
فاروق المؤيد سمير الوزان

الفالــح  خالــد  الســعودي  الطاقــة  وزيــر  أفــاد 
باســتهداف طائــرات “درون” مفخخة محطتين 
فــي  رئيــس  أنابيــب  خــط  فــي  النفــط  لضــخ 
الســعودية أمــس. وذكــر الفالــح أن الهجــوم تــم 
أنابيــب  علــى محطتــي “شــرق - غــرب” لضــخ 
النفــط، مؤكدا أن األعمال التخريبية تســتهدف 
إمــدادات النفــط إلى العالم. وأكــد الفالح أهمية 
التصــدي لجميــع الجهــات اإلرهابيــة التــي تنفذ 
ذلــك  فــي  بمــا  التخريبيــة  األعمــال  هــذه  مثــل 
مليشــيات الحوثــي فــي اليمــن المدعومــة مــن 
إيــران. وأدانــت دول خليجيــة وعربية، الهجوم 

اإلرهابي.

المنامة - مجلس التنميةالمنامة - البحرين الوطنية القابضة

البحريــن  شــركة  حققــت 
الوطنية القابضة ربًحا صافًيا 
قدره 1.47 مليون دينار للربع 
مــع  بالمقارنــة   2019 األول 
682 ألــف دينار لنفــس الفترة 
بزيــادة  الماضــي،  العــام  مــن 

قدرها 115 %.

تــم توقيع مذكــرة تفاهم بين مجلــس التنمية 
االقتصاديــة فــي البحريــن ووكالــة “ديجيتال 
بيــن  الرقمــي  االقتصــاد  لتعزيــز  جيرســي”؛ 
مملكة البحرين والمملكة المتحدة.  جاء ذلك 
لدى مشــاركة وفد بحريني رســمي، في القمة 
بالمملكــة   ،)IFGS( المالــي  لالبتــكار  العالميــة 
رســمي،  بحرينــي  وفــد  وشــارك  المتحــدة. 

يترأســه محافــظ مصــرف البحريــن المركــزي 
القمــة  وشــهدت  القمــة.  فــي  المعــراج  رشــيد 
مشاركة أكثر من 2000 من كبار القيادات في 
قطاع التكنولوجيا المالية من حول العالم، ما 
شكل للبحرين فرصة للتعريف بالمملكة دوليا 
كوجهــة رئيســة لخدمــات التكنولوجيا المالية 

في الشرق األوسط.

تعزيز االقتصاد الرقمي مع بريطانياأربــــاح “الوطنيـــة القابضــة”

المنامة - هيئة السياحة والمعارض

للســياحة  البحريــن  هيئــة  اســتقطبت 
ســائح  آالف   10 مــن  أكثــر  والمعــارض 
الطيــران  برنامــج  طريــق  عــن  روســي 
العارض )الشــارتر( التي ســيرتها الشــركة 
العالميــة الرائــدة “كــورال ترافــل” للســفر 
والســياحة. جاء ذلك ضمن إطار الجهود 
التي تبذلها الهيئة لجذب أسواق جديدة 
إلى البحرين، إذ تم تدشين أولى رحالت 
الطيران العارض من موسكو إلى المملكة 
فــي نهايــة أكتوبــر 2018 بمعدل رحلتين 
أســبوعيًا.وقال الرئيــس التنفيذي للهيئة 
الشــيخ خالــد بــن حمــود آل خليفــة: “بلغ 
مجمــوع الســياح القادميــن مــن روســيا 
10 آالف و75 ســائحا علــى مــدى األشــهر 

اإلقامــة  معــدل  وبلــغ  الماضيــة،  الســتة 
للسائح 9 ليال، مما نتج عن زيادة معدل 
اإلشــغال الفندقــي في البحريــن فيما بلغ 
إجمالــي عــدد الليالــي الســياحية 34 ألفا 
صــرف  إجمالــي  بلــغ  بينمــا  ليلــة،  و578 
الســياح القادمين من البرنامج 7 ماليين 

و217 ألفا و730 دينارا”.

إنفاق 10 آالف سائح روسي مصر صمام األمان للشرق األوسط
جاللة الملك: ثقل استراتيجي 

وأمني للشقيقة في المنطقة

أشاد عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بالدور 
المحــوري لجمهوريــة مصــر العربيــة بقيــادة الرئيــس المصــري عبدالفتاح 
السيســي فــي الدفاع عن قضايــا األمة العربية ومصالحهــا وحماية األمن 
القومــي العربــي، مؤكــًدا أن مصــر الشــقيقة تعد ركيزة أساســا لالســتقرار 
وصمــام األمــان لمنطقة الشــرق األوســط بما تمثلــه من ثقل اســتراتيجي 
وأمني في المنطقة.وكان جاللة الملك قد عقد أمس جلسة مباحثات ثنائية مع 
أخيه رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمطار القاهرة الدولي قبيل مغادرة 

جاللة الملك.
وجرى بحث األوضاع المستجدة في المنطقة وما تشهده من متغيرات متسارعة، 

ومجمل األحداث اإلقليمية والدولية وتنسيق مواقف البلدين بشأنها.

القاهرة - بنا

جاللة الملك يغادر القاهرة وفي وداعه الرئيس المصري

ناقلة النفط السعودية )أمجاد( التي تعرضت لعمل “تخريبي” قبالة الفجيرة )أ ف ب(

المنامة - وزارة الداخلية

صــرح مديــر عــام اإلدارة العامــة لمكافحة 
الفســاد واألمــن االقتصــادي واإللكترونــي 
عــن وجــود ثغــره في تطبيــق “الواتســاب” 
قد تتســبب فــي اختــراق الهواتــف الذكية 
واألجهــزة اإللكترونيــة، وبنــاًء عليــه فــإن 
إدارة مكافحــة الجرائــم اإللكترونية تدعو 
إلــى تحديــث التطبيــق آلخــر نســخة منــه 
علــى الفور. ودعــا مدير عام اإلدارة العامة 
االقتصــادي  واألمــن  الفســاد  لمكافحــة 
واإللكترونــي المواطنيــن والمقيميــن إلــى 
الجرائــم  مكافحــة  إدارة  مــع  التواصــل 
اإللكترونيــة عبــر الخط الســاخن 992، في 
حــال تعــرض األجهــزة لالختــراق لتقديــم 

بالغ بهذا الشأن واتخاذ ما يلزم حياله.

“الجرائم اإللكترونية” 
تدعو لتحديث “الواتساب” 

تجنبا لالختراق
إدانة خليجية وعربية واسعة للتوجهات الحوثية العدائية ألمن المنطقة

اإلرهاب يستهدف محطتي ضخ للنفط في الرياض

عواصم ـ وكاالت

فوز معنوي للنجمة على االتحاد السوري“دفعة القاهرة”... وقت ضيقمقتل ضابط و5 محتجين بالسودان“AirHelp” يتجاهل مطار البحرين“اإلعدام” لقاتل شرطي ومواطن
قضت محكمة االستئناف العليا  «

الجنائية األولى للمرة الثانية وباإلجماع 
بتأييد اإلعدام وإسقاط الجنسية عن 

المتهم بقتل النائب عريف علي محمد 
علي ومواطن، وإصابة عامل آسيوي 

في دمستان وكرزكان بتفجيرين 
منفصلين في 2014.

تجاهلت منظمة AirHelp، مطار  «
البحرين وشركة طيران الخليج في 
تصنيفها ألفضل وأسوأ المطارات 

العالمية، وأفضل وأسوأ خطوط الطيران، 
للعام 2019. وتضمنت القائمتان اللتان 

تعدهما المنظمة سنويا الناقالت 
والمطارات الخليجية األخرى.

أعلنت لجنة أطباء السودان  «
المركزية أمس الثالثاء، مقتل 
6 أشخاص بينهم ضابط من 
الجيش، بالهجوم الذي نفذه 

مجهولون يرجح أنهم من النظام 
السابق ضد المعتصمين أمام 
قيادة الجيش وسط الخرطوم.

أكد المخرج البحريني علي العلي  «
أن مسلسل “دفعة القاهرة” 

محكوم بجدول زمني ضيق، وأن 
تعاونه مع الكاتبة هبة مشاري 

حمادة إضافة مهمة في مشواره 
الفني، مشيًرا إلى أن شخصيات 

العمل مرسومة على النص.

حقق ممثل المملكة فريق النجمة فوزا معنويا على حساب  «
فريق االتحاد السوري بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي 

جمعت الطرفين، أمس، على استاد 
البحرين الوطني، ضمن منافسات 

الجولة السادسة واألخيرة 
للمجموعة القانية لكأس االتحاد 

اآلسيوي لكرة القدم.
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سمو ولي العهد: االقتصاد يواصل نموه اإليجابي
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وزير المواصالت واالتصاالت متحدًثا في المؤتمر الصحافي

إطالق “الجيل الخامس” مطلع يونيو

قــال وزيــر المواصــالت واالتصــاالت، 
كمــال أحمــد، إن البحرين ســتكون من 
أوائل الدول على مســتوى العالم التي 

ســتطلق الجيــل الخامــس لالتصــاالت 
الشــركات  بعــض  مــن  المقبــل،  الشــهر 

المشغلة.

علي الفردان من المنامة

اختيار سموه نتاج ما يشهده 
ويحرزه القطاع الصحي من 

تطور وتقدم

سموه أول قائد يحقق أساسيات 
التنمية المستدامة واألهداف 

الدولية للتنمية المستدامة

)10(

)09()09(

سمو ولي العهد يزور مجلس الحاج أحمد منصور العالي

رجــح مســؤول أميركــي وقــوف إيــران وراء العمليــات التخريبيــة التي اســتهدفت 4 ناقــالت للنفط قبالة 
سواحل اإلمارات العربية المتحدة األحد )ناقلتان سعوديتان، وواحدة إماراتية ورابعة نرويجية(.

مسؤول أميركي: إيران وراء االعتداء على سفن الفجيرة

)٠٤-١٤(

)02(

)03(

الشيخ خالد بن حمود

ماليين دينار
7

مليون دينار
1.5

المنامة - بورصة البحرين

بلغــت قيمــة الربح الصافي الــذي يؤول 
جــي  مجموعــة  لــدى  المســاهمين  إلــى 
األول  الربــع  خــالل  الماليــة،  أتــش  أف 
2019 مــا مقــداره 21.36 مليــون دوالر 
مقارنــة بما مقــداره 36.48 مليون دوالر 
خــالل نفــس الفتــرة مــن العــام الســابق، 

بانخفاض بنسبة 41.44 %.

أرباح “جي أف أتش” بالربع األول

)11(

مليون دوالر
21.4
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جاللة الملك يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس المصري بمطار القاهرة الدولي

local
@albiladpress.com

القاهرة - بنا

عقــد عاهــل البالد صاحب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة أمــس جلســة مباحثات 
ثنائيــة مع أخيه رئيس جمهورية مصر العربية 
الشــقيقة عبدالفتــاح السيســي بمطــار القاهــرة 

الدولي قبيل مغادرة جاللة الملك.
أخيــه  مــع  الجاللــة  صاحــب  واســتعرض 
الرئيــس المصــري العالقات األخويــة الوطيدة 
والمتميــزة والخطوات التي تســهم في تطوير 
أطــر التعــاون المشــترك بيــن مملكــة البحريــن 
وجمهوريــة مصــر العربيــة الشــقيقة في شــتى 
التشــاور  المجــاالت، وتأكيــد أهميــة اســتمرار 
والتنســيق المســتمر بما يعود بالخير والمنفعة 
معرًبــا  الشــقيقين،  والشــعبين  البلديــن  علــى 
للرئيــس  وتقديــره  شــكره  عــن  الملــك  جاللــة 
المصــري علــى الحفــاوة البالغة وكــرم الضيافة 
ودوره فــي تطويــر عالقــات الشــقيقتين مصر 

والبحرين وترسيخها.
فــي  المســتجدة  األوضــاع  بحــث  جــرى  كمــا 
المنطقــة وما تشــهده من متغيرات متســارعة، 
ومجمل األحداث اإلقليمية والدولية وتنسيق 

مواقف البلدين بشأنها.
وأشاد جاللة الملك بالدور المحوري لجمهورية 
مصــر العربيــة بقيــادة الرئيــس المصــري فــي 
الدفــاع عــن قضايــا األمــة العربيــة ومصالحهــا 
وحماية األمن القومي العربي، مؤكًدا أن مصر 
الشــقيقة تعد ركيزة أساســا لالستقرار وصمام 
األمــان لمنطقة الشــرق األوســط بمــا تمثله من 
ثقــل اســتراتيجي وأمني في المنطقــة، متمنًيا 
جاللتــه لمصــر وشــعبها العزيز كل خيــر وتقدم 

وازدهار.
ومن جانبه أشــاد الرئيس عبدالفتاح السيســي 
بنتائــج مباحثاتــه مع جاللة الملــك، التي تأتي 
فــي إطــار التشــاور والتنســيق المســتمر بيــن 
القضايــا  مختلــف  بشــأن  الشــقيقين  البلديــن 

الراهنــة، مثنًيا علــى دور جاللته وحرصه على 
مســتويات  إلــى  البلديــن  بعالقــات  االرتقــاء 
لمصــر  الداعمــة  البحريــن  وبمواقــف  متميــزة 
وشــعبها، متمنًيــا لشــعب مملكــة البحرين دوام 

الرقي والتقدم تحت قيادة جاللة الملك. 
وغــادر صاحــب الجاللــة الملــك جمهورية مصر 
العربية الشقيقة عائًدا إلى أرض الوطن، حيث 
كان فــي مقدمــة مودعــي جاللتــه علــى أرض 
مطــار القاهــرة الدولي أخــوه الرئيــس المصري 
عبدالفتاح السيســي وعدد من كبار المسؤولين 
بالحكومــة المصريــة وســفير مملكــة البحريــن 

لدى جمهورية مصر العربية.

