamedia@gmail.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية
نايس باك ذ.م.م

القيد: 118738 

 تاريخ: 6/5/2019

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة لمسة المهاره للمقاوالت ش.ش.و لمالكها وسيم احمد علي عبدهللا 

سجل تجاري رقم 1-85625

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة الشخص الواحد

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 

مارك���ت م���ي ش.ش.و ولمالكه���ا فائ���ز مه���دي عبدالنبي حس���ن خلف والمس���جلة  

بموجب القيد رقم 119248، طالبين  إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية 

اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
)CR2019 - 48126( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 - 61751( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري
)CR2019 - 61836( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 - 62809( 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: سلوى محمد يوسف علي

االسم التجاري الحالي: قلعة الرفاع لالتصاالت

االسم التجاري الجديد: سلمان وصفوان بوتيك

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: عادل عبدالعزيز محمد صالح المرباطي

االسم التجاري الحالي: سوبر ستار الند جيم

االسم التجاري الجديد: مسل سيتي جيم

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: جعفر علي حسن يعقوب يوسف العالي

االسم التجاري الحالي: صالون وسبا غريسي للتجميل

االسم التجاري الجديد: مركز جولي و اي للتجميل

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: فاطمة ابراهيم يوسف صالح

االسم التجاري الحالي: قصر نوراء لإللكترونيات

االسم التجاري الجديد: قصر نوراء للهواتف

قيد رقم: 20453-7

قيد رقم: 3-101200قيد رقم: 2-116199

قيد رقم: 2-82523

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل التجاري
)CR2019 -67542( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تق���دم إلينا المعلن أدناه بطلب معاملة مش���تركة، فعل���ى كل من لديه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: يوسف زين العابدين محمد زينل

االسم التجاري الحالي: مؤسسة يوسف زينل لتنظيم المؤتمرات
االسم التجاري: ماه لتنظيم الفعاليات والمعارض

قيد رقم: 2-51310

األربعاء 8 مايو 2019 - 3 رمضان 1440 - العدد 3858 12
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -61764( 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 : 60631-28

اسم التاجر: سلمان علي سلمان ال فرحان
االسم التجاري الحالي: أسواق اوريسا

االسم التجاري المطلوب: كفتيريا اوريسا

بناء على قرار الش���ركاء في ش���ركة ميتالوك إنجنيرتج ش.ش.و والمالكها س���فيان 
عدن���ان محمد الجعفري المس���جلة بموج���ب القيد رقم 98721-1، بتصفية الش���ركة 
اختياريا وتعيين الس���يدة/  جمال محمد صالح عبدالحس���ين عبدهللا اميلح مصفيًا 

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:   جمال محمد صالح عبدالحسين عبدهللا اميلح

رقم الموبايل: 36568999 )973+(
f.tiger.bh@gmail.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة ميتالوك إنجنيرتج ش.ش.و 

والمالكها سفيان عدنان محمد الجعفري 
سجل تجاري رقم 1-98721

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 

إليها السيدة/ زينب السيد محمد رضا جواد قاهري المالكة لمؤسسة سوب 

وس���لط كافيه والمس���جلة بموجب القيد رقم 93326 طالبا تحويل الفرع 2 

للمؤسس���ة فردية المذكورة أعاله إلى فرع لش���ركة ش���و شه ذ.م.م المشجلة 

بموجب القيد رقم 114274

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

بشأن تحويل مؤسسة فردية 
الى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 93326 

 تاريخ: 2/5/2019
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مصر تقدم “دعما 
عاجال” إلى السودان

أعلنت مصر، أمس الثالثاء، تقديم 
دعم وصفته بـ “العاجل” للسودان، 

من أجل المساهمة في تعزيز األمن 
واالستقرار والسالم.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية 
على صفحتها الرسمية بموقع 
“فيسبوك”، أن “أولى الشحنات 

الموجهة للسودان مكونة من 25 طنا 
من األدوية”.

وأضافت الوزارة أن الدعم يأتي “في 
إطار العالقات األزلية واألخوية بين 
مصر والسودان والروابط الراسخة 

بين شعبّي وادي النيل والتكامل 
بينهما، وانطالقا من حرص مصر 

على مساندة األشقاء في السودان”.

التحالــف ينفذ عمليات اســتهداف دقيقة لميليشــيا التمرد

الحوثي يقايض مساعدات رمضانية بدورات طائفية

ذكرت مصادر محلية في صنعاء أن مليشيا الحوثي منعت توزيع مساعدات إغاثية رمضانية على المواطنين، مقدمة من منظمات دولية، مشترطة عليهم حضور 
دوراتهــا الثقافيــة لتوزيــع المــواد الغذائيــة. ســكان محليــون قالــوا إن مليشــيا الحوثي في منطقة الحشيشــية بمديرية شــعوب، تشــترط لتوزيع ســال غذائية على 

المواطنين حضورهم دورات ثقافية خاصة.

وأكدوا أن مليشيا الحوثي تقيم دورات 
الحوثــي  القيــادي  منــزل  فــي  ثقافيــة 
المدعو بـ “السقاف” في المنطقة ذاتها.

في الســياق أكدت المصادر أن مليشــيا 
الحوثي وزعت األسبوع الماضي سالال 
غذائيــة مقدمة من منظمات دولية في 
مدرســة 30 نوفمبــر فــي منطقــة هبــرة 
بمديرية شــعوب، وخصصتهــا للموالين 

لها فقط.
وذكــرت المصادر أن الموالين للمليشــيا 
يقومــون ببيــع المعونــات الغذائيــة فــي 
نفــس الشــارع لتجــار، بينما هنــاك آالف 
األســر فــي العاصمــة صنعــاء فــي أمس 

الحاجة لهذه المعونات.
يذكر أن الدورات الطائفية التي تكثفها 

مــع دخــول شــهر رمضــان  المليشــيات 
تزرع فيها فكرا طائفيا يزعزع المجتمع 

ويجذر الفكر الطائفي المتطرف.
دعــم  تحالــف  نشــر  آخــر،  جانــب  مــن 
الثالثــاء  أمــس  اليمــن  فــي  الشــرعية 
مراقبــة  عمليــات  تظهــر  فيديوهــات 
واستهداف دقيقة لعناصر من المليشيا 
مختلــف  مــن  ومعداتهــم  الحوثيــة 

الجبهات.
أن  يمنيــة  عســكرية  مصــادر  وأفــادت 
 307 بلغــت  الميلشــيات  قتلــى  أعــداد 
خــالل األســبوع الماضــي فــي مختلــف 

الجبهات.
لمحافظــة  الشــمالية  الجبهــة  وكانــت 
الضالــع جنــوب اليمــن، شــهدت معــارك 

واشتباكات.
حوثــي  عنصــر   100 مــن  أكثــر  ولقــي 
ميدانيــة  قيــادات  بينهــم  مصرعهــم، 
آخــرون،  عشــرات  وأصيــب  بــارزة، 
االثنيــن، فــي معــارك شــهدتها الجبهات 

الشمالية لمحافظة الضالع.
ونقــل الموقع الرســمي للجيش اليمني، 
 83 اللــواء  فــي  الميدانــي  القائــد  عــن 
مدفعيــة المقــدم عبــده علــي القاضــي، 
110 مــن عناصــر  قولــه إن مــا يقــارب 
الميليشــيات الحوثيــة، بينهــم القيــادي 
البــارز ســلطان هــادي محفــوظ داوود، 
والعميــد  أرحــب صنعــاء،  منطقــة  مــن 
منيــر علــي أحمــد ناجــي القحــوم مــن 
محافظــة عمــران، لقوا مصرعهــم، فيما 

أصيــب 60 آخرون، وتم تدمير 3 أطقم 
قتالية تابعة للميليشيات.

السياســي، شــهدت  الصعيــد  علــى  أمــا 
الســاحة اليمنية عرقلة جديدة من قبل 
ميليشــيات الحوثي التفاق ستوكهولم. 
إذ كشــفت مصــادر فــي صنعــاء أمــس 
الثالثــاء عــن شــروط جديــدة وضعهــا 
الحوثــي  عبدالملــك  الحوثييــن  زعيــم 
مارتــن  األممــي  المبعــوث  لقائــه  أثنــاء 
للقبــول  االثنيــن،  مســاء  غريفثــس 
بتنفيــذ الخطــة األمميــة إلعادة انتشــار 
الصليــف  مينــاءي  فــي  الميليشــيات 
ورأس عيســى فقط، مع بقاء الســيطرة 

أمنيا وإداريا للحوثيين.

عواصم ـ وكاالت

القاهرة ـ أ ش أ

عناصر من ميليشيا الحوثي في صنعاء

أنقرة ـ أ ف بالخرطوم ـ وكاالتواشنطن ـ وكاالت

فــي ســابقة تحدث للمــرة األولى منذ دخوله البيت األبيض فــي 20 يناير 2017، 
تخطــت شــعبية الرئيــس األميركي دونالد ترامب عتبة الـ45 %، حســبما كشــف 

استطاع حديث.

وأفاد اســتطالع معهد “غالوب”، أن 46 
% مــن األميركييــن راضــون عــن عمــل 
راضيــن  غيــر   % 50 مقابــل  رئيســهم، 
عنــه. ووردت هــذه األرقــام بعــد نشــر 
االقتصاديــة  المؤشــرات  مــن  سلســلة 
المدعــي  تقريــر  وصــدور  اإليجابيــة، 
الخــاص روبــرت مولــر الــذي لــم يثبــت 
وجــود تواطؤ بين فريــق حملة ترامب 

وروسيا خالل انتخابات 2016.
وتســتند األرقــام الجديــدة إلى تحقيق 
أجــراه المعهــد بيــن 17 و30 أبريــل، أي 

وجههــا  رســالة  عــن  الكشــف  قبــل 
مولــر إلــى وزيــر العــدل بيــل بــار، 
احتــج فيها علــى تلخيص األخير 

لنتائــج التحقيــق فــي مذكرة 
أصدرها.

بيــن  ترامــب  شــعبية  أن  إلــى  يشــار 
جــدا  مرتفعــة  تبقــى  الجمهورييــن 
بنســبة 91 %، مقابــل 12 % فقــط بين 
الديمقراطييــن. من جانــب آخر، أصدر 
الرئيــس األميركــي عفــوا عــن ضابــط 
لفتنانــت،  برتبــة  الجيــش  فــي  ســابق 
قتــل  بتهمــة  ســنوات   5 لمــدة  ســجن 

سجين عراقي في العام 2008.

وبحسب وكالة “رويترز”، فقد  «
تمت إدانة مايكل بيهينا، وهو قائد 

وحدة في الفرقة 101 المحمولة 
جوا، بالقتل غير العمد، وحكم عليه 
بالسجن 25 عاما، بعد أن قتل علي 

منصور محمد، الذي كان يشتبه 
في انتمائه إلى تنظيم 

القاعدة.

كشــفت صحيفــة ســودانية تفاصيــل تحقيقــات تجريهــا نيابــة مكافحــة الفســاد مع 
الرئيس المعزول، عمر البشير، منذ األحد الماضي، الفتة إلى أن التحقيقات أظهرت 

امتاكه عقارات بمناطق راقية في الخرطوم.

ونقلــت صحيفــة الســوداني، أمــس الثالثــاء، 
أن  “الموثوقــة”  بـــ  وصفتهــا  مصــادر  عــن 
العقــارات  علــى  تركــزت  النيابــة  “تحقيقــات 
واألرصــدة بالمصــارف بجانــب المنــازل التــي 
يقطنونها والمكاتب التي يعملون فيها )أفراد 
عائلــة البشــير(”. وأشــارت مصــادر الصحيفة، 
العــام  المســجل  أمــرت  “النيابــة  أن  إلــى 
لألراضــي بتزويدهــا بالعقــارات التــي يتملكها 
)العاصمــة(  فــي  وأســرته  المعــزول  الرئيــس 
كمــا وجهــت  األخــرى،  الخرطــوم والواليــات 
المركــزي  الســودان  بنــك  التحقيقــات،  نيابــة 
بتزويدها بأرصدة البشــير وأســرته في جميع 

المصــادر  وأكــدت  الســودانية”.  البنــوك 
إلــى اســتنتاج مفــاده أن  النيابــة  توصــل 

“البشــير يمتلك عددا من العقارات 
بمناطــق راقيــة بالخرطــوم”. 

ويشــهد الســودان حاليــا مرحلــة انتقالية بعد 
إثــر  الماضــي،  أبريــل   11 فــي  البشــير،  عــزل 
احتجاجــات شــعبية واســعة. وتولــى مجلس 
لفتــرة  الحكــم  مقاليــد  انتقالــي  عســكري 
انتقالية، برئاســة وزير الدفاع السابق، عوض 
بــن عــوف، الــذي لــم يلــق قبــوال مــن مكونات 
ســاعات  بعــد  اضطــره  مــا  الشــعبي،  الحــراك 
المجلــس  قيــادة  ليتولــى  موقعــه،  لمغــادرة 
المفتــش العــام للقوات المســلحة الســودانية، 

الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.

واستجوبت نيابة مكافحة الفساد  «
والتحقيقات المالية، األحد الماضي، 
البشير، الذي حكم السودان على 

مدى 30 عاما، في اتهامات تتعلق 
بالتعامل بالنقد األجنبي وغسل 

األموال وتمويل اإلرهاب.

رغــم االنتقــادات الواســعة داخليا وخارجيا لقرار إعــادة االنتخابات البلدية في 
إســطنبول، رحــب الرئيــس التركي رجب طيب أردوغان، أمــس الثاثاء، بالقرار 

المثير للجدل، ووصفه بأنه “أفضل خطوة” للباد.

وقــال أردوغــان، الذي تلقى حزبــه الحاكم 
ضربــة قويــة فــي إســطنبول، فضــال عــن 
أنقرة، خالل اجتماع ألعضاء حزب العدالة 
والتنميــة فــي البرلمــان “نــرى هــذا القــرار 
أفضــل خطــوة مــن شــأنها تعزيــز إرادتنــا 
لحل المشكالت ضمن إطار الديموقراطية 

والقانون”، وفقا لوكالة “فرانس برس”.
وفــي المقابــل، جــددت المعارضــة رفضهــا 
للقــرار، لكنهــا قالــت إنهــا لــن تقاطــع إعادة 

االنتخابات.
ببلديــة  الفائــز  المعارضــة  مرشــح  وقــال 

إن  أوغلــو،  إمــام  أكــرم  إســطنبول 
قويــة  ضربــة  االنتخابــات  إعــادة 

فــي  البــالد،  فــي  للديمقراطيــة 
الشــعب  حــزب  أكــد  حيــن 

يقاطــع  لــن  أنــه  الجمهــوري 

اإلعــادة في إســطنبول. وفي وقت ســابق، 
اعتبــر حــزب المعارضــة الرئيســي أن قــرار 
إعــادة االنتخابــات المحلية في إســطنبول 
“دكتاتوريــة صريحــة”، وذلــك بعدمــا قــرر 
مجلس االنتخابات إلغاء نتيجة التصويت 
التي شــكلت هزيمة قاســية لحزب العدالة 

والتنمية بزعامة أردوغان.
وقــال أونورســال أديغوزيــل نائــب رئيــس 
حــزب الشــعب الجمهــوري، علــى “تويتــر”: 
“مــن غيــر المشــروع االنتصــار علــى حــزب 

العدالة والتنمية”.

وأضاف “هذا النظام الذي  «
يلغي إرادة الشعب ويتجاهل 

القانون، ليس ديمقراطيا 
وال شرعيا. هذه 

دكتاتورية صريحة”.

إعادة االنتخابات.. على طريقة أردوغاننيابة مكافحة الفساد تكشف عن أمالك البشيرارتفاع “غير مسبوق” في شعبية ترامب

8 مايو 2019 األربعاء
3 رمضان 1440
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الرياض ـ واس

الجزائر ـ اف ب

أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية ترحيبها بجميع القطريين، الراغبين في 
أداء مناسك العمرة، وتقديم كافة الخدمات والتسهيات لهم.

وأوضحــت الــوزارة أنــه “امتــدادا للجهــود 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  تبذلهــا  التــي 
وانطالقــا  الرحمــن،  ضيــوف  خدمــة  فــي 
وصــول  بتســهيل  الراســخة  مبادئهــا  مــن 
المســلمين من أنحــاء العالم ألداء مناســك 
الحــج والعمرة، فإن المملكة ترحب بقدوم 
أداء  فــي  الراغبيــن  القطرييــن  األشــقاء 

مناســك العمرة بعــد تســجيل بياناتهم عبر 
الرابــط اإللكترونــي المخصــص للمعتمرين 
أنــه  إلــى  الــوزارة  وأشــارت  القطرييــن”. 
“بإمكان المعتمرين القطريين الوصول إلى 
المملكــة من خــالل مطار الملــك عبدالعزيز 
الدولــي بجــدة، أو مطــار األميــر محمــد بن 

عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة”.

تظاهر مئات الطلبة الجزائريين، أمس الثاثاء، أمام مقر البريد المركزي في 
العاصمة الجزائر.

فــي  للطلبــة  تظاهــرة  أول  وهــذه 
شــهر رمضــان، وتأتــي عشــية ذكــرى 
تظاهــرات 8 مايــو 1945 التــي عمــت 
معظــم أرجاء الجزائر إبان االســتعمار 

الفرنسي.
وطالب المتظاهرون بالتغيير الجذري 
الجزائــري  الرئيــس  ورحيــل  للنظــام، 

المؤقــت عبدالقادر بن صالح، ورئيس 
الوزراء نورالدين بدوي.

ورفــع المتظاهــرون في ســاحة البريد 
المركــزي شــعارات تؤكــد اســتمرارهم 
رمضــان،  شــهر  رغــم  التظاهــر  فــي 
علــى  يصومــوا  “لــن  أنهــم:  مؤكديــن 

الحراك الشعبي”.

السعودية ترحب بالمعتمرين القطريين

طلبة الجزائر: لن نصوم عن الحراك

بنغازي ـ وكاالت القاهرة ـ رويترز

أكــد آمــر مجموعــة عمليــات المنطقــة الغربيــة فــي الجيش الوطنــي الليبي، اللواء عبدالســام الحاســي، إلقاء القبــض على الطيار 
“األجنبي” الذي أسقط الجيش الليبي طائرته من طراز ميراج في منطقة الهيرة جنوب العاصمة طرابلس، صباح الثاثاء.

ووصــف الحاســي الطيار بـــ “المرتــزق”، لكنه 
تعهــد بالحفــاظ علــى أمنــه وتقديــم العــالج 
الالزم له، متهما حكومة طرابلس باســتئجار 
الطيــار لـــ “قتــل الليبييــن بأموالهــم”، واصفــا 

إياها بـ”حكومة العار والخزي والمرتزقة”.
وفي وقت ســابق من الثالثاء، قالت مصادر 
تابعــة  طائــرة  أســقط  الليبــي  “الجيــش  إن 
جنــوب  الهيــرة  منطقــة  فــي  للميليشــيات 
طرابلس”. وأســقطت قوات الجيش الطائرة 
لـــ  تابعــة  وحــدات  علــى  تغيــر  كانــت  التــي 
“الجيــش الوطني” في منطقــة وادي الهيرة. 
الحربــي،  اإلعــالم  شــعبة  أوضحــت  بينمــا 
التابعــة للجيــش، أن الطيار الذي قبض عليه 
بعــد إســقاط طائرته “مرتــزق برتغالــي”. كما 
أكــدت وكالة األنبــاء الليبية أن الطائرة التي 
أســقطت في محــور وادي الهيــرة، من طراز 

ميراج “إف 1”، وأن قائدها يحمل الجنســية 
البرتغالية، ونشرت صورا له.

وفــي الرابــع من شــهر أبريــل الجــاري، أطلق 

“طوفــان  عمليــة  الليبــي  الجيــش  قائــد 
الكرامــة”، التي تهدف إلى تخليص العاصمة 

طرابلس من سيطرة الميليشيات.

أيــدت محكمــة النقــض المصريــة، أمــس الثاثاء، أحكاما باإلعدام على 13 شــخصا، أدانتهــم محكمة جنايات فــي 2017 باالنتماء 
لجماعة متشددة تعرف باسم “تنظيم أجناد مصر”، وارتكاب عمليات إرهابية.

