
وّجــه رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة إلــى العمــل علــى أن 
يكــون للمقــاول البحرينــي نصيــب أكبــر مــن حركة 
الســبيل  وتهيئــة  البــاد  فــي  التنمويــة  المشــاريع 
أمامــه؛ لكــي يحظــى باســتفادة أكثــر مــن الحــراك 

التنموي الحكومي.
االعتياديــة  الجلســة  تــرأس  قــد  ســموه  وكان 
األسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح 

أمــس. واســتعرض مجلــس الــوزراء 86 مشــروعا 
قيــد التنفيــذ حاليــا بقيمــة 326 مليــون دينــار فــي 
قطاعــات الطرق، الصرف الصحــي والبناء، إضافة 
إلى 93 مشروعا طرحت مناقصاتها بقيمة إجمالية 
قدرهــا 67 مليــون دينار، منهــا 22 مناقصة طرحت 
بكلفــة إجماليــة قدرهــا نحو 36 مليــون دينار، و26 
مناقصــة أرســيت بكلفة إجمالية بنحــو 9.5 مليون 
دينار. وأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
الســلطة  أبدتــه  الــذي  والمثمــر  البنــاء  بالتعــاون 
التشــريعية بغرفتيهــا، مجلســي النــواب والشــورى 
مــع الســلطة التنفيذيــة فــي إقــرار مشــروع قانــون 
الميزانيــة العامــة للدولة، مثنيا ســموه على الحس 
النــواب  مجلســا  أبــداه  الــذي  والتفهــم  المســؤول 
والشــورى رئيًســا وأعضــاء، ما أســهم في اإلســراع 
فــي إقــرار الميزانيــة وفــي دعــم الحكومــة تطبيق 

برنامج التوازن المالي.

المنامة - ABC اإلسالمي

المنامة - األسواق الحرة

بلغــت األربــاح الصافية لبنك ABC اإلســامي 
خال الربع األول من العام الجاري 9.6 مليون 
دوالر، وهي أعلى بنســبة 16.8 % عن األرباح 
الصافيــة المســجلة بالربــع األول 2018 التــي 

بلغت 8.2 مليون دوالر.

مجلــس  رئيــس  أفــاد 
مجمــع  شــركة  إدارة 
لألســواق  البحريــن 
الحــرة فــاروق المؤيــد 
حققــت  الشــركة  بــأن 
قدرهــا  أربــاح  صافــي 

2.6 مليــون دينــار لألشــهر الثاثــة المنتهيــة في 31 مــارس 2019 مقارنة 
بأربــاح العــام الماضــي، التي كانت قــد بلغت 2.8 مليون دينار، ما يشــكل 

انخفاًضا بنسبة 6.5 %.

المنامة - النيابة العامة

صــرح رئيــس نيابــة المحافظــة الجنوبيــة 
محمــد صــاح بــأن النيابــة العامــة أنجزت 
أحــد  قيــام  واقعــة  فــي  تحقيقاتهــا 
المســئؤلين بتقديم شهادات علمية مزورة 
العامــة  النيابــة  أن  لجهــة عملــه، وأضــاف 
باشــرت التحقيــق فــور ورود البــاغ إليها، 
المديريــن  أحــد  أقــوال  إلــى  اســتمعت  إذ 
ومســؤول  الســابقة،  المتهــم  عمــل  بجهــة 
المــوارد البشــرية فيهــا، ومســؤولين بجهة 
ألقــوال  اســتمعت  كمــا  األخيــرة.  عملــه 
رئيســة قســم معادلــة الشــهادات األجنبيــة 
بــوزارة التربيــة والتعليــم، ورئيــس اللجنة 
الخدمــة  ديــوان  مــن  المشــكلة  التأديبيــة 
المدنيــة. وأســفرت التحقيقــات عن صحة 
الواقعــة، إذ ثبــت قيــام المتهــم باصطنــاع 
شــهادات علميــة بحصولــه علــى درجــات 
علمية من جامعات في الخارج، واستعمل 
تلك الشــهادات المصطنعة بــأن قدمها إلى 
مســؤولي جهــة عملــه محتًجــا بصحتهــا. 
هذا واســتجوبت النيابــة المتهم وواجهته 
باألدلــة القائمة ضده، وأمــرت بإحالته إلى 
المحاكمــة والتــي تحدد لنظرها جلســة 20 

مايو 2019 أمام المحكمة المختصة.

إحالة مسؤول زور 
شهاداته للمحاكمة

وزير “المواصالت”: استفادة جميع شركات االتصاالت من العملية

“بتلكو”: إتمام الفصل القانوني إلى كيانين

الهملة - بتلكو

لقطــاع  الرابعــة  الوطنيــة  الخطــة  إطــار  فــي 
قبــل  مــن  اعتمادهــا  تــم  التــي  االتصــاالت 
مجلــس الــوزراء فــي مايــو 2016 وفيمــا يتعلق 
بعمليــة إعــادة هيكلــة شــركة بتلكو إلــى كيانين 
منفصليــن، أعلن وزير المواصــات واالتصاالت 
كمــال أحمــد عن إتمــام الجزء األكبــر من عملية 
الفصــل القانونــي للشــركة فــي مؤتمــر صحافي 
رئيــس  مــن  كل  بحضــور  أمــس  مســاء  أقيــم 
عبــدهللا  الشــيخ  بتلكــو  شــركة  إدارة  مجلــس 
بــن خليفــة آل خليفــة، والقائــم بأعمــال المديــر 
العــام لهيئــة تنظيــم االتصــاالت الشــيخ ناصــر 
بــن محمــد آل خليفــة، وعــدد مــن الشــخصيات 
البــارزة مــن بينهــا أعضــاء مجلس إدارة شــركة 
بتلكو، وكبار المديرين التنفيذيين، ومســؤولين 
مــن الجهــات المعنيــة. وبهــذا الشــأن، قــال وزير 
المواصــات واالتصــاالت: تعد شــركة بتلكو من 
الشــركات العريقــة الرائــدة بالبحرين في تقديم 
خدمــات االتصاالت، ومن منطلق مهمات وزارة 

المواصات واالتصاالت فإنها تقدم كل أشــكال 
الدعم لجميع الشركات في البحرين من مزودي 
خدمــة االتصــاالت بمــا فــي ذلــك شــركة بتلكــو، 
وتمــت عمليــة الفصــل القانونــي للشــركة وفــق 

الخطة الوطنية الرابعة لاتصاالت. 
وتابــع: عملنــا مــع زمائنا في شــركة بتلكو على 

والشــركاء  الحكوميــة  الجهــات  مــع  التنســيق 
الخطــط  تحقيــق  ســبيل  فــي  كافــة؛  المعنييــن 
القانونــي  الفصــل  بمشــروع  المتعلقــة  الشــاملة 
للشركة، وستشمل االستفادة من العملية جميع 
شــركات قطاع االتصــاالت فــي المملكة وجميع 

العماء با استثناء.

حماد حسن

جانب من المؤتمر الصحافي

فاروق المؤيد عبدالله بوهندي

”ABC“ 9.6 مليون دوالر أرباح

2.6 مليون دينار أرباح “األسواق الحرة”

انطالق بطولة “ذا هوبرز” للسلة“عنتر مو ابن شداد”احتجاجات بجامعة طهران“طيران الخليج” تستلم طائرتين خالل أشهربيان من رئاسة الحرس الوطني
صدر عن رئاسة الحرس الوطني بيان  «

أمس أكدت فيه دور ومسؤولية جميع 
المواطنين تجاه الثوابت الوطنية 

وصيانة المكتسبات االقتصادية 
واالجتماعية والسياسية، من خالل 

العمل وتبني المواقف الجادة والوعي 
بالمخاطر المحيطة واألصوات الخبيثة.

كشف مسؤول في شركة طيران  «
الخليج، النقالة الوطنية للبحرين، 
عن قرب استالم الشركة طائرتين 

جديدتين؛ ليرتفع بذلك عدد 
الطائرات التي استلمتها الشركة 

من طلبياتها الجديدة إلى 10 
طائرات بحلول سبتمبر المقبل.

أفادت وكالة أنباء فارس بخروج  «
مظاهرة في حرم جامعة طهران 

ضد قانون فرض الحجاب في 
البالد. وأضافت الوكالة أن 
اشتباكات محدودة وقعت 

داخل حرم الجامعة، أمس، بين 
معارضي ومؤيدي قانون الحجاب.

ما زال سباق العروض المسرحية  «
التي ستقدم في عيد الفطر 

المبارك مفتوحا، إذ دخل مضمار 
السباق الفنان والمنتج الكويتي 

عبدالله الصران بمسرحية 
كوميدية اجتماعية بعنوان “عنتر 

مو ابن شداد”.

انطلقت منافسات بطولة ذا هوبرز لكرة  «
السلة الرمضانية، برعاية كريمة من رئيس 
االتحاد البحريني لكرة السلة سمو الشيخ 

عيسى بن علي آل خليفة. وتشتمل 
البطولة مسابقتي “5×5” على 

صالة نادي ألبا، و ”3×3” 
على نادي سماهيج.
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سمو نائب جاللة الملك: تجاوزنا التحديات المالية

سمو نائب 
جاللة الملك 

ولي العهد يزور 
مجلس سمو 
الشيخ محمد 

بن خليفة

المنامة - بنا

المنامة - بنا

قــال نائب جالة الملك ولي العهد صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة إنه بفضل مــن هللا أوال ثم بتكاتف 
أشــقائنا  ودعــم  جميعــا  البحريــن  أهــل 
المســتمر فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودولة 
التحديــات  مواجهــة  اســتطعنا  الكويــت، 

المالية وتجاوزها.
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صــدر عن عاهــل الباد صاحــب الجالة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة أمــر ملكــي رقــم 
األول  االنعقــاد  دور  بفــض   2019 لســنة   )24(
لمجلســي  الخامــس  التشــريعي  الفصــل  مــن 
الشورى والنواب. وجاء في المادة األولى من 
األمــر الملكي أنه ُيفض دور االنعقاد األول من 
الفصل التشــريعي الخامس لمجلسي الشورى 
والنــواب اعتباًرا من يــوم األربعاء 10 رمضان 

1440هـ الموافق 15 مايو 2019.
ونصت المادة الثانية على أنه ينشر هذا األمر 

في الجريدة الرسمية.

أمر ملكي: فض دور االنعقاد األربعاء

جاللة الملك

)١٠(
)٠٨(

)١٠(

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

المنامة - بنا

ســمو رئيس الوزراء: الحس المســؤول وتفهم “التشريعية” أسهما في تســريع إقرار الميزانية

استفادة المقاول البحريني من الحراك التنموي الحكومي

استعراض 86 مشروعا 
قيد التنفيذ بـ 326 مليون 

دينار للطرق والصرف 
الصحي والبناء

)٠٣(

بتكاتــف أهل البحرين ودعم أشــقائنا في الســعودية واإلمارات والكويت



ــات الـــثـــنـــائـــيـــة ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ تــــرســــم مــــامــــح إضــــافــــيــــة جـــــديـــــدة لـــطـــبـــيـــعـــة الـ

زيارة جاللة الملك لمصر تجسيد للمصير المشترك

تأتــي زيــارة عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة إلــى القاهــرة ولقائه 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لتؤكد وحدة المصير المشترك الذي يجمع البلدين الكبيرين 
منــذ عقــود، وحرص قيادتهما على مواصلة التشــاور والتنســيق الدائم بغــرض مجابهة التحديات 
التي تواجه أمن المنطقة والعالم، وتذليل أية عقبات قد تعترض ســبيل مســيرة عالقات البلدين 

الطويلة األمد، والتي تجسد عمق التفاهم االستراتيجي بينهما.

وينظر للزيارة الملكية السامية بأنها تمثل ذروة 
االتصــاالت التــي لم تنقطع بيــن قيادتي البلدين 
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، خصوصــا أن 
القمــة التــي جمعتهمــا، والمباحثــات التــي جرت 
بينهمــا التــي تناولــت للكثيــر مــن الملفــات ذات 
أهميــة  إدراكهمــا  تعكــس  المشــترك،  االهتمــام 
الحفاظ على مســارات التعاون القائم، وسعيهما 
واألدوات  اآلليــات  بــكل  دعمهــا  علــى  الــدؤوب 
لهــا  المناســبة  الظــروف  وتوفيــر  الممكنــة، 
لتطويرهــا وتفعيلها، وبما يكفل لهذه المســارات 
القــدرة علــى النمو وفتح آفاق جديــدة لها تعود 

بالخير والرخاء على شعبي البلدين.
تكتســب  الســامية  الزيــارة  أن  األمــر  وواقــع 
أهميتهــا مــن أكثــر مــن اعتبــار، أولهــا: أنهــا تأتي 
بعــد الحضــور البحريني الفاعل في أعمال القمة 
اســتضافتها  التــي  األولــى  األوروبيــة  العربيــة 
مدينة شــرم الشــيخ المصرية فــي فبراير 2019 
علــى  آنــذاك  العاهــل  الماضــي، وحــرص جالــة 
الرئيــس المصــري لحضــور  تلبيــة دعــوة أخيــه 

القمــة، والكلمــة التي ألقاها جالتــه في إطارها، 
المجتمــع  تواجــه  التــي  للتحديــات  وتطرقــت 
الدولــي، ويتعيــن التعامــل معهــا خــال الفتــرة 

المقبلة بنهج مختلف وبشكل جماعي.
ثانيها: أن الزيارة جاءت عقب نجاح اجتماعات 
اللجنــة المشــتركة التــي تؤطــر وتنظــم عاقات 
وقتهــا  وأســفرت   ،2018 نوفمبــر  فــي  البلديــن 
عــن تأكيــد قــوة العاقــات التــي تجمــع البلدين، 
ومــدى اعتــزاز قيادتــي البلديــن بهــذه العاقات 
األخوية، والتي في تطور مستمر على األصعدة 
بشــأن  وتناغمهــا  الــرؤى  توافــق  بفضــل  كافــة؛ 
واتفاقيــات  والدوليــة،  اإلقليميــة  المســتجدات 
ومذكــرات التفاهــم الموقعــة بينهمــا فــي العديد 
الروابــط  عــن  بالطبــع  فضــا  المجــاالت،  مــن 
والوشــائج األخويــة التي تجمع شــعبي البلدين، 

وتدفعهما دفعا لتطويرها وتفعيلها.
ثالثهــا: التوقيــت الــذي تأتي في إطــاره الزيارة، 
ظــل  فــي  الســيما  الدقــة،  بالــغ  توقيــت  وهــو 
وضــرورة  المنطقــة،  تجابههــا  التــي  التحديــات 

االســتمرار فــي عمليــات التنســيق الدائــم بينهما 
لمواجهــة  أو  بغــرض مكافحــة اإلرهــاب  ســواء 
الداخليــة  شــؤون  فــي  اإليرانيــة  التدخــات 
لــدول المنطقــة، خصوصــا مــع تصاعــد مســتوى 
إلــى  الراميــة  والدوليــة  اإلقليميــة  التحــركات 
وقــف هــذه التدخــات، التي وصلت إلــى درجة 
التهديد بأمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها، 
والتــي بحاجــة إلــى فهــم ووعــي مشــترك يجمع 
فــي الحقيقة البحرين ومصر بشــأن مجمل هذه 

التهديدات والتحركات المطلوبة لمواجهتها.
وال شــك أن كا مــن مملكــة البحرين وجمهورية 
مصــر وفي إطــار تحمــل مســؤولياتهما، والقيام 
بأدوارهمــا المناطــة بهمــا بحكــم موقــع بلديهمــا 
فــي  السياســية  الجيوإســتراتيجي، ومكانتهمــا 
مشــتركة  واحــدة  رؤيــة  يتبنيــان  محيطيهمــا، 
إزاء الســبل الكفيلة بحماية أمن الخليج العربي 
واســتقرار الشرق األوسط برمته، وهو ما تجلى 
واضحــا فــي أكثــر مــن مظهــر ليس فقــط بحكم 
بيــن  تنقطــع  لــم  التــي  واللقــاءات  االتصــاالت 
البلديــن الشــقيقين، وإنمــا بحكــم الواقــع الفعلي 
الــذي تفرضــه التهديــدات والمخاطر المشــتركة 
والتي يتفق الجانبان على ضرورة التصدي لها.

وكان صاحــب الجالــة العاهــل قد أكــد في أكثر 
مــن تصريــح لــه وخــال العديــد من المناســبات 
بــأن “قوة مصر هي قــوة للعرب جميعا”، وهو ما 
شــدد عليــه أيضــا الرئيس المصري الــذي أكد أن 

“أمــن دول الخليــج جزء ال يتجزأ من أمن مصر، 
ونحــن معكــم في مصــر، ومع االســتقرار واألمن 
وعــدم التدخــل فــي شــؤون الغيــر”، مــا يعكــس 
البلديــن  يجمــع  الــذي  القــوي  التناغــم  حقيقــة 

ومواقفهما، وإستراتيجياتهما في المواجهة. 
ويعــول كثير من المراقبين على الزيارة الملكية 
لترسم مامح إضافية جديدة لطبيعة العاقات 
البحريــن  مملكــة  مــن  كا  تربــط  التــي  القويــة 
وجمهوريــة مصــر العربيــة الشــقيقة وشــعبيهما، 
في ظل دعم ومساندة العاهل والرئيس المصري 
لهــا، وما شــهدته الســنوات الماضية مــن لقاءات 
وزيارات واتصاالت متبادلة، والتي زادت كثافة 
خــال الســنوات القليلــة الماضيــة، إذ يشــار إلى 
 ،2017 فــي يونيــو  المصريــة  البحرينيــة  القمــة 
وزيارة العاهل للقاهرة في إبريل 2016، وزيارة 
الرئيــس المصــري للمنامــة أواخــر أكتوبــر 2015 
علــى هامــش حــوار المنامة الـــ 11، وكان العاهل 
ضمــن الحضــور في حفل تدشــين وافتتاح قناة 
الســويس أغســطس 2015، وغيرها. ومع كثافة 
اســتخاص  يمكــن  المتتاليــة،  اللقــاءات  هــذه 
دالالت مهمة عدة، وتبشــر بمســتقبل مشرق في 
العاقــات البحرينيــة المصريــة، فمــن جهة: فإن 
حيويــة وتطور االتصاالت واللقاءات البحرينية 
المصريــة، التــي يمكــن وصفهــا بأنهــا فــي أعلــى 
المرحلــة،  هــذه  فــي  ومراحلهــا  مســتوياتها 
ســتضفي زخمــا خاصــا للعاقــات الثنائيــة فــي 

الحاضر والمستقبل، وتمضي بها قدما إلى آفاق 
أرحــب وأوســع مــن التعــاون النشــط فــي جميع 
المجــاالت والمســتويات. ومــن جهــة ثانية: فإن 
حجــم التقــارب الشــديد بيــن البلديــن، سيســهم 
بالتأكيد حاليا ومســتقبا في ضخ دماء جديدة 
في شرايين العاقات المشتركة، ويضمن مزيدا 
من التنســيق والتفاهم حول العديد من القضايا 
ذات االهتمــام المشــترك، والتــي تلقــي بظالهــا 
خصوصــا  ككل،  اإلقليــم  واســتقرار  أمــن  علــى 
فــي ظل المواقف المتناغمــة بين البلدين ناحية 
جملــة القضايــا ذات التأثير المباشــر على أمنهما 
واســتقرارهما. ومن جهة أخــرى، فإنه يتوقع أن 
تســهم الزيــارة الملكيــة ليــس فقــط فــي تحقيق 
فــي  وإنمــا  البلديــن،  بيــن  التقــارب  مــن  مزيــد 
تحقيــق مزيــد مــن الدعــم ومســاندة كل دولــة 
لألخــرى إزاء التحديــات والمخاطر التي تحدق 
رت عنــه تصريحات  بالمنطقــة ككل، وهــو مــا عبَّ
قادة البلدين في أكثر من مناســبة ســابقة بشأن 
عــدم تخلــي أي منهما عن اآلخــر، وأن كا منهما 
تقــف بجانب األخرى فــي مواجهة ما يعترضانه 

من تهديدات وأخطار.
لــم يكــن غريبا أن تشــهد مســارات التعــاون بين 
الجانبين البحريني والمصري تقدما كبيرا خال 
الســنوات الماضيــة، فإضافــة إلى وعــي البلدين 
مصــر  بــأن  المملكــة  تؤمــن  إذ  األخــرى،  بــدور 
تمثــل عمقــا إســتراتيجيا لهــا، وتؤمــن القاهــرة 

للخليــج  البحريــن ويمتــد  أمــن  مــن  أمنهــا  بــأن 
ككل، وهــو خــط أحمــر ال يمكــن التهاون بشــأنه، 
فــإن البلديــن يحمــان الرؤية ذاتهــا إزاء العديد 
القضيــة  وفــي مقدمتهــا  المنطقــة،  مــن قضايــا 
الفلســطينية وضــرورة اســتعادة الشــرعية فــي 
اليمــن والســعي لحــل سياســي لألزمة الســورية 
والتوقــف عــن التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة 
العربية. وهو األمر ذاته بالنسبة لتعاون البلدين 
إزاء قضيــة مكافحــة اإلرهــاب، ويعمــان ســويا 
لمواجهــة خطــر تنظيمــات التطــرف واإلرهــاب 
العاقــات  وتشــهد  تمويلهــا،  منابــع  وتجفيــف 
العسكرية بينهما تطوًرا كبيًرا، خصوصا في ظل 
المناورات والتدريبات المشتركة، وعلى الجانب 
االقتصــادي يتخذ التعاون بيــن مصر والبحرين 
أشــكااًل متعــددة ومتنوعــة تشــمل تقريًبــا جميع 
واالســتثمارية  التجاريــة  النشــاطات  أوجــه 
والتنمويــة والســياحية وتشــهد حركــة التبــادل 

التجاري بين البلدين نمًوا متزايًدا.
وبلــغ حجم التجارة البينية بين مصر والبحرين 
أكثــر مــن 100 مليــون دوالر، وبلغــت الصادرات 
المصرية للبحرين 18 مليون دوالر، كما ارتفعت 
قيمــة االســتثمارات البحرينية فــي مصر إلى ما 
يزيــد عــن 1.7 مليــار دوالر، ومــا زالــت الجهــود 
مســتمرة علــى الجانبيــن لزيادة تلــك األرقام بما 
البلديــن  بيــن  العاقــات  مــع مســتوى  يتماشــى 

الشقيقين.

المنامة - بنا

جاللة الملك لدى وصوله إلى القاهرة وفي استقباله الرئيس المصري
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الملكي  الــوزراء صاحب السمو  تلقى رئيس 
وولــي  خليفة  آل  سلمان  بــن  خليفة  األمــيــر 
الــعــهــد نــائــب الــقــائــد األعــلــى الــنــائــب األول 
الــــــوزراء صــاحــب السمو  لــرئــيــس مــجــلــس 
خليفة،  آل  حمد  بــن  سلمان  األمــيــر  الملكي 
برقيتي شكر جوابيتين من رئيس جمهورية 
بينغ،  جين  شي  الصديقة  الشعبية  الصين 
ا على برقيتي سموهما المهنئتين بمناسبة  ردًّ
الدبلوماسية  العالقات  على  عاًما   30 مرور 
بين البلدين، أعرب فيهما عن شكره وتقديره 
ا  متمنيًّ الطيبة،  مشاعرهما  على  لسموهما 
لسموهما موفور الصحة والسعادة ولشعب 
واالزدهــار.كــمــا  التقدم  مــن  مــزيــدا  البحرين 
تلقى صاحب السمو الملكي ولي العهد برقية شكر 
جوابية مماثلة من رئيس وزراء جمهورية الصين 

الشعبية الصديقة لي كه تشيانغ.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء وسمو ولي 

02العهد يتلقيان شكر رئيس الصين

أشاد نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل 
خليفة بإســهامات المواطنين الكرام في بناء نهضة الوطن الغالي وبدورهم الكبير 
في تعزيز الجهود التنموية للمملكة وتحقيق االزدهار لها في ظل المسيرة التنموية 
الشاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة.

تزخــر  المملكــة  أن  ســموه  وأضــاف 
بعطــاء مواطنيهــا الذيــن تســعى دائمــا 
نحــو مواصلــة تطوير خبراتهــم وتعزيز 
مهاراتهــم مــن خــال االســتثمار فيهــم 
بمــا  أمامهــم  الواعــدة  الفــرص  وخلــق 

ويعــود  واألهــداف  التطلعــات  يحقــق 
بالنفع لصالح خير الوطن ونمائه.

وقال ســموه إنــه بفضل من هللا أوال ثم 
بتكاتــف أهــل البحريــن جميعــا وبدعــم 
أشــقائنا المســتمر فــي المملكــة العربيــة 

العربيــة  اإلمــارات  ودولــة  الســعودية 
اســتطعنا  الكويــت،  ودولــة  المتحــدة 
مواجهــة التحديات الماليــة وتجاوزها، 
وتوحيــد تلك الجهــود المخلصة لكل ما 
مــن شــأنه أن يحقــق االســتقرار المالــي 

في المملكة.
ونوه ســموه بضرورة العمل على تقوية 
كافــة إمكانات القطاع الخاص باعتباره 
االقتصــادي،  للنمــو  األساســي  المحــرك 
ومواصلــة تحفيــز مختلــف القطاعــات 
تعزيــز  واســتمرارية  االقتصاديــة 
تنافســية تلك القطاعات بما يســهم في 

توفيــر مزيــد مــن الفــرص االســتثمارية 
ويرفد االقتصاد الوطني.

جاء ذلك لدى زيارة سموه يرافقه سمو 
الشــيخ عيســى بــن ســلمان بــن حمد آل 
خليفة إلى مجلس ســمو الشــيخ محمد 
بــن خليفــة آل خليفــة، ومجلــس أبنــاء 
الزيانــي،  عبدالرحمــن  راشــد  المرحــوم 
ومجلــس  الكوهجــي،  عائلــة  ومجلــس 
أبنــاء المرحــوم عبدالجبــار الكوهجــي، 
حيــث أعرب ســموه عن اعتــزازه برؤية 
المجالــس  فــي  البحرينــي  الشــباب 
الرمضانيــة المختلفة التــي زارها خال 

شــهر رمضــان المبــارك، وحرصهــم على 
التواصــل كإحــدى القيــم المهمــة التــي 
توارثناها جياً بعد جيل، والتي تعكس 
البحرينيــة  والتقاليــد  العــادات  عمــق 

األصيلة.
ولفــت ســموه إلــى الــدور الــذي يضطلع 
رفــد  فــي  الواعــد  البحريــن  شــباب  بــه 
مشــيًدا  والتطويــر،  البنــاء  عمليــة 
هــذا  فــي خدمــة  المتميــزة  بجهودهــم 
مــن  المختلفــة  مواقعهــم  مــن  الوطــن 
أجــل تحقيــق أهداف المملكــة التنموية 
تطويــر  أن  ســموه  مؤكــدا  المنشــودة، 

الشــباب واالســتثمار فيهــم هــو هــدف 
إســتراتيجي نســعى دوما لتحقيقه عبر 
تنفيــذ العديد مــن المبــادرات والخطط 

والبرامج النوعية في كافة المجاالت.
مــن جانبهــم، أشــاد أصحــاب المجالــس 
الســمو  يوليــه صاحــب  بمــا  والحضــور 
الملكــي نائــب جالــة الملــك ولــي العهد 
مــن اهتمــام بتطوير أبنــاء البحرين في 
االســتثمار  عبــر  المختلفــة  المجــاالت 
فيهــم وخلــق الفــرص النوعيــة أمامهــم 
بنــاء ونمــاء  مــن أجــل المســاهمة فــي 

الوطن.

المنامة - بنا

البحرين استطاعت مواجهة التحديات المالية وتجاوزها
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... وسموه في زيارة لمجلس أبناء المرحوم عبدالجبار الكوهجي ... وسموه زائرا مجلس عائلة الكوهجي 

... وسموه يزور مجلس أبناء المرحوم راشد عبدالرحمن الزياني  سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يزور مجلس سمو الشيخ محمد بن خليفة 

والكويت واإلمــارات  السعودية  في  أشقائنا  ودعم  المملكة  أهل  بتكاتف  الملك:  جالة  نائب  سمو 
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تــرأس رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة الجلســة 
االعتيادية األســبوعية لمجلس الوزراء وذلك 
أدلــى  وقــد  أمــس،  صبــاح  القضيبيــة  بقصــر 
األميــن العــام لمجلــس الــوزراء ياســر الناصــر 

عقب الجلسة بالتصريح التالي:
أشــاد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء 
بنتائــج الزيــارة التــي قــام بهــا عاهــل البــاد 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 
خليفــة إلــى المملكــة المتحــدة مؤخــرا ولقــاء 
جالتــه بجالة الملكة اليزابيــث الثانية ملكة 
المملكــة المتحــدة وأيرلنــدا الشــمالية، منوهــا 
ســموه بأنها تســهم في منح العاقات الثنائية 
البلديــن زخمــا جديــدا، وفتــح  بيــن  المتينــة 
مجــاالت أوســع للتعــاون بمــا يخــدم المصالح 
المشــتركة بيــن المملكتيــن الصديقتيــن، كمــا 

أشــاد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الوزراء 
بنتائــج زيــارة جالــة العاهــل إلــى جمهوريــة 
الشــقيقة ومباحثــات جالتــه  العربيــة  مصــر 
مــع رئيس جمهورية مصــر العربية عبدالفتاح 
السيســي وبأهميتهــا فــي دعم وتعزيــز العمل 

العربي المشترك.
بعدهــا، أشــاد مجلــس الــوزراء بالزيــارة التــي 
قام بها صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
ومباحثــات  الشــقيقة  الكويــت  دولــة  إلــى 

ســموه مع أميــر دولة الكويت صاحب الســمو 
األميــر صبــاح األحمد الجابــر الصباح، ورحب 
علــى  وبأهميتهــا  الزيــارة  بنتائــج  المجلــس 
صعيد دعم مســيرة التعــاون الثنائي وتعميق 
التاريخيــة  الكويتيــة  البحرينيــة  العاقــات 
الراســخة التــي تربط بيــن البلدين الشــقيقين 
وتنميــة  وتعزيــز  وشــعًبا،  وحكومــًة  قيــادًة 
لمصلحــة  المجــاالت  شــتى  فــي  تعاونهمــا 

البلدين والشعبين الشقيقين.

بعد ذلك، أشــاد صاحب الســمو الملكي رئيس 
الــوزراء بالتعــاون البنــاء والمثمر الــذي أبدته 
السلطة التشريعية بغرفتيها، مجلسي النواب 
والشــورى مــع الســلطة التنفيذيــة فــي إقــرار 
للدولــة،  العامــة  الميزانيــة  قانــون  مشــروع 
مثنيــا ســموه على الحــس المســؤول والتفهم 
الــذي أبــداه مجلســا النواب والشــورى رئيًســا 
وأعضــاء ممــا أســهم فــي اإلســراع فــي إقــرار 
الميزانيــة وفي دعم الحكومة تطبيق برنامج 

التوازن المالي، ووجه صاحب الســمو الملكي 
رئيــس الــوزراء الشــكر إلى الفريــق الحكومي 
علــى جهــوده طــوال فتــرة مناقشــة مشــروع 
قانــون الميزانيــة مع اللجــان المتخصصة في 
الســلطة التشــريعية، فيما عرض وزير المالية 
واالقتصــاد الوطني ما انتهى إليه المجلســان 
بالتوافــق مع الحكومة بشــأن مشــروع قانون 
الميزانيــة. بعــد ذلــك، أشــاد مجلــس الــوزراء 
بنجــاح المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة 

والوقــوف  اإلرهابيــة  العمليــات  إحبــاط  فــي 
بالمرصــاد لإلرهابييــن ومنابــع اإلرهــاب؛ ممــا 
يجــدد التأكيــد علــى قــدرة المملكــة الشــقيقة 
الوطــن  وحمايــة  لإلرهــاب  التصــدي  فــي 
والتــي عكســها  تهديداتــه،  مــن  والمواطنيــن 
نجاح العملية األمنية التي نفذت في سنابس 

بجزيرة تاروت بالقطيف.
شــجبه  عــن  الــوزراء  مجلــس  عبــر  بعدهــا، 
واســتنكاره الشــديد؛ لتعــرض ســفن تجاريــة 
لعمليات تخريبية بالقرب من المياه اإلقليمية 
ُمديًنــا  الشــقيقة،  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 
المجلس هذه التصرفات التي تنم عن النوايا 
الخبيثــة للجهــات التي خططــت ونفذت هذه 
التصعيــد الخطيــر  إلــى  التــي تدفــع  العمليــة 
وتهــدد ســامة الماحة البحريــة في المنطقة 
وحيــاة األطقــم المدنية التــي تعمل على متن 

السفن والبواخر فيها.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء: استفادة المقاول البحريني من الحراك التنموي الحكومي
مجلس الوزراء يستعرض 86 مشروعا قيد التنفيذ بـ 326 مليون دينار للطرق والصرف الصحي

قرارات المجلس

سمو رئيس الوزراء مترئسا جلسة مجلس الوزراء أمس

إحباط عملية القطيف 
يؤكد قدرة السعودية 
في التصدي لإلرهاب 

وحماية الوطن 
والمواطنين

مباحثات سمو رئيس 
الوزراء مع سمو 

أمير الكويت تدعم 
التعاون وتعمق 

العالقات

تنظيم ومراقبة 
صرف المستحضرات 

الصيدالنية التي 
تحتوي على 

مجموعة الدواء الريكا

مجلس الوزراء 
يستنكر تعرض سفن 

تجارية لعمليات 
تخريبية قرب المياه 
اإلقليمية لإلمارات

اإلشادة بنتائج لقاء 
جاللة الملك مع 
الملكة اليزابيث 
الثانية والرئيس 

عبدالفتاح السيسي

الموافقة على 
استحداث رسم 

للترخيص الممتاز 
لشبكة البنية التحتية 

الثابتة لالتصاالت

الثالثاء
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9 رمضان 1440

متى تأسس ميدوي عراد؟

تابعونا عىل

٩سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

١٩٩٠١٩٩٢

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

بعــد ذلــك نظر مجلس الوزراء فــي المذكرات المدرجة علــى جدول أعماله 
وقرر بشأنها ما يلي:

مــن  عــددا  الــوزراء  مجلــس  بحــث  أوالً: 
صاحــب  توجيهــات  تنفــذ  التــي  اإلجــراءات 
الــوزراء بشــأن دعــم  الملكــي رئيــس  الســمو 
صيــادي الروبيان، واســتعرض المجلس عددا 
مــن التوصيــات اإلداريــة والماليــة التــي مــن 
شــأنها أن تســهم فــي تقليــل اآلثــار المترتبــة 
على صيادي الروبيان، واطلع المجلس ضمن 
هــذا الســياق علــى توصيــة اللجنــة الوزاريــة 
للمشاريع التنموية والبنية التحتية والمذكرة 
المرفوعــة بهذا الخصوص من وزير األشــغال 
العمرانــي،  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
إلــى  المذكــرة  المجلــس تحويــل  قــرر  حيــث 
اللجنة الوزارية للشؤون المالية واالقتصادية 

والتوازن المالي.
لســير  الــوزراء  مجلــس  متابعــة  لــدى  ثانيــا: 

العمــل فــي مشــاريع قطــاع الطــرق والصــرف 
الصحــي والبنــاء فــي الربــع األول مــن العــام 
الجــاري، فقــد وجــه صاحــب الســمو الملكــي 
العمــل علــى أن يكــون  إلــى  الــوزراء  رئيــس 
للمقــاول البحرينــي نصيــب أكبــر مــن حركــة 
المشــاريع التنموية في الباد وتهيئة الســبيل 
أمامه؛ لكي يحظى باستفادة أكثر من الحراك 
التنمــوي الحكومــي، وقــد اســتعرض مجلس 
الــوزراء ضمن هذا الســياق 86 مشــروعا قيد 
التنفيــذ حاليــا بقيمــة 326 مليــون دينــار فــي 
قطاعــات الطــرق، الصــرف الصحــي، والبنــاء 
إضافــة إلى 93 مشــروعا طرحــت مناقصاتها 
بقيمــة إجماليــة قدرها 67 مليــون دينار، منها 
22 مناقصــة طرحــت بكلفــة إجماليــة قدرهــا 
نحــو 36 مليــون دينار، و26 مناقصة أرســيت 

بكلفة إجمالية نحو 9.5 مليون دينار.
ثالثــا: انســجاما مــع الخطــة الوطنيــة الرابعــة 
لاتصاالت وبما تضمنته من مبادرات لتطوير 
البنية التحتية لاتصاالت في البحرين، ومن 
ضمنهــا إنشــاء شــركة لشــبكة البنيــة التحتية 
مجلــس  وافــق  فقــد  لاتصــاالت،  الثابتــة 
الــوزراء علــى تعديــل بعــض أحــكام الائحــة 
تفرضهــا  التــي  الرســوم  بشــأن  التنفيذيــة 
التراخيــص  علــى  االتصــاالت  تنظيــم  هيئــة 
والخدمــات األخــرى وذلك باســتحداث رســم 
التحتيــة  البنيــة  لشــبكة  الممتــاز  للترخيــص 
الثابتــة لاتصاالت وإضافة هذه الرســوم إلى 
الجــدول رقــم )1( المشــار إليــه فــي الائحــة 
أعــاه، ووافــق المجلــس علــى مشــروع قــرار 

في هذا الخصوص.
رابعــا: حرصا على وضع الضوابط والشــروط 
التي تكفل مراقبة المستحضرات الصيدالنية 
التــي ينــدرج تحتهــا األدوية المماثلــة للدواء 

المعــروف تجاريــا باســم الريــكا، فقــد بحــث 
مجلــس الوزراء مشــروع قــرار قدمته وزيرة 
الصحــة يتعلــق بإجــراءات تنظيــم ومراقبــة 
صرف جميع المستحضرات الصيدالنية التي 
تحتوي على مجموعة الدواء المذكور أعاه، 

وقــرر المجلــس إحالتــه إلــى اللجنــة الوزارية 
للشؤون القانونية والتشريعية.

وأحــال  الــوزراء  مجلــس  وافــق  خامســا: 
اإلجــراءات  وفــق  التشــريعية  الســلطة  إلــى 
قانــون  مشــروع  والقانونيــة  الدســتورية 
البريــدي  االتحــاد  وثائــق  علــى  بالتصديــق 
الرابــع  المؤتمــر  فــي  أقــرت  التــي  العالمــي 
والعشــرين المنعقد في العام 2008 والمؤتمر 
 2012 العــام  المنعقــد  والعشــرين  الخامــس 
والمؤتمــر الســادس والعشــرين المنعقــد العام 
ضــوء  فــي  وذلــك  المذكــور،  لاتحــاد   2016
العــرض الــذي قدمه في هذا الخصوص نائب 
رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية 

للشؤون القانونية والتشريعية.
وأحــال  الــوزراء  مجلــس  وافــق  سادســا: 
اإلجــراءات  وفــق  التشــريعية  الســلطة  إلــى 
قانــون  مشــروع  والقانونيــة  الدســتورية 
التعــاون  بشــأن  االتفاقيــة  علــى  بالتصديــق 

فــي المســائل الجمركيــة بيــن حكومــة مملكة 
البحريــن وحكومــة جمهوريــة مصــر العربيــة 
التي تــم التوقيع عليها خال اجتماع الدورة 
العاشرة للجنة البحرينية المصرية المشتركة 
التــي عقــدت بمملكــة البحريــن فــي نوفمبــر 
الماضــي، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه 
رئيــس مجلــس  نائــب  الخصــوص  هــذا  فــي 
للشــؤون  الوزاريــة  اللجنــة  رئيــس  الــوزراء 

القانونية والتشريعية.
ســابعا: وافــق مجلــس الــوزراء علــى تجديــد 
التعليــم  جــودة  هيئــة  بيــن  التفاهــم  مذكــرة 
المؤهــات  وهيئــة  البحرينيــة  والتدريــب 
الماليزيــة لمــدة خمــس ســنوات أخــرى وذلك 
هــذا  فــي  قدمــه  الــذي  العــرض  ضــوء  فــي 
المواصــات واالتصــاالت،  وزيــر  الخصــوص 
علمــا بــأن هــدف مذكــرة التفاهــم هــو تعزيــز 
التعــاون بيــن الجانبيــن فــي األمــور المتعلقة 
باألطر الوطنية للمؤهات والتطوير المهني.

ياسر الناصر
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 لــدى اســتقبال ســموه لوفــد مــن اإلدارة العليــا بمجموعــة “هواوي”، أكــد رئيس الــوزراء صاحب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان ال خليفــة، أن نجــاح مملكــة البحريــن فــي اســتقطاب 
كبريات الشــركات العالمية في مختلف المجاالت يشــكل دعامة قوية لالقتصاد الوطني، ويؤكد 
مــدى الثقــة التــي يحظى بها مناخ االســتثمار في المملكة، وقدرته على فتــح آفاق واعدة للنماء 
والتطور والنفاذ بســهولة إلى أســواق المنطقة والعالم، بما يوفره من تســهيالت كبرى تجعل من 

المملكة الخيار األمثل لالستثمار.

االتصــاالت  قطــاع  أن  ســموه  وأضــاف 
ا  والمعلومــات في المملكة يشــهد تطور مســتمرًّ
التكنولوجيــة  التطــورات  مــع أحــدث  يتواكــب 
البحريــن  جعلــت  والتــي  المجــال،  هــذا  فــي 
لتقنيــة  كمركــز  ــا  ودوليًّ ــا  إقليميًّ الصــدارة  فــي 
المعلومــات واالتصــاالت، ومن بيــن أكثر الدول 
تقدًمــا فــي مؤشــرات االتصــاالت وتكنولوجيــا 

المعلومات العالمية.
وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
قــد اســتقبل بقصر القضيبية صبــاح أمس وفًدا 
مــن اإلدارة العليا بمجموعــة “هواوي” يتقدمهم 
مــارك زيومان )نائب رئيــس المجموعة(، وجون 
ـ  لويدونــغ )الرئيــس التنفيــذي لشــركة هــواوي 

البحرين(.
 وخــال اللقــاء، أشــاد صاحــب الســمو الملكــي 
“هــواوي”  شــركة  تحققــه  بمــا  الــوزراء  رئيــس 
مــن نجاحــات على صعيــد تطويــر التكنولوجيا 
مــن  عــززت  االتصــاالت،  قطــاع  فــي  الحديثــة 
العالميــة  االتصــاالت  شــركات  ضمــن  مكانتهــا 
مجموعــة  رئيــس  نائــب  أشــاد  فيمــا  الكبــرى، 
صاحــب  برئاســة  الحكومــة  برؤيــة  “هــواوي” 
االســتثمارية  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
واالقتصاديــة التــي جعلت من مملكــة البحرين 
بلــًدا يتمتع بمقومــات اســتثمارية وبنية تحتية 
االتصــاالت  مجــاالت  صــدارة  بوأتهــا  قويــه 
الشــرق  منطقــة  مســتوى  علــى  والمعلومــات 

األوسط.
وأكــد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
مواكبــة  علــى  حريصــة  البحريــن  مملكــة  أن 
التطــورات المتســارعة فــي مجــال االتصــاالت 
وتقنيــة المعلومــات، بمــا يدعم جهــود الحكومة 
التنميــة  أهــداف  تحقيــق  فــي  وخطواتهــا 

المســتدامة، انطاًقــا ممــا يشــكله هــذا القطــاع 
مــن أهميــة متزايدة في االرتقــاء ببيئة األعمال 
وتحســين األوضــاع المعيشــية للمواطنيــن مــن 
خــال تقديــم مســتويات ذات جــودة عالية من 

الخدمات في مختلف القطاعات.
وشــّدد ســموه علــى أن االرتقــاء ببيئــة األعمــال 
واالســتثمار يشــكل أولويــة فــي جميــع خطــط 
التنمية التي تتبناها الحكومة، وذلك من خال 
إنشــاء بنيــة تحتيــة عصريــة ومتطــورة، فضــاً 
عــن المراجعــة المســتمرة لمنظومة التشــريعات 
والقوانيــن المتعلقــة بمجــال االســتثمار وجعلها 
مكانــة  مــن  يعــّزز  بمــا  وانفتاًحــا  مرونــة  أكثــر 
البحرين كوجهة رائدة لاستثمار في المنطقة.

 مــن جانبــه، أعــرب مــارك زيومــان نائــب رئيس 
مجموعــة “هــواوي” عن خالص شــكره وتقديره 
لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء علــى 
اهتمــام ســموه المتواصل ودعمه المســتمر لكل 
مــا يرتقــي ببيئــة ومنــاخ االســتثمار فــي مملكة 
برئاســة  الحكومــة  بجهــود  مشــيدا  البحريــن، 
ســموه في تأســيس وتطوير بنيــة تحتية قوية 
والتــي  المعلومــات  وتكنولوجيــا  لاتصــاالت 
أســهمت فــي تحقيــق طفــرات كبرى فــي قطاع 

االتصاالت وتقنية المعلومات.
وقــال إن مجموعــة هواوي موجودة في مملكة 
البحريــن منــذ نحو 15 عاًما وقد اســتطاعت أن 
تحقــق العديــد مــن النجاحــات ليس فقــط على 
بــل فــي المنطقــة،  مســتوى البحريــن فحســب 
وذلــك يرجــع إلــى مــا تقدمــه حكومــة البحريــن 
برئاســة سموه من تسهيات وخدمات متطورة 
إلــى  الكبــرى علــى المجــيء  حفــزت الشــركات 
البحرين واالســتثمار فيهــا واالنطاق منها نحو 

أسواق المنطقة.