وبعــث جاللــة الملــك برقيــة شــكر وتقديــر إلى 
أخيه الرئيس المصري فيما يلي نصها: 

السيســي  عبدالفتــاح  الرئيــس  األخ  فخامــة 
العربيــة  مصــر  جمهوريــة  رئيــس  هللا  حفظــه 

الشقيقة

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته...
مصــر  جمهوريــة  نغــادر  ونحــن  ليســرنا  فإنــه 
العربية الشــقيقة، وبعد لقائنــا األخوي والمثمر 
مــع فخامتكــم، أن نعــرب عــن عميــق اعتزازنــا 
حفــاوة  مــن  بــه  حظينــا  ومــا  الزيــارة  بتلــك 
االســتقبال وكرم الضيافة، والذي يجســد مدى 

قــوة العالقات بيننا، كما يعكــس تميز وازدهار 
العالقــات األخويــة الوثيقــة التــي تربــط بيــن 
مــن  الشــقيقين ومــا تشــهده  بلدينــا وشــعبينا 
تقــدم دائم وكبير علــى مختلف األصعدة وفي 
شتى المجاالت في ظل حرصنا المشترك على 
التواصل المستمر والتشاور المتبادل حول كل 
مــا يهمنا مــن قضايا ويعــود بالنفع علــى بلدينا 

ويخدم قضايانا العربية واإلسالمية كافة. 
العظيــم  للــدور  تقديرنــا  بالــغ  نجــدد  إذ  وإننــا 
الــذي تقــوم بــه جمهورية مصر العربيــة بقيادة 
القومــي  األمــن  عــن  الدفــاع  فــي  فخامتكــم 
وتقويــة  العربيــة  المصالــح  وتعزيــز  العربــي 
العمل المشترك وفق أسس متينة، وإسهاماتها 
اإلستراتيجية ألجل ترسيخ األمن واالستقرار 
والتنميــة، لنؤكــد لفخامتكــم موقفنــا الراســخ 
مملكــة  وأن  الجهــود،  هــذه  ومســاندة  بدعــم 
البحرين ســتظل في صف واحد مع جمهورية 
مصر العربية في مســاعيها الدؤوبة وجهودها 
الحثيثــة والهادفــة لتحقيــق التقــدم والرخــاء 
لــدول وشــعوب المنطقــة والتصــدي لمختلــف 

التحديات التي تهددها وتحدق بها.
الفضيــل  الشــهر  هــذا  فــي  تعالــى  داعيــن هللا 
وأن  والعافيــة  الصحــة  بموفــور  يمتعكــم  أن 
يحفــظ جمهوريــة مصــر العربيــة وشــعبها مــن 
كل مكــروه، ويوفقنــا جميعــا لــكل مــا فيه خير 

وصالح شعوبنا إنه سميٌع مجيب.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.

حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين

وعــاد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك 
حمــد بن عيســى آل خليفة إلــى أرض الوطن 
بعــد أن قــام بزيــارة للمملكة المتحــدة عقبتها 
زيــارة إلــى جمهورية مصر العربية الشــقيقة، 
حيــث أجــرى جاللتــه خاللهــا مباحثــات مــع 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تناولت 

التــي  الوثيقــة  التاريخيــة  األخــوة  عالقــات 
تربــط البلدين الشــقيقين وبحث مســتجدات 
األحــداث على الســاحات العربيــة واإلقليمية 

والدولية.
لــدى  جاللتــه  مســتقبلي  مقدمــة  فــي  وكان 
عودتــه صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة ولــي العهــد نائــب القائــد 
األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء.

ــاهــــل الــــبــــاد صــاحــب  ــعـــث عــ بـ
عيسى  بــن  حمد  الملك  الجالة 
آل خــلــيــفــة بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 
رئــيــس جــمــهــوريــة الــبــاراغــواي 
بمناسبة  بينيتز،  عــبــده  مــاريــو 

ذكرى استقال باده.
وأعرب جالته فيها عن أطيب 
تــهــانــيــه وتــمــنــيــاتــه لـــه بــمــوفــور 
ــهـــذه  ــة والـــــســـــعـــــادة بـ ــحــ ــــصــ ال

المناسبة الوطنية.

جاللة الملك يغادر القاهرة وفي وداعه الرئيس المصري

جاللة الملك عائًدا وفي استقباله سمو ولي العهد

المنامة - بنا

جاللتـــه يعقـــد جلســـة مباحثـــات مـــع السيســـي بمطـــار القاهـــرة قبيـــل مغادرتـــه
العاهل: مصر ركيزة أساس لالستقرار وصمام األمان للمنطقة

جاللة الملك يهنئ 

الباراغواي بذكرى 

االستقالل
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أجمع عدد من كتاب الرأي والمحللين بالصحف 
والمواقــع اإللكترونيــة المصريــة علــى أن زيارة 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن 
عيســى آل خليفــة للقاهــرة ومباحثاتــه المكثفة 
مــع الرئيس المصــري عبدالفتاح السيســي تعزز 
العالقات األخوية الوطيدة التي تربط البلدين، 
وتبعث برسائل مهمة بأن أمن الخليج العربي ال 

ينفصل عن أمن مصر القومي.
وتحــت عنــوان “مصــر والبحريــن رمــزا للوحدة 
العربيــة” نقلــت صحيفــة “صدى البلــد” عن عدد 
مــن النــواب المصرييــن قولهــم “إن عالقة مصر 
يســاهم  وتعزيزهــا  قويــة،  البحريــن  بمملكــة 
المصريــة  الصــادرات  زيــادة  فــي  كبيــر  بشــكل 
إلــى البحريــن، فضــال عن التعاون المشــترك في 
جميع المجاالت األخرى مما يصب في مصلحة 

البلدين”.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن الزيــارة “تؤكــد أن 
التعــاون بين مصــر وجميع دول المنطقة أصبح 
فــرض عيــن، وســتحقق العديــد مــن األهــداف، 
منهــا المســاهمة فــي ســد احتيــاج البلديــن فــي 
بيــن  والتشــاور  المختلفــة،  المجــاالت  جميــع 

البلدين إزاء التحديات والتصعيدات بالمنطقة، 
فضــال عــن معرفــة رؤيــة كل دولــة حــول هــذه 

التحديات لمعرفة كيفية مواجهتها”.
التبــادل  حجــم  زيــادة  الصحيفــة  وتوقعــت 
هــذه  عقــب  ومصــر  البحريــن  بيــن  التجــاري 
الزيارة، والذي يصل حاليا إلى نحو 160 مليون 
دوالر، الفتــة إلــى “أن هنــاك تبــادل وتعاون في 
جميــع المجاالت المختلفــة منها المواد الغذائية 
واآلالت  والحديــد  والســيراميك  والقطــن 
والمعــدات، وأن هنــاك 180 شــركة اســتثمارية 
خاصــة بمملكة البحريــن بمصر وذلك خير دليل 
علــى أن مصــر والبحرين بينهــم عالقات وثيقة 

وقوية”.
المهنــدس  لســان  علــى  “البوابــة”  موقــع  ونقــل 
محمــد فــرج عامــر رئيــس لجنــة الصناعــة فــي 
مجلــس النــواب قولــه “إن العالقــات بيــن مصــر 
والبحريــن تتميــز باالســتقرار واألخويــة، حيث 
موحــدة  رؤيــة  مــن  والمنامــة  القاهــرة  تنطلــق 
إزاء قضايــا المنطقــة، ويشــددان علــى ضــرورة 
أســلحة  مــن  األوســط  الشــرق  منطقــة  إخــالء 
الشــعب  نضــال  يدعمــان  كمــا  الشــامل،  الدمــار 
الفلســطيني المشــروع من أجل إنهاء االحتالل 

وإقامة دولته المســتقلة ويعمالن بشكل دؤوب 
من أجل الحفاظ على سيادة العراق واستقالله 

السياسي وعروبته ووحدة وسالمة أراضيه”.
وأشــار الموقع إلى أن “االســتثمارات البحرينية 
الــدول  قائمــة  فــي   14 رقــم  المرتبــة  تحتــل 
المستثمرة في مصر على مستوى العالم، والتي 
وصلــت بنهاية عام 2016 إلــى 2.7 مليار دوالر، 
كمــا بلــغ عدد الشــركات المســتثمرة بمســاهمات 
اتفاقيــات  وتعــود  شــركة،   183 إلــى  بحرينيــة 
التبــادل التجــاري بينهمــا”، وتابــع الموقــع قولــه 
“إن مصــر والبحرين أجريــا عددا من التدريبات 
العســكرية المشــتركة، كان آخرها تدريب “خالد 
بــن الوليــد 2018” فــي أبريل الماضــي، موضحا 
“أن مباحثــات الزعيميــن تناولــت ســبل تعزيــز 
العمــل العربــي المشــترك فــي ضــوء التحديــات 
الحالــي،  الوقــت  فــي  األمــة  تواجههــا  التــي 
الشــئون  فــي  التدخــل  لمحــاوالت  والتصــدي 

الداخلية للدول العربية”.
وقــال القيــادي بحــزب “مســتقبل وطــن” أحمــد 
العالقــات  إن  “البوابــة”  لموقــع  الكافــي  عبــد 
المصريــة البحرينيــة “قوية ومتينــة وتاريخية، 
وتتصــف بالمــودة والتقديــر واالحتــرام قيــادة 

قيادتــي  أن  إلــى  مشــيرا  وشــعبا”،  وحكومــة 
البلديــن حريصتان علــى تدعيم أواصر التعاون 
وتعزيــز العالقــات الســيما لدورهــم الفعــال فــي 

المنطقة”.
واعتبــر الكاتب بهجــت العبيدي لموقع “البوابة” 
أن “لقــاء الزعيمين يســتهدف تعميــق العالقات 
البلديــن  بيــن  التعــاون  آفــاق  ودفــع  الراســخة، 
الشــقيقين”، الفتــا إلــى أن “لهــذه الزيــارة أهمية 
إضافيــة كبيــرة حيــث أنهــا تأتــي وهنــاك توتــر 
يلوح في األفق في المنطقة، ومن هنا كان البد 
من اســتمرار التشــاور والتنســيق بشأن التعامل 
مع كافة القضايا والتطورات في ظل ما تشهده 

المنطقة من تحديات”.
وأشــارت صحيفــة “الوطــن” المصريــة نقــال عن 
ســفير البحرين في مصر قوله “لقد كانت نتائج 
مثمــرة،  الكبيريــن  الزعيميــن  بيــن  المباحثــات 
وأســفرت عــن نتائج بناءة ومتميــزة تصب في 
تعزيــز التكامــل االســتراتيجي الثنائي من أجل 

صالح الشعبين والبلدين الشقيقين”.
التــي  الملفــات  أهميــة  الصحيفــة  وأبــرزت 
خــالل  الكبيــران  الزعيمــان  اســتعرضها 
مباحثاتهما، وكان على رأســها “تحقيق التعاون 

الثنائــي وتعميقه ومكافحة اإلرهاب ودعم قيم 
األمــن  وتعزيــز  االعتــدال  وخطــاب  الوســطية 

واالستقرار”.
ووصف الســفير رخا أحمد حســن مســاعد وزير 
أن  الوفــد(  )بوابــة  لموقــع  األســبق،  الخارجيــة 
للقاهــرة “مهمــة  المفــدى  العاهــل  زيــارة جاللــة 
وتأتي في ظل العديد من التطورات السياسية 

التي تمر بها المنطقة العربية بأسرها”.
السياســية  العلــوم  أســتاذ  ذكــر  جانبــه،  مــن 
للموقــع  فهمــي،  طــارق  األميركيــة  بالجامعــة 
لألطــراف  مهمــة  برســائل  “تبعــث  الزيــارة  أن 
اإلقليمية بأهمية دعم التعاون مع دول الخليج 

العربي في ظل التطورات الراهنة”.
وزيــر  الســفير محمــد حجــازي، مســاعد  وأكــد 
الخارجيــة األســبق، “أن العالقــات بيــن القاهــرة 
وتعــاون  سياســي  تطابــق  يجمعهمــا  والمنامــة 
تنمــوي واســتثماري، وأن كال البلديــن تقــدران 
حجــم التحديــات والمخاطــر الراهنــة على أمن 
الخليــج وأهميــة التصــدي للتدخــالت اإليرانية 
باعتبــار أن أمــن واســتقرار الخليــج مســئولية 
جماعيــة وأن الحفــاظ علــى أمن وســالمة دول 

المنطقة هي مصلحة تحقق أهداف الجميع”.

وأكد مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي 
للدراســات السياســية واإلســتراتيجية، للموقــع 
أيضــا “أن الزيــارة الملكيــة لهــا خصوصيــة نظرا 
لطبيعــة العالقــات التــي البلديــن، وأن األوضاع 
الراهنــة فــي العالــم العربــي، خاصة مــع تصاعد 
حــدة التهديــدات اإليرانيــة، تســتدعي زيــارات 

متقاربة ومتبادلة بين البلدين”.
بصحيفــة  البابلــي  الســيد  الكاتــب  وبّيــن 
“الجمهورية” أن صاحب الجاللة العاهل ال يأتي 
مصــر ضيفــًا أو زائــرا، وإنما يأتي ليكون وســط 
أشــقائه في بلــده مصر التي تنظــر وتتعامل مع 
مملكــة البحريــن علــى أنهــا امتــداد لمصــر وأن 
مصــر هــي امتــداد للبحريــن”، واصفــا العالقات 
بيــن البلديــن بأنها “عالقات تكامل وانصهار في 
إطار من المحبة والمودة التي كانت دومًا مثاالً 

يحتذي به في العالقات بين األشقاء”.
ووصفــت الكاتبــة ميادة الشــامي بموقــع “بوابة 
الوفــد” عالقــات البحريــن بمصر بأنهــا “عالقات 
ممتدة عبر التاريخ”، معتبرة أن “الزيارة ترســخ 
تربــط  التــي  االســتراتيجية  العالقــات  عمــق 
واألخــوة،  باالســتقرار  تتميــز  والتــي  البلديــن، 

وزادت رسوخا في الفترة األخيرة”.

المنامة - بنا

صحف مصرية: العالقات البحرينية المصرية تكامل وانصهار في إطار المحبة والمودة

السيسي: المباحثات 
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لتطوير أطر التعاون 
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فــي إنجــاز دولــي جديــد يعكــس التأثير والصدى العالمي الواســع إلســهامات رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األميــر خليفة بن 
ســلمان آل خليفــة، تقــوم منظمــة الصحــة العالميــة في 20 من شــهر مايو الجاري بتكريم ســموه كقائد عالمي، في ســابقة هي األولى 
مــن نوعهــا فــي تاريخ المنظمة، وحدث رفيع المســتوى ســيعقد بمقر المنظمــة في قصر األمم المتحدة بجنيف بحضور رؤســاء دول 
وحكومات ووزراء الصحة من الدول األعضاء في المنظمة والبالغ عددها 194 دولة وتمثل الهيئة األعلى بالمنظمة التخاذ القرارات.