القضيــة  فــي  االتهامــات  الئحــة  وتقــول 
إن المتهميــن “نفــذوا 46 عمليــة إرهابيــة 
والمنشــآت  األمــن  قــوات  اســتهدفت 
العامــة”، وهو ما أســفر عن مقتــل وإصابة 

عشرات من قوات األمن.
بينهــم  شــخصا،   45 المحاكمــة  وشــملت 
همــام عطية الذي تقول الشــرطة إنه قائد 

ومؤسس التنظيم.
الديــن  “مجــد  المكنــى  عطيــة  وقتــل 
المصري” في اشــتباك مع قوات األمن في 
أبريــل 2015، وســقطت الدعــوى الجنائية 

عنه لمقتله.
وكان التنظيم أعلن ألول مرة عن وجوده 
أول  شــن  إنــه  وقــال   ،2014 ينايــر  فــي 
وبخــالف   .2013 نوفمبــر  فــي  هجماتــه 
النقــض  أيــدت محكمــة  اإلعــدام،  أحــكام 

أيضــا مــا أصدرتــه الجنايــات في ديســمبر 
2017 بشــأن أحــكام الســجن المؤبــد علــى 
 7 علــى  ســنوات   5 والســجن  متهمــا،   17
متهمين، وعاقبت متهمين اثنين بالســجن 
لمــدة 15 عامــا، بعــد إدانتهــم بقتــل عقيــد 

الشــرطة طــارق المرجــاوي بعبــوة ناســفة 
أمام مقر جامعة القاهرة، وإصابة عدد من 
الضباط من بينهم مســاعد مدير المباحث 
ونائب مدير األمن ورئيس مباحث شرطة 

الجيزة وعدد من أفراد الشرطة.

قائد طائرة الميليشيات في قبضة الجيش الليبي

تنظيم أجناد مصر أعلن ألول مرة عن وجوده في يناير 2014

ميليشــيات طرابلــس تســتأجر أجنبيــا لقتــل الليبييــن نفذوا 46 اعتداء اســتهدف قوات األمن والمنشآت العامة

إسقاط طائرة وأسر “طيار برتغالي” مصر.. حكم نهائي بإعدام 13 إرهابيا



نايبيداو ـ رويترز

أطلقت الســلطات في ميانمار، أمس الثالثاء، ســراح صحافيي “رويترز” اللذين سجنا 
بعد إدانتهما بتهمة خرق قانون األسرار الرسمية، بعد حصولهما على عفو رئاسي.

وجاء إطالق ســراحهما بعــد أن أمضيا 500 
يوم خلف القضبان، في سجن على مشارف 

يانغون.
وأديــن الصحفيان وا لون )33 عاما( وتشــاو 
الماضــي،  ســبتمبر  فــي  عامــا(   29( أو  ســو 
وحكــم عليهما بالســجن 7 أعــوام في قضية 
أثــارت تســاؤالت بشــأن مدى تقــدم ميانمار 
مــن  بإدانــة  وقوبلــت  الديمقراطيــة،  نحــو 
دبلوماسيين ومدافعين عن حقوق اإلنسان.

ويعتقد أنصار الصحفيين، أنهما عوقبا على 
الروهينغــا  مــن   10 بمقتــل  خلفيــة تحقيــق 
المســلمين فــي والية راخيــن غربي ميانمار، 
فــي ســبتمبر 2017، وحــاز تحقيقهمــا علــى 

جائزة “بوليتزر” المرموقة في الصحافة.
الترحيــب  إلــى  المتحــدة  األمــم  وســارعت 
بإطــالق ســراح الصحافييــن، معتبــرة إيــاه 
الصحافــة  مــن حريــة  مزيــد  نحــو  “خطــوة 
بالتحــول  الحكومــة  اللتــزام  وإشــارة 

الديموقراطي في بورما”.

يذكر أن المحكمة العليا في  «
ميانمار، رفضت نهاية أبريل 

الطعن المقدم من الصحافيين. 
وقال القاضي سو ناينغ للمحكمة 

في العاصمة نايبيداو، دون 
الخوض في تفاصيل “حكم عليهما 

بالسجن 7 سنوات وهذا القرار 
سليم. الطعن مرفوض”.

كولومبو ـ أ ف ب

أعلن قائد الشــرطة في ســريالنكا، أمس الثالثاء، أن قوات األمن إما قتلت أو اعتقلت 
جميــع المتطرفيــن المســؤولين عــن االعتــداءات االنتحاريــة التــي أودت بحيــاة 257 

شخصا، يوم عيد الفصح، الشهر الماضي.

تصريــح  فــي  ويكراماراتنــي  شــندانا  وقــال 
إذاعي، إن الشرطة حددت جميع األشخاص 
علــى  أبريــل   21 اعتــداءات  فــي  الضالعيــن 
الذيــن  “كل  وتابــع  وفنــادق فخمــة.  كنائــس 
خططــوا ونفــذوا التفجيــرات االنتحارية إما 

قتلوا أو معتقلون لدينا.
قتــال.  المجموعــة  فــي  المتفجــرات  خبيــرا   
يخزنانهــا  كانــا  التــي  المتفجــرات  ضبطنــا 
لهجمــات مســتقبلية”. وقــال ويكراماراتنــي، 
باإلنابــة  للشــرطة  قائــدا  تعيينــه  تــم  الــذي 
بعدمــا أقــال الرئيــس مايثريبــاال سيريســينا 
ســلفه لعــدم تحركــه إزاء التحذيــرات بشــأن 

طبيعتهــا  إلــى  تعــود  الحيــاة  إن  الهجمــات، 
ببــطء مــع رفــع حظــر التجــول الــذي فــرض 
فتــح  الحكومــة  وأعــادت  التفجيــرات.  بعــد 
الحضــور  لكــن  االثنيــن،  العامــة،  المــدارس 
10 % فــي كثيــر مــن  إلــى مــا دون  تراجــع 
األماكــن بســبب خشــية األهالــي مــن وقــوع 

هجمات.

ولم يحدد ويكراماراتني عدد األشخاص  «
المعتقلين على خلفية التفجيرات، 
لكن المتحدث باسم الشرطة روان 

غوناسيكيرا قال اإلثنين إن 73 شخصا، 
بينهم 9 نساء قيد االعتقال.

لندن ـ سكاي نيوز عربية

ذكــرت صحــف بريطانيــة أن الداعيــة المتشــدد أنجــم شــودري، عــاد إلــى بيتــه أخيرا 
بعدما قضى 6 أشهر في مركز إلعادة التأهيل شمالي لندن.

وظهــر شــودري، الــذي يبلــغ 52 مــن العمــر 
بـــ “داعيــة داعــش”، باســما وهــو  ويوصــف 
يتجــول بيــن عــدد مــن المتاجــر الصغيــرة 
العاصمــة  شــرق  فــي  الحلــوى،  ويشــتري 
البريطانيــة. وفــي ســنة 2016، تــم الحكــم 
مــن  ونصــف  ســنوات   5 بـــ  شــودري،  علــى 
“داعــش”  تنظيــم  إثــر دعــم  علــى  الحبــس، 
اإلرهابــي، لكــن تــم اإلفراج عنه فــي أكتوبر 
مــن العــام الماضي. ونصت شــروط اإلفراج 
علــى منــع شــودري مــن الخطابــة وارتيــاد 
بلقــاء  لــه  وســمحت  المســاجد،  بعــض 
األشــخاص الذيــن تحددهــم وتســمح بهــم 
الســلطات، وألزمته باســتخدام هاتف واحد 

فقط. وشــملت اإلجراءات منع شــودري من 
اســتخدام أجهــزة موصولــة باإلنترنت دون 
رخصــة، وحظرت ســفره إلى خــارج منطقة 
لنــدن أو بريطانيــا قبــل الحصــول على إذن 
مســبق. وكان شودري يتولى رئاسة جماعة 
بــات  التنظيــم  لكــن  “المهاجــرون”،  تســمى 
اإلرهابيــة،  المنظمــات  قائمــة  فــي  مدرجــا 

خالل الوقت الحالي.

وفي وقت سابق، أثار ارتياد الداعية  «
المتشدد لمطعم “ماكدونالدز”، موجة 

سخرية بالنظر إلى الكراهية التي 
يكنها المتزمتون في العادة للغرب 

وعاداته.

إطالق سراح صحافيي 
“رويترز” في ميانمار

سريالنكا.. إرهابيو 
“الفصح” قتلوا أو اعتقلوا

“داعية داعش” يعود إلى 
بيته في بريطانيا

إيران خططت الستهداف قوات أميركية

نستعرض أهم ما ينشر في 
الصحف العربية والعالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

قالــت صحيفــة “وول ســتريت جورنــال”، أمــس الثالثــاء، إن معلومــات حصلــت عليها واشــنطن 
األســبوع الماضــي وراء التحــرك األخيــر ضــد إيــران. وذكــرت الصحيفــة أن المعلومــات أفــادت 
بتخطيــط إيــران الســتهداف القــوات األميركيــة فــي العــراق وســوريا. وقالــت “وول ســتريت 
جورنال” إن المعلومات أفادت بتنســيق إيران عبر وكالئها هجمات في مضيق باب المندب. كما 
حصلت واشــنطن، وفق الصحيفة، على معلومات باحتمال شــن إيران هجمات بطائرات مسيرة 

في الخليج.

وكان البيت األبيض قد أعلن مساء األحد نشر حاملة الطائرات، معتبرا أنها “رسالة واضحة ال لبس 
فيها” إلى طهران بسبب وجود “تحذيرات مقلقة” لم يكشف عنها. من جهته، قال القائم بأعمال وزير 
الدفاع األميركي باتريك شاناهان، إن أوامر انتشار حاملة طائرات وقاذفات بالشرق األوسط يمثل 
“إعــادة تمركــز للعتاد ردًا على مؤشــرات بتهديد جاد من قوات النظــام اإليراني”. من جانبه، قالوزير 
الخارجية األميركي مايك بومبيو إن واشــنطن ترصد أنشــطة إليران تعتبر بمثابة تصعيد، وحذرها 
مــن أن أي هجــوم علــى مصالــح واشــنطن أو حلفائهــا ســيقابل برد قــاس. وقال أحد المســؤولين إن 
معلومــات المخابــرات كانــت محددة لدرجة أنها قدمت تفاصيل عــن أماكن الهجمات المحتملة على 

القوات األميركية واإلطار الزمني لتنفيذ مثل هذه الهجمات.

لندنكولومبونايبيداو

ذكــرت وســائل إعالم رســمية إيرانية أن إيران ســوف تســتأنف برنامجها النــووي المتوقف ردا على 
انسحاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي المبرم بالعام 2015 لكنها لن تنسحب من االتفاق.

عــن مصــدر  الرســمية  اإليرانيــة  اإلذاعــة  ونقلــت 
مقــرب مــن لجنــة حكوميــة تشــرف علــى االتفــاق 
النووي القول إن الرئيس حســن روحاني ســيعلن 
أن إيــران ســتقلص بعضا مــن تعهداتها “البســيطة 
والعامــة” بموجــب االتفــاق اليوم األربعــاء الثامن 
مــن مايــو، أي بعــد عام بالتمام مــن إعالن الرئيس 
مــن  بــالده  انســحاب  ترامــب  دونالــد  األميركــي 

االتفاق.
وقال المصدر وفقا للوكالة “ردا على خروج أميركا 
مــن االتفــاق النووي والوعود الجوفــاء من الدول 
األوروبية في تنفيذ التزاماتها، قررت الجمهورية 
اإليرانيــة اســتئناف جــزء مــن األنشــطة النوويــة 

التي توقفت بموجب إطار االتفاق النووي”.
وعلــى صعيــد مماثــل ذكــرت وكالــة أنبــاء الطلبــة 
اإليرانية شــبه الرســمية نقال عــن “مصادر مطلعة” 

أن إيــران ســتعلن اليــوم األربعــاء عــن إجــراءات 
“المعاملــة بالمثــل” ردا علــى االنســحاب األميركي 

من االتفاق النووي.
وقــال التقريــر إن إيران أبلغت بعــض زعماء دول 

االتحاد األوروبي بقرارها بشكل غير رسمي.
مــن جانــب آخــر، وصــف المجلــس األعلــى لألمــن 
القومي اإليراني، إعالن الواليات المتحدة إرسال 
حاملة طائرات وقاذفات للشرق األوسط لتوجيه 
رســالة إلى طهران بأنه “حرب نفسية”، بحسب ما 

أفادت وكالة تسنيم لألنباء أمس الثالثاء.
ونقلــت الوكالــة عــن كيــوان خســروي، المتحــدث 
قولــه  القومــي  لألمــن  األعلــى  المجلــس  باســم 
“تصريــح بولتون اســتخدام أخرق لحرب نفســية 

مستهلكة”.
وقال مسؤولون أمريكيون لرويترز أمس الثالثاء 

إن قــوة القاذفــات التــي قالــت الواليــات المتحدة 
إنهــا سترســلها إلى الشــرق األوســط ســتضم على 
األرجح 4 طائرات قاذفة مع أفراد لقيادة وصيانة 

الطائرات.

شــريطة  تحدثــوا  الذيــن  المســؤولون،  وأضــاف 
عــدم نشــر أســمائهم، أن مــن المرجــح أن تكــون 
هــذه القاذفــات مــن طراز بي 52. وذكــروا أن هذه 

الطائرات لم ترسل بعد إلى الشرق األوسط.

األبيــض  بالبيــت  القومــي  األمــن  وكان مستشــار 

جــون بولتــون قد قال يوم األحد إن إدارة ترامب 

سترسل مجموعة حاملة طائرات هجومية وقوة 

قاذفات إلى الشــرق األوســط ردا على ”مؤشــرات 

وتحذيــرات“ مثيــرة للقلــق مــن إيــران وإلظهار أن 

الواليــات المتحــدة ســترد ”بقــوة ال تليــن“ على أي 

هجوم.

الدفــاع األميركــي بالوكالــة  بــدوره، اعتبــر وزيــر 

باتريك شــاناهان أن نشر حاملة طائرات أميركية 

في منطقة الشرق األوسط هو “رد على مؤشرات 

حــول وجــود تهديــد جدي مــن قبل قــوات النظام 

اإليراني”.

وكتــب الوزيــر األميركــي في تغريدة علــى تويتر، 

أي  عــن  التوقــف  إلــى  اإليرانــي  النظــام  “ندعــو 

النظــام اإليرانــي مســؤولية أي  اســتفزاز. نحمــل 

هجوم على القوات األميركية أو على مصالحنا”.

عواصم ـ وكاالت

إيران تتحدى العقوبات باستئناف أنشطتها النووية
نفسية” ــرب  ــ “ح ــرات  ــائـ طـ ــة  حــامــل ــال  ــ إرسـ ــرت  ــب ــت واع ــولـــتـــون...  بـ هــاجــمــت 

عواصم ـ وكاالت

هلسنكي ـ دب أ

أجــرى وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرغي 
الفــروف محادثــات مــع نظيــره األميركــي 
مايــك بومبيــو فــي فنلنــدا حــذر بعدهــا من 
أن أي تدخل عســكري أميركي في فنزويال 

سيكون كارثيا وغير مبرر.
اجتمــاع  هامــش  علــى  الوزيــران  والتقــى 

مجلس بلدان القطب الشمالي في فنلندا.
االجتمــاع  إن  للصحفييــن  الفــروف  وقــال 

كان بناء، وإن الوزيرين حققا تقدما مقبوال 
النــووي  االســتقرار  ببحــث  يتعلــق  فيمــا 

اإلستراتيجي.
وأضــاف الفــروف أيضــا أنــه واثــق مــن أن 
الرئيس الروســي فالديمير بوتــن والرئيس 
األميركــي دونالــد ترامــب ســيجدان فرصة 
أخــرى لالجتمــاع مجددا بعد قمة هلســنكي 

العام الماضي.

الفروف لبومبيو: أي عمل عسكري في فنزويال سيكون كارثيا

قالــت صحيفــة مواليــة للحكومــة الســورية، أمــس الثالثاء، إن الجيش حقق تقدما محدودا في آخر معقل رئيســي للمعارضة في ســوريا بعد قصــف عنيف بدأ في أواخر 
الشهر الماضي. وقالت صحيفة “الوطن” إن الجيش سيطر على قريتي الجنابرة وتل عثمان، إذ قال المعارضون إنهم تصدوا لهجمات شنتها الحكومة.

ويقــع شــمال غرب ســوريا ضمــن اتفاق جرى 
التوصل إليه في ســبتمبر بين روســيا حليفة 
الحكومــة، وتركيــا المتحالفــة مــع المعارضــة 
المســلحة لتفــادي عمليــة مــن جانــب قــوات 

الحكومة على المنطقة.
األســد  بشــار  الســوري  الرئيــس  واســتعاد 
معظــم أراضي البــالد من المعارضين، منذ أن 
انضمــت روســيا للحــرب إلى جانبــه في العام 
2015 ونشــرت قواتهــا الجوية لدعم الجيش 
ومســلحين مدعوميــن مــن إيــران متحالفين 
معــه. وتقول األمم المتحدة إن منطقة إدلب 
3 مالييــن  البــالد يقطنهــا  فــي شــمال غــرب 
نســمة نصفهم نزحوا عن ديارهم مرة واحدة 
على األقل من قبل وإن أي قتال شديد هناك 

يهدد بأزمة إنسانية جديدة.
مــن جانــب آخر، كشــف اســتطالع رأي أجرى 

حديثــا، عــن تراجــع نســبة تأييــد المواطنيــن 
الروس لتدخل بالدهم العســكري في سوريا، 

الــذي يهــدف إلى دعم الرئيس الحليف بشــار 
مركــز  أجــراه  اســتطالع  وبحســب  األســد. 

“الفادا”، فإن نســبة التأييد وســط المواطنين 
الــروس هبطت إلى أقل من 50 %، فيما كان 
مــا يزيد على نصف الــروس يدعمون الحملة 

العسكرية، في أغسطس 2017.
وبــدأت موســكو التدخــل بقــوة فــي ســوريا 
الســورية  الغــارات  وســاعدت   ،2015 عــام 
اســتعادة  علــى  الســورية  الحكومــة  جيــش 
معظــم مناطــق البــالد التــي تعيــش حربا منذ 
8 ســنوات. ويــرى 55 % من الــروس أن على 
فــي  العســكرية  حملتهــا  تنهــي  أن  بالدهــم 
ســوريا، وهــذا الرقــم لم يكن يتجــاوز 49 %، 
قبل عامين فقط. وأظهر االســتطالع، تراجع 
التــي  العســكرية  بالحملــة  الــروس  اهتمــام 
تخطت عامها الثالث، وكشفت األرقام أن 39 
% مــن الروس ليســوا على دراية بالتطورات 

التي تحصل في سوريا.