سمو رئيس الوزراء مستقبال وفدا من اإلدارة العليا بمجموعة “هواوي”

المنامة - بنا

النجاح في استقطاب كبريات الشركات دعامة لالقتصاد
المعلومــات تقنيــة  فــي  التطــورات  مواكبــة  علــى  حريصــون  الــوزراء:  رئيــس  ســمو 

سمو رئيس الوزراء مستقبال عدًدا من أفراد عائلة علي راشد األمين )رحمه الله(

الثالثاء
14 مايو 2019 

9 رمضان 1440

سموه أشاد 
بما تحققه 

“هواوي” من 
نجاحات بمجال 

التكنولوجيا 
الحديثة

الوفد اإلداري: 
نقّدر دعم سموه 

لكل ما يرتقي 
بمناخ االستثمار 

بالمملكة

فتح آفاق واعدة 

من االستثمار 

والنفاذ بسهولة 

إلى أسواق 

المنطقة والعالم

قطاع االتصاالت 

يشهد تطورا 

مستمرا حجز 

للبحرين مكانا 

في الصدارة 

اســتقبل رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بــن ســلمان آل خليفة 
بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس، عدًدا من أفراد عائلة علي راشــد األميــن )رحمه هللا(، 
يتقدمهــم رجــل األعمــال راشــد علــي األميــن، والذيــن رفعوا إلى ســموه أســمى آيات 

الشكر والعرفان على تعازي سموه ومواساته لهم في وفاة والدهم رحمه هللا.

الســمو  صاحــب  أشــاد  اللقــاء،  وخــال   
بإســهامات  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
مســيرة  فــي  ودوره  الراحــل  الفقيــد 
فــي  واالســتثمارية  التجاريــة  الحركــة 
دعــم  فــي  وجهــوده  البحريــن،  مملكــة 
مــن  العديــد  عبــر  الوطنــي  االقتصــاد 
المشــروعات الرائــدة، معرًبــا ســموه عــن 
تقديــره لمبــادرات عائلة األميــن الخيرية 
واالجتماعيــة ودورهــا فــي ترســيخ قيــم 

التكافل والعطاء في المجتمع.
 وأكــد ســموه أهميــة الحفــاظ علــى قيــم 
بهــا  يتســم  التــي  والترابــط  التواصــل 
مجتمــع البحريــن والعمل على ترســيخها 
فــي نفــوس األجيــال القادمــة لمــا لهــا من 
الوحــدة  أركان  فــي تقويــة  أهميــة وأثــر 

الوطنية والتماسك المجتمعي.
 مــن جهتهــم، عبــر أبنــاء علــي بــن راشــد 
واالمتنــان  الشــكر  خالــص  عــن  األميــن 
والتقديــر لصاحــب الســمو الملكــي رئيس 
الصادقــة  ســموه  مشــاعر  علــى  الــوزراء 
بوفــاة  مصابهــم  فــي  لهــم  ومواســاته 
والدهــم بمــا يعكــس مــا يتمتــع به ســموه 
مــن خصــال حميــدة، مشــيدين باهتمــام 
قريًبــا  يكــون  أن  علــى  وحرصــه  ســموه 
مــن المواطنيــن ومســاندتهم في مختلف 
الظــروف، داعيــن هللا أن يحفــظ ســموه 
ويمتعه بموفــور الصحة والعافية وطول 
للوطــن  ذخــًرا وســنًدا  يبقيــه  وأن  العمــر 
لمواصلــة جهــوده الوطنيــة المخلصة في 

نماء الوطن وتقدمه.

المنامة - بنا

مبادرات مشهودة لعائلة األمين في المجال الخيري واالجتماعي
سمو رئيس الوزراء: يجب الحفاظ على قيم التواصل والترابط وترسيخها في نفوس األجيال

سموه يشيد بإسهامات الفقيد علي راشد األمين 
في مسيرة الحركة التجارية واالستثمارية



اســتقبل وزير الديوان الملكي الشــيخ خالد 
بن أحمد آل خليفة والقائد العام لقوة دفاع 
البحريــن المشــير الركــن الشــيخ خليفــة بــن 
أحمد آل خليفة مســاء أمس ســفير ســلطنة 
عمان الشــقيقة لدى مملكة البحرين عبدهللا 
بن راشد المديلوي، وسفير المملكة المغربية 
الشــقيقة لدى مملكــة البحرين أحمد رشــيد 
خطابي، وســفير جمهورية تونس الشــقيقة 
لدى مملكة البحرين سليم الغرياني، وعددا 
مــن أفــراد العائلة المالكــة الكريمة، وجموعًا 
الذيــن قدمــوا  المواطنيــن والمقيميــن  مــن 
أصــدق التهانــي وأطيب التبريــكات بحلول 
شــهر رمضان المبارك، والذي يأتي في إطار 

حرصهمــا علــى تكريس العادة الســنوية في 
التواصــل والتأكيــد علــى عــادات المجتمــع 

الفضيــل  الشــهر  فــي  األصيلــة  البحرينــي 
هــذا  يعيــد  أن  القديــر  العلــي  هللا  ســائلين 

الشــهر الفضيــل بالخيــر والبــركات وصالــح 
األعمال على الجميع.
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 وزير الديوان الملكي والقائد العام يستقبالن عددا من السفراء وأفراد العائلة المالكة وجموعا من المواطنين

وزير الديوان الملكي والقائد العام يستقبالن سفراء وأفراًدا من العائلة المالكة

بيــان مــن رئاســـة الحــــرس الوطنــــي

لذلك فإن من الواجب الوطني أن يتمسك أبناء 
الوطن جميعهم بكل المبادئ الوطنية الصادقة، 
والمقومات األساســية للمجتمع التي ُنص عليها 
وضــرورة  والدســتور  الوطنــي  العمــل  بميثــاق 
الحفــاظ عليهــا والدفــاع عنهــا، ومــن أهــم هــذه 
الســياج  باعتبــاره  الوطنــي”  “األمــن  المقومــات 

والحصن الحصين لحماية وترسيخ مبدأ األمن 
واألمــان فــي البــاد، فــي ظــل القيادة الرشــيدة 
لعاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة. إال أنــه وفــي ظــل الحريــة 
ومنــاخ التعايــش الســلمي الــذي تنعم بــه مملكة 
البحريــن ويعيــش في ظله شــعبها الوفــي، كان 

هنــاك من يســتغل هذه الحريــة من خال بعض 
المنابــر الدينيــة المتطرفــة التي دأبــت على بث 
نوازع الفرقة والفتنة بين أبناء الشــعب الواحد 
وأيديولوجيــات  لتيــارات  ذلــك  فــي  منحازيــن 
معادية للثوابت واألســس الوطنيــة البحرينية، 
بــل ووصل بهــا التطرف إلى حد التعاطف تجاه 

األعمــال اإلرهابيــة، التــي راح ضحيتهــا العديــد 
مــن شــهداء ومصابــي الواجــب باإلضافــة إلــى 
اإلضرار بالمنشــآت الحيوية وترويع المواطنين 

اآلمنين وتعريض حياتهم للخطر.
دور  يؤكــد  الوطنــي  الحــرس  فــإن  وختامــا 
الثوابــت  المواطنيــن تجــاه  ومســؤولية جميــع 
االقتصاديــة  المكتســبات  وصيانــة  الوطنيــة 
العمــل  خــال  مــن  والسياســية،  واالجتماعيــة 
بالمخاطــر  والوعــي  الجــادة  المواقــف  وتبنــي 
تتبنــي  التــي  الخبيثــة  واألصــوات  المحيطــة 
أجندات وأفكار تحمل في طياتها الشر والعداء 

لخير هذا الوطن وصالح المواطنين.
حمى هللا البحرين وحفظها من كل شر وسوء.

المنامة - بنا

الرفاع - الحرس الوطني

سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية شكر من سمو أمير الكويت
تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
برقيــة شــكر جوابيــة مــن أخيــه صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابــر 
الصبــاح أميــر دولــة الكويــت الشــقيقة؛ ردا على برقية ســموه المهنئة بمناســبة 
تكريــم ســمو أميــر دولة الكويت مــن قبل مجموعــة البنك الدولــي )كرائد للعمل 

التنموي(.

وفيما يلي نص البرقية:
األميــر  األخ  الملكــي  الســمو  صاحــب 
خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه هللا
رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة
السام عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،،

لنــا  ســموكم  تهنئــة  بالتقديــر  تلقينــا 
قبــل مجموعــة  مــن  بمناســبة تكريمنــا 
البنــك الدولــي )كرائــد للعمــل التنمــوي( 
وذلــك تقديــرا لدورنــا في دعــم التنمية 
علــى  واالجتماعيــة  االقتصاديــة 
وإذ  والدولــي،  اإلقليمــي  المســتويين 
نعــرب لكــم عــن خالــص الشــكر على ما 
بهــذه  المشــاعر  طيــب  مــن  أبديتمــوه 

المناســبة، فإننا نشيد بأواصر العاقات 
دولــة  تربــط  التــي  الوطيــدة  األخويــة 
الشــقيقة،  البحريــن  ومملكــة  الكويــت 
ســائلين المولــى تعالــى أن يديــم علــى 
والعافيــة،  الصحــة  موفــور  ســموكم 
الشــقيقة  البحريــن  لمملكــة  ويحقــق 
وشعبها الكريم كل الرقي واالزدهار في 
ظــل القيــادة الحكيمــة ألخينــا صاحــب 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجالــة 

خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
وتقبلوا سموكم خالص التقدير،،، 

صباح األحمد الجابر الصباح 
أمير دولة الكويت

المنامة - بنا

روح المحبة والتسامح... 
فيض األمير خليفة 

عادل عيسى المرزوقبن سلمان

Û  يحق لنا أن نكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة في الحرص على لم الشمل
وتوحيــد الكلمــة وتجــاوز الظــروف واألزمــات والمشــكات بالــروح البحرينية 
األصيلة الطيبة، وهذا ولله الحمد من نعم هللا سبحانه وتعالى علينا بتواصلنا 
والتقــاء أهــل البلــد مــن مختلــف مناطــق ومدن وقــرى البحرين كســمة أصيلة 
أرســاها اآلبــاء واألجــداد، وإذ نســير على نهجهم بما يوطــد أواصر المحبة كما 
قال صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، رئيس الوزراء 
الموقــر رعــاه هللا، فإننــا نقــوم بالواجــب تجــاه الوطــن بالعمــل علــى تماســكه 

ووحدته.
Û  نحتــاج اليــوم إلــى الصــوت الجامع الذي يــرأب الصدع ويزيــل الخاف ويبعد

أســباب الشــتات والفرقــة، وال يجــب أن نقبــل جميًعــا بــأي صــوت يهــدف إلــى 
التأجيــج وإثــارة الكراهيــة، فهــا نحــن نــرى بين الحيــن واآلخر مــا يحدث في 
وسائل التواصل االجتماعي وفي اإلعام اإللكتروني من أطراف ال تريد رؤية 
المجتمع البحريني متحاًبا، فتثير التباغض وتشهر بالناس وتنال من استقرار 
المجتمــع، وهــذا خطــر كبيــر يجــب أن ننتبــه لــه جيــًدا، وفــي الجهــة األخــرى، 
نأمــل أن نــرى مــن اإلعــام الوطني دوًرا أكبر في نشــر قيم المحبة والتســامح 
والتحذيــر مــن محــركات الفتنــة، وكلمــا عملنــا علــى تهميــش تلــك األصــوات 
المنكــرة وتأييــد األصــوات المخلصــة كلمــا غرســنا غرًســا طيًبــا ســتكون ثماره 
طيبــة، فســموه أشــار بوضوح إلــى أن الحرص علــى اللقاءات بيــن المواطنين 
مفاده التعبير عن مشاعر المحبة المتبادلة التي تربط أبناء المجتمع الواحد.

Û  البحريــن وللــه الحمــد، لهــا صيتهــا العالمــي فــي تحقيــق المســاواة بيــن كل
المواطنيــن مــن مختلــف الديانــات والثقافــات والمذاهــب والملــل، ألننــا نؤمن 
بأن الكرامة اإلنســانية مقام كبير هو من الثوابت البحرينية، واالنســجام الذي 
ال يفــرط فيــه أبنــاء البحريــن نابع من المواطنــة بفرعيها الحقــوق والواجبات، 
فهــل يمكــن قبــول األصوات الضارة فــي مجتمع مبني على التــواد والتراحم؟ 
وهــل تجــد األفــكار التي تفرق النــاس مكاًنا؟ وهل من المعقــول أن نقف حجر 
عثــرة أمــام المبــادرات التي تتجه بنا إلــى المزيد من التفاهم وتقوية النســيج 

الوطني؟
Û  أيهــا األحبــة، تلك الفيوض الكريمة من لدن ســمو رئيــس الوزراء من أجل هذا

الوطــن وأهلــه تعنــي أن الجميــع يتقاســم االنتمــاء لهــذا األرض الطيبــة، وأن 
العيــش المشــترك فــي أجــواء الســام والتراحم ليــس عنوان جديــد على أهل 
البحرين، فالحق للجميع بأن يشــاركوا في رفع صرح الوطن ولتبقى البحرين 
ذلــك النمــوذج المميــز علــى خارطــة العالــم، وبالتأكيــد، ســتنجح كل الجهــود 
المخلصة وســتذهب أصوات النشــاز أدراج الرياح دون تأثير، فالبحرين كبيرة 

بقيادتها وشعبها وطموحها وتطلعاتها.

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الصحة

أقيــم بقوة دفــاع البحرين صباح 
إحــدى  تخريــج  حفــل  أمــس، 
الــدورات العســكرية المتخصصة 
في ساح الجو الملكي البحريني 
بحضور قائد ســاح الجو الملكي 
طيــار  الركــن  اللــواء  البحرينــي 

آل  عبــدهللا  بــن  حمــد  الشــيخ 
خليفة، وفي ختام حفل التخريج 
الملكــي  الجــو  ســاح  قائــد  قــام 
البحريني بتوزيع الشهادات على 
الخريجيــن والجوائــز التقديريــة 

على المتفوقين.

قامــت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح بزيارة 
والكويــت  البحريــن  بنــك  لمركــز  تفقديــة 
الصحي بمنطقة الحد، بحضور عضو مجلس 
النواب يوسف الذوادي، وعضو مجلس بلدي 

المحرق عبدالعزيز الكعبي.
 وجــاءت زيــارة الصالــح للمركــز الصحي في 
االلتــزام  علــى  الصحــة  وزارة  حــرص  إطــار 
بتوجيهــات رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو 

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة 
بمتابعة االحتياجات الصحية للمواطنين في 
مختلــف المحافظــات. واســتعرضت الصالــح 
وأثــره  وأهميتــه  الصحــي  الضمــان  برنامــج 
فــي تحســين أداء عمــل المنظومــة الصحيــة 
الصحيــة  المراكــز  أداء  فيهــا  بمــا  بالمملكــة، 
ودوره فــي حــل الكثيــر مــن التحديــات التي 

تواجه الوزارة في الوقت الحالي. 

تخريج دورة عسكرية في سالح الجو الملكي

الصالح: حريصون على متابعة االحتياجات الصحية

الثالثاء
14 مايو 2019 
9 رمضان 1440

تماشياً مع سياسة الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري( في توظيف الكوادر البحرينية المؤهلة من الجنسين، 
فإن الشركة تعلن عن رغبتها في توظيف:

أخصائي التدريب الفني
ملخص المهام الوظيفة: 

• يمتلك•القدرة•على•إعداد•وتنظيم•وتنفيذ•برامج•التدريب•لجميع•أقسام•الشركة.	

• أن•يكون•قادراً•على•تحديد•متطلبات•التدريب•،•والفجوات•في•مهارات•الموظفين•وتقديم•التوصيات•إلختيار•أنشطة•	
التدريب•المناسبة•على•راس•العمل•أوالتدريب•الصفي•على•حد•السواء.•

• ان•يكون•قادرأً•على•تقديم•برامج•التدريب•الفني•في•الشركة•بحسبب•التخصص•والخبرات.•	

• التدريب•	 ممارسات• لتطوير• توصيات• وتقديم• الحالية• التدريبية• العمليات• وتطوير• تقييم• على• القدرة• يمتلك•
لتعزيزاألداء•الوظيفي•للموظفين.•

• ان•يكون•قادراً•على•إعداد•برامج•التطوير•المهني•للموظفين•بالتعاون•مع•رؤوساء•األقسام. 	
 المؤهالت والخبرات المطلوبة: 

• ان•يكون•حاصالً•على•درجة•البكالوريوس•في•إدارة•األعمال•/•إدارة•الموارد•البشرية.	

• •ان•يمتلك•خبرة•عمل•ال•تقل•عن•5-7•سنوات•في•مجال•التدريب•ويفضل•من•لديه•دبلوم•في•مجال•الهندسة.•	
مسؤول إداري أول    

على المتقدم أن يقوم بمهام متنوعة مرتبطة بإدارة الموارد البشرية ، والتي تشمل على سبيل المثال: إدارة منافع 
الموظفين ، إدخال بيانات الموظفين في نظام المعلومات الخاص بالموارد البشرية ، تحديث ملفات اإلدارة ، تقديم 

المشورة ، تحديث سجالت الموظفين. 
مهام الوظيفة: 

• أن•يقوم•بتنفيذ•متطلبات•األقسام•المختلفة•التابعة•إلدارة•الموارد•البشرية•أو•اإلدارات•المختلفة•في•الشركة.••	
• أن•يقوم•بإعداد•التقارير•و•تحليل•البيانات••المتعلقة•بالموارد•البشرية•بشكل•شهري•،•ربع•سنوي•أو•كلما•دعت•	

الحاجة.••
• ان•يقوم•باالحتفاظ•بسجالت•الموظفين•وتحديثها.	
• ان•يقوم•باالحتفاظ•بالسجالت•الورقية•والرقمية•للموظفين•مثل:•عقود•العمل،•تجديد•العقود،•الخ.•	
• القدرة•على•إعداد•التقارير•والعروض•المرئية•المتعلقة•بإدارة•الموارد•البشرية.	
• أن•يقوم•بترتيب•إجراءات•السفر•الخاصة•بأعمال•الشركة•و•إجازات•الموظفين.•	

المؤهالت و الخبرات المطلوبة:

• ان•يكون•حاصالً•على•درجة•الدبلوما•في•»إدارة•الموارد•البشرية«•كحد•أدنى•	
• 	 CIPD•يفضل•ان•يكون•حاصالً•على•شهادة
• يفضل•من•لديه•خبرة•عمل•في•نفس•المجال•	
• ان•يمتلك•مهارات•تطبيقات•الحاسوب•:اكسل”•و•“بوربوينت”	
• إجادة•اللغة•االنجليزية•تحدثاً•وكتابةً	

يمكن لمن تتوافر لديه االشتراطات المذكورة أعاله، التقدم بطلبه إلى قسم التوظيف بإدارة الموارد البشرية والخدمات 
العامة مرفقاً السيرة الذاتية ونسخ من المؤهالت )الشهادات( العلمية والعملية أن وجدت في موعد أقصاه إسبوعين 

من تاريخ نشر هذا االعالن إلى العنوان التالي: 

قسم التوظيف – إدارة الموارد البشرية والخدمات العامة
الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(

ص.ب: 50110 – الحد – مملكة البحرين
jobs@asry.net :الفاكس: 17670236 - البريد االلكتروني

الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري( 
إعالن وظائف شاغرة 

الرفاع - قوة الدفاع

تــرأس رئيس هيئــة األركان الفريق الركن 
ذيــاب النعيمــي اجتمــاع اللجنــة األمنيــة 
المشــتركة صبــاح أمــس، بالقيــادة العامــة 
لقــوة دفــاع البحريــن، وتــم فــي االجتماع 
التعــاون  بتطويــر  الكفيلــة  الســبل  بحــث 
بيــن  التنســيق  تقويــة  شــأنه  مــن  الــذي 

األجهزة العســكرية واألمنيــة بالمملكة لما 
فيــه خيــر وصالــح الوطــن والمواطنيــن. 
حضر االجتمــاع رئيس األمن العام اللواء 
أركان  ومديــر  الحســن،  حســن  طــارق 
الحرس الوطني اللواء الركن الشــيخ عبد 
العزيز بن سعود آل خليفة، وعدد من كبار 

الضباط والمسؤولين بالجهات المعنية.

 تقوية التنسيق العسكري واألمني

سمو رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

تلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفــة، برقية 
شــكر جوابية من رئيس جمهورية الهند رام ناث كونفيند، ردا على برقية ســموه المهنئة 

له بمناسبة ذكرى استقال باده.
وأعرب فيها عن خالص شكره وتقديره لسمو رئيس الوزراء على مشاعره الطيبة النبيلة، 
متمنيا له موفور الصحة والسعادة ولشعب مملكة البحرين مزيدا من التقدم واالزدهار.

سمو رئيس الوزراء يتلقى شكر رئيس الهند

الدوسري يشيد بسرعة استجابة الحمر لترميم الشقة المحروقة
أشاد النائب عبد هللا الدوسري بسرعة تجاوب وزير اإلسكان باسم الحمر 
مــع حــادث الحريــق الــذي نشــب فــي إحــدى الشــقق بإحــدى بنايــات وزارة 
اإلســكان فــي منطقــة البديع وســرعة التحرك من الوزير في ترميم الشــقة 
وإعادتهــا إلــى وضعهــا الطبيعــي ومــا الزيــارة التــي قــام بهــا الوزيــر عصــر 
األمــس لتفقــد الشــقة واالطمئنــان علــى األســرة والقاطنين فيهــا اال تأكيد 

على حرص الوزير بمتابعة كل األحداث.

الوزيــر كان علــى  أن  الدوســري  وبيــن 
اتصــال دائــم بهــم منــذ اللحظــة األولي 
اســتجابته  وســرعة  تعاونــه  وأبــدى 
الســكنية  والعمــارة  الشــقة  زيــارة  فــي 
وتوجيهــه للمعنييــن بالــوزارة لمتابعــة 
الموضوع وإعادة ترميم الشقة مجددا 

مــكان  إلــى  العائلــة  عــودة  أجــل  مــن 
ســكنهم مــا هــو إال دليــل علــى تعــاون 
راحــة  علــى  وحرصــه  اإلســكان  وزيــر 
المواطنيــن واالطمئنــان عليهــم ونحــن 
يقــوم  الــذي  للوزيــر  األمــر  هــذا  نثمــن 

بدوره الوطني بكل أمانة وصدق. وزير اإلسكان يتفقد األضرار في الشقة التي تعرضت للحريق

القضيبية - مجلس النواب

صدر عن رئاســة الحرس الوطني بيان أمس جاء فيه “انطالًقا من المســؤولية الوطنية التي يضطلع بها 
الحــرس الوطنــي فــي أداء دوره فــي إطار المنظومة األمنية في المملكــة، فإنه يعلن بكل وضوح وبدون 
أدنى مواربة “أن الوطنية يجب أن تكون ممارسة عملية واقعية، قبل أن تكون شعارات براقة وكلمات، 
يســطرها كثيــرون عبــر وســائل اإلعــالم أو تدوينات في مواقــع التواصل االجتماعي، فهــي ضمير صادق 

يربط شعب البحرين بكل فئاته باألرض والمكان والدين والثقافة والتاريخ”.



المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - هيئة البحرين للثقافة واآلثار

التــي  اإلرهابيــة  التفجيــرات  البحريــن  مملكــة  خارجيــة  وزارة  أدانــت 
استهدفت سوقا في مدينة جالل أباد بجمهورية أفغانستان اإلسالمية، 
والتفجيــر اإلرهابــي الــذي اســتهدف ســيارة للشــرطة فــي مدينــة كويتــا 

بجمهورية باكستان اإلسالمية.
وأكــدت الــوزارة وقوف مملكة البحرين إلى جانب جمهورية أفغانســتان 
اإلســالمية وجمهوريــة باكســتان اإلســالمية فــي جهودهمــا الراميــة إلى 

محاربة التطرف واإلرهاب.
وأعربــت الــوزارة عــن بالــغ تعازيهــا ومواســاتها ألهالــي وذوي الضحايــا، 
األعمــال  هــذه  جــراء  المصابيــن  لجميــع  العاجــل  بالشــفاء  وتمنياتهــا 
اإلرهابيــة، مجــددة موقــف مملكــة البحريــن الرافــض للعنــف والتطــرف 

واإلرهاب بجميع أشكاله ومهما كانت دوافعه.

أدانــت وزارة الخارجيــة الهجــوم اإلرهابــي الــذي اســتهدف كنيســة بمدينــة 
دابلــو فــي بوركينــا فاســو، والهجومين اإلرهابييــن اللذين وقعــا بوالية بورنو 
بجمهوريــة نيجيريــا االتحاديــة، معربة عن صادق تعازيها ومواســاتها ألهالي 
المصابيــن جــراء هــذه  الشــفاء لجميــع  وذوي الضحايــا، وتمنياتهــا بســرعة 

األعمال اإلرهابية اآلثمة.

 وتؤكــد وزارة الخارجيــة تضامــن مملكــة البحرين مع بوركينا فاســو وجمهورية 
نيجيريــا االتحاديــة، مجــددة موقــف مملكــة البحريــن الراســخ الذي ينبــذ العنف 
والتطــرف واإلرهــاب بكل صــوره وأشــكاله، والداعي إلى ضــرورة تكثيف العمل 

الدولي من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تهّدد األمن والسلم الدوليين.

تزامًنــا مــع حلول شــهر رمضــان، أطلقت هيئــة البحرين للثقافة واآلثار نســًخا 
فاخرة للقرآن الكريم، حيث تم إعداد وطباعة النسخ خصيصا ضمن احتفاء 
المحــرق عاصمة الثقافة االســامية 2018، بعد اختيارهــا من جانب المنظمة 
اإلســامية للتربية والعلوم والثقافة “اإليسيســكو”، واشتغالها على مدار عام 

كامل على الترويج للجمال والفنون والثقافة اإلسامية.

وقــد بــادرت الهيئة بعــد اعتماد وزارة 
العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
بإطــالق  الفاخــرة،  النســخ  لهــذه 
المجموعــة التــي تتميــز بغــالف أزرق 
مؤطــرة  بيضــاء  وصفحــات  اللــون، 
باللــون ذاته، علما بأن النســخ متوفرة 
في متجر الهدايا في متحف البحرين 

الوطني.
المبــادرة حــرص هيئــة  هــذه  وتؤكــد 
البحريــن للثقافــة واآلثــار علــى إبــراز 
المقومات اإلســالمية من خالل فنون 
الخــط العربــي، الســيما بعدمــا نظمت 
الهيئــة فــي ســبتمبر الماضــي أمســيًة 
دعــت خاللهــا إلقــرار يوم عالمــي لفن 
اعتمــاد  بعدهــا  تــم  وقــد  اإلســالمي، 

هــذا اليوم من قبل منظمة اليونســكو 
لُيحتفــى به عالمًيا في 18 نوفمبر من 

كل عام.

البحرين تدين تفجيرات أفغانستان وباكستان

 ... وتدين الهجمات اإلرهابية 
في بوركينا فاسو ونيجيريا

“الثقافة” تطلق نسًخا فاخرة للقرآن

06local@albiladpress.comسنظل جنوًدا أوفياء لجاللة الملك والوطن الشامخ
الصالح: تعاون سمو رئيس الوزراء واهتمام سمو ولي العهد حققا العديد من اإلنجازات

تلقــى عاهــل البــاد اصاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة برقيــة شــكر وتقدير من رئيــس مجلس 
الشورى علي الصالح بمناسبة صدور األمر الملكي السامي بفض دور االنعقاد السنوي العادي األول من الفصل 

التشريعي الخامس.

وفيما يلي نص البرقية:
حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

حفظه هللا ورعاه
ملك مملكة البحرين المفدى

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 
 بمناسبة صدور أمر جاللتكم السامي بفض دور االنعقاد 
الســنوي العــادي األول من الفصل التشــريعي الخامس، 
يشرفني أن أرفع إلى مقام جاللتكم أسمى آيات الشكر 
ومتابعتكــم  الدائــم  جاللتكــم  اهتمــام  علــى  والعرفــان 
ألعمال مجلس الشــورى، وعلى الدعم والمســاندة التي 
يحظــى بهــا المجلــس من لــدن جاللتكم بهــدف تحقيق 
مــا فيــه خير ومصلحة مملكة البحرين وشــعبها الكريم، 
ومواصلة النهج الديمقراطي، ومســيرة الخير والتنمية 

في عهدكم الزاهر رعاكم هللا.
كمــا يشــرفني يــا صاحــب الجاللــة أن أجــدد لجاللتكــم 
أوفيــاء  أننــا ســنظل جنــوًدا  والــوالء، مؤكديــن  العهــد 
لجاللتكــم ولهــذا الوطــن الشــامخ، ســاعين إلــى تحقيق 
المزيــد مــن الخيــر والتطــور واالزدهار والرقــي للمملكة 

الغالية وشعبها الوفي.
نســأل المولــى عــز وجــل أن يحفظ جاللتكــم، ويمتعكم 
بموفــور الصحة والســعادة، وأن يطيل عمركم، ويســدد 

على طريق الخير خطاكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى
وتلقــى رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة، برقيــه شــكر وتقديــر من 
رئيــس مجلــس الشــورى بمناســبة صــدور األمــر الملكي 
الســامي بفــض دور االنعقــاد الســنوي العــادي األول من 

الفصل التشريعي الخامس.
وفيما يلي نص البرقية:

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

رئيس الوزراء الموقر
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، 

بمناسبة صدور األمر الملكي السامي بفض دور االنعقاد 
الســنوي العــادي األول من الفصل التشــريعي الخامس، 
يشــرفني يا صاحب الســمو أن أرفع إلى مقامكم الكريم 
أســمى آيــات الشــكر والتقديــر لمــا لمســناه مــن ســموكم 
التشــريعية  الســلطتين  بيــن  وبنــاء  مثمــر  تعــاون  مــن 
والتنفيذيــة، والــذي عكــس بــال شــك توجهــات ســموكم 
المخلصــة لالرتقــاء بالوطــن الغالــي والنهــوض بــه فــي 

المجاالت كافة، بما يخدم شعب هذا الوطن المعطاء.
كمــا يشــرفني أن أشــيد بمواقــف ســموكم، وتعاونكــم 
الدائــم مــع مجلــس الشــورى، ومــا تعكســه اإلنجــازات 
التــي تــم تحقيقهــا من خالل إقــرار العديد من مشــاريع 
القوانيــن، والميزانيــة العامــة للدولة للســنتين الماليتين 
2019م 2020-م، والتــي تؤكد حرص واهتمام ســموكم 
النهــج اإلصالحــي لحضــرة صاحــب  أهــداف  لتحقيــق 

الجاللة عاهل البالد المفدى حفظه هللا.
نســأل المولــى عــز وجــل أن يحفــظ ســموكم ويمتعكــم 
بموفور الصحة والسعادة، وأن يسدد على طريق الخير 

خطاكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،

علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى

 كما تلقى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد 
آل خليفــه ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيــس مجلس الوزراء، برقية شــكر وتقدير من رئيس 
مجلس الشــورى بمناســبة صدور األمر الملكي الســامي 
بفــض دور االنعقــاد الســنوي العــادي األول مــن الفصــل 

التشريعي الخامس.
وهذا نص البرقية:

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة 
حفظه هللا ورعاه

ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس 
مجلس الوزراء

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،
بمناسبة صدور األمر الملكي السامي بفض دور االنعقاد 
الســنوي العــادي األول من الفصل التشــريعي الخامس، 
يشــرفني يــا صاحــب الســمو أن أرفع إلى مقام ســموكم 
الكريم خالص الشــكر والتقدير على االهتمام والمتابعة 

والدعم الذي يلقاه مجلس الشورى من لدن سموكم.
كمــا يشــرفني يــا صاحــب الســمو أن أشــيد باهتمامكــم 
ومتابعتكــم ألعمــال المجلس، والتــي كان لها األثر البالغ 
في الدفع باإلنجازات والنجاحات التي يحققها مجلس 
الشــورى، فــي ظــل النهــج اإلصالحــي لحضــرة صاحــب 

الجاللة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه.
نســأل المولــى عــز وجــل أن يحفــظ ســموكم ويمتعكــم 
بموفور الصحة والسعادة، وأن يسدد على طريق الخير 

خطاكم.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،، 

علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى

علي الصالح

المنامة - بنا

الثالثاء
14 مايو 2019 

9 رمضان 1440

جاللة الملك وسمو 
رئيس الوزراء وسمو ولي 

العهد يتلقون برقيات 
شكر من رئيس “الشورى”

أصدر رئيس مجلس الشورى علي  «
الصالح توضيحا بشأن العبارة التي 

وردت على لسانه  في الجلسة 
األخيرة لمجلس الشورى، تعليًقا 

على ما قالته عضو مجلس 
الشورى منى المؤيد في مداخلتها 

في مشروع قانون باعتماد 
الميزانية العامة للدولة للسنتين 

2019 و2020، حيث قالت إن من 
يدفع ضريبة القيمة المضافة هو 
الفقير عندما يشتري سيارة، وكان 

تعليق رئيس  مجلس الشورى 
“فقير ويشتري سيارة”.

وأكد الصالح اعتزازه البالغ بجميع  «
شرائح المجتمع وطبقاته في 
المجتمع البحريني المتراحم 

والمتواد، معتبًرا شريحة الفقراء 
من أعز شرائح المجتمع على 

نفسه، وهي التي تحتاج إلى الرعاية 
واالهتمام والعمل على كل ما 
يمكن عمله لالرتقاء بمستوى 

معيشة هذه الفئة الخيرة من 
أبناء الوطن، وأعتبر رئيس مجلس 
الشورى أن ذلك مسؤولية وطنية 

ودينية وأخالقية وإنسانية.

واشار “عندما وردت على لساني   «
كلمة )فقير ويشتري سيارة( كان 

القصد منها أن الكلمة وضعت في 
غير موضعها، فاألحرى بالسيدة 

الفاضلة منى المؤيد أن تضع 
كلمة “ذوي الدخل المحدود”، بدل 

الفقير ألن تعريف كلمة فقير دولًيا 
ولدى المؤسسات ذات العالقة 
تعرف الفقير بأنه الذي ال يرتقي 

دخله اليومي لتأمين حاجاته 
وأسرته اليومية من مأكل ومشرب 

وملبس وغيرها. 

وقال رئيس مجلس الشورى  «
“وهنا أُكبر في األخت منى المؤيد 
اعتذارها لي بأنها أخطأت التعبير، 

والمفروض كما قالت يجب أن 
تقول “ذوي الدخول المحدودة” 

بدل  الفقير”.

واختتم “أحمد الله على ما أعيشه  «
من راحة ضمير ورضا نفس عن 

كل قمت به خدمة للوطن وأبناء 
الشعب، عندما حملت شرف 

المسؤولية العامة، هذا ما لزم 
التوضيح، والله من وراء القصد”.

الصالح: شريحة الفقراء األعز على نفسي

القضيبية - مجلس الشورى

بدء القبول والتسجيل في “العلوم التطبيقية”

حمزة يستقبل الطلبة الفائزين بالفئة الماسية من “تحّدي القراءة”

اإلنجازات من  كبيرة  بسلسلة  الجديد  الدراسي  العام  نستهل  عواد: 

أعلنــت جامعــة العلــوم التطبيقية الجامعة الحاصلة على االعتماد األكاديمي المؤسســي من 
مجلس التعليم العالي عن فتح باب القبول والتسجيل للطلبة الراغبين بااللتحاق بالجامعة 

للفصل الدراسي األول من العام األكاديمي 2019/2020.

إلــى  عــواد  غســان  الجامعــة  رئيــس  وأشــار 
الجديــد  الدراســي  عامهــا  تبــدأ  الجامعــة  أن 
فــي ظــل سلســلة كبيرة مــن اإلنجــازات التي 
حققتهــا على المســتويات المحليــة واإلقليمة 
والدوليــة، حيــث تــم تصنيفها فــي المركز 45 
علــى مســتوى الجامعات العربية فــي التقرير 
السنوي الذي أصدره مركز تصنيف الجامعات 
 QS) (Quacquarelli العالمي التابع لمؤسســة
قائمــة  تصدرهــا  إلــى  إضافــة   ،Symonds
الجامعــة الخاصــة البحرينيــة و25 عربيــًا في 
تصنيــف الجريــن ماتريك العالمــي للجامعات 
الخضــراء، كمــا ظهرت الجامعة فــي الترتيب 
+301 فــي تصنيــف التايمــز العالمــي للتعليــم 
العالــي فــي التأثيــر وتحقيق أهــداف التنمية 
المســتدامة، كما حققت برامج كافة الجامعة 
تقديــر ثقة فــي المراجعات التي أجرتها هيئة 

جودة التعليم والتدريب.
شــهادة  علــى  حصولهــا  الجامعــة  وجــددت   

اآليزو في العمل اإلداري، إضافة إلى تعاونها 
البريطانيــة  العالــي  التعليــم  أكاديميــة  مــع 
للحصــول  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  لتأهيــل 
على شــهادة الزمالة مــن األكاديمية، واختيار 
الجامعــة لتكون مركز تدريب معتمد من قبل 
األكاديمية حيث حصل عدد كبير من أساتذة 

الجامعة على الشهادة من األكاديمية.
وأخيــرًا، أظهــر طلبة الجامعة تميــزا ملحوظًا 
والمســابقات  الرياضيــة  المنافســات  فــي 
العلميــة علــى مســتوى الجامعــات البحرينيــة 
حيث حصل فريق كرة القدم على لقب دوري 
الجامعــات الوطني بنســخته األولــى، كما فاز 
طلبة الجامعة في المسابقة السنوية للشباب 
رائــدي األعمــال 2019، التــي أقيمــت بتنظيم 
مــن مؤسســة إنجــاز البحريــن حيــث حصــد 
الطلبــة جائــزة أفضــل شــركة لفئــة الجامعات 
 AL  - )الفزعــة  الذكــي  تطبيقهــم  عــن   2019

.(FAZAA

الجديــدة  المختبــرات  الجامعــة  كمــا دشــنت 
لكليــة الهندســة، والتــي تم تجهيزهــا بأحدث 
الحديثــة  التدريســية  والوســائل  التقنيــات 
للطلبــة  مناســبة  بيئــة  توفيــر  يضمــن  بمــا 
تســاعدهم علــى التميــز واإلبــداع واالندمــاج 
في ســوق العمل، باإلضافة إلى توفير احدث 
المختبــرات واالجهزة العلمية لكلياتها لتعزيز 

الجوانب العلمية لطلبتها وباحثيها.
الجامعــة  رئيــس  نائــب  صــرح  جانبــه  مــن 
للشــؤون اإلداريــة والمالية وخدمــة المجتمع 
محمــد يوســف أن التخصصــات المطروحــة 
للفصل الدراســي المقبل تشمل البكالوريوس 
المحاســبة،  األعمــال،  إدارة  الحقــوق،  فــي 

العلــوم السياســية، نظم المعلومــات اإلدارية، 
الجرافيكــي،  التصميــم  الحاســوب،  علــم 
التصميــم الداخلــي وتخصصــات الماجســتير 
وإدارة  التجــاري،  والقانــون  القانــون،  فــي 
األعمال، والمحاسبة والتمويل. باإلضافة إلى 
البرامــج البريطانيــة التي يحصــل من خاللها 
الطالــب علــى شــهادة بكالوريــوس بريطانيــة 
معتمــدة مــن جامعــة لنــدن ســاوث بانــك في 
هندســة التصميــم المعماري وهندســة مدنية 
اإلســراع  إلــى  الطلبــة  داعيــًا  وإنشــاءات، 
بالتســجيل الختيار التخصص الذي يناسبهم 
ويناســب ميولهــم ورغباتهــم ويرغبــون فــي 

دراسته.

هنــأ رئيــس جامعــة البحريــن ريــاض حمــزة، الطلبة الذين فــازوا في مبــادرة تحــدي القراءة 
العربــي )الفئــة الماســية( في دورتها الرابعة، التي نظمتهــا وزارة التربية والتعليم في الثاني 

من شهر مايو الجاري.

مــن  كل  اســتقبل  الجامعــة  رئيــس  وكان   
الطالب زين أيمن خليل )الهندسة الكيميائية( 
الفائــز بالمركــز األول، والطالبة يثرب يوســف 
الثانــي،  بالمركــز  الفائــزة  )الحقــوق(  جمعــة 
والطالبة لطيفة فرحان ســوّيد )كلية البحرين 

حيــث  الثالــث،  بالمركــز  الفائــزة  للمعلميــن( 
قدمــوا لرئيــس الجامعــة شــرًحا عــن طبيعــة 
المســابقة، والفئة الماســية منهــا التي تتطلب 
قــراءة 75 كتاًبــا، والتحديات التــي واجهوها 

وإصرارهم على التميز في هذه المسابقة.

الواعيــة  القــراءة  أهميــة  حمــزة  وأكــد   
خالصــة  يكتســب  ألنــه  للفــرد  والمســتمرة 
الخبــرات التــي مــّرت بهــا البشــرية، ويضيفها 
إلى رصيده الفكري والعملي، وقال إن الوقت 
مــن أثمــن األشــياء التــي لــدى اإلنســان، وهــو 
يمــّر فــي كل األحوال، ومن المهم أن يمّر وقد 
تــم اســتثماره علــى أفضــل األشــكال، وليــس 
يكّونــوا  للشــباب حتــى  القــراءة  مــن  أفضــل 
عــّدة المســتقبل، وتكون حصيلتهــم المعرفية 

زاخرة بالمعارف المتنوعة.

الفائــزون  الطلبــة  تقــّدم  جانبهــم،  ومــن   
بالمراكــز الثالثــة األولــى فــي الفئــة الماســية 
مــن المســابقة، بالشــكر إلــى رئيــس الجامعــة 
وجامعــة البحريــن، وأشــاروا إلــى أنهــم فــي 
ال  األمــر  ألن  المشــوار،  هــذا  مواصلــة  صــدد 
يتعلــق بالمســابقة، ولكنــه الشــغف بالقــراءة، 
وأنهــم يعملــون علــى نشــر هــذه الثقافــة بيــن 
أقرانهــم. وفي نهاية اللقاء، قّدم حمزة هدايا 
تذكاريــة للطلبــة الفائزيــن تعبيــًرا عــن فخــر 

جامعة البحرين بهم.

المنامة - جامعة العلوم التطبيقية

الصخير - جامعة البحرين

محمد يوسف غسان عواد



إسحاقي: حاولنا قدر اإلمكان أال تكون الميزانية “ريعية”
اإليــــــرادات وزيــــــادة  ــز  ــج ــع ال تــقــلــيــل  ــي  فـ “الــــنــــواب”  ــم  ــاه ــس ي ــرة  ــ م ألول 

أكــد رئيــس لجنة الشــؤون الماليــة واالقتصادية بمجلس النواب النائب علي اســحاقي في حوار 
خاص لوكالة انباء البحرين )بنا(، أن اللجنة لم تستعجل في تقريرها عن مشروع قانون اعتماد 
الميزانيــة العامــة للدولــة بل على العكس درســت مشــروع القانون بتمعن، وبوتيــرة راعت الدقة 
والموضوعية، وقال هنا البد أن أشــير إلى أن اللجنة أنجزت تقريرها النهائي في وقت قياســي، 
حيــث إن المرحلــة االقتصاديــة الحاليــة تتطلــب رؤيــة اقتصادية توفــق بين السياســات المالية 

وأولويات التنمية االقتصادية، إلى جانب المحافظة على دينامية االقتصاد البحريني.

وعن تفاعل النواب مع تقرير اللجنة بشأن 
مشروع القانون قال إسحاقي: بعد تمريره 
بـ24 صوتا، اتضح أن هناك توافقا من قبل 
النــواب مــع رأس اللجنــة، وهــذا بحــد ذاته 
إنجاز للمجلس حيث إن الميزانية هي أول 
ميزانيــة تهتــم بتقليــل العجز المالــي، الذي 
وصــل 695,965,971 دينــارا وفي ميزانية 
فــي  دينــارا  و600,708,776   ،2019 عــام 
ميزانيــة 2019.واعتبــر قــرار الرفــض من قبل 
بقيــة األعضــاء لتوصية اللجنــة ظاهرة صحية، 
فهــذه هــي الديمقراطيــة، وفــي النهايــة الهــدف 
األول الــذي يرمــي إليــه الجميــع هــو مصلحــة 

الوطن والمواطن.
وارتكــزت اللجنــة في دراســتها لبنــود الميزانية 
وتقليــل  الحكوميــة،  اإليــرادات  زيــادة  علــى 
النفقــات لبلــوغ نقطــة التــوازن بيــن اإليــرادات 
والمصروفــات فــي العــام 2022 وفــق برنامــج 

المالــي  التــوازن  يحقــق  وبمــا  الحكومــة  عمــل 
لمملكة البحرين.