ويعــد هــذا التكريــم العالمــي حدًثــا فريــًدا فــي 
وقيمــة  خاصــة  أهميــة  ولــه  المنظمــة  تاريــخ 
كبيــرة يمكــن فهمها من الدعوة الموجهة لســمو 
رئيس الوزراء من المدير العام لمنظمة الصحة 
غيبريســوس،  أدهانــوم  تيــدروس  العالميــة 
والتــي عبــر فيهــا عن ســعادته وتشــرفه بدعوة 
ســموه لحضور جمعية الصحــة العالمية الثانية 
ولــه  لتكريــم ســموه كقائــد عالمــي  والســبعين 
إســهامات عظيمــة فــي مجال الصحــة، بما لدى 
سموه من رؤى وأفكار وما يحمله من سياسات 
ومبــادرات ومــا حققــه من نجاحــات وإنجازات 

لتكون نماذج لدول العالم أجمع.
والشــك أن هــذا التقدير الدولــي الرفيع يعكس 
اعتراًفــا مــن قبل منظمة الصحــة العالمية بدور 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفــة في تفعيل 
أهدافهــا  لتحقيــق  الراميــة  المنظمــة  جهــود 
وإنجــاز الرســالة التــي تســعى إليهــا والوظائف 
التــي تؤديهــا ومــن بينهــا: توفيــر القيــادة فيمــا 
الحاســمة  األهميــة  ذات  بالمســائل  يتعلــق 
للصحــة والدخول في الشــراكات التي تقتضي 
القواعــد  وتحديــد  مشــتركة،  بأعمــال  القيــام 
والمعاييــر وتعزيز ورصد تنفيذها وبناء القدرة 
المؤسســية المســتدامة، ورصد الوضع الصحي 

وتقييم االتجاهات الصحية.
وحيث إن عمل منظمة الصحة العالمية يرتبط 
بمجــال يتعلــق بحيــاة اإلنســان ويمكن قياســه 
ومشاهدته، فإنها تعتمد على الحقائق والوقائع 
والبراهيــن  باألدلــة  نفســها  عــن  تعبــر  التــي 
الواضحــة؛ لذا فقد جاء اختيار المنظمة لســمو 
رئيــس الــوزراء بعــد متابعــة دقيقة لما يشــهده 
ويحــرزه القطــاع الصحــي في مملكــة البحرين 
مــن تطــور وتقــدم، يســتحق أن يكــون نموذًجا 
تســتفيد منــه دول العالــم، وهــو مــا تحدث عنه 
المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة خــال 
لقائه مع صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
بمملكــة البحريــن فــي شــهر نوفمبــر الماضــي، 
حيث قال: “إنه لشرف عظيم أن أحظى بمقابلة 
ســموكم، وأشــكر لكم قيادتكم ودعمكم لجهود 
مملكة البحرين في القطاع الصحي، فالبحرين 
أصبحت من النماذج الناجحة في هذا المجال، 
أن  العالميــة  الصحــة  منظمــة  فــي  نــود  وإننــا 
ننقــل تجاربكــم المتميزة لتســتفيد منهــا الدول 
األخــرى”، مشــيدا بمــا تقدمه الحكومة برئاســة 
ســمو رئيــس الوزراء مــن اهتمــام ومتابعة لكل 
تطــور في المجــال الصحي، وبمــا تبديه مملكة 
البحريــن مــن حــرص علــى تعزيــز التعــاون مــع 

منظمة الصحة العالمية في كل ما يدعم جهود 
تعزيز الصحة عالميا.

والحقيقــة أن هــذا التعــاون مــع منظمة الصحة 
العالميــة هــو نهــج ثابت لســمو رئيس الــوزراء، 
فمنــذ تبنــى إعــان ألما آتــا العــام 1978، والذي 
الصحــة  منظمــة  فــي  األعضــاء  الــدول  دعــا 
العالميــة إلــى توفيــر الصحــة للجميــع بحلــول 
العام 2000، وسموه لم يتوان في سبيل تنفيذ 
هــذا اإلعان من خــال توفير الرعاية الصحية 
المتقدمــة للمواطنيــن والمقيميــن وفــق نظــام 
صحــي تدعمــه الحكومــة وزيــادة المخصصات 
تدشــين  تــم  كمــا  الصحــة،  لــوزارة  الماليــة 
اإلســتراتيجية الصحية الجديدة 2002 /2010 
لتصبــح البحريــن مــن أوائــل الدول التــي تضع 
إســتراتيجية إلصاح وتطويــر النظام الصحي 

بالتوافق مع أهداف منظمة الصحة العالمية.
وينطلق هذا التعاون الدائم والراسخ من إيمان 
الســامية  بالرســالة  بــن ســلمان  األميــر خليفــة 
الصحــة  منظمــة  تحملهــا  التــي  واإلنســانية 
العالميــة، وهــو مــا أكده ســموه خال اســتقباله 
المديــر العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس 
أكــد  حيــث  الماضــي،  نوفمبــر  فــي  ادهانــوم، 
ســموه حــرص مملكــة البحرين على المســاهمة 

بإيجابيــة فــي كل جهــد دولــي غايتــه االرتقــاء 
بصحة اإلنســان في كل مكان، منوها بالرســالة 
اإلنســانية النبيلــة لمنظمة الصحــة العالمية في 
بنــاء عالــم خال مــن األمراض واألوبئــة، مؤكدا 
أن البحريــن حريصــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا 
الدوليــة فــي مجــال الصحــة، وأنهــا تعمل وفق 
خطط طموحة لتطوير القطاع الصحي وتعزيز 
صحــة الفرد والمجتمع، واســتطاعت أن تحقق 
خطــوات رائــدة علــى صعيــد توفيــر خدمــات 

صحية ذات جودة عالية.
وهذا الذي أكده سمو رئيس الوزراء خال لقائه 
مديــر منظمــة الصحــة العالميــة هــو تعبيــر عــن 
واقع تعيشه مملكة البحرين يشعر به المواطن 
والمقيــم، ففــي العام 1962، لــم يكن يوجد في 
البحريــن ســوى 3 مستشــفيات وعيــادة أســنان 
الصحيــة  والكــوادر  األطبــاء  معظــم  واحــدة، 
فيها من األجانب، وفي الباد تنتشــر األمراض 
السارية وترتفع أعداد وفيات األطفال، إلى أن 
أطلــق صاحب الســمو الملكي برنامجه الصحي 
الواسع الهادف إلى تأهيل الباد لمنطقة جاذبة 
للخبــرات الطبيــة، ثــم مصدرة لهــا، وخال ذلك 
تم رفع المقاييس الصحية والرعائية في الباد 
إلــى المســتويات األعلــى في المنطقة، وإنشــاء 
نظــام متميز للتأمين الصحــي يعتمد على مبدأ 
المنافسة بين القطاعين العام والخاص، ووضع 
أمــراض  ومكافحــة  لدراســة  متكاملــة  برامــج 
العصر وتبني مفهوم طب األسرة، لتغطي هذه 
الخدمات نسبة 100 % من السكان والمقيمين 

و91  صحــي  مركــز   28 مــن  أكثــر  خــال  مــن 
مستشفى وعيادة خاصة.

ويحــرص ســمو رئيــس الــوزراء علــى التطويــر 
المســتمر للقطاع الصحــي وفق خطط طموحة 
ومتكاملــة تضمن االرتقــاء والتناغم بين أركان 
وعناصــر المنظومة الصحية البشــرية والمادية 
مــن خــال التوســع فــي إقامــة المستشــفيات 
والمنشــآت الصحية لتغطي محافظات المملكة 
كافــة؛ كــي تتوافــر الخدمــة لجميــع المواطنين 
بتدريــب  واالهتمــام  المناســب،  الوقــت  فــي 
األطباء والطواقم التمريضية وتأهيلهم علميا، 
والتوسع في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة 
التي تعزز منظومــة الرعاية المتكاملة، وتوفير 
الطبيــة  واألجهــزة  العاجيــة  األنظمــة  أحــدث 
لخدمــة القطــاع الصحــي، وإقامة المشــروعات 
الطبية والصحية واستقطاب االستثمارات في 
هــذا المجال، والعمــل على اســتدامة الخدمات 
الصحيــة من خال توفيــر المخصصات المالية 
المتزايــد  الطلــب  يلبــي  بمــا  الازمــة وزيادتهــا 
علــى تقديــم الخدمــات الصحيــة، إلــى جانــب 
إقامــة شــراكات مــع القطــاع الخــاص؛ لتعزيــز 
وتطويــر الخدمــات الصحيــة وبمــا يكفــل قــوة 
وســامة هــذه المنظومــة وقدرتهــا على إدخال 
واستيعاب أفضل النظم وأكثرها تقدًما وإفادة 
حتــى أصبحــت الخدمــات الصحية فــي مملكة 

البحرين وفق أفضل المعايير الدولية.
رئيــس  ســمو  لــدن  مــن  الكبيــر  االهتمــام  هــذا 
الــوزراء بالقطــاع الصحــي إنمــا ينــدرج ضمــن 

النظــرة العميقــة مــن ســموة لإلنســان علــى أنــه 
أداة التنمية وغايتها ومن ثم وجب العمل على 
ليكــون  االرتقــاء بأحوالــه واالهتمــام بصحتــه 
أداة قويــة وفاعلة في عملية التنمية الشــاملة، 
فكان سموه القائد األول الذي يحقق أساسيات 
األمــم  أهــداف  وغالبيــة  المســتدامة  التنميــة 
المتحدة للتنمية المســتدامة 2030، ومن قبلها 
األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة مــا يعكــس الجهود 

الكبيرة على هذا الصعيد.
وكان مــن أهــم نتائــج وثمــار هــذا االهتمــام أن 
نالــت مملكــة البحريــن جائــزة رفيعة المســتوى 
مــن منظمــة األمــم المتحــدة، حيــث تــم اختيار 
لجائــزة  الماضــي  ســبتمبر  فــي  الصحــة  وزارة 
فريــق العمــل المشــترك بيــن الــوكاالت التابعــة 
لألمم المتحدة، وكأول دولة خليجية تمنح لها؛ 
تقديــرا لمســاهمتها البارزة فــي تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة المتعلقة بمكافحة األمراض 
غيــر الســارية، وتحقيــق أفضل معاييــر الصحة 
والوقايــة مــن األمــراض والحفــاظ علــى صحة 

المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين.
إن تكريــم صاحــب الســمو مــن جانــب منظمــة 
مهــم  دولــي  اعتــراف  هــو  العالميــة  الصحــة 
وشــهادة عالميــة بمــا حققتــه مملكــة البحريــن 
بفضــل نهــج ودعــم ســمو رئيــس الــوزراء مــن 
إنجــازات فــي المجال الصحي، وحرص ســموه 
علــى ضمــان تطبيــق أفضــل المعاييــر الصحيــة 
مــن  ومســتدامة  عاليــة  مســتويات  وتقديــم 

الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين.

المنامة - بنا

“الصحة العالمية” تكرم سمو رئيس الوزراء كقائد عالمي في سابقة أولى بتاريخ المنظمة
حدث رفيع المستوى يعقد في جنيف بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء الصحة من 194 دولة

المنامة - مؤسسة المبرة الخليفية

مــن منطلــق حرصهــا علــى طرح عدد من الفعاليات واألنشــطة المختلفة بمناســبة حلول شــهر رمضان المبارك، وامتداًدا لمســيرة عملها التي تهدف 
لتعزيــز القيــم والمثــل العليــا فــي المجتمــع البحرينــي والنهــوض بــكل أفــراده ومالمســة احتياجاتهــم. أطلقــت مؤسســة المبــرة الخليفيــة مبادرتها 

الرمضانية السنوية للعام الخامس على التوالي، والتي ستضم مجموعة متكاملة من البرامج المخصصة لهذا الشهر الفضيل. 

للمنــح  رايــات  برنامــج  طلبــة  ومجلــس  المؤسســة  منتســبو  يســتعد  إذ   
الدراســية إلــى تقديــم باقــة مــن األنشــطة المتنوعــة التــي تخــدم مختلف 
فئات المجتمع المحلي، وتسعى لترسيخ أهداف مؤسسة المبرة الخليفية 

من بذل سبل العطاء ألبناء الوطن.
 وبهــذه المناســبة، أعربــت المؤسســة عــن شــكرها وتقديرهــا لشــركة فيفا 
البحريــن لقــاء رعايتهــا لمبــادرة توزيع الســال الرمضانية للعــام الخامس 
علــى التوالــي. كذلك تقيم مؤسســة المبرة الخليفية، تحــدي المبرة، وهي 
عبارة عن سلســلة من المهمات التي يتنافس من خالها فيها مســتخدمي 

التواصل االجتماعي للحصول على جوائز قيمة.
 ومــن بيــن الفعاليــات األخــرى التــي تقيمهــا مؤسســة المبــرة الخليفيــة، 
فتتضمن مســابقة ألجمل صورة رمضانية، وهي مسابقة تحفيزية تشّجع 
المشاركين على تخليد أجمل اللحظات خال الشهر المبارك. كذلك ستقيم 
المؤسســة مجلًســا باســتضافة شــخصية دينيــة. ثــم ســتختتم المؤسســة 
فعالياتهــا الرمضانيــة بقــدوع العيد، حيث تقوم بتوزيع قــدوع العيد على 
عــدد من األســر المتعففة لتشــارك الجميع البهجة والفرحــة، باإلضافة إلى 
فعاليــة “فرحــة عيد”، حيث ســيصطحب طلبة المؤسســة األطفال األيتام 

لشراء مابس العيد.
 هــذا وتعكــف مؤسســة المبــرة الخليفيــة باســتمرار علــى تبنــي األنشــطة 
وإقامــة الفعاليــات، التــي مــن شــأنها أن تعــّزز روح التعــاون والتــآزر بيــن 

أفراد الشعب البحريني برعاية احتياجاتهم وتوفير الوسائل التي ترتقي 
بمستقبل األجيال القادمة عبر البرامج التعليمية المتطورة للناشئة.