الجيش السوري يسعى الستعادة إدلب من المعارضة وجماعات مسلحة

جانب من لقاء بومبيو والفروف على هامش المؤتمر

ــا ــوري ــي س ــم فـ ــادهـ ــة بـ ــد حــمــل ــي ــأي ــن ت ــروس يــتــراجــعــون عـ ــ ــ ال
الجيش السوري يتقدم في معقل رئيس للمعارضة

حاملة طائرات أميركية
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لكرة  البحريني  االتــحــاد  رئــيــس  بحضور 
الــســلــة ســمــو الــشــيــخ عيسى بــن عــلــي بن 
خليفة آل خليفة ورئيس االتحاد الرياضي 
الــبــحــريــنــي لــلــجــامــعــات الــشــيــخ صــقــر بن 
ــبـــار الــشــخــصــيــات  ســلــمــان آل خــلــيــفــة وكـ
ــعــــدد مــن  ــ ــهـــور جـــيـــد ال ــمـ والـــضـــيـــوف وجـ
جامعة  فريق  أحــرز  الجامعتين،  منتسبي 
الــبــحــريــن لــقــب بــطــولــة الـــــدوري الــوطــنــي 
في  الــطــاب  لفئة  السلة  لــكــرة  للجامعات 
منافسه  على  تغلبه  إثــر  ــى  األولـ نسختها 
 100-89 بنتيجة  األهلية  الجامعة  فريق 
في المباراة النهائية الثالثة التي جمعتهما 
ــة االتــحــاد  مــســاء أمـــس األول عــلــى صــال

البحريني لكرة السلة بأم الحصم.
حسم  من  البحرين  جامعة  فريق  ونجح   
النهائية  الــمــواجــهــة  فــي  لــصــالــحــه  الــلــقــب 
الثالثة والفاصلة التي جمعته أمام الجامعة 
بنتيجة  ــيـــر  األخـ تــقــدم  بــعــدمــا  األهـــلـــيـــة، 
ولكن  لصالحه،  األولــى  النهائية  المواجهة 
االستسام  رفــض  البحرين  جامعة  فريق 
الثانية  المواجهتين  بنتيجة  ليتفوق  وعاد 

والثالثة ليخطف بذلك لقب البطولة.
طـــوال  مــتــكــافــًئــا  أداًء  ــفــريــقــان  ال ــدم  وقــ  
المباراة، وكانت األفضلية لمصلحة جامعة 
حيث  النقاط،  مم  بسيط  بفارق  البحرين 
اعتمد العبوه على الكرات المرتدة السريعة 
واختراق دفاع فريق الخصم والتصويبات 
جامعة  فريق  كفة  رجحت  التي  الثاثية، 

البحرين للفوز بالمباراة واللقب. 
الشيخ  سمو  تفضل  المباراة،  نهاية  وبعد   
آل خليفة  خــلــيــفــة  بـــن  عــلــي  بـــن  عــيــســى 
والشيخ صقر بن سلمان آل خليفة بتكريم 
جامعة  فريق  العــب  نــال  حيث  الفائزين، 
البحرين حسين صفر جائزة أفضل مصور 
لــلــثــاثــيــات، فـــي حــيــن نـــال العـــب فــريــق 
ــادق شــكــرهللا لقب  الــجــامــعــة األهــلــيــة صــ
تكريم  بعدها  وتم  بالبطولة.  العب  أفضل 
بالميداليات  األهلية  الجامعة  فريق  أفــراد 
الفضية والمركز الثاني، قبل أن يتم تكريم 
بالميداليات  البحرين  جامعة  فريق  أفــراد 

الذهبية وكأس البطولة.
 بوصفوان: تداركنا األخطاء وحققنا اللقب 
البحرين  جامعة  فــريــق  سلة  نجم  تــقــّدم   

والتقدير  الشكر  بجزيل  بوصفوان  حسين 
الخيرية  لألعمال  الملك  جالة  ممثل  إلى 
األعلى  المجلس  رئيس  الشباب  وشــئــون 
بن  ناصر  الشيخ  سمو  والرياضة  للشباب 
حمد آل خليفة على مبادرته إلقامة بطولة 
الدوري الوطني للجامعات والتي كانت لها 
أثر رائع في نفوس الرياضيين وخصوًصا 
كرة  بطولة  خــال  مــن  السلة  كــرة  العــبــي 

السلة التي أحرز لقبها فريقه. 
عــن سعادته  بــوصــفــوان  وأعـــرب حسين   
بإحراز فريقه للقب بطولة الدوري الوطني 
مــؤكــًدا  لــلــطــاب،  الــســلــة  لــكــرة  للجامعات 
ــاألمــر السهل  ب ــم يــكــن  ل الــلــقــب  ــراز  أن إحــ
وجهودهم  الاعبين  تكاتف  بفضل  ولكن 

عن  اللقب  إحـــراز  مــن  تمكنوا  المتواصلة 
جدارة واستحقاق.

ــال إن الــفــريــق لـــم يـــقـــدم الــمــســتــوى  ــ  وقـ
الــمــطــلــوب فــي الــمــواجــهــة األولــــى والــتــي 
إال  الــمــنــافــس،  الــفــريــق  لمصلحة  خــســرهــا 
األخــطــاء  تـــدارك  مــن  اســتــطــاع  أن فريقه 
وحقق انتصارين متتاليين ليحرز بها لقب 

البطولة.
  إيهاب: بطولة رائعة ونتمنى استمرارها

 كما لم يخف مدرب فريق جامعة البحرين 
إيــهــاب أحــمــد يحيى ســعــادتــه مــن قــيــادة 
فريقه إلحراز البطولة في نسختها األولى 
وذلـــك بــعــد مــواجــهــة صعبة وقــويــة أمــام 
خال  من  وتمكن  األهلية  الجامعة  فريق 

أفراد فريقه من إحراز اللقب. 
 وأكد المدرب إيهاب يحيى أن فكرة إقامة 
رائعة  فكرة  السلة  لكرة  للجامعات  بطولة 
المسجلين  غير  الطلبة  أمــام  وفرصة  ا  جــدًّ
وكذلك  مواهبهم  إلظهار  المحلية  لألندية 
الفريق  لقيادة  ا  شخصيًّ لــه  فــرصــة  كــانــت 
ــدرب ألنــديــة  كــمــدرب وخــصــوًصــا أنـــه ال يـ

محلية. 
 وقال إن البطولة أظهرت للجميع مواهب 
األولى  المرحلة  أبدعوا كثيًرا في  ونجوًما 
مـــن الــبــطــولــة والـــتـــي يــؤكــد نــجــاح فــكــرة 
ا  متمنيًّ الــمــســتــويــات،  كــافــة  على  إقامتها 
السنوات  فــي  البطولة  هــذه  تــتــواصــل  أن 

القادمة.

سمو الشيخ عيسى بن علي متوًجا البطل

جانب من التتويججانب من المنافسات

بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي وكبار الشخصيات والجمهور

جامعة البحرين تخطف لقب الدوري الوطني لكرة السلة
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تفتتــح اليــوم )األربعــاء( منافســات الــدور نصــف النهائــي لمســابقة كأس 
الدرجــة األولــى لكــرة اليــد بمواجهــة مــن العيــار الثقيــل تجمــع باربــار مــع 
األهلــي فــي تمــام الســاعة 10 مســاًء علــى صالــة مدينــة خليفــة الرياضيــة 

)مدينة عيسى(.

للدور  األخــرى  المواجهة  وستكون 
والنجمة  الــديــر  فريقي  بين  نفسه 
“حــامــل الــلــقــب” يــوم غــٍد الخميس 

بنفس التوقيت والمكان.
ــاراة الـــيـــوم، يــتــوقــع لها  ــمــب ــودة ل عــ
القصوى  ألهميتها  والندية  اإلثـــارة 
الــذيــن يأملون  بــاربــار  لـــدى العــبــي 
النهائية  للمباراة  الــوصــول  بتكرار 
كــالــعــام الــمــاضــي وإحــــــراز الــلــقــب 

الدوري  بطولة  لقب  مع  وجمعه 
استثنائي،  مــوســم  فــي 

ــبـــي  وأيـــــــًضـــــــا لـــاعـ
األهــلــي الــذيــن ال 
يــريــدون تــكــرار 
الموسم  إخفاق 
حينما  الماضي 
خـــــــرجـــــــوا مـــن 

مــســابــقــة الــكــأس 
ــر الــــــــدور قــبــل  ــبـ عـ

له  األخيرة  الفرصة  وهــذه  النهائي، 
بالوصول  الوجه  ماء  على  للحفاظ 
لمنصة التتويج األولى لهذا الموسم 
ــفـــق فـــي ذلــــك لــبــطــولــة  بــعــدمــا أخـ

الدوري.
بـــاربـــار فــي الــفــتــرة الــحــالــيــة يعتبر 
ا  نفسيًّ وأيًضا  ا  ومعنويًّ ا  فنيًّ األجهز 
للفوز  وقد تكون كفته هي األرجح 
فـــي ظـــل هـــذه الــمــعــطــيــات، إال أن 
األهــلــي سيرفع  أن  يعني  ال  ذلــك 
وسيكون  مبكرًا  الراية 
ــهــــاً، بــل  ــدا ســ ــيـ صـ
بصورة  سيزدادد 
قـــــويـــــة وأكــــثــــر 
شـــــــراســـــــة فـــي 
ــل وضــعــيــتــه  ظــ
ــتــي  الـــصـــعـــبـــة ال
ــا بـــهـــذه  ــهـ ــلـ ــدخـ يـ

الموقعة.

باربار يواجه األهلي بنصف نهائي الكأس

أكد مدير النشاط الرياضي بنادي داركليب 
عــبــاس صــالــح أن الــتــجــديــد مـــع الــمــدرب 
مجلس  بقرار  مرهون  “لوشيانو”  البرازيلي 
مشيًرا  ثامر،  محفوظ  برئاسة  النادي  إدارة 
بشأن  اآلن  قــرار حتى  أي  اتخاذ  عــدم  إلــى 

التجديد من عدمه مع المدرب.
عقد  أن  “الباد سبورت”  لـ  وأضــاف صالح   
المدرب انتهى لهذا الموسم وستقوم اللجنة 
ــى مجلس  الــريــاضــيــة بــرفــع تــصــور كــامــل إل
األمــور  وكــل  الــمــدرب  مصير  بشأن  اإلدارة 

التي رافقت الموسم المنصرم.
الرياضية عقدت  اللجنة  أن  وأضاف صالح 
الفترة  خال  “لوشيانو”  المدرب  مع  جلسة 
ــاقــشــتــه بــخــصــوص  ــت مــن ــمـ الـــمـــاضـــيـــة وتـ
االحتياجات  وأبــرز  والسلبيات  اإليجابيات 
نــظــره، وسيتم  مــن وجــهــة  الــقــادم  للموسم 
باعتباره  اإلدارة  لمجلس  شامل  تقرير  رفع 
مع  العقد  تجديد  أمــر  فــي  ــقــرار  ال صــاحــب 

الجميع  مــؤكــًدا حــرص  الــمــدرب من عدمه، 
على اتخاذ القرار المناسب الذي يصب في 
القرار  فــي  بالتأني  ــك  وذل الفريق  مصلحة 
ودراسة السلبيات واإليجابيات بصورة أكبر 
والتي  القادمة  للمرحلة  مائم  قرار  التخاذ 
يتطلع فيها الفريق إلى مواصلة النجاحات.

ــمــدرب “لــوشــيــانــو” مــع داركليب  ال  وحــقــق 
في أول تجربة له بالبحرين بطولة الدوري 
تاريخه  في  له  الثاني  اللقب  العنيد  ليحرز 
تحقق  ــذي  ــ والـ  2015/2016 مــوســم  بــعــد 

آنذاك بقيادة برازيلية تحت إشراف المدرب 
“الكسندر”.

يذكر أن داركليب تعاقد مع “لوشيانو” خال 
على  لــإشــراف   2016 الماضي  يونيو  شهر 
فرق الفئات العمرية قبل أن تسند له مهمة 
من  لوشيانو  يعتبر  إذ  األول،  الفريق  قيادة 
المدربين المتخصصين في تدريبات الفئات 
البرازيلي  محطات  تــعــددت  وقــد  العمرية 
لــوشــيــانــو الــتــدريــبــيــة فــي أوروبـــــا وكــوريــا 

الجنوبية والبرازيل.

لوشيانوعباس صالح

داركليـــب تباحـــث معـــه بشـــأن الموســـم المنصـــرم
صالح: لم نتخذ قراًرا بالتجديد مع “لوشيانو”

تغطية - اللجنة اإلعالمية

البحريني  االتــحــاد  إدارة  مجلس  رئــيــس  ــدت  أكـ
ــة الــشــيــخــة حــيــاة بــنــت عــبــدالــعــزيــز  ــطــاول ــكــرة ال ل
عــلــى دعـــم مختلف  ــاد  ــحـ االتـ آل خــلــيــفــة حـــرص 
خصوًصا  الطاولة  كــرة  بلعبة  الخاصة  البطوالت 
لكرة  الرمضانية  بوحمود  خالد  المرحوم  بطولة 
الطاولة التي سينظمها نادي البحرين، مشيرة إلى 
نجاح  فــي  المساهمة  على  سيحرص  االتــحــاد  أن 
راشد  بن  الشيخ عيسى  أن رعاية  البطولة، مبينة 
األعلى  المجلس  لرئيس  الثاني  النائب  خليفة  آل 
للشباب والرياضة الرئيس الفخري للجنة األولمبية 

البحرينية سيساهم بالنجاح. 
 جاء ذلك، في المؤتمر الصحفي الخاص بالبطولة 
باتحاد  حمزة  إيــاد  المرحوم  قاعة  في  عقد  الــذي 
الدكتور  العليا  اللجنة  رئــيــس  وحــضــره  الــطــاولــة 
اللجنة  أعــضــاء  مــن  وعـــدد  الــخــشــرم  عبدالرحمن 

والشركات الراعية. 
 وأوضـــحـــت الــشــيــخــة حــيــاة بــنــت عــبــدالــعــزيــز آل 
من  بسيًطا  جـــزًءا  ستوضح  البطولة  أن  خليفة 
مثاالً  كــان  حيث  بوحمود،  خالد  المرحوم  تاريخ 
قصارى  سيبذل  الجميع  أن  مبينة  الناجح،  لاعب 

للبطولة،  الــنــجــاح  كــامــل  أجــل تحقيق  مــن  جــهــده 
المنظمة،  للجنة  والنجاح  التوفيق  كــل  ومتمنية 
وقدمت شكرها للشيخ عيسى بن راشد آل خليفة 
على  حرصه  يؤكد  ما  وهــو  البطولة  رعايته  على 

تحقيق النجاح. 
وألــقــى رئــيــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلــبــطــولــة الــدكــتــور 
باهتمام  فيها  ــاد  أشـ كلمة  الــخــشــرم  عــبــدالــرحــمــن 
وتعاون اتحاد الطاولة برئاسة الشيخة حياة بنت 
ستبذل  اللجنة  أن  وأوضــح  خليفة،  آل  عبدالعزيز 
األهــداف  كامل  تحقيق  أجــل  من  جهدها  قصارى 

من البطولة. 

الحداد  عيسى  للبطولة  التنفيذي  الرئيس  وقــّدم 
شرح مفصل عن البطولة واللجان العاملة وكيفية 
اإلعداد للبطولة، مؤكًدا أن اللجنة المنظمة جاهزة 

للتنظيم المثالي. 
خليفة  آل  عبدالعزيز  بنت  حياة  الشيخة  وقامت 
والدكتور عبدالرحمن الخشرم بتكريم مصمم شعار 

البطولة خالد جناحي من شركة كت ميديا. 
عن  الكشف  تــم  الصحافي،  المؤتمر  نهاية  وفــي 
كوكاكوال،  بسطة،  مطعم  وهي:  الراعية  الشركات 
شركة  الرياضية،  للمابس  فالور  الخلود،  حلويات 

كت ميديا، مطعم كرامي، فراتا، سكتش.

جانب للمؤتمر الصحافي

اللعبـــة اتحـــاد  وتعـــاون  باهتمـــام  يشـــيد  الخشـــرم 
حياة بنت عبدالعزيز: المساهمة بنجاح بطولة بوحمود للطاولة

علي مجيد

اللجنة اإلعالمية

بطولة اإلعالمي إبراهيم

وســـط حــضــور جــمــاهــيــري وأجـــــواء احــتــفــالــيــة، 
ــد إبــراهــيــم  ــالـ ــي خـ ــامــ افــتــتــحــت بــطــولــة اإلعــ
الرمضانية األولى لكرة القدم على ماعب قالي.

واستهلت مباريات الدورة بلقاء فريقي المحرق 
وأرادوس من المجموعة األولى وانتهت نتيجتها 
شيء،  ال  مقابل  أهــداف  بثاثة  المحرق  بتفوق 
سجل منها الاعب حمد القاف هدفين وتصدر 

هدافي الدورة.
فريقي  بــتــعــادل  الثانية  الــمــبــاراة  خــرجــت  فيما 
تايلوس وقالي بهدف لكا منهما. ولعبت مباراة 
البحرين  فريقي  بين  الثانية  بالمجموعة  واحدة 
وأوال انتهت بفوز البحرين بهدف لعلي الشيخ. 
العب  أفضل  تكريم  الثاث  المباريات  وشهدت 
في المباراة بتقييم الكابتن/ أحمد عباس مدرب 

نادي التضامن.
الـــتـــي تخللت  ــفــقــرات  ــال ب الــحــضــور  واســتــمــتــع 
المباريات، حيث اشتملت على سحوبات وجوائز 

للجماهير.

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

ُتعقــد عنــد التاســعة والنصف من مســاء اليــوم األربعاء قرعة 
بطولــة النســر الذهبــي الرمضانيــة الرابعــة لكرة القــدم، وذلك 

في خيمة نادي النسر الذهبي بسلماباد.

لكرة  البحريني  االتحاد  رئيس  برعاية  ُتقام  البطولة  أن  علًما 
اللجنة  عــقــدت  إذ  خليفة،  آل  خليفة  بــن  علي  الشيخ  الــقــدم 
األمين  مع  سابًقا  اجتماًعا  النجداوي  عمران  برئاسة  المنظمة 
العام لاتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين لمناقشة 

بعض األمور المتعلقة بالبطولة.
 وحّث النجداوي مندوبي الفرق المشاركة بالتواجد في الوقت 
المحدد من أجل إجراء القرعة ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة 
أجل  من  القرعة  إجــراء  قبل  مناقشتها  سيتم  والتي  بالبطولة 
التأكد من كافة األمور المتعلقة باالنطاقة والتي ستكون يوم 
الجمعة على ماعب نادي النسر الذهبي، وسيشارك في مراسم 
المحليين  القدم  كرة  نجوم  بينهم  من  المدعوين  بعض  القرعة 

والذين سبق لهم تمثيل المنتخبات الوطنية كذلك.

اجتماًعا  عقدت  قد  النجداوي  برئاسة  المنظمة  اللجنة  وكانت 
ورئيس  المطاوعة  جاسم  البطولة  مدير  بحضور  بينها  فيما 
اللجنة الفنية عبدالرزاق قمبر اجتماًعا أخيًرا للتحضير للبطولة 
الكرة  اتحاد  لرئيس  الشكر  تقديم  وتم  كذلك  القرعة  ومراسم 

على رعاية هذه البطولة.

توصــل نــادي االتفــاق الرياضي التفاق نهائي مع المدرب الوطني عادل الســباع، 
يقضــي بموجبــه قيــادة الفريــق األول لكــرة اليــد بالنــادي فــي الموســم الرياضي 

المقبل 2020/2019.

االتــفــاق  إدارة  ــبــاد ســبــورت” أن  “ال وعــلــم 
السباع  الــمــدرب  مــع  نهائي  بشكل  اتفقت 
ــن االجـــتـــمـــاعـــات  ــة مــ وذلــــــك بـــعـــد ســلــســل
ــات الـــتـــي جــــرت فـــي الــفــتــرة  ــاوضـ ــفـ ــمـ والـ

الماضية.
الــمــنــاقــشــات عــن التوصل  وأســفــرت هـــذه 
بتدريب  بموجبه  السباع  يقوم  اتفاق  إلــى 
أن  المؤمل  ومــن  بــالــنــادي،  اليد  كــرة  فريق 
األيــام  خــال  الجانبين  بين  التوقيع  يتم 
المدرب  السباع  وسيخلف  المقبلة.  القليلة 
قاد  ــذي  ال بوعناني  عبدالجليل  الــجــزائــري 

الفريق االتفاقي في الموسمين الماضيين.

وبذلك، سيكون االتفاق هو الفريق المحلي 
األول الذي سيقوده السباع مجددا، بعد أن 
خاض تجربة خارج البحرين بقيادته نادي 

الخليج السعودي.
ــســبــاع مـــن الــمــدربــيــن  ــمـــدرب ال ويــعــتــبــر الـ
الساحة  على  واألبـــرز  األكــفــاء،  الوطنيين 
المحلية في لعبة كرة اليد، إذ سبق للسباع 
الوطنية بجدارة،  األندية  أن قاد عددا من 
إضافة  طيبة،  إيجابية  نتائج  معها  وحقق 
إلـــى الــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة عــلــى مستوى 
الــنــاشــئــيــن، كــمــا ســبــق لــه أن أشــــرف على 
ــســعــودي، وهــي  تــدريــب فــريــق الــخــلــيــج ال

التجربة الخارجية األولى للسباع.
طويلة  ميدانية  خــبــرات  السباع  ويمتلك 
حازمة  قوية  وشخصية  ناجحة  وتجارب 

في إدارة الدفة الفنية.
وستكون أمام السباع مهمة إعادة كرة اليد 
الفريق  بين  عهدها  ســابــق  ــى  إل االتــفــاقــيــة 
الفريق  أداء  شــهــد  حــيــث  الــكــبــار،  ــعــة  األرب
الفني  المستوى  فــي  تذبذبا  الموسم  هــذا 

وتدهورا كبيرا في النتائج.