وارتــأت اللجنــة أن هنــاك العديد مــن القطاعات 
التــي يجب أن تســتغل كروافد مهمة للميزانية، 
كقطــاع الســياحة، كما أصــرت اللجنة في جميع 
الشــورى  ماليــة  مــع  المشــتركة  اجتماعاتهــا 
الــوزارات  إيــرادات  زيــادة  علــى  والحكومــة 
والهيئــات الحكوميــة دون أن يتأثــر المواطــن 
 30 عــن  يزيــد  مــا  تقديــم  تــم  حيــث  بذلــك، 

استفسارا للحكومة.
وأشــار إلــى أن دور اللجنــة لــم ينته بعــد اعتماد 
الميزانيــة العامة، وإنمــا بدأ دور آخر وهو الدور 
الرقابــي للمجلــس النيابــي ككل واللجنة المالية 
علــى وجــه الخصــوص كــون ذلــك مــن صميــم 

اختصاصاتها.
وقــال فــي رده علــى ســؤال عــن المحــاور التــي 
لمشــروع  دراســتها  عنــد  اللجنــة  عليهــا  ركــزت 
االقتصاديــة  الظــروف  ظــل  فــي  القانــون 

المحيطــة: كان دليل عملنا في دراســة مشــروع 
القانــون برنامــج عمــل الحكومــة للســنوات مــن 
2019 إلى 2022، فعند دراســة مشروع القانون 
حاولنــا قدر اإلمكان أال تكون الميزانية “ريعية” 
بنســبة تعتمــد علــى النفــط بشــكل تــام، وأكدنــا 
فــي جميــع االجتماعــات علــى زيــادة إيــرادات 
الــوزرات والهيئــات الحكوميــة، حيــث أن بعض 
الــوزارات أو الهيئات لــم يكن تحقيق اإليرادات 
مــن ضمن خططها أساســًا، ولكــن اللجنة أصرت 
على ذلك فاألفكار اليوم يجب أن تتغير ويجب 
أن تتخلــى جميــع مؤسســات الدولــة عــن فكرة 
أنهــا مؤسســات غيــر ربحيــة إلــى جانــب تقليــل 
النفقــات لبلــوغ نقطــة التــوازن بيــن اإليــرادات 

والمصروفــات فــي العــام 2022 وفــق برنامــج 
المالــي  التــوازن  يحقــق  وبمــا  الحكومــة  عمــل 

لمملكة البحرين.
رفعنــا  البنــود  بعــض  فــي  أنــه  إلــى  وأشــار 
المصروفــات لصالــح المواطــن، أصــرت اللجنــة 
علــى زيــادة المبلــغ المخصــص لقطــاع الحمايــة 
االجتماعيــة بواقــع 55 مليــون دينــار لــكل ســنة 
الصنــدوق  البنــد  هــذا  يتضمــن  حيــث  ماليــة، 
الضمــان  صنــدوق  الوطنــي،  االجتماعــي 
الدخــل،  محــدودة  األســر  دعــم  االجتماعــي، 
عالوة تحســين مســتوى المعيشــة للمتقاعدين، 
عــالوة غــالء المعيشــة، دعــم برنامج اإلســكان، 
والدعــم الحكومــي للســلع، وغيرهــا مــن األمــور 
التي تشكل مكتســبات للمواطن البحريني. كما 
تــم التوافــق علــى زيــادة ميزانية وزارة شــؤون 
اإلعــالم لتثبيــت 150 موظفــا بحرينيــا بعقــود 

مؤقتة.

علي إسحاقي

المنامة - بنا
زيادة ميزانية 

اإلعالم من أجل 
تثبيت 150 موظفا 

بعقود مؤقتة

المنامة - بنا

اســتقبل مستشــار جاللة الملك للشــؤون االقتصادية حســن فخرو بمكتبه في قصر القضيبية 
أمس سفيرة مملكة البحرين لدى بلجيكا واالتحاد األوروبي ودوقية لكسمبورج بهية الجشي.

وأعــرب فخــرو عــن تقديــره لجهود الســفيرة 
ودورهــا الكبيــر والمهــم فــي دعــم العالقــات 
الدوليــة. كمــا تــم مناقشــة عــدد مــن القضايا 
مملكــة  فــي  االقتصــادي  بالشــأن  الخاصــة 
البنيــة  البحريــن والجهــود المبذولــة لتعزيــز 

االقتصاديــة وزيــادة التجــارة الدولية لتنمية 
النشاط االقتصادي في المملكة.

تبذلهــا  التــي  بالجهــود  الجشــي  وأشــادت 
الحكومــة التــي جعلــت مــن البحريــن مركــًزا 

ا مشهوًدا له في المنطقة. ا واقتصاديًّ ماليًّ

فخرو والجشي يناقشان القضايا االقتصادية

07 local@albiladpress.com

الثالثاء
14 مايو 2019 
9 رمضان 1440

المنامة - بنا

اســتقبلت المبعــوث الخــاص للديــوان الملكــي ســميرة رجــب صبــاح أمــس الباحث 
في شــؤون الثقافة المؤسســية واالقتصادية والتكنولوجية رئيس جمعية الذكاء 
االصطناعــي جاســم حاجــي، حيــث أهــدى حاجــي لهــا نســخة مــن كتابــه بعنــوان 

“الذكاء االصطناعي.. مستقبل البشرية”.

الخــاص  المبعــوث  أعربــت  اللقــاء  وخــالل 
عــن شــكرها لحاجــي علــى اإلهــداء القيــم، 
منوهــة بمثــل هــذه اإلصــدارات التــي تعــد 
إضافــة للمحتــوى الثقافــي عموما ليســتفيد 
ومتمنيــة  الجانــب،  بهــذا  المهتمــون  منهــا 
لحاجــي دوام التوفيق والنجاح في كتاباته 

وإصداراته القادمة.
الــذكاء  مــن جهتــه تحــدث رئيــس جمعيــة 

اللقــاء  فــي  حاجــي  جاســم  االصطناعــي 
عــن أهميــة إنشــاء مركــز إقليمــي للبحــوث 
والتطوير في مجال الذكاء االصطناعي في 
وقــت تتغير فيــه معالم االقتصــاد التقليدي 
القائم على مؤسسات تقليدية نحو اقتصاد 
المتطــورة جــدا، ممــا يســتوجب  التقنيــات 
علــى بلدان المنطقة الســباق مع الزمن لبناء 

استراتيجيات االقتصاد الرقمي.

دعوة إلنشاء مركز إقليمي لبحوث الذكاء االصطناعي

“األشغال”: طرح وترسية 48 مناقصة بـ 45 مليون دينار
ذكر وزير األشــغال وشــؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أنه تم طرح وترســية 48 
مناقصة خالل الربع األول من العام الجاري في كل من قطاع الطرق والصرف الصحي ومشاريع 
البنــاء والصيانــة من جانب مجلس المناقصــات والمزايدات بكلفة إجمالية تصل إلى 45,306,391 

دينار.

وأشــار خلــف إلــى أن مجمــوع المناقصــات التــي 
تــم طرحهــا في الربع األول مــن العام الجاري بلغ 
22 مناقصــة توزعــت مــا بيــن 3 مناقصــات فــي 
قطــاع الطــرق و3 مناقصــات في قطــاع الصرف 
الصحي و 14 مناقصة في قطاع مشــاريع البناء 
والصيانــة، ومناقصتــان مصنفتــان ضمــن قطــاع 

الخدمات الفنية.
ومــن أبــرز المشــاريع التــي تــم طرحهــا تمثلــت 
فــي مشــروع المرحلــة األولــى من تطوير شــارع 
47 فــي عــراد مجمع 244، والذي توســعة شــارع 

47 إلــى شــارع ذي 3 مســارات فــي كل اتجاه مع 
تطويــر التقاطعــات واســتحداث إشــارة ضوئيــة 
لرفع كفاءة التقاطعات لتنظيم الحركة المرورية 
عليها وتحقيق االنســيابية بشكل آمن. ومشروع 
اإلجتماعيــة  الرعايــة  مجمــع  مشــروع  انشــاء 
والتنميــة  العمــل  وزارة  لصالــح  حمــد  بمدينــة 
االجتماعيــة. ومشــروع إنشــاء مجمــع الخدمات 
االجتماعية الشامل بمدينة عيسى لصالح وزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعية لــذوي االحتياجات 
مــن  والمســنين  المختلفــة  بفئاتهــم  الخاصــة 

الجنســين. ومشــروع إنشــاء أربعة مباٍن لمحطة 
توســعة  الصحــي ضمــن خطــة  للصــرف  توبلــي 
محطــة توبلــي لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي، 

الســعودي  الصنــدوق  قبــل  مــن  تمويلــه  ويتــم 
للتنمية.

أما فيما يتعلق بالمشاريع التي تمت ترسيتها في 
الربــع األول، فبلــغ عددهــا 26 مناقصــة وبتكلفــة 
إجماليــة قدرهــا 9,532,522.130 دينارا، تمثلت 
في 3 مشــاريع في قطاع الطرق و6 مشــاريع في 
قطــاع الصرف الصحي و12 مشــروعا في قطاع 
مشاريع البناء والصيانة و5 مشاريع ضمن قطاع 

الخدمات الفنية.
لمشــروع  الدفــان  أعمــال  المشــاريع  أبــرز  ومــن 
إنشــاء صالة متعددة األغــراض في الحد بتكلفة 
تبلــغ 392,316 دينــارا، وتتضمــن أعمــال الدفــان 
ردم األراضي إلى مســتوى أساســات مبنى صالة 
متعــددة األغــراض ألهالــي منطقــة الحــد المزمع 
إنشاؤها على أرضين بمساحة إجمالية تبلغ نحو 

10,128 متر مربع على شارع الحوض الجاف. 

عصام خلف

المنامة - وزارة األشغال



فــي إطــار الخطــة الوطنيــة الرابعة لقطاع االتصــاالت التي اعتمدت من قبل مجلس الوزراء في مايو 2016 وفيمــا يتعلق بعملية إعادة هيكلة 
شــركة بتلكو إلى كيانين منفصلين، أعلن وزير المواصالت واالتصاالت كمال أحمد عن إتمام الجزء األكبر من عملية الفصل القانوني للشــركة 
في مؤتمر صحافي أقيم مســاء أمس بحضور كل من، رئيس مجلس إدارة شــركة بتلكو، الشــيخ عبدهللا بن خليفة آل خليفة، والقائم بأعمال 
المدير العام لهيئة تنظيم االتصاالت، الشــيخ ناصر بن محمد آل خليفة، وعدد من الشــخصيات البارزة من بينها أعضاء مجلس إدارة شــركة 

بتلكو، وكبار المديرين التنفيذيين، ومسؤولين من الجهات المعنية.

المواصــات  وزيــر  قــال  الشــأن،  وبهــذا 
واالتصــاالت: تعــد شــركة بتلكــو من الشــركات 
تقديــم  فــي  بالبحريــن  الرائــدة  العريقــة 
خدمــات االتصــاالت، ومن منطلق مهــام وزارة 
كافــة  تقــدم  فإنهــا  واالتصــاالت  المواصــات 
أشكال الدعم لجميع الشركات في البحرين من 
مــزودي خدمــة االتصــاالت بما في ذلك شــركة 
بتلكــو، وتمــت عملية الفصل القانوني للشــركة 
وفــق الخطة الوطنيــة الرابعة لاتصاالت التي 

صــادق عليهــا مجلس الوزراء فــي مايو 2016 
وذلك ضمن إطار جهود تعزيز زيادة تنافســية 
وفــق  واالتصــاالت  المعلومــات  تقنيــة  قطــاع 
الرؤى التطويرية والمســيرة التنموية الشــاملة 
ل عاهــل البــاد صاحب الجالة الملك حمد بن 

عيسى آل خليفة.
وأشــار إلى أن “مشــروع الفصل القانوني يأتي 
كخطــوة تجســد حــرص واهتمام عاهــل الباد 
صاحــب الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل 

خليفة، ورئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة 
وولــي العهــد نائــب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، على تطوير 
النمو والتنوع االقتصادي واعتبار قطاع تقنية 
المعلومات واالتصاالت من أهم أدوات تحقيق 
ذلــك، ممــا انعكــس علــى حجــم التطــور الــذي 
شهده القطاع. حيث حازت المملكة على أعلى 

المســتويات مــن اإلشــادات الدوليــة على مدى 
الســنين الماضيــة، كان آخرها حصــول المملكة 
على المرتبة الرابعة عالميًا حسب مؤشر البنية 
التحتيــة لاتصــاالت من قبل األمــم المتحدة.” 
وتابــع: عملنــا مع زمائنا في شــركة بتلكو على 
التنســيق مع كل الجهات الحكومية والشــركاء 
المعنييــن فــي ســبيل تحقيق الخطط الشــاملة 
المتعلقــة بمشــروع الفصــل القانونــي للشــركة، 
وستشــمل االســتفادة مــن هــذه العمليــة جميع 

شــركات قطاع االتصــاالت فــي المملكة وكافة 
العماء با استثناء. وأضاف: “ستعمل الشركة 
الجديــدة المتخصصة في البنية التحتية على 
تنفيــذ خطــط الحكومــة للشــبكة الوطنية ذات 
النطــاق العريــض التــي توفــر خدمــات إنترنت 
فائقــة الســرعة لخدمــة جميع قاطنــي المملكة 
في كافة مناطقها. وتأتي المبادرات في ضوء 
مــا تصبو إليه الرؤية االقتصادية 2030 والتي 
ترتكــز على توفيــر خدمات عاليــة الجودة في 

البحريــن وتحقيــق رؤيــة الحكومــة المتمثلــة 
لاتصــاالت  الرابعــة  الوطنيــة  الخطــة  فــي 
لتتواصــل إنجــازات المملكة فــي القطاع المهم 
الــذي شــهد الكثير من التطور وحــازت التقدير 
فــي المؤشــرات الدوليــة وكان آخرهــا حصول 
المملكــة علــى المرتبــة الرابعــة عالميــًا حســب 
مؤشــر البنيــة التحتيــة لاتصــاالت فــي تقريــر 

األمم المتحدة للحكومة اإللكترونية”.

الهملة - بتلكو

“بتلكو” تعلن عن إتمام الفصل القانوني إلى كيانين مستقلين
وزير “االتصاالت”: زيادة تنافســية القطاع تأتي بفضل المشــروع اإلصالحي لجاللة الملك

“فنادق الخليج” تدعم األطفال المصابين بالسرطان
”ابــتــســامــة” و   ”NBB“ حــمــلــة  ــع  م الــمــتــفــاعــلــة  ــجــهــات  ال ــى  ــ أول

سجلت مجموعة فنادق الخليج اسمها كأول مؤسسة قطاع خاص تتفاعل مع حملة بنك البحرين الوطني الرمضانية الخيرية للعام 2019 التي أطلقها بالتعاون مع مبادرة “ابتسامة” 
لدعــم األطفــال المصابيــن بالســرطان، حيــث قّدم الرئيــس التنفيذي للمجموعة جارفيلد جونز التبرع لرئيــس الجمعية صباح الزياني بحضور األمين المالي صفاء الناصر وأمين الســر 

رنا المناعي.

 وأعــرب جونــز عــن فخــر مجموعــة فنــادق 
البحريــن  فــي مملكــة  الخليــج كأول جهــة 
تستجيب لهذه الحملة الرمضانية الخيرية، 
مواصلــة  علــى  المجموعــة  حــرص  مؤكــًدا 
المجتمــع  تجــاه  بمســؤوليتها  النهــوض 
ضعًفــا  األكثــر  الشــرائح  ودعــم  البحرينــي، 
مرضــى  األطفــال  شــريحة  ضمنهــم  ومــن 

السرطان.
شــكره  عــن  الزيانــي  أعــرب  جانبــه،  مــن   
لمجموعــة فنادق الخليــج التي طالما كانت 
فــي مقدمــة الداعميــن لمبــادرة “ابتســامة”، 
ولفــت إلــى أن الدعــم الــذي تحصــل عليــه 
الخيريــة  الحملــة  إطــار  فــي  المبــادرة 

أجــل  مــن  اســتخدامه  ســيتم  الرمضانيــة 
بنــاء مركــز متكامل لتقديــم الدعم لألطفال 
فــي  أمورهــم  وأوليــاء  الســرطان  مرضــى 

مملكة البحرين.
 وفي ســياق ذي صلة، نّوه الزياني بالصدى 
بنــك  الــذي تاقيــه حملــة  الواســع  الطيــب 
البحريــن الوطني الخيريــة الرمضانية التي 
أطلقهــا بالتعاون مــع المبادرة مؤخًرا، وذلك 
في أوساط الجهات المتبرعة ولدى مختلف 
الفًتــا  الجمهــور،  وعامــة  المجتمــع  شــرائح 
إلــى التفاعــل الكبيــر مع الحملــة الترويجية 
إطاقهــا  جــرى  والــذي  بالحملــة  الخــاص 
مســاء االثنين الفائت، كخطوة أولى تتبعها 

خطــوات ترويجيــة أخــرى بهــدف تشــجيع 
جميع فئات المجتمع للمساهمة في تحقيق 
لتقديــم  متكامــل  مركــز  بنــاء  وهــو  الحلــم 
لألطفــال  واالجتماعــي  النفســي  الدعــم 

المصابين بالسرطان وأولياء أمورهم. 
القليلــة  األيــام  تشــهد  أن  الزيانــي  وتوقــع 
الجهــات  مــن  الكثيــر  قيــام  القادمــة 
مملكــة  فــي  واألشــخاص  والمؤسســات 
“بدأنــا  وقــال  للمبــادرة،  بالتبــرع  البحريــن 
جهــات  مــن  كبيــًرا  تفاعــاً  نلمــس  بســرعة 
ملتزمــون  ونحــن  المبــادرة،  مــع  مختلفــة 
بتحقيــق أهــداف الحملة الخيريــة بالتعاون 
الوطنــي  البحريــن  بنــك  فــي  شــركائنا  مــع 

ووزارة الصحة”.
بنــك  بمبــادرة  إشــادته  الزيانــي  وجــّدد 
الحملــة  هــذه  إلطــاق  الوطنــي  البحريــن 
الرمضانيــة الخيريــة، وقــال “هــذه الحملــة 
لت نقلة نوعية في مجال العمل الخيري  مثَّ
ونحــن  البحريــن،  مملكــة  فــي  التطوعــي 
علــى ثقــة بــأن بــوادر النجــاح التــي بــدأت 
تلــوح أمامنا ستشــكل حافًزا لنــا على زيادة 
التنســيق المشــترك وابتــكار أفــكار جديــدة، 
وتقديــم نمــوذج حديــث عــن عمــل خيــري 
احترافي شــفاف يعكس مســتًوى راقًيا من 
التآخي والتكافل بين األفراد والمؤسســات 

في مملكة البحرين”.
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المستهلكون يستفيدون من خدمات وأسعار أفضل
قــال القائم بأعمال المديــر العام لهيئة تنظيم االتصاالت 
الشــيخ ناصر بن محمد آل خليفة: “إنه من خال اإلطار 
التنظيمــي للخطــة الوطنيــة الرابعــة لاتصــاالت، ترتكــز 
أطــر نجــاح هــذا المشــروع علــى المنافســة القائمــة على 
تقديــم خدمــات تصــب فــي مصلحــة المســتهلك لتتيــح 
الحصــول علــى ســرعات غيــر مســبوقة لخدمــات  لهــم 
النطــاق العريــض ممــا يوفــر تغطيــة كبيــرة الحتياجــات 
قطــاع األعمــال ويتكامــل مــع نمــو عــدد مــن القطاعــات 

اســتراتيجية  وجهــة  البحريــن  مملكــة  لتكــون  المهمــة 
لاســتثمار ومركــزًا إقليميًا مهمــا لتكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت”. 

08local@albiladpress.com

جانب من المؤتمر الصحافي

الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق الخليج يقدم التبرع إلى رئيس الجمعية صباح الزياني

استعراض تقدم خطط إعادة هيكلة الشركة إلى كيانين
صــّرح رئيــس مجلــس إدارة بتلكو، الشــيخ عبدهللا بــن خليفة 
آل خليفــة عــن إتمام جميــع متطلبات الفصل القانوني لشــركة 
بتلكــو بمــا فــي ذلــك إعــادة هيكلــة الجهــاز اإلداري التنفيــذي 
للشــركة، وفصــل العمليــات، األنظمــة، والفصــل الوظيفــي بمــا 
يتناسب مع الخطة الوطنية الرابعة لقطاع االتصاالت ولوائح 
هيئــة تنظيــم االتصــاالت. وقال: يســعدنا اإلعان عن تشــكيل 
فريق اداري تنفيذي لكل شــركة، حيث يتولى محمد بوبشيت 
منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة البنيــة التحتيــة المنشــئة 
حديثًا والتي ستكون مسؤولة عن شبكة النطاق العريض في 
المملكة. كما انضم مؤخرًا الســيد ميكيل فينتر رئيســا تنفيذيا 
جديــدا لشــركة بتلكــو البحريــن، التــي ســتكون مســؤولة عــن 
عمليات البيع بالتجزئة والمؤسســات وســتظل ملكية الكيانين 

المنفصلين تحت ملكية شركة بتلكو لاتصال.
وشــدد الشــيخ عبدلله على أهمية تحصين مصالح الشركة بما 
فيها مصالح جميع المساهمين، قائاً: “إن من أولويات مجلس 
إدارة الشــركة تحقيق أعلى العوائد االســتثمارية الحالية على 

حقــوق المســاهمين باإلضافــة إلــى إثــراء العوائد المســتقبلية، 
وضمــان اســتدامة نجــاح الشــركة على المــدى البعيــد. وكذلك 
نود بأن نؤكد ان إعادة هيكلة الشركة في ظل الخطة الوطنية 
الرابعــة لاتصاالت ســوف تفتح آفاقًا جديدة للشــركة وتخلق 
فرصــًا لاســتثمارات فــي التكنولوجيــا الرقميــة لفتــح مصــادر 
دخــل جديــدة ومتنوعــة وهــذا ما يتماشــى مــع رؤيــة المملكة 
لاتصــاالت الرقميــة.”    واختتم الشــيخ عبدهللا منوها بأهمية 
اســتمرارية التعــاون بيــن جميــع األطــراف المعنيــة فــي هــذا 

المشروع الوطني. 

رئيس مجلس إدارة “بتلكو”: 
تحقيق أعلى العوائد االستثمارية 

على حقوق المساهمين

القائم بأعمال المدير العام: 
فرص متكافئة لجميع المشغلين

الثالثاء
14 مايو 2019 
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مشاركة الدعاة والقراء المصريين تعكس العالقات الوثيقة
المفتاح: تفعيل مذكرات التفاهم بين “العدل” و “األزهر” و “األوقاف”

استقبل وكيل الوزارة للشؤون اإلسالمية بوزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
فريــد المفتــاح بمكتبه كاًل من الواعظين بإدارة األوقاف المصرية الشــيخ محمد حمدي 
حافظ نجاتي والشــيخ طه علي طه محمد، على هامش مشــاركتهما في برنامج “لعلكم 
تتقــون” الــذي نظمــه قســم البحــوث والمعاهــد والمراكز الدعويــة التابع إلدارة الشــؤون 
الدينيــة بالــوزارة، حيــث قــدم الدعــاة عــددا مــن المحاضــرات والــدروس فــي عــدد مــن 

جوامع ومساجد مملكة البحرين.

الشــيخ  القــارئ  المفتــاح  اســتقبل  كمــا 
والقــارئ  عيــد،  حســن  الســيد  الحســيني 
ديــاب  محمــد  عبدالغنــي  محمــد  الشــيخ 
مــن جمهوريــة مصــر العربيــة، علــى هامش 
الــذي  “تراويــح”  برنامــج  فــي  مشــاركتهما 
ينظمه قسم األنشطة القرآنية التابع إلدارة 

شؤون القرآن الكريم بالوزارة.
مشــاركة  أن  اللقــاء  فــي  المفتــاح  وأكــد 
الدعــاة والقراء من جمهورية مصر العربية 
تأتــي تأكيــًدا للعاقــة الوثيقة بيــن البلدين 
التفاهــم  لمذكــرات  وتفعيــًا  الشــقيقين، 
اإلســامية  والشــؤون  العــدل  وزارة  بيــن 

واألزهــر  البحريــن  بمملكــة  واألوقــاف 
مــن  المصريــة؛  األوقــاف  وإدارة  الشــريف 

أجل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات.
يذكر أن قســم البحــوث والمعاهد والمراكز 
للوعــظ  متكاملــة  خطــة  أعــد  الدعويــة 
شــملت  الفضيــل  الشــهر  خــال  واإلرشــاد 
فــي  والمحاضــرات  الــدروس  مــن  سلســلة 
مختلــف المؤسســات، إضافة إلــى البرنامج 
الوعظي اليومي في دور العبادة بالتنسيق 
مــع إدارتي األوقــاف )الســنية والجعفرية(، 
إذ يقدمهــا عــدد مــن الدعــاة مــن جمهورية 
واعظــا   147 إلــى  إضافــة  العربيــة،  مصــر 

وواعظة تابعين للوزارة.
كما أن إدارة شؤون القرآن الكريم بالوزارة 
وبالتعاون مع إدارة األوقاف الســنية تنظم 
ســنوًيا برنامج “تراويح” إلحياء ليالي شهر 
رمضان المبارك، بمشاركة عدد من الحفاظ 
البحرينييــن المتقنين مــن مخرجات مراكز 

تعليــم القــرآن الكريم المنتشــرة فــي جميع 
محافظــات المملكــة، فضــًا عــن اســتضافة 
العربيــة  مصــر  قــراء جمهوريــة  مــن  عــدد 
التراويــح  بصاتــي  المصليــن  إلمامــة 
والقيــام، ممن يتميــزون بأصوات ندية في 

تاوة القرآن الكريم.

وكيل وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف يستقبل عددا من الدعاة والقراء من مصر

المنامة - بنا



مساعدو النيابة الجدد يؤدون اليمين
ــاة حقـــوق المواطنيـــن ــد ومراعـ البوعينيـــن حّثهـــم علـــى بـــذل الجهـ

أدى مســاعدو النيابــة الجــدد أمــس اليميــن أمــام النائــب العــام علــي البوعينيــن بمقــر 
النيابــة العامــة، بحضور المحامي العام األول المستشــار أحمد الدوســري، والمحامي 
العام المستشار أسامة العوفى رئيس التفتيش القضائي، والمحامي العام المستشار 
هــارون الزيانــى رئيــس المكتــب الفنــي للنائــب العــام. وقــد أصــدر النائــب العام قــراًرا 

بتحديد مقار عمل كل من األعضاء الجدد.

وحــرص النائــب العام باالجتمــاع بأعضاء 
النيابــة الجــدد وحثهــم علــى بــذل الجهــد 
وإرشــادهم  المواطنيــن  حقــوق  ومراعــاة 
أداء  لحســن  الصحيحــة  القواعــد  إلــى 

رسالتهم وإرساء العدالة.
هــذا، وقــد صــدر قــرار تعيين المســاعدين 
تأهيليــة  تدريبيــة  دورة  اجتيازهــم  بعــد 
 2 مــن  الفتــرة  فــي  قضــاء  دورة  شــملت 
 2018 31 أكتوبــر  2018 وحتــى  ســبتمبر 
المحاكمــات  أصــول  علــى  فيهــا  تدربــوا 

وكيفيــة إدارة الجلســات وكتابــة األحــكام 
القضائية.

أيًضــا علــى دورة تدريبيــة   كمــا حصلــوا 
بمعهد الدراســات القضائية والقانونية في 
الفترة من 2 نوفمبر  2018 وحتى 7 فبراير 
 2019 شــملت محاضــرات نظريــة وعملية 
تنوعــت موضوعاتهــا ما بين قيــم وتقاليد 
قضائية ومهارات التحقيق وكيفية إجراء 
المعاينــات والتعامل مع الشــهود والمجني 
التدريــب  شــمل  كمــا  والمتهميــن  عليهــم 

مهــارات اســتخدام الوســائل التكنولوجية 
فــي البحــث والعمــل القانونــي والمرافعــة 
باإلضافــة  اإلنســان  وحقــوق  الشــفوية 
المدنيــة  الزيــارات  مــن  بالعديــد  لقيامهــم 

ودار  الشــرعي  والطــب  الشــرطة  لمراكــز 
اإليــواء التابــع للجنــة الوطنيــة لمكافحــة 
االتجــار باألشــخاص وبعــض األماكن ذات 

الصلة بعمل النيابة العامة.

مساعدو النيابة الجدد أدوا اليمين أمام النائب العام أمس
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Û  مــن الســمات الجميلــة التــي تميز شــعب البحريــن الطيب، عمل
الخيــر، والســعي لــه، وهي صفــة نبيلة قائمة منذ عقــود طويلة، 
ضــرب فيهــا البحرينيون األمثلة والشــواهد الحميدة بمســاعدة 
األسر المتعففة والمكلومة داخل حدود الوطن وخارجه أيضا.

Û  وأســتذكر بســياق هــذا الحديــث، بــأن قــال لــي أحــد األصدقــاء
أخيــرا إنــه يحرص على توزيع )ســقيا الماء( بشــكل شــبه يومي 
علــى عمــال شــركات الحفــر والتنقيــب والنظافة بالشــوارع في 

األيام التي تكون خارج الشهر الفضيل بالطبع.

Û  ويزيــد “أهتــم بذلك في أوقــات الظهيرة تحديــدا، حيث تكون 
درجــة الحــرارة عاليــة، مصطحبــا أطفالي معي، حيــث أعطيهم 
)قنينــات( الميــاه البــاردة؛ ليوزعوهــا عبــر نافذة الســيارة لهؤالء 
الكادحيــن، وأغــرس فيهــم هــذا الواجــب منــذ الصغــر. إنــه ألمر 
عظيــم أن تطفــئ عطــش فقيــر، أو عامــا مجهــدا، بجرعــة ماء 

باردة، سقيا الماء من أعظم األجور”.

Û  آخر يقول، يحرص والدي ألكثر من خمسة وعشرين عاما على
نثــر األرز وفتــات الخبــز في براحــة رملية خلف منزلنــا، للطيور 
والحمام والعصافير، ال يمكن أن تتصور مشهد هذه الساحة بعد 
صاة الفجر، حيث ُتغطى بالمئات منها، ويوصينا والدي حفظه 

هللا بأال نقطع هذه العادة الخيرة من بعد مماته، وسنفعل.

Û  ثالــث يقول، يحمل أخي األكبر معه مكنســة كهربائية بصندوق
ســيارته، بعــادة تازمــه منــذ أن كان فــي الثاثيــن مــن العمــر، 
حيث يزور المســاجد في كل عصرية، ويقوم بكنسها وتنظيفها 
لوحده حتى اللحظة، بالرغم من تجاوزه الستة وخمسين عاما.

Û  رابــع يقــول، والــدي يــزور األســر المتعففــة بنفســه منــذ قرابــة
المســاعدات  األبــواب، ويقــدم  العشــرين عامــا، يطــرق عليهــم 
المختلفــة التــي تصــل إليه مــن مصادر عديدة، فهــو ولله الحمد 
عاقاتــه  ســاعدته  ولقــد  حســنة،  مــن  وأكثــر  حســنة،  بســمعة 
الكثيفــة أثنــاء عمله الســابق بأحد البنوك اإلســامية؛ ألن يكون 
)لوبــي( عاقــات خيــر، هدفهــا توجيه المســاعدات لمســتحقيها 

الحقيقيين.

Û  ويزيــد “فــي رمضــان، ال نــراه معنا علــى طاولة الفطــور إال بأيام
قليلة، حيث يفطر بغالب األيام بالسيارة، بعدد من حبات التمر، 

وهو منشغل بزيارة هذه األسرة وتلك”.

Û  هــذه الشــواهد كلهــا، تتحــدث عن نفســها، عــن البحريــن وأهلها
االقتصاديــة،  الظــروف  عليهــم  ضاقــت  وإن  الذيــن  الطيبيــن، 
وتكالبت، وجثمت، يظلون من أوائل ممن يقتدي بحديث النبي 

)ص( بأن )أحب الناس إلى هللا أنفعهم للناس(.

خيركم 
أنفعكم 

للناس

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

محاكم التنفيذ: 134 ألف قرار بالربع األول
%  149 ــت  ــع ــف وارت ــا  ــيًّ ــرون ــت ــك إل ُقـــدمـــت  ــبــات  الــطــل مـــن   %  60

ذكــرت األمانــة العامــة للمجلــس األعلــى للقضــاء أن البيانــات اإلحصائيــة حــول أداء 
محاكم التنفيذ في الربع األول من العام 2019 كشفت عن اتخاذ 134,215 قرار تنفيذ، 

ا. بنحو 2,130 قرار يوميًّ

 وبينــت األمانــة العامــة أن نســبة القرارات 
المتخــذة بلغــت 98 % فــي شــأن الطلبــات 
الــواردة خــال الربــع األول ) ينايــر، فبراير، 
البيانــات  ســجلت  حيــن  فــي  مــارس(، 
تــم  الطلبــات  مــن   %  80 أن  اإلحصائيــة 
نظرهــا في ذات الشــهر الُمقدمــة فيه، فيما 
شــهرين.  خــال  المتبقيــة  النســبة  نظــرت 
اإللكترونيــة  الخدمــات  أن  إلــى  ولفتــت 
ســاهمت فــي رفع نســبة الطلبــات المقدمة 
أمــام محاكم التنفيذ، والتي ســجلت خال 
الربــع األول من هذا العام ما نســبته 60 % 

من عدد الطلبات الواردة. 
وأشــارت األمانــة العامــة إلى وجــود زيادة 
مضطردة في عدد ملفات التنفيذ الجديدة 

ســنوًيا، والتي بلغت في العام 2018 بواقع 
152 % مقارنــة بالتــي ُســجلت فــي العــام 
انعكســت  الزيــادة  هــذه  أن  ذاكــرة   ،2017
علــى ارتفــاع عــدد الطلبــات المقدمــة فــي 
إجمالــي الملفات الجاريــة في 2018 وذلك 

بنسبة 149 % مقارنة بالعام 2017.
وكان المجلس األعلى للقضاء أعلن مؤخًرا 
تنفيذيــة متخصصــة  إنشــاء محاكــم  عــن 
جديــدة قائمــة علــى أســاس االختصــاص 
النوعــي للدعــاوى بمــا يســهم فــي ســرعة 
الزيــادة  مــع  والتعامــل  القــرارات  اتخــاذ 
ا،  المطردة في عدد ملفات التنفيذية ســنويًّ
وكذلــك مــع عــدد الطلبــات التــي تقــدم في 
تــم  حيــث  الجاريــة،  التنفيذيــة  الملفــات 

تخصيــص دائــرة لتنفيذ األحــكام الصادرة 
مــن المحاكم التجاريــة، واألحكام الصادرة 
المنازعــات،  لتســوية  البحريــن  مــن غرفــة 
وقــرارات التحكيم، ودائرة لتنفيذ األحكام 
ودائــرة  العماليــة،  المحاكــم  مــن  الصــادرة 
لجنــة  مــن  الصــادرة  القــرارات  لتنفيــذ 
لتنفيــذ  ودائــرة  اإليجاريــة،  المنازعــات 

وأخــرى  العقاريــة،  والســندات  األحــكام 
تختص باألحوال الشــخصية، وإنشاء عدة 
دوائر لتنفيذ المطالبات المالية التي تخرج 

عن االختصاص النوعي السابق بيانه.
ُيذكــر أن محاكــم التنفيــذ تلقــت فــي العام 
2018 نحــو400 ألــف طلب وقررت في 94 

% منها.

المنامة - المجلس األعلى للقضاء

سنة مع وقف التنفيذ لمديرة زّورت توقيع مدرسة
المالي دخــلــهــا  لتحسين  الــمــؤســســة  بــاســم  تــأشــيــرة   17 اســتــخــرجــت 

رفضت محكمة االســتئناف العليا الجنائية األولى اســتئناف ســيدة “45 عاًما” مدانة باســتعمال 
توقيــع إلكترونــي خــاص بالمدرســة التــي تعمــل فيهــا منــذ 20 عاًمــا، واســتغلته فــي اســتخراج 
17 تأشــيرة عمــل “فيــزا” وبيعهــا آلخريــن ولحســابها الخــاص، بمبلــغ 200 دينــار للفيــزا الواحدة 
وبمجموع 3400 دينار، مبررة ذلك بتحسين دخلها المالي، وتم افتضاح أمرها بسبب شخصين 
كان يرغب كل منهما في نقل كفالة أحد األجانب الذين تم جلبهم بتلك التأشــيرات على كفالة 

المدرسة.

 وأّيدت المحكمة معاقبتها بالحبس لمدة ســنة 
واحــدة -عقوبــة مخففــة- وكذلــك وقــف تنفيذ 
العقوبــة لمدة 3 ســنوات تبدأ منــذ صدور حكم 

االستئناف.
وتشــير أوراق القضيــة إلــى أن تفاصيــل ضبط 
المســتأنفة تتمثــل فــي أن أحد األشــخاص كان 
قــد توجــه إلــى المدرســة المجنــي عليهــا وهــي 
مقــر عمــل المتهمــة، والتقــى بالمختصيــن مــن 
اإلدارة، وطلــب منهــم الســماح لــه بنقــل كفالــة 
إلــى  المدرســة  مــن  الجنســية  عربيــة  ســيدة 
كفالتــه، لكــن الموظــف المختــص تفاجــأ بطلبه 

كــون أن المدرســة ال تملــك أية موظفة باالســم 
إن  لــه  فقــال  المذكــور،  الشــخص  طلبــه  الــذي 
المدرسة ال عاقة لها من قريب أو بعيد بكفالة 
هــذه الســيدة، مؤكــًدا له أن المدرســة لــم تعّين 
أحــًدا من فترة، إال أن ذلك الشــخص اســتخرج 
لهــم جواز ســفر الســيدة المذكــورة التي يرغب 
فــي نقــل كفالتهــا إليــه، وكذلــك بطاقــة إقامتها 
وغيرها من األوراق الثبوتية، والتي تشــير إلى 
أن الســيدة العربيــة تحت كفالة المدرســة وأنه 

ليس مخطًئا.
وبعد التأكد من صحة تلك اإلثباتات استدعت 

منــذ  لديهــم  تعمــل  والتــي  المســتأنفة،  اإلدارة 
20 عاًمــا وهــي المختصــة بمعامــات المدرســة 
مــع هيئــة تنظيــم ســوق العمــل واإلدارة العامة 
هــي  كونهــا  واإلقامــة،  والجــوازات  للجنســية 
والتــي  اإلداريــة،  الشــؤون  عــن  المســؤولة 
فاجأتهــم باالعتــراف أنها هي بالفعل من قامت 
باســتخراج تأشــيرة عمل للســيدة المشــار إليها 

باستخدام التأشيرات الخاصة بالمدرسة.
وأكدت المدانة أنها باعت التأشيرة مقابل مبلغ 
200 دينار؛ مدعية أنها كانت تمر بضائقة مالية 
وتعهــدت لــإدارة بعــدم تكــرار األمــر، خصوًصا 
وأنهــا المــرة األولــى التــي تقوم فيهــا بمثل هذا 
الفعــل طــوال مــدة خدمتهــا للمدرســة، وهو ما 
شــفع إليها لدى اإلدارة وتم قبول اعتذارها من 

قبلهم.
لكن ولســوء حظ المستأنفة فقد حضر شخص 
ثــان للمدرســة وتحــدث مــع اإلدارة عــن رغبتــه 
فــي نقــل كفالــة شــخص عربــي الجنســية إلــى 
كفالته، وكذلك لم يكن ذلك الشخص يعمل في 

المدرســة، فتمت االســتعانة مجدًدا بالمستأنفة 
للتأكــد عمــا إذا كانــت قــد جلبتــه بنفســها كمــا 
مــن  الــرد  وكان  عدمــه،  مــن  األولــى  الحالــة 
المســتأنفة أنهــا بالفعل جلبته باســم المدرســة، 

وأنها أجرت هذه العمليات مرتين فقط.
فلــم تقتنــع إدارة المدرســة بمــا قررتــه المدانــة 
من أنها أجرت تلك العمليات مرتين فقط، وتم 
التواصل مع هيئة ســوق العمل واإلدارة العامة 
للجنسية والجوازات واإلقامة، وبحصر أسماء 
الموظفيــن جميعــا واألجانــب خصوصــا تحــت 
اسم الشركة، فاتضح أن المستأنفة تمكنت من 
جلب 17 شــخًصا من عدة جنســيات، مستعملة 

التأشيرات الخاصة بالمدرسة المجني عليها.
المنســوبة  بالوقائــع  معهــا  التحقيــق  وخــال   
إليهــا، اعترفــت أنهــا كانــت تعمــل في بيــع تلك 
التأشــيرات مقابــل مبلــغ 200 دينــار، لــذا فــإن 
إجمالي المبلغ الذي تحصلت عليه من بيع تلك 
التأشــيرات الخاصة بالمدرسة هو 3400 دينار، 

فتم تقديم باغ جنائي ضدها بشأن التزوير.

المنامة - النيابة العامة

صرحــت وكيــل النائــب العــام بنيابــة المحافظــة الجنوبيــة نــور شــهاب 
بــأن النيابــة العامــة قــد أنجــزت تحقيقاتهــا فــي واقعــه قيــام مدرســة 
بتصوير امتحان إحدى المواد ونشــره عن طريق احد برامج التواصل 
االجتماعي وأمرت بإحالة المتهمة إلى المحكمة المختصة بتهمة إفشاء 

األسرار المعاقب عليها بمقتضى المادة 371 من قانون العقوبات.

إلــى  الواقعــة  تفاصيــل  وتعــود    
قيــام المتهمــة المدرســة بإحــدى 
المــدارس التابعة لــوزارة التربية 
والتعليــم بتصويــر امتحان ماده 
الخــاص  النهائــي  االجتماعيــات 
إعــدادي  أول  مرحلــة  بطلبــة 
التربيــة  وزاره  مــن  والصــادر 
الصــور  تلــك  والتعليــم وإرســال 
التواصــل  برامــج  أحــد  عبــر 
االجتماعــي وذلــك ُقبيــل الوقت 
االمتحــان  لتســليم  المحــدد 

للطلبة.

العامــة  النيابــة  باشــرت  وقــد    
إجــراءات التحقيق فــي القضية 
التربيــة  وزارة  بــاغ  ورود  فــور 
والتعليم حيث اســتمعت ألقوال 
وشــهودها،  الواقعــة  أطــراف 
واســتجوبت المتهمــة وواجهتها 
والتــي  ضدهــا  القائمــة  باألدلــة 
اعترفــت بمــا هــو منســوب إليها، 
وقد أمرت النيابة بإحالة المتهمة 
تحــدد  والتــي  المحاكمــة  إلــى 
لنظرهــا جلســة 22/5/2019أمام 

المحكمة الكبرى الجنائية.

محاكمة مدرسة سربت 
امتحانا على مواقع التواصل

عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

يعنف زوجته وبعد الطالق يبيع سيارتها بتوقيع مزور
فُرفض ــازال  تــن ــدم  ق ووكــيــلــه  ســنــتــيــن...  حبسه  قـــررت  المحكمة 

حبســت المحكمة الكبرى الجنائية األولى طليقا زور اســتمارة بيع زيارة طليقته لنفســه 
واســتولى مــن حســابها البنكــي علــى مبلــغ 500 دينــار دون وجــه حــق؛ ســنتين وغرمتــه 
مبلــغ 50 دينــارا لتعديــه عليهــا بالضــرب، وألزمتــه فــي الدعــوى المدنيــة المرفوعــة مــن 
طليقتــه بدفــع تعويض مؤقــت 400 دينار لصالحها، و20 دينارا مقابــل أتعاب المحاماة، 

ومصاريف الدعوى المدنية، وأمرت بمصادرة المحرر المزور.

المتهــم  وكيــل  تقــدم  القضيــة  نظــر  وفــي 
مــن طليقتــه مطالبــا  تنــازل صــادر  بإقــرار 
الحكــم بانقضاء الدعوى الجنائية ضده، إال 

أن محامية طليقته أنكرت اإلقرار.
إن  المحكمــة  قالــت  أســباب حكمهــا  وفــي 
التصالح جاءت عباراته غير ناجزة ومعلقة 
بشــرط انقضــاء العدة وعــدم تعرضه لها أو 
بمســح  يقــوم  أن  تشــويه ســمعتها، وعلــى 
اإللكترونيــة  األجهــزة  جميــع  مــن  صورهــا 
ووســائل التواصــل، لكــن تلــك الشــروط لــم 

وكيلــة  قالتــه  عمــا  فضــا  تحققهــا،  يثبــت 
المجنــي عليهــا بأنهــا ال تقــر بهــذا التنــازل، 
وأنــه ال يتعلق بالوقائع محل االتهام، فضا 
عن أن الجرائم المســندة للمتهم ليســت من 
بيــن جرائــم الشــكوى التــي تنقضــي فيهــا 
الدعــوى الجنائية بالتنازل، ومن ثم ال تعتد 
لظــروف  ونظــرا  التنــازل.  بهــذا  المحكمــة 
الدعــوى ومابســاتها، فإنهــا أخذتــه بقســط 
من الرأفة عما بحقها المخول لها بمقتضى 

المادة )72( من قانون العقوبات.