 ويجــدر بالذكــر أن مؤسســة المبــرة الخليفيــة هــي مؤسســة غيــر ربحيــة 
مســجلة ومرخصــة من قبل وزارة العمل والتنميــة االجتماعية في مملكة 
البحرين، تأسست في عام 2011 بهدف إحداث أثر اجتماعي إيجابي في 
مجــال التعليم، وتمكين الشــباب البحريني للوصــول بقدراتهم إلى أفضل 
المســتويات، وذلــك مــن خــال عقــد العديــد مــن ورش العمــل والــدورات 
لتزويدهــم بالمعــارف والمهــارات والخبــرات، ممــا ســيعود عليهــم وعلــى 

الوطن بأفضل النتائج.

سلسة من األنشطة المتنوعة لخدمة مختلف فئات المجتمع

“المّبرة الخليفية” تطلق مبادرتها الرمضانية للعام الخامس

سمو رئيس الوزراء مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية )أرشيفية(

التكريم حدث فريد في تاريخ المنظمة 
وبحضور زعماء العالم من الدول األعضاء

التقدير الدولي الرفيع يعكس اعتراف 
المنظمة بدور سموه في إنجاز رسالتها 

أفضل اخليارات يف         

فرصة للفوز بسيارة 
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 اسبــــاب إلختيــــارك  

3 سنوات صيانة  7 سنوات ضمان  عازل حراري  تسجيل 

تأمني  تأمني صحي  مانع للصدأ هدية قيمة 

تتوافر مع خيار التأجري على املدى الطويل

المنامة - بنا

رفعــت وزيــرة الصحــة فائقــة الصالــح أســمى آيــات التهاني والتبريــكات لمقام رئيس الــوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل 
خليفــة الختيــار ســموه فــي الـــ 20 من مايو الجاري للتكريم كقائد عالمي، وهي الســابقة األولى من نوعها في تاريــخ منظمة الصحة العالمية، في 
الحدث الرفيع المستوى والذي سيعقد بمقر المنظمة في قصر األمم المتحدة بجنيف بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء الصحة من الدول 

األعضاء في المنظمة والبالغ عددها 194 دولة وتمثل الهيئة األعلى بالمنظمة التخاذ القرارات.

وقالت وزيرة الصحة إن تكريم صاحب السمو 
الصحــة  منظمــة  مــن  الــوزراء  رئيــس  الملكــي 
وشــهادة  مهــم  دولــي  اعتــراف  هــو  العالميــة 
عالميــة بما حققته مملكــة البحرين بفضل نهج 
ودعــم ســمو رئيــس الــوزراء مــن إنجــازات في 
تحقيق أهداف التنمية المســتدامة في المجال 
الصحــي، وحــرص ســموه علــى ضمــان تطبيــق 
أفضــل المعاييــر الصحيــة وتقديــم مســتويات 
الصحيــة  الرعايــة  مــن  ومســتدامة  عاليــة 

للمواطنين والمقيمين.
الجديــد  الدولــي  اإلنجــاز  أن  الصالــح  وأكــدت 
الواســع  العالمــي  والصــدى  التأثيــر  يعكــس 

رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  إلســهامات 
الــوزراء، ويعد حدًثــا فريًدا في تاريخ المنظمة 
بعــد مــرور 70 عاما من إنشــاء المنظمة بمنحها 
هــذا التكريــم ألول مــرة وألول شــخصية علــى 
مستوى العالم، معبرة عن فخرها وفخر القطاع 
الصحــي بمملكة البحرين بســموه كقائد عالمي 
ولــه إســهامات عظيمة في مجــال الصحة، وما 
يمتلــك ســموه مــن رؤى وأفكار ومــا يحمله من 
سياســات ومبــادرات ومــا حققــه مــن نجاحات 

وإنجازات لتكون نموذجا لدول العالم أجمع.
وأشــارت وزيرة الصحة إلى أن التقدير الدولي 
الرفيــع يعكــس اعتراًفا من قبل منظمة الصحة 

العالميــة بــدور صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفــة بن ســلمان آل خليفة فــي تفعيل جهود 
وإنجــاز  أهدافهــا  لتحقيــق  الراميــة  المنظمــة 
التــي  والوظائــف  إليهــا  تســعى  التــي  الرســالة 

تؤديها.
تطويــر  عاتقــه  علــى  أخــذ  ســموه  أن  وبينــت 
مملكة البحرين وحمل رســالة تطوير الحكومة 
المجــال  فــي  خصوصــا  ومتابعــة  باهتمــام 
الصحــي، ومتابعــة تطويــر المنظومــة الصحية 
ووضــع اســتراتيجية إلصــاح وتطويــر النظام 
الصحــي بالتوافــق مع أهــداف منظمــة الصحة 

العالمية.

 الصالح: سموه حمل رسالة تطوير الحكومة باهتمام ومتابعة

اختيار سموه اعتراف دولي مهم وشهادة عالمية
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المنامة - وزارة الخارجية

أمــس  بيــان  فــي  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت 
استنكارها وإدانتها بشدة الهجوم اإلرهابي من 
طائرات مــن دون طيار مفخخة، الذي تعرضت 
لــه محطتــا ضخ لخط األنابيــب الذي ينقل نفط 
المملكة العربية الســعودية الشــقيقة من حقول 

النفــط بالمنطقــة الشــرقية إلى مينــاء ينبع على 
الســاحل الغربــي، فــي عمــل إرهابــي تخريبــي 
جبان يســتهدف أمن واســتقرار المملكة العربية 
الســعودية الشــقيقة والمنطقــة، ويهــدد ســامة 

إمدادات الطاقة للعالم.
العربيــة  المملكــة  بجهــود  الــوزارة  وأشــادت 

هــذا  مــع  التعامــل  فــي  الشــقيقة  الســعودية 
العمــل التخريبــي الخطير، مشــددة على موقف 
البحرين المتضامن بقوة، والذي يقف في صف 
واحــد مــع المملكــة العربيــة الســعودية ضــد كل 
مــن يحــاول تهديد أمنها أو المس من مصالحها 
تحــرك  ضــرورة  مؤكــدة  شــعبها،  واســتقرار 

المجتمــع الدولــي بــكل حســم للتصــدي لجميــع 
الجماعــات والتنظيمــات اإلرهابيــة ومــن يقــف 
وراءها ويدعمها من جهات ودول تسعى إلثارة 
التوتــر والعنــف والفوضى في المنطقة وردعها؛ 

حفاًظا على األمن والسلم اإلقليمي والدولي.

“الخارجية” تدين الهجوم اإلرهابي على محطتين لضخ النفط بالرياض

ما هي منطقة أجدد فرع من أسواق ميدوي؟

تابعونا عىل

١٠سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

توبيلديار املحرق

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

البحرين تسير في االتجاه الصحيح نحو تحقيق األهداف االقتصادية
سمو ولي العهد: الشراكة بين القطاعين أثمرت العديد من المنجزات التنموية

أكد ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األمير ســلمان بن حمد آل خليفة دور كل القطاعات االقتصادية وإســهاماتها التنموية على 
مختلف األصعدة، مشيرًا سموه إلى الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في رفد 
مقومات التنمية وخلق الفرص النوعية الواعدة كونه يمثل المحور الرئيسي في االقتصاد 
الوطنــي، منوهــًا بأهميــة مواصلــة تقديــم كل التســهيالت التي تعــزز البيئة الخصبــة لزيادة 
مبادرات القطاع الخاص نحو تعزير المكانة االقتصادية للمملكة في ظل المسيرة التنموية 

الشاملة بقيادة عاهل البالد صاحب الجاللة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة. 

وأشــار ســموه إلــى أهميــة مواصلــة تحقيــق 
نجاحــه  كــون  للنجاحــات  الخــاص  القطــاع 
هــو نجاح للبحرين، مشــيدًا ســموه بالشــراكة 
الفاعلــة بيــن القطاعين العــام والخاص، التي 
أثمــرت عــن العديــد مــن المنجــزات التنموية 
علــى المســتويات المختلفــة، والتــي عــززت 
مــن مكانــة المملكــة االقتصاديــة عبــر زيــادة 

المقومات الجاذبة لاستثمارات. 
جــاء ذلــك لــدى زيــارة ســموه يرافقــه ســمو 
الشــيخ عيسى بن ســلمان بن حمد آل خليفة 

إلــى مجلــس الحــاج أحمــد منصــور العالــي، 
ومجلس أبناء المرحوم حجي حســن العالي، 
حيــث نــوه ســموه إلــى أن اإلبــداع واالبتــكار 
فــي العمــل هو الســبيل نحــو التطــور والنماء 
فــي القطاعات كافة، مشــيرًا إلى أهمية تبني 
القطاع الخاص للمبادرات الخاقة والمبدعة 

والمبتكرة التي تعزز من تطوره ونمائه. 
وقــال ســموه إن االقتصــاد الوطنــي يواصــل 
نمــوه اإليجابــي بثبــات وهــو دليــل علــى مــا 
يتمتــع به من مرونة وتنــوع، كونه يقف على 

قاعــدة صلبــة جعلته من أســرع االقتصادات 
نمــوًا فــي المنطقــة، وأن المملكــة تســير فــي 
أهدافهــا  تحقيــق  نحــو  الصحيــح  االتجــاه 

االقتصادية. 
وأشــار ســموه إلــى أنــه بفضــل وقــوف كافــة 

أبنــاء البحريــن مــع وطنهــم، والذيــن أثبتــوا 
قــدر  علــى  أنهــم  المختلفــة  المحطــات  عبــر 
تخطــي  اســتطعنا  والواجــب،  المســؤولية 
المملكــة،  واجهــت  التــي  الماليــة  التحديــات 
مقدمًا الشــكر الجزيل ألهــل البحرين على ما 
يقدمونــه من عطاء ومحبــة لوطنهم وهو ما 
ال يمكــن أن ينســاه الجميــع، الفتًا ســموه إلى 
أن النتائج اإليجابية األولية لبرنامج التوازن 
علــى  العــزم  مواصلــة  نحــو  تدفعنــا  المالــي 
تنفيــذ كافــة مبادراتــه بالشــكل المخطــط لــه 
وبجهــود أكبــر والعمل على دعم المؤسســات 
تحقيــق  لمواصلــة   والمتوســطة  الصغيــرة 
جانبهــم،  مــن  المنشــود.  االقتصــادي  النمــو 
عــن  والحضــور  المجالــس  أصحــاب  أعــرب 
شــكرهم وتقديرهــم لصاحــب الســمو الملكي 
ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب األول 
لرئيــس مجلــس الــوزراء علــى حرصــه علــى 
التواصــل وزيــارة المجالــس الرمضانيــة لكل 
أبنــاء البحريــن، وطــرح المواضيــع التــي تهم 

مصلحة الوطن وأبنائه كافة.

سمو ولي العهد يزور مجلس الحاج أحمد منصور العالي

سمو ولي العهد يزور مجلس أبناء المرحوم حجي حسن العالي

المنامة - بنا

الرفاع - قوة الدفاع

استقبل القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة في مكتبه 
بالقيادة العامة أمس، وزير المالية واالقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

 وخــال اللقــاء رّحــب القائــد العام لقــوة دفاع البحريــن بوزير الماليــة واالقتصــاد الوطني، وجرى 
بحــث عــدد مــن الموضوعات المتعلقة بمجاالت التعاون والتنســيق القائم بيــن قوة دفاع البحرين 

ووزارة المالية واالقتصاد الوطني.

بحث مجاالت التعاون بين “الدفاع” و ”المالية”

الرفاع - قوة الدفاع

اســتقبل رئيــس هيئــة األركان الفريق الركن ذيــاب بن صقر النعيمي في مكتبــة بالقيادة العامة 
صباح أمس، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للنفط والغاز ناصر سلطان السويدي.

رئيس األركان يستقبل ناصر السويدي

المنامة - وزارة الداخلية

أعلنت المحافظة الجنوبية عن إقامة حفل “قرقاعون الجنوبية” كفعالية مميزة ضمن حزمة الفعاليات 
التي تقيمها بتوجيهات من محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة، التي 
تعّزز إبراز المشاركة المجتمعية في كافة الفعاليات الدينية والثقافية والتراثية والشعبية في الشهر 
الفضيل.  ومن المقّرر أن يقام الحفل، في مشروع زالق سبرينغز يوم السبت 13 رمضان الموافق 18 
مايو من الساعة 9 إلى 11 مساًء، بمشاركة الفرق الشعبية والنوعية المميزة من خال االستعراضات 
التراثيــة وتوزيــع الهدايــا، والتقــاط الصــور التذكاريــة وإنشــاد األغانــي واألهازيــج الخاصــة برمضان 
والقرقاعون. كما ســتتضمن البرامج المصاحبة للفعالية، مســابقات تراثية بحرينية لألطفال وأولياء 
األمــور، وجوائــز قيمــة تتمثــل فــي تذاكــر رحــات لجزر حــوار وتذاكــر عروض األفــام الســينيمائية، 
باإلضافة إلى مشــاركات منوعة من المحات البحرينية الشــهيرة وتذوق أشــهى المأكوالت الشــعبية 
واآليســكريم المحلي. وتســعى المحافظة الجنوبية، بصورة سنوية بدعوة الجمهور الكريم لاحتفال 
بالقرقاعــون الــذي يعتبــر من أهم االحتفاالت الرمضانية الشــعبية في مملكــة البحرين، وهي من أهم 

المناسبات عند األطفال في الشهر الفضيل.

سمو محافظ الجنوبية يوجه إلقامة “القرقاعون” السبت

مجلس التعاون لدول الخليج العربية

العربيــة  الخليــج  لــدول  التعــاون  لمجلــس  العــام  األميــن  أدان 
عبداللطيــف الزيانــي، بشــدة، الهجمــات اإلرهابيــة التــي قامــت بهــا 
الميليشيات الحوثية أمس باستخدام طائرات دون طيار مفخخة، 
فــي  أرامكــو  لشــركة  تابعتيــن  نفــط  ضــخ  محطتــي  واســتهدفت 

محافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض بالمملكة العربية السعودية، 
مــا أدى إلى خســائر مادية محــدودة.  ووصف األمين العام لمجلس 
التعــاون تلــك الهجمــات بأنهــا اعتداء حوثي آثم يبرهن على ســعي 
جماعــة الحوثي المســتمر لتقويض أمن واســتقرار المملكة وترويع 
اآلمنيــن واإلضــرار بالمنشــآت النفطيــة فيهــا، مؤكــدا أن مثــل هــذه 

االعتداءات اإلرهابية باستخدام الطائرات المفخخة دون طيار لن 
تطال من أمن المملكة واستقرارها، ولن تؤثر على إمدادات الطاقة 
العالميــة التــي تقــوم فيهــا المملكــة العربيــة الســعودية بــدور بــارز، 
وينبغــي أن تواجــه بموقــف حــازم مــن المجتمع الدولي؛ لما تشــكله 

من خطر كبير على المدنيين وتهديد ألمن المنطقة واستقرارها.