جانب من اجتماع اللجنة المنظمة برئاسة النجداوي

عادل السباع

للمشــاركة والدولييــن  المحلييــن  الكــرة  نجــوم  دعــوة  اتفــاق نهائي بيــن الطرفين والتوقيع “مســألة وقت”

اليوم قرعة بطولة النسر الذهبي للقدم السباع يقود يد االتفاق بالموسم المقبل

محمد الدرازي

حسن علي



خليفة  آل  محمد  بن  أحمد  الشيخ  سمو  بطولة  فعاليات  تنطلق 
مساء  والنصف  الثامنة  في  للتنس  السوبر  لزوجي  الرمضانية 
للتنس  البحريني  2019م على مالعب االتحاد  9 مايو  الخميس 

بجامعة بوليتكنيك البحرين بمدينة عيسى.
وكانت اللجنة المنظمة للبطولة قد قاما بإجراء قرعة المباريات 
رئيس  نائب  خليفة  آل  مــبــارك  بــن  العزيز  عبد  الشيخ  بحضور 
االتــحــاد وأمــيــن الــســر الــعــام فـــؤاد الــرويــعــي ومــديــر المنتخبات 
الوطنية للتنس محمد علي سلمان وعدد من الالعبين المشاركين 

في البطولة وبإشراف المدير الفني عصام عبد العال. 
كل  وتــضــم  ب(  )أ،  مجموعتين  إلـــى  الــالعــبــيــن  تقسيم  وجـــرى 
بإعداد  الحواج  أحمد  الدولي/  الحكم  وقام  العبين،   8 مجموعة 

جدول المباريات وتعميمه.
وفي اليوم األول تقام المباراة األولى بين الثنائي )حسن القطان، 
في  يليها  ألكسندربوبينج(  ســروانــي،  و)فــهــد  بلديفينو(  ــال  آريـ
إبراهيم  يوسف  )حمد عصام،  بين  الثانية  المباراة   9,30 الساعة 

قائد( و)عبد الكريم عبد الرضا، عبد هللا محمد أحمد(.

تفتتح الليلة في مقر نادي العروبة بمنطقة 
المرحوم  لبطولة   )43( النسخة  الجفير 
جاسم محمد فخرو الرمضانية للشطرنج 
فخرو  لعائلة  البطولة  رعــاة  كبار  بحضور 
وأعضاء  ورئيس  والضيوف  والمدعوين 
الجنسين ورجال  النادي والمشاركين من 
الساعة  عند  وذلــك  الرياضية  الصحافة 

التاسعة بقاعة إبراهيم خليل كانو.
البطولة  افتتاح  مــراســم  تنطلق  وســوف 
النادي  إدارة  قبل  من  الرسمية  بالكلمات 
وعميد عائلة الرعاة وتحريك أول قطعة 

شطرنجية إيذاًنا ببدء الجولة األولى.
وتشتمل البطولة على تسع جوالت وتقام 
بالنظام السويسري الدولي وسوف توزع 
مباريات  جــدول  بالنادي  الشطرنج  لجنة 

البطولة باللغتين العربية واإلنجليزية.
الــتــســع  الـــجـــوالت  إدارة  عــلــى  ويـــشـــرف 
الجمري  ومليحة  عيسى  علي  الحكمان 
بإشراف لجنة الشطرنج التي تضم رئيس 
محسن  وكــريــم  حميدان  محمود  اللجنة 

وأحمد القيم.
على  يمنع  إنــه  الــجــمــري  مليحة  وأكـــدت 

المشاركين ترك هواتفهم النقالة مفتوحة 
أثناء اللعب ومن يرتكب هذا الخطأ يحال 
إلــى اللجنة فــي الــحــال التــخــاذ اإلجـــراء 

الالزم.

الليلة افتتاح بطولة فخرو للشطرنج بالعروبةانطالق بطولة أحمد بن محمد للتنس

تواصلت منافســات بطولة األندية والشــركات للســنوكر 2019 الرمضانية التي ينظمها االتحاد البحريني 
للبليارد والسنوكر والدارتس على صالة كيو إن بالمنامة حتى منتصف الشهر الجاري.

 وأسفرت نتائج اليوم الثاني لمساء االثنين، عن 
فوز فريق ألبا على فريق نادي الخريجين بنتيجة 
)1/2(، بعدما فاز الالعب سلمان قمبر على ناظم 
رياض  حمد  على  البنخليل  وعيسى   2/3 أحمد 

2/3 وجعفر الريس على عبدهللا البنخليل 1/3.
)ب(  بناغاز  فريق  كسب  الثانية،  المباراة  وفــي 
 ،)1/2( بنتيجة  بوجيري  مؤسسة  فريق  مواجهة 
ــوز الــالعــب حــبــيــب صــبــاح عــلــى عبدهللا  ــر فـ إثـ

مــجــيــران 0/3 وخــلــيــل إبــراهــيــم عــلــى اســحــاق 
الصقر  محمد  على  خلف  وفهد   0/3 عبدالخالق 

 .2/3
ــي حــبــيــب صــبــاح العــب  ــدولـ  وحــقــق الــنــجــم الـ
بالبطولة  األول  ظــهــوره  فــي  بوجيري  مؤسسة 
المعدل  متخطًيا  نقطة،   88 بـ  معدل  أعلى  على 
الذي حققه العب وزارة الداخلية )أ( يونس صقر 

في اليوم األول 61 نقطة.

 وشهدت مباريات اليوم الثاني أجواًء حماسية 
كبيرة بين العبي الفرق المتبارية ما دعا اللجوء 
مباراة،  من  أكثر  في  الحاسمة حاضًرا  لألشواط 
بناغاز بوجيري فهد خلف  ولكن مواجهة العبي 
الجميع  مــن  األضــــواء  الــصــقــر خطفت  ومــحــمــد 
عاشها  الــتــي  الرمضانية  السهرة  متعة  وكــانــت 
التي  الغفيرة  الجماهير  وخصوًصا  الحاضرين 
ملئت الــصــالــة وتــفــاعــلــت مــع الــمــســتــوى الــقــوي 

والمثير الذي قدمه الالعبان خالل األشواط التي 
امتدت للثالث والذي تمكن فيه فهد من حسمه 
وتــفــوق فريقه  األخــيــر لصالحه 2/3  الــرمــق  فــي 

بناغاز بنتيجة 1/2.
ــا عــلــى أفــــــراد الـــفـــرق الــتــركــيــز   ووضـــــح جــلــيًّ
تحقيق  بهدف  وذلــك  أدائــهــمــا،  فــي  والحماسية 
في  حظوظهما  وتعزيز  المتتالية  االنــتــصــارات 

المنافسة على مقاعد التأهل للدور الثاني.

االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس

2019 ــر  ــوك ــن ــس ــل ل ــات  ــ ــرك ــ ــش ــ وال األنــــديــــة  بـــطـــولـــة  ــي  ــ ف ــرة  ــم ــت ــس م إثـــــــارة 

“ألبا” يهزم الخريجين و “بناغاز” يتغلب على “بوجيري”

فريق مؤسسة بوجيري فريق شركة ألبا
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مليحة الجمري

اللجنة اإلعالميةاللجنة اإلعالمية

أم الحصم تحتفظ ببطولة الطائرة لمدارس البنين
ــة ــي ــائ ــه ــن ــى مــــدرســــة ســـــار فــــي الــــمــــبــــاراة ال ــلـ ــت عـ ــب ــل ــغ ت

احتفظت مدرسة أم الحصم بلقب كأس بطولة 
الكرة الطائرة لمدارس البنين االبتدائية “هيئة 
تعليمية إناث” بعد التغلب في المباراة النهائية 
على فريق مدرسة سار بشوطين دون مقابل 
)13-15 و5-15( وأقيمت على صالة نادي عالي، 

وبرعاية وحضور مدير إدارة التربية الرياضية 
والكشفية والمرشدات بوزارة التربية والتعليم 
التتويج  في  وشــارك  عبدهللا،  عصام  الدكتور 
نادر  الدكتور  الرياضية  التربية  قسم  رئيس 
الدكتور  المسابقات  ورئيس مجموعة  جمالي، 

عبدهللا العباسي.
ومــثــل الــفــريــق الــبــطــل: خــلــيــل حــســيــن، سيد 
ــراهــيــم، ســيــد حسين علي،  إب مــحــمــد، حــيــدر 
حسن،  محمود  طــالل،  محمد  عبدهللا،  حسن 
عبدالخالق  أحمد  علي،  حبيب  جعفر،  حيدر 

وعلي كرار.
بكأس  الحصم  أمس  مدرسة  احتفاظ  ويأتي 
الــذي  للفريق  المميز  المستوى  بعد  البطولة 
يلقى اهتماًما كبيًرا من إدارة المدرسة وقسم 

التربية الرياضية.

تتويج مدرسة أم الحصم بكأس البطولة  صورة جماعية للمدارس الفائزة بالمراكز األولى

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

نادي الشباب - المركز اإلعالمي

أعلنت إدارة نادي الشباب الرياضي عن تحديد موعد انعقاد الجمعية 
العمومية للنادي، وذلك في الســاعة التاســعة والنصف من مساء يوم 
الخميس الموافق 16 مايو الجاري، في مقر النادي بمدينة جدحفص.

مناقشة  االجتماع  خــالل  وسيتم   
ــطـــرح عــلــى  ــُتـ ــي سـ ــتـ ــاريـــر الـ ــقـ ــتـ الـ
بينها  ومـــن  الــعــمــومــيــة  الــجــمــعــيــة 
كما  والــمــالــي،  اإلداري  الــتــقــريــران 
إدارة  مــجــلــس  انـــتـــخـــاب  ســيــتــم 
االنتخابية  للدورة  الجديد  النادي 

المقبلة من 2019 حتى 2023.
مجلس  لـــرئـــاســـة  ــح  ــرشـ وتـ

رئــيــس  مـــن  كـــال  اإلدارة 
الــنــادي  إدارة  مــجــلــس 
ــيـــرزا أحــمــد  الــحــالــي مـ
علي وشاكر عبدالجليل 

سلمان. 
وتــــرشــــح لــعــضــويــة 
النادي  إدارة  مجلس 

عــشــرة أعـــضـــاء، وهــم: 

صادق عبدالعزيز الزيمور، محمود 
ــراهــيــم يوسف  ــكــامــل، إب جــعــفــر ال
إبراهيم، عبد هللا منصور الموالني، 
كــفــاح جــاســم أحــمــد عــلــيــوي، رضا 
حماد عبد هللا، محمد علي حسين، 
غسان أمير قاسم عبد هللا، حبيب 
أحمد علي المطوع، وإبراهيم 

عبد هللا الوطني. 
ويــــــهــــــيــــــب مـــجـــلـــس 
الــشــبــاب  ــادي  ــ نـ إدارة 
جــــمــــيــــع األعــــــضــــــاء 
ــهــم  ــق ل ــحــ ــ ــن ي ــ ــ ــذي ــ ــ ال
والتصويت  الحضور 
الفاعلة  بالمشاركة 
ــاع  ــ ــ ــم ــ ــ ــت ــ فــــــــــي اجــ

الجمعية العمومية.

نادي الشباب يعقد جمعيته العمومية

 بّين مشرف البطولة سعيد عبدالعزيز أنهم كمنظمين قد افتقدوا منافسات البطولة إثر  «
غيابها في السنوات األخيرة.

وقال عبدالعزيز “قبل 15 عاًما كانت لبطولة الشركات صيت كبير بسبب المشاركة  «
الواسعة والقوة التي تشهدها المنافسات من الجميع وقد افتقدنا ذلك في السنوات 

األخيرة والتي غابت فيه البطولة. وأضاف ولله الحمد عادت اآلن وبصورة قوية عبر 
استجابة الشركات مثل ألبا وبناغاز رغم وجود شركات أخرى لم تشارك التي يأمل أن تكون 

متواجدة في المرات المقبلة لتعزز من قوة وأهمية هذه البطولة كما كانت في السابق.

وأوضح عبدالعزيز أن بطولة الشركات تعتمد على أفراد الفريق وليس على العب واحد  «
كاأللعاب الفردية، حتى تصب النتيجة النهائية لصالح الفريق عموًما في تحقيق االنتصار، 

والوصول لألدوار المتقدمة. مؤكًدا أنه ورغم مرور يومين فقط على البطولة إال المنافسات 
قوية للغاية وخصوًصا في المباريات التي ُيلجأ فيها للشوط الفاصل لتحديد الفائز والذي 

يفعل فيه حماس وردات فعل الجماهير الحاضرة.

وختم عبدالعزيز تصريحه، بتوجيه الشكر لمجلس إدارة االتحاد على اإلعداد والتنظيم  «
ا كل التوفيق والنجاح واالستمرار لهذه البطولة. الجيد، متمنيًّ

عبدالعزيز: افتقدنا البطولة وعادت بقوة

أشار يوسف بوجيري رئيس فريقه المشارك في  «
البطولة إلى أن تواجدهم في هذه المنافسات 
تعني لهم الشيء الكثير وخصوًصا أنها المرة 

األولى التي يشاركون فيها بجانب األندية 
والشركات األخرى.

 وقال بوجيري “رغم تأخرهم في تسجيل  «
مشاركتهم بالبطولة إال أنهم يطمحون 

للمنافسة على المراكز األولى عبر الالعبين 
الذين تم االستعانة بهم لخوض هذه المباريات”. 

وقّدم بوجيري شكره الجزيل لرئيس وأعضاء 
اتحاد اللعبة على تنظيم البطوالت لمختلف 
الجهات وهذا ما اعتادوا عليهم دائًما. مؤكًدا 

أنهم سيكون في مقدمة المشاركين في 
ا لهم التوفيق  البطوالت المقبلة ومتمنيًّ

والنجاح.

بوجيري: نأمل المنافسة على البطولة

يوسف بوجيريسعيد عبدالعزيز



سجل فريقا المحرق والمنامة بداية إيجابية في كأس النخبة لكرة القدم للموسم الرياضي 
2018 - 2019، بعد أن فازا على الرفاع والنجمة على التوالي، في افتتاح مباريات المسابقة، 

أمس الثالثاء 7 مايو الجاري.

في اللقاء األول على استاد البحرين الوطني، 
حقق المحرق الفوز على الرفاع بنتيجة 4-2، 

وشهد اللقاء طرد العب الرفاع أبوبكر آدم.
الدقيقتين  في  جمال  علي  للمحرق  وسجل 
فيما  و)90+3(،   )89( صولة  ومحمد  و43   2
 25 الدقيقة  فــي  راشــد  أحمد  للرفاع  سجل 

ووليد الطيب في الدقيقة 85.
وعاونه  محمود،  وليد  الحكم  المباراة  أدار 
نواف شاهين وعبدهللا صالح، والحكم الرابع 

عبدالعزيز شريدة.
وفي اللقاء الثاني على استاد الشيخ علي بن 
محمد آل خليفة، فاز المنامة على النجمة بـ 3 

أهداف مقابل واحد.
)رينغو(  عبدالرحمن  محمود  للمنامة  وسجل 
في الدقيقة )41(، تياغو )72( والعب النجمة 
فيما   ،)48( مرماه  في  بالخطأ  عبدهللا  كميل 
الدقيقة  فــي  الطيب  للنجمة:محمد  سجل 

.)19(
وعاونه  محفوظ،  عمار  الحكم  المباراة  أدار 
والحكم  علوي،  فيصل  وسيد  جعفر  محمد 

الرابع عبدالشهيد عبداألمير.
الجمعة  الثانية يوم  الجولة  وتلعب مباريات 
يلعب  إذ  الــجــاري،  مايو   10 الموافق  المقبل 
المحرق مع الحد على االستاد الوطني، ضمن 

مع  النجمة  يلعب  فيما  األولـــى،  المجموعة 
بن  علي  الشيخ  استاد  على  الشرقي  الرفاع 

محمد آل خليفة، ضمن المجموعة الثانية.

ــقــدم ــرة ال ــك ــات كـــأس الــنــخــبــة ل ــاري ــب فـــي انـــطـــاق م

بــدايــة إيجــابيــة للمحـــرق والمنــامـــة
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أنــاب ممثــل جاللــة الملك المفدى لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة،  وزير شــؤون الشــباب والرياضة 
أيمــن بــن توفيــق المؤيد الفتتــاح مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشــعبي الذي يقام خالل 
شــهر رمضــان المبــارك بتنظيم من لجنــة رياضات الموروث الشــعبي التابعة للجنــة األولمبية 

البحرينية. 

 وفور وصول وزير شؤون الشباب والرياضة 
خليفة  استقباله  فــي  كــان  الــمــهــرجــان،  لمقر 
ــقــعــود رئــيــس لــجــنــة ريـــاضـــات الـــمـــوروث  ال
الشعبي ومحمد النصف األمين العام باللجنة 
لجنة  أعضاء  من  وعدد  البحرينية  األولمبية 

رياضات الموروث الشعبي. 
 وقّص أيمن المؤيد شريط افتتاح المهرجان 
الذي يقام في نسخته األولى ويتضمن عدد 

من األلعاب الشعبية هي الكيرم )فردي 
الشطرنج،  الــدامــة،  ــي(،  وزوجــ

الدومينو “الدومنة”، الكوت 
ســـــداســـــي “بــــوســــتــــة”، 

“لودو”،  السجن  الهاند، 
ــــى األلــعــاب  إضـــافـــة إل

ــة  ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
الــمــتــمــثــلــة في 
ــدم  ــ ــقـ ــ كـــــــــرة الـ

ــرة  ــ ــ “فــــيــــفــــا” وك

السلة والببجي.
واستمع وزير شؤون الشباب والرياضة لشرح 
مفصل عن المهرجان واأللعاب التي يتضمنها 
إلى  إضافة  لعبه،  كل  في  المسابقات  ونظام 

الفعاليات المصاحبة للمهرجان. 
 وبهذه المناسبة، أعرب وزير شؤون الشباب 
ــريــاضــة عــن شــكــره لــســمــو الــشــيــخ ناصر  وال
المهرجان  افتتاح  على  خليفة  آل  حمد  بــن 
ــوه الفـــتـــتـــاح  ــمــ واعــــــتــــــزازه بـــإنـــابـــة ســ
ــن لــدعــم  الـــمـــهـــرجـــان، مــعــرًبــا عـ
ســـمـــوه لـــمـــســـيـــرة الــحــركــة 
في  والشبابية  الرياضية 
المستمر  المملكة ودعمه 
للرياضيين البحرينيين. 
وزيـــــــــر  وقــــــــــــــال   
الشباب  شـــؤون 
والــــــــريــــــــاضــــــــة 
هــــذا  إقـــــامـــــة  إن 

الــمــبــادرات  يــأتــي ضــمــن  الشعبي  الــمــهــرجــان 
ــتــي يــقــدمــهــا ســمــو الــشــيــخ نــاصــر  ــدة ال ــرائـ الـ
الرياضي  المجالين  فــي  خليفة  آل  حمد  بــن 
هذه  تنظيم  إعــادة  أن  مــؤكــًدا  واالجتماعي، 
ــار رســمــي وضــمــن مهرجان  ــعــاب فــي إطـ األل
الموروث  على  الحفاظ  في  يساهم  تنافسي 
ــزًءا ال يــتــجــزأ مـــن الــتــاريــخ  ــ ــذي يــعــتــبــر جـ ــ ال
اهــتــمــام سمو  مــا يعكس  الــبــحــريــنــي، وهـــذا 
بالرياضات  خليفة  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ 
رؤى  ضمن  تندرج  التي  والشعبية  التراثية 

سموه بتطوير الحركة الشبابية والرياضية. 
الفعاليات  هــذه  مثل  أن  إلــى  المؤيد  وأشــار   
الــرمــضــانــيــة تــســاهــم فــي احــتــضــان الشباب 
مستوى  على  ســواء  تنافسية  ريــاضــات  فــي 
األلعاب الشعبية أو حتى األلعاب اإللكترونية، 
مشدًدا على أهمية إقامة مثل هذه التجمعات 
الرمضانية  الفعاليات  تثري  التي  الشبابية 

بشكل عام.
الكبير  الدعم  كبير  باعتزاز  “نثّمن  وأضــاف:   
التي يحظى به قطاع الشباب والرياضة من 

خليفة،  آل  حمد  بن  ناصر  الشيخ  سمو  قبل 
حــيــث يــقــوم ســمــوه بــجــهــود كــبــيــرة لترجمة 
رؤى وتطلعات القيادة الحكيمة في االرتقاء 

بالحركة الرياضية والشبابية في المملكة”.
الــمــؤيــد على جــهــود لجنة ريــاضــات   وأثــنــى 
األولمبية  للجنة  التابعة  الشعبي  الــمــوروث 
بالتنظيم  مــشــيــًدا  الــقــعــود،  خليفة  بــرئــاســة 

المميز لهذا المهرجان الكبير.
 وكانت المسابقات انطلقت مساء أمس األول 
المحاذية  الرياضية  المدينة  فــي  )االثــنــيــن( 

الستاد البحرين الوطني وذلك بمشاركة أكثر 
إذ  األلــعــاب،  4 آالف مشارك في مختلف  من 
 200 أكثر من  المهرجان  تبلغ مجموع جوائز 
ألف دوالر أميركي موزعة على جميع األلعاب 

للفائزين العشرة األوائل في كل مسابقة. 
 كما يقام على هامش مهرجان ناصر بن حمد 
مثل  مصاحبة  فعاليات  الشعبي،  الرمضاني 
ومعارض  األطــفــال  أللعاب  ترفيهية  منطقة 
تراثية  معارض  إلــى  إضافة  المنتجة،  األســر 

ومطاعم متنقلة.