القضيــة  وقائــع  أن  المحكمــة  وأوضحــت 
كان  عامــا(   28( المتهــم  أن  فــي  تتمثــل 
متزوجــا مــن المجني عليهــا )25 عاما(، وتم 
الطــاق بينهمــا فــي فبرايــر 2018، إال أنــه 
وخال العاقة الزوجية قام بالتعدي عليها 
3 مــرات بيــده، وتوجهــت للمستشــفى فــي 
المــرة الثالثــة وثبت بالتقريــر الطبي وجود 
بالصــدر  وســحجات  وكدمــات  خــدوش 
والرأس واإلبط، كما اتهمته طليقته بتزوير 
ملكيــة  تحويــل  اســتمارة  علــى  توقيعهــا 
العامــة  لــإدارة  قدمهــا  والتــي  ســيارتها، 
للمرور، وتمكن من بيعها لشخص آخر دون 

علمها.
وثبــت بتقريــر خبيــر التزييــف والتزوير أن 

المتهم من وقع بخط يده على االستمارة.
وثبــت أنــه بتاريــخ 15 ينايــر 2017 ســحب 
بعدمــا  طليقتــه  حســاب  مــن  دينــار   500

أخــذ بطاقتهــا البنكيــة دون علمهــا لمعرفته 
السابقة برقمها السري.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم أنه 
فــي غضــون العاميــن 2017 و 2018، زور 
المحــرر الرســمي “اســتمارة تحويــل ملكية 
وزارة  إلــى  صدورهــا  المنســوب  الســيارة” 
الداخليــة وذلــك عــن طريــق وضــع إمضــاء 
-المجنــي  للبائــع  صــدوره  منســوب  مــزور 
عليهــا- بغــرض اســتعماله كمحــرر صحيــح، 
واســتعمل المحــرر المزور، إذ قــام بتقديمه 
لــإدارة العامة للمرور فــي وزارة الداخلية، 
واستعمل توقيعا إلكترونيا خاصا بالمجني 
عليهــا، وهــو الرقم الســري لبطاقــة االئتمان 
الخاصــة بهــا، وكان ذلــك لغــرض احتيالــي 
دون تفويــض منهــا، واعتــدى علــى ســامة 
اإلصابــات  بهــا  وأحــدث  طليقتــه،  جســم 

الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق.

أّيــدت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائية األولى إدانة 10 مســتأنفين من أصل 
14 مداًنا بتأســيس عصابة إرهابية تابعة لتنظيم “ائتالف 14 فبراير” اإلرهابي، 
أمــوال  المملكــة وتســليم واســتالم  داخــل  اإلرهابيــة  العمليــات  تنفيــذ  هدفهــا 
لصالح الجماعة، كانوا قد اعتدوا على مركز شــرطة ســترة بالعبوات المشــتعلة 

“المولوتوف”.

وكانــت محكمــة أول درجة قضــت بمعاقبة 
المؤبــد  بالســجن  بالقضيــة  األول  المتهــم 
وبتغريمه مبلغ 100 ألف دينار، فيما سجنت 
9 متهمين لمدة 7 ســنوات، وأمرت بإســقاط 
 3 وبتغريــم  عنهــم،  البحرينيــة  الجنســية 
منهــم مبلغ 200 دينار لكل منهم، كما قضت 
علــى  ســنوات   3 لمــدة  بالحبــس  المحكمــة 
4 مدانيــن لــم تتجــاوز أعمارهــم 18 عامــا، 

وأمرت بمصادرة المضبوطات.
فــي  جــاءت  حســبما  التفاصيــل  وتتمثــل   
الجرائــم  نيابــة  لرئيــس  ســابق  تصريــح 
اإلرهابيــة المحامــي العــام المستشــار أحمد 
التحقيــق  مــن  االنتهــاء  تــم  أنــه  الحمــادي، 

فــي واقعة تأســيس عصابــة إرهابيــة تابعة 
اإلرهابــي،  فبرايــر   14 ائتــاف  لتنظيــم 
تلــك  لصالــح  أمــوال  وإعطــاء  وتســليم 
الجماعــة إرهابيــة، وأوضــح أنهم تــم إحالة 
وســبعة  محبوســين،   6 منهــم  متهًمــا،   13
آخرين هاربين – وتمت إحالة المتهم الرابع 

عشر بعد صدور التصريح.
تأســيس  تهــم  النيابــة  إليهــم  وأســندت   
واالنضمــام إلى عصابة إرهابية على خاف 
أحــكام القانــون، وتســليم وإعطــاء أمــوال 
لصالــح جماعة إرهابية والتجمهر والشــغب 
وحيــازة عبــوات قابلــة لاشــتعال وحيــازة 

صور ومقاطع فيديو إباحية.

رفض استئنافات مهاجمي “شرطة سترة”

محرر الشؤون المحلية



business
@albiladpress.com 10

بنسبة انخفاض 6.5 % مقارنة مع الفترة ذاتها للعام الماضي

أرباح “األسواق الحرة” بالربع األول

أفاد رئيس مجلس إدارة شــركة مجمع البحرين لألســواق الحرة، فاروق المؤيد، 
أن الشركة حققت صافي أرباح قدرها 2.6 مليون دينار للشهور الثالثة المنتهية 
فــي 31 مــارس 2019 بالمقارنــة إلــى أرباح العــام الماضي والتــي كانت قد بلغت 
2.8 مليــون دينــار، ممــا يشــكل انخفاًضــا فــي األرباح قــدره 179.5 ألــف دينار أي 
بنســبة 6.5 %. وبلغ العائد األساســي لكل ســهم 18.11 فلس بالمقارنة إلى العائد 

األساسي لكل سهم في العام الماضي والذي قد بلغ 19.38 فلس.

الماليــة  النتائــج  أن  المؤيــد  بّيــن  كمــا 
للشــهور الثالثــة 2019 شــهدت ارتفاًعــا 
للمبيعــات اإلجماليــة لتبلــغ 9.3 مليــون 
دينــار مقارنــة إلــى المبيعــات اإلجمالية 
للعــام الماضــي والتــي كانــت قــد بلغــت 
قــدره  بارتفــاع  أي  دينــار  مليــون   8.6
 .%  8.5 وبنســبة  دينــار  ألــف   735.9
وبلغت حقوق المساهمين 50.1 مليون 
دينــار مقارنــة إلــى حقــوق المســاهمين 
للعــام الماضــي والتــي كانــت قــد بلغــت 

51.2 مليون دينار.
وبلغــت األربــاح التشــغيلية 1.6 مليــون 
دينــار مقارنــة مــع أربــاح العــام الماضي 
أي  دينــار،  مليــون   1.5 بلغــت  والتــي 

دينــار  ألــف   102.5 قــدره  بارتفــاع 
وبنســبة 6.9 %. وبلــغ مجمــوع الدخــل 
الشــامل 3.2 مليــون دينــار مقارنــة مــع 
2.9 مليــون دينار خــالل العام الماضي، 
وذلــك بارتفــاع قــدره 185.5 ألف دينار 
وبنســبة 6.2 %، وذلــك بســبب التغييــر 
فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات لعام 
2019، حيــث بلغــت األربــاح في القيمة 
العادلــة لالســتثمارات 579 ألــف دينــار 
فــي عــام 2019 عــالوة علــى ذلــك فــي 
ألــف   214 قــد ســجلت  الماضــي  العــام 

دينار.
المنتــدب  العضــو  بّيــن  جهتــه،  مــن 
أربــاح  أن  بوهنــدي،  عبــدهللا  للشــركة، 

االســتثمار للشــهور الثالثــة لعــام 2019 
قــد بلغــت 988.9 ألــف دينــار بالمقارنــة 
إلــى أرباح االســتثمار لنفــس الفترة من 
العــام الماضي التي كانت قد بلغت 1.3 
مليــون دينار مما يمثل انخفاًضا ألرباح 
االســتثمار قــدره 281.9 ألــف دينــار أي 
بنســبة 22.2 %. كمــا ارتفعــت محفظة 
 43.3 لتبلــغ   % 1.4 بنســبة  االســتثمار 

مليون دينار.
كما أوضح بوهندي أن مشروع برنامج 

تطوير مطار البحرين الدولي قد وصل 
إلى نســب إنجاز كبيرة وتقدم بالجزيل 
القائميــن  لجميــع  والعرفــان  الشــكر 
لاللتــزام  وســعيهم  المشــروع  علــى 
بالخطــة الزمنية لالنتهاء من المشــروع 
وافتتاحه بحسب ما هو مخطط له في 
الربع األخير 2019، حيث سيساهم هذا 
المشــروع فــي تحســين تجربــة الســفر 

وتقديم خدمات نوعية للمسافرين”.

بلغت األرباح الصافية لبنك ABC اإلسالمي خالل الربع األول من العام الجاري 
9.6 مليــون دوالر، وهــي أعلــى بنســبة 16.8 % عــن األربــاح الصافيــة المســجلة 
بالربع األول 2018 التي بلغت 8.2 مليون دوالر. وارتفع صافي الدخل التشغيلي 
إلــى 11.6 مليــون دوالر، مســجاًل زيــادة بنســبة 13.9 % مقارنــة مــع 10.2 مليون 
دوالر فــي الفتــرة المقابلــة العــام الماضــي. وبلغــت المصروفــات التشــغيلية 1.9 
مليــون دوالر مقارنــة مــع المصروفــات التشــغيلية البالغــة 1.8مليــون دوالر فــي 

الفترة ذاتها من العام الماضي.

للبنــك  موجــودات  إجمالــي  بلــغ  كمــا   
مــارس   31 فــي  دوالر  مليــار   1.773
2019، أي بزيــادة بلغــت 1.6 % مقارنة 
مــع إجمالــي الموجــودات البالــغ 1.745 
وبلــغ   .2018 نهايــة  فــي  دوالر  مليــار 
 31 فــي  المســاهمين  حقــوق  مجمــوع 

مليــون   361 حوالــي   2019 مــارس 
دوالر، أي بزيــادة بلغــت 2.7 % مقارنــة 
مع 352 مليون دوالر في نهاية 2018،

 فيمــا بقيت القاعــدة الرأســمالية للبنك 
الكليــة  النســبة  إن  حيــث  ا  جــدًّ قويــة 
 ،%  33.5 بلغــت  المــال  رأس  لكفايــة 

وبلغــت نســبة الفئــة األولــى مــن رأس 
المال 32.4 %.

 ABC لبنــك  المنتــدب  العضــو  وقــال   
حقــق  “لقــد  حســن  حمــاد  اإلســالمي، 
األول  الربــع  خــالل  ــا  قويًّ أداًء  البنــك 
بالرغــم مــن اســتمرار ضعــف األوضــاع 
الرئيســية.  أســواقنا  فــي  االقتصاديــة 
فقد اســتمر ضعف الطلب على التمويل 
مــن قبل العمــالء والمؤسســات المالية، 
إال أن أنشطة أسواق المال في المنطقة 
مــع  وبالتعــاون  بدايــة جيــدة.  شــهدت 
المــال  أســواق  إدارة  فــي  العمــل  فــرق 
فــي المجموعــة، تــم إنجــاز العديــد مــن 
الصفقــات البــارزة فــي ميــدان إصــدار 

الصكوك خالل الربع األول”.

المنامة - البحرين لألسواق الحرة

70 مليون دينار 
لتغطية أذونات خزانة

بأنــه  المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
 ISIN( 1756 تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم
BH000752SP56( مــن أذونــات الخزانــة 

الحكومية األسبوعية.
دينــار  مليــون   70 اإلصــدار  قيمــة  وتبلــغ 
لفترة استحقاق 91 يوًما تبدأ فـي 15مايو 
2019 وتنتهــي فــي 14 أغســطس 2019، 
كمــا بلــغ معــدل ســعر الفائــدة عليهــا 3.18 
% مقارنة بســعر الفائدة 3.27 % لإلصدار 
السابق بتاريخ 8 مايو 2019.  وبلغ معدل 
ســعر الخصــم 99.202 % وتــم قبــول أقل 
سعر للمشاركة بواقع 99.185 % علًما بأنه 
قــد تمت تغطيــة اإلصدار بنســبة 188 %. 
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع 
هذا اإلصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

المنامة - المصرف المركزي

2.6
دينار مليون 

“صادرات البحرين” يطرح برنامجا لمسرعات األعمال
الــــقــــدرات ــاء  ــ ــن ــ ب خـــــال  مــــن  ــر  ــديـ ــصـ ــتـ الـ ــل  ــهـ ــسـ ويـ ــة  ــ ــرك ــ ش  40 يـــســـتـــوعـــب 

كشف مدير إدارة مركز صادرات البحرين محمد علي أحمدي بأن “صادرات البحرين” طرح مناقصة لبرنامج مسرعات األعمال 
مؤخًرا؛ من أجل االستثمار في قدرات المصدرين وكذلك للشركات غير المصدرة، وسيتم اختيار نحو 40 شركة للدخول بهذا 
البرنامج التدريبي، ومع نهايته، فإن هذه الشــركات ستســهل عليها عملية التصدير، ويتم بناء هذه القدرات عن طريق برنامج 

تفاعلي مع شريك صاحب خبرة لبناء هذه القدرات مما يؤدي لتسهيل التصدير.

المناقصــة مفتوحــة حالًيــا،  أن  وأوضــح 
وتحتــاج فتــرة لغلــق بــاب الشــراء، وبعد 
عمليــة إغــالق الشــراء ســتخضع لعمليــة 
ســيتم  بعدهــا  شــهر،  لقرابــة  التقييــم 
أن  إلــى  مشــيًرا  الشــريك،  مــع  التوقيــع 
التوقيع مع الشــركات يعتمد على تلبيتها 
فــي  الشــروط  واســتيفاء  لالحتياجــات 

المناقصات.
وأوضــح أحمــدي أن التجربــة والخبــرات 
المطلوبــة لهــذه المناقصــة تعتبــر جديدة 
علــى المؤسســات المحليــة، )...( طرحنــا 
العديــد مــن المناقصــات ولم تنجــح فيها 

أي مؤسسة عدة مرات في السابق، وفي 
حــال لــم نجــد مؤسســات محليــة تترجم 
هــذه األمــور في نطــاق البرنامج فســيتم 
طــرح المناقصة على مســتوى إقليمي أو 

دولي.
وذكر أن عدد المؤسســات التي تم دعمها 

من جانب صادرات البحرين 24 شركة.
وأشــار إلــى أن مركــز صــادرات البحريــن 
األعمــال،  مســرعات  منهــا،  برامــج  لديــه 
وبرنامج مختص بالتســويق على حســب 
مواصفــات واحتياجــات الــدول، إضافــة 
الجــودة  بشــهادات  مختصــة  لبرامــج 

أساســي  متطلــب  وهــي  المختلفــة، 
للتصدير.

وأضاف أحمدي أن هناك برنامجا لتمويل 
واإلســتراتيجي  التجاريــة  العالمــات 
فــي  للتصديــر  بالنســبة  جاذبــة  لجعلهــا 
المشــاركة  لتمويــل  وبرنامــج  الخــارج، 
برنامــج  وكذلــك  الخارجيــة،  بالمعــارض 
لألعمال التجارية اإللكترونية بحيث يتم 
بنــاء قــدرات فــي المؤسســات البحرينية 
ليتــم االســتفادة مــن المنصــات الضخمــة 

العالمية مثل “أمازون”، وغيرها.
“نركــز حالًيــا علــى اإلســتراتيجية  وأكــد 

تفعيــل  علــى  ونعمــل  البحريــن،  إلكســبو 
الــدور الحقيقي لمركز الصادرات لنوضح 
لمجتمــع التجــارة خصوًصا صغــار التجار 
وأضــاف  لهــم.  يقــدم  أن  يســتطاع  ومــا 
أن المركــز لديــه خدمــة، وهــي التوجيــه 

واإلرشــاد لمن يريد التصدير واالســتيراد 
بطريقة تفاعلية.

ولفــت أحمــدي إلــى أن المملكــة العربيــة 
الســعودية تمثــل الدولــة األولــى بالنســبة 
لصادرات البحرين والمنتجات األساسية 
التــي تتصدر القائمة األلمنيوم واألســالك 
وأســالك األلمنيــوم والحديــد ومشــتقاته 
وذلك وفًقا إلحصــاءات هيئة المعلومات 

والحكومة اإللكترونية، مؤكدا أن التركيز 
على القطاع غير النفطي وتنميته.

وأشــار إلــى أن مركــز صــادرات البحريــن 
سيدخل في شــراكة مع هيئة المعلومات 
والحكومة اإللكترونية إلثراء المعلومات 
للمســتثمرين والراغبيــن فــي  وتوفيرهــا 

الحصول عليها.
خارطــة   )export.bh( موقــع  أن  وذكــر 
التجــارة هــي بوابــة ألي فرد أو مؤسســة 
تريــد التعــرف علــى موقــع البحريــن فــي 
تصديــر منتــج مــا، ويتــم تحديــد الــدول 
والكميــات،  إليهــا  التصديــر  يتــم  التــي 
يتــم وضــع  لــم تكــن تصــدر  وفــي حــال 
قائمــة الدول التي تســتخدم هذا المنتج، 
المســتضيفة  هــي  البحريــن  يعطــي  ممــا 

للخارطة الدولية للتصدير.

المنامة - ABC اإلسالمي

بزيـــادة نســـبتها 16.8 % مقارنـــة بالفتـــرة المقابلـــة العـــام الماضـــي
أرباح “ABC” اإلسالمي للربع األول

المنامة - إيزي للخدمات الماليةدبي - مباشر

أمل الحامد من السنابس

القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الوزراء الموقــر بتوجيهات رئيس مجلس الــوزراء صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، لدعم صغار التجار، أثلجت صدور الجميع ونزلت 
بردا وســالما على البحرين وخاصة على هذا القطاع الحيوي ذو الدور الفاعل في تحريك 
دوالب االقتصاد. إن دور المؤسســات الصغيرة والمتوســطة ورواد األعمال، ال يخفى على 
أحــد نظرا لمســاهمتهم في األعمــال والخدمات التي يحتاج لها الجميع على مدار الســاعة. 
إضافــة لفتــح فــرص العمــل والتنافــس الشــريف للعديد مــن الشــباب الذين يعملــون بطاقة 

شبابية ال تخور وال تفتر وتتطلع نحو المستقبل أفضل.
واعترافــا بهــذه األدوار الهامــة وعرفانــا بالجميل لهــذه األيادي القوية واألفــكار النيرة، أتت 
القرارات في وقتها المناسب من أجل منح هذا القطاع الدعم والزخم المناسبين لالستمرار 

في المسيرة المتجهة بالبحرين للقمم والحياة الرغدة لهذا القطاع. 
تناولــت القــرارات الكريمــة، جدولــة المتأخــرات مــن الرســوم المتراكمــة على صغــار التجار 
وتقسيطها على دفعات ميسرة، ولهذا القرار مردود مباشر في رفع العناء عن كاهلهم ولهذا 
الدعم أثر مباشر في دفعهم لألمام. وتم توجيه الجهات المختصة بتسليم هذه المؤسسات 
مستحقاتها المالية في وقتها حسب العقود المبرمة وقبل أن يجف عرقهم، ألن هناك بعض 
التلكــؤ، والدفــع الفوري ســيوفر الســيولة النقدية التي “تســيل” لهم الطريق للســير لتحقيق 
األهــداف. وهنــاك التوجيهــات، ذات النكهــة الخاصة، لمصــرف البحرين المركــزي للنظر في 
تخفيــف فوائــد القــروض والمنــح الماليــة الممنوحــة ألربــاب هــذا القطاع، ألنهــم في حاجة 
للعنايــة المركــزة حتــى تجــاوز مرحلة النقاهة وبلــوغ العافية والمقدرة الذاتية. كما شــملت 
التوجيهــات وزارة الصناعــة والتجــارة إلقامــة وتخصيــص أماكــن خاصــة ألعمــال القطــاع، 
وهذه “الحاضنات” والمجمعات المؤهلة ذات أهمية بالغة خاصة في المراحل األولية. هذه 
القــرارات تــدل علــى أن الحكومــة الموقــرة تبســط أياديها لصغــار التجار وتقــدم لهم الدعم 

والرعاية لالستمرارية والعطاء، وكل هذا لمصلحة البحرين المعطاءة.

دعم صغار التجار 
د. عبد القادر ورسمه ورواد األعمال

* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

14 مايو 2019 الثالثاء
عبدالله بوهندي9 رمضان 1440

حماد حسن

فاروق المؤيد

أفلتت 23 ســهما من موجة التراجعات التي اجتاحت أســواق الخليج منذ بدء تعامالت أمس االثنين والتي تأثرت 
باتجــاه مســتثمري األســهم الــى البيع بشــكل كبيــر على وقع التوترات السياســية بمنطقة الشــرق األوســط. وأعلنت 
وزارة الخارجيــة والتعــاون الدولــي اإلماراتيــة، عــن تعــرض أربــع ســفن شــحن تجاريــة مدنيــة مــن عدة جنســيات، 
لعمليــات تخريبيــة بالقــرب مــن المياه اإلقليميــة للدولة في خليج عمان، باتجاه الســاحل الشــرقي بالقرب من إمارة 

الفجيرة وبالقرب من المياه اإلقليمية وفي المياه االقتصادية لدولة اإلمارات صباح األحد.

وزيــر  كشــف  الصعيــد،  ذات  وعلــى 
الفالــح،  خالــد  الســعودي  الطاقــة 
نفــط  ناقلتــي  تعــرض  عــن تفاصيــل 
فــي  تخريبــي،  لهجــوم  ســعوديتين 

المياه اإلقليمية لدولة اإلمارات.
وفي السعودية، استطاعت 14 سهما 
أن تفلــت من تلك الموجة القوية من 
االرتفاعــات وتصدرهــا ســهم صناعة 
الورق بنسبة 9.94 %، وجاكو بنسبة 

3.7 %، ونماء للكيماويات 3.5 %.

أربعــة  اســتطاعت  اإلمــارات،  وفــي 
أســهم أن تتلون باللون األخضر وفي 
قيــادة  لتعليــم  اإلمــارات  صدارتهــا 
الســيارات والتي ارتفع ســهمها 14.9 
الوطنيــة  المؤسســة  يليــه ســهم   ،%
للســياحة بنســبة 11.1 %، وأســمنت 

رأس الخيمة بنسبة 3.02 %.
وفــي بورصــة الكويــت ارتفــع ســهم 
“ميزان القابضة بنســبة 0.4 % وذلك 

بالسوق الرئيسة.

تلــون  فقــد  قطــر  بورصــة  فــي  أمــا 
األخضــر وتصدرهــا  باللــون  ســهمين 
ســهم الخليــج التكافلي بنســبة 1.98 
%، يليــه ســهم زاد القابضــة بنســبة 

.% 0.25
وفــي بورصــة مســقط ارتفــع ســهمي 
العــز  وبنــك  للخدمــات  الجزيــرة 
اإلســالمي بنســبة 2.8 % و2.44 % 

على الترتيب.

أبرمت شــركة إيزي للخدمات المالية اتفاقية تعاون مشــترك مع شــركة 
“ســداد” لخدمــات الدفــع اإللكتروني، والتي تأتي ضمن مســاعي األولى؛ 
لتمكيــن عمــالء بنــوك شــبكة “إيزي نــت” من اســتخدام بصماتهــم إلتمام 
عمليات الدفع لجميع المشــتريات، والخدمات، والفواتير المتوفرة على 

منصات أجهزة “سداد”، والتي ستتوفر في نهاية الربع الثالث 2019. 

عقــد  علــى  التوقيــع  حفــل  وشــهد 
تشغيل المرحلة األولى حضور كل 
من نايف العلوي الرئيس التنفيذي، 
وعضــو مجلس اإلدارة لدى شــركة 
الماليــة، ومحمــد  إيــزي للخدمــات 
الكاشف عضو مجلس إدارة شركة 
ســداد لخدمــات الدفــع اإللكتروني 
إلــى جانب أعضــاء مجلس اإلدارة 
وعــدد مــن اإلدارييــن التنفيذييــن 
لــدى الشــركتين، والــذي ُعقــد بمقر 

الماليــة  للخدمــات  إيــزي  شــركة 
الرئيس. 

منــا  “حرصــا  العلــوي  نايــف  وقــال 
الخدمــات  افضــل  تقديــم  علــى 
المتطــورة  والتقنيــة  الماليــة 
واآلمنة لالرتقاء بمستوى ونوعية 
المقدمــة  المصرفيــة  الخدمــات 
ســتنقل  والمقيميــن،  للمواطنيــن 
إلــى  البحريــن  نــت”  “إيــزي  شــبكة 
آفــاق جديــدة فــي عالــم الصناعــة 

محليــا  التكنولوجيــة  المصرفيــة 
وســيلة  ســتقدم  حيــث  وعالميــا، 
دفــع آمنة وســريعة ومتطورة على 
والبالــغ  “ســداد”  اجهــزة  منصــات 
عددهــا 1,250 منصة إلكترونية، و 

300 نقطة بيع”.
مــن جانبــه، قــال محمــد الكاشــف 

“نحن متحمســون للغاية الستهالل 
مرحلــة جديــدة مــن تطبيــق آليات 
عبــر  أمــان  بــكل  الدفــع  إجــراء 
أجهــزة ســداد دون الحاجــة للنقود 
حتــى  أو  االئتمانيــة  البطاقــات  أو 
باســتخدام  بــل  النقــال،  الهاتــف 

بصمة األصبغ فقط”.

ــعــمــاءعلى وقع التوترات السياسية بمنطقة الشرق األوسط ــي لــتــســهــيــل مــعــامــات ال ــاع ــس ــم ــن ال ــم ض

“سداد” و“إيزي نت” تتعاونان في الدفع بالبصمة23 سهما تنجو من خسائر بأسواق الخليج

أثناء إبرام الشراكة بينهما

محمد أحمدي

 9.6
دوالر مليون 



كشــف مســئول في شــركة طيران الخليج، النقالة الوطنية للبحرين، عن قرب اســتالم الشركة لطائرتين جديدتين ليرتفع بذلك 
عدد الطائرات التي اســتلمتها الشــركة من طلبياتها الجديدة إلى 10 طائرات بحلول ســبتمبر المقبل وذلك من أصل 39 طائرة 
طلبتها الشركة من “بوينغ” و”إيرباص” لتحديث أسطولها. ومن المقرر أن تستلم شركة طيران الخليج أسطول جديد سيشمل 
39 طائــرة جديــدة، منهــا من ســيتم اســتالمها بنهاية 2023: 10 طائرات بوينغ 787-9 دريمالينــر، و12 طائرة من طراز إيرباص 
A320neo، و17 طائــرة مــن طــراز إيرباص A321neo. وسيســاعد هذا األســطول في زيادة الوجهات التي تصل إليها الشــركة 

لنحو 20 وجهة جديدة. 

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  وقــال 
علــى  العلــوي،  وليــد  الخليــج،  طيــران 
هامــش احتفال أقامته الشــركة بمناســبة 
شهر رمضان المبارك، أن الشركة استلمت 
من طلبيــة الطائرات الجديدة 6 طائرات 
مــن طــراز بوينــغ “دريمالينر” إلــى جانب 

طائرتين من طرازA320 نيو.
طائــرة  ستســتلم  الشــركة  أن  وأوضــح 
المقبــل،  يونيــو  فــي  أخــرى  نيــو   A320
كمــا ستســلم فــي ســبتمبر طائــرة بوينــغ 
فــي  الســابعة  وســتكون  دريمالينــر 

األسطول.
طــراز  مــن  طائــرة   12 الشــركة  وطلبــت 
البحريــن  معــرض  خــالل   A320neo

الدولي للطيران في العام 2016.

 إخراج الطائرات القديمة من 

الخدمة

وعمــا إذا كانــت الشــركة ســتقوم بإخراج 
اســتالم  بعــد  الخدمــة  مــن  طائــرات 
نــدرس  دائمــًا   “ الجديــدة  الطائــرات 

األوضاع والسوق، بس ال شك مع وصول 
طائــرات  ســتخرج  الحديثــة،  الطائــرات 
التــي  الطائــرات  عــدد  “.وعــن  قديمــة 
ســتخرج مــن الخدمة قــال “ ســننظر إلى 
الســوق والتوســع لتحديــد االحتياجــات، 
الطائــرات  إخــراج  هــي  الخطــة  ولكــن 

القديمة مع استالم األسطول الجديد”.
وفــي معــرض رده عــن الهــدف مــن وراء 
توسع الشركة في عقد اتفاقات المشاركة 
بالرمــز، قــال العلــوي “ المشــاركة بالرمــز 
تخدمنــا، لدينــا مع العمانيــة والتركية مع 

دول كثيــرة حتــى مــع أميــركان ايراليــن، 
الفكــرة أن الزبائــن الراغبين في الوصول 
طيــران  إليهــا  تصــل  ال  محطــات  إلــى 
هــذه  إلــى  الوصــول  يمكنهــم  الخليــج، 
الوجهــات عبــر طيــران الخليــج بالتعاون 

مع شركات تم التعاقد معها”.

امتيازات وخدمات جديدة

مســتمر،  تطــور  فــي  الشــركة  أن  وأكــد 
جديــدة  خدمــات  ثــالث  طرحــت  وأنهــا 
منهــا االهتمام بالجانــب الرياضي، ومنح 
امتيــازات لالعبــي الجولــف، والدراجيــن 

إلــى جانــب الطلبــة الجامعييــن ومنحهم 
حسومات.كما تم إطالق وجهات جديدة 
خــالل هذا الصيف ومنها ملقا إلى جانب 
وجهــة جديــدة إلــى مدينة صاللــة خالل 
الصيــف، في حين ســيتم إضافة وجهات 

وخدمات جديدة.

“طيران الخليج” تتسلم طائرتين خالل أشهر
ــدة إلـــــى 10 ــ ــدي ــ ــج ــ ــا ال ــه ــات ــي ــب ــل ــا مــــن ط ــهـ ــولـ ــطـ ــع أسـ ــ ــرف ــ الـــشـــركـــة ت

طوكيو - رويترز

لندن - رويترز

ارتفعــت العقــود اآلجلــة للنفــط أمــس االثنيــن 
بفعــل تزايد المخاوف من تعطل اإلمدادات من 
منطقــة الشــرق األوســط المهمــة إلنتــاج الخام، 
فــي الوقت الذي ينتاب فيه القلق المســتثمرين 
والتجــار بشــأن آفــاق النمو االقتصــادي العالمي 
فــي ظل تعثــر محادثات التجارة بيــن الواليات 
المتحــدة والصين.وبلغــت العقــود اآلجلــة لخام 
للبرميــل،  دوالرا   71 برنــت  العالمــي  القيــاس 
%0.5 مقارنــة مــع ســعر  38 ســنتا أو  مرتفعــة 
اإلغــالق الســابق. وبلغــت العقــود اآلجلــة لخــام 
غرب تكســاس الوسيط األميركي 61.73 دوالر 
للبرميل مرتفعة سبعة سنتات أو %0.1 مقارنة 

مع سعر التسوية السابقة.
إن  أمــس  الســعودية  العربيــة  المملكــة  وقالــت 
ناقلتــي نفــط ســعوديتين كانتــا مــن بيــن ســفن 
ســاحل  قبالــة  تخريبيــة  أعمــال  اســتهدفتها 
بوصفهــا  الهجمــات  بتلــك  ونــددت  اإلمــارات، 
محاولــة لتقويض أمن إمدادات النفط العالمية. 
وتعتبــر الســعودية واإلمارات فــي المركز األول 
والثالــث بين أكبــر المنتجين علــى الترتيب في 

منظمــة البلدان المصدرة للبتــرول )أوبك(، وفقا 
ألحدث مسح لرويترز.

وقــال أبهيشــك كومــار رئيــس التحليــالت لــدى 
إنترفاكــس إنرجي في لنــدن “تصاعد التوترات 
الشــرق األوســط، بجانــب  فــي  الجيوسياســية 
مــن  النفــط  إمــدادات  فــي  الحــاد  االنخفــاض 
األســعار  يدفعــان  ســيظالن  وإيــران،  فنزويــال 

للصعود”.
وتتلقــى األســواق الدعــم مــن ســعي واشــنطن 

لخفــض صــادرات النفــط اإليرانيــة إلــى الصفــر 
تتســبب  حيــث  فنزويــال،  صــادرات  وتقليــص 
مشــكالت فــي البنيــة التحتية أيضا فــي تراجع 
اإلنتاج.ويقــول كومــار إن النــزاع التجــاري بين 
األســبوع  تصاعــد  والــذي  والصيــن  واشــنطن 
الماضي سيظل يكبح األسعار. وتمثل الواليات 
االســتهالك  مــن   34% معــا  والصيــن  المتحــدة 
العالمــي للنفط في الربــع األول من 2019، وفقا 

لما تظهره بيانات من وكالة الطاقة الدولية.

اإلثنيــن،  أمــس  الذهــب  أســعار  تراجعــت 
إذ ضغطــت التوتــرات التجاريــة الصينيــة 
إمــكان  حيــال  والضبابيــة  األميركيــة 
التوصــل التفــاق علــى اليــوان، ممــا يرفــع 
تكلفــة المعــدن األصفر على المشــترين في 
الصيــن أكبر مســتهلك فــي العالم. وبحلول 
كان  جرينتــش،  بتوقيــت   05:58 الســاعة 
السعر الفوري للذهب منخفضا 0.2 % عند 

1238.40 دوالر لألوقية )األونصة(.
ونزلــت العقــود األميركيــة اآلجلــة للذهــب 

0.2 % إلى 1285.20 لألوقية.
أكبــر  بيــن  التجاريــة  الحــرب  وتصاعــدت 
اقتصاديــن في العالم يــوم الجمعة مع رفع 
الواليــات المتحدة للرســوم الجمركية على 
بضائــع صينية بقيمــة 200 مليار دوالر بعد 
أن قــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب 
إن الصيــن ”خرقــت االتفــاق“ عبــر التنصــل 
من تعهدات ســابقة. وتعهــدت الصين بأنها 
ســتفرض رسوما على ســلع أميركية بقيمة 

60 مليار دوالر.
وبــدا أن الواليات المتحدة والصين وصلتا 
إلى طريق مسدود فيما يتعلق بمفاوضات 
التجــارة يــوم األحــد، إذ طلبــت واشــنطن 
القانــون  فــي  ملموســة  بتغييــرات  وعــودا 
الصينــي وقالت بكين إنها لن تقبل ما يضر 

بمصالحها.
تعامــالت  فــي  الصينــي  اليــوان  ونــزل 
األســواق الخارجيــة ألدنــى مســتوياته في 

أمــام   6.896 عنــد  أشــهر  أربعــة  مــن  أكثــر 
الــدوالر. وتراجــع في أحــدث تعامالت 0.7 
اليــوان  للــدوالر. وضعــف   6.888 عنــد   %
يرفــع ســعر الذهب بالنســبة للمشــترين في 

آسيا.
وبالنســبة للمعادن النفيســة األخــرى، نزلت 
الفضــة 0.4 % إلــى 14.70 دوالر لألوقيــة، 
بينمــا انخفــض البالتيــن واحــدا بالمئة إلى 

852 دوالرا.

القلـــق ينتـــاب المســـتثمرين والتجـــار بشـــأن النمـــو العالمـــي

%  0.2 ــة  ــب ــس ــن ب انـــخـــفـــض  ــر  ــ ــف ــ األص ــدن  ــعـ ــمـ الـ

التوترات الجيوسياسية ترفع أسعار النفط

الذهب يتراجع بفعل ضغط الضبابية التجارية

وليد العلوي

علي الفردان من المنامة

بآالف الدوالرات األمريكية   قامئة املزيانية العمومية املوحدة -  

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة التدفقات النقدية املوحدة - 

قامئة التغيريات يف حقوق املسامهني املوحدة  - بآالف الدوالرات األمريكية 

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة الدخل املوحدة - 

مكا يف 31 مارس 2019 )مراجعة(

للثالثة اهشر املنهتية يف 31  مارس 2019 )مراجعه(

للثالثة اهشر املنهتية يف 31 مارس 2019 )مراجعة(

للثالثة أهشر املنهتية يف 31 ديمسرب 2018 )مراجعة(

مراجعة
31 مارس 

2019

مدققة
 31  ديمسرب

2018

األصول

 1,206  3,314 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 9,502  4,006 مراحبات مستحقة القبض

 8,496  3,496 مستحقات لدى البنوك

 2,496  2,507 مضاربات مستحقة القبض

 841  841 متويالت مستحقة القبض

 73,405  49,042 استمثارات يف الصكوك

 4,771  4,730 استمثارات االهسم والصناديق املالية

 26,556  26,377 االستمثارات العقارية

 137  136 معدات

 1,180  858 أصول أخرى

 128,590  95,307 مجموع األصول

للثالثة اهشر املنهتية يف 31 مارس

20192018

من األنشطة التشغيلية   /  )13,157( )8,388(صايف النقد )املستخدم يف( 

 )13,157( )8,388(صايف احلركة يف النقد وما يف حمكه

 30,327  19,210 النقد وما يف حمكه يف 1 يناير 

 17,170  10,822 النقد وما يف حمكه يف 31 مارس

قامئة التدفقات النقدية املوحدة متوفرة بالتفصيل عىل املوقع االلكرتوين ملركز إدارة السيولة املالية مالحظة: 

للثالثة اهشر املنهتية يف 
31 مارس

20192018

الدخل من:

 877  132 األستمثار يف الصكوك

 8  47 االستمثارات يف األهسم والصناديق املالية

 56  72 مستحقات لدى البنوك

 96  -   مستحقات المتويل

 16  11 مستحقات املضاربات

املستمثرين  عائد اىل حاميل الصكوك قصرية االجل -  خمصوما مهنا : 
 )483()468(و البنوك

)206(  570 

 68  4 رسوم اخلدمات املرصفية االستمثارية

 330  318 أرباح اإلجارة 

 235  2 أرباح أخرى 

 1,203  118 ايرادات التشغيل 

املرصوفات

 625  643 تاكليف املوظفني 

 192  282 االسهتالك

 181  180 مرصوفات عامة وادارية  

 998  1,105 املرصوفات التشغيلية 

الرحب للسنة قبل خمصص االمضحالل   205  )987(صايف )اخلسارة( 

خلسائر االئمتان  280  -   صايف املسرتدات )البدالت( 

خسائر القمية العادلة غري احملققة من االستمثارات يف الصناديق 
املالية

   -     )285( 

اخلسارة للفرتة  200  )987(صايف الرحب / 

املطلوبات وحقوق املسامهني

املطلوبات                              

 74,271  43,260 مبالغ مستحقة لملستمثرين يف الصكوك قصرية األجل والبنوك   

 1,494  299 مستحقات املوظفني

 678  588 مطلوبات أخرى

 76,443  44,147 مجموع املطلوبات

حقوق املسامهني

 59,039  59,039 رأس املال

 8,282  8,282 احتياطات

 )15,174( )16,161()خسائر مرتامكة(

 52,147  51,160 مجموع حقوق املسامهني 

 128,590  95,307 مجموع املطلوبات وحقوق املسامهني

احتياطات

رأس مال 
احتيايط عاماحتيايط قانوين مدفوع

احتيايط القمية 
العادلة لالستمثار 

مجموع 
مجموع حقوق )خسائر مرتامكة(األحتياطات 

املسامهني

الرصيد يف 1 يناير 2019

صايف اخلسارة للفرتة

 59,039 

- 

 3,881 

- 

 2,226 

- 

 2,175 

- 

 8,282 

- 

)15,174( 

)987( 

 52,147 

)987( 

 51,160  )16,161( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف 31 مارس 2019

 54,141  )13,465( 8,567  2,460     2,226  3,881   59,039الرصيد يف 1 يناير 2018

تعديالت التحول نتيجة لتطبيق معيار احملاسبة املايل رمق 

30 مكا يف 1 يناير 2019
-----)2007()2007(

 52,134  )15,472( 8,567  2,460  2,226  3,881  59,039 إعادة الرصيد يف 1 يناير 2018 

صايف الرحب للفرتة

التغريات املرتامكة يف القمية العادلة  

-

   -

-

   -

-

   -

-

)285( 

-

)285( 

 200 

 285 

 200 

   - 

 52,334  )14,987( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف 31 مارس 2018 

www.lmcbahrain.com املوقع االلكرتوين  info@lmcbahrain.com الربيد االلكرتوين فاكس 17568569 973+   س.ت. 49092 ص.ب. 11567  املنامة مملكة البحرين   هاتف 17568568 973+   مركز إدارة السيولة املالية ش.م.ب )مقفلة( 

هذه القوامئ مت استخالصها من القوامئ املالية املوحدة واليت مت إصدار تقرير هبا دون أي حتفظ من قبل رشكة إرنست ويونغ بتارخي 13 مايو 2019

القوامئ املالية املوحدة متوفرة عىل موقع إدارة السيولة املالية

لقد مت اعمتاد اصدار القوامئ املالية املوحدة من قبل جملس اإلدارة بتارخي 13 مايو 2019

مرخص مكرصف قطاع مجلة إساليم من قبل مرصف البحرين املركزي. مركز إدارة السيولة ش.م.ب )م( 

أمري عبدالغين
عضو جملس اإلدارة

حسان جرار
 رئيس جملس اإلدارة 

عامر صادق
القامئ بأمعال الرئيس التنفيذي

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة
مكا يف 31 مارس 2019 )مراجعة(

الثالثاء11 14 مايو 2019 
9 رمضان 1440

فــي احتفاليــة بفــرع البنــك فــي مجمــع الســيف لمشــاركة العمــالء فرحــة الفــوز، قــدم بنــك 
البحريــن الوطنــي أول جائزة نصف ســنوية لفائز محظوظ بقيمة 250 ألف دوالر عن شــهر 

أبريل 2019 في أولى الجوائز النقدية النصف سنوية من “ادخار الوطني”. 

ومن منطلق مشاركة البنك لعمالئه بلحظات 
الفوز والفرحة، قام البنك بمفاجأة الفائز في 
االحتفاليــة باإلعــالن عــن قيمــة الجائــزة في 
لحظــة تســليمها مــن قبــل مســؤولي البنــك. 
هذا وكانت الجائزة الســخية من نصيب رانا 
محمد حاجي، الذي شكر البنك على خدماته 

الراقية وجوائزه القيمة. 

إدارة  رئيــس  صــّرح  المناســبة،  بهــذه 
بالبنــك   المصرفيــة  الفــروع  وإســتراتيجية 
نبيل أحمد مصطفى: “نحن ســعداء لتقديمنا 
جوائــز نقديــة وفيــرة طوال العــام من خالل 
برنامــج “ادخــار الوطني”، كما نحــث العمالء 
على المشــاركة وإيداع مبالغ أكبر لالستفادة 
البرنامــج  بإحــدى جوائــز  الفــوز  فــرص  مــن 

قــد  التنازلــي  العــد  وأن  خاصــة  المتعــددة، 
بــدأ علــى جائــزة المليــون دوالر نقــدًا وراتب 
أمريكــي  بقيمــة خمســة آالف دوالر  شــهري 
لمــدة خمــس ســنوات والمقدمــة لفائــز واحد 

عن شهر يونيو من هذا العام”. 
يذكر أن ما يميز برنامج “ادخار الوطني” من 
بنك البحرين الوطني هو وجود جوائز نقدية 
للســحب،  التأهــل  وســهولة  شــهريًا،  ســخية 
فــال حاجــة لفتــح حســابات خاصة أو شــراء 
شــهادات للدخــول فــي الســحوبات، للتأهــل 
الشــهرية والنصــف ســنوية  بالجوائــز  للفــوز 

االحتفــاظ  الوطنــي  عمــالء  علــى  يتوجــب 
دينــارا   50 قــدره  شــهري  رصيــد  بمتوســط 
وحســابات  العاديــة  التوفيــر  حســابات  فــي 
أمــا  والشــباب،  باألطفــال  الخاصــة  التوفيــر 
الزبائــن الذين لديهم متوســط رصيد شــهري 
قدره ألف دينار فأكثر في الحســابات نفســها 
فســوف يتأهلــون للفــوز بجميــع الجوائــز بما 
فــي ذلك الجائزة الكبرى وجائزة الحلم التي 
ســيتم اإلعــالن عنهــا فــي وقــت الحــق، ومن 
المتوقــع أن تكــون إحــدى أكبــر الجوائز على 

مستوى المملكة.