ــض األمـــــــن ــ ــويـ ــ ــقـ ــ ــه تـ ــ ــ ــدف ــ ــ ــي آثـــــــــم ه ــ ــ ــوث ــ ــ اعــــــــتــــــــداء ح

الزياني يدين الهجمات اإلرهابية على محطتي ضخ البترول

المنامة- البرلمان العربي

رئيــس البرلمــان العربــي ُيديــن بأشــد العبــارات 
العمل اإلرهابي الجبان الذي استهدف محطتي 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي  نفــط  ضــخ 

باستخدام طائرات “درون”
أدان رئيــس البرلمــان العربــي مشــعل بــن فهــم 
السلمي، بأشد العبارات، العمل اإلرهابي الجبان 
نفــط  ضــخ  محطتــي  أمــس  اســتهدف  الــذي 
تابعتيــن لشــركة أرامكــو الســعودية باســتخدام 

طائرتين “درون” من دون طيار.

اســتهداف  إن  العربــي  البرلمــان  رئيــس  وقــال 
محطتــي ضــخ النفــط ُيعد عمــًا إرهابًيــا جباًنا، 
يســتهدف منشــآت حيويــة، والمســاس بواحدة 
من أهم الســلع اإلســتراتيجية للعالــم، كما يأتي 
مباشــرة بعد حادث اســتهداف 4 ســفن تجارية 
مدنيــة فــي الميــاه اإلقليميــة لدولــة اإلمــارات 
يســتوجب  الــذي  األمــر  المتحــدة،  العربيــة 
موقــف دولي حازم للتصــدي لألعمال اإلرهابية 
ومحاســبة المخططيــن والداعميــن والمموليــن 

والذيــن يقفــون خلفهــا ســواًء كانــوا أفــراًدا أو 
جماعات أو دواًل.

وعبــر رئيــس البرلمــان العربــي عن ثقتــه التامة 
علــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  قــدرة  فــي 
هزيمــة اإلرهــاب ودحــر الجماعــات اإلرهابيــة، 
مؤكًدا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة 
العربيــة الســعودية، ودعمها فــي تصديها بحزم 
لــكل مــا مــن شــأنه تهديــد أمنهــا واســتقرارها 

والمساس بمصالحها.

العربــي عــن تقديــره  البرلمــان  وأعــرب رئيــس 
العالــي للــدور القيادي والمحــوري الذي تقوم به 
المملكة العربية السعودية في مكافحة اإلرهاب 
والتنظيمــات  للجماعــات  الحــازم  وتصديهــا 
اإلرهابيــة أمنًيا وعســكرًيا وفكرًيــا، مقدرا عالًيا 
مواقفهــا ومبادراتهــا في المحافظــة على األمن 

القومي العربي.

رئيس البرلمان العربي

ــا حــازًم ـا  دولــيًـّ مــوقــًفــا  يستوجب  اإلرهـــابـــي  الــعــمــل 

البرلمان العربي يؤكد تضامنه مع السعودية

المنامة - بنا

الــوزراء،  تــرأس نائــب رئيــس مجلــس 
رئيــس اللجنــة العليا لتقنيــة المعلومات 
بــن  محمــد  الشــيخ  ســمو  واالتصــاالت 
بقصــر  مكتبــه  فــي  خليفــة  آل  مبــارك 
القضيبيــة أمس اجتمــاع اللجنة الثالث 

عشر للجنة.
واطلعــت اللجنــة فــي بدايــة االجتمــاع 
علــى تقريــر حــول الجهــود التــي تقــوم 
والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  بهــا 
اإللكترونيــة؛ لتعزيــز األمــن الســيبراني 
فــي القطاع الحكومــي من خال توفير 
وتعزيــز  اإللكترونيــة  الحمايــة  أنظمــة 
جودة أمن المعلومــات، ورفع الجاهزية 

لاستجابة لحاالت االختراق األمني. 
وفــي هــذا الســياق، أكــد ســمو الشــيخ 
محمــد بــن مبــارك أهميــة دور برنامــج 
المعاييــر  أفضــل  نشــر  فــي  “ثقــة” 
والممارســات في مجال أمن المعلومات 
وإعــداد الكادر البشــري وتطوير قدرات 
ضــرورة  وعلــى  الحكوميــة،  الجهــات 
توحيــد الجهود والتنســيق بين الجهات 

كافة في هذا المجال المهم.
كمــا اســتمعت اللجنة إلى شــرح مفصل 
حــول أبــرز نتائج دراســة مؤشــر قياس 
اإللكترونيــة  للخدمــات  العمــاء  رضــا 
التي قدمتها الهيئة بالتعاون مع جامعة 
البحريــن، حيــث بينــت الدراســة مــدى 
اإللكترونيــة  بالخدمــات  العــام  الوعــي 
ومســتوى   %  93 إلــى  وصــل  الــذي 
وصــل  ومــا   ،%  88 إلــى  اســتخدامها 
إليــه المؤشــر العــام لرضــا العمــاء وفقا 
نســبة  األميركــي  والمقيــاس  للنمــوذج 
78.1 %، وهي نســبة تجــاوزت المعدل 

العالمي في هذا المجال.
فــي الســياق ذاتــه، اطلعــت اللجنة على 
“صحتــي”  تطبيــق  فــي  العمــل  ســير 
موحــدة  منصــة  لوضــع  يهــدف  الــذي 
الصحيــة  الخدمــات  مــن  ومتكاملــة 
المقدمــة مــن المؤسســات العاملــة كافة 

فــي هذا القطــاع المهم. ويوفر التطبيق 
الصحيــة،  المرافــق  حــول  معلومــات 
وأصحاب المهــن الطبية وغيره، إضافة 
إلى خدمات حجز المواعيد في المراكز 
الفحوصــات  نتائــج  الصحيــة ومتابعــة 
لطــرح  المختصيــن  مــع  والتواصــل 

االستفسارات الطبية.
ومــن ضمــن بنود جدول أعمــال اللجنة، 
تــم االطــاع على أهــم اإلحصاءات في 
مجــال معامات الحكومــة اإللكترونية، 
حيــث بلــغ مجمــوع المعامــات الماليــة 
الربــع  فــي  اإللكترونيــة  القنــوات  عبــر 
األول لهــذا العــام أكثــر مــن 32 مليــون 
دينار بنسبة ارتفاع بلغت 38 % مقارنة 
بنفــس الفتــرة للعام الماضــي. كما بينت 
المعامــات  عــدد  تخطــي  اإلحصــاءات 
عبــر  معاملــة  ألــف   361 اإللكترونيــة 
جميع القنــوات اإللكترونية، كما وارتفع 
بنســبة  الذكيــة  التطبيقــات  اســتخدام 
%17، وقــد بلــغ إجمالي عــدد الخدمات 
البوابــة  عبــر  المفعلــة  اإللكترونيــة 

الوطنية والهاتف النقال 378 خدمة.
فــي ختــام االجتمــاع، أكد ســمو الشــيخ 
أهميــة  خليفــة  آل  مبــارك  بــن  محمــد 
أنظمــة  لتطويــر  شــاملة  خطــة  وضــع 
وجــه  فــي  واالســتجابة  الحمايــة 
تســتهدف  التــي  الســيبرانية  الهجمــات 
ســامة مرافــق الــدول وأمنهــا الوطنــي 

ومصالحها الحيوية.

خطة للحماية من الهجمات السيبرانية
أمنها تهديد  يحاول  من  كل  ضد  السعودية  مع  واحد  صف  في  تقف  البحرين 

سمو الشيخ محمد بن مبارك
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أحيــا جموع من المصلين بجامع المغفور 
لهــا الشــيخة مــوزة بنــت حمــد آل خليفة 
بالرفــاع صــاة التراويــح فــي أول أيــام 
مــن  الكريــم خلــف نخبــة  شــهر رمضــان 

األئمة من مملكة البحرين وخارجها.
الشــيخة  لهــا  المغفــور   وقــد هّيــأ جامــع 
مــوزة بنــت حمد آل خليفــة برامج دينية 
متنوعة وجدول منتظم لصاة التراويح 

والبرامج الدينية والوعظية بالجامع.

جموع يحيون صالة التراويح بجامع الشيخة موزة بالرفاع
بمشاركة نخبة من األئمة من البحرين وخارجها

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
في 31 مارس 2019 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق المالك
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 )مراجعة(

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المراجعة من قبل السادة 
إرنست ويونغ وتمت مراجعتها بتاريخ 1٤ مايو 2019.

خالد راشد الزياني
رئيس مجلس اإلدارة

عدنان أحمد يوسف
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حمد عبدالّله العقاب 
الرئيس التنفيذي 

www.albaraka.bhبنك البركة اإلسالمي ش.م.ب.، ص.ب 1٨٨2 المنامة، مملكة البحرين )مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف تجزئة إسالمي(شركاء في اإلنجاز

31 مارس
2019

ألف دينار بحريني

مدققة
31 ديسمبر

201٨
ألف دينار بحريني

الموجودات 
70.27670.622نقد وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية

269.27726٨.567مبالغ مستحقة القبض
104.821107.330إجارة منتهية بالتمليك وإجارة مستحقة القبض

99.029102.502المشاركة
219.860205.32٨استثمارات

1.9761.975استثمارات عقارية
5.5385.531استثمار في مشروع مشترك

20.63820.965ممتلكات ومعدات
6.0146.096الشهرة

36.03633.100موجودات أخرى
833.465٨22.016مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وديون 
ثانوية وحقوق المالك

المطلوبات 
20.80221.72٤مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية 

96.249103.٨97حسابات جارية 
23.05123.026تمويل متوسط األجل

46.885٤2.٨79مطلـوبـات أخـرى
186.987191.526مجموع المطلوبات 

548.350531.٨6٤حقوق حاملي حسابات االستثمار
6.1176.5٨9ديون ثانوية

حقوق المالك 
46.167٤6.167رأس المال

41.470٤1.٤70رأس المال اإلضافي فئة 1
1.5261.٨05احتياطيات

)٨.210()7.916(خسائر متراكمة
81.247٨1.232الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم

10.76410.٨05حقوق غير مسيطرة  
92.01192.037مجموع حقوق المالك

مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار 
833.465٨22.016وديون ثانوية وحقوق المالك

بنود غير مدرجة في الميزانية:
35.99132.70٨حقوق حاملي حسابات االستثمار 

112.832113.٨90التزامات محتملة وارتباطات 

للثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس

2019
ألف دينار بحريني

201٨
ألف دينار بحريني

الدخل
4.717٤.262دخل مبيعات التمويل المشترك

4.429٤.٨50دخل من التمويل المشترك والتمويالت األخرى واالستثمارات
9.1469.112دخل من موجودات ممولة بصورة مشتركة 

)6.95٤()7.129(عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب
1.2392.1٤1حصة المجموعة كمضارب 

)٤.٨13()5.890(عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار
3.256٤.299حصة المجموعة كمضارب وكرب المال

101126دخل المجموعة من مبيعات التمويل الذاتي
3.2691.679دخل المجموعة من التمويل الذاتي والتمويالت األخرى واالستثمارات 

844962إيرادات الخدمات المصرفية
3523٨0إيرادات أخرى

 حصة المجموعة كمضارب / رسوم الوكيل من حقوق حاملي حسابات
46االستثمار غير المدرجة في الميزانية

7.8267.٤52مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
)3.323()3.056(مصروفات الموظفين

)٤7٨()550(استهالك
)2.٨٨5()2.713(مصروفات تشغيلية أخرى

)6.6٨6()6.319(مجموع المصروفات التشغيلية
1.507766صافي الدخل التشغيلي

)173()924(مخصص االضمحالل – صافي
583593صافي الدخل قبل الضرائب

25)184(الضرائب
39961٨الدخل للفترة

العائد إلى:
294605حقوق مساهمي الشركة األم

10513حقوق غير مسيطرة 
39961٨

الثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس

2019
ألف دينار بحريني

201٨
ألف دينار بحريني

األنشطة التشغيلية
583593صافي الدخل قبل الضرائب

تعديالت للبنود التالية: 
550٤7٨استهالك 

924173مخصص االضمحالل - صافي
)1()3(مكسب من بيع ممتلكات ومعدات

)59()64(مكسب من بيع استثمارات 
)٤()7(حصة البنك من دخل االستثمار في مشروع مشترك

1.9831.1٨0الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

11.5262.13٤أرصدة االحتياطيات اإلجبارية لدى بنوك مركزية 
12.35511.063مبالغ مستحقة القبض

2.5555٤9إجارة منتهية بالتمليك وإجارة مستحقة القبض
3.2793.٨05المشاركة

1.230)3.116(موجودات أخرى
)2.513(4.032مطلوبات أخرى

)٤٨7()922(مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية 
)6.27٨()7.648(حسابات جارية 

)16.572(16.485حقوق حاملي حسابات االستثمار 
)٤1()4(ضرائب مدفوعة 

)5.930(40.525صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)2.1٤6()42.754(شراء استثمارات 

28.2416.100استثمارات تم بيعها 
233)219(صافي )شراء( / بيع ممتلكات ومعدات

٤.1٨7)14.732(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)1.613()473(ديون ثانوية 

)5.335(25تمويل متوسط األجل 
1٨.٨50-إصدار رأس المال الدائم فئة 1

11.902)448(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التمويلية
)1.3٨2()398(تعديالت تحويل عمالت أجنبية

24.947٨.777الزيادة في النقد وما في حكمه
103.701120.55٨النقد وما في حكمه في 1 يناير 

128.648129.335النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 

لغرض القائمة المرحلية للتدفقات النقدية يشتمل النقد وما في حكمه على ما يلي:
1٤.53313.1٨6نقد في الصندوق