 أيمن المؤيد يستمع لشرح عن آلية تنظيم األلعاب  جانب من المنافسات 

المؤيد يفتتح مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي
للرياضييــن المســتمر  ودعمــه  والرياضيــة  الشــبابية  للحركــة  ســموه  بدعــم  مشــيدا 
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التابع  الــمــكــتــب اإلقــلــيــمــي اآلســـيـــوي  حـــدد 
ومكان  موعد  السلة  لكرة  الدولي  لالتحاد 

إقامة قرعة تصفيات كأس آسيا 2021.
ــم الـــقـــرعـــة يــــوم الــســبــت،  ــراسـ وســـتـــقـــام مـ
الموافق 8 يونيو المقبل، بفندق “شانغريال” 
بمدينة بينغالورو الهندية. وستشهد مراسم 
القرعة العديد من الفقرات الخاصة، إضافة 
إلى حضور من الشخصيات الهامة، إذ سيتم 
خالل  للعلن  التفاصيل  جميع  عــن  الكشف 
الفترة المقبلة. وسيشارك 24 منتخبا خالل 
عملية سحب القرعة، بحيث يتم استبعاد 8 
 16 ليتبقى  التصفيات،  نهاية  منتخبات في 
المقبلة  آسيا  كــأس  في  سيشاركون  فريقا 
هي  هــذه  وتعد   .2021 الــعــام  ستقام  التي 
المرة األولى التي سيتم من خاللها اعتماد 

النظام الجديد للتصفيات في المحفل األبرز 
قاريا. وسبق لـ16 منتخبا أن تأهلوا إلى هذه 
كأس  بطولة  خالل  التصفيات  من  المرحلة 
كوريا  ــران،  إيـ أستراليا،  هــي:   ،2017 آسيا 
الفلبين،  لبنان،  الصين،  نيوزلندا،  الجنوبية، 
الصين  الـــعـــراق،  ــا،  ســوري ــيــابــان،  ال األردن، 
تايبيه، قطر، الهند، هونغ كونغ وكازخستان. 

ــرى التصفيات  الــــ8 األخـ الــفــرق  وتــجــاوزت 
وغــرب  شــرق  فــي  أقيمت  التي  التمهيدية 
الــقــارة خــالل الــعــام الــمــاضــي، إذ تــأهــل عن 
الوطني،  منتخبنا  من  كل  الغربية  المنطقة 
السعودية، فلسطين، وسريالنكا، فيما تأهل 
عن المنطقة الشرقية للقارة كل من: غوام، 

ماليزيا، تايلند وإندونيسيا.

التابع  اآلســيــوي  اإلقــلــيــمــي  المكتب  أعــلــن 
ــي لــكــرة الــســلــة عــن األنــديــة  ــدول لــالتــحــاد ال
الخليجية المشاركة في المرحلة األولى من 
المحرق  فريق  وحصل  اآلسيوية.  البطولة 
األول من  الــدور  المشاركة في  على فرصة 
البطولة اآلسيوية، إلى جانب فريقي شباب 

أهلي دبي اإلماراتي والشمال القطري.
أهلي  شباب  المحرق،  أندية  اختيار  وجــاء 
دبي والشمال بعد أن حققت تلك الفرق لقب 
بطولة الدوري المحلي. ومنح المنامة، فريق 
المحرق المشاركة في المنافسات اآلسيوية، 
ــانــي في  ــث ــمــركــز ال بــعــد أن حــصــل عــلــى ال
أبطال  لكأس  المؤهلة  الخليجية  التصفيات 
آسيا التي استضافها النادي الشهر الماضي، 
إذ تــنــص لــوائــح االتــحــاد الــدولــي عــلــى أن 
يكون الفريق حاصال على لقب الدوري العام 

في موطنه؛ حتى يتمكن من المشاركة في 
بطل  منح  المقابل،  في  اآلسيوية.  البطولة 
التصفيات الخليجية الشارقة، فريق شباب 
الـــدوري،  بطولة  على  لحصوله  دبــي  أهلي 
لمصلحة  المؤهل  الثالث  المقعد  ذهب  فيما 
قــطــر بــعــد أن حــصــل فــريــق الــشــمــال على 
ناٍد  ألن  نظًرا  التصفيات؛  في  الرابع  المركز 

واحد فقط سيمثل كل بلد. وشارك المحرق 
فـــي 3 بـــطـــوالت فـــي كــــأس أبـــطـــال آســيــا،   

آخر  و2008. وشهدت   2007  ،2003 أعوام 
 2008 بالعام  البطولة  في  للمحرق  مشاركة 
تأهله إلى ربع النهائي بحصوله على المركز 
الثالث لمجموعته بانتصارين على القادسية 

الكويتي واوان جي سي الهندي.

24 منتخبا تتنافس على 16 مقعدا بالمسابقة القارية ســتخوض المرحلــة األولــى بحصولهــا علــى الدوري

الهند تحتضن قرعة تصفيات السلة اآلسيوية سلة المحرق تشارك في البطولة اآلسيوية

سبورتمحمد الدرازي

أحمد مهدي

من لقاء المنامة والنجمة

من لقاء المحرق والرفاع



أرجع رئيس االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة سبب النجاحات الباهرة التي تحققتها دورة ناصر بن حمد لأللعاب الرياضية 
واستمرارها للعام الثاني عشر إلى الدعم الكبير واالهتمام المباشر من قبل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب 
ا كبيًرا وله أهداف إيجابية وبعيدة المدى على الحركة الشــبابية والرياضية  والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بالدورة التي باتت مشــروًعا وطنيًّ

في المملكة.

الشــيخ  ســمو  قــال  الــدورة  بمناســبة  لــه  وفــي تصريــح   
عيســى بــن علــي “اســتمرار الدورة لمــدة 12 عاًمــا في حد 
ذاتــه نجاح كبير يــدل على العمل االحترافــي والمتواصل 
إلنجاح هذه الدورة التي تحظى بمشاركة كبيرة وواسعة 
من قبل الشــباب البحريني ولهذا النجاح عدة أســباب في 
مقدمتها االهتمام المباشــر من قبل ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة واالســتراتيجية التــي وضعهــا مــن أجــل 
وتحقــق  لســنوات طويلــة  مســيرتها  الــدورة  تواصــل  أن 
األهــداف التــي وجــدت من أجلهــا لرفد الحركــة الرياضية 
البحرينيــة بالعديد من المواهب الرياضية وهذا ما أتضح 
فــي األعــوام الماضيــة مــن خــال تخريــج الــدورة للعديد 
مــن الاعبيــن الموهوبيــن بمختلف األلعــاب والذين تركوا 

بصمات واضحة”.
 وأضــاف ســموه “فــي كل نســخة من دورة ناصــر بن حمد 
لأللعــاب الرياضيــة ال بــد أن تكــون هناك مبــادرات جديدة 
ومتميــزة ومســابقات رياضيــة تســهم فــي إشــراك كافــة 
إلــى اكتشــاف مهــارات  الفئــات العمريــة وتمهــد الطريــق 
وخامــات قــادرة علــى المشــاركة فــي العمليــة التطويريــة 

والتي تشهدها الحركة الرياضية في المملكة”.
 وتابــع ســموه “هنــاك لجنــة تنظيميــة عليــا تضــم خيــرة 
الكــوادر البحرينيــة وتضــم لجــان عديــدة تعمــل بــكل جــد 
وإخــاص واحتــراف متســلح بالخبــرة التــي تم اكتســابها 
علــى مــدار األعــوام الماضيــة والتــي ســاهمت فــي بــروز 
الدورة بحلة تنظيمية زاهية القت استحســان المشاركين 
في المسابقات والجماهير ونأمل أن يوفق هذا الكادر في 
إخراج الدورة الحالية بصورة متميزة من كافة النواحي”.

 ونــّوه رئيــس االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة بــأن دورة 
ناصــر بن حمد لأللعاب الرياضية تحظى بالتفاف وإجماع 
وطنــي كبيــر، وهذا ما اتضح من خــال التناغم في العمل 
بيــن الجهــات الحكومية واألهليــة والقطــاع الخاص الذي 
ا فــي دعــم الــدورة حتى بــات من الشــركاء  يســاهم ســنويًّ
األساســيين في النجاحات عاوة على االهتمام اإلعامي 
الكبيــر والمتميــز الــذي يفــرد مســاحات واســعة للتغطيــة 

اليومية.

 تايلوس في امتحان الــ”غنرز” والفخار 
يواجه األحالم

المجموعــة  لحســاب  مواجهتيــن  األربعــاء  اليــوم  تقــام    
الثانيــة ضمــن الجولة الثانية لبطولــة ناصر 12، يلتقي في 
التاســعة مســاًء فريقا تايلوس وغنرز يونايتد، وتليها في 
الساعة الحادية عشر والربع مباراة الفخار واألحام وتقام 
المباراتان على استاد مدينة خليفة الرياضية، ويمكن من 
خــال مباراتي اليوم حســم التأهل لفريقــي غنرز يونايتد 
واألحــام فــي حال الفوز كونهما يمتلــكان ثاث نقاط في 

حين تايلوس والفخار بدون نقاط.
 فــي اللقــاء األول تبــدو حظــوظ غنرز يونايتــد أوفر للفوز 
البطولــة  فــي  الفريــق  بفضــل عامــل خبــرة  المبــاراة  فــي 
وعناصــر الفريــق الذي يضم أســماء مميزة وفــي مقدمتها 
هــداف دوري الدرجــة الثانية عبدهللا الحشــاش، في حين 
تايلوس ظهر بمســتوى جيد في الجولة األولى وســيكون 

مطالًبا بأداء مضاعف اليوم.
 أمــا اللقــاء الثاني فإنه يتوقع أن يكون أكثر ندية وتقارب 
في المســتوى، وسيشــهد ســجاالً بين الفخار واألحام في 
ظــل رغبــة الفخــار فــي التعويــض والبقــاء فــي المنافســة 
وتطلــع األحــام للفــوز وإنهــاء أمــور التأهــل قبــل الجولــة 

األخيرة.

 الصقر األبيض والفرسان يقلبان 
الطاولة

 شهدت افتتاح مباريات المجموعة الرابعة ببطولة “ناصر 
12” سيناريو متشابه في المباراتين األولى والثاني بعدما 
قلــب فريقــا الصقــر األبيــض والفرســان تأخرهمــا إلى فوز 
وبنتيجــة هدفيــن لهدف فــي كا المباراتيــن، فريق الصقر 
األبيض كان متأخًرا أمام النوايف بهدف لاعب البرازيلي 
بربوزا، ولكنه نجح في الشوط الثاني من تسجيل هدفين 
والظفــر بالنقاط الثاث، وتكفــل بهدفيه كل من المحترف 
الكاميرونــي ارنســت والمحترف النيجيري بكر هوســاوي، 
وبــذات الطريقــة فــي المبــاراة الثانيــة تقــدم جرنــاس عن 
طريــق إبراهيــم عبــدهللا، ولكن في الشــوط الثاني ســجل 
الفرســان هدفيــن األول مــن ركلــة جــزاء نفذهــا حســين 
ســبت، والثاني هدف ســجله مدافع جرنــاس أحمد محمد 
بالخطأ في مرماه، ليصبح الفرسان في الصدارة بمشاركة 

الصقر األبيض وبثاث نقاط لكل فريق. 

 قالوا بعد المباراة
 قــال حــارس فريق الصقر األبيــض مجدي النجار بعد فوز 
فريقــه علــى النوايــف “لــم نقــدم المســتوى المطلــوب فــي 
شــوط المبــاراة األول ولــم نلعب كمجموعــة واحدة، ولكن 
للفريــق،  توجيهاتــه  المــدرب  أعطــى  االســتراحة،  خــال 
والتي منحتنا فرصة إدراك هدف التعادل وتسجيل هدف 
الفــوز. فحصــد النقاط الثــاث أمام فريق مرشــح للبطولة 
كفريــق النوايف خطوة ممتازة، وسيســعى الفريق لتقديم 

األفضل في المباريات القادمة”.
قــال العــب فريــق النوايــف حســن الموســوي بعــد خســارة 
حــال  كل  علــى  للــه  “الحمــد  األبيــض  الصقــر  مــن  فريقــه 
الخســارة جــزء مــن عالم كــرة القــدم، فهي مبــاراة وانتهت 
ونفكر في القادم. فالخسارة اليوم كان سببها عامل اللياقة 
وفتــرة اإلعــداد القصيرة التــي خاضها الفريــق. وأعتقد إن 
عناصــر الفريــق جيــدة، والفريــق لديــه القــدرة فــي العــودة 

والتعويض والمنافسة على بطاقتي العبور للدور الثاني”.
قال حارس فريق الفرسان وليد عياد بعد فوز فريقه 
علــى جرنــاس “لعــب الفريــق المبــاراة تحــت ضغــط 
عالــي، خصوًصــا وأنــه كان يســعى إلحــراز النتيجــة 
لصالحــه. واســتطاع الفريــق أن يقــدم مســتوى جيد 
طيلــة المبــاراة واســتحق النقــاط الثــاث. فالفريــق 
والوصــول  المجموعــات  مرحلــة  الجتيــاز  يتطلــع 
للدور الثاني ومواصلة المشــوار في األدوار النهائية 

وصوال إلى أبعد نقطة في المنافسات”.
قال مدرب فريق جرناس حمود الديري بعد خسارة 
فريقــه من الفرســان “الحمد لله علــى كل حال وهذه 
قــدم  فالفريــق  فــوز وخســارة،  القــدم  كــرة  طبيعــة 
مســتًوى جيــًدا فــي شــوطي المبــاراة، ومــن كرتيــن 
ثابتتيــن اســتقبلت شــباكنا هدفيــن منحــت الفريــق 
فــي  للتعويــض  ونتطلــع  المبــاراة.  نقــاط  المنافــس 
المباراتيــن القادمتيــن، خصوًصــا وأن هنــاك فرصــة 
لتحقيق ذلك والمنافســة علــى بطاقتي العبور للدور 

الثاني في منافسات هذه البطولة”.

 زويد.. الحكم المهاجم
 تشهد منافسات دورة “ناصر 12” مشاركة الحكم الشاب حسين 
زويــد بصفتــه العًبــا في صفــوف فريق األحام، ويعتبر حســين 
زويــد مــن الحــكام الشــباب المعتمديــن لــدى االتحــاد البحريني 

لكرة القدم، إذ يعد من المواهب الشابة في مجال التحكيم.
 وعــاوة علــى إمكاناتــه التحكيميــة، فــإن حســين زويــد 
العــب بــارز علــى مســتوى خط المقدمة، وســبق لــه اللعب 
فــي دوري المراكــز الشــبابية الــذي نظمتــه وزارة شــؤون 
الشــباب والرياضة وقدم مســتويات الفتة، إذ يتمتع زويد 

بحس تهديفي عال أمام المرمى.
 وتعــد مشــاركة زويــد مــن المفارقــات الجميلــة فــي دورة 
“ناصــر 12” التــي تتيــح الفرصــة للشــباب البحرينــي إلبراز 
وكانــت  المجــاالت،  مختلــف  فــي  وإمكاناتهــم  مواهبهــم 
الحكــم  مشــاركة  شــهدت  الماضيــة  الــدورة  منافســات 
الصقــر  لفريــق  بصفتــه حارســا  النجــار  مجــدي  المســاعد 
األبيض، كما تمكن من الحصول على جائزة أفضل حارس 

في “ناصر 11”.

 الكلمة للمحترفين!
 شــهدت مبــاراة الصقــر األبيــض والنوايــف تســجيل ثاثة 
أهــداف بفوز الصقر األبيــض بهدفين لهدف، والغريب في 
المباراة بأن هذه المباراة هي األولى التي تشهد التسجيل 
من قبل المحترفين األجانب وليس الاعبين البحرينيين، 

والغريــب أيًضــا أن األهــداف الثاثــة حملــت إمضاءهــم، 
فهــدف النوايــف جاء عــن طريــق البرازيلي بربــوزا والذي 
ســبق لــه تمثيــل فريــق الرفاع في موســم ســابق، وســجل 
الهــدف األول للصقــر األبيض الكاميروني ارنســت مهاجم 
فريق الشباب هذا الموسم، في حين الهدف الثاني للصقر 
األبيــض جــاء عــن طريــق الكاميروني بكر هوســاوي وهو 
العب فريق هجر السعودي في هذا الموسم )درجة ثالثة( 
ونال ذات الاعب لقب هداف بطولة تركي آل شيخ العام 

الماضي.

 على أهّبة االستعداد
12 الحكــم   قــال رئيــس لجنــة الحــكام ببطولــة ناصــر 
أعتــز  “دائًمــا  الدوســري:  خليفــة  المتقاعــد  الدولــي 
بمشــاركتي فــي بطولــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
البطولــة كحكــم منــذ  فــي هــذه  خليفــة، فقــد شــاركت 
نســختها األولــى، واليوم أشــارك كرئيس للجنــة الحكام. 
فالبطولة تشهد في نسختها الثانية عشرة تواجد حكام 
مــن نخبــة آســيا والنخبــة البحرينية وحــكام متواجدين 
تحــت مظلــة األكاديميــة اآلســيوية، هــم: أحمــد محمــد 
خليــل، أحمــد غريــب ومحمد خالــد”، مضيًفــا أن الحكام 
علــى أهبــة االســتعداد طــوال الســنة إلدارة المباريــات، 
مشــيًرا إلــى أن الحــكام قــد انتهوا مــن إدارة مســابقتين 
غاليتين في الموســم الكروي الحالي، هي مسابقة كأس 
جالــة الملــك المفــدى ومســابقة دوري ناصــر بــن حمــد 
الممتــاز لكــرة القــدم، موضًحــا أن البطولــة ليســت فقــط 

الكتشــاف المواهب الكروية على مســتوى الاعبين، بل 
هي كذلك فرصة الكتشــاف حكام شــباب يساهمون في 

إكمال مسيرة التحكيم البحرينية في لعبة كرة القدم.

 عالية وسبت األفضل في اليوم الرابع
 تحصــل العب فريق الصقــر األبيض علي يعقوب “عاية” 
وهو الاعب الذي سبق له اللعب في فريق البديع وكذلك 
النجمــة، تحصل على لقب أفضــل العب في مباراة فريقه 
مــع النوايــف التــي انتهت بفــوز فريقه 1-2، وقــام “عاية” 
بمجهــود كبيــر خال المباراة من مركزه في خط الوســط، 
جائــزة  عيــاد  وليــد  الفرســان  فريــق  حــارس  حصــد  كمــا 
أفضــل العــب فــي مبــاراة فريقه مــع جرناس التــي انتهت 
بفــوز فريقــه 1-2 وقــد تصدى عياد لعدد مــن الكرات التي 

حافظت على فوز الفرسان في ناهية المطاف.

 حساب البطولة يتجاوز حاجز الــ2000
 تجــاوز عــدد متابعي الحســاب الرســمي لبطولــة ناصر 12 
على تطبيق االنستغرام حاجز الــ2000 متابع منذ تدشينه 
قبــل قرابة أســبوع، حيث شــهد الحســاب تفاعــل كبير من 
قبل المتابعين ال ســيما في ظل تخصيص مســابقة يومية 
للجماهيــر وجوائزهــا نقديــة، وأشــاد المتابعيــن بالتفاعــل 
المباشــر للحســاب فــي نقــل أخبــار البطولة أوالً بــأول، في 
المقابــل تواصلــت عمليــة الكشــف عــن الفائزيــن بجوائــز 
المســابقة وتســليمهم جوائزهــم بشــكل يومــي في اســتاد 

مدينة خليفة الرياضية.