“البحرين الوطني” يحتفل بأول فائز ب 250 ألف دوالر من “ادخار” لهذا العام
المنامة - البحرين الوطني
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل
)CR2019 - 64009( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني التقدم 

إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: سلوى حبيب احمد الحواج

االسم التجاري الحالي: بيت الحالقة الرجالي

االسم التجاري الجديد: إينيرجي سيا

قيد رقم: 1-94940

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن لسنة)999( 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة شركة ابس خان ستوديو ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن لسنة)49183( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة أفا اونالين سلوشنز ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السيد/ GHULAM NABI BUTTباعتباره المصفي القانوني لشركة خان ستوديو 
ذ.م.م المس���جلة كشركة ذات مس���ىوؤلية محدودة  بموجب القيد رقم 104586، 
طالبا  إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد/ محمد عادل علي حس���ن المدني باعتباره لمصفي القانوني لشركة شركة 
أفا اونالين سلوش���نز ذ.م.م المس���جلة  كشركة مس���ىولية محدودة بموجب القيد 
رق���م 121221، طالب���ا  إش���هار انته���اء أعم���ال تصفية الش���ركة تصفي���ة اختيارية 
وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون الش���ركات التجارية 

الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

الس���ادة ش���ركة إي���ه إس الدولي���ة ذ.م.م، المس���جلة بموج���ب القيد رق���م 118067، 

طالبين تغيير االسم التجاري من شركة إيه إس الدوليةذ.م.م إلى سيم للمقاوالت 

ذ.م.م

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة سيم للمقاوالت ذ.م.م

القيد: 118067 

 تاريخ: 15/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-65527( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

8/5/2019
)CR2019-63848( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا الس���يدة المعلن���ة أمينة هالل راش���د ال���ذوادي بطلب تحوي���ل المحل 
التجاري التالي: الى السيدة/ هالة محمد حمود فرحان 

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

تق���دم إلين���ا المعل���ن ادناه:هب���ة حس���ن مناح���ي الجمع���ان  بطلب تحوي���ل المحل 
التجاري التالي: الى السيدة/ صبا تسنيم كوثر راجا دولت زر خان 

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

رقم القيد
4-23634

رقم القيد
56081-5

االسم التجاري
مودش بوتيك

االسم التجاري
مطعم قصير الحوربات

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

الش���ركاء في شركة ش���ركة هورايزن للخدمات التجارية ذ.م.م المسجلة بموجب 

القي���د رقم 81375 طالبين تحويل الش���ركة إلى مؤسس���ة فردية لتصبح مملوكة 

م���ن الس���يدهاني احمد ميرزا خليل الحبيش���ي وتعيين نفس���ه للقي���ام بإجراءات 

التحويل

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

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

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

مالكة ش���ركة أميت للمجوه���رات ش.ش.و لمالكتها بارتي باال ديفجي المس���جلة 

بموجب القيد رقم 69768 طالة تحويل الش���كل القانوني للش���ركة المذكورة إلى 

شركة تضامن برأسمال وقدره 50٫000 خمسون ألف دينار، بين كل من:

BHARTI BALA DEVJI .1

AMIT SHANTILAL GHAGHADA .2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )CR2019-22904( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة 
إلى مؤسسة فردية 

القيد: 81375 

 تاريخ: 2/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )60612( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد 
إلى شركة تضامن 

القيد: 69768 

 تاريخ: 13/5/2019

12/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-65462( اعالن رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تق���دم إلين���ا الس���يدة المعلنة ناص���ر صالح  صالح ش���اجره  بطل���ب تحويل المحل 
التجاري التالي: الى السيدة/ حمود علي صالح محمد شاجره 

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

رقم القيد
75726-1
75726-3
75726-4

االسم التجاري
رموز األمل للتجارة العامة

رموز األمل للتنظيفات العامة
رموز األمل الالثاث المنزلي والمفروشات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن لسنة)1111( 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة اي كوست تيم النشطة المكاتب 
الرئيسية او االدارية ذ.م.م لصاحبتها رملة حسن وشريكتها

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد/ رملة حس���ن محمد حس���ن جمعة باعتبارها المصفي القانوني لش���ركة اي 
كوس���ت تيم النشطة المكاتب الرئيس���ية او االدارية ذ.م.م لصاحبتها رملة حسن 
وش���ريكتها المس���جلة كش���ركة ذات مس���ىوؤلية مح���دودة  بموج���ب القي���د رق���م 
101628، طالبا  إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها 
م���ن الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام قان���ون الش���ركات التجاري���ة الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

اعالن لسنة)18863( 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة سكاياليت للتسويق ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السيدة/ لبنى فتحاني باعتبارها المصفي القانوني ل شركة سكاياليت للتسويق 
ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مسىوؤلية محدودة  بموجب القيد رقم 116172، 
طالبا  إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

الثالثاء 14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440 - العدد 3864 12



عرض وطلب
+973 17111502

+973 17580939

  38344464 

Call.

أحمــــد سلمـــان

36744700
جعفــــر النكــــال

36779771
صادق الشاخوري

36026222
عبـــــاس علـــي 

36600656
علــــي ضيـــــف 

36700722
دكتــور محمـــــد

39752929
حسيــــــن علـــي

39442411
أحمـــــد ثامــــــر 

 36799711

COMالتجاري RAالسكني 

 سـعـر
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سلطنة ُعمان تعيد فتح 
سفارتها في العراق

أعلنت سلطنة ُعمان أنها ستعيد فتح 
سفارتها في العراق بعد عقود من اإلغالق، 
في تغريدة لوزارة الخارجية العمانية على 

حسابها بـ “تويتر” ليلة األحد.
وقالت وزارة الخارجية الُعمانية إن هذه 

الخطوة ستسهم في تطوير العالقات بين 
مسقط وبغداد. وأغلقت ُعمان سفارتها في 

العراق بعد الغزو العراقي الذي قاده الرئيس 
الراحل صدام حسين للكويت بالعام 1990.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية في وقت 
سابق أنها تتوقع إعادة سلطنة ُعمان فتح 

سفارتها في العاصمة بغداد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن فتحت المملكة 

العربية السعودية قنصلية جديدة لها في 
بغداد قبل أشهر.

تصاعد التوتر بعد أعمال “تخريبية” على سفن إماراتية وسعودية

بريطانيا تحذر من خطر اندالع نزاع في الخليج

يشتد التوتر في منطقة الخليج غداة إعالن اإلمارات عن تعرض عدد من السفن في مياهها قرب إيران “لهجوم تخريبي”. وعبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي 
هانت أمس االثنين عن قلقه إزاء خطر اندالع نزاع في الخليج بعد ذلك “الحادث”. وقال هانت للصحافيين في بروكسل “نحن قلقون للغاية من خطر نشوب صراع 

بين إيران وأميركيا عن طريق الصدفة مع تصعيد غير مقصود”. وأضاف أنه يجب عدم إعادة إيران مرة أخرى إلى مسار إعادة التسلح النووي.

وأوضح قائاًل “ال أحد يريد أن تمتلك إيران 
السالح النووي”.

مــن جهتــه، قــال وزيــر الخارجيــة األلمانــي 
هايكــو مــاس، أمــس، إننــا ننتظــر مــن إيران 
احتــرام التزاماتهــا. وســنعمل اآلن علــى أن 

تكون آلية التحويالت عمالنية.
وأكد وزير الخارجية األلماني بعد االجتماع 
مع وزيــر الخارجية األميركي مايك بومبيو 
يمثــل  النــووي  االتفــاق  أن  بروكســل  فــي 
دون  يحــول  الــذي  األســاس  لنــا  بالنســبة 
امتــالك إيــران الســالح النــووي، الفتــا “نريد 

تالفي امتالك إيران السالح النووي”.
وتابــع “كنت واضحا فــي الحديث مع مايك 
بومبيــو، إذ أشــاطره القلــق مــن التوتــر فــي 
التصعيــد  دون  الحيلولــة  نريــد  المنطقــة. 
العســكري واالتفاق النووي أساسا لذلك )أي 
لعــدم التصعيــد( وأال تمتلــك إيــران الســالح 
السياســة  مســؤولة  أن  يذكــر  النــووي”. 
فيدريــكا  األوروبــي  باالتحــاد  الخارجيــة 
موغيرينــي، كانت قد حذرت بدورها، أمس 
االثنيــن، مــن مغبــة التصعيــد بشــأن إيــران. 
وأكــدت أن االتحــاد يدعــم تنفيــذ االتفــاق 
النووي الدولي مع إيران دعما كامال، ويريد 
من القوى المتنافسة تجنب أي تصعيد آخر 
بشــأن القضيــة. وعقــب تعــرض ســفن عــدة 
ألعمــال “تخريبية”، وفــق ما أعلنت الرياض 
الخليــج،  فــي  التوتــر  تصاعــد  وأبوظبــي، 
فيمــا عدل وزير الخارجيــة األميركي مايك 
بومبيو خطط جولته للتوجه إلى بروكســل 
المســؤولين  مــع  اإليرانــي  الملــف  وبحــث 
فــي  الحادثــة  هــذه  وتأتــي  األوروبييــن. 
خضــم مرحلــة مــن التوتــر المتصاعــد بيــن 
إيــران والواليــات المتحــدة التي أرســلت 

ســفينة هجوميــة وبطاريــات صواريــخ 
“باتريــوت” إلــى الشــرق األوســط لتعزيز 
قــدرات حاملــة طائــرات وقاذفــات مــن 
طراز “بي 52” أرســلت سابقا إلى منطقة 
الخليــج. وفجــر االثنين أعلنت ســلطات 
نفــط  ناقلتــي  تعــرض  عــن  الســعودية 
لـــ “هجــوم تخريبــي” قبالــة  ســعوديتين 
الســواحل اإلماراتيــة.  فيمــا نقلت وكالة 
وزيــر  عــن  الرســمية  الســعودية  األنبــاء 
المعدنيــة  والثــروة  والصناعــة  الطاقــة 
ناقلتــان  “تعرضــت  قولــه  الفالــح  خالــد 
ســعوديتان لهجــوم تخريبــي وهمــا فــي 
طريقهما لعبور الخليج العربي في المياه 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  االقتصاديــة 
المتحــدة، بالقــرب مــن إمــارة الفجيــرة”. 

وكانــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة قــد 
أعلنــت األحد أن 4 ســفن شــحن تجارية 
مــن جنســيات عــدة تعرضت لـــ “عمليات 
تخريبيــة” فــي مياههــا قبالة إيــران، في 
شــرق إمــارة الفجيــرة، مــن دون تحديــد 
المنفذيــن واصفة الحادث بــاأه “خطير”. 
مــن جانبهــا عبــرت الســلطات اإليرانيــة 
عــن “القلــق” لتعرض ســفن فــي اإلمارات 
ألعمــال “تخريبيــة” وحثــت علــى إجراء 
تحقيــق. وكانــت إيران قــد هددت مرات 
عدة بإغالق هذا المضيق اإلســتراتيجي 
فــي حال حصــول أي مواجهة عســكرية 

في الخليج.
الخارجيــة  أدانــت  الحــق  وقــت  فــي 
التــي  التخريبيــة”  “األعمــال  الســعودية 

اســتهدفت ســفن شــحن تجاريــة قبالــة 
اإلمارات.

وزارة  فــي  مســؤول  مصــدر  وقــال 
اإلجرامــي  العمــل  “هــذا  إن  الخارجيــة 
وســالمة  ألمــن  تهديــدا خطيــرا  يشــكل 
حركــة المالحــة البحريــة، وبمــا ينعكــس 
اإلقليمــي  واألمــن  الســلم  علــى  ســلبا 

والدولي”.
الــدول  لجامعــة  العــام  األميــن  وأدان 
العربيــة أحمــد أبو الغيط بأشــد العبارات 
أن  علــى  مشــددا  التخريبيــة”  “األعمــال 
“هــذه األعمــال اإلجراميــة ُتمثل مساًســا 
خطيــًرا بحريــة وســالمة طــرق التجــارة 
البحــري، ومــن شــأنها أن ترفــع  والنقــل 

مستوى التصعيد في المنطقة”.

عواصم ـ وكاالت

مسقط - أ ف ب

إحدى السفن التي تعرضت للتخريب في خليج ُعمان

أنقرة ـ األناضوللندن ـ وكاالتستوكهولم ـ رويترز

أعلنــت المدعيــة العامــة فــي الســويد أنهــا بصــدد إعــادة فتــح دعــوى اغتصــاب ضــد 
جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس.

وقالت المدعية العامة السويدية، إيفا- ماري 
ممثلــي  إن  صحافــي،  مؤتمــر  فــي  بيرســون 
االدعاء سيستأنفون التحقيقات األولية التي 
أغلقــت العــام 2017 دون توجيه تهم؛ بســبب 
لجوء أســانج إلى سفارة اإلكوادور في لندن، 
مشــيرة إلــى أن الســويد ستســعى إلــى تســلم 
أسانج من السلطات البريطانية. وقبض على 
أســانج فــي بريطانيــا الشــهر الماضــي بعدمــا 
أمضــى 7 ســنوات داخــل ســفارة اإلكــوادور، 
إلــى  أيضــا  المتحــدة  الواليــات  فيمــا تســعى 
تســلمه بتهم تتعلق بكشــف “ويكيليكس” عن 

وثائق ســرية. وأعرب محامي أسانج 
عــن تفاجئه مــن قرار النيابــة العامة 

إعــادة  الســويد  فــي 
التحقيقــات  فتــح 

أســانج،  مــع  األوليــة 
معتبــرا أن هــذا القرار 

“يحــرج الســويد”. وأكــد نيــة أســانج التعــاون 
مــع المحققيــن، إال أنــه أعرب عن خشــيته من 
تســليمه للواليــات المتحــدة. من جهــة أخرى، 
تحريــر  مديــر  هرافينســون  كريســتين  قــال 
موقــع ويكيليكــس إن إعــادة فتــح التحقيــق 
مع أسانج بتهم االغتصاب، ستتيح له فرصة 
لتبرئــة نفســه. وأضــاف هرافينســون أنــه منذ 
اعتقال أســانج في 11 أبريل 2019 مورســت 
ضغــوط سياســية كبيــرة علــى الســويد؛ مــن 
ولطالمــا  معــه  التحقيــق  فتــح  إعــادة  أجــل 
ترافقــت هذه القضية مع الكثير من الضغوط 

السياسية.

وكانت السلطات السويدية  «
أصدرت في العام 2010 مذكرة 

اعتقال بحق أسانج، ووجهت 
إليه اتهامات باالغتصاب 

والتحرش الجنسي بحق امرأتين.

بعد تقليص األماكن التي يحتمل وجود زعيم تنظيم “داعش” فيها من 17 إلى 
4، زعــم خبيــر أمنــي أن يكــون أبو بكر البغدادي موجودا فــي منطقة نائية ببلد 

آخر بخالف سوريا والعراق.

وقلــص مســؤولون األماكــن التــي يحتمــل 
وجــود البغدادي فيهــا إلى 4، بعد أن أصدر 
التنظيــم اإلرهابــي أخيــرا تســجيال مصورا 
دعائيــا يظهر فيه للمــرة األولى منذ نحو 5 

سنوات.
ونقلــت صحيفــة “ديلــي ميــل” البريطانيــة 
أبحــاث  لمركــز  المؤســس  العضــو  عــن 
“براس تاكــس” لتحليل التهديــدات ومقره 
فــرار  ترجيحــه  حميــد،  زيــد  باكســتان، 

البغــدادي مــن مخبئــه فــي ســوريا أو 
العراق، حيث كان التنظيم يســيطر 

على مســاحات واســعة، مرجحا 
أن يكون في أفغانستان.

مــن  صــورة  وباســتخدام 
فيــه  ظهــر  الــذي  الفيديــو 
تســاءل  أخيــرا،  البغــدادي 

األفغانيــة  الحــرب  عاصــر  الــذي  حميــد 
الســوفيتية عن بعض األشــياء فــي الغرفة 
التــي كان يجلــس فيهــا الزعيــم اإلرهابــي، 
قائــال “الحظوا الفــراش والوســائد. هل هو 

بالفعل في أفغانستان؟”.
رئيــس  قــال  الماضــي،  أبريــل  شــهر  وفــي 
إن  عبدالمهــدي  عــادل  العراقــي  الــوزراء 
التنظيــم  فيــه زعيــم  الــذي ظهــر  الفيديــو 

المتشدد، تم تصويره في منطقة نائية.

ولم يحدد عبدالمهدي في أي  «
بلد تقع تلك المنطقة، لكن المستشار 
األمني للحكومة العراقية هشام 

الهاشمي قال إن المسؤولين 
قلصوا األماكن التي 

يحتمل وجود البغدادي 
فيها من 17 إلى 4.

أطلقــت تركيــا أمــس االثنين مناورات “ذئب البحر 2019”، وهي األكبر من نوعها 
في تاريخ البالد وتجري بشكل متزامن في 3 بحار.

وأكدت وكالة “األناضول” أن قيادة القوات 
البحريــة التركيــة تشــرف علــى المنــاورات 
التــي تجري بشــكل فعلي للمــرة األولى في 
البحر األسود وبحر إيجه وشرق المتوسط، 
بمشــاركة 131 ســفينة بحريــة و57 طائــرة 
حربيــة و33 مروحيــة. وأوضحــت الوكالــة 
أن المنــاورات التــي ســتنتهي فــي 25 مايو 
الجاري تنفذ على المســتوى اإلســتراتيجي 
ســيناريوهات  إلــى  اســتنادا  والعملياتــي 
مســتوحاة من فترات األزمــات والتوترات 
الســفن  بعــض  أن  مؤكــدة  والحــروب، 

والطائــرات والمروحيــات المشــاركة في 
المنــاورات “تنــدر رؤيتهــا حتــى فــي 

القوات البحرية المتطورة.
ومــن المقــرر أن تنفــذ ضمــن إطــار 

قصــف  عمليــات  المنــاورات 

من البحر إلى البر إضافة إلى ضرب أهداف 
علــى ســطح المــاء، بمــا فــي ذلــك بواســطة 
طائــرات مســيرة. كمــا تتضمــن المنــاورات 
تدريبــات على الحرب فــوق الماء والحرب 
الدفاعية تحت الماء والحرب اإللكترونية.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي  «
أكار، في معرض تعليقه على 

المناورات، أنها تهدف إلى إظهار مدى 
عزم وإصرار وقدرة القوات البحرية 

التركية على حماية البالد وأمن شعبها، 
والمحافظة على سيادتها واستقاللها 

وحقوقها ومصالحها البحرية، قائال 
“إن أنقرة تتخذ التدابير الالزمة 

كافة؛ من أجل حماية حقوقها في 
شرق المتوسط وقبرص، عالوة 

على مكافحة اإلرهاب داخل البالد 
وخارجها”.

تركيا تطلق أكبر مناورات بحرية في تاريخهاخبير أمني يحدد موقع زعيم “داعش”السويد تشهر قضية االغتصاب في وجه أسانج
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بيروت ـ أ ف ب

أفــادت وكالــة أنبــاء فــارس بخروج 
مظاهــرة فــي حــرم جامعــة طهــران 
فــي  الحجــاب  فــرض  قانــون  ضــد 

البالد.
اشــتباكات  أن  الوكالــة  وأضافــت 
حــرم  داخــل  وقعــت  محــدودة 
بيــن  االثنيــن،  أمــس  الجامعــة، 
معارضي ومؤيدي قانون الحجاب.

“المــوت  بـــ  المتظاهــرون  وهتــف 

للدكتاتــور” في تحــد للحكم الديني، 
كما رددوا هتافات “الطالب يموتون 
رفعــوا  كمــا  يخنعــون”،  ال  لكنهــم 
االختيــار  “حريــة  تقــول  الفتــات 
حقنــا غيــر القابل للتصرف”، حســب 
مصادر للناشــطين. وذكر الناشطون 
عناصــر  اســتدعت  الســلطات  أن 
مــن قــوات الباســيج شــبه النظاميــة 

لتفريق المتظاهرين.

تــدور اشــتباكات عنيفــة بيــن قوات 
النظام وفصائل جهادية أبرزها هيئة 
تحريــر الشــام )جبهة النصرة ســابًقا( 
تســببت  ســوريا،  غــرب  شــمال  فــي 
بمقتــل 35 مقاتــاًل مــن الطرفيــن في 
غضــون 24 ســاعة، وفــق مــا أحصى 
الســوري لحقــوق اإلنســان  المرصــد 

أمس اإلثنين.
الشــام  تحريــر  هيئــة  وتســيطر 

علــى  أخــرى  جهاديــة  فصائــل  مــع 
حلــب  وأريــاف  إدلــب  محافظــة 
الغربــي وحمــاة الشــمالي والالذقيــة 

الشمالي الشرقي. 
وتتعــرض المنطقة منذ نهاية الشــهر 
وروســي  ســوري  لقصــف  الماضــي 
كثيــف، علــى الرغــم مــن أن المنطقة 
مشــمولة باتفــاق روســي تركــي تــم 

التوصل إليه العام الماضي.

احتجاجات في جامعة طهران ضد قانون الحجاب

35 قتيال في اشتباكات بين النظام والفصائل بإدلب

قال المبعوث األميركي لشؤون  «
إيران براين هوك إن إدارة الرئيس 

األميركي دونالد ترامب غير قلقة من 
احتمال حرب مع إيران، وتريد صفقة 

جديدة معها. وأضاف في تصريح 
لصحيفة “صنداي تايمز” البريطانية 

أن إدارة ترامب ال تشعر بالقلق من 
نشوب صراع مع إيران، مشيرا إلى 

أن اإلجراءات األميركية هي مجرد 
رد على “العدوان اإليراني”. وأوضح 
هوك أن “كل ما نقوم به دفاعي”، 

مضيفا أن “إيران ال تزال الراعي 

الرئيس لإلرهاب في العالم. وإذا 
كانوا يتصرفون بهذه الطريقة دون 

سالح نووي، تخيل كيف سيتصرفون 
في حال امتلكوا سالحا نوويا”.

إدارة ترامب غير قلقة من احتمال حرب مع إيران

غزة ـ وكاالت الخرطوم ـ وكاالت

حذر منســق األمم المتحدة الخاص لعملية الســالم في الشــرق األوســط نيكوالي مالدينوف، من أن الفرصة المتاحة لتفادي حرب 
شاملة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة هي “األخيرة”.

بتصريــح  االثنيــن،  أمــس  مالدينــوف  وأدلــى 
صحافــي عقــب عودتــه إلــى غــزة، حيــث زار 
مجمــع ناصــر الطبــي فــي خــان يونــس جنوب 
الطاقــة  مشــروع  علــى  لالطــالع  القطــاع؛ 
الصحــة  منظمــة  قبــل  مــن  المنفــذ  الشمســية 
العالمية، حيث أكد أهمية الحفاظ على الهدوء 
حول القطاع، داعيا جميع األطراف إلى القيام 
بأدوارهــا كــي ال تنهــار االتفاقــات المبرمــة فــي 
األيام المقبلة. وأشــار المبعــوث األممي إلى أن 
نهايــة األســبوع الماضي شــهدت أقــرب فرصة 
النــدالع حــرب جديــدة بيــن الطرفيــن، مؤكــدا 
التهدئــة  رغــم  قائمــا  يــزال  الخطــر ال  هــذا  أن 
الهشــة، وأعــرب عن أمله فــي أن يكون الجميع 
قــد أدركــوا أن “أي مواجهــة مقبلــة يمكــن أن 
ذلــك، يســتعد  إلــى  تكــون وشــيكة وقاســية”. 
المتوقعــة  للمظاهــرات  اإلســرائيلي  الجيــش 

علــى الحــدود اإلســرائيلية مــع قطــاع غزة في 
ذكــرى “يــوم النكبــة”، الــذي يصــادف األربعــاء 
المقبــل، والموافق 15 مايو. وأشــارت صحيفة 
“يســرائيل هيــوم”، إلــى أنــه “مــن المتوقــع أن 

يعــزز الجيــش اإلســرائيلي قواته فــي الجنوب 
قبــل يــوم غد األربعاء”، خصوصــا في المناطق 
المحاذية للسياج الفاصل مع غزة؛ تحسبا لكل 

طارئ في ذكرى النكبة.

قال النائب العام السوداني في بيان أمس االثنين إنه وجه للرئيس المخلوع عمر البشير وآخرين اتهامات باالشتراك والتحريض 
على قتل متظاهرين.

وكان النائــب العام أمر هذا الشــهر باســتجواب 
األمــوال  غســل  بتهــم  يتعلــق  فيمــا  البشــير 
وتمويل اإلرهاب. ولم يدل البشير بأي تعقيب 
منــذ اإلطاحــة بــه واعتقالــه فــي 11 أبريل. من 
جانــب أخــر، أعلــن المتحــدث باســم المجلــس 
العســكري االنتقالــي الســوداني شــمس الديــن 
الكباشــي، فــي ختــام مباحثــات مــع المعارضــة 
بشــأن العمليــة االنتقاليــة، أنه تــم التوصل إلى 

اتفاق بشأن هيكلية سلطة انتقالية مدنية.
فــي  المباحثــات جــرت  الكباشــي أن  وأضــاف 
أجواء إيجابية، إذ ناقش الطرفان أيضا، أمس 
االثنين، موضوع مستويات الحكم ومؤسسات 
التفــاوض  أن  إلــى  مشــيرا  االنتقاليــة،  الفتــرة 
بشــأن نســب التمثيــل فــي المجلــس الســيادي 
والمجلــس التشــريعي ســيتم اليــوم الثالثــاء. 
واســتأنف المجلس العسكري االنتقالي الحاكم 

في السودان حاليا وقادة الحركة االحتجاجية 
مناقشاتهم الحاسمة، أمس االثنين، بشأن نقل 
الحكم إلى سلطة مدنية بعد أيام من الجمود.

فيــه  فــي وقــت واصــل  المحادثــات  وجــاءت 
القيــادة  مقــر  خــارج  االعتصــام  المتظاهــرون 

الخرطــوم، متعهديــن  للجيــش وســط  العامــة 
بإجبار المجلس العســكري على تسليم السلطة 
للمدنييــن، بعد أن أعلــن المجلس عزل الرئيس 
أبريــل   11 فــي  الســلطة،  عــن  البشــير  عمــر 

الماضي.

الجيش اإلسرائيلي عند حدود قطاع غزة  متظاهرون يطالبون بمجلس انتقالي في العاصمة الخرطوم )أ ف ب(

قطــاع حــدود  عنــد  قواتــه  يعــزز  اإلســرائيلي  الجيــش  االتفاق على هيكلية السلطة المدنية االنتقالية في السودان
حرب جديدة على غزة قد تكون وشيكة وقاسية اتهام البشير بالتحريض على قتل المتظاهرين
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“إبراهام لينكون” تســتطيع طائراتها قصف إيران من بحر العرب أو البحر 
المتوسط أو أماكن أبعد، وطائرات B52-H الضخمة كانت تقلع من أوروبا 
وتقصــف بغــداد وتعــود بعــد ســاعات، بــل كانــت تقلــع أحيانًا مــن فلوريدا، 
فكيــف تضــع أميركا أربعًا منها في “العديد”، وُتدخل لينكون - وغيرها مما 
هــو قــادم - إلــى الخليج؟ وهي تعلم أن هذا ســيجعلها هدفًا ســهالً للقوات 
اإليرانية؟ إنه استعراض القوة والثقة الكاملة، وهي أعلى درجات التحدي، 
كمــن يفتــح صــدره ويقــول: “اضغط على الزنــاد إن كنت رجــالً”. ألول مرة 
يلقــى النظــام اإليراني أميركا وجهًا لوجه، بعدما كان يوخزها عبر وكالئه، 
فــإذا اندلعــت هــذه الحــرب ســتخرج كل الثــارات األميركيــة، مــن احتجاز 
الدبلوماســيين إلى قتل رجال المارينز وباقي االغتياالت في بيروت، إلى 
تفجيــر الخبــر، إلــى إيواء بعض عناصــر القاعدة بعد 11 ســبتمبر، إلى قتل 

األميركيين في العراق، وباقي العمليات في أفريقيا وأميركا الالتينية. 
إن العنــاد اإليرانــي ليــس نابعــًا مــن المبــادئ التــي تدعيها، ففي عــز الثورة 
أســلحة  إيــران  اشــترت  وإســرائيل  ألميــركا  المــوت  وهتافــات  اإليرانيــة 
أميركيــة بمعاونــة مباشــرة مــن إســرائيل وظلت تســتلم دفعاتهــا لمدة 13 
شــهرًا، ولــوال فضيحــة “إيران كونتــرا” لما علم أحد بما كان يجري! مشــكلة 
إيــران اليــوم أنهــا بعد حياكة ســجادتها فــي المنطقة ألربعين ســنة جاءت 

أميركا لتقول لها عليك حرقها، وفورًا.
هــل تريــد أميــركا إســقاط النظــام كما يعتقد بعــض أصحابنا فــي الخليج؟ 
بالطبع ال، هذا النظام رغم أضراره الجانبية ألميركا وإسرائيل، إال أنه أدى 
دورًا رائعًا لهما في كونه أصبح العدو والتهديد األول لبعض الدول العربية 
بينمــا ظهــرت إســرائيل مســالمة مقارنــة به، فبعــد أن كان العرب يخشــون 
التوســع اإلســرائيلي مــن النهــر إلــى النهــر، وبعــد أن كانوا كتلــة واحدة في 
الســبعينات ضــد إســرائيل، أصبــح جــل العــرب اليــوم يدركــون التهديــد 

اإليراني لهم سواء بدرجة أولى أو ثانية.

من ناحية أخرى هذا النظام أدى لمكاسب أميركية بوجود قواعد  «
وارتفاع نسبة بيع السالح، وهذه استراتيجية معروفة في االنتشار 

العسكري األميركي، وكمثال القواعد والحماية في اليابان خوفًا من 
الصين، وفي كوريا الجنوبية خوفًا من الشمالية، وفي أوروبا خوفًا 

من روسيا... وهكذا، وهي حماية ضد تهديد حقيقي، أيضًا من ناحية 
عسكرية إسقاط النظام ال يتم إال بقوات برية.

الجليــة،  الحســنة  والنوايــا  المبذولــة،  للجهــود  الشــديد  تقديــري  مــع 
العــون والمســاعدة  يــد  الخيــر، ومــد  فــي فعــل  والرغبــات الصادقــة 
للمحتاجيــن، وابتــكار كل مــا قــد يهــب األجــر والثــواب، خصوصــا في 
شــهر الخيــر، شــهر المغفــرة، شــهر الكــرم، شــهر يضاعــف فيــه الثواب، 
وتــزداد فيــه الخيرات، وتعم البــركات، إال أن تقديم الفطور للصائمين 
فــي الشــوارع عنــد إشــارات المــرور، طريقــة لهــا مآخــذ عديــدة يجب 
الوقــوف عندهــا والتمعــن فيهــا؛ ففــي حقيقــة األمــر، رغــم التنســيق 
المفتــرض مــع اإلدارات الحكوميــة المعنية، فإن هــذا العمل الذي تراد 
بــه خدمــة الناس والحصول على األجــر والثواب، قد يعرض القائمين 
عليــه للخطــر المــروري، وقــد يــؤدي إلى بعــض االزدحام فــي أحايين، 
وإن كانــت قليلــة، كمــا أن مرتــادي الطريــق ممن يســتقلون ســياراتهم 
في طريقهم إلى مقاصدهم ليسوا الفئة التي ينبغي أن تستهدف في 
توزيــع الفطــور، وإن افترضنا اتصافه بالبســاطة، فاألولى أن تســتثمر 
هــذه الجهــود فــي طرق أبــواب ســكن الفقــراء والمحتاجيــن، وتقديم 

الفطور إليهم، ال استثمارها في طرق نوافذ المارة بالسيارات.

ال خالف في أن هذه المبادرات نقية بنقاء أصحابها، ولكن من  «
باب األولى أن نوجه هذه الجهود ألشخاص أكثر حاجة، وألجر 

أعظم، وأال تحول هذه الطريقة إلى طريقة اعتيادية سنوية، توجه 
إلى من ال تشير، ال زمانًا وال مكانًا وهيئًة، حالته إلى العوز، وهو 

اقتراح أرجو أن يؤخذ برحابة صدر، والكل حر في الطريقة التي 
يراها مناسبة لعمل الخير، فاالحترام لجميع اآلراء، وال أرى أن ما 

تقوم به هذه المجموعات خطأ ال سمح الله، لكن الرأي في أن 
هناك أبوابا من األولى أن تطرق قبل أن يعلو األذان!.

أميركا وإيران وأسئلة الحرب )1(

قبل أن يعلو األذان

حدود التصعيد بين واشنطن وطهران
عجــت األيــام الماضيــة بالتصريحــات والمواقــف 
الواليــات  بيــن  العالقــة  صعيــد  علــى  المتناقضــة 
المتحــدة األميركيــة وإيــران، ففــي الوقــت الــذي 
أكــدت فيــه المتحدثــة باســم البيت األبيض ســارة 
ســاندرز أن الواليــات المتحــدة ال تريــد حربــا مــع 
إيــران، وأن ال أحــد يســعى إلــى خــوض حــرب من 
أي نــوع، مــع أي طــرف آخــر، إال أنهــا تركــت البــاب 
مفتوحا الحتماالت أخرى بإشارتها إلى أن الرئيس 
ترامــب ال يزال متمســكا بالموقــف األميركي تجاه 
إيــران دون أن توضــح مــا هــو هذا الموقــف لتبقي 
لــكل  ســعتها  علــى  والتكهنــات  التخمينــات  علــى 

السيناريوهات.
وفــي الوقــت الذي اتخذت فيه واشــنطن خطوات 
انــدالع  بقــرب  توحــي  األرض  علــى  تصعيديــة 
الحــرب وخصوصــا مــع تهديــدات إيــران بإغــالق 
مضيــق هرمــز، ومــن بينهــا قيــام واشــنطن بنشــر 
حاملة طائرات وســفن قاذفة في الشرق األوسط، 
ثــم إعــالن ترامــب فــي الذكــرى الســنوية األولــى 
النســحاب واشــنطن مــن االتفــاق النــووي المبــرم 
مــع إيــران فــرض عقوبــات ضــد صناعــات الحديــد 
والصلــب واأللمنيــوم والنحــاس اإليرانيــة، مهــددا 
بعقوبات إضافية ما لم تغّير إيران ســلوكها بشــكل 

جذري.
مــع  الخطــوات  هــذه  تزامنــت  بالمقابــل،  أنــه  إال 

تصريحــات تبعــد الوصــول بســقف التوقعــات إلى 
وقــوع هــذه الحــرب، إذ قــال برايــان هــوك، الممثل 
األميركــي الخاص إليران، إن أي هجوم من جانب 
فــي  حلفائهــا  أو  األميركيــة  القــوات  علــى  إيــران 
الشــرق األوســط ســُيقابل بالقــوة، مؤكــدا “ال نريــد 
حربــا مــع إيــران، لكننــا ســنواصل ممارســة أقصــى 
ضغــط ممكــن عليها إلى أن تغير ســلوكها”، وهو ما 
يشــير إلــى أن نشــر حاملــة الطائــرات هــو مــن باب 

االحتياط والتحسب للفعل اإليراني.
العقوبــات  يعلــن  وهــو  نفســه  األميركــي  الرئيــس 
الجديــدة علــى إيــران أبــدى رغبتــه بالتفــاوض مع 
اإليرانيين، قائال: “أتطلع إلى لقاء قادة إيران يوما 
مــا؛ مــن أجــل التوّصــل إلــى اتفــاق )نــووي جديــد( 
وإلى “اّتخاذ خطوات تعطي إيران المستقبل الذي 

تستحق”.

بظني أن هذا التصريح لترامب رسم معادلة  «
العالقة بين واشنطن وطهران وكشف أن 

سيناريو الحرب ربما يكون غير موجود على 
هذه المعادلة، وأن الضغوط المتتالية تهدف 
إلى التفاوض على اتفاق نووي جديد يتماشى 
مع رؤية ترامب ويجعل من الواليات المتحدة 
مستفيدا مهما منه وليس مجرد شاهد عليه 

وراع له.
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خالد النزر

علي الصايغ

Ali.alsayegh15 
@gmail.com

Ata2928@gmail.com

عطا الشعراوي

“الفترة الماضية حملت  «
تصريحات ومواقف متناقضة 

تركت الباب مفتوحا لكل 
السيناريوهات”.
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كرة السلة... لم تعد 
نشاطا عاديا

عندمــا يتــم تحديــد معالــم الخطــة بصورتهــا الواعيــة الســليمة ويســير 
العمــل وفــق أســس وقاعــدة صلبــة حتمــا ســنصل إلــى درجــة الكمــال، 
فالعمــل المنظــم المبنــي علــى إدارة صحيحــة يكــون مالزمــا لــكل نجاح، 
ومــن هنا نســتطيع القول إن نشــاط لعبة كرة الســلة فــي البحرين أصبح 
مميــزا واإلقبــال الجماهيــري الكبيــر علــى مســابقتي الــدوري والــكأس 
دليل على مشــروع كبير يقوده ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة 
رئيــس االتحــاد البحريني لكرة الســلة الذي اســتطاع بالبرامج واألســس 
والقواعــد الســليمة أن يحــدث تغييرا جذريا ليس في النشــاط فحســب، 
إنمــا فــي عقليــة النــاس العادييــن الذين ال يتابعــون كرة الســلة ويميلون 
بطبيعــة الحــال إلــى اللعبــة الشــعبية األولــى كرة القــدم، وأنا أحــد أولئك 
النــاس، لكــن عندما تغيــرت األرقام والــدالالت وأصبح دوري كرة الســلة 
قويا والمنافســة على أشــدها، والصاالت مليئة بالجماهير، جاء االهتمام 
الكبير بمشــاهدة ومتابعة اللعبة وتشجيع ومؤازرة فريقي “الرفاع” بطل 
كأس خليفة بن ســلمان لكرة الســلة، بل فتحت عقلي لمعرفة المزيد عن 

قوانين كرة السلة.

ليــس مــن الســهل أن تغيــر عقلية جماهيــر متعلقة بلعبة معينــة، كان من 
الممكــن االكتفــاء بعشــاق لعبــة كــرة الســلة ومواصلــة الموســم الرياضي 
كالمعتــاد، لكــن يحســب لســمو الشــيخ عيســى بن علــي تقريــب لعبة كرة 
الســلة للجميــع وجعلهــا “محببــة” وكل الدالئل والمؤشــرات واضحة، من 
الحضــور الجماهيــري الالفــت للنظــر، وقوة الدوري وشراســة المنافســة، 
والنقل المباشــر للمباريات، وشــكل وجوهر المســابقات بصورة عامة، ما 

يعتبر بال شك قوة الدفع الدائم للرياضة البحرينية.
لقــد وضــع ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي اللعبــة فــي مكانهــا الصحيــح، 
وأخــذ بأســلوب التقنيــة والعلم واإلدارة الســليمة المســتندة على أســس 
ومنطلقــات علميــة وعمليــة، فتغيــرت النظــرة إلــى اللعبة، وأولــى الناس 
عنايــة كبيــرة بها، وتوســعت حركة الجماهيــر والمتابعين، وكل ما تحقق 

من إنجازات لكرة السلة البحرينية أكبر من أن يستوعبه هذا العمود.

ما أود اإلشارة له هو أنه لم تعد لعبة كرة السلة عند الكثير من الناس  «
نشاطا عاديا مثل السابق، بل أصبحت اآلن نشاطا كبيرا يستحق 

المتابعة بكل جدارة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

جاللة الملك بالقاهرة
العالقــات البحرينيــة المصريــة تعــد نموذجــا للعالقــات األخويــة العميقــة ألنهــا 
مبنية على أســس ســليمة واحترام متبادل بين قادة البلدين، وأهم ما تتميز به 
العالقــات البحرينيــة المصريــة أنها ال تتأثــر بأية تغيرات تحــدث داخل البلدين 
الشــقيقين أو حتــى علــى مســتوى العالم أو على مســتوى المنطقــة التي نعيش 

فيها، وزيارة جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
إلى مصر الشقيقة ولقاؤه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه األيام تؤكد 

أن هناك اتفاقا تاما على كل القضايا التي تهم األمة العربية كلها.
مصــر الشــقيقة تقــدر البحرين وقيادتها الرشــيدة والبحرين تعــرف فضل مصر 
الشــقيقة فــي الماضــي والحاضر، وهذا هو الســر وراء الــدفء الدائم الذي يلف 

العالقات بين البلدين والقيادتين.
وليــس هنــاك مجــال مطلقــا للمراهقــة السياســية فــي العالقــات بيــن البلديــن 
المصــري  الشــعبين  بيــن  واالندمــاج  االحتــرام  لحالــة  فقــط  ليــس  الشــقيقين، 
والبحرينــي، لكــن أيضــا بســبب حكمــة ورشــد القيــادات التــي تقــود البلديــن 

الشقيقين.
ولقــد تشــابهت الظــروف التــي مــر بهــا البلدان الشــقيقان خــالل الســنوات التي 
مضــت إلــى حــد كبيــر، رغم اختــالف األســباب والتكتيــكات واختــالف أطراف 

المؤامرة، لكن هللا سلم وانتصر البلدان الشقيقان على كتائب الشر التي أرادت 
نشر الخراب والدمار. 

جاللــة الملــك المفــدى حمــد بــن عيســى آل خليفة اســتطاع بحكمتــه وثباته أن 
يقــود ســفينة البحريــن إلى بر األمــان وأثبت للعالم والشــعب البحريني أنه كان 
وال يزال الملك األب الذي ال يفرق بين أبنائه ويمنع كل أسباب الشقاق والفتنة 

التي قد تصيبهم.

وفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي قائد عظيم بكل ما تعنيه الكلمة، فقد  «
تحمل هو وجيش مصر العظيم ما ال يتحمله غيره في سبيل حفظ مصر 
وشعبها رغم كم الحرائق ليس فقط في الداخل لكن على كل حدود مصر، 

فهناك حرائق في الغرب وحرائق في الجنوب وهناك من يسعى إلشعال 
حرائق في البحر المتوسط، ومع ذلك يمضي الرجل إلى األمام بجسارة 

وقوة فيعطي األمل للجميع أن مصر ستبقى سندا وعمقا ألمتها العربية. 
إنني أشعر بالسعادة والفخر واالطمئنان لهذه المودة العميقة والحفاوة 

المتبادلة التي ال يخطؤها أحد بين جاللة الملك وفخامة الرئيس عبدالفتاح 
السيسي، ومصر كانت وستبقى بإذن الله عمقا وسندا لشقيقاتها العربيات 

رغم أنف الكارهين الذين يطعنون األمة في ظهرها.

بثينة خليفة قاسم

14 مايو 2019 الثالثاء
9 رمضان 1440

B7747@hotmail.com
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قــام محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفة بزيــارة إلى 
مهرجــان ناصــر بن حمد الرمضاني الشــعبي في مدينة عيســى الرياضيــة بالرفاع، حيث 

شهد سموه منافسات المهرجان الذي يستمر حتى التاسع عشر من الشهر الفضيل.

وكان في اســتقبال ســموه فور وصوله مقر 
المهرجــان، رئيس لجنــة رياضات الموروث 
الشــعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية 
خليفــة القعــود، وأميــن ســر لجنــة رياضات 
المــوروث الشــعبي محمــد جناحــي، وعــدد 
من رؤساء اللجان المختلفة في المهرجان.

علــي  بــن  خليفــة  الشــيخ  ســمو  وتجــول 
الشــعبية  األلعــاب  مواقــع  فــي  خليفــة  آل 
يتضمنهــا  التــي  المختلفــة  واإللكترونيــة 
المهرجــان، حيــث اســتمع ســموه إلى شــرح 
واف عــن أهــداف هــذا المهرجــان واأللعاب 

التي يشتمل عليها وآلية المنافسات.

وبهذه المناســبة، قال رئيس لجنة رياضات 
المــوروث الشــعبي خليفة القعــود إن زيارة 
ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي آل خليفــة 
محافــظ الجنوبية يدل على اهتمام ســموه 
تقــام  التــي  كافــة  واألنشــطة  بالفعاليــات 
فــي المحافظــة، مؤكــدا أن ســمو محافــظ 
الجنوبيــة من الداعميــن لمهرجان ناصر بن 
حمــد الرمضانــي الشــعبي ولكافــة فعاليات 

لجنة رياضات الموروث الشعبي.
والدعــم  الزيــارة  بهــذه  القعــود  وأشــاد 
محافــظ  ســمو  يقدمهــا  التــي  والمســاندة 

الجنوبيــة، منوهــا بجهــود ســموه الحثيثــة 
فــي ســبيل العمــل علــى تقديــم حزمــة مــن 
المحافظــة  ألهالــي  التنمويــة  الخدمــات 

الجنوبية.
الزيــارة  بهــذه  القعــود   وقــد أشــاد خليفــة 
الميمونــة مــن جانــب ســمو الشــيخ خليفــة 
بــن علــي آل خليفــة، مشــيرا إلــى أن ســموه 
التعــاون  تحقيــق  علــى  دائمــا  حريــص 
المشــترك بيــن المحافظة وبقيــة القطاعات 
فيــه خيــر وصــاح  لمــا  والخاصــة  العامــة 

للوطن والمواطنين.