٤7٨.125.٤77أرصدة لدى بنوك مركزية في حسابات مطلقة 
5٨٤.92٤.32٤أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

٨2.756٨6.3٤٨مبالغ مستحقة القبض - سلع دولية
12٨.6٤٨129.335

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
احتياطيات

رأس
المال
ألف 

دينار بحريني

رأس المال 
اإلضافي

فئة 1
ألف 

دينار بحريني

قانونية
ألف 

دينار بحريني

عامة
ألف 

دينار بحريني

خطة المزايا 
المحددة 

للموظفين 
ألف 

دينار بحريني

التغيرات 
المتراكمة

في القيمة 
العادلة 

لالستثمارات
ألف 

دينار بحريني

إعادة تقييم 
الممتلكات 

والمعدات
ألف 

دينار بحريني

صرف 
العمالت
األجنبية

ألف 
دينار بحريني

أرباح مبقاة /
)خسائر 

متراكمة(
ألف 

دينار بحريني

المجموع
ألف 

دينار بحريني

حقوق غير 
مسيطرة

ألف 
دينار بحريني

مجموع 
حقوق

المالك
ألف 

دينار بحريني
81.23210.80592.037)8.210()10.674(390269)12(46.16741.4708.5573.275الرصيد في 1 يناير 2019 

332356---33-----التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
)481()169()312(-)312(-------احتياطي تحويل العملة األجنبية

294294105399--------صافي الدخل للفترة
81.24710.76492.011)7.916()10.986(423269)12(46.16741.4708.5573.275الرصيد في 31 مارس 2019

٤.5005٨.02٤1٤.2٤272.266)5.2٤6(36٤٤50)٤٤(٨.55٨3.275-٤6.167الرصيد في 1 يناير 201٨ 
 تعديل تحول نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة المالي

)5.197()72٨()٤.٤69()٤.٤69(--------رقم 30 كما في 1 يناير 201٨

3153.55513.51٤67.069)5.2٤6(36٤٤50)٤٤(٨.55٨3.275-٤6.167الرصيد معاد عرضه كما في 1 يناير 2018
1077٤1٨1---107-----التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

)1.719()5٨٨()1.131(-)1.131(-------احتياطي تحويل العملة األجنبية
إعادة قياس مكاسب ناتجة من

213----2----خطة المزايا المحددة
٤1.٤70-٤1.٤70-------٤1.٤70-رأس المال الدائم فئة 1 

6056051361٨--------صافي الدخل للفترة
6369٤.60٨13.01٤107.622)6.377(٤71٤50)٤2(٤6.167٤1.٤70٨.55٨3.275الرصيد في 31 مارس 201٨

بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. )م(
2019 مــــــارس   31 الـمـــــوحـــــــدة  الـمــالــيـــــة  الـقـــوائــــم 

محرر الشؤون المحلية



المنامة - بنا

كشف وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عن التوجه إلنشاء جامعة حكومية جديدة لتغطية 
عدد من البرامج التي لم يتم تغطيتها من قبل مؤسسات التعليم العالي األخرى في البالد.

وقال في مداخلة له في مجلس النواب في الجلسة االعتيادية التي عقدت أمس “هناك توجه 
إلنشــاء جامعة حكومية بالتعاون مع القطاع الخاص، ستتســم بطرح برامج أكاديمية جديدة 

تختلف عن تلك البرامج التي تطرح في مؤسسات التعليم العالي األخرى”.
وقــال “فــي الوقــت الــذي أغلقت فيه عدد من مؤسســات التعليم العالي غيــر المطابقة للمعايير 
والشــروط، تم الســماح بافتتاح مؤسســات تعليمية أخرى، كما أن الكثير من مؤسسات التعليم 

العالي العريقة تأتي للبحرين لوجود نظام يحمي المستثمر ولوائح تنظيمية تحمي الطالب”.

إنشاء جامعة حكومية بالتعاون مع “الخاص”

يحيى بالل يفوز بجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم
الجائـــزة أول ثمـــار  االرتقـــاء بعمليـــة تعليـــم كتـــاب اهلل  العـــدل:  وزيـــر 

تحــت رعايــة كريمــة مــن لــدن عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، اختتمــت مســاء يــوم االثنيــن الماضــي بمركــز أحمــد الفاتــح اإلســالمي جائزة 
البحرين الكبرى للقرآن الكريم في دورتها الرابعة والعشرين التي تنظمها وزارة العدل 
والشــؤون اإلســالمية واألوقاف، والمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية، وذلك بحضور 
رئيس المجلس األعلى للشــؤون اإلســالمية الشــيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشــد آل 

خليفة.

 وافتتــح الحفــل بتــالوة آيــات عطــرة مــن 
عيســى  عبــدهللا  للقــارئ  الكريــم  القــرآن 
جناحي، تلتها كلمة لوزير العدل والشــؤون 
اإلســالمية واألوقاف الشيخ خالد بن علي 
بــن عبــدهللا آل خليفة، قال فيها: إن جائزة 
البحريــن الكبــرى للقــرآن الكريــم غرســتها 
األيــادي البيضــاء لألميــر الراحــل صاحــب 
الســمو الشــيخ عيسى بن سلمان آل خليفة 
فســيح جناتــه،  وأســكنه  ثــراه  طيــب هللا 
تلك الشــجرة المباركة التــي رعتها األيادي 
الكريمــة لصاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن 
برعايــة  فترعرعــت  خليفــة.  آل  عيســى 

جاللتــه وأينعــت ثمارهــا، فهــا نحــن اليــوم 
نشهد تجســيد هذا االهتمام وهذه الرعاية 
الملكية الســامية لهــذه الجائزة بهذا الحفل 

المبارك.
 وأوضــح أن الجائــزة كانــت موضع اهتمام 
بالــغ من ســمو الشــيخ عبدهللا بــن خالد آل 
خليفــة رحمــه هللا وأجــزل أجــره ومثوبته 
علــى مــا قــدم مــن خدمــات جليلــة للقــرآن 
فــي  الخيــر  مــن مشــاريع  العظيــم وغيــره 
أرض الخيــر، ولقــد تواصــل هــذا االهتمــام 
وتلــك المتابعــة لهــذه الجائــزة الكبــرى مــن 
للشــؤون  األعلــى  المجلــس  رئيــس  قبــل 

اإلسالمية الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل 
خليفــة وفقــه هللا لكل خير، لتصل إلى هذا 

التطور وهذا الرقي الذي نشهده اليوم.
وأوضح أن عدد المتنافســين على الجائزة 
3370 متســابًقا  بلــغ  الحاليــة  فــي دورتهــا 

ومتسابقة من مختلف األعمار.
 وفي ختام كلمته، هنأ وزير العدل الفائزين 
في مســابقة جائزة البحرين الكبرى للقرآن 
والعشــرين،  الرابعــة  دورتهــا  فــي  الكريــم 
ا لهم  معرًبــا عن فخره واعتزازه بهم، متمنيًّ
مســتقبالً واعًدا في خدمة دينهم ووطنهم 
تحــت ظــل راية ولي أمرنا وقائد مســيرتنا 

جاللة الملك.
ثــم تفّضــل كل مــن الشــيخ عبدالرحمن بن 
محمــد بن راشــد آل خليفة، والشــيخ خالد 
بــن عبــدهللا آل خليفــة ووكيــل  بــن علــي 
الوزارة للشــؤون اإلســالمية فريــد المفتاح 
يوســف  بــالل  يحيــى  المتســابق  بتتويــج 
عبــدهللا الفائــز األول فــي جائــزة البحريــن 
الكبــرى للقــرآن الكريــم في دورتهــا الرابعة 
والعشــرين فــي فــرع حفــظ القــرآن الكريم 
كامــالً، وتكريــم بقية الفائزيــن في مختلف 
لجنــة  أعضــاء  وتكريــم  المســابقة،  فــروع 

التحكيم، والجهات المشاركة.

المنامة - وزارة العدل

06local@albiladpress.com

األربعاء
15 مايو 2019 

“الثروة السمكية” ترفع الحظر عن صيد “القبقب”10 رمضان 1440
الصيـــد حظـــر  فتـــرة  فـــي  مخالفـــات  رصـــد  عـــدم  تؤكـــد  اإلدارة 

أعلنت إدارة الثروة السمكية بوكالة الزراعة والثروة البحرية في وزارة األشغال وشؤون 
البلديــات والتخطيــط العمرانــي عــن رفــع الحظــر عــن صيد ســرطان البحر )القبقــب(، وذلك 

اعتبارا من اليوم )األربعاء(.

واســتمر الحظــر لمــدة شــهرين بــدءًا مــن 15 
مــارس ولغاية 15 مايو، وذلــك تنفيذا للقرار 
رقــم )52( لســنة 2016 بشــأن حظــر صيــد أو 
تــداول أو بيع ســرطان البحــر الذي صدر عن 
وزير األشــغال وشؤون البلديات والتخطيط 

العمراني عصام خلف.
وعّبــرت إدارة الثروة الســمكية عن ســعادتها 
بتعــاون مختلــف الجهــات ذات العالقــة مــع 
قرار حظر صيد “القبقب”، وذلك انطالقا من 
حرص الجميع على مبدأ الشراكة المجتمعية 
بيــن مختلــف األطــراف لتحملها المســؤولية 
فــي ســبيل اســتدامة الثــروة البحريــة فــي 

البحريــن، مشــيرة إلى حرص وكالــة الزراعة 
والثــروة البحرية على وقــف عمليات الصيد 
فــي فتــرة التكاثــر؛ مــن أجــل الحفــاظ علــى 
فــي  البيولوجــي  والتنــوع  البحريــة  الثــروة 

المياه اإلقليمية للمملكة.
أنهــا  الســمكية  الثــروة  إدارة  وأوضحــت 
لــم ترصــد مخالفــات فــي فتــرة حظــر صيــد 
القبقــب في األســواق، ونوهت إلى أن الفرق 
التابعة لها كانت تقوم بتفتيش مســتمر على 
األسواق للتأكد من االلتزام بقرار حظر صيد 
القبقــب، مشــيدة فــي هــذا الصــدد بالتعــاون 
الملمــوس مــن الجميــع بااللتزام بهــذا القرار، 

الذي يستهدف بالدرجة األولى الحفاظ على 
الثروة البحرية وضمان استدامتها. 

ونــص قــرار حظر صيــد “القبقب” فــي مادته 
ســرطان  صيــد  “يحظــر  أنــه  علــى  األولــى 
البحــر )القبقــب( في الميــاه اإلقليمية لمملكة 
البحريــن اعتبــارا مــن 15 مــارس ولغايــة 15 
مايو من كل عام، كما يحظر وجود شباك أو 
أدوات أو آالت أو أية وســيلة لصيد ســرطان 
المناطــق  فــي  القــوارب  ظهــر  علــى  البحــر 

وكذلــك  البحــر،  ســرطان  لصيــد  المحــددة 
مناطــق رســو القــوارب إذا كان الغــرض مــن 
وجودهــا صيــد ســرطان البحــر خــالل فتــرة 

سريان الحظر”.
وأكــدت المــادة الثالثة من القــرار أنه يعاقب 
بالعقوبــات  القــرار  هــذا  يخالــف  مــن  كل 
بقانــون  المرســوم  فــي  عليهــا  المنصــوص 
رقــم )20( لســنة 2002 بشــأن تنظيــم صيــد 

واستغالل وحماية الثروة البحرية.

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

تم استخراج هذه المعلومات من البيانات المالية الموحدة المختصرة للفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 حيث تم اعتمادها من قبل مجلس األدارة 
في 12 مايو 2019 و مراجعتها من قبل كي بي ام جي فخرو حيث أبدو رأيًا غير متحفظ.

د. خالد عبداهلل. المدير العامباسم بن يعقوب الحمر. رئيس مجلس اإلدارة

بنــك اإلسكــان ش.م.ب. )مقفلة(
المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣1 مـارس 2019

بيان المركز المالي الموحد المختصر
كما في 31 مارس 2019

31ديسمبر 2018)بآالف الدنانير البحرينية( ٣1مارس 2019
)مدققة( )مراجعة(

الموجودات
نقد و أرصدة لدى بنوك 29,062  18,082 
استثمارات 9,835  9,286 

قروض  689,324  632,511 
استثمارات في شركات زميلة 5,425  5,254 
استثمارات عقارية 50,986  51,018 

عقارات قيد التطوير  25,570  23,822 
موجودات أخرى 30,954  29,743 
مجموع الموجودات 841,156  769,716 

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات 

ودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى 10,000  10,500 
حسابات جارية للعمالء 1,994  1,862 

حسابات حكومية 458,265  394,946 
قروض ألجل 74,850  73,700 
مطلوبات أخرى 6,441  4,893 

مجموع المطلوبات 551,550  485,901 
حقوق الملكية

رأس المال 108,300  108,300 
مساهمة من قبل مساهم 22,007  22,007 

احتياطي قانوني 54,462  54,462 
احتياطي القيمة العادلة 8  8 

أرباح مستبقاه 98,181  92,386 
حقوق الملكيه العائدة إلى مساهمي البنك  282,958  277,163 

حصة غير مسيطرة  6,648  6,652 
مجموع حقوق الملكية 289,606  283,815 
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 841,156  769,716 

بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحد المختصر
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019

)بآالف الدنانير البحرينية(
للثالثة اشهر المنتهية في 31 مارس

2018 )مراجعة( 2019 )مراجعة(
دخل الفوائد  7,142  6,769 

دخل من عقارات 1٣5  175 
حصة المجموعة من الربح في شركات زميلة  8٣  92 
دخل آخر ٣8  120 

مجموع الدخل  ٣98,7  7,156 
تكاليف الموظفين )1,105( )1,096(

مصروفات الفوائد  )55( )65(
مصروفات أخرى )٣59( )382(

مجموع المصروفات )1,519( )1,543(
الربح قبل )مخصص( / عكس مخصص انخفاض القيمة 5,879  5,613 