سمو الشيخ ناصر بن حمد  سمو الشيخ عيسى بن علي خليفة الدوسري رئيس لجنة الحكام

جانب من تسليم جوائز الفائزين بالمسابقة الجماهيرية

فريق األحالم

فريق الفخار حسن الموسوي العب فريق النوايفحمود الديري مدرب جرناسمجدي النجار حارس فريق الصقر االبيضوليد عياد فريق الفرسان

علي يعقوب أفضل العب في مباراة الصقر األبيض والنوايف

فريق غنرز يونايتد

حكام البطولة

فري تايلوس

سمو الشيخ عيسى بن علي: اهتمام ناصر بن حمد سبب استمرار الدورة
ــة لـــلـــبـــطـــولـــة ــ ــب ــ ــاح ــ ــص ــ ــم ــ أشـــــــــاد بـــــالـــــمـــــبـــــادرات الــــمــــتــــجــــددة ال

اللجنة اإلعالمية

لقطة من مباراة النوايف والصقر األبيض لقطة من مباراة الفرسان وجرناس المحترفان البرازيلي بربوزا والكاميروني ارنست أيمن سبت أفضل العب في مباراة الفرسان وجرناس
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بتوجيهات من ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب، رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة قائد الفريق الملكي للقدرة يشارك الفريق الملكي للقدرة وللمرة السابعة على التوالي في سباق القدرة والذي ينطلق 
صبــاح يــوم الجمعــة العاشــر مــن مايو الجاري في حديقة قلعة ويندســور التاريخية في ضواحي العاصمة البريطانية لندن بمســافة 

120 كيلومتًرا و80 كيلومتًرا. 

 وســيقود ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
والنائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة، رئيــس اللجنة األولمبيــة البحرينية، 
رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى ســمو 
الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة كتيبة فرســان 
الفريــق الملكــي للقــدرة فــي هــذا الســباق الــذي 
عادة ما يحفل بمشاركة كبيرة وواسعة من قبل 
فرســان مملكة البحريــن واإلمــارات وبريطانيا، 

إضافة إلى الدول األوروبية. 
 وتضــم قائمــة الفريق الملكي للقدرة المشــاركة 
مــن  كل  كيلومتــًرا   120 مســافة  ســباق  فــي 
الفرســان من فريق فيكتوريــوس: جعفر ميرزا، 
عبدالرحمــن الزايد، الشــيخ محمــد بن مبارك آل 
خليفــة، الشــيخ إبراهيــم بــن محمــد آل خليفــة، 
فهد الخاطري، منال فخراوي، عثمان العوضي، 
سلمان عيسى، يوسف فؤاد وفرسان الخالدية: 
الحمــادي، هيــا جمــال،  رائــد محمــود، يعقــوب 
حمــد الجناحــي، فرســان الزعيم: خالــد إبراهيم 
إلــى فرســان  الرويعــي، إضافــة  راشــد  خيــري، 
الخاطــري،  البســتكي ومحمــد  الرعــود: محمــد 
بــن ســلمان  الشــيخة نجــاء  النصــر:  وفرســان 
يشــارك  كمــا  الجبــوري،  ويوســف  خليفــة  آل 
الفرســان فــي ســباق مســافة 80 كيلومتــًرا مــن 
فريــق فيكتوريوس: منصــور الخالدي، معيوف 
الرميحــي، أحمد الرويعــي، زهير أحمد، عبدهللا 
القعود، دانه الدوسري، ومن فريق الرعود: علي 
الســبيعي، أما مــن فريق الخالدية فهم: عيســى 
ســرحان  النصــر  فريــق  ومــن  الســندي  جمــال 

العنزي. 

 عمق العالقات 
وبهذه المناسبة، أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة أن العاقــات بيــن مملكــة البحريــن 
وبريطانيــا عاقــات متينــة ومتميــزة فــي كافة 
النواحي وهي تمتد إلى أكثر من قرنين وتجمع 
المشــركة  المصالــح  مــن  العديــد  المملكتيــن 
الــذي يؤكــد أن  فــي مختلــف المجــاالت األمــر 
هــذه العاقــات قائمــة علــى التعــاون والتشــارك 
العائلتيــن  أن  مؤكــًدا  المشــتركة  والمصالــح 
الحاكمتيــن فــي المملكتيــن تســعيان دائًمــا إلى 
بمــا  المواقــف  العاقــات وتنســيق  تلــك  تعزيــز 
يتوافق مع رؤية البلدين في مختلف القضايا. 

 وأشــار ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة 
إلــى أن مــن أهــم الجوانب التــي جمعت حضرة 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة  صاحــب 
خليفــة عاهــل الباد المفدى حفظــه هللا ورعاه، 
وصاحبــة الجالة الملكــة اليزابيث الثانية ملكة 
حــب  هــي  ايرلنــدا  وشــمال  المتحــدة  المملكــة 
الخيــل لــذا فقــد حرصت مملكــة البحريــن على 
تأســيس ســباقات القــدرة فــي مهرجــان رويــال 
ويندســور الــذي يعتبــر مــن المهرجــات العالمية 
الهامــة فــي جانب الخيل، مضيًفــا أن المهرجان 
والفعاليــات  والمشــاركات  الجوانــب  متعــدد 

ويحظى بمشاركة كبيرة واسعة. 
وأكــد ســموه الحــرص علــى تفعيــل توجيهــات 
حضــرة صاحــب الجالة الملك حمد بن عيســى 
آل خليفة عاهل الباد المفدى حفظه هللا ورعاه 
الســديدة فــي الترويــج للمنجــزات الحضاريــة 
والتنمويــة التــي تشــهدها مملكــة البحريــن في 
مختلــف المحافــل الدوليــة وخاصــة الرياضيــة 
منهــا، معتبــًرا أن مملكة البحريــن حققت نهضة 

شاملة في مختلف مجاالت التنمية تستحق أن 
تعرض فــي المحافل الدولية باعتبارها نموذًجا 
رائــًدا يحتــذى بــه فــي المنطقة وقد تــم اختيار 
رويــال  ســباق  وخاصــة  الرياضيــة  الفعاليــات 
المــكان األنســب  البريطانــي ليكــون  ويندســور 

إلبراز نهضة المملكة في العهد الزاهر. 

 عالقات بحرينية بريطانية 
وأضاف ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
أن العاقات البحرينية البريطانية هي عاقات 
تربطهمــا  ا  جــدًّ قديمــة  وتاريخيــة  وطيــدة 
فــي  والتعــاون  الصداقــة  مــن عاقــات  الكثيــر 
والتجاريــة  االقتصاديــة  منهــا  عــدة  مجــاالت 
والرياضيــة حتــى باتــت تلك العاقــات نموذًجا 
راســًخا ويحتــذى بــه لجميــع الطالبيــن بتطويــر 
عاقاتهــم التاريخيــة بيــن أي بلديــن، مؤكًدا أن 
مشاركة البحرين في مهرجان رويال ويندسور 
التعــاون  أشــكال  مــن  شــكل  هــو  للفروســية 
والترابــط بيــن المملكتيــن الصديقتيــن وتعزيــز 
التعــاون فــي المجــال الرياضــي، مشــيًرا إلى أن 
وبريطانيــا  البحريــن  بيــن  الوطيــدة  العاقــات 
الثاقبــة  الرؤيــة  تطــورت بشــكل واضــح وفــق 
لحضــرة صاحــب الجالة الملــك المفدى حفظه 
هللا ورعــاه وكان مــن أبرز نمــاذج تلك العاقات 
الزيــارات المتبادلة بين المســؤولين في البلدين 

ــا  والتــي منحــت العاقــات بينهمــا زخًمــا إيجابيًّ
يعــّزز مــن العاقات الوطيدة التــي تربط بينهما 
فــي كافة األصعــدة التي تحقق مصالح البلدين 
الصديقيــن، كمــا كان للحركــة الرياضيــة نصيب 
إقامــة  عــن  أثمــرت  والــذي  التعــاون  ذلــك  مــن 
العديــد من المســابقات الخاصة بالخيل وتبادل 
كا  فــي  والمنتخبــات  األنديــة  بيــن  الزيــارات 

البلدين إضافة إلى إقامة المدارس الكروية. 
ويندســور  رويــال  مهرجــان  أن  ســموه  وأكــد 
اســم  إلبــراز  حقيقيــة  فرصــة  يعــد  للفروســية 
الرياضــي  المحفــل  هــذا  فــي  البحريــن  مملكــة 
المنجــزات  علــى  الضــوء  وتســليط  الكبيــر 
العهــد  فــي  المملكــة  تعيشــها  التــي  الحضاريــة 
الزاهــر لحضــرة صاحــب الجالة الملــك المفدى 
حفظــه هللا ورعاه في شــتى المجاالت وخاصة 
رياضــة الفروســية والتــي يعــد جالتــه فارســها 
مملكــة  أن  مؤكــًدا  لهــا  األبــرز  والداعــم  األول 
البحرين تعد الدولة األولى التي أسست رياضة 

القدرة في المهرجان العالمي. 
وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن 
الفريــق الملكــي حريص على تفعيــل توجيهات 
حضرة صاحب الجالة الملك المفدى الســديدة 
فــي الترويــج للمنجــزات الحضاريــة والتنموية 
فــي مختلــف  البحريــن  مملكــة  تشــهدها  التــي 
المحافل الدولية وخاصة الرياضية منها مشيًرا 

إلــى أن مملكــة البحريــن ســتتواجد بقــوة فــي 
هــذا المهرجــان العالمــي والعمــل علــى الترويــج 
لمملكة البحرين في التظاهرة الرياضية وتبيان 
للمملكــة  تحققــت  التــي  المتميــزة  المنجــزات 
والجوانب التنموية الشــاملة خاصة في رياضة 

الفروسية. 

البحرين.. مؤسسة سباق القدرة 

وأضــاف ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
بعــد  تأتــي  المشــاركة  هــذه  بــأن  خليفــة 
تأســيس مملكــة البحرين لســباقات القدرة 
العــام  فــي  ويندســور  رويــال  ســباق  فــي 
2013 لهــذا المهرجــان التاريخــي فــي عهد 
ملكــة بريطانيــا التي تعطي هــذا المهرجان 
جــل اهتمامهــا لدعــم نشــاطات الفروســية 
الســباق  أن  ســموه  مؤكــًدا  توقــف،  دون 
حقــق على مدار الســنوات الماضية العديد 
مــن اإلنجــازات المهمة والتي ســاهمت في 
زيــادة الفعاليات واألنشــطة التي تقدم في 
المهرجــان التاريخــي عــاوة علــى تحقيــق 
مشــاركة كبيــرة وواســعة من قبــل مختلف 
فرســان العالم الذين وجدوا في المهرجان 
مكاًنا مناســًبا للتنافس الحقيقي على لقب 

السباق وتطوير قدراتهم. 

وأشار سموه إلى أن السباق ومنذ تأسيسه 
بدأ يأخذ انتشــاًرا كبيًرا وواســًعا في القارة 
األوروبيــة ويحــرص العديــد مــن الفرســان 
جيادهــم  بخيــرة  فيــه  المشــاركة  علــى 

والتنافس على اللقب. 

إصرار وحماس من أجل اإلنجاز 

ونّوه ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
إلى أن الفريق الملكي سيشارك في النسخة 
الســابعة بــكل إصــرار وحمــاس مــن أجل أن 
يؤكــد تواجده وتطور هــذه الرياضة، حيث 
أصبحــت للفريق الملكــي للقدرة الريادة في 
معظــم البطــوالت األوروبيــة بعــد أن تمكــن 
مــن إدخــال هــذه الرياضــة فــي المهرجــان 
مضيًفــا ســموه أن فرســان الفريــق الملكــي 
باتوا على أتم االستعداد للمشاركة من أجل 
تأكيد تواجدهم واالستفادة كذلك من مثل 
هــذه البطــوالت التــي تعنــي الكثيــر للفريــق 
لتكــون بطولة ويندســور بداية المشــاركات 
فــي البطــوالت األوروبيــة هــذا العــام قبــل 
المشــاركة في البطوالت المقبلة وسيتم من 

خاله التعرف على جاهزية الفريق. 
وبيــن ســموه أن الفريــق الملكــي سيشــارك 
بعدد من فرســانه المتميزين وذلك من أجل 

تنافســية  أجــواء  وإعطائــه  الســباق  إثــراء 
تليق بتاريخ المهرجان خاصة سباق القدرة 
مشــيًرا أن الفريــق الملكــي وكافــة اللجــان 
باتــت على اســتعداد تام للمشــاركة في هذا 
المهرجان الدولي الكبير للفروسية وستقوم 
بإبــراز التطــور الكبيــر لرياضــة الخيــل فــي 
مملكــة البحريــن عبــر هــذا المهرجــان الرائد 
مشــيًرا إلــى أن المهرجــان ســيكون فرصــة 
حقيقية لمواصلة نجاحات ســباقات القدرة 
فــي هذا المهرجــان وإقامتها للمرة الســابعة 

في تاريخه العريق. 

 بطل النسخة الثانية والثالثة والسادسة 

تمكــن ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
مــن تحقيــق المركز األول في 3 نســخ من أصل 
ســت نســخ في ســباق القــدرة بمهرجــان رويال 
ويندســور البريطانــي، حيــث تمكــن ســموه مــن 
تحقيــق المركــز األول في النســخة الثانية على 
النســخة  فــي  األول  والمركــز  اوتريــك  الجــواد 
الثالثــة علــى الجــواد رومانــس والمركــز األول 
في النســخة السادســة على الجــواد فيبير فيما 
انســحب ســموه من الســباق في النســخ األولى 
الرابعة والخامســة بســبب إصابة الجواد وعدم 

اجتياز الفحص البيطري.

ناصر بن حمد يقود كتيبة الفريق بمشاركة خالد بن حمد
“الملكي للقدرة” يشــارك للمرة السابعة في مهرجان “رويال ويندسور” البريطاني للفروسية

المكتب اإلعالمي

سمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ ناصر بن حمد

ناصر بن حمد: السباق 
يمثل العالقات 

التاريخية الوثيقة بين 
البحرين وبريطانيا 
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إعداد: هبة محسن

أعلنت اكزوتك للسيارات التي تملك عدًدا من أكبر معارض السيارات في مملكة البحرين 
عــن أفضــل العــروض الترويجيــة المغريــة علــى الســيارات وذلــك بمناســبة حلــول شــهر 
رمضان.  وقال رئيس الشركة نبيل أمين “أننا عّودنا زبائننا طيلة السنوات الماضية على 
تقديــم عــروض ترويجية مميزة في ســوق الســيارات كانــت موضع إعجــاب وثناء زبائن 

الشركة والمتعاملين معها من أفراد ومؤسسات وشركات”.

وها هي اكزوتك تعود من جديدة بمناســبة 
شــهر رمضــان المبارك مع باقــة من العروض 
االســتثنائية التي تفســح المجال الســتفادة 
زبائن الشــركة من عــروض لها قيمة مضافة 

تتمثل في التالي: 
كبــرى  كجوائــز  ســيارتين  تخصيــص   -
سيجرى السحب عليهما خالل شهر رمضان 
مغريــة  نقديــة  ماليــة  جوائــز  تخصيــص   -

وتذاكر سفر 
وكهربائيــة  اليكترونيــة  متنوعــة  جوائــز   -
فوريــة مــن أجهــزة هواتــف، وتليفزيونــات، 

وأجهزة كمبيوتر 
- جوائــز متنوعة مغرية تقدمها شــركة بيي 

كول لزبائن اكزوتك.
عروضنــا  مصرحــًا:  متحدثــًا  أميــن  وقــال 
مختلفــة، يكفــى القــول أنهــا تتمتــع بالثقــة 
والمصداقية في أوســاط كل من تعامل مع 

الشــركة، ال نريد أن نطلق عروضًا تنافســية 
تثيــر الفضــول تعويضــًا عــن حالــة الركــود 
التــي مــر بها ســوق الســيارات فــي البحرين 
اجتــذاب  لمجــرد  عــام  بوجــه  والمنطقــة 

زبائــن جــدد يكتشــفون ال حقــًا عــدم الدقــة 
فــي تفاصيــل مــا هــو ُمعلــن بالنســبة لهــذه 
حريصــون  نحــن  العــروض،  مــن  النوعيــة 
جــدًا علــى ســمعة الشــركة التي وللــه الحمد 
تترســخ باســتمرار لمــا عرفــت بــه “ اكزوتك 
مــن  كل  رضــا  علــى  شــديد  حــرص  “مــن 
يتعامــل معهــا، مــن حيــث الســرعة ونوعية 
الخدمــة وتوفير حزمة دائمة من الخيارات 
والبدائــل، مــع ضمان توفيــر خدمات ما بعد 
البيع، وهنا ال بد ان نشــيد بمستوى التعاون 

والتنســيق مع وكالء الســيارات، ومع شركة 
كل  ومــع  المــرور،  إدارة  ومــع  التســهيالت، 

الجهات واألطراف التي نتعامل معها.
وتوقع نبيل أمين ان تشهد سوق السيارات 
في شــهر رمضان المبارك انتعاشــًا ملحوظًا، 
تنبــئ  الســوق  حركــة  مؤشــرات  إن  وقــال 
بذلــك، مؤكدًا بأن” اكزوتك “ســتظل في كل 
األحوال على أتم اســتعداد وجاهزة لتكون 
مميزة في سوق السيارات عبر فروعها في 

مختلف محافظات المملكة.

ضمــن أنشــطة المســؤولية االجتماعيــة، شــارك موظفــو شــركة تســهيالت البحريــن في تنظيف شــاطئ مدينة ســلمان 
)المدينة الشمالية( شمال مملكة البحرين وذلك يوم الجمعة الموافق 26 أبريل بالتعاون مع إحدى الجمعيات المحلية.

يأتــي ذلــك فــي إطــار تشــجيع العمــل التطوعــي 
وغــرس روح التعاون بين أفراد الفريق باإلضافة 
إلى المســاهمة في حماية البيئة والعناية بمرافق 
مــع موظفــو  البحريــن. وشــارك  لمملكــة  العاملــة 

وأســرية.  وديــة  أجــواء  فــي  عائالتهــم  الشــركة 
وتدعــم مشــاركة الشــركة فــي هذا النشــاط رؤية 
الشــركة الرامــي إلى خلق حراك اجتماعي ســعيد 

في المجتمع.

ــن الـــقـــرض ــ ــزء م ــ ــد جـ ــديـ ــا وتـــسـ ــ ــداي ــ ــارات وه ــ ــي ــ س

“ اكزوتك” تقدم عروًضا مغرية في رمضان

فون شاطئ مدينة سلمان موظفو التسهيالت ينظِّ

أصدرت بابا جونز إنترناشونال فيديو جديًدا بعنوان “حان وقت المشاركة”، 
بمناسبة شهر رمضان المبارك. وقال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لمجموعــة جــواد لألعمــال، فيصــل جــواد فــي هذه المناســبة “نحــن فخورون 
بالشــراكة مــع بابــا جونــز الدوليــة فــي هــذه المبــادرة. إن رمضان يــدور حول 
الكــرم واإلحســان، ويظهــر الفيلم بحساســية كبيرة مدى أهميــة تلك المبادئ. 
لقد أظهر بابا جونز حًقا ارتباطهم بهذه المنطقة وخلق رسالة تعاطف قوية “.

يركــز “حــان وقــت المشــاركة” علــى القيــم الحقيقيــة لشــهر رمضــان، والطيبة 
والتواضــع والســالم والروحانيــة. إنــه يبــرز كيــف يســاعد الدعــم والتشــجيع 
األطفــال علــى إدارة الصيــام، حيث ســيأتي الوقت لالحتفــال وتناول الطعام 

مع األصدقاء والعائلة.
 Tenderكان الفيديــو نتيجــة لمبــادرة محلية بيــن مجموعة جواد لألعمــال و
ذوي  لألطفــال  المدرســي  النشــاط  برامــج  يقدمــون  الذيــن   Hearts Arena

القدرات المختلفة.