  جانب من زيارة سمو محافظ الجنوبية

القعـــود يشـــيد بدعـــم ســـموه أنشـــطة وفعاليـــات المـــوروث

سمو محافظ الجنوبية يزور مهرجان ناصر بن حمد 16

اســتطاعت متســابقة فريــق البحريــن للتحمــل 13 هولــي لورانــس أن تفوز 
ببطولة آســيا والمحيط الهادئ 70.3 التي أقيمت في فيتنام بعطلة نهاية 
األســبوع الماضــي، وكســرت لورانــس خــال انتصارهــا الرقــم القياســي 
الســابق الــذي تم تحقيقه علــى هذا المضمار، حيث أنهت الســباق في زمن 
4:04:41، متقدمــًة بســت دقائق عن أقرب منافســاتها، وهــذا اللقب القاري 
هو الثالث على التوالي لورانس التي حققت لقبي بطولتي الشرق األوسط 
للرجل الحديدي 70.3 في البحرين، وبطولة شمال أميركا للرجل الحديدي 

70.3 األسبوع الماضي. 

فــي األثنــاء، تراجــع زميلهــا فــي الفريق 
تيرينــزو بــوزون فــي الســباق ذاتــه مــن 
بعــد   16 الـــ  للمركــز  الخامــس  المركــز 
مــن  لثقــب.  دراجتــه  عجلــة  تعــرض 
جهتــه، اســتطاع بيــن كانوتيــه أن يفــوز 
بالميداليــة الفضية في ســباق تشــينغدو 
ضمــن سلســلة كأس العالــم للترايثلــون، 

والذي أقيم في الصين. 
الوحيــدة  البطولــة  هــي  العالــم  وكأس 
خالهــا  يقــام  التــي  الترايثلــون  فــي 
ســباق مــزدوج، يعقد على مــدى يومين، 
تشــمل  تأهيليــة  ســباقات  ويتخللــه 
كلــم  و20  ســباحة،  متــرا   750 ســباق 
ويقــام  جريــا،  كلــم  و5  الدراجــة،  علــى 
خــال اليوم األخير من البطولة الســباق 

علــى مقعــد  كانوتيــه  النهائــي، وحصــل 
أن  اســتطاع  وبعدهــا  تلقائــي،  مؤهــل 
يتفوق على المتســابق الكندي أليكسس 
ليباج ببعض ثوان، ليحقق المركز الثاني 

في البطولة.   
أردت  “لقــد  الســباق:  إنهائــه  بعــد  وقــال 
أن أبــذل كل مــا بجهدي اليــوم وتحقيق 
نتيجــة إيجابية. أنا أحب التســابق على 
مثل هذه المسافات”. وأضاف: “لقد كان 
ســباق الســباحة ســريع للغاية، فيما جاء 
ســباق الدراجــة متقــارب كنــت خائًفا أن 
أشــعر بثقــل برجلي في ســباق الدراجة، 
ولكن جرى كل شــيء على ما يرام، وأنا 
ســعيد بالميداليــة الفضيــة علــى منصــة 

التتويج”.

“البحرين للتحمل” يفوز ببطولة آسيا والمحيط الهادئ

التعــاون المشــترك مــا بيــن االتحــاد العربــي للصحافــة الرياضيــة واالتحــاد األفريقــي لكــرة القدم  
)الكاف( كان العنوان الرئيسي للقاء الذي عقد في القاهرة ليلة أمس األول وجمع رئيس االتحاد 
األفريقــي أحمــد أحمد الذي اســتقبل فــي مكتبه رئيس االتحاد العربــي للصحافة الرياضية محمد 
جميل عبد القادر وحسن خلف هللا النائب األول لرئيس االتحاد عن قارة إفريقيا والدكتور تركى 
العــواد النائــب األول لرئيــس االتحــاد عــن قــارة آســيا .. إلــى جانــب تحقيــق المكتســبات العديــدة 
لإلعــام الرياضــي العربــي خال إقامة بطولة كأس األمم اإلفريقية التي تســتضيفها مصر خال 

الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين. 

 حيــث رحــب أحمــد أحمد بوفد االتحــاد العربي 
للصحافــة الرياضيــة فــي القاهــرة وأعــرب عــن 
اســتعداده التــام لتعــاون االتحــاد اإلفريقــي مــع 
 22 نحــو  يضــم  أنــه  الســيما  العربــي،  االتحــاد 
دولــة. وكلــف أحمد أحمد ســكرتير عــام االتحاد 
األفريقي لكرة القدم معاذ حجي، بسرعة متابعة 
مشــروع التعــاون مع االتحــاد العربــي للصحافة 
الرياضيــة، ومــن جانبه أعرب محمــد جميل عن 

ســعادته بحفــاوة االســتقبال، وقــال كان اللقــاء 
مثمًرا للغاية بعد االتفاق على توقيع بروتوكول 
التعاون في أقرب وقت والذي سيتضمن تعاون 
مشــترك في مجاالت عديدة تخدم الصحافيين 
العرب باإلضافة إلى االتفاق بين االتحاد العربي 
والــكاف لتســهيل مهمــة الصحافييــن العرب في 
كأس األمــم اإلفريقيــة التــي تســتضيفها مصــر. 
بدوره، أكد حســن خلف هللا أن اللقاء مع رئيس 

االتحــاد اإلفريقــي جــاء فــي وقتــه لدفــع العمــل 
المشترك مع االتحاد العربي خال الفترة المقبلة 
لخدمة الصحافيين العرب من خال العديد من 
الــورش والبرامــج التدريبيــة. ومــن جانبــه، أكــد 
الدكتور تركي العواد أن االتحاد العربي حريص 
علــى تحقيــق انطاقــة قوية من خــال التعاون 
مــع الهيئــات الرياضية القاريــة والدولية وكانت 
البدايــة مــع الــكاف، وأضــاف أن تحمــس رئيس 
الكاف للتعاون مع االتحاد العربي يدعو للتفاؤل 
الشديد بتنفيذ برامج مثمرة للصحافيين العرب 
فــي المســتقبل .. هــذا وســيواصل وفــد االتحاد 
العربي للصحافة الرياضية الذي بدأ سلســلة من 
النشــاطات خــال تواجده في مصــر لقاءاته مع 
كبار المسؤولين الرياضيين والجهات اإلعامية 
لمــا فيــه  المختلفــة بهــدف التنســيق والتعــاون 

مصلحة اإلعام الرياضي العربي.

مديرية اإلعالم والتوجيه المعنوي

انطلقت مســاء أمس األحد 12 مايو 2019م 
البطولــة  ضمــن  الثانيــة  الجولــة  منافســات 
الرابعــة  للضبــاط  القــدم  لكــرة  الرمضانيــة 
والمقامــة تحت رعاية ســمو النقيب الشــيخ 
بالمدفعيــة  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  محمــد 
الملكيــة، حيــث تعــادل فريق وحدة هندســة 
الميــدان الملكيــة مــع فريــق الدفــاع الجــوي 
المبــاراة  فــي  منهمــا  لــكل  بهدفيــن  الملكــي 
األولــى ضمــن مباريــات المجموعــة األولــى، 
وقــد أحــرز أهــداف فريــق هندســة الميــدان 
الملكيــة كل مــن الاعبيــن عبــدهللا بوعــاي 
وعلــي النعار، وســجل للدفاع الجوي الملكي 
الاعبيــن إبراهيــم حافــظ ومحمــد الســندي 
العــب  أفضــل  لقــب  األخيــر  حقــق  والــذي 
فــي المبــاراة. وفــي المبــاراة الثانيــة وضمن 
نفــس المجموعة فــاز فريق الحــرس الملكي 

علــى فريــق معســكر الصمــان بنتيجة ســبعة 
أهــداف مقابل ال شــيء، حيــث أحرز أهداف 
فريــق الحرس الملكي كل من الاعب راشــد 
حمــد  مبــارك  والاعــب  هدفيــن،  النعيمــي 
راشــد،  جمعــة  والاعــب  هدفيــن،  النعيمــي 

محمــد  والاعــب  مذكــور،  ربيعــة  والاعــب 
حمــد  مبــارك  الاعــب  وحصــل  الســبيعي، 
لقــب  علــى  الملكــي  الحــرس  مــن  النعيمــي 
أفضــل العــب فــي المبــاراة، وتــم فــي هــذه 

البطولة استخدام تقنية الفار.

من المباريات

انطالق الجولة الثانية للبطولة الرمضانية الكروية الرابعة للضباط
الحرس الملكي يكتسح معسكر الصمان

أحمد مهدي

سبورت
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النادي األهلي

قــّرر النــادي األهلــي خــال االجتمــاع 
برئاســة  التنفيــذي  لمكتبــه  األخيــر 
نائــب رئيس مجلــس اإلدارة فريد طه 
الشــهابي إعادة تشــكيل كافة األجهزة 
اإلداريــة والفنية لجميع الفرق بالنادي 
علــى أن يتــم وضــع التشــكيل الجديد 
الجديــد  للموســم  األلعــاب  ألجهــزة 
)2019/2020( خــال االجتماع القادم 

لمجلس إدارة النادي.   
هــذا وقــام رئيــس وأعضــاء المكتــب 
والتقديــر  الشــكر  بتوجيــه  التنفيــذي 
والفنيــة  اإلداريــة  األجهــزة  لجميــع 
لجميــع األلعاب التي عملت وســاهمت 
الموســم  خــال  القيمــة  بجهودهــا 
ــا التوفيــق والنجــاح  المنصــرم، متمنيًّ

للجميع.

األهلي يعيد 
تشكيل األجهزة

ودع ممثل المملكة فريق المالكية مســابقة كأس االتحاد اآلســيوي لكرة القدم، بعد خســارته من العهد اللبناني بهدفين مقابل واحد، في 
المباراة التي جمعت الطرفين، أمس، على استاد مدينة شمعون ببيروت، ضمن منافسات الجولة ٦ للمجموعة الثالثة.

البــري.   عيســى  المالكيــة  هــدف  وســجل 
وتجمــد رصيــد المالكيــة عنــد ٨ نقــاط، فيما 

تأهل العهد متصدرا برصيد ١٤ نقطة.

لقاء النجمة

المملكــة  ممثــل  يختتــم  أخــرى،  جهــة  مــن 
فريــق النجمة مبارياته في دور المجموعات 
يســتضيف  عــام، حينمــا  بشــكل  وبالبطولــة 
فريــق االتحــاد الســوري عند 10 مســاء على 
االســتاد الوطنــي، ضمــن منافســات الجولــة 

السادسة للمجموعة الثانية.
وتعتبــر المبــاراة غيــر مؤثــرة علــى مشــوار 
نهائــي  نصــف  إلــى  التأهــل  نحــو  الطرفيــن 

منطقــة غــرب آســيا؛ كونهمــا ودعا المســابقة 
رســميا. ويشــير ترتيــب المجموعــة الثانيــة 
حاليــا إلــى صــدارة الجزيــرة األردني برصيد 

13 نقطــة، الكويــت الكويــت وصيفــا برصيد 
10 نقــاط، النجمــة 4 نقــاط، وأخيــرا فريــق 

االتحاد السوري بنقطة وحيدة.

فريق المالكية

ــي ــان ــن ــب ــل خـــســـر بــصــعــوبــة أمــــــام الـــعـــهـــد ال
المالكية يودع كأس االتحاد اآلسيوي

ــل ــب ــق ــت ــس ــم ــي ال ــ ــرب فـ ــ ــعـ ــ ــج مـــثـــمـــرة لــلــصــحــافــيــيــن الـ ــ ــرامـ ــ تـــنـــفـــيـــذ بـ

تعاون مشترك بين االتحاد العربي للصحافة الرياضية والكاف

من اللقاء

عمان - االتحاد العربي للصحافة الرياضية

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

حافظ فريق النجمة على لقب كأس الدرجة األولى لكرة اليد للموســم الثاني على التوالي 
إثــر تغلبــه علــى نظيــره باربــار )25/27( فــي المبــاراة النهائيــة التــي جمعتهمــا امــس وســط 

حضور جماهيري غفير من أنصار الناديين وعشاق اللعبة.

وكان الرهيــب النجمــاوي قــد أنهــى الشــوط 
وبنتيجــة  هدفيــن  بفــارق  لصالحــه  االول 
الــذي  لباربــار  الديــن  رد  وبذلــك   ،)11/13(
باللقــب  وخــرج  الــدوري  نهائــي  فــي  هزمــه 
الثالــث فــي هذا الموســم بعــد بطولتي كأس 

الســوبر البحرينــي وكأس الســوبر البحرينــي 
االماراتي.

وعقــب اللقاء، توج رئيس االتحاد البحريني 
لكرة اليد علي عيســى بمعية أعضاء االتحاد 
األول  المركــز  بــكأس  النجمــة  فريــق  أفــراد 

وقلدهــم الميداليــات الذهبية فيما نال باربار 
علــى الميداليــات الفضية للمركــز الثاني وتم 

تكريــم طاقم التحكيم الذي أدار اللقاء وهما 
محمد قمبر ومعمر الوطني.

تغلب على باربار وتوجهم رئيس االتحاد
النجمة بطال لكأس كرة اليد

علي مجيد



العــام  لألمــن  الرياضــي  االتحــاد  يطلــق 
وبالتعــاون مــع نــادي ضباط األمــن العام، 
عدًدا من الفعاليات واألنشــطة الرياضية 
مــن  رمضــان،  شــهر  خــال  المتنوعــة 
ضمنها بطولة الريشــة والتنس والبولينغ 
للضبــاط  القــدم  كــرة  إلــى جانــب دوري 
خالــد  العقيــد  وأشــاد  والضابطــات.  
الخيــاط رئيس االتحــاد بتوجيهات وزير 
واألنشــطة  البرامــج  لتفعيــل  الداخليــة 
الرياضية خال الشهر الكريم، والمتابعة 
الحثيثــة لرئيــس األمن العــام في تطوير 

بــوزارة  الرياضيــة  األنشــطة  مختلــف 
هــذا  اســتمرار  إلــى  منّوًهــا  الداخليــة، 

اإلقبــال  ظــل  فــي  الرمضانــي  النشــاط 
حيــث  عــام،  كل  للمشــاركين  المتزايــد 
يســعى االتحــاد إلــى تطوير هذا النشــاط 

الستقطاب كافة منتسبي الوزارة.
 وأكــد رئيــس االتحــاد الرياضــي لألمــن 
العام أن رؤية االتحاد التي يســعى إليها، 
هــي لياقــة عاليــة يتمّتع بها رجــال األمن 
آمنــة،  حيــاة  نحــو  مجتمعيــة  وشــراكة 
ولذلــك فــإن تنظيم الفعاليات واألنشــطة 
عناصــر  إعــداد  فــي  أســهم  الرياضيــة، 
الشــرطة مــن الناحيــة البدنيــة والصحية 

وحقق مفهوم الشراكة المجتمعية.

أقامــت إدارة التربيــة الرياضيــة والكشــفية والمرشــدات بــوزارة 
التربيــة والتعليــم، الحفــل الختامــي لمنافســات بطولــة الجمبــاز 
لمــدارس البنين في مراحلها المختلفة، إذ قامت الوكيل المســاعد 
للشــئون التربويــة والخدمــات الطابيــة شــيخة الجيــب بتتويــج 
المــدارس الفائــزة وبحضــور مديــر اإلدارة عصام عبــدهللا ورئيس 
قســم التربية الرياضية نادر جمالي ورئيس مجموعة المســابقات 
عبــدهللا العباســي، إذ حــل فــي المركــز األول بالنســبة للمــدارس 
الثانويــة فريــق مدرســة مدينــة عيســى، وجاء فــي المركــز الثاني 
فريق مدرسة التعاون، ومدرسة أحمد العمران في المركز الثالث، 
بينمــا فــي المرحلــة اإلعداديــة حصلــت مدرســة جدحفــص علــى 
المركــز األول، تلتهــا مدرســة عثمــان بــن عفــان وبعدهمــا مدرســة 

ابن رشــد، بينما في االبتدائي فقد ظفرت مدرســة الرازي بالمركز 
األول وكأس البطولــة، وجاءت مدرســة اإلمام الطبري في المركز 
الثاني ومدرســة ابن ســينا ثالثًا، وكذلك تم تتويج مدرســة ســعد 
بــن أبــي وقاص ببطولة المرحلــة االبتدائية للبنيــن “هيئة تعليمية 
إناث”، وجاءت مدرســة عقبة بن نافع في المركز الثاني ومدرســة 

أم الحصم بالمركز الثالث.

تتويج أبطال الجمباز لمدارس البنينأنشطة رياضية لالتحاد الرياضي لألمن العام

حقــق المنتخــب الوطنــي للمالكمــة أول اإلنجــازات علــى صعيــد المشــاركات الخارجية، 
وذلــك فــي بطولــة زايــد الرياضيــة المفتوحــة، التــي أقيمــت تحــت رعايــة ســمو الشــيخ 
منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
والتي احتضنتها العاصمة أبوظبي في الفترة 11 و12 مايو بفندق ونادي ضباط القوات 

المسلحة، حيث نجح المنتخب من إحراز ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية.

مــن جانبــه، رفــع رئيــس االتحــاد البحريني 
للماكمة خالد الخياط التهاني والتبريكات 
إلــى ممثــل جالــة الملــك لألعمــال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بن 
حمــد آل خليفــة، وإلى النائب األول لرئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضة رئيس 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة؛ بمناســبة إحــراز 
المنتخــب الوطنــي هــذه النتيجة المشــرفة 

على مستوى المشاركة في هذه البطولة.
وقــال: “إن هــذا اإلنجاز يأتي ترجمة للدعم 
الملكــي مــن لــدن ســيدي حضــرة صاحــب 
الجالــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة 
والرياضــة  الشــباب  لقطــاع  البــاد  عاهــل 

بالمملكة، والمساعي الحثيثة من قبل سمو 
الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة في تنفيذ 
توجيهــات العاهــل، فــي المضــي قدما نحو 

النهوض بجميع األلعاب الرياضية”.
وتابــع قائــا: “إن هــذه النتيجة تعــد باكورة 
المنتخــب  التــي يحققهــا  المميــزة  النتائــج 
الوطني منذ تشــكيله، والذي يأتي متوافقا 
مع الرؤية التي رسمها سمو الشيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة لتكوين فريــق وطني قادر 
علــى الظهــور المشــرف، وتحقيــق النتائــج 
واإلنجــازات لرياضــة الماكمــة البحرينيــة، 
بمــا يســهم فــي الوصــول للهــدف الرئيــس 
الــذي وضعــه ســموه مــن خــال رؤيتــه في 
وصــول الماكمة البحرينية لــدورة األلعاب 
األولمبيــة”، مؤكــدا أن االتحــاد يســير وفــق 

والخطــط  البرامــج  لتنفيــذ  ســموه  رؤيــة 
التــي تســهم فــي تطويــر وارتقــاء مســتوى 
المنتخــب والماكميــن، علــى الشــكل الــذي 
والمنافســة  القــوي  األداء  لتقديــم  يدفــع 
علــى إحــراز المزيــد مــن النتائــج المشــرفة، 
موجهــا فــي الوقــت ذاتــه الشــكر والتقديــر 
للمديــر الفني للمنتخب المــدرب البريطاني 
تونــي ديفيس والجهاز الفني المعاون على 
الجهــود التــي بذلوهــا لتحضيــر المنتخــب 

بالصورة المناسبة لهذه المشاركة.
 

أول الغيث

المنتخــب  حققهــا  التــي  النتيجــة  وتعــد 
الوطني في هذه المشاركة هي أول الغيث 
الخارجيــة،  المشــاركات  خــال  للمنتخــب 
والتــي بدأها ببطولة آســيا للماكمة وصوال 
نــزاالت  لنتائــج  وبالعــودة  البطولــة.  لهــذه 
عبــدهللا  الماكــم  نجــح  فقــد  المنتخــب، 
فضــل مــن الوصــول للمبــاراة النهائيــة فــي 
وزن 69 كيلوجرامــا، بعــد أن اســتطاع مــن 
اجتيــاز األدوار التأهيليــة؛ إثــر تغلبــه علــى 

بقــرار  الكنــدري  علــي  اإلماراتــي  الماكــم 
لجنــة الحكام وفــوزه علــى الماكم جوادي 
واجــه  حيــث  القاضيــة،  بالضربــة  ربيعــة 
الرومانــي  الماكــم  النهائــي  النــزال  فــي 
لوتشــي، ونجــح فــي التغلــب عليــه وحصد 
الميداليــة الذهبيــة. فيمــا ابتســمت القرعــة 
للماكــم محمــد بــال، والذي تأهــل للمباراة 
حيــث  كيلوجرامــا،   52 وزن  فــي  النهائيــة 
التقــى الماكــم خالــد محمــد، ونجــح فــي 
تحقيــق االنتصار والحصول على الميدالية 
الذهبية. بينما حققت الماكمة نور النســاء 
جــان برونزيــة الــوزن 51 كيلوجرامــا، بعــد 
خســارتها أمام اإلماراتية ريم الحداد بقرار 
لجنة الحكام، وحصل الاعب علي العرادي 
علــى برونزيــة الــوزن 64 كيلوجرامــا، بعــد 
أن قــررت لجنــة الحــكام إيقــاف نزالــه أمام 
الاعــب اإلماراتــي عامــر الســويدر؛ بســبب 
تعرضــه لإلصابــة، وحصــل الاعب يوســف 
البلوشــي على الميدالية البرونزية في وزن 
56 كيلوجرامــا، بعد خســارته أمــام الاعب 

المصري محمد صاح.

اتحاد المالكمة- المركز اإلعالمي

ــة ــ ــوحـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــمـ ــ فـــــــــي بــــــطــــــولــــــة زايـــــــــــــــد الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــة الـ

منتخـب المـالكمـة يحقـق 5 ميـداليـات

من التتويج

موناكو

تعــّرض فيلكــس دا كوســتا لعقوبة تجريــده من المركز الســادس الذي 
أحرز ففي ســباق جائزة موناكو للفورموال إي، خالل الجولة التاســعة 
البرتغالــي مــن  الســائق  للفورمــوال إي. واســتبعد  العالــم  مــن بطولــة 

الترتيب النهائي للسباق إثر مخالفته لوائح البطولة.

 وحــول هــذا علــق روجــر غريفيــث، 
أندريتــي   BMW i فريــق  مديــر 
موتورســبورت: “جــاءت العقوبــة إثــر 
تامــس ســيارتي فيلكــس دا كوســتا 
وميتش إيفانز، تشبث إثره دا كوستا 
بالخطــأ  وضغــط  الســيارة  بمقــود 
األعلــى  النســبة  اســتخدام  زر  علــى 
مــن الطاقــة، بــدون أن يــدرك أنــه قام 
يســتقبل  ال  الفريــق  أن  وبمــا  بذلــك، 
بيانــات الســيارة آنًيــا خــال الســباق، 
فقــد اســتغرقنا ذلك بضًعــا من الوقت 
بــأن  أســفر  وهــذا  حــدث.  مــا  إلدراك 
يســتهلك دا كوســتا قــدًرا عالًيــا مــن 
الطاقــة لفتــرة طويلــة وتعــرض لهــذه 
البطولــة.  لوائــح  لمخالفتــه  العقوبــة 

كانــت هــذه المخالفــة غيــر مقصــودة، 
ــا.  منطقيًّ خيــاًرا  تعــد  العقوبــة  أن  إال 
ونحــن كفريق نشــعر بخيبة أمل لهذه 
النتيجــة ولكننــا نحترم قــرار مراقبي 
الســباق”. وقّدم أليكســندر سيمز أداًء 
جيــًدا خــال الجــزء األكبر من ســباق 
موناكــو للفورمــوال إي محافًظــا علــى 
مركــز متقــدم ضمــن العشــرة األوائــل 
خال الســباق، ليتراجــع بعد ذلك إلى 
المركــز الخامــس عشــر جــراء حــادث 
قبيــل نهايــة الســباق بقليــل. وبــدأ دا 
كوســتا وســيمز الســباق من المركزين 
الســادس والثامن، وتفــادى كل منهما 
المواجهات المباشــرة خــال المراحل 

األولى.

سباق جائزة موناكو للفورموال إي تواصل اإلثارة بمنافسات دورة مركز القادسية
تــأهـــل فـريقــــي “سيكــس ســانـــس” و“تلغـــراف” لنصـــف النهــائــي

تواصلــت اإلثــارة بمنافســات دورة مركــز شــباب القادســية الرمضانيــة لكــرة الســلة، التــي تحمــل اســم المرحــوم 
عبدالرحمــن اللظــي تخليــًدا لذكــراه ولدعمــه لنــادي القادســية، علــى صالــة المركــز الرياضيــة التــي تــم إطالق اســم 

المرحوم عليها.

ضمــن  مباراتــان  )األحــد(،  األول  أمــس  مســاء  وأقيمــت 
الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية.

 ففي المباراة األولى، حقق فريق ســيكس ســانس نتيجة 
الفــوز على حســاب فريق هوبس بنتيجــة 52/41. وحجز 
النهائــي  نصــف  بالــدور  مقعــده  ســانس  ســيكس  فريــق 
بتحقيقــه الفــوز الثانــي علــى التوالــي. واســتحق فريــق 
ســيكس ســانس نتيجــة الفــوز بعــد أن فــاز فــي شــوطي 

المباراة بـ24/18 و28/23.
وفــي المبــاراة الثانيــة، حقــق حامــل لقــب البطولــة فريق 
ا على حســاب فريق بانك ســموراو  تلغراف فوًزا مســتحقًّ
بنتيجــة قوامهــا 77/49. وهــذا هــو الفــوز الثانــي لفريــق 
تلغراف في البطولة عقب فوزه األول على حساب فريق 

هوبس، ليضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي.
ا بعــد أن تفــوق فــي  وجــاء فــوز فريــق تلغــراف مســتحقًّ

نتيجة شوطي المباراة بـ41/20 و36/29.
وتختتم اليوم منافســات الدور التمهيدي من البطولة، إذ 
ســيكون حامــل اللقــب فريق تلغراف علــى موعد مهم مع 

فريــق ســيكس ســانس لتحديد بطــل المجموعــة الثانية، 
الثانيــة فريــق هوبــس مــع  المبــاراة  فيمــا ســيلتقي فــي 

منافسه فريق بانك سموراو.
علــى  الســابع  للعــام  تقــام  التــي  البطولــة  فــي  ويشــارك 
التوالي، نحو ثمانية فرق وزعوا على مجموعتين، وتضم 
المجموعة األولى فرق: مركز القادســية، صقور البحرين، 
المحرق دراغون، شــباب البحرين، فيما ضمت المجموعة 
الثانيــة فــرق: تلغــراف، هوبــس، فريــق ســيكس ســانس 

وفريق بانك سموراو.
ووفق نظام البطولة، ســيتأهل الفريقان صاحبا المركزين 
األول والثانــي مــن كل مجموعــة إلى الدور نصف النهائي 
أول  إذ ســيلتقي  المغلــوب،  إخــراج  بظــام  الــذي ســيقام 
ثانــي  فيمــا ســيلعب  الثانيــة،  بثانــي  األولــى  المجموعــة 
المجموعــة األولــى مــع أول الثانيــة، والفريقــان الفائــزان 
يتأهــان للمبــاراة النهائيــة التــي ســتقام يــوم الجمعة 17 
مايــو الجــاري، فيمــا الخاســران مــن الــدور نصــف النهائي 

سيلعبان لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

جانب من المنافسات
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أســند االتحــاد اآلســيوي لكــرة القدم، مهمــة إدارة لقــاء فريقي االتحاد الســعودي والوحدة 
اإلماراتــي، ضمــن إطــار المجموعة الثانية لدوري أبطال آســيا لكرة القــدم 2019 إلى طاقم 

تحكيم دولي بحريني.

وســتقام المبــاراة يــوم 21 مايــو الجــاري في 
الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة  جــدة  مدينــة 

وهي مهمة نحو تحديد متصدر المجموعة.
وســيقود المبــاراة الحكم الدولــي المونديالي 
المســاعد  الحكــم  ويعاونــه  شــكرهللا،  نــواف 
والحكــم  تلفــت  ياســر  المونديالــي  الدولــي 
المساعد الدولي محمد جعفر، والحكم الرابع 

عمار محفوظ.
االتحــاد  مــن  الصــادر  التكليــف  ويعتبــر   
اآلســيوي لكرة القدم لطاقمنــا الدولي تأكيًدا 
علــى التميــز الكبيــر للصافــرة البحرينيــة عبر 
تواجدهــا فــي مختلــف المحافــل، وتحظــى 
الكــوادر التحكيميــة البحرينيــة بثقــة عاليــة 
والقاريــة  المحليــة  األصعــدة  جميــع  علــى 
والدوليــة، خصوًصــا مع التكليفــات المتعددة 

المسندة إلى حكامنا.
ويعتبــر الحكام نواف شــكرهللا وياســر تلفت 
ومحمــد جعفــر وعمــار محفــوظ ضمــن نخبة 
حكام قارة آســيا للعام 2019، كما أن الثاثي 

شــكرهللا وتلفت وجعفر شــاركوا في تحكيم 
إدارة  عبــر   2019 آســيا  كأس  نهائيــات  فــي 
لهــم،  أســندت  التــي  المباريــات  مــن  العديــد 
باإلضافة إلى مشــوارهم الحافل بالعديد من 
التكليفــات فــي مختلــف األحــداث، خصوًصا 
شــكر هللا وتلفــت اللذيــن شــاركا فــي كأســي 

العالم على التوالي )2014 و2018(.

صافرة بحرينية بدوري أبطال آسيا

العقيد خالد الخياط

 تتويج مدرسة جدحفص اإلعدادية 

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليمسبورت

نواف شكرالله

سبورت



أكــد نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة، رئيــس لجنــة المنتخبات 
جهاد خلفان أن روزنامة مشاركات الكرة الطائرة في هذا العام 2019 تتضمن 
أربع بطوالت من بينها اثنتان خارج البحرين واستضافة بطولتين على أرض 

المملكة.

ســبورت”  “البــاد  لـــ  خلفــان  وأضــاف 
 ٤ اعتمــد  االتحــاد  إدارة  مجلــس  أن 
كا  وهــي  العــام  هــذا  فــي  مشــاركات 
لمنطقــة  اآلســيوية  التصفيــات  مــن 
غرب آســيا المؤهلة إلى نهائيات كأس 
ســتقام  التــي  عاًمــا   23 تحــت  آســيا 
علــى ارض المملكــة خــال الفتــرة مــن 
المقبليــن  يوليــو   7 لغايــة  يونيــو   27
بمشــاركة منتخــب الشــباب تحــت 21 
الثاثــة  المنتخبــات  إن  حيــث  عاًمــا، 
األوائــل ســيتأهلون مباشــرة للنهائيات 

التي ســتقام بمينامار بشــهر أغســطس 
المقبل.

 كمــا سيشــارك منتخــب الشــباب فــي 
التــي  عاًمــا   21 تحــت  العالــم  بطولــة 
 18 مــن  المملكــة  أرض  علــى  ســتقام 
لغايــة 27 يوليــو، وســتكون التصفيات 
اآلســيوية مــع معســكر بلغاريــا بمثابــة 
محطــة إعــداد مثاليــة للمنتخــب قبــل 

خوض االستحقاق العالمي.
وأضــاف خلفــان أن منتخب الناشــئين 
سيشــارك فــي البطولــة العربيــة التــي 

ســتقام فــي األردن خــال الفترة من 3 
لغايــة 14 ســبتمبر المقبــل، أما منتخب 
رجــال الشــواطئ فإنــه سيشــارك فــي 
البطولــة العربيــة التــي ســتقام بمدينة 

صالــة العمانيــة دون تحديــد موعدها 
علــى  أنهــا  رغــم  اآلن  لغايــة  النهائــي 
األرجح ستقام بشهر أغسطس المقبل.

الفنــي  التشــكيل  أن  خلفــان  وأوضــح 

يتكــون   21 تحــت  الشــباب  لمنتخــب 
من المدرب يوســف خليفة ومســاعده 
الصربــي “بروتــا”، فيمــا يقــود منتخــب 
عبــدهللا  الوطنــي  المــدرب  الناشــئين 

عيسى ومساعده ياسين الميل.
منتخــب  يقــود  أن  المرجــح  ومــن 
الشــواطئ المدرب الوطني علي جعفر 
قبــل  مــن  ا  رســميًّ اعتمــاده  حــال  فــي 

مجلس إدارة االتحاد.
وذكر خلفان أن لجنة المنتخبات عملت 
تنظيــم  علــى  الماضيــة  الفتــرة  خــال 
العمــل الفنــي واإلداري بما يوفر أفضل 
الظــروف لســائر المنتخبــات الوطنيــة 
لتحقيــق أفضل النتائج والمســتويات، 
وباألخص منتخب الشــباب الذي يمثل 
البحرينيــة  الطائــرة  الكــرة  مســتقبل 
إلــى جانب منتخــب الناشــئين الواعد، 
المشــاركات  تلــك  تتكلــل  متطلًعــا ألن 
المطلــوب  بالنجــاح  واالســتضافات 
والــذي يتواكــب مــع تطلعــات مجلــس 

إدارة االتحاد وأسرة الكرة الطائرة.

ضِمــن فريــق وزارة الداخليــة “ب” وجــوده في الدور الثاني لبطولة األندية والشــركات للســنوكر 
الرمضانيــة 2019 والتــي ينظمها االتحاد البحريني للبليارد والســنوكر والدارتس على صالة كيو 

إن بالمنامة.

علــى  “ب”  الداخليــة  فــاز  بعدمــا  ذلــك،  وجــاء 
فريــق شــركة نيــازي بنتيجة )0/ 3(، إثــر فوز كل 
مــن صــادق عبدالغنــي علــى محمــد جاســم 0/ 3 
وطــال جاســم علــى عمــر شــريف 0/ 3 ورائــد 

أحمد على وقاص نيازي 0/ 3.
 ولــم يــاق العبــو الداخليــة عبدالغني وجاســم 
وأحمــد فــي تحقيــق الفــوز بعدما ظهــروا بأداء 
مميز طيلة أشــواط المباراة ومن خاله كســبوا 
مواجهة جاسم وشريف ونيازي بثاثية نظيفة. 
 وفــي المبــاراة الثانية، خرج فريــق الداخلية )أ( 
محقًقــا الفــوز، وكان ذلــك علــى حســاب كيو إن 
بنتيجــة )0/ 3(، بعدمــا فــاز كل مــن ماجــد ضيف 
علــى حميــد الشــعلة 1/ 3 وهشــام الصقــر علــى 

حســين العــردي 2/ 3، ويونــس صقر علــى عادل 
األنصــاري 1/ 3.  وكانــت مواجهات هذه المباراة 
الجماهيــر  ِقبــل  مــن  ومتابعــة  اهتمــام  محــط 
المنافســة  لقــوة  اســتمتعت  والتــي  الحاضــرة 
والعــروض الجادة التي قدمهــا العبو الفريقين، 
وحملــت معهــا طابــع اإلثــارة والنديــة فــي ظــل 
بغيــة كل العــب تحقيــق الفــوز وترجيــح كفــة 
فريقــه، ليكــون الحســم لصالــح الداخليــة رغــم 
التــي أظهرهــا العبــا  القــوة اإلمكانــات الطيبــة 
كيــو ان الشــعلة واالنصــاري اللــذان خســرا أمام 
صقــر وضيف، فيما لم يحالف التوفيق العرادي 
الــذي قــدم مباراة كبيرة المســتوى إال أنه خســر 

النتيجة بصعوبة أمام هشام الصقر 

الداخلية “ب” ثاني المتأهلين

ا إلــى الدور  تأهــل فريــق الداخليــة “ب” رســميًّ
الثانــي مــن المنافســات ولحســاب المجموعــة 
انتصــارات  الثاثــة  حقــق  بعدمــا  األولــى 
وخســارة فــي مجموعته األولى، وهــو الفريق 

الثانــي الــذي ضمــن التأهــل بعــد فريــق بناغاز 
“ب” الــذي أنهــى مبارياتــه فــي جوالت ســابقة 
انتصــارات  بثاثــة  األولــى  مجموعتــه  مــن 

وخسارة واحدة. 
ومــا زالــت الصــورة غائبة عن هويــة الفريقين 
المتأهلين المتبقيين من كا المجموعتين، في 

ظل وجود مباريات أخرى للفرق من شأنها أن 
توضح الصور النهائية لترتيب الفرق. 

مباريات اليوم

تســتمر منافسات البطولة عبر دور المجموعات 
األولــى  مباراتيــن،  )الثاثــاء(  اليــوم  وتقــام 

تجمــع الخريجيــن مع شــركة بناغاز “أ” لحســاب 
المجموعــة األولــى فــي تمــام الســاعة 8 مســاء، 
وعنــد الســاعة 10 يلتقــي بوجيــري مــع باربــار 
لحســاب المجموعــة الثانية. وجماهير وعشــاق 
المنافســات  ومتابعــة  لحضــور  مدعــوة  اللعبــة 

الشيقة على صالة كيو ان بالمنامة.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

والــمــســتــويــات ــتــائــج  ــن ال ــل  ــض أف لتحقيق  ــروف  ــظـ الـ مــخــتــلــف  تــوفــيــر  ــان:  ــف ــل خ

للسنوكر ــات  ــركـ ــشـ والـ األنـــديـــة  ــة  ــول ــط ب ــي  فـ إن  ــو  ــي ك يــهــزم  “أ”  ــة  ــي ــل ــداخ ال
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انطلقت منافســات بطولة ذا هوبرز لكرة الســلة 
الرمضانيــة، برعايــة كريمــة مــن رئيــس االتحاد 
البحرينــي لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن 
علي آل خليفة. وتشتمل البطولة على مسابقتي 
“5x5” التي تقام منافساتها على صالة نادي ألبا، 

و”3x3” التي تقام على نادي سماهيج.
ويشــارك في مســابقة “5x5” نحو 6 فرق وزعوا 
علــى مجموعتيــن، إذ ضمــت المجموعــة األولى 

فــرق “2pac”، المــاس كيــك، كرييتــف الند، فيما 
ضمــت المجموعــة الثانيــة كا مــن ليونــز، جــود 

أكاديمي والتايقر.
ويتأهــل مــن كل مجموعــة فريقيــن إلــى نصــف 
النهائــي الــذي ســيقام بنظــام إخــراج المغلــوب 
يــوم غــٍد األربعــاء، علــى أن يتأهل الفائــزان إلى 
الجمعــة  يــوم  ســتقام  التــي  النهائيــة  المبــاراة 

المقبل، على صالة نادي ألبا.
مشــاركة   ”3x3“ مســابقة  تشــهد  المقابــل،  فــي 
واســعة مــن الفــرق التــي بلــغ عددهــا نحــو 12 

فريًقا.
وتلعــب مباريــات المســابقة بنظــام الــدوري مــن 
دور واحد، يتأهل 8 فرق إلى الدور ربع النهائي، 

وصوالً إلى الدور نصف النهائي.
وتعــد ذا هوبــرز، منظمــة متخصصــة فــي إقامة 
 ”3x3“ وتنظيــم مســابقات كــرة الســلة الثاثيــة

لاعبين الهواة في البحرين.
وهذه هي المرة األولى التي تقيم فيها ذا هوبرز 
مسابقة “5x5” إلى جانب لعبة “3x3”، سعيا منها 
من منافسات “5×5” )تصوير شهد إسحاق(لتعزيز ونشر ثقافة لعبة كرة السلة في المملكة. من منافسات “3×3” 

انطــالق بطــولــة “ذا هـوبــرز” لكــرة السلــة
تشـــهد إقامـــة مســـابقتي “5×5” و“3×3”

بمبــادرة مــن اللجنــة األولمبيــة البحرينية، أقيمت ألول مرة على أرض المملكة عروض الـ “Teqball” اللعبة التي تمزج بين كرة 
القــدم وكــرة الطاولــة في مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشــعبي، والذي يقام برعايــة ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
وشــئون الشــباب، رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتنظيم من لجنة رياضات 

الموروث الشعبي.

 وقــال األميــن العــام للجنــة األولمبيــة محمد 
حســن النصــف إنــه فــي إطــار حــرص اللجنــة 
علــى جــذب وتنظيم كل ما هــو مفيد وجديد 
اللجنــة  تواصلــت  فقــد  الرياضــة  عالــم  فــي 
األولمبيــة مــع بعــض الجهــات المســئولة عــن 
إقامــة منافســات “Teqball” وتكللــت الجهود 
بالحصــول علــى طاولتيــن برعاية من شــركة 

“Dividend Gate Capital”، إلقامــة عــروض 
فــي تلــك اللعبــة ضمــن المهرجــان، خصوًصــا 
وأن “Teqball” تعتبر واحدة من األلعاب التي 
تنمــي المهــارة والعقــل وهــي رياضــة مثيــرة 
وممتعــة فــي الوقت ذاتــه، ويمارســها العديد 
من المشــاهير حول العالم مــن بينهم الاعب 
in�  البرازيلــي “رونالدينهو” ولهــا اتحاد دولي

 )ternational Teqball Federation )FITEQ
ومنافســات عالمية رسمية تستقطب اهتمام 
الماييــن حــول العالــم لتصبــح واحــدة مــن 
األلعاب الشــعبية منذ اختــراع اللعبة في عام 
2014 ثم تأسيس االتحاد الدولي عام 2017 
بسويســرا وإقامــة أول بطولة عالم في نفس 

العــام ببودابســت، وقد تــم االعتــراف باللعبة 
من قبل المجلس األولمبي اآلسيوي في آخر 
اجتمــاع للجمعية العمومية عقد بأندونيســيا 
على هامش آســياد جاكرتا 2018 بعدما قدم 

الاعبون عرًضا رائًعا أثار اإلعجاب.
هــذه  مثــل  اســتقطاب  أن  النصــف  وأكــد   
األلعــاب ينســجم مع حرص اللجنــة األولمبية 
لرئيــس  األول  النائــب  برئاســة  البحرينيــة 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، رئيــس 
االتحاد البحريني أللعاب القوى ســمو الشيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة، علــى اســتقطاب 
مختلــف األلعــاب الجديــدة التي تنمــي العقل 
والمهــارة وتســتحوذ علــى اهتمــام الشــباب، 

كمــا أن تلــك المبــادرة تأتــي في إطــار حرص 
اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة على المســاهمة 
في إنجاح مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني 
الشعبي. هذا، وقد زار األمين العام المهرجان 
الشــيخ  ســمو  “Teqball”مــع  لعبــة  ومــارس 
خليفــة بــن علــي بــن عيســى آل خليفــة نائب 

رئيــس نــادي الرفــاع، وأظهر االثنــان مهارات 
رائعــة فــي اللعبــة وســط متابعــة جيــدة مــن 
 ”Teqball“ الحاضريــن.  ويشــار إلــى أن لعبــة
واحــدة  لعبــة  فــي  ألعــاب  أربــع  تعتبــر  التــي 
te�( وتيكبونــج   )teqball بــول  تيــك  (وهــي 
te�( وتيكفولــي   )catch( وكاتــش   )qpong
qvolley( تشــبه كــرة الطاولــة ولكــن بــدالً من 
اســتخدام المضرب تلعب بكرة القدم، وهيئة 

كــرة  طاولــة  تماًمــا  يشــبه   Teqball طاولــة 
الطاولــة لكــن علــى هيئــة مقوســة تتكون من 
معــدات رياضيــة جديــدة اســتغرقت عاميــن 
مــن االختبــارات والبحــوث لتطويــر مظهرها 
وليســت  صلبــة  فالشــبكة  المبتكــر،  النهائــي 
للحــظ  يســمح  وال  الطاولــة،  تنــس  كشــبكة 
التدخــل فــي اللعبــة، يمكن لاعبيــن االعتماد 

فقط على مهاراتهم وقدراتهم.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

”Teqball“ األولمبية تنظم عروض

teqball سمو الشيخ خليفة بن علي والنصف يمارسان لعبة

خالد الحمادي

منتخب شباب الطائرة )أرشيفية(

جانب من المنافسات

جهاد خلفان
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تقام للمرة األولى 
في المملكة 

وتمزج كرة القدم 
بالطاولة

سبورت

حسن علي



أكــد مستشــار جاللــة الملك لشــؤون الشــباب والرياضة صالح بن عيســى بــن هندي أن 
دورة سمو الشيخ ناصر بن حمد الرمضانية تعتبر من المناسبات الرياضية المهمة في 
الحركة الرياضية بمملكة البحرين.  ونّوه صالح بن عيسى بن هندي بالدور الكبير الذي 
تطلع به دورة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد الرمضانية، مشــيًرا إلى أنها انعكاس واضح 
لالهتمام الكبير الذي يبيده ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة، للشــباب 
البحرينــي والرياضــة البحرينيــة بوجــه عــام.  وأكــد بن هندي أن ســموه داعم أساســي 
للشــباب البحرينــي لالنخــراط فــي مختلــف األلعــاب الرياضيــة، معتبًرا أن دورة ســموه 
الرمضانيــة فرصــة مثاليــة إلبــراز المواهب الشــبابية واكتشــاف العبين جددا يســتفاد 

منهم في خدمة المنتخبات واألندية الوطنية.