)مخصص( / عكس مخصص انخفاض القيمة )88( 36 
الربح للفترة 5,791  5,649 

 الدخل الشامل االخر  -  - 
مجموع الدخل الشامل للفترة 5,791  5,649 

العائد إلى:
حقوق مساهم في الشركة األم 5,795  5,647 

حصة غير مسيطرة )4( 2 
 5,649  5,791 

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

31 مارس 2018)بآالف الدنانير البحرينية( ٣1 مارس 2019
)مراجعة( )مراجعة(

األنشطة التشغيلية
الربح للفترة 5,791  5,649 

تعديالت للبنود التالية:
صافي حصة المجموعة من الربح في شركات زميلة  )8٣( )92(
ربح من بيع عقارات قيد التطوير -  )26(
مخصص / )عكس( مخصص انخفاض القيمة 88  )36(
االهالك واستهالك 1٣٣  82 

الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل 5,929  5,577 
النقص في إيداعات لدى البنوك ) بتواريخ استحقاق أصلية ألكثر من 90 يوما( -  517 

النقص في القروض  8,889  5,371 
الزيادة في عقارات قيد التطوير )1,747( )1,820(

)الزيادة( / النقص في الموجودات االخرى )74( 322 
النقص في الودائع من مؤسسات مالية ومؤسسات أخرى )500( )4,000(
الزيادة / )النقص( في الحسابات الجاريه للعمالء 1٣2  )339(
الزيادة / )النقص( النقص في المطلوبات األخرى ٣29  )446(

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 12,958  5,182 
األنشطة االستثمارية

شراء معدات  )٣1( )31(
نقص في االستثمارات في أدوات الدين )549( )3,433(

استثمار في شركة زميلة  )88( 35 
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية )668( )3,429(

االنشطة التمويلية
مقبوضات قروض ألجل 1,150  - 

صافي التغيرات في الحسابات الحكومية )2,456( )2,171(
صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية )٣06,1( )2,171(

صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه 10,984  )418(
النقد وما في حكمه في 1 يناير 18,088  38,310 

النقد وما في حكمه في 31 مارس 29,072  37,892 
 يشمل النقد ومافي حكمه:

النقد و حسابات جارية لدى البنوك  1,172  7,222 
ايداعات لدى البنوك )بتواريخ استحقاق أصلية لفترة 90 يوما أو أقل( 27,900  30,670 

 37,892  29,072 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019

)بآالف الدنانير البحرينية(
حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي البنك

مجموع 
حقوق 

الملكية
 حصة غير
 المجموع  مسيطرة

أرباح 
مستبقاه

احتياطي 
القيمة 
العادلة

احتياطي 
قانوني

مساهمة 
من قبل 
مساهم

رأس 
المال

2019 )مراجعة(
كما في 1 يناير 2019 108,300  22,007  54,462  8  92,386  277,163  6,652  283,815 

 5,791 )4(  5,795  5,795  -  -  -  - 
 مجموع الدخل الشامل 

للفترة
 289,606  6,648  282,958  98,181  8  54,462  22,007  108,٣00 كما في ٣1 مارس 2019

2018 )مراجعة(
كما في 1 يناير 2018 108,300  23,946  54,462  -  68,976  255,684  6,681  262,365 

)10,846(  - )10,846( )10,846(  -  -  -  - 

التعديل نتيجه لتطبيق 
المبدئي للمعيار الدولي 

إلعداد التقارير المالية رقم )9( 
كما في 1 يناير 2018 

الرصيد المعدل في 1 يناير 2018 108,300  23,946  54,462  -  58,130  244,838  6,681  251,519 
دخل شامل آخر للفترة -  -  -  -  5,647  5,647  2  5,649 

 10,776  -  10,776  10,776  -  -  -  - 

الخسارة األئتمانيه المتوقعة 
على القروض االجتماعية 
التي تتحملها الحكومة 

 267,944  6,683  261,261  74,553  -  54,462  23,946  108,300 كما في ٣1 مارس 2018
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رؤية سمو رئيس الوزراء 
في دعم المبادرات 

المخلصة للوطن عادل عيسى المرزوق

Û  يضــع صاحــب الســمو الملكــي األمير خليفــة بن ســلمان آل خليفة رئيــس الوزراء
الموقــر حفظــه هللا ورعــاه، األهداف الســامية فــي أعلى قائمة متطلبــات الحفاظ 
علــى المســيرة الوطنيــة، ولذلــك فــإن ســموه كان وال يــزال داعًمــا ومســانًدا لــكل 
المبــادرات المخلصــة التي تصــب في مصلحة الوطن والمواطن، فســموه يرى أن 
الــروح الوطنية المســؤولة ذات االرتباط بالوعي والعمــل الصادق والنوايا الطيبة 

هي من صميم قيم ومبادئ وأصالة األسرة البحرينية.
Û  نحــن اليــوم فــي حاجــة ماســة ألن نمضــي في طريــق تحقيــق كل ما يطمــح إليه

وطننا وأهله، وهذا يلزم أن تكون كل األطراف مؤمنة بأن المرحلة التي نعيشــها 
اليــوم تســتدعي أن نطــوي كل الخالفــات ونتجاوز كل المعوقــات ونطرح األفكار 
والمبــادرات القيمــة التــي تســهم فــي بنــاء الثقــة ومــد الجســور وتعزيــز الوحــدة 
الوطنيــة، وكثيــًرا مــا ربط ســمو رئيــس الوزراء أيــده هللا، بين تلمــس احتياجات 
المواطنيــن والعمــل علــى راحتهــم وتبني كل مــا يحقق لهم العيــش الكريم، وبين 
البحــث عــن الوســائل والســبل التــي تنقــل واقعنــا إلــى مســاحة أكبــر مــن االلتقاء 
والتفاهــم والتحــاور والتباحــث لحــل أي مشــكلة أو إزالــة أي حواجــز تقــف حجر 
عثــرة فــي درب التطويــر هــذا والمتغيــرات مــن حولنــا توجــب علينــا النظــر بدقة 
وتشــخيص ســليم قــادر علــى أن يمنحنــا المزيــد مــن التناغــم كشــركاء فــي وطن 

يضمنا جميًعا.
Û  وفــي الحقيقــة، فإنني كمواطن كما غيري مــن المواطنين، تفاءلنا كثيًرا باألجواء

التي تســود البلد من المحبة والوئام والنوايا الطيبة الهادفة إلى تضميد الجراح، 
فعلينــا أن نتجــاور وال نتقاطــع ونتدابــر ونتهاجــر، ونســعى للبحــث عــن عالجــات 
جــادة لألزمــات مــن خالل مبادر خير للحل والتســامح بين أبناء الشــعب، فقلوبنا 
علــى وطننــا ولعــل كلمــة صادقــة تصــدر مــن هنــا أو هنــاك تســاهم فــي تخفيــف 

الجراحات واألزمات.
Û  هذه المرحلة مهمة جوهرًيا لنا جميًعا، وقد تعلمنا من سمو رئيس الوزراء حفظه

هللا، أن نزيــح مــن طريقنــا كل األفــكار التــي تؤثــر علــى تالحمنــا ووحدتنــا، وهذا 
المنهج الذي نســتقي من ســموه الحكمة والنظرة الصائبة هو في الحقيقة منطلق 
أساسي يتالقى مع الغايات الشريفة واللغة الكريمة لمصلحة وخير ووحدة وأمن 
وطننــا الغالــي مملكــة البحرين.. هذا الوطن المعطاء الذي يســتحق منا جميًعا أن 

نترك الخالفات والعداوات والعصبيات ونركز على رفع بيرقه عالًيا خفاًقا.



أشار النائب عبدالنبي سلمان أن عوائد سحب الرمال البحرية في تراجع وصلت مليوني دينار 
بعدما كانت 8 ماليين دينار في الوقت الذي زاد عدد شركان المرخص لها. 

واستعرض سلمان كلفة عدد من المشاريع منها 
مشروع ديار المحرق الذي استهلك كمية تزيد 
عــن 8 مالييــن متــر مكعــب مــن الرمــال بكلفــة 
وصلــت إلــى 136 مليون دينــار، في حين كلف 

مشروع خليج البحرين 3.740 مليون دينار.
وقال ســلمان إن كمية الرمال المســتخدمة في 
مشروع المدينة الشمالية بلغت 26 مليون متر 
مكعــب وبكلفة وصلت إلى 44.2 مليون دينار، 

والتي قامت على موائل األسماك ودمرتها.
الرمــال  علــى  تعــدي  هنــاك  أن  ســلمان  وبيــن 

والثــروات البحريــة أفضــى إلــى تدمــر البيئــة 
البحريــن، مؤكــدا أن الدفــان وســحب الرمــال 
دمــر 15 منطقــة صيد بحرية، ما أثر ســلبا على 
المخزون الســمكي انخفاضه من 14 آالف طن 

إلى 8 آالف طن سنويا.
ولفت إلى أن غياب تخطيط إســتراتيجي في 
مــا يخــص البيئة البحريــة، موضحا أن قرارات 
حمايــة البيئــة البحرية مجمــدة وال تطبق على 
مــن يدمرون البيئة البحرية بل على الصيادين 

الفقراء.

بحريــة صيــد  منطقــة   15 دمــر  الدفــان 

تراجع المخزون السمكي إلى 8 آالف طن

عبداألمير: “العمل” 
تمارس بذخا غير مبرر

قــال وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة جميــل حميــدان إن كلفة إيجــار مكاتــب وزارة العمل 
والتنميــة االجتماعيــة فــي المرفــأ المالي تصل إلى 570 ألف دينار ســنويا منهــا 418 ألف دينار 

إليجار المكاتب و151 ألف دينار لمواقف السيارات. 

ولفت حميدان إلى أن المفاوضات مع صاحب 
العقــار فــي 2018 قللت كلفــة اإليجار من 642 
ألــف ســنويا، مؤكــدا أن هنــاك معاييــر موحــدة 
وهناك مفاوضات للوصول إلى المعايير لضبط 
اإلنفــاق، وأن علــى الوزارة إيجــاد حلول بديلة 

في حال عدم الوصول إلى هذه المعايير.
مــن جهتهــا اعتبــرت النائــب زينــب عبداألميــر 
أن وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية تمارس 
بذخــا ماليا رغم التعذر بالظــروف االقتصادية 

وتضخم الدين العام.
وقالــت إن تأجيــر الــوزارة 3 طوابق في المرفأ 
المالــي غيــر مبــرر فــي الوقــت الــذي يتــم فــي 
تكبيل يد المواطن والوزارة المعنية بمســاعدة 
المواطــن بتبذير أمــوال الوطن، مطالبة الوزير 
بضرورة التراجع عن اســتئجار المرفأ والعودة 
إلى مقر الوزارة. ووجهت النائب تحية اعتذار 
قبــة  تحــت  اســتهزاء  مــن  بــذر  عمــا  للفقــراء 

البرلمان.

570 ألف دينار إيجار 
مكاتب العمل في 

المرفأ المالي

تغطية: ليلى مال اهلل

تصوير: رسول الحجيري
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ــل ــ ــدي ــ ــع ــ ــت ــ ــي بــــــشــــــأن ال ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــام نـ ــ ــ ــس ــ ــ ــق ــ ــ ــد ان ــ ــعـ ــ بـ
وافــق مجلــس النــواب علــى المرســوم بقانون رقم 49 لســنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرســوم بقانون رقم 54 لســنة 2002 بشــأن الالئحــة الداخلية لمجلس النواب، وهــي النصوص المتعلقة 

بالسؤال البرلمان؛ لتوافق النصوص المعدلة مع التعديل الدستوري الصادر سنة 2018 على المادة 91 من الدستور.

لمجلــس  األول  النائــب  رأى  جهتــه،  مــن 
النــواب علــي زايــد أن التعديــل يعطــي المزيد 
ويضيــف  النــواب  لمجلــس  الصالحيــات  مــن 
تعديــالت مهمة توســع الرقابــة البرلمانية على 
الســلطة التنفيذيــة، مؤكــدا “فــي حال لــم يتم 
صــدور هــذا المرســوم لــن يتمكنوا مــن توجيه 
أسئلة برلمانية إلى أعضاء مجلس الوزراء من 

غير الوزراء”.
المرســوم  أن  زينــل  يوســف  النائــب  واعتبــر 
يزيد مــن أطر صالحيات المجلس الحالي في 

األسئلة ويوسع في الدور الرقابي للمجلس.
كمــا أيــد النائــب فاضــل الســواد الموافقة على 
المرســوم، معتبــرا أنــه ال يحــد مــن صالحيــات 
النوب بل يخص اإلجراءات التنظيمية فقط. 
علــى  يوافــق  ال  مــن  “مجنــون  تعليــق  وأثــار 
وطالبــوا  النــواب  بعــض  اســتياء  المرســوم” 

بشطبه تعليقه من مضبطة الجلسة.
وبيــن النائــب فــالح هاشــم أن التعديــل أطلــق 
بعــض القيــود علــى الســؤال، إذ حصــر تقديــر 
صالحيــات الســؤال للنــواب وألغــى صالحيــة 

استرداد النواب السؤال من اللجان.
واعتبــر النائــب خالد بوعنــق أن الموافقة على 
المرســوم هــي عبــارة عــن ســحب لصالحيــات 
النــواب فــي طــرح الســؤال وإعطائهــا لرئيــس 
المجلــس، وأضــاف أن الدعــوة للموافقــة علــى 
المرســوم ومن ثــم التعديل عليهــا ليس باألمر 
4 أعضــاء فــي مجلــس  الســهل معلقــا “هنــاك 

مصلحــة  فــي  مــا  كل  يمــررون  ال  الشــورى 
المواطن”.

والشــؤون  العــدل  وزيــر  بيــن  جهتــه،  مــن   

اإلســالمية الشــيخ خالــد بــن علــي آل خليفــة 
أنــه من شــأن التعديل توســيع رقابــة المجلس 
بتوســيع نطــاق الســؤال للنــواب، مؤكــدا أنه ال 

يمكــن تجزئــة الموافقــة علــى المرســوم، الفتــا 
علــى  موافقــة  هــو  التعديــل  رفــض  أن  إلــى 

تقليص الصالحيات.