“بابا جونز” تحتفل بروحانية رمضان

أطلقــت VIVA البحريــن، بالشــراكة مــع برنامــج تــم التلفزيونــي، 
وكجــزء من جهودها المســتمرة لدعم المجتمــع المحلي وإحداث 
تغيير ايجابي فيه، حملة جمع تبرعات تعطي من خاللها الفرصة 
للمجتمع للمســاهمة والمســاعدة في رســم االبتســامة على وجوه 

مختلفة من فئات المجتمع البحريني.
وخالل هذه الحملة التي ستســتمر لمدة شــهر، سوف يتم التركيز 
علــى إحــدى أربــع فئــات في كل أســبوع. وســيعود ريــع التبرعات 
التــي يتــم جمعها خالل األســبوع إلى عالج مرضى الســرطان، أو 
مرضــى الســكري، أو ذوي العزيمــة أو شــراء األجهــزة الطبية، مما 

يساعدهم في حصولهم على العالج وتحسين نوعية حياتهم.
هــذا وستشــرف المؤسســة الخيريــة الملكيــة علــى عمليــة جمــع 
التبرعــات والتــي تبــدأ مــن 6 مايــو وتســتمر حتــى نهايــة شــهر 
 VIVA رمضــان، إذ يمكــن التبــرع إمــا نقــدًا أو مــن خــالل تطبيــق
Cash عــن طريق مســح الباركــود المتواجد على شاشــات التبرع 
المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء البحريــن كمجمــع البحريــن ســيتي 
ســنتر، ومجمع الســيف المنامة، ومجمع الســيف المحرق، ومجمع 
األفنيــوز- البحريــن، ومجمع اإلنماء. كمــا ويمكن التبرع أيضا عن 
طريــق إرســال رســالة نصيــة قصيــرة إلــى 98977، أو عــن طريق 
التبــرع مباشــرة مــن خــالل شــركاء VIVA Cash الموفريــن فــي 
أكثــر مــن 2000 نقطــة بيــع، أو حتــى مــن خالل شاشــات التجزئة 

 .VIVA الموجودة في محالت
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي المكلف لشــركة VIVA محمد آل 
خشيل،: “نبحث فيVIVA دائًما عن طرق مختلفة لدعم المجتمع 
المحلــي، ونحــن فخــورون جــدًا بإطــالق هــذه المبــادرة في شــهر 
التواصل والعطاء. ونحن نؤمن بأن العطاء يرسم البسمة ويترك 
أثر ايجابي قد يغير مجرى حياة بعض األشخاص، وال يتعلق هذا 
بالتبرع المادي فقط، بل بإحداث تغيير حقيقي في المجتمع. لذا 
نحــن ندعــو الجميــع لالنضمــام إلينــا لنحدث هــذا التغييــر مًعا، إذ 
ســتقوم شــركة VIVA بمعادلة قيمة التبرعات التي ســيتم جمعها 

طوال هذا الشهر الكريم”.

مواقــع  الندمــارك  مجموعــة  أطلقــت 
فــي  اإللكترونّيــة  التجــارة  وتطبيقــات 
الرائــدة  بوكــس  هــوم  لعالمــة  البحريــن 
فــي مجــال األثــاث والديكــور والمنتجات 
المنزليــة. وتأتــي هــذه الخطــوة فــي إطار 
عمــل المجموعة على منح العمالء تجربة 
خــالل  مــن  قنــوات  عــّدة  علــى  تســّوق 
تمكينهــم مــن التســّوق بســهولة وسالســة 

عبر األجهزة اإللكترونّية والمتاجر. 
بوكــس  لهــوم  التنفيــذي  الرئيــس  وعّلــق 
أجــاي أنطــال بالقــول: “نحــُن ســعداء جًدا 
باتخــاذ هــذه الخطــوة المهمة لكــي نصبح 
متعــّددة  التجارّيــة  العالمــات  مــن ضمــن 
القنوات. وســتمنحنا المواقع والتطبيقات 
اإللكترونّيــة فرصــة الوصول إلــى عمالئنا 
وخدمتهــم،  البحريــن  فــي  المتوقعيــن 
ال  مناطــق  فــي  منهــم  المقيميــن  خاصــة 
تتواجــد فيها متاجرنــا المادّية. تم إطالق 
فــي   HomeBoxStores.com موقــع 
أكتوبــر  فــي  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 

2017، وفــي المملكــة العربيــة الســعودية 
خــالل وقــٍت قياســي فــي مــارس 2018. 
HomeBox-  ونحــن مصّممون علــى جعل

Stores.com الموقــع اإللكتروني األفضل 
الذي ســيمكن جميع العمــالء في البحرين 
مــن تجهيز منازلهم بمنتجات ذات أســعار 

في متناول الجميع”.

ريعها يعــود لمرضى الســرطان والســكري وذوي العزيمة تمكين العمالء من تجهيز منازلهم بمنتجات ذات أسعار في متناول الجميع
“VIVA” تطلق حملة تبرعات ا لـ “هوم بوكس” الندمارك تطلق تطبيًقا إلكترونيًّ

8 مايو 2019 األربعاء
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احتفلــت شــركة خدمــات مطــار البحريــن )بــاس( بيــوم العّمــال العالمــّي الــذي 
إقامــة فعاليــة  )بــاس( علــى  مــن مايــو. وتضمنــت مشــاركات  يصــادف األول 
اجتماعّية للموظفين في مقر الشركة، باإلضافة إلى المشاركة في الحفل الذي 
أقيم تحت رعاية عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

بالتعاون مع االتحاد العام لنقابات عمال البحرين بفندق كراون بالزا. 

فــي  مــن موظفيهــا   14 تكريــم  تــم  إذ 
غــادة  جعفــر،  عقيــل  وهــم:  الحفــل 
الصبــاغ، منيــرة جاســم، علــي عبــاس، 
أحمــد البنكــي، محمــد إبراهيــم، محمد 
ســيد صادق، عدنان محمد، عبد العزيز 
محمــد  علــي،  محمــد  عيســى  أحمــد، 
راشــد، عبــدا لرســول عبــد هللا، حســن 

بومطيع، وعباس حاجي.
بشــري  مــال  رأس  أول  مديــر  وقالــت 

بشــركة خدمات مطــار البحرين )باس( 
ضمــن  “نحــرص  الواحــد:  عبــد  هنــاء 
الحفــاوة  علــى  الشــركة  إســتراتيجية 
فيهــا.  واالســتثمار  البشــرية  بالثــروة 
وأضافت: إن الشــركة تنتهز المناسبات 
لتقدير موظفيها ودعمهم وذلك بهدف 
رفــع مســتوى الشــعور بالرضــا وزيــادة 

اإلنتاجية”.
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“باس” تحتفي 
بيوم العّمال
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المحببة  الرمضانية  المظاهر  مــن 
كادت  أو  اختفت  التي  النفس  إلــى 
ــمــســحــر”، فلم  تــخــتــفــي ظـــاهـــرة “ال
الكبير قرب  نعد نسمع دقات طبله 
شيالته  نسمع  نــعــد  ولـــم  الــســحــور، 
النائمين  ليوقظ  بها  يــصــدح  الــتــي 

ألكلة السحر قبيل أذان الفجر.
ــوز  ــن رمـ ــان “الــمــســحــر” رمــــــًزا مـ ــ ك
رمـــضـــان.. كـــان يــمــر عــلــى الــمــنــازل 

الكبير  طبله  يحمل  وهــو  والبيوت 
ــردد”ال إلـــه إال  ــ عــلــى صــــدره وهـــو يـ
وكنا  هللا”،  عــبــاد  يــا  ســحــور  هللا.. 
ونحن صغاًرا نترقب دقات المسحر 
بنات  شيالته  ونـــردد  معه  لنخرج 
وبــنــيــن وخــاصــة فــي لــيــالــي وداع 
ــوداع.  ــ ــال ــ رمـــضـــان، وكــنــا نـــــردد: “ي
يــا شهر  الـــســـالم..  يـــالـــوداع، عليك 

الصيام”.

المسحر يصارع التكنولوجيا

8 مايو 2019 األربعاء
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اعتبرت الفنانة والمغنية البحرينية الشــابة حنان رضا أن العام 
الحالي مختلف ومغاير بالنسبة لها على الصعيدين اإلنساني 
والفنــي، بعدما عانت خالل العام الفائــت من مجموعة من 
اإلحباطات واليأس بســبب عدم وجود مديــر أعمال متفرغ 
يعرف كيف يختار ما يناسبها سواء من أعمال فنية أو حفالت 

غنائية تشارك في احيائها.
وقالــت حنان رضــا، بأنها وتحديدا ليلة عيــد ميالدها األخير ولدت 

من جديد كفنانة.

كشــف الفنان خالد أمين، عن مشــاركته في المسلســل اإلذاعي 
“يوميــات صائم” إلى جانــب نخبة من الفنانين منهم باســمة 
حمادة، سماح، عبدالعزيز المسلم، محمد العلوي، وتبثه إذاعة 

دولة الكويت طيلة شهر رمضان ونشر خالد، عبر حسابه.
 بموقــع “إنســتغرام”، مقطــع فيديــو من كواليس تســجيل 

العمل قائال: إن شاء الله رح يكون لي مسلسل برمضان، بإذاعة 
دولة الكويت، البرنامج العام، والبطولة مع الجميلة باسمة حمادة، 

اسمه يوميات صائم، والله الموفق.

بادرت اإلعالمية بوســي شــلبي أرملة الفنــان الراحل محمود 
عبد العزيــز بالتبرع إلقامة صدقة جارية عــن روحه لصالح 
مستشــفى “أبو الريش” لعالج األطفال حيث تعتمد فكرة 
الصدقــة الجارية في المستشــفيات على اســتقبال مبلغ 
مالي للقيام بشــراء جهــاز او تجهيز غرفــة للمرضى بهذه 

األمــوال. ُيذكر أنهــا زارت المستشــفى التي تعتمد بشــكٍل 
كبير على التبرعات برفقة عدد من الفنانين مع اإلشــارة إلى أنها 

ليست المرِة األولى التي تتبرع فيها.

صدقة جاريةيوميات صائمالعام الحالي مختلف

 للتواصل واإلضافة: 
tariq.albahar@albiladpress.com االربعاء

 مجلس محمد بن عبداهلل الهرمسي الهاجري 38815000 الرفاع الغربي 

 مجلس أحمد سلمان كمال 39604920 الرفاع الشمالي 

 مجلس عبداهلل أحمد ناس وأوالده 17725028 الرفاع الشرقي

 مجلس محمد جاسم أحمد عليوي 39644611 بوقوة

 مجلس محمد إبراهيم الشروقي 36996666 الرفاع الشمالي 

 مجلس محمد عبداهلل عيسى المناعي 39671444 القضيبية

 مجلس مشعل بن مال اهلل البورشيد 33008275 الرفاع الشرقي 

 مجلس أبناء المرحوم عبدالكريم بن أحمد األنصاري 17710911 

 مجلس إبراهيم محمد علي زينل 39632020 الجفير

 مجلس محمد بن الشيخ إسحاق 39888000 بوعشيرة

 مجلس أحمد إبراهيم بهزاد 39691122 الناصفه

 مجلس علي بن عبداهلل النصوح 39665699 سماهيج 

 مجلس المهندس عبداهلل سعد الحويحي 39913444 قاللي

 مجلس السيد محمد السيد علوي العلوي وأوالده 39688825 بالد القديم

 مجلس أهالي الجسرة 39555565 الجسرة 

 مجلس جمعية مدينة عيسى الخيرية االجتماعية 33075044 مدينة عيسى

 مجلس أبناء المرحوم ابراهيم قمبر 39625101 مدينة حمد

 مجلس ميرزا سلمان خلف 37104440 الجنبية 

 مجلس فايزة إبراهيم الزياني )للنساء فقط( 17791025 سار

39594955 الدراز  مجلس الدكتور محمد حسن الحمران 

 مجلس بومروة 34248132 المحرق 

 مجلس عائلة الشيخ صالح 39467272 البسيتين 

 مجلس عبداللطيف عبدالرحيم جناحي 39656863 المحرق 

 مجلس عبداهلل خليفة النعيمي 39066902 حالة السلطة 

 مجلس محمد إبراهيم الحدي 33301015 قاللي 

 مجلس حسن أحمد البوعينين 36644744 البسيتين

 مجلس ماجد إبراهيم الماجد 39420119 دمستان 

 مجلس الحاج مهدي زهير 39463880 أبوصيبع

 مجلس جالل كاظم حسن 36363664 البديع

 مجلس محمد العمادي 39421555 مدينة حمد

 مجلس المرحوم الوجيه السيد هاشم بن عبداللطيف السادة 39990060 الرفاع الغربي 

 مجلس المهانده 33377000 الرفاع الشرقي

 مجلس جبر سلطان أحمد السويدي 39323233 الرفاع الشرقي 

 مجلس فؤاد بن عيسى المحميد 39880646 الرفاع الشرقي

 مجلس أنس علي بوهندي 36400369 بوكوارة 

 مجلس فواز بن جاسم العامر 39607030 جرداب

 مجلس جمعه هالل 39556440 مدينة عيسى 

 ديوانية الحراك لذوي االعاقة 39678053 مدينة عيسى

 مجلس أخوان وأبناء المرحوم محمد عبداهلل الزامل 33033311 العدلية

 مجلس عبدالرحمن وجاسم وفريد الخاجة 39671166 البرهامة

 مجلس السيد عبداهلل الغريفي 39679179 النعيم 

 مجلس الدكتور فيصل وأخوانه أبناء المرحوم عبداللطيف سليمان الناصر 39464048 القفول 

 مجلس عائلة المرحوم السيد علوي الشرخات 33000722 سنابس

 مجلس أحمد محمد البنا )للنساء( 17383400 المحرق

ني فيِه  الّلُهمَّ َغّشِ
بالرَّْحَمِة، َوارْزُقني فيِه 
التَّوفيَق َوالِعْصَمَة، 

ر َقلبي ِمن غياِهِب  َوَطّهِ
هَمِة، يا رَحيمًا ِبعباِدِه  التُّ

الُمؤمنيَن.

المسلسالت الخليجية الرمضانية في التلفزيون
نجوم الدراما في المنطقة بأحداث متنوعة بين التراث والحاضر

ازدحــام تلفزيونــي هــذا الشــهر مع العديد من األعمــال الرمضانية التي تعرض منذ اليــوم األول في عدد من 
القنوات الخليجية والعربية وهذه أهمها:

“أنا عندي نص”

القناة: الراي الكويتية، القناة األولى لتلفزيون الكويت 
sbcو

كوميدي،  اجتماعي  إطــار  في  المسلسل  قصة  تــدور 
الحصول  تحاول  سيدة  عن  األولية  األحــداث  فتبدأ 
التعصب  والمدنية في ظل  الشخصية  على حقوقها 
القانوني والعنصري الذي تشعر به كل سيدة خليجية، 
بعض  عـــرض  سيتم  المسلسل  أحــــداث  خـــالل  ومـــن 
المشاكل االجتماعية، ولكن في إطار كوميدي ساخر، 
لدق ناقوس الخطر للمشاكل التي تتعرض لها المرأة 
الخليجية، والوصول إلى حلول جيدة لهذه المشكلة.
وشجون،  الياسين،  سليمان  عبدهللا،  سعاد  بطولة: 

وفاطمة الصفي.

“حدود الشر”

القناة: تلفزيون دبي
الستينات، وتتلخص  أحداث حلقاته في فترة  تدور 
وقد  الفهد،  حياة  الفنانة  وهــي  امـــرأة  حــول  القصة 
كل  وتدمر  حدودها،  لديها  وافعاله  الشر  نوايا  بلغت 
انه بحصول امر ما تتغير األمور،  من يحيط بها، اال 
الى نحو اخــر، ويأتي ذلك في اطــار درامي  وتتبدل 

مشوق بتتابع الحلقات للمسلسل.
بطولة: حياة الفهد، أحمد الجسمي، وانتصار الشراح، 

وباسم عبد األمير.

“إفراج مشروط”

 Mbc وMbc1 ،القناة: تلفزيون الكويت، قناة البحرين
drama

تدور أحداث العمل في إطار سياسي اجتماعي، حيث 
اهتمامات  المست  التي  القضايا  من  العديد  يطرح 
الدوائر  تعديل  خصوصا  والعربي،  الخليجي  الشارع 
في  يناير   25 ثــورة  مرحلة  إلى  بالكويت  االنتخابية 
الفترة من أحــداث عدة على  مصر، وما شهدته تلك 

المستويين المحلي والعربي.
العميري،  وفيصل  أمين،  خالد  الــفــرج،  سعد  بطولة: 

ومحمد العلوي، وهبة الدري.

“أمنيات بعيدة”

atv Kuwait، mbc drama :القناة
تــدور األحـــداث في إطــار اجتماعي حــول أم تعتمد 
أنه ذو شخصية  ابنها في كل شــيء، خصوصا  على 

قوية بسبب المنصب الوظيفي المهم الذي يتقلده.
بطولة: هدى حسين، جمال الردهان، هنادي الكندري، 

غدير السبتي.

“العذراء”

 atv ،حواس، الظفرة ،mbc :القناة
يدور حول سجينات لكل واحدة منهن قصة مختلفة 
المسلسل  السجن،  دخولهن  في  سببا  كانت  وحكاية 
العمل  بطلة  شمس،  وعلي  شمس  محمد  تأليف  من 
شجون الهاجري، التي روجت لها على صفحتها بنشر 
حول  تــدور  التي  والفيديوهات،  الصور  من  العديد 
وهي  القضبان،  وراء  حياة  لديهن  أصبح  سجينات 

واحدة منهن وتواجه حكم اإلعدام.
ــرام الــبــلــوشــي، هيفاء  ــهــاجــري، مـ بــطــولــة: شــجــون ال

حسين، محمد ياسين.

“أجندة”

القناة: دبي، الرأي، الشارقة
الصفر  مــن  والــبــدايــة  التحدي  حــول  المسلسل  يــدور 
واإلصــرار،  بالكفاح  الصعوبات  تجاوز  على  والــقــدرة 
وتدور فكرته، في مكانين منفصلين لكنهما يتشاركان 
وعدم  المجتمع  مع  والصراع  والتحديات  المصاعب 
االنصياع لكلمة “لن تقدر”، نتابع حكاية “هاجر” التي 
تركت دراستها بعد زواجها المبكر الذي انتهى بوفاة 
ابنتها  عن  أثمر  الــذي  الثاني،  وزواجها  األول  زوجها 
ــيــال”، وبــيــن “مــالــك” الــشــاب الـــذي أودع  الــوحــيــدة “ل

أوالً،  بــراءتــه  إثــبــات  جــاهــدًا  يــحــاول  السجن، حيث 
وتغيير ذاته وتصرفاته بشكل مختلف.

بــطــولــة: هــيــا عــبــدالــســالم، عــبــدهللا الــطــلــيــحــي، ريــم 
ارحمة، ليلى عبدهللا.

“وما أدراك ما أمي”

القناة: mbc دراما، دبي، الكويت، سما دبي، الشارقة
تدور أحداثها حول عالقة األم واألبناء، كما يضيء 

على موضوعات اجتماعية ذات بعد إنساني كبير.
ــادي  ــام الــفــضــالــة، هــن ــهـ ــة إلـ ــطــول ب

ــهـــدي،  ــمـ الــــكــــنــــدري، حـــســـيـــن الـ
يعقوب عبدهللا.

“الديرفه”

القناة: قناة سما دبي
ــة مــن  ــوعــ ــمــ ــجــ حــــــــول مــ
ــقــصــص االجــتــمــاعــيــة  ال

التي يتعرض أصحابها 
ــة  ــيــ لـــمـــفـــارقـــات درامــ

تشويقية.
الرئيسي،  بطولة بثينة 

محمد  الــمــهــدي،  حسين 
المنصور، أسمهان توفيق.

“العاصوف” 

MBC :القناة
ملحمية  ــا  درامــ مسلسل 
ــي الــــــضــــــوء عــلــى  ــقــ ــ ــل ــ ت
ــمــتــغــيــرات واألحـــــداث  ال
فــي الــمــجــتــمــع الــســعــودي 
ــرة ســبــعــيــنــيــات  ــ ــت فــــي فــ
وثــــمــــانــــيــــنــــيــــات الــــقــــرن 

الماضي.
ــر  ــاصـ ــان نـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــول ــطــ ــ ب
السلمان،  ولــيــلــى  الــقــصــبــي، 

وحبيب الحبيب.