الملــك  جاللــة  مستشــار  وأشــاد 
والرياضــة  الشــباب  لشــؤون 

بمــا تحظى بــه دورة ناصر 
بــن حمــد الرمضانيــة من 
اهتمام إداري وتسويقي 
إلــى  مشــيًرا  وإعالمــي، 
أن ذلــك انعكــس بشــكل 

الجوانــب  علــى  الفــت 
التنظيميــة للــدورة، والتــي 

متواصلــة  نجاحــات  تحقــق 
مــن نســخة إلى أخرى وبشــهادة 

الجميع.
وأكــد أن دورة ناصــر بن حمــد الرمضانية 

للرياضــة  المكتســبات  مــن  العديــد  حققــت 
البحرينية، مشــيًرا إلــى أن الدورة تعد فرصة 
اإلداريــة  الشــباب واألطقــم  الالعبيــن  لبــروز 
والفنيــة، عالوة على التحكيمية، مشــيًدا في 
هــذا الصــدد أيًضــا بما تحظــى به الــدورة من 
تغطيــة إعالميــة متميــزة ترافــق الــدورة من 
نســختها األولــى إلــى الحاليــة وتواكب جميع 

التطورات والنجاحات التي تحققها.
ولفــت بن هنــدي إلــى أن دورة ناصر بن حمد 
ــا  رياضيًّ ــا  وطنيًّ حدًثــا  صــارت  الرمضانيــة 
ينتظــره الجميــع فــي شــهر رمضــان المبــارك، 
مشــيًرا إلى أن منافســاتها تقام وســط أجواء 
رائعــة فــي شــهر رمضان المبــارك، وهــو األمر 

ا ومميًزا. الذي يعطيها طابًعا خاصًّ
 وأوضــح بــن هنــدي أن دورة ســمو الشــيخ 
ناصــر بن حمد الرمضانية خرجت العديد من 
الكوادر الرياضية، مشيًرا إلى أن ذلك يضاف 

للمكتسبات العديدة التي تحققها الدورة.
 وقــال فــي ختــام تصريحــه: “الــدورة تعّبــر 
عــن ما يوليه ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفــة مــن دعــم كبيــر للرياضــة البحرينيــة، 
وحــرص ســموه على اســتمرار الدورة مؤشــر 
على األهمية التي تكتسيها في جمع الشباب 

البحريني بمنافســة رياضية شــريفة 
تعــود باإليجابيات على الحركة 
فــي  عــام  بشــكل  الرياضيــة 

مملكة البحرين”.
 

صراع مرتقب بين 
الفرسان والنوايف 
على البطاقة األخيرة

الثالثــاء  اليــوم  مســاء  تختتــم 
لبطولــة  التمهيــدي  الــدور  منافســات 
مواجهتيــن  بإقامــة  وذلــك   ”12 “ناصــر 
يلتقــي  حيــث  الرابعــة  المجموعــة  لحســاب 
فريقــا الفرســان والنوايــف فــي تمــام الســاعة 
التاســعة، وتليهــا فــي الســاعة الحادية عشــرة 
والربــع مبــاراة فريقا الصقر األبيض وجرناس، 
وتقــام المباراتيــن علــى اســتاد مدينــة خليفــة 

الرياضية.
 المبــاراة األولــى ســتكون غايــة فــي األهميــة 
كونها تجمع الفريقين اللذين سيتسابقان على 

حصــد البطاقة المؤهلــة الثانية عن المجموعة 
للدور الثاني )دور الثمانية(، إذ يمتلك الفريقان 
3 نقــاط والفائــز بالمواجهــة ســيتأهل مباشــرًة 
إلــى جانــب فريــق  المجموعــة  عــن  كوصيــف 
الصقــر األبيــض، وتبــدو المباراة شــبه متكافئة 
العبيــن  يضــم  الــذي  للنوايــف  أفضليــة  مــع 
بربــوزا  البرازيلــي  وهمــا  مميزيــن  محترفيــن 

واألفريقي برنس هداف البطولة حتى اآلن.
شــبه  األمــور  تعتبــر  الثانيــة  المبــاراة  وفــي   
محســومة بعدمــا ضمــن فريق الصقــر األبيض 
التأهل للثمانية كمتصدر للمجموعة ويمتلك 6 
ا وال يملك أي  نقــاط، فيمــا جرناس ودع رســميًّ
نقطــة، ويتوقع أن يلعــب فريق الصقر األبيض 
بالصــف الثانــي إلراحــة العبيــه، فيمــا جرناس 
ســيحاول تحقيق نتيجــة إيجابية في ظهوره 

األخير بالبطولة.

أرقام مميزة تسجلها المجموعة الرابعة 

حظيت المجموعــة الرابعة في دورة “ناصر 
12” بالعديــد من األرقــام المميزة والخاصة، 
إذ ســجلت المجموعــة فــي مبــاراة فريقــي 
الفرســان والصقــر األبيــض تســجيل ركلتــي 
جــزاء لفريــق الصقــر األبيــض، األولــى فــي 
الشــوط األول والثانية في الشــوط الثانية، 
وكلتا الركلتين تقدم لهما المحترف أرنست 

وسجلهما بنجاح.
الالعبيــن  تواجــد  المجموعــة  وتشــهد 
األفريقيين برنس وأرنست، وهما بالمناسبة 
القــدم  لكــرة  األول  الفريــق  صفــوف  مثــال 
بنــادي الشــباب فــي دوري ناصــر بــن حمــد 
الممتاز خالل الموسم الحالي 2018-2019، 
لكنهمــا يتواجهــان فــي الــدورة مــع فريقيــن 

مختلفين.

وســجلت المجموعة الرابعة الهدف األجمل 
فــي الــدورة حتــى اآلن، وبالتحديــد لالعب 
فريــق الفرســان أيمــن ســبت، والذي ســجل 
هدًفــا رائًعــا فــي مرمــى الصقــر األبيض عبر 
بعيــدة  مســافة  مــن  ســددها  ثابتــة  ركلــة 

وعانقت شباك فريق الصقر األبيض.
كما تشهد المجموعة تواجد فريق جرناس، 
وهــو الفريــق الــذي يشــارك بمجموعــة مــن 
الالعبين الصغار غالبيتهم من سن تحت 21 
عاًما، إذ شــارك الفريق بخليط شــبابي يافع 
باعتبــاره الفريق األصغر في معدل األعمار، 
كمــا أن فريــق جرنــاس ودع البطولة مبكًرا، 
إذ تعرض لخســارتين فــي الجولتين األولى 
إذ  الــدورة رســميا مبكــًرا،  والثانيــة، ووّدع 
باتــت مباراتــه في الجولــة الثالثة واألخيرة 

غير مؤثرة على مشواره في الدورة.

الالعــب  تســجيل  المجموعــة  وشــهدت 
األفريقــي برنــس محتــرف النوايف خمســة 
أهــداف فــي مبــاراة واحــدة ليصبــح هداف 

البطولة حتى اللحظة.
 

األساطير يتصدر الحصول على الحمراء

يعتبر فريق األساطير األكثر حصوالً على 
 ”12 “ناصــر  فــي دورة  الحمــراء  البطاقــة 
حتى اآلن، وذلك برصيد بطاقتين اثنتين، 
ا للمنافسات بعد حلوله  رغم توديعه رسميًّ
أخيــًرا فــي المجموعــة األولــى برصيــد 3 

نقاط جمعها من فوز وخسارتين.
محمــد  األســاطير  فريــق  العــب  وحصــل 
النعــار علــى البطاقــة الحمــراء فــي لقــاء 
الجولــة األولى الذي جمع فريقه مع فريق 
األخيــر  لمصلحــة  انتهــى  والــذي  دلمــون، 
)1-3(، إذ أشــهر الحكــم عبــدهللا  بنتيجــة 
لتكــون  للنعــار،  الحمــراء  البطاقــة  قاســم 
األولــى فــي الــدورة، خاصــة وأنهــا جاءت 
فــي المبــاراة الثانيــة المبرمجة فــي اليوم 

األول بالجدول الرسمي للدورة.
 وحصــل العــب فريــق األســاطير طــالل 
النعــار )شــقيق محمــد النعــار( علــى بطاقة 
الثالثــة  الجولــة  مبــاراة  فــي  حمــراء 
واألخيــرة، والتــي خســر فيهــا فريقــه مــن 
فريــق صقــور البحريــن بنتيجــة )3-4(، إذ 
البطاقــة  عبــدهللا  عيســى  الحكــم  أشــهر 
الحمــراء للنعــار قبــل دقائــق مــن صافــرة 
النهايــة، لتكــون الثانيــة للفريــق وبالتالــي 
األعلــى حصــوالً علــى البطاقــات الحمــراء 

حتى اآلن.

دورة ناصر الرمضانية مناسبة رياضية مهمة
ــنـــي ــريـ ــبـــحـ ــوه الــــشــــبــــاب الـ ــ ــمـ ــ ــم سـ ــ ــدعـ ــ بـــــن هـــــنـــــدي: انــــعــــكــــاس لـ

اللجنة اإلعالمية

جرناس الفريق األصغر في البطولةصالح بن هنديسمو الشيخ ناصر بن حمد

حصل العب فريق بتلكو جنرز يونايتد جاسم  «
الجبن والعب فريق الفخار إبراهيم القصاب 

 على نجومية الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.
 جاسم الجبن تألق كثيًرا في مباراة فريقه مع 

األحالم، والتي انتهت بفوز سهل للجنرز بأربعة 
أهداف دون مقابل، ليستحق الجبن نجومية 

المباراة عبر أدائه الكبير في الخط الخلفي 
 ودوره القيادي في الملعب.

 أما العب فريق الفخار إبراهيم القصاب، 
فقد كان “دينمو” الفريق في منطقة الوسط 

وحلقة الوصل بين خطي الدفاع والهجوم 
في مباراة تايلوس، وساهم في تسجيل هدف 
السبق لفريقه، قبل أن يتعادل الطرفان، لكن 

ذلك لم يمنع الفخار من إعالن تأهله.

النجومية للجبن والقصاب

إبراهيم القصاب أفضل العب في مباراة الفخار وتايلوس

بتلكــو جنــرز يونايتــد  نجــح فريــق 
الثانــي  للــدور  تأهلــه  تأكيــد  فــي 
دورة  ضمــن  القــدم  كــرة  بمســابقة 
ناصــر بن حمد الرمضانية الخامســة 
لأللعــاب الرياضيــة “ناصــر 12”، بعــد 
أن تمكــن مــن تحقيق فوز مســتحق 
على حســاب فريق األحــالم بنتيجة 
أهــداف نظيفــة، ضمــن مباريــات   4
الثالثــة واألخيــرة لحســاب  الجولــة 
منافســات  مــن  الثانيــة  المجموعــة 

الدور األول بالبطولة.  
ســجل أهــداف اللقاء، ســيد حســين 
عبــدهللا   ،29 الدقيقــة  فــي  رضــي 
المالكــي عــن طريق ركلة جــزاء في 
الحشــاش  عبــدهللا   ،48 الدقيقــة 
الســندي  74 ومحمــد  الدقيقــة  فــي 
النتيجــة  وبهــذه   .83 الدقيقــة  فــي 
رفــع الجنــرز رصيــده إلــى النقطــة 9 
ليحصد بذلــك العالمة الكاملة، فيما 
غــادر فريــق األحــالم البطولــة بعــد 

أنهــى المنافســات برصيــد 3 نقــاط. 
وشــهد اللقــاء طــرد حــارس األحالم 

مصطفى عيسى.
 وتأهــل فريــق الفخــار وصيفــا عــن 
المجموعــة، رغــم تعادلــه فــي ختــام 
فريــق  مــع  المجموعــة  منافســات 
تايلــوس بهــدف لكليهمــا، إذ ســجل 
للفخــار إبراهيم القصاب، ولتايلوس 

طــالل ربيعة.  ووصل رصيد الفخار 
إلى 4 نقاط احتل بها المركز الثاني، 
فيمــا أحــرز تايلــوس نقطتــه األولــى 
التــي احتــل بهــا المركــز األخيــر فــي 

المجموعة وودع الدورة مبكًرا.
 وســيلعب بتلكــو جنــرز يونايتد في 
ربع النهائي مع صقور البحرين، فيما 

سيلعب فيكتوريوس مع الفخار.

 الجنرز والفخار يتأهالن عن المجموعة الثانية
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 قالوا بعد المباراة
 قال مهاجم فريق جنرز يونايتد  «

عبدالله الحشاش بعد فوز 
فريقه على األحالم وتأهله لدور 

الثمانية “أود في البداية أن أهنئ 
الجهازين الفني واإلداري والالعبين 
على تأهل لمنافسات الدور الثاني 
بالعالمة الكاملة دون أن تستقبل 

شباكنا أي هدف وهذا هو األهم في الدور 
األول. وهذا إن دل فيدل على عزيمة وإصرار الجميع على 

الوصول ألبعد نقطة في هذه المشاركة. فالفريق سيستعد 
بالشكل المطلوب لمواجهة ثاني المجموعة األولى فريق 

صقور البحرين في دور الثمانية من المنافسات. فالفريق 
عازم وبقوة أن يواصل تقديم العروض الجيدة، التي نجح 
من خاللها في تحقيق ثالث انتصارات وتصدر المجموعة 
الثانية عن جدارة واستحقاق، والوصول للمباراة النهائية 
والمنافسة على اللقب، والذي يعتبر هو هدف مشاركتنا 

في هذه النسخة من البطولة”.

 قال مدرب فريق الفخار سيد  «
عباس أمين بعد تعادل فريقه 

مع تايلوس وتأهله لدور 
الثمانية “إن الفريق نجح في 
تحقيق المهم من منافسات 
الدور األول وهو العبور للدور 

الثاني. فالتأهل كان صعًبا خصوًصا 
مع بدايتنا المتعثرة، التي كانت بسبب 

التهيئة التي لم تكن بالصورة المطلوبة من خالل فترة 
ا، حيث حاولنا لملمة األوراق من  اإلعداد القصيرة جدًّ

أجل تحقيق االنتصار في المواجهتين الثانية والثالثة 
في المجموعة، وهذا ما تحقق بالفعل بفضل تكاتف 

الجميع من جهازين فني وإداري والعبين داخل أرضية 
الملعب. وأعتقد إن الفريق سوف يعد العدة بالشكل 

المطلوب لمواجهة فريق فيكتوريوس في مباريات دور 
الثمانية، وسيسعى الفريق لتقديم األفضل والمنافسة 

على الفوز لمواصلة المشوار في هذه البطولة”.

قال العب فريق األحالم محمد أحمد بعد خسارة  «
فريقه من فريق غنرز يونايتد “إن الفريق طبق 

تعليمات المدرب في هذه المواجهة وحاول 
مجاراة فريق الجنرز، إال أن عامل اللياقة البدنية 

وفارق اإلمكانيات وسوء التركيز لدى العبي فريقنا، 
تسبب في خسارتنا لهذه المواجهة. وأعتقد إن 

الفريق كانت بدايته جيدة في المنافسات، ولكن 
الحظ لم يحالفه في مواصلة المشوار والخروج 

من البطولة. فالفريق سيسعى لتعويض الخروج 
المبكر في المشاركة القادمة، من خالل تدعيم 

صفوف الفريق واإلعداد المبكر والتعاقدات، والتي 
يتطلع فيها الفريق لقديم األفضل والمنافسة 

على خالف ما قدمه الفريق في هذه النسخة من 
البطولة. وأود في الختام، أن أشكر الجهازين 

الفني واإلداري وزمالئي الالعبين على ما قدموه 
ا  من أداء ومستوى في هذه المشاركة، متمنيًّ

ا أوفر في المشاركات القادمة”. للفريق حظًّ

 قال مدرب فريق تايلوس محمد  «
المحرقي بعد تعادل فريقه مع 

الفخار ومغادرته البطولة “بداية، 
أتوجه بالشكر لجميع الالعبين 

على جهودهم الكبيرة في المباريات 
وما قدموه من مستوى، رغم 

فترة اإلعداد التي لم تتجاوز األسبوع، 
والتي لم تسهم في تحقيق االنسجام بين 

الالعبين. فحظا أوفر لفريق تايلوس والقادم أفضل 
في المشاركات القادمة في هذه البطولة”، مضيفا أن 
الفريق واجه فريق الفخار الذي يعد فريقا متمرسا في 

هذه البطولة وقد سبق له تحقيق لقبها في مناسبتين، 
ويمتلك عناصر خبرة يتقدمهم الالعبان حسين علي 

“بيليه” وحسين سلمان، والعبين ذوي إمكانيات عالية، 
وهذا ما فرق في هذا اللقاء ومنح الفخار نتيجة المباراة، 

ا لتايلوس تقديم عروض  مهنئا الفخار بهذا الفوز ومتمنيًّ
أفضل في المشاركات القادمة.

جاسم الجبن أفضل العب بمباراة غنرز يونايتد واألحالم

لقطة من مباراة الفخار وتايلوس

لقطة من مباراة غنرز يونايتد واألحالم

شــهدت الجولــة الثالثــة للمجموعــة األولى فــي دورة “ناصر 12” حالة الطــرد األولى التي 
تسجل لحارس مرمى، وذلك باسم حارس مرمى فريق فيكتوريوس سيد حسن ضياء.

وأشهر الحكم الدولي محمد بونفور البطاقة 
الحمــراء لحارس فريق فيكتوريوس ســيد 
حســن ضيــاء بعــد أن لمــس الكــرة بشــكل 
بعــد  وذلــك  المنطقــة،  خــارج  مــن  متعمــد 
خروجه من المنطقة وعدم توقيته بالشكل 
المناســب إلبعاد الخطر عن مرماه، ليحصل 
على البطاقة الحمراء بشكل مباشر ويوّدع 

الملعــب مبكًرا، وبالتحديد فــي الدقيقة 13 
مــن عمــر المبــاراة، إذ أكمــل فيكتوريــوس 

المباراة ناقًصا العدد.
واضطر مدرب فريــق فيكتوريوس صديق 
زويــد إلــى إخــراج العــب الوســط مشــاري 
أحمــد، وإشــراك الحارس البديــل علي نبيل 

الذي أكمل المباراة رفقة فريقه.

أول حارس مرمى يتلقى الحمراء



غوارديوال يحّلق
خط مانشستر سيتي بعد حملة لم تشبها أي عيوب، صفحة جديدة في سجالت األرقام القياسية 
عندما أحرز الموســم الماضي، بقيادة المدرب اإلســباني جوســيب غوارديوال، لقب بطل الدوري 
الممتــاز، لكــن االحتفاظ به بعد منافســة شــديدة من جانب ليفربول، أكــد موقعه بين عمالقة كرة 

القدم في إنكلترا.

فــي العام الماضي، فرض ســيتي معايير تصعب 
 100 برصيــد  الموســم  أنهــى  عندمــا  مجاراتهــا 
نقطــة، وأحــرز اللقــب قبــل خمــس مراحــل مــن 

النهاية.
رفع ســيتي الســقف هذا الموســم من خالل جمع 
98 نقطــة مــع منافســة بــال هــوادة حتــى الرمــق 
األخير من قبل ليفربول الذي بلغ نهائي مســابقة 
دوري أبطــال أوروبــا للعــام الثانــي تواليــا حيــث 
ســيقابل مواطنــه توتنهــام فــي األول من يونيو. 

كما أبقى الفريق األزرق على آماله بإحراز ثالثية 
محليــة غيــر مســبوقة فــي الكــرة اإلنكليزية، مع 
اســتعداده لخــوض نهائــي كأس إنكلتــرا الســبت 
ضد واتفورد، بعد تتويجه بلقبي الدوري وكأس 

الرابطة.
وصــرح غوارديوال الــذي أحرز األحد لقبه الثامن 
فــي دوري محلــي )بعــد ثالثــة ألقــاب مــع كل من 
برشــلونة اإلســباني وبايــرن ميونيــخ األلمانــي( 
“عندمــا يقتــرح النــاس أننــا قــد نكون مــن أفضل 

الفرق )في العالم(، هذا يكفي”.
وتابــع “المنافســون الكبــار هــم هكــذا. ال يكتفون 
أبــدا. فــي كــرة المضــرب، كــرة الســلة، الغولــف، 
المزيــد.  يريــدون  مــا  دائمــا  الكبــار...  العــداؤون 
الثانــي تواليــا يظهــر هــذا األمــر، أن مــا قامــوا به 

)الالعبون( مع 100 نقطة لم يكن كافيا”.

الــدوري اإلنكليــزي  لقــب  وأحــرز ســيتي األحــد 
للمــرة الرابعــة فــي ثمانيــة مواســم، وفــي حــال 
حقــق الثالثية، ســترتفع حصيلته الــى 10 ألقاب 
كبيــرة منــذ أن بــدأ المالكــون االماراتيــون بضــخ 
مبالــغ طائلــة عام 2008 في النــادي الذي لم يكن 

يحقق النتائج المطلوبة.

وبات ســيتي بقيــادة غوارديوال أول ناد يحتفظ 
بلقــب بطــل الــدوري الممتــاز بعــد جــاره وغريمه 
مانشســتر يونايتــد عــام 2009. وهيمــن يونايتد 
فــي إشــراف “الســير” أليكــس فيرغوســون علــى 
حتــى  عامــا   20 لنحــو  اإلنكليزيــة  القــدم  كــرة 
اعتــزال المدرب االســكتلندي فــي 2013، وخلف 

بذلــك ليفربــول الــذي حقــق نجاحــا باهــرا محليا 
وقاريا في سبعينات وثمانينات القرن الماضي.

بدوره، يجهد سيتي اآلن ليطبع الكرة اإلنكليزية 
بطابعه الخاص.

وأضاف غوارديوال “اذا في خالل 10، 15، أو 20 
عامــا تحــدث النــاس عــن هــذا الفريق، فهــو ألننا 
فريق جيد )...( األمر مشــابه لكتاب أو لفيلم، إذا 
تخطــى تحــدي الزمــن وقــام النــاس بقراءتــه أو 

مشاهدته مجددا”.
20 و25 عامــا، ســيقال   ،15 مــدى  “علــى  وتابــع 
أن هــؤالء الالعبيــن أنهوا الموســم بـــ 100 نقطة، 
وهــم يلعبــون جيــد جدا. ذلــك، ألننا نســتحق أن 
نكــون بيــن الكبــار يونايتد، ليفربول، تشلســي أو 

أرسنال”.

موسم استثنائي

وكاالت

حصد ليفربول 97 نقطة في رقم قياســي للفريق هذا الموســم الذي شــهد خســارته 
مرة واحدة فقط، لتبقى عالمات االستفهام قائمة بشأن كيفية عدم تتويج الفريق 

بلقب الدوري اإلنجليزي الممتاز للمرة األولى منذ عام 1990.

إزاحــة  فــي  ســيتي  مانشســتر  ونجــح 
التتويــج ليحصــد  ليفربــول عــن منصــة 
واحــدة  نقطــة  بفــارق  متفوقــا  اللقــب 
مــن  واحــد  بعــد  المباشــر،  غريمــه  عــن 
أكثــر المواســم إثارة فــي تاريــخ الدوري 

اإلنجليزي.
لكــن رغــم مشــاعر اإلحبــاط التــي ألمــت 
بجماهيــر ليفربــول، فإن الفرصــة الزالت 
مواتيــة إلنهــاء الموســم فــي القمة وذلك 
من خالل خوض الفريق المباراة النهائية 
مواجهــة  فــي  أوروبــا  أبطــال  لــدوري 
مواطنــه توتنهــام فــي األول مــن يونيــو 

المقبل.
وقال يورجن كلوب: “أتقدم بالتهنئة إلى 

مانشستر سيتي”.
وأثنــي األلماني كلــوب فريقه، حيث قال 
“كان موسما جيدا. قدمنا خالله مستوى 

ال يصدق. إنه حقا موسم استثنائي”.
وشــدد كلــوب “ينبغــي أن نكــون قريبيــن 
للغايــة مــن الكمــال حتــى نفــوز ببطولــة 
اســتثنائية  خطــوات  اتخذنــا  الــدوري. 

وأتوقع المزيد في المستقبل”.
وأشــار: “حاولنــا بــكل مــا فــي وســعنا، ال 

يمكنني أن أكون أكثر فخرا بالالعبين”.
طــوال  فعلــوه  مــا  المذهــل  “مــن  وأكــد 
الموســم، لقــد عملنا بشــكل شــاق، واألمر 

ذاته بالنسبة للسيتي”.
وأشار “كنا نحاول كتابة تاريخنا الخاص 
وقــد فعلنــا ذلــك ، اليــوم لــم يكــن جيــدا 
مــن  المزيــد  أمامنــا  لكــن  كاف،  بشــكل 
الوقــت لالســتعداد للمبــاراة المهمــة بعــد 

ثالثة أسابيع”.
وينبغــي أن ينال كلوب وفريقه اإلشــادة 
علــى مــا حققــوه طــوال الموســم، حيــث 

حصــد الفريق 22 نقطة أكثر من الرصيد 
الــذي جمعه في الموســم الماضي كما أن 

أداء الفريق أصبح أكثر سالسة وإثارة.
الســابق  النجــم  كاراجــر  جيمــي  ويــرى 
لليفربول أن هناك فرصة قوية لمنافســة 

فريقه على اللقب في الموسم المقبل.
وقــال كاراجــر “هــذا الفريــق هــو أفضــل 

جيل شــاهدته فــي ليفربول، وفي وجود 
الفرصــة  لديــه  أن  أعتقــد  المــدرب  هــذا 

للفوز باللقب”.
علــى الجانــب اآلخــر يــرى كلــوب أنه من 
الحاليــة  بالتوليفــة  االحتفــاظ  خــالل 
للفريــق فإن ليفربــول لديه الفرصة للفوز 

باللقب في الموسم المقبل.

يورجن كلوب

وكاالت

وكاالت

وكاالت

أعلــن نــادي برايتــون آند هــوف ألبيون المنتمي للــدوري اإلنجليزي الممتــاز لكرة القدم 
فــي بيــان يــوم االثنيــن أنــه أقــال مدربــه كريــس هيوتون عقــب 4 ســنوات ونصف من 

قيادته للفريق.

وقاد هيوتون فريق برايتون نحو الدوري 
الممتــاز عام 2017 منهيــا غيابه عن دوري 
األضــواء منــذ 34 عاًمــا واســتطاع الفريق 
اإلفــالت من الهبــوط للموســم الثاني على 
الرغــم مــن فشــله فــي الفــوز بــأي مبــاراة 

ضمن آخر تسع.
 وقــال تونــي بلــوم رئيــس النــادي ”بــدون 
شك، فإن هذه واحدة من أصعب القرارات 
التــي اتخذتهــا كرئيس لنــادي برايتون آند 
هوف ألبيون، لكن من الضروري أن اتخذه 
فــي نهايــة المطــاف بســبب معاناتنــا فــي 

النصف الثاني من الموسم.
”قــام كريــس بعمل رائع بداية من ترســيخ 
اســتقرار نادينــا وبلــوغ دورة الترقــي فــي 
أول موســم كامــل لــه وضمانــه لصعودنــا 
واحتفاظــه  مــرة  ألول  الممتــاز(  )للــدوري 
بوضعنا في البطولة لموسمين متتاليين“.

وكانــت آخــر مبــاراة لهيوتون فــي منصبه 
هــي تلــك التــي خســرها علــى أرضــه أمام 

 1  -  4 باللقــب  الفائــز  ســيتي  مانشســتر 
بلــغ  الــذي  برايتــون،  األحــد. وأنهــى  يــوم 
قبــل نهائــي كأس االتحــاد اإلنجليــزي هذا 
الموســم، برصيــد 36 نقطــة متقدما بفارق 

نقطتين فوق منطقة الهبوط.
كمــا أكــد النــادي أن بــول ترولوب مســاعد 
هيوتون وبول نيفين مدرب الفريق األول 

تركا منصبيهما أيًضا.

علــق أليســاندرو فلورينــزي، الظهيــر األيمــن لرومــا، علــى المشــادة التــي 
نشــبت بينه وبين كريســتيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، خالل مواجهة 

الفريقين األحد، في الدوري اإليطالي.

تصريحــات  فــي  فلورينــزي،  وقــال 
“توتــو ســبورت”:  أبرزتهــا صحيفــة 
“كلمــات رونالــدو؟ دعونــا نتــرك مــا 
الملعــب، ونحــن  حــدث علــى أرض 
قمنــا بإخــراج الكــرة مرتيــن بســبب 
إصابــات الالعبيــن، لكن كريســتيانو 
الكــرة  نــال  ألنــه  ربمــا  يفعــل،  لــم 
الذهبيــة، فإنــه يعتقد أن لديه الحق 

في فعل ما يريد”.
وكانت تقارير قد ذكرت أن رونالدو 
فلورينــزي،  قامــة  مــن قصــر  ســخر 
وقــال لــه: “أنــت قصيــر جــًدا علــى 

الحديث”. 
وأضــاف: “حصدنــا 3 نقــاط مهمــة، 

علينــا أال نفكــر فــي الترتيــب، فقــط 
بــذل قصــارى جهدنــا والفــوز بآخــر 
مباراتيــن كمــا فعلنا ليلــة أمس أمام 
بإعــادة  ســنقوم  ثــم  يوفنتــوس، 
الحســابات بعــد ذلــك وســنرى أيــن 

نحن”.
وتابــع: “كان لدينــا القليل من الحظ 
هــذا الموســم، لكــن علينــا أن ننهــي 
الـــ90  وفــي  أســف،  دون  البطولــة 
دقيقــة التي ســنخوضها أمــام بارما 
فــي أعيــن بعضنــا  ننظــر  يجــب أن 
كل  قدمنــا  أننــا  ونعــرف  البعــض 

شيء”.

وختم: “يوفنتوس؟ لم يكن من السهل الفوز، رانييري اتخذ الخيارات الصحيحة،  «
على سبيل المثال، كان إشراك أوندير أمًرا محورًيا، إنه الالعب الذي نفتقده”. 

وتمكن روما من تحقيق انتصار ثمين على البيانكونيري، بنتيجة )0-2( من 
توقيع فلورينزي ودجيكو.

برايتون يقيل هيوتون

فلورينزي: “الذهبية” سبب تصرفات رونالدو
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كريس هيوتون

لحظة تتويج مانشستر سيتي باللقب

وكاالت

لــم يتمكــن بايرن ميونيخ من حســم 
لقبــه الســابع على التوالــي في دوري 
عقــب  األلمانــي،  األولــى  الدرجــة 
تعادلــه ســلبًيا مــع اليبزيــج، الســبت 
للفــوز  اآلن  بحاجــة  وهــو  الماضــي، 
فــي  فرانكفــورت  آينتراخــت  علــى 

الجولة األخيرة لضمان ذلك.
بفــارق  ميونــخ  بايــرن  ويتقــدم 
المباشــر  منافســه  عــن  نقطتيــن 
بوروسيا دورتموند، وفي حال خسر 
البايــرن فــي المواجهــة األخيــرة مــع 
فرانكفــورت وفــوز دورتمونــد علــى 
ســيعني  مونشــنجالدباخ،  بوروســيا 
الفيســتيفال  أســود  انتــزاع  ذلــك 
قــد  البافــاري.  العمــالق  مــن  اللقــب 
يكــون بوســع نيكــو كوفاتــش مدرب 
بايــرن ميونيــخ الفوز بلقبــي الدوري 
والكأس المحليين في أول مواســمه 
في قيادة الفريق، لكن مســتقبله في 
ميونيــخ يبــدو غيــر مضمــون علــى 

اإلطــالق، وفًقــا لمــا ذكــره مســؤولو 
النادي.

وقال كارل-هاينز رومنيجه الرئيس 
التنفيذي للنادي: “ال أفضل مثل هذه 
الضمانات، كما أنني لســت الشــخص 

الذي يمتدح المدرب والالعبين”.
وتابــع: “أدركــت أن هــذا يــؤدي فــي 
بعــض األحيــان إلــى الشــعور بالرضا 
المســار  ليــس  وهــذا  الــذات،  عــن 

الصحيح لبايرن ميونيخ”.

تتويج أبطال كأس المنامة روز شو ستيكسكوفاتش يتصدر العناوين
ــة قـــفـــز الــــحــــواجــــز بـــمـــهـــرجـــان ويـــنـــدســـور ــقـ ــابـ ــسـ ــي مـ ــ فـ

تــوج مديــر الفريــق الملكــي للقــدرة خالــد 
أحمــد حســن وأميــن ســر االتحــاد الملكــي 
للفروســية وســباقات القدرة غالــب العلوي 
وتوفيق الصالحي مدير المكتب االعالمي 
ومركــز المعلومــات لســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة الفائزيــن بمســابقة كأس 
 Manama( ســتيكس  شــو  روز  المنامــة 
الحواجــز  لقفــز   )Rose Show Stakes
للفروســية  ويندســور  مهرجــان  ضمــن 
ببريطانيــا وســط حضــور جماهيــري غفيــر 
ومنافســات قويــة بيــن نخبة من الفرســان 

والفارسات من مختلف دول العالم.

الفائزان بالمراكز األولى

وأحــرز لقــب المســابقة الفــارس اإليرلنــدي 
بلــغ  بزمــن  المســلك  منهيــًا  بريــن  شــاين 
البريطانــي  الثانــي  المركــز  ثانيــة،   61.75
قاي ويليامز بزمن بلغ 63.47 ثانية، المركز 
بزمــن  بــراش  ســكوت  البريطانــي  الثالــث 
بلــغ 64.09 ثانيــة، المركز الرابــع البريطاني 
جون ويتكر بزمن بلغ 65.83 ثانية، المركز 
الخامــس البريطانــي هاري تشــارلس بزمن 
66.35 ثانيــة والمركــز الســادس األميركية 
الورا كــراوت بزمن 67.02 ثانية، وشــهدت 

هذه المســابقة مشــاركة الفارس البحريني 
خالد هالل الخاطري مع جواده ســييرا من 
فريــق االتحــاد الرياضــي العســكري حيــث 
أنهــى المســابقة بزمــن بلــغ 72.82 وأربعــة 

أخطاء.
وبهــذه المناســبة، أكــد الدكتــور خالد أحمد 
ويندســور  رويــال  مهرجــان  أن  حســن 
للفروســية كان فرصة حقيقية إلبراز اســم 
مملكــة البحرين فــي هذا المحفل الرياضي 
الكبيــر وتســليط الضــوء علــى المنجــزات 
الحضارية التي تعيشــها المملكة في العهد 
الزاهر لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفة عاهل البــالد المفدى 
حفظــه هللا ورعــاه فــي شــتى المجــاالت، 
مشيًدا باهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد 
لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  خليفــة  آل 
الخيرية وشــئون الشــباب رئيــس المجلس 
الفريــق  قائــد  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
الملكــي ومتابعته المســتمرة إلنجــاح كافة 
الفعاليــات التي تشــرف عليها البحرين في 

المهرجان العريق.
 ونــّوه د. خالــد بالمســتويات الكبيــرة التــي 
كأس  فــي  المشــاركون  الفرســان  قدمهــا 

البحريــن والتــي أثرت مختلف المســابقات 
وأظهــرت قوية كبيــرة وتنافســية حقيقية 
بيــن جميــع الفرســان وصــوال إلــى تتويــج 
التوقيــت  حيــث  مــن  واألفضــل  األبــرز 
والمســتوى، كما أشار لما ظهر عليه فرسان 
القــدرة  بطولــة  فــي  البحريــن  وفارســات 
وفــي  قدمــوه  الــذي  المتميــز  والمســتوى 

مسابقات القفز.
أن  العلــوي  غالــب  أشــار  جانبــه،  ومــن 
جميــع  فــي  قويــة  كانــت  المنافســات 
المسابقات وشهدت مشاركة نخبة وأبطال 
فــي رياضــة قفــز الحواجــز، حيث حبســت 
المســابقات أنفــاس الجمهــور الغفيــر الــذي 
حرص بالحضور والتشجيع، كما أن الفريق 
البحرينــي كان متميــًزا وما قدمــه من أداء 

رائــع وتحقيقــه المركــز األول فــي مســابقة 
الفئــة العســكرية، وهــذا التميــز البحرينــي 
بــدًءا مــن مســابقة القــدرة التــي تألــق فيها 
فرســان البحريــن وتميزهــم بقيــادة ســمو 
الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة ومشــاركة 
ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة إنما 
يؤكــد مــا وصلت إليه مملكتنــا الحبيبة من 
تطــور وازدهار، وتواصــل التميز البحريني 
فــي مســابقات القفز ليحقــق فريق االتحاد 
الرياضــي العســكري البحريني نتائج رائعة 
والفــرق  الفــردي  مســابقة  فــي  ويتصــدر 
مؤكــًدا مــا وصــل إليــه الفــارس البحرينــي 
مــن تطــور وإمكانيــات عاليــة وقــدرة فــي 

منافسة أبطال العالم.
 أما توفيق الصالحي فقد أوضح إلى أن المهرجان كان فرصة حقيقية لمواصلة  «

الترويج للبحرين في مختلف المجاالت خاصة مع المشاركة الكبيرة والواسعة من 
قبل مملكة البحرين في المهرجان وسباق القدرة الذي أسسته مملكة البحرين 

ووصل الى عامه السابع مؤكًدا أن النجاحات التي حققتها مملكة البحرين في 
المهرجان التاريخي جاءت بفضل توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك المفدى 

حفظه الله ورعاه وحرص جاللته على حضور المهرجان ومتابعة فرسان مملكة 
البحرين باإلضافة إلى متابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة المستمر والتي 
مهدت الطريق أمام البحرين لتحقيق المزيد من النجاحات في المهرجان ومتابعة 

سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

من التتويج

لندن - المكتب اإلعالمي

نيكو كوفاتش
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إعداد: هبة محسن

مؤخــًرا  المتحــد  األهلــي  البنــك  أعلــن 
جميلــة  البحرينيــة  الســيدة  فــوز  عــن 
بجائــزة  حضانــة،  مديــرة  المقابــي، 
برنامج حصــادي، حيث فازت بالجائزة 

الشهرية وقيمتها 100 ألف دينار.
 وبهذه المناسبة، صرحت جميلة قائلة: 
“لــم أكن أتوقــع أن يحالفني الحظ على 
اإلطــاق فــي هذا الســحب، حيث إنني 
عميلــة للبنــك األهلي المتحــد واقتنيت 
شــهادات حصــادي منــذ عــام 2018 في 
استبشــرت  قــد  وكنــت  البديــع،  فــرع 
بالوجــوه الســمحة والحيوية والنشــاط 
الملحوظين لــدى الموظفين في الفرع، 
علــى  المعاملــة  هــذه  شــجعتني  وقــد 

االستمرار في معاماتي مع البنك”.
الســيدة جميلــة تصريحهــا   وواصلــت 
قائلة: “شــعرت بسعادة كبيرة عندما تم 
االتصــال بــي إلباغــي بالفــوز بالجائزة 
الشــهرية البالغة 100 ألف دينار، كما أن 
كل العائلة شــعرت بفرحة غامرة بالفوز 

الذي كان بمثابة حلم لنا جميًعا”.
وبســؤال الســيدة جميلــة عمــا ســتفعله 
بقيمــة الجائــزة، جــاء ردهــا ســريًعا، إذ 
قالــت: “كنــا نخطط أنا وعائلتي لشــراء 
الحاجــة  أمــّس  فــي  وكنــا  العمــر  بيــت 
الســتكمال مبلغ البيــت، فكانت الجائزة 
بمثابــة هديــة مــن الســماء لتمكيننا من 

شراء البيت الذي لطالما حلمنا به”.

الجديــر بالذكــر أن برنامــج حصــادي – 
وهــو برنامج توفير يقــدم أكبر الجوائز 
فــي البحريــن - قــد نجــح فــي تســجيل 
أكبــر عــدد مــن الفائزيــن وتقديــم أكبــر 
إجمالــي مــن الجوائــز بالمقارنــة مــع أي 

مــن برامــج توفيــر أخــرى فــي المملكة، 
“حصــادي”  قدمــت  انطاقتــه،  فمنــذ 
 67 قيمتهــا  تجــاوزت  نقديــة  جوائــز 
مليون دينار ألكثر من 16 ألف فائز من 

عمائه الكرام.

“األهلــي المتحــد” يحقــق حلــم بحرينية بشــراء بيــت العمر

جميلة المقابي تفوز بجائزة “حصادي”

رمضــان  شــهر  حلــول  بمناســبة 
الســام  مستشــفى  أعلــن  الفضيــل، 
التخصصي، أحد أبرز المستشــفيات 
عــن  البحريــن،  بمملكــة  الخاصــة 
تقديمه لحزمة من العروض الممّيزة 
مجــال  فــي  المخّفضــة  والباقــات 
تقديــم الخدمــات الطبّيــة والمعملّية 
والتجميلّية، وذلك طيلة أيام الشــهر 

الكريم. 
تشــمل العروض خدمات استشــارية 
ا، تبــدأ مــن 5  بأســعاٍر مخّفضــٍة جــدًّ

دنانير، باإلضافة إلى تخفيض يصل 
إلــى 25 % علــى الخدمــات المقدمة 
فــي أقســام طــب األســنان واألشــعة 
المختبــر  خدمــات  جميــع  وعلــى 
)باســتثناء االختبــارات الخارجيــة(، 
واستشــارة مجانية لألسنان وأسعار 
الخدمــات  مختلــف  علــى  مخّفضــة 
المقدمــة في المستشــفى، مما يتيح 
للمرضى االســتمتاع بخدمات طبية 
منخفضــة  بأســعار  الجــودة  عاليــة 

خال شهر رمضان.

“السالم التخصصي” يكشف عن عروضه المميزة

بالتزامن مع حلول شــهر رمضان الفضيل، 
قامــت شــركة الزيانــي للســيارات، الموّزع 
فــي  ميتسوبيشــي  لســيارات  الحصــري 
حزمــة  عــن  باإلعــان  البحريــن،  مملكــة 
مــن العــروض الحصريــة والجوائــز القّيمة 
لعماءهــا الكــرام، وذلك إيماًنــا منها بروح 

العطاء خال الشهر الكريم. 
هذا، وتســتمر الحملة طيلة شــهر رمضان، 
الجوائــز  مــن  واســعة  تشــكيلة  وتشــمل 
فــوًرا  العمــاء  عليهــا  ســيحصل  التــي 
ســيارات  شــراء إلحــدى  عنــد كل عمليــة 
ميتسوبيشي، المعروضة بأسعار مخّفضة 
حتــى نهايــة الشــهر. وتأتي هــذه العروض 
تحت شــعار “الجميع فائــز” لتضمن لجميع 
قيمــة  جوائــز  للســيارات  الزيانــي  زبائــن 
منهــا 1000 دينــار بحريني نقًدا أو شاشــة 
تلفــاز عاليــة الوضــوح )LED( بحجــم 50 
بوصــة أو تذاكــر ســفر مرجعــة ألي وجهــة 
في العالم أو قســائم بترول مجاني بقيمة 
1000 دينــار بحريني والعديد من الجوائز 

الرائعة األخرى.
وعلق مدير عام الزياني للســيارات محمد 
الزيانــي  شــركة  فــي  “نــود  قائــًا:  زكــي 
للسيارات أن نهنئ عمائنا الكرام ومملكة 

البحرين الغالية قيادًة وشعًبا بحلول شهر 
رمضان الفضيل، ســائلين المولى عّز وجّل 
أن يعيــد هــذه المناســبة المباركــة عليهــم 

بمزيد من الخير والبركات واالزدهار.

بــدأ بنك الكويت الوطني مؤًخرا شــراكته 
األولــى مــع ڤوكــس ســينما فــي البحريــن 
مــع عــرض شــراء “تذكرة والحصــول على 

األخرى مجاًنا” لعشاق السينما. 
وبإمــكان العماء اآلن التمتع بهذا العرض 
ڤوكــس  تذاكــر  شــرائهم  عنــد  الحصــري 
بنــك  ائتمــان  بطاقــة  باســتخدام  ســينما 

الكويت الوطني.
هــذا العرض متاح فــي ذا أڤنيوز البحرين 

وسيتي سنتر البحرين. 
هــذا  علــى  الحصــول  العمــاء  وبإمــكان   
عبــر  التذاكــر  شــراء  خــال  مــن  العــرض 
اإلنترنــت أو مباشــرًة عــن طريــق منصــة 

التذاكر.
واحتفــاالً بهذه الشــراكة قــام بنك الكويت 
لفيلــم  خــاص  عــرض  بتنظيــم  الوطنــي 
أڤنجــرز: إنــد جيــم فــي ڤوكــس ســينما ذا 
وشــخصيات  المميزيــن  لعمائــه  أڤنيــوز 

اإلعــام المعروفــة باإلضافة إلى مشــاهير 
وسائل التواصل االجتماعي. 