مسلسل “إفراج مشروط”مسلسل “أنا عندي نص”مسلسل “حدود الشر”



ذلــك  يســرد  بهلــول  يوســف  البحرينــي  الفنــان 
بقولــه: “ســعيد بحلــول الشــهر اعــاده هللا علينــا، 
رمضــان اختلــف عمــا كان عليه ســابقا باختالف 
االجــواء ولكن في رمضــان نحاول التقرب اكثر 
لواجباتنا الدينية والتقرب لله، وايضا للواجبات 
االهــل  مــع  التجمــع  خــالل  مــن  االجتماعيــة 
واالصدقــاء اذ عــادة فــي المســاء نتواجــد مــع 
اعضاء مســرح اوال في مقر المســرح للمشاركة 
باألنشــطة المختلفــة مثــل الغبقــات والنــدوات، 
امــا بالنســبة العمــال شــهر رمضــان التلفزيونيــة 

فإني بعيد عنها بشــكل كامل في الشهر الفضيل 
واتــرك مشــاهدتها لمــا بعــد الشــهر بتفــرغ اكبــر 
وللتعمــق فيها بســبب محاولتي قدر المســتطاع 
ان افــي بواجباتــي الدينيــة فــي حيــن ال اريــد 
لظاهــرة  امــا  اتعلــق،  ال  كــي  بالمتابعــة  ابــدا  ان 
تكدس االعمال في الشــهر الفضيل فاقول “خله 
يرحمونــه رمضــان شــوي” مــن تكــدس االعمــال 
الدراميــة الالئقــة وغير الالئقة لالســف الشــديد 

دون مراعاة للشهر الفضيل.

في الواقع لن نبحث كثيًرا عن أول سبب وراء انتفاخ البطن بعد األكل الذي تشعر به، 
وهــو نــوع الطعــام الذي تتناوله، نعلم أن هذا االنتفــاخ الذي يضيف الدهون والحجم 
الزائد لبطنك يجعلك أيًضا تشــعر بالشــبع واالمتالء وعدم الراحة، ولكن قد ال يكون 
االنتفــاخ يمثــل مشــكلة صحية فقد يكون بســبب الطعام، لكن تكرار هذا الشــعور قد 
يكون عالمة على أنك تحتاج إلى استشارة طبيب اآلن، لذلك تابع معنا المقال التالي 

عزيزي القارئ لتعرف أسباب انتفاخ البطن بعد الطعام وكيفية التخلص منه.
   زيادة الملح في الطعام وتناول االطعمة المملحة التي تتسبب بجفاف الجسم من 
السوائل كما أنها تفتح الشهية لتناول المزيد من الطعام والسوائل ما يؤدي لالنتفاخ 

واالنزعاج في البطن.
   اإلفراط في تناول األطعمة الغنية بالتوابل والبهارات ومشــروبات الكافيين كونها 
تزيد من الشــعور بالشــبع ما يجعل المرء يتناول كمية أكبر من الطعام، كما أنها تزيد 

الشعور بالعطش وتدفع الصائم لشرب كمية كبيرة من الماء تؤدي النتفاخ البطن.
   اإلفراط في تناول األطعمة المقلية.

   تناول المشروبات الغازية الغنية بالكربون والذي يؤدي النتفاخ البطن ويحول دون 
استفادة الجسم من السوائل التي تدخله، وهو ما يدفع بالبعض لكثرة شرب الماء.

   التعــرض المباشــر للشــمس مــا يــؤدي إلى جفاف الجســم وزيادة االنتفاخ والشــعور 
بالعطش.

ما هي عالجات انتفاخ البطن بعد اإلفطار في رمضان
كمــا ذكرنــا مســبًقا، فان انتفاخ البطن مشــكلة يمكن عالجها وتجنبهــا باتباع النصائح 

واإلرشادات التالية:
   تجنب المقليات واألطعمة الدسمة والغنية بالدهون والسكريات والملح.

   التركيز على األطعمة الغنية بالبروتين واأللياف التي تســاعد على الهضم وتحول 
دون اإلصابة بانتفاخ البطن.

   تنــاول الطعــام بكميــات معتدلــة، وال مانــع مــن تقســيم وجبــة اإلفطــار إلى قســمين 
للحؤول دون انتفاخ البطن جراء تناول كمية كبيرة من الطعام دفعة واحدة.

   شرب الماء بكمية وفيرة مقسمة بين وجبتي اإلفطار والسحور.
   مضغ الطعام جيًدا وعدم ابتالعه بسرعة.

tariq_albahhar

علي حسين

صحتك مع الصوم

انتفاخ البطن بعد االفطار
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مع حلول شــهر رمضان المبارك، ومن المتعارف في هذا الشــهر الكريم 
أن تكثــر األعمــال التلفزيونيــة التــي يقــوم فيهــا الفنانون بــأداء أدوار 
فــي الغالــب ما تكــون بعيدة عن شــخصياتهم الحقيقية، إذ يجســدون 
أدوارا أخــرى عديــدة، وفــي العادة تدور في ذهن المشــاهد تســاؤالت 
عــن حياتهــم الطبيعيــة وكيــف يقضون أيامهم، اســتطلعت “مســافات 
البــاد“ مــع بعــض الفنانيــن البحرينيين للتعــرف على حياتهــم اليومية 

في شــهر رمضان الكريم وعن كيفية قضاء الشــهر الكريم وما طقوســهم الخاصة التي يتبعونها 
خــال الشــهر الفضيــل ومــا البرامج المفضلة لهــم بعيدا عن أجــواء العمل والروتين باقي أشــهر 
الســنة، وهــل كانــت جديدة أم أنها اتــت تواصا لعادات قديمة تأصلت في وجدانهم واســتمروا 

في تأديتها على مّر السنوات الماضية. 
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فتى يخترق “درون” ويكشف عن فجوات أمنية
تمّكــن فتــى يبلــغ مــن العمــر 13 عاًما من اختــراق طائرة مســّيرة عن 
ُبعد، األمر الذي كشف عن فجوات هائلة في التدابير األمنية لماليين 
األدوات واألجهــزة الذكيــة التي ُتســتخدم يومًيا، وتشــّكل جزًءا من 
إنترنــت األشــياء. واســتطاع روبــن بــول، الطالب في الصف الســابع، 
المعروف باسم “سايبر نينجا”، فصل المستخدم عن طائرته المسّيرة 
قبــل الســيطرة عليهــا بالكامــل، مــن خــالل اســتغالل بروتوكــوالت 
اتصــال غيــر آمنــة تســتخدمها الطائرة. وقــال روبن بــول إن األمر لم 
يســتغرق منــه أكثــر مــن 10 دقائــق إلحــكام الســيطرة بالكامــل علــى 
الطائرة المســّيرة، مشــيرا إلى أن َمواطن الضعف األمني التي توجد 
فــي الطائــرة “موجودة في كثير غيرها من أجهزة إنترنت األشــياء”، 
وأضاف: “إذا استطاع مجرمو اإلنترنت السيطرة على الطائرة، وهم 
أكثر تحمسا مني لهذا األمر، فباإلمكان تصّور حدوث أشياء وخيمة 
العواقــب”. وأّكــد ابــن الثالثة عشــرة أن ثّمة “حاجة ماّســة” إلى وضع 
تصاميــم ونمــاذج جديــدة لألمــن اإللكترونــي “ألن مــا نقــوم به حتى 
اآلن ليس كافيا”، وتابع القول: “من المهم للمصنعين تطبيق ضوابط 
أمنيــة صارمــة علــى أجهزتهم حرصا على عدم تعريض المســتهلكين 
للخطر”. وانتهى روبن إلى التحذير من مغّبة “تحّول إنترنت األشياء 
إلــى إنترنــت التهديــدات”. وتّمــت واقعــة اختــراق الطائــرة المســّيرة 
بترتيــب ُمحكــم وخاضــع لســيطرة تاّمــة خــالل عــرض خــاص أقيــم 
علــى هامــش مؤتمر “كاسبرســكي الب” الســنوي “سايبرســيكيوريتي 
ويكند”، بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا؛ ُبغية تسليط الضوء على 
الحاجــة الملّحــة التخاذ تدابير أكثر صرامة من الشــركات التي تطّور 

أجهــزة إنترنــت األشــياء، مثــل الطائــرات المســّيرة، وأنظمــة مراقبــة 
األطفــال، واألجهــزة المنزليــة الذكيــة، واأللعــاب المتصلــة باإلنترنت. 
وتنصــح كاسبرســكي الب األفــراد باالستفســار عــن التدابيــر األمنية 
المتخــذة وفهــم المخاطــر المرتبطــة بهــا قبل شــراء أي جهــاز متصل 
باإلنترنت. وبالرغم من أن الحكومات وضعت ضوابط مشّددة حيال 
تشغيل أجهزة مثل الطائرات المسيرة، ال تزال الشركات بحاجة إلى 
أخــذ الجانــب األمني بجدية أكبر. ويوجد حاليا نحو ســبعة مليارات 
جهــاز متصــل باإلنترنــت فــي العالم، وفقــا لبيانات تحليــالت إنترنت 
األشــياء، فــي حيــن تظــّل مخاطــر األمــن اإللكترونــي هائلــة. وقــد 
شــوهدت تأثيــرات هــذه االختراقــات بوقــوع العديــد مــن الحــوادث 

األمنية المتعلقة بأجهزة إنترنت األشياء في جميع أنحاء العالم.

بتنــاول  العــادة  فــي  الكثيــرون  ينصــح 
العيــون  صحــة  علــى  للحفــاظ  الجــزر 
الخبــراء  لكــن  البصــر،  حاســة  وتقويــة 
يوصــون بغــذاء آخــر قلمــا يخطــر ببالنــا 
علــى  أكبــر  بنفــع  يعــود  إنــه  ويقولــون 
النظر. وحســبما نقلــت الصحيفة الطبية 
فــإن  نيوترشــن”،  كلينيــكال  “جورنــال 
مــرض  اإلنســان  يقــي  البيــض  تنــاول 
التنكــس البقعــي الــذي يداهــم العين مع 
التقــدم فــي العمــر، وقــد يــؤدي بــه إلــى 

فقدان البصر.
 3654 أســتراليون  باحثــون  وواكــب 
شــخصا علــى مــدى 15 عامــا، وأظهــرت 
النتائج أن من كانوا يتناولون من بيضة 
إلى 3 بيضات خالل األسبوع، كانوا أقل 
عرضــة لإلصابة بمرض التنكس البقعي، 
بنســبة 49 % مقارنــة بمــن يأكلــون أقــل 

من بيضة في األسبوع.
ويحــذر البعض من احتواء البيض على 
لكــن  الكوليســترول،  مــن  عاليــة  نســبة 
الخبــراء يقولــون إنــه ال يضــر إذا جــرى 

تناوله بكمية معتدلة.

دراسة: البيض نفعه 
كبير على النظر قّدمت جمعية خيرية باكســتانية وجبة ســحور فاخرة فجر الثالثاء في أول ليلة من 

رمضان للفقراء في مدينة كراتشي، مكّونة من لحم النعام.
وقال األمين العام لمؤسسة الجعفرية إلدارة الكوارث ظفار عباس إن جمعيته قدمت 
فــي مدينــة كراتشــي وجبــات ألكثر مــن 500 فقير لم تكــن تخطر ببالهــم، موضحا أن 
هذه الوجبات تتكّون من لحم النعام باهظ الثمن المطبوخ بالحمص والكاري، مؤكدا 
أن رجــال أعمــال ســاهموا في هذه الوجبــة الفاخرة غير المألوفة، في هــذا البلد الذي 
يقطنــه أكثــر مــن 200 مليون. وشــّكلت الوجبة مفاجأة ســارة للفقــراء الذين أصبحوا 
يتحّدثــون عــن هــذه التجربــة المميــزة، وقــال محمــد حســين ســائق شــاحنة: “شــعور 

جميل. لم آكل لحم النعام من قبل”.

التقطــت كاميــرات مراقبــة فــي مدينــة 
غلــب  لصــا محتــاال  األســترالية  بريزبــن 
علــى ســرقته طابع الفكاهــة، إذ ظهر في 
مقطــع فيديــو، وهو يحطم واجهة محل 
أخــرى  منتجــات  ويســرق  مجوهــرات 
وهــو يرتــدي قناعــا يشــبه وجــه الرئيس 

األميركي دونالد ترامب.
ونشــرت شــرطة كوينزالنــد األســترالية 
مقطــع الفيديــو، الــذي أظهــر اللــص وهو 
للمجوهــرات  محــل  واجهــة  يحطــم 

باســتخدام مــا يبــدو وكأنــه مطرقــة، ثم 
أكمــل تحطيــم الزجــاج بقدمــه، إلــى أن 
المجوهــرات  إلــى  الوصــول  فــي  نجــح 

المعروضة وسرقتها.
وفــي نهايــة الفيديو، وقــف اللص خارج 
ظهــر  وقــد  مســروقاته،  وجمــع  المحــل 
وجهه بشــكل واضــح، مما دفع الشــرطة 
لنشــر مقطــع الفيديــو في محاولــة لدفع 
النــاس لتقديــم معلومات عنــه، في حال 

تعرف عليه أحدهم.

فقراء كراتشي.. سحور بلحوم النعام والغزالن

أستراليا تبحث عن اللص “شبيه ترامب”

بحريني في أحد المطاعم يطهو “القيمات” إحدى الحلويات الشعبية التي يكثر اإلقبال عليها في شهر رمضان المبارك )تصوير رسول الحجيري(

صدمــت وفاة أحد العاملين 
الجويــة  الخطــوط  ضمــن 
وأعلنــت  البــالد.  الكويتيــة 
الخطوط الجويــة الكويتية 
في بيــان عبر حســابها على 
تويتــر وفــاة أحــد موظفيها 
فــي  عملــه  تأديتــه  أثنــاء 

ساحة سحب الطائرات.
فــي  الشــركة  وأوضحــت 
“الدهــس”،  ظــروف  بيانهــا 
قائلة “وقع حادث أليم ألحد 
الزمــالء الموظفيــن الفنيين 
في المعــدات األرضية، أدى 

إلى وفاته أثناء تأديته عمله في ســحب إحدى طائرات الشــركة من نوع 
B777 خاليــة مــن الــركاب واألطقــم من ســاحة المطار إلى مبنــى الركاب 
4، بواســطة المعدة الخاصة بســحب الطائرات، وتجري حاليا التحقيقات 
الالزمــة حــول الموضــوع مــن قبــل الســلطات الرســمية المعنيــة؛ لمعرفــة 

أسباب وقوع الحادث”.
كمــا أشــارت إلــى تقــدم رئيس مجلــس اإلدارة باســمه ونيابة عــن أعضاء 
مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع العاملين في الخطوط الجوية 
الكويتيــة بأحــر التعازي ألســرة الفقيد. وكانت صور الفني انتشــرت على 
مواقــع التواصــل، مظهــرة جثتــه ممددة علــى األرض بعد وقــوع الحادث 

الصادم.

صدمة في الكويت.. طائرة 
تدهس موظف الخطوط الجوية

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

قالــت الســلطات األميركيــة إن رجــالً 
مــن كنتاكي وجهــت إليه تهمــة القتل؛ 
لتســببه فــي وفاة ابنه البالــغ من العمر 

سنة واحدة.
وقام الرجل بلكم وضرب ابنه الرضيع 
بعــد أن استشــاط غضبــًا  فــي رأســه، 

جراء خسارته لعبة فيديو.
وقالــت إدارة شــرطة مدينــة لويفيــل 
إن األب القاتــل واســمه انثوني تريس 
)26 عامــا( كان يراقــب طفلــه بجواره، 
عندما غضب من خسارته للعبة، فقام 
بأخذ جهاز التحكم في اللعب وضرب 

به الرضيع في رأسه.
وحــاول تريس إعطــاء زجاجة حليب 
أن  الحــظ  إذ  جــدوى،  دون  للطفــل، 
وضعه في غاية التدهور فاتصل برقم 

الطوارئ.
وذكرت المحطة أن الطفل كان مبدئيا 
فــي حالــة خطيــرة بالمستشــفى، لكنه 

توفي متأثرا بجراحه بعد يومين.

اعتقلــت الشــرطة األســترالية شــابة رشــقت 
رئيــس الــوزراء ســكوت موريســون ببيضــة، 
أمــس  رســمي،  لقــاء  فــي  مشــاركته  خــالل 
“ديلــي  صحيفــة  نقلــت  وحســبما  الثالثــاء. 
تبلــغ  التــي  الشــابة  فــإن  البريطانيــة،  ميــل” 
24 مــن عمرهــا، فاجــأت موريســون برشــقه 
ببيضــة، لكنهــا لــم تتمكــن مــن إصابتــه فــي 
الــرأس. ووقــع الحــادث فــي جمعية للنســاء 
في منطقة ألبوري، جنوبي أستراليا. وسارع 
الحــراس إلــى توقيف الشــابة، وهي ناشــطة 
تدافــع عــن حقوق الحيوانــات، فيما أصيبت 
امرأة متقدمة في العمر جراء الهجوم، فيما 
وصــف زعيــم المعارضــة، بيــل شــورتن، مــا 
حصل بـ “المقرف” والفظيع. وأكدت الشرطة 
اعتقــال الشــابة التــي كانت تحمــل “كرتونة” 
من البيض، ووجهت إليها تهمة شــن اعتداء 

وحيازة مادة “القنب الهندي”.

أب يقتل طفله 
الرضيع بسبب 

لعبة فيديو

رئيس الوزراء األسترالي 
يتلقى “رشقة بيض” ودعــت الســاحة الفنيــة المصريــة والعربيــة 

التــي  توفيــق  محســنة  الشــهيرة  الممثلــة 
عرفت بأدوارها البارزة في عدد من األعمال 
الدراميــة كمسلســل “ليالــي الحلميــة”. وقــد 
توفيت في وقت متأخر من مســاء اإلثنين، 
وفــق مــا أعلنتــه نقابــة المهــن التمثيليــة في 

مصر على فيسبوك. 
رحلت الممثلة المعروفة محسنة توفيق عن 
79 عامــا بعــد عمــر حافل فــي العمــل الفني. 
الراحلــة  الفنانــة  جنــازة  أن  النقابــة  وقــال 

فــي  نفيســة  الســيدة  مســجد  مــن  شــيعت 
القاهرة.

ونعاهــا عــدد مــن الفنانيــن والفنانــات علــى 
وولــدت  االجتماعــي.  التواصــل  مواقــع 
محســنة توفيق في ديســمبر 1939، وبدأت 
مشوارها الفني مبكرا مع المسرح المدرسي.

منهــا  المســرحيات  مــن  العديــد  وقدمــت 
نــاس”،  أجيــب  و”منيــن  جميلــة”،  “مأســاة 
و”حامــالت القرابيــن”، و”الدخــان” و”إيرمــا”، 

و”عفاريت مصر الجديدة”.

وفاة بطلة “ليالي الحلمية” محسنة توفيق

جامع روالبندي في إقليم بنجاب في شمال شرق باكستان )أ ف ب( وفي مجال الدراما التلفزيونية قدمت مسلسالت “الكعبة المشرفة” و”الشوارع الخلفية” 
و”الوسية” و”أم كلثوم” وغيرها، لكن يبقى دورها في “ليالي الحلمية” األكثر تأثيرا لدى المشاهدين 

المصريين والعرب.

تحــول رجــل صينــي إلى بطل محــاط باإلعجاب، بعدما أنقذ ســكان إحدى البنايــات من الحريق، 
عبر طريقة مبتكرة قد ال تخطر بالبال.

وبحســب ما نقلت رويترز، فإن الرجل الذي يعمل ســائقا لرافعة، تمكن من إغاثة 14 شــخصا في 
مدينة فوشون، شمال شرقي إقليم لياونينغ الصيني.

وشــبت النيران، في متجر بأســفل البناية التي تضم ســبعة طوابق، وامتد الحريق بشــكل ســريع 
إلــى األعلى. واســتفاق الســكان في حالــة الذعر على وقع الحريق، وطلبت امــرأة وابنها عونا من 

شرفة الطابق الثالث، وعندها، سارع سائق الرافعة، الن لونزي، إلى تقديم العون.

سائق رافعة يتحول إلى بطل إنقاذ السنة الحادية عشرة - العدد 3858 

األربعاء
8 مايو 2019 

3 رمضان 1440

روبن بول طالب في الصف السابع
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