وقــال مديــر عــام بنــك الكويــت الوطنــي 
فــي البحريــن علي فردان “نحــن في غاية 
الســعادة ببدء شــراكتنا مع ڤوكس ســينما 
مواطنــي  مــن  المزيــد  يباشــر  أن  ونأمــل 
البحرين في استخدام بطاقاتنا االئتمانية 

والتمتع بعروضنا االستثنائية”.

سفر وتذاكر  وتلفزيونات  دينار   1000 بـ  نقدية  جوائز 

ــا ــاًن ــج ــى األخــــــرى م ــل ــل ع ــصـ ــرة واحـ ــذكـ اشـــتـــر تـ

عروض ال تقاوم على سيارات “ميتسوبيشي”

“الكويت الوطني” و ”فوكس” يطلقان عرضا جديدا

للتواصل: 17111509

HUAWEI P30 Pro... جودة تصوير فائقة
تنسى ال  ــة  ــرب ــج ت ــات  ــظ ــح ــل ال الــتــقــاط  ــن  مـ يــجــعــل  ــوي  ــ ق أداء 

تحّســنت قــدرات الهواتــف الذكيــة علــى التصوير إلى درجة كبيرة من جيــل إلى جيل. فبعدما بدأت بصور كبيرة البكســات أصبحنا 
اليوم نلتقط الصور الجميلة المعالجة بالمرشحات والمؤثرات، وترّسخت ميزة التصوير كعنصر أساسي في الهاتف الذكي الحديث. 

ومتابعة لهذا االتجاه األساسي فإن هواتف 
هواوي من سلســلة HUAWEI P30، والتي 
تتميــز بجــودة التصويــر الفوتوغرافي غير 
المسبوقة، قدمت ثاثة هواتف ذكية على 
رأســها الهاتــف HUAWEI P30 Pro الــذي 
يمتاز بقدرات فائقة للكاميرا غيرت قواعد 
التصوير في الهواتف الذكية مع أداء قوي 
تماًمــا يجعــل مــن التقاط اللحظــات تجربة 

ال تنسى.
 فــي شــهر رمضــان المبــارك، ليكــن هاتــف 
األمثــل  شــريكك   HUAWEI P30 Pro
الخاصــة،  العائليــة  اللحظــات  اللتقــاط 
واالحتفال بكل لحظة خال الشهر الفضيل 

مــن خــال التقاط صور رائعــة ال مثيل لها، 
بدًءا من اإلفطار وحتى الســحور، ســتكون 
Huawei حاضرة في كل لحظة مع تجربة 
تصوير جديدة في متناول يديك. استمتع 
بخــوض تجربــة فريــدة من نوعها وســجل 
مــع  اللحظــات والمناســبات  أجمــل وأروع 
 HUAWEI P30 العائلــة مــن خــال عدســة

.Pro
ال كاميرا واحدة وال اثنتين وال ثالث،  «

بل أربع!
 لــم تكــن هــواوي ضنينــة في إضافــة مزيد 
HUA-  مــن الكاميــرات إلــى الهاتف الذكــي

مــرة  ألول  يتضمــن  فهــو   ،WEI P30 Pro

اليــكا جديــدة  مــن  قويــة  رباعيــة  كاميــرا 
الصــور  أقــوى  التقــاط  علــى  قــادرة  ــا،  كليًّ
بيــن  الفيديــو  ومقاطــع  الفوتوغرافيــة 
كاميــرات الهواتف الذكية. وهي تتألف من 
كاميرا رئيسة بدقة 40 ميجابكسل مزودة 
مــن  الجديــد  ســبكتروم  ســوبر  بمستشــعر 
هواوي وكاميرا بدقة 20 ميجابكســل ذات 
زاوية تصوير عريضة جدًا، وكاميرا مقّربة 
المشــاهد  لتصويــر  ميجابكســل   8 بدقــة 
البعيدة مزودة بعدســة ســوبر زوم، وأخيرًا 
 HUAWEI( كاميــرا »تي أو إف« من هواوي
Time of Flight( لقيــاس عمــق المشــاهد، 
ويضــاف إلــى ذلــك كاميــرا أماميــة بدقــة 

32 ميجابكســل مدعومــة بقــدرات الــذكاء 
االصطناعــي، ونجحــت هــواوي فــي دمــج 
HUA-  كل هــذا فــي جســم الهاتــف الذكــي

WEI P30 Pro النحيف الرشيق.
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أعلنــت شــركة الســيارات األوروبية جاكــوار الند روڤر عــن إطاق حملة 
ترويجيــة مبتكــرة تقــدم للعمــاء الكــرام عروًضــا مذهلــة علــى تشــكيلة 

مختارة من طرازات جاكوار، وذلك طوال أيام شهر رمضان.
تمتاز عروض شــركة الســيارات األوروبية في شــهر الخير بمنح العماء 
علــى  فائــدة منخفضــة  معــدالت  عروًضــا ومزايــا ال تضاهــى، وتشــمل 
التمويل تبدأ من 0 % لمدة 5 سنوات، مع دفع مبلغ مقدم منخفض جدا. 
وتجســيدا لــروح العطــاء الــذي يتميز به الشــهر الكريم، ســتتكفل شــركة 
الســيارات األوروبيــة بتكاليــف خدمــة التســجيل وخيــار تظليــل نوافــذ 
الســيارة.  وكذلك ســيحظى المســتفيدون من الحملة الرمضانية بخدمة 

التأمين مجاًنا، إلى جانب باقة خدمات صيانة تشمل مكابح السيارة.
تتوفر عروض الحملة على كل من سيارة جاكوار XE الصالون الرياضية، 
وطراز XF الفاخر. كما تضم الحملة مركبات جاكوار الرياضية المتعددة 
 E-PACE العالــي، وســيارة االســتخدام كســيارة F-PACE ذات األداء 

المدمجة.

السيارات األوروبية تكّرم عمالءها
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ومنها  الجميلة،  واألشياء  الفضائل  من  بالكثير  الكريم  رمضان  شهر  يتميز 
التي  ســواء  المحافظات  كل  في  تنتشر  التي  الرمضانية  المجالس  انعقاد 
تفتح أبوابها يومًيا أو أسبوعًيا، االجتماعية منها والدينية، فجميعها تتسع 
للجميع، وأصحابها يستقبلون الناس بكل ود واحترام. البحرين تعتز كثيًرا 
بمجالسها، فهي جزٌء ال يتجزأ من تراثها العريق وتاريخها المجيد، فمجالس 
األمس بجانب كونها ُملتقى للحاكم وأبناء شعبه ومكاًنا للقاءات االجتماعية 
كانت أيًضا داًرا للُحكم، فيها تدار أمور الدولة وشؤون رعيتها، وتصدر فيها 
األحكام الشرعية والمدنية، وُتحل فيها جميع المشاكل االجتماعية ومجالس 
اجتماعية  تطورات  من  مما حدث  فبالرغم  األمــس،  لمجالس  امتداد  اليوم 

وتقنية مازالت هذه المجالس تحتفظ برونقها ومكانها االجتماعي.

المجالس الرمضانية... تاريخ عريق
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نشــرت الممثلة المصرية نيللي كريم على حســابها 
الخــاص علــى أحــد مواقــع التواصــل االجتماعي 
مقطــع فيديو ظهرت فيه مــع مدربها الخاص في 
أحــد النوادي الرياضية، وهي تتــدرب على الـ “كيك 

بوكسينغ.
يذكــر أن نيللي تنتظر عرض الجــزء الثاني من فيلم 

“الفيــل األزرق” الــذي تشــارك فيه إلى جانــب الممثل 
كريم عبد العزيز، ومن المتوقع أن يعرض في موسم الصيف.

اعتذرت الفنانة الكوميدية شــيماء ســيف للشعب السوداني، 
بعــد االنتقــادات الحــادة التــي تعرضــت لها عبــر مواقع 
التواصــل االجتماعــي، علــى خلفيــة قيامهــا بشــخصية 
فتاة ســودانية فــي البرنامج الكوميدي “شــقلباظ”، حيث 
ظهرت في شــخصية سيدة سمراء تقوم بخداع الركاب في 

سيارة األجرة. وحرصت شــيماء على االعتذار لجمهورها في 
السودان عما إذ كان المقلب الكوميدي قد أثار غضبهم، مؤكدة 

أنها ممثلة كوميدية، ولم تقصد اإلساءة للشعب السوداني.

يبدو أن مسلســل تسريب األعمال الدرامية الرمضانية انطلق 
مبكًرا هذا العام، حيث فوجئ الجمهور بعرض ثالث حلقات 
لم ُتذع بعد من مسلسل “مملكة الغجر”، على “يوتيوب”، 
حيــث تــم تســريبها أمــس األول. الحلقات الثــالث هي.. 
السادسة والسابعة والثامنة، من المسلسل الذي تتقاسم 

بطولته الفنانتان فيفي عبده وحورية فرغلي.
ُيذكر أن مسلســل “مملكة الغجر” بطولــة  فيفي عبده، حورية 

فرغلي، سامح الصريطي، أحمد كرارة، ميار الغيطي، عزة مجاهد، سناء شافع.

تسريب مسلسلشيماء تعتذركيك بوكسينغ

 للتواصل واإلضافة: 
tariq.albahar@albiladpress.com الثالثاء

  مجلس محمد بن إبراهيم المطوع )وزير شؤون مجلس الوزراء( 
17214998 الرفاع الغربي

  مجلس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة 
39337733 الجفير

  مجلس الشيخ عبداهلل بن خليفة بن سلمان بن عيسى آل خليفة 
وأبنائه 39366679 الرفاع الغربي

  مجلس عادل العسومي 39466644 الحورة 
  مجلس مبارك بن محمد بن دينه 39405504 البسيتين 

  مجلس المغفور له عبدالعزيز بن علي االحمد 39900773 الحد
  مجلس عائلة آل محمود 39676270 الحد 

  مجلس مبارك فرج الدوسري 39691216 البديع
  مجلس سعيد الصيرفي 39444420 عالي 

  مجلس جهاد بوكمال وأخوانه 39650640 مدينة عيسى
  مجلس أهالي المدينة 39955123 مدينة عيسى 

  مجلس مبارك المغربي 39697010 مدينة عيسى
  مجلس المؤيد 17211155 الرفاع الشمالي 

  مجلس المرحوم الحاج علي عبدالرسول بن رجب وأوالده 
39976668 مدينة عيسى

  مجلس عائلة المحاري 36666912 جنوسان 
  مجلس عائلة القصاب 36366999 البسيتين 

  مجلس جاسم محمد أحمد مراد 39171315 المحرق 
  مجلس بن هندي 39011162 المحرق

  مجلس المرحوم الحاج حسن بن يعقوب العالي 39471323 
عالي

  مجلس الجالهمة 39732671 الرفاع الشرقي 
  مجلس محمد الرفاعي 33227706 الرفاع الشرقي 

  مجلس المرحوم الحاج أحمد محفوظ العالي 36355333 عالي 
  مجلس الكعبان 39683008 عسكر 

  مجلس عارف هجرس وأخوانه 39303030 مدينة عيسى 
  مجلس الذواودة 39424499 الحد 

  مجلس البنجاسم 33077717 - 36332333 البسيتين 
  مجلس عائلة المرحوم علي بن خميس الرميحي 39682181 أم الحصم

  مجلس عائلة أبل 17253171 السلمانية )حوطة أبل(
  مجلس أبناء المرحوم صالح راشد الزياني 39603661 المحرق

  مجلس علي بن راشد األمين 39605050 المحرق 
  مجلس الفايز 33022299 المحرق 

  مجلس بيت السكران 36455595 المحرق
  مجلس الشيخ عادل المعاودة 39661313 البسيتين 

  مجلس أبناء سلطان ناصر السويدي 39665599 البسيتين 
  مجلس إبراهيم عبداهلل الشيخ 36366600 البسيتين

  مجلس محمد بن عبداهلل العيد 39442550 - 33238850 
البسيتين

  مجلس حسن علي البنفالح 39678811 البسيتين 
  مجلس يعقوب محمد بن جاسم سيادي 39661160 البسيتين 

  مجلس ومتحف أحمد بن عيسى البوسميط 39679467 عراد
  مجلس الشيخ صالح الجودر 33888814 الحد 

  مجلس راشد بن عبداهلل جليجل البوفالسة 39949959 الحد 
  مجلس سيد خليل القاهري 39443329 مدينة حمد 
  مجلس جاسم عجاج العجاج 39464168 مدينة حمد

  مجلس حمد بن أحمد السيسي البوعينين 39631236 مدينة 
حمد

  مجلس حجي حسن العالي 17782368 عالي 
  مجلس سماحة العالمة المرحوم الشيخ أحمد بن خلف آل عصفور 

36043444 بوري
  مجلس محمد أبو الفتح وأوالده 39699239 الرفاع الغربي 

  مجلس حمد بن يوسف الرويعي 39663318 الرفاع الغربي 
  مجلس ناصر بن علي السندي 36451045 الرفاع الشرقي 

  مجلس جاسم سالم بوحمود القحطاني 36674440 الرفاع 
الشرقي

  مجلس أحمد محمد البوعينين 39466652 وادي السيل

اللَُّهمَّ اْجَعْل ِلي ِفيِه 
َنِصيبًا ِمْن رَْحَمِتَك 

اْلَواِسَعِة، َواْهِدِني ِفيِه 
اِطَعِة، َوُخْذ  ِبَبَراِهيِنَك السَّ

ِبَناِصَيِتي إَِلى َمْرَضاِتَك 
ِتَك َيا أََمَل  اْلَجاِمَعِة، ِبَمَحبَّ

اْلُمْشَتاِقيَن.

اللقيمات والقطايف... من أين جاءت؟
حلويات تغنــى بها الشــعراء وارتبطت بالشــهر الفضيل

محرر مسافات

تتنــوع أطباق مائدة شــهر رمضان المبــارك وتختلف في كل بيت، إال أن الغالبية 
“اللقيمــات”  القديمــة تتقدمهــا  الشــعبية  باألطبــاق  إثــراء مائدتهــا  تعتمــد علــى 
الذهبية، التي وصفها البعض بنجمة مائدة رمضان الى جانب القطايف الذي ال 
يخلو بيت في الشــهر الفضيل منه خصوصا بالقشــطة والجبن.. فمن اين جاءت 

هذه الحلويات الينا؟

على  يتفقون  الخليج  منطقة  أهــالــي 
اللقيمات وتحضيره في رمضان،  حب 
طبيعة  فــي  يــكــون  االخـــتـــاف  إن  إال 
مقرمشة  يفضلها  فالبعض  العجينة 
ــعـــض اآلخــــــر يــفــضــلــهــا قــطــنــيــة،  ــبـ والـ
من  فهناك  “التشريبة”  إلــى  بــاإلضــافــة 

يفضلها بشيرة السكر أو بدبس التمر.
“الــلــقــيــمــات” هــي حــلــوى مــنــزلــيــة على 
ــعــد قــلــيــهــا يتم  شــكــل كــــرات هــشــة وب
مصر  في  وتعرف  العسل،  في  غمرها 
والعراق “لقمة القاضي”، وفي مسميات 
اليونان  في  وتسمى  “الزالبية”،  أخــرى 
وقــبــرص “لــوكــو مـــاديـــس”. ويــقــال أن 
أصلها في بغداد وكان القاضي في أول 
كراتب،  الحلوى  هــذه  يتقاضي  عمله، 
وانها  القاضي”،  ب”لقمة  سميت  لذلك 
العربية  الــدول  لسائر  ذلك  بعد  انتقلت 
أخــرى  ــة  ــ ورواي مسمياتها.  واختلفت 
تقول إن أصولها يونانية وتم نقلها من 
خال محات الحلويات اليونانية في 
ولتنتقل  المصرية،  االسكندرية  مدينة 
بعدها إلى كل الدول العربية. وستجد 
“اللقيمات” أو “لقمة القاضي” في غالبية 
دول الشرق األوسط والبحر المتوسط، 
تظل  ولــكــن  مختلفة،  بــأســمــاء  ولــكــن 
الحلوى واحدة مع إضافات حسب كل 
لون  لها  يضاف  الخليج  ففي  منطقة، 

الزعفران، وتحشى بالجبن أحيانا.
المنطقة  فـــي  ــنــســاء  ال بــعــض  ــدأت  ــ وبـ
بادخال تغيرات جديدة على اللقيمات 
بشوكوالة  التمر  دبــس  استبدال  مثل 
ــلــوتــس والــتــزيــيــن  ــدة ال ــ الــنــوتــيــا وزبـ
بــالــفــســتــق الــمــبــشــور، وكـــذلـــك إضــافــة 
مــلــونــات الــطــعــام، ال يــــزال بــاإلمــكــان 
رؤية نساء الخليج وهن يقلين حلوى 
وقت  في  يدويًا  المصنوعة  اللقيمات 
على  المنافسة  حلبة  المطاعم  دخلت 

تــقــديــم حــلــوى الــلــقــيــمــات، مـــن خــال 
التي  واإلضافات  النكهات  من  تشكيلة 

تساهم في جذب الكثير من الزبائن.
وســـــواء كـــانـــت مــحــشــوة بــالــجــوز أو 
تاريخيا  كثر،  عشاق  للقطايف  الجبن، 
الخليفة  يعد  إذ  األمـــوي،  للعصر  تعود 
أول  األمــــوي  الــمــلــك  عــبــد  بــن  سليمان 
مـــن تــنــاولــهــا فـــي رمـــضـــان الحــتــوائــهــا 
روايــة  وفــي  الــســكــر.  مــن  الكثير  على 
الفاطمي  العهد  الطهاة في  أخرى، كان 
يتنافسون على تقديم أجمل ما تصنعه 
أيديهم للسلطان للحصول على رضاه، 
محشوة  فــطــائــر  بصنع  أحــدهــم  فــقــام 

ــهــا  بـــالـــمـــكـــســـرات وزيــن
بــشــكــل جـــمـــيـــل، ومـــن 
روعـــــة لــذتــهــا تــهــافــت 
ــرون  ــاضــ ــحــ ــ عـــلـــيـــهـــا ال
وهــــــــــم “يــــقــــطــــفــــون” 
بعضهم  ــن  مـ الـــحـــبـــات 
ــا  ــاهـ ــمـ الــــبــــعــــض، فـــأسـ
صــاحــبــهــا بــالــقــطــايــف. 
تقول  األخيرة  الرواية 
الـــقـــطـــايـــف  أصــــــل  إن 
األنــــدلــــس، حيث  مـــن 
انـــتـــشـــرت فـــي الــمــدن 
ومنها  ــاك،  هــن الــعــربــيــة 
انتقلت إلى باد الشرق 
فــي الــعــهــد اإلســامــي. 

تاريخها،  الكثيرون حول  اختلف  فكما 
بالشهر  ارتباطها  حــول  أيًضا  اختلفوا 
ذلك  أّن  البعض  رأى  حيث  الفضيل، 
وأّن  األمــــوي،  للعصر  قــيــل  كــمــا  يــعــود 
الخليفة سليمان بن عبد الملك تناولها 
في شهر رمضان، بينما يرى الغالبية أّن 
“القطايف” أصبحت أحد طقوس شهر 
شكل  على  صنعها  يتم  ألّنـــه  رمــضــان، 

هال نسبة لهال الشهر!

ــى بــهــا الــشــعــراء  ــفـــرط لــذتــهــا، تــغــّن ولـ
ــروا  ــّبـ فـــي قــصــائــدهــم وأبـــيـــاتـــهـــم، وعـ
مختلفة،  عــصــور  فــي  لها  عشقهم  عــن 
بأسلوب  “الكنافة”  بنظيرتها  وقارنوها 
فكاهي يوحي بالتنافس بينهما، ومنهم 
الدولة  إبان عصر  الجزار،  الحسين  أبو 

األموية، حيث قال:
وما لي أرى وجه الكنافة ُمغضًبا.. ولوال 

رضاها لم أرد رمضانها
فــاغــتــدت..  بالقطايف  اتهمتني  ــرى  ُتـ

تُصُد اعتقاًدا أن قلبي خانها
وُمذ قاطعتني ما سمعت كامها.. ألن 

لساني لم ُيخاطب لسانها.
واصًفا  السكندري،  القضاة  زيــن  وقــال 
إياها بُعلب مصنوعة من العاج محشوة 

بحجر الزبرجد:
فستق  مــن  مــحــشــوة..  قطائف  در  لله 

دعت النواظر واليدا
بحقاق  صحنها..  في  بدت  لما  شبهتها 

عاج قد حشين زبرجدا.



ال تخلــو مائــدة فــي الشــهر الكريــم مــن طبــق الســلطة، فيعــد طبق الســلطة مــن أكثر 
األطبــاق التــي تمــد الجســم باحتياجه مــن العناصر الغذائية، كمــا تحافظ على صحة 
الجهــاز الهضمــي مــن االضطرابات التي يتعــرض لها في رمضان، لذا أطباق ســلطات 

رمضان يجب أن تكون صديقك الدائم على المائدة. 
ومعظــم الشــعوب اإلســامية تفطــر فــي رمضــان علــى حبــات مــن التمــر والمــاء ثــم 
لطات، وبعض أنواع الطعام الخفيفة، ثم يذهبون لصاة المغرب في  الشوربات والسَّ
المسجد، ثم يتناولون بقية طعامهم بعد عودتهم، أو قبل صاة العشاء، أو بعد صاة 

العشاء، وهكذا..
لطات  إن شروع الصائم عند اإلفطار في تناول بعض حبات التمر والماء ثم تناول السَّ
والشــوربات وبعض األطعمة الخفيفة األخرى هي فكرة رائعة صحيًا، وتتماشــى مع 
ــلطات قبــل الشــروع فــي تنــاول األنواع  أحــدث الدراســات التــي توصــي بتنــاول السَّ

الرئيسية، مثل الرز واللحم والمقليات وغيرها. 
ــلطات قبل  مــاذا تقــول الدراســة الحديثــة؟ وجــدت الدراســة الحديثــة أن تنــاول السَّ
ــلطات  غيرهــا مــن أنــواع الطعــام يحافظ على الوزن، ويجنب الســمنة، ألن تناول السَّ
يقلــل مــن كميــة الســعرات اإلجماليــة للوجبــة. فكميــة الســلطة التي تشــغل حيزا في 
المعدة تقلل من تناول كمية مشابهة أخرى من األطعمة الدسمة، أو الغنية بالسعرات 

الحرارية بنسبة 12% 
لطات خليط من الخضار غير المطبوخة، مثل الخيار والجزر والطماطم والَخس  السَّ
والبقدونــس والكزبــرة الخضــراء والكرفــس والملفــوف والقرنبيــط وأنــواع أخــرى ال 
ــلطات قليلة الســعرات الحرارية نســبيا. فهي قليلة البروتين والدهون  تحصى. والسَّ
والنشــويات، لكنها غنية باأللياف والمعادن والفيتامينات التي تمد الجســم بالحيوية 
ــلطات تحتــاج إلى مــدة أطول من المضــغ قبل بلعها،  والنشــاط. إن عمليــة تنــاول السَّ
األمــر الــذي يعطــي مركز الشــبع في الدماغ فرصة إرســال إشــارة اإلحســاس بالشــبع 

واالمتاء قبل أن يكون الصائم قد أتى على الطعام كله. 
وتنظــف الفــم وتمنــع الروائــح الكريهــة حيــث تنظــف البكتيريــا الموجــودة فــي الفــم 
الحتوائهــا علــى مضــادات البكتيريــا فتقلــل مــن روائــح الفــم الكريهــة، كمــا تســاعد 

البقدونس على إزالة الروائح الكريهة المنبعثة من المعدة.
تناول طبق الســلطة في وقت الســحور مهم وال يمكن إهماله، للتالي: فهي تقلل من 
الشــعور بالجــوع وذلــك الحتوائها على نســب عاليــة من األلياف كما أنها تمد الجســم 

باحتياجاته الكافية من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم أثناء الصيام.

tariq_albahhar

أطلقــت الفنانــة الصاعــدة بانــه “بحرينيــة مــن أصــول 
فلســطينية” الفيديــو الرســمي ألغنية “كل مــا التقينا”، 
والتي تشكل ثالت أعمالها الغنائية عبر قناتها الرسمية 
على يوتيوب ويصور الفيديو كليب المناظر الشــتوية 
الخابــة لمدينــة أســطنبول ليعكــس حالــة الجفاء بين 
الشــامية  باللهجــة  األحبــة، وتأتــي األغنيــة الجديــدة 
لتتنــاول موضوًعــا مغايــًرا عن أغانيهــا الماضية، وهي 
مــن كلمــات ناجــي مصطفــى، وألحــان خالد الشــمان، 
وتوزيــع زياد زيمان، كما أخرج الفيديو كليب المخرج 
فايــز أميــن. وتــم تصوير الفيديــو كليــب لألغنية على 
مدار 3 أيام في تركيا وسط مجموعة متنوعة من أبرز 
المعالم الســياحية كما ركــز الفيديو على “برج غاطة” 
والطرقــات  واألزقــة  “كاديكــوي”  وحــي  التاريخــي، 
لمدينــة أســطنبول وتتحــدث األغنيــة عــن  الداخليــة 
بــرود مشــاعر الحب بيــن المحبين، وتباعدهم. وســبق 
لبانــه العمــل مــع تيونــز أرابيا؛ مــن أجل إنتــاج وتوزيع 

أعمالهــا الغنائيــة الســابقة “عالبال” التــي حصدت نحو 
نصــف مليــون مشــاهدة، وتمــت عرضهــا علــى العديــد 
مــن مــن القنــوات الموســيقية مثــل “روتانا” و”وناســة” 
و”آرابيكا” كما حصدت أغنيتها األولى “شــو حلو نحنا” 
ما يقارب مليون مشاهدة عبر موقع  اليوتيوب. ومنذ 
انطــاق مســيرتها الغنائيــة، ظهــرت بانه عبــر مقابات 
تلفزيونية مع أبرز القنوات اإلقليمية منها إم بي ســي

MBC والعربيــة، ومــن المقرر لها المشــاركة في المزيد 
من المقابات مســتقبا.  وتعليقــا على إطاق أغنيتها 
الجديــدة قالــت بأنــه.. “مــع هــذا العمــل الغنائــي أردت 
أن اتخــذ توجهــا جديــدا ومختلفــا عمــا قدمتــه ســابقا 
لذلــك تركز هذه األغنية على موضوع الجفاء بالحب، 
وشــخصيا أحــب دائمــا تضميــن المعانــي فــي األعمال 
التي أقدمها، وأن يكون لها مغزى يستفيد به المستمع 

أو رسالة تكون مصدرا إللهامه.

بانه تجدد اللقاء مع جمهورها في “كل ما التقينا”

ينظم مركز عيسى الثقافي 
للعــام الرابــع علــى التوالي، 
وبالتعاون مع شركة نوران 
“صنــع  أمســية  بكتشــرز، 
بشــغف” فــي تمــام الســاعة 
٩:٣٠ مســاء يــوم الجمعــة 

المقبل ١٧ مايو ٢٠١٩.
وتعد أمسية “صنع بشغف” 

ليلــة ســينمائية رمضانيــة يحتفي فيها المركــز بصناع األفام 
الشــباب إيمانــا منــه بدعــم الحركــة الثقافيــة فــي البحرين، إذ 
تتميز هذه السنة بإطاق المركز مسابقة “الدعم الفني إلنتاج 
األفــام” التــي فــاز بهــا أربعــة مخرجيــن بمنــح ماليــة، والتــي 

ستدخل ضمن منافسات األمسية.
وجاءت األفام المتنافسة كما يلي: فيلم “سما” للمخرج عمار 
زينل، فلم “نافذة” للمخرج أحمد أكبر ، فلم “المصور” للمخرج 
محمد شــاهين، فلم “رايت كليك” للمخرج جان البلوشــي، فلم 
“أمــام النافــذة” للمخــرج حمــد مرســال، فيلــم “مربــع” للمخرج 
يوســف مدنــي، فيلــم “دائــرة” للمخرجة زينب مرضــي، وفيلم 

“كيف ُسرقت أحامي” للمخرجة زهرة شمس.

“عيسى 
الثقافي” 

ينظم “صنع 
بشغف 4”

وال زال ســباق العــروض المســرحية التــي ســتقدم في عيد 
الفطــر المبــارك مفتوحا، حيــث دخل مضمار الســباق الفنان 
والمنتــج الكويتــي عبــدهللا الصــران بمســرحية كوميديــة 
اجتماعيــة بعنــوان “عنتــر مــو ابــن شــداد” مــن إخــراج خالد 
بوصخــر وبطولــة الفنان ســعود الشــويعي ومحمد طاحون 
ومحمــد الصيرفــي والمذيــع عمــاد عبدهللا ومــن المؤمل ان 
تعرض المســرحية على خشــبة مســرح الجامعــة الخليجية 

من أول أيام العيد.

يجدر بالذكر ان المنتج الصران قدم أكثر من مسرحية في 
موســم األعياد منها مسرحية “الحيالة “ فكرة وتأليف أيمن 
الحبيــل، وإخــراج عــاء مرســي وبطولــة محمــد العجيمي، 
أحمد مجلي، أحمد الفرج، شــيماء ســبت، أبرار سبت، وفاء 
مكــي، وجاســم رجب وغيرهــم، ودائما تحقق المســرحيات 
التي يقدمها نجاحا كبيرا، ولعل الافت في الموسم الحالي 
هــو ازدحام الســاحة بالمســرحيات، وهذا يعنــي وجود أكثر 
مــن خيــار للجمهــور البحرينــي والخليجي، وهــذا األمر يعد 
ظاهــرة صحيــة ونشــاطا يحســب للقائميــن علــى الحــراك 
ستســتعرض  المقبلــة  األيــام  وخــال  المحلــي،  المســرحي 

“الباد” مجمل األعمال التي ستقدم في العيد.

للصران الــعــيــد  ــي  ف كــومــيــديــة  مسرحية 
“عنتر مو ابن شداد”

علي حسين

صحتك مع الصوم

الَسلطات وأثرها اإليجابي

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

واستمروا في تأديتها على مّر السنوات الماضية. 

يعبــر الفنــان البحرينــي الرائــع محمــد الصفــار 
عــن ذلــك بقوله “نبارك لكم حلول شــهر رمضان 
بالنســبة  والبــركات،  باليمــن  علينــا  هللا  اعــاده 
لــي علــى مســتوى اعمــال رمضــان التلفزيونيــة 
وباعتبــاره موســما لاعمــال الفنيــة فــا توجــد 
لــي اي مشــاركة رمضانيــة هــذه الســنة، ولكــن 
ســعيد جــدا بمشــاركة الفنانيــن االحبــة ببعــض 
االعمــال على ارض البحرين وذلك ما يثبت ان 
هنــاك في البحرين طاقة جبارة يتم اســتغالها 
ذلــك  الرمضانيــة ويعتبــر  االعمــال  انتــاج  فــي 

بحــد ذاتــه انجــاز لمملكــة البحريــن، اذ كنــا نمــر 
فــي فتــرات يتــم تصويــر فيهــا االعمــال خــارج 
البحريــن عكس ما يحدث حاليا بتصوير بعض 
االعمــال ذات المتابعــة العاليــة والمطلوبة على 
لمشــاهدة  بالنســبة  امــا  التلفزيــون،  شاشــات 
اعمال رمضان فانا ال اشــاهدها باستثناء بداية 
والعمــل  الوقــت  ضيــق  بســبب  وذللــك  الشــهر 
والزيــارات الرمضانيــة لمــا لهــا مــن تاثيــر علــى 
المســتوى االجتماعــي وهذا مــا افضله في هذا 

الشهر الفضيل.

الفنان البحريني الرائع محمد الصفار
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بعد اليأس أنجبت 3 أطفال دفعة واحدة
بعــد معاناة اســتمرت 4 أعوام من اإلجهاض 
المتكــرر وعمليــات التلقيــح المكلفــة، قررت 
نيكيتا بيل )25 عاما( التوقف عن محاوالت 

اإلنجاب إثر إصابتها بحالة من اليأس.
لكن بيل تحتفل هذه األيام بقدوم 3 أطفال 
دفعــة واحــدة، بعد أن منحت نفســها فرصة 
أخيــرة مــع التلقيــح الصناعي توجــت أخيرا 
بالنجــاح، وفــق مــا ذكــرت صحيفــة “صــن” 

البريطانية، أمس اإلثنين.
وقالــت الصحيفــة إن بيــل وزوجهــا مــارك، 
البالــغ مــن العمــر 30 عامــا، أصيبــا بإحبــاط 
شديد، فقررا عدم تلقي مزيد من العالجات 
مــن أجــل اإلنجــاب، لكــن ســعادتهما اليوم ال 

توصف بعد التمسك بالفرصة األخيرة.
ووضعت بيل 3 أطفال، هم لوال فرانســيس، 
التوأمــان  شــقيقاها  تالهــا  أوال،  وجــاءت 
وتومــي  دوغــالس  جاكــوب  المتماثــالن 

جيمس، ويتمتع الثالثة بصحة جيدة.
وقالت نيكيتا واالبتســامة تعلو وجهها: “لقد 
أصبحــت أما أخيرا. أخيرا لدي أطفال. إنهم 
ملكــي. كنــت أقــول دائمــا إننــي لــن أخــوض 

عمليــة التلقيــح الصناعــي أبــدا مــرة أخــرى، 
بعد الجولة األولى، بسبب صعوبة األمر”.

وتابعــت: “لكننــي قــررت بعد ذلــك أن أفعل، 
قلــت لنفســي: إنها المــرة األخيــرة، هذه هي 

الفرصة األخيرة”.
وأوضحــت نيكيتــا أنهــا حملــت في ســبتمبر 

مــن العــام الماضــي، وأضافــت: “قلــت لمارك 
إن شــعوري مختلــف هــذه المــرة، وكان لدّي 

شعور بأن في بطني توأمين”.
أما بالنســبة لزوجها مارك، فقالت نيكيتا إنه 
لــم يصــدق أنها حامــل بثالثة أطفــال، وبقي 
علــى هــذه الحالة يوما كامــال، قبل أن يقتنع 

أخيرا بأن زوجته حامل بالفعل.

ظــن رجــل بريطاني يعانــي جفافا في 
العين أن مرضا عضاال قد أضر ببصره، 
بعدمــا رأى علــى جهاز كشــف األســعار 
أن قطــرة العيــن الموصوفــة لــه يبلــغ 

سعرها 4 مليارات جنيه إسترليني.
فبعدمــا أجــرى مارتن تشــيدلو فحصا 
للعيــن فــي مدينــة ريكســهام، بمنطقة 
شــمال ويلــز، ذهــب إلــى أحــد متاجــر 
“سبيكســيفرز” للبيــع بالتجزئة، لشــراء 

قطرات عين تعالج الجفاف.
كشــف  جهــاز  علــى  رأى  وحينهــا 
يبلــغ  القطــرة  ســعر  أن  األســعار 
4,031,626,711.51 جنيها إسترلينيا، 
وذلــك بدال من ســعرها المتوقع بـ9.95 

جنيه إسترليني.
وقــال الرجــل: “لــم أســتطع أن أصــدق 
عيني عندما رأيت الســعر على شاشــة 

جهاز كشف األسعار”.
ثم انتبهت الفتاة  البائعة إلى أن خطأ 
األســعار كان وراء  فــي جهــاز كشــف 
لقطــرة  الخيالــي  الســعر  هــذا  ظهــور 

العين.

قطرة عين بـ 4 
مليارات إسترليني تشــهد محــال حالقة الشــعر فــي العاصمة الغانية أكــرا إقباال كبيرا، مما يســبب زحمة 

طوابيــر خانقــة أمــام هــذه المحــالت، األمــر الــذي دفع أحــد الحالقين إلــى فتح محل 
متنقــل يقــدم الخدمــة للزبناء فــي منازلهم. وأطلق الشــاب أنكوماه المشــروع للزبائن 
الرجــال حتــى يوفر عليهم االنتظار لســاعات في طوابير طويلــة أمام محال الحالقة 
فــي المدينــة. ويديــر أنكومــاه مشــروعه الــذي أطلــق عليــه اســم “شــيف ماســترز” أو 
أســاتذة الحالقــة، وأهــم مميــزات تلك الخدمة التــي تقدم من خالل شــركته هي أنها 

تأتي للزبائن حتى باب منزلهم، فيما يشبه خدمة “الديلفري” أو توصيل الطلبات.
وقال مؤســس المشــروع إن الشــركة تقدم ما هو أكثر من مجرد قصة شــعر عادية، إذ 

إنها تجتذب الشباب الراغبين في تجربة أحدث الصيحات.

أظهــرت نتائــج الدراســة التي أجراهــا أطباء جامعة كيس ويســترن ريزيرف والمركز 
الطبــي بجامعــة كليفلند فــي الواليات المتحدة بأن عملية اســتئصال الزائدة الدودية 
ليســت آمنة دائما. كشــفت هذه الدراسة الشــاملة وجود عالقة بين استئصال الزائدة 
الدوديــة واإلصابــة بمــرض الشــلل الرعــاش “مــرض باركنســون”. وكان األطبــاء قــد 
طرحــوا ســابقا نظريــة تفيد بأن الحالة الصحية لألمعــاء تؤثر في صحة الدماغ. وقد 
أشار تقرير الخبراء، إلى أن المرضى الذين خضعوا لعملية استئصال الزائدة الدودية 

يزداد خطر إصابتهم بمرض باركنسون بثالثة أضعاف.
درس الباحثون وحللوا البيانات الصحية ألكثر من 62.2 مليون مصاب بمرض الشلل 
الرعــاش، واكتشــفوا أن 488 ألفــا منهــم خضعــوا لعمليــة فوريــة الســتئصال الزائــدة 

الدودية، وإن 4770 منهم تم تشخيص إصابتهم بمرض الشلل الرعاش الحقا.

حالق “ديليفري” لتجنب الطوابير الطويلة

استئصال الزائدة الدودية له خطورته

فلسطيني يعلق فوانيس رمضان التقليدية عند 
مدخل المسجد األقصى في مدينة القدس القديمة 

)أ ف ب(

انتشــر علــى صفحــات التواصــل االجتماعــي خبــر اقتــران الزوج الســابق 
الشــهير ســتانفورد  المليونيــر  بابنــة  مــاركل،  ميغــان  لدوقــة ساســيكس 

كورالند.
وذكــرت صحيفــة ديلــي ميــل، أن حفــل زفــاف تريفــور إنجلســون، البالــغ 
مــن العمر 42 عاما، وعروســه تريســي كورالند البالغة مــن العمر 31 عاما، 
أقيــم فــي منتجــع “Rosewood Miramar Beach” بواليــة كاليفورنيــا 

األميركية.
وارتــدى إنجلســون لحفــل الزفاف بدلة وردية زاهيــة وقميصا أبيض، أما 

عروسه كورالند، فقد اختارت بدلة من الدانتيل األبيض.
وتريســي كورالنــد هــي ابنــة ووريثــة المليونيــر ســتانفورد كورالنــد الذي 

حقق ثروته أثناء األزمة االقتصادية العام 2008.
وأعلنــت الممثلــة األميركية ميغان ماركل الطالق من المنتج الهوليوودي 
تريفــور إنجلســون العــام 2013. وذلــك بســبب الجــدول المكثــف لمــاركل 

.”Suits“ المرتبطة بالتصوير في المسلسل التلفزيوني

طليق ميغان ماركل يتزوج مليونيرة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

أعلــن القائد العام لشــرطة دبــي اللواء 
مؤتمــر  فــي  المــري  خليفــة  عبــدهللا 
 365 ضبــط  اإلثنيــن  أمــس  صحافــي 
كيلوجراما من الهيروين والكريســتال 
والحشــيش خــالل عمليــة فــي دولــة 
الماضــي  ينايــر  فــي  بــدأت  اإلمــارات 

واستمرت لثالثة أشهر.
وقــال إنهــا “أكبــر كميــة يتــم ضبطهــا 
علــى مســتوى الدولة”، مشــيرا إلى أن 
العملية أســفرت عن توقيف 16 متهما 

من أفراد عصابتين.
وذكر قائد عام شرطة دبي أن العملية 
“نوعية لما تميزت به من إحكام ودقة 
ومقــدرة  والتحــرك،  التخطيــط  فــي 
مكافحــة  أفــراد  جانــب  مــن  كبيــرة 
المخدرات بشــرطة دبــي على التكيف 

مع المستجدات”.
الســلطات  ضبطــت   ،2018 وفــي 
حبــة  مالييــن   10 نحــو  االماراتيــة 
كبتاغــون فــي أكثــر من عمليــة، خالل 
مراكــز  عــدة  عبــر  تهريبهــا  محاولــة 

جمركية.

الحســابات  مــن  عــددا  فيســبوك  حذفــت 
اإليطاليــة مــن علــى منصتهــا؛ كونهــا إمــا 
زائفــة أو تنشــر أخبــارا كاذبــة وذلــك قبــل 
انتخابــات البرلمــان األوروبــي المقررة في 

وقت الحق هذا الشهر.
التدخــل  مــن  األوروبــي  االتحــاد  وحــذر 
الخارجــي فــي حملــة االنتخابــات المقررة 
كمــا  مايــو،   26 إلــى   23 مــن  الفتــرة  فــي 
أبريــل  فــي  األوروبيــة  المفوضيــة  حثــت 
غوغل وفيســبوك وتويتر على بذل المزيد 

للتصدي لألخبار الكاذبة قبل االنتخابات.
وقال متحدث باســم فيســبوك في إيطاليا 
“حذفنــا  اإللكترونــي  بالبريــد  بيــان  فــي 
سلســلة من الحســابات الكاذبــة والمتكررة 
المتعلقــة  سياســاتنا  خرقــت  والتــي 
بالمصداقيــة، إضافــة إلــى عــدة صفحــات 
الخاصــة  اللوائــح  انتهــاك  بســبب  وذلــك 

بتغيير األسماء”.
إيطاليــا  حســابا   23 فيســبوك  وحذفــت 
2.46 مليــون شــخص  يتابعهــم أكثــر مــن 
وتضــم  كاذبــة  “معلومــات  تنشــر  كانــت 

محتويات مثيرة لالنقسام”.

مصادرة مخدرات 
في اإلمارات

“فيسبوك” تحذف 
حسابات كاذبة احتفــظ فيلــم “المنتقمــون: لعبة النهاية” )أفنجــرز: إند جيم( بصدارة إيرادات الســينما في 

أميركا الشمالية لألسبوع الثالث على التوالي، مسجال 63.1 مليون دوالر.
والفيلم بطولة روبرت داوني جونيور وكريس همسورث وسكارليت جوهانسون، وإخراج 
األخويــن روســو. وجــاء فيلــم الفانتزيــا العائلــي الجديــد “بوكيمــون: المفتــش بيكاتشــو” 
)بوكيمون: ديتكتيف بيكاتشو( في المركز الثاني، محققا إيرادات بلغت 58 مليون دوالر.

والفيلــم بطولــة رايــان رينولــدز وجيســتيث ســميث وكاثريــن نيوتــن ومــن إخــراج روب 
ليترمان. كما جاء الفيلم الكوميدي الجديد “احتيال” )ذا هاسل( في المركز الثالث بإيرادات 
بلغــت 13.5 مليــون دوالر. والفيلم بطولة آن هاثاواي وريبل ويلســون ومن إخراج كريس 
أديســون. وتراجــع الفيلــم الدرامــي “الدخيــل” )ذي انتــرودر( مــن المركز الثاني إلــى المركز 
الرابــع هــذا األســبوع، محققــا 6.6 مليــون دوالر، فيما هبط الفيلم الكوميدي “لونج شــوت” 

)لقطة طويلة( من المركز الثالث إلى المركز الخامس، بإيرادات بلغت 6.1 مليون دوالر.

“أفنجرز” يحتفظ بصدارة إيرادات السينما

إفطار جماعي في المسجد األزهر تزامن مع االحتفال بالذكرى السنوية 
1079 لتأسيس المسجد في العاصمة المصرية القاهرة )أ ف ب(

صورة أرشيفية لمعجبين بسلسلة “المنتقمون”

حطــم رجــل مــن واليــة أيداهو األميركية، الرقم القياســي العالمي الســابق، بعدما تمكن من حمل 
100 شــمعة مضــاءة فــي فمــه. ووفــق مــا نشــرته وســائل إعــالم أميركيــة، فقــد نجح ديــف راش 
الشــهير بتحقيق أرقام قياســية عديدة، في حشــر 100 شمعة مضاءة داخل فمه، وبقي على هذا 
الحال لمدة 30 ثانية، محققا بذلك رقما قياســيا جديدا. وظهر راش في مقطع فيديو نشــر على 
مواقع التواصل االجتماعي، وهو يقوم بالتحدي الخطير الذي أدهش الكثير من متابعيه، ومكنه 
من دخول موســوعة “غينيس” لألرقام القياســية. يذكر أن الرقم القياســي الســابق لهذا التحدي 
كان من نصيب الهندي دينيش شيفناث، والذي تمكن من وضع 41 شمعة في فمه العام 2018.

رجل يشعل 100 شمعة داخل فمه السنة الحادية عشرة - العدد 3864 

الثالثاء
14 مايو 2019 

9 رمضان 1440

أنجبت بيل بعد حاالت إجهاض متعددة
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