األنصاري: تخبط إدارة “طيران الخليج” وراء خسائرها
ــار ــنـ ديـ ــون  ــيـ ــلـ مـ  200 ــى  ــ ــ إل الـــشـــركـــة  ديـــــــون  ارتـــــفـــــاع 

دعــا النائــب أحمــد األنصــاري إلــى تقييــم 
قبــل  مــن  الخليــج  طيــران  شــركة  أداء 
ومحايــدة  متخصصــة  استشــارية  جهــة 
مــن خــارج البحرين للحصــول على تقرير 
عــن مــدى صالحيــة وكفــاءة اإلجــراءات 
التــي تــم اتخاذها من قبل اإلدارة الحالية 

والتي تسببت بخسائر.
العهــد  ولــي  ســمو  األنصــاري  وناشــد 

أو  الشــركة  فــي  الوضــع  لتصحيــح 
الدولــة،  االســتنزاف  لوقــف  خصخصتهــا 
القانونيــة  األدوات  باســتخدام  متوعــدا 
التــي قــد تصــل إلــى االســتجواب وطــرح 

الثقة إذا لزم األمر.
وقال األنصاري إن ديون الشركة ارتفعت 
إلى 200 مليون دينار في ســنتين، مشيرا 
إلــى عــدد من التجــاوزات التــي قامت بها 

األجانــب  توظيــف  منهــا  الحاليــة  اإلدارة 
دون إعالنات شــواغر عن الوظيفة ودون 

وجود خبرة مسبقة.
الطيــران  ســاعات  تجــاوز  إلــى  وأشــار 
الحــد  إلــى  الطياريــن  معظــم  ووصــول 
المســموح  الســاعات   900 مــن  األقصــى 

بمعدل 10 إلى 50 ساعة.
إلــى  أفضــت  اإلدارة  سياســة  أن  ورأى 

استقالة الطيارين وإلغاء الرحالت وتكبد 
الخســائر منهــا إلغاء 60 رحلــة في فبراير 
و160 رحلــة فــي مارس، فضــال عن زيادة 

الرحالت دون توافر األيدي العاملة.
وذكر األنصاري أن الشركة ألغت التدريب 
لســد  الــدورات  مــن  الطياريــن  وســحبت 
نقصهــم وتكبــدت الشــركة مئــات اآلالف 

نتيجة ذلك.
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اعتــذر عن حضور الجلســة العادية الثانية 
والعشــرين بــدور االنعقــاد الســنوي العادي 
األول للفصل التشــريعي الخامس لمجلس 

النواب النائب عبدالرزاق الحطاب.

اعتذار واحد



حبســت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى منســقة مواعيــد 
فــي مستشــفى جدحفــص للــوالدة -مخلــى ســبيلها- دانتهــا 

باالســتيالء خالل 3 ســنوات على مبلغ 111 ألف و708 دنانير 
و500 فلــس مــن الحســابات الخاصة بالمستشــفى، من خالل 
تزويــر كشــوف الخزانة المالية التي بحوزتهــا ومن المفترض 

إرســالها إلــى الــوزارة للتدقيق عليهــا، وافتضح أمرها بســبب 
بــرد المبلــغ  3 ســنوات، وألزمتهــا  900 دينــار؛ لمــدة  اختفــاء 

المختلس، إضافة إلى تغريمها المبلغ المذكور ذاته.

جمال الياقوتالسفير السعودي 

ديــنــار ألــــف   111 بــقــيــمــة  ــروق  ــسـ ــمـ الـ ــغ  ــل ــب ــم ال ــا  ــه ــم ــري ــغ ت
3 سنوات لمختلسة أموال “جدحفص للوالدة”

برنامج تأهيلي لدمج المحكومين اجتماعًيا
قانـــون العقوبـــات البديلـــة ينعكـــس إيجابـــا علـــى الصحـــة والســـامة

العصفــور  علــي  الشــمالية  محافــظ  أشــاد 
الجاللــة  صاحــب  البــالد  عاهــل  بتوجيهــات 
بــن عيســى آل خليفــة بإتاحــة  الملــك حمــد 
قانــون  ألحــكام  الفعــال  للتطبيــق  المجــال 
أن  معتبــرا  البديلــة،  والتدابيــر  العقوبــات 
ســتنعكس  القانــون  هــذا  أحــكام  تطبيــق 
إيجابيــا علــى صحــة وســالمة المجتمــع، كما 
الداخليــة  وزيــر  توجيهــات  المحافــظ  ثمــن 
ووزير العدل والشــؤون اإلسالمية واألوقاف 
بشــأن قيــام المحافظــات بتنفيــذ مــا يخــص 

العمــل فــي خدمة المجتمــع، وبرامج التأهيل 
اللجنــة  اجتمــاع  فــي  ذلــك  والتدريب.جــاء 

األمنيــة بالمحافظــة الشــمالية بحضــور مدير 
حيــث  المحافظــة،  شــرطة  مديريــة  عــام 

أوضــح المحافــظ أن المحافظــة وبالتعــاون 
مــع مديريــة الشــرطة وإدارة تنفيــذ األحــكام 
وإدارة الوقايــة من الجريمة بوزارة الداخلية 
تعمــل علــى تبنــي برنامــج تأهيلــي وتدريبي 
اجتماعــي يهــدف إلــى دمج المحكــوم عليهم 
تقويــم  فــي  المســاندة  وتقديــم  اجتماعيــا، 
وعلــى  عليهــم  بالنفــع  يعــود  بمــا  ســلوكهم 

المجتمع وأثر ذلك في اإلصالح والتهذيب.
كمــا ناقش المحافظ والحضور موعد ومكان 
إقامــة معــرض “مًعــا”؛ للتوعيــة األمنيــة فــي 

المحافظة الشمالية.

المنامة - وزارة الداخلية
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ــد نــقــضــه مـــن “الــتــمــيــيــز” ــع ــة ب ــي ــان ــث ــرة ال ــم ــل ــم ل ــك ــح ــد ال ــي ــأي ت

قضــت محكمــة االســتئناف العليــا الجنائيــة 
األولــى وللمرة الثانية وبإجماع اآلراء بتأييد 
الجنســية  وإســقاط  اإلعــدام  عقوبــة  إيقــاع 
البحرينيــة عــن المتهــم بقتــل كل مــن النائــب 
عريــف علــي محمــد علــي ومواطــن، وإصابة 
عامــل آســيوي بمنطقتي دمســتان وكــرزكان 
فــي تفجيريــن منفصليــن حدثــا عــام 2014؛ 
للحكــم  التمييــز  محكمــة  نقــض  بعــد  وذلــك 
وأمرها بإعادة الحكم بالنسبة للمحكوم عليه 
لمحكمــة أول درجة إلعادة نظرها من جديد، 
والتــي أصــدرت حكمهــا ســالف البيــان وتــم 

تأييده مجدًدا من قبل االستئناف.
 وتتمثل تفاصيل الواقعة حســبما صدر فيها 
تصريــح ســابق مــن نيابــة الجرائــم اإلرهابية 
المحامــي العــام أحمــد الحمــادي أنهــا تعــود 
إلى ورود بالغ عن قيام أشــخاص مجهولين 
بتاريخ 8 ديســمبر 2014 بزرع جســم متفجر 
األمــن  لقــوات  التابــع  المعســكر  مــن  بالقــرب 
الخاصــة بمنطقــة دمســتان واســتدراج أفراد 
الشــرطة لمــكان زراعــة ذلك الجســم بأحداث 
ومهاجمتهــم  بهــم  وتفجيــره  شــغب  أعمــال 
بزجاجــات “المولوتــوف”، مما أدى إلى إصابة 
أحد أفراد الشــرطة بإصابات نتيجة التفجير 

أودت بحياته.
جســم  انفجــار  عــن  الــوارد  البــالغ  وكذلــك   

العابديــن  زيــن  مــن مســجد  بالقــرب  غريــب 
رجــل  إصابــة  إلــى  أدى  كــرزكان  بمنطقــة 
بحريني كبير بالســن بإصابــات بليغة وتوفى 
علــى إثرها، كما أصيب شــخص آســيوي وتم 

نقله إلى المستشفى.
 وعلــى إثــر تلــك الوقائع، تم عمــل التحريات 
وجمــع المعلومــات وتبيــن أن المتهميــن هــم 
ذاتهــم مــن ارتكبــوا الواقعتين، كمــا تبين من 
خــالل التحريــات أنهــم قاموا بتشــكيل خلية 
إرهابيــة تخصصــت فــي تصنيــع المتفجرات 

المحلية الصنع الستهداف رجال الشرطة.
أن  تبّيــن  الجديــة  التحريــات  خــالل  ومــن   
وكان  تأسيســها  فــي  شــاركوا  المتهميــن 
هدفهم من تشكيل تلك الخلية اإلرهابية هو 
اســتهداف رجــال األمــن باألســاس، وإحداث 
وبمركباتهــم؛  بهــم  الخســائر  مــن  قــدر  أكبــر 
بهــدف بــث الرعــب والفزع فيهــم وكذلك بث 
الرعــب بيــن المواطنيــن والمقيمين وإشــاعة 

الفوضى في البالد.
باســتغالل  يقــوم  المتهميــن  أحــد  وإن 
لدعــم  التبرعــات  لجمــع  الدينيــة  المناســبات 
نشــاطهم اإلرهابــي، كما دّلــت التحريات على 
أنهــم قامــوا بتجنيــد العديــد مــن األشــخاص 
لالنضمــام لتلك الخليــة اإلرهابية ومعاونتهم 

لتحقيق نشاطهم اإلرهابي مع علمهم بذلك.
المتهميــن  التحريــات علــى أن  دّلــت   حيــث 

وآخريــن من ضمن األشــخاص الذين انضموا 
إلى ذلك التشــكيل اإلرهابي، حيث إن معظم 
المتهميــن مــن ســكنة منطقــة دمســتان، ومن 
خــالل تكثيــف التحريــات عــن الوقائــع التــي 
حصلــت بمنطقــة دمســتان وكــرزكان، تبّيــن 
بينهــم  فيمــا  باالتفــاق  قامــوا  المتهميــن  أن 
الشــرطة  أفــراد  قتــل  لعمليــة  والتخطيــط 

بمنطقة دمستان.
 حيــث قــام متهمــان بصناعة قــواذف محلية 
باســتخدام  بعــد  عــن  يتــم تفجيرهــا  الصنــع 
هواتــف نقالــة، وكانــت خطتهــم هــي زراعــة 
ذلــك القــاذف بالقــرب مــن معســكر الشــرطة 
واالســتعانة بالمتهميــن الذيــن تــم تجنيدهــم 
شــغب  أعمــال  ألحــداث  معهــم  باالتفــاق 
بالمنطقة ومهاجمة معســكر الشرطة بمنطقة 
دمســتان بزجاجات “المولوتوف” التي قاموا 

بإعدادها مسبًقا.
وتقــوم مجموعة مــن المتجمهريــن بمهاجمة 
برج المراقبة بالمعســكر بواسطة المولوتوف 
وتقوم المجموعة األخرى باستكمال مهاجمة 
أفــراد الشــرطة الســتدراجهم لمــكان زراعــة 
القــاذف، وتقــوم المجموعــة الثالثــة بمراقبــة 
الطريــق ومعاونة المجموعــات على مهاجمة 

الشرطة.
اقتــراب  عنــد  القــاذف  تفجيــر  يتــم  ثــم   
أفــراد الشــرطة منــه وبالفعــل قامــوا بتنفيــذ 

مخططهــم اإلرهابــي علــى ذلــك الشــكل ممــا 
أدى إلى إصابة أحد أفراد الشــرطة بإصابات 
بليغــة عنــد تفجيــر القــاذف الذي قــام المتهم 
األول بزراعتــه بالقــرب مــن المعســكر وأدت 

إلى وفاته.
كما أنهم كانوا يخططون أيًضا لزراعة قاذف 
آخــر بمنطقــة كرزكان تم صناعته مســبًقا من 
قبــل متهميــن حيــث كانت الخطــة هي بذات 
الشــرطة  باســتدراج رجــال  األول  األســلوب 
لمــكان  المولوتــوف  بزجاجــات  بمهاجمتهــم 
القــاذف وبالفعــل تــم زراعة ذلــك القاذف من 
قبــل المتهــم األول بالقرب من مســجد اإلمام 

زين العابدين بمنطقة كرزكان.
 وكان من المفترض بعد انتهائهم من العملية 
األولــى أن يقومــوا بالعمليــة الثانيــة إال أنــه 
بعــد تفجيــر القــاذف األول ووفاة أحــد أفراد 
الشــرطة تــم تطويق المنطقة مــن قبل قوات 
األمــن وقــام المتهمون بتأخيــر تنفيذ العملية 
الثانيــة ولكــن لــم يتــم إزالة القــاذف المتفجر 

من منطقة كرزكان.
 وفــي صباح اليوم التالي انفجر ذلك القاذف 
نتيجة ورود رســالة من شــركة االتصال على 
الهاتــف المثبــت عليه، وقد أدى ذلك االنفجار 
بعــد  المدنييــن  إلــى مقتــل أحــد األشــخاص 
إصابته بإصابات بليغة كما تم إصابة شخص 

آسيوي وتم نقله للمستشفى إلسعافه.

Û  ،إنــه بــارد كقالب ثلج، ذاك كان هــو الدفء، ذاك هو الحب الميت في يوم جنازته
ووأده فــي مقبــرة النســيان. تقــول الممثلة الفرنســية المغدورة مــن خنجر الحب، 
رومــي شــنيدر بعــد أن تركهــا حبيبها آالن ديلون ))ال أبرد من حــب مات((. نعم، ما 
أجمــل أن يتحــول العشــق إلــى قطعــة رخــام، وضريح بــال زوار، تكرهــه القرابين، 
وتبتعــد عنــه كل نــذورات الخائبيــن فــي طريــق الحــب والمنكســرين. لــو وقــف 
الفيلســوف نيتشــه مــع نفســه فــي جلســة حســاب نقديــة كمــا يمــارس النقــد فــي 
الفلسفة، متسائال ولو مرة واحد، هل تستحق الفتاة الفنلندية واللعوب سالومي 
أن تنحني العبقرية ذاتها )أعني نيتشه( لتقبل رجلها من أجل الحب؟ ال تستحق. 
ال تهينــوا مجدكــم بكســره علــى عتبــة فتاة أو حرق مجد ســعادتكم علــى مال أو 
وجاهة اجتماعية. مشكلة كثير من عظماء المجد ال يعرفون كيف يعيشون، وإن 
تضخمت ثقافتهم أو أموالهم أو مناصبهم. فن إدارة السعادة هي األخرى تحتاج 
حكمــة ســعادة، ال وحــوش مــال. إنهــا تحتــاج إلــى قناصيــن فــي كيفيــة اقتنــاص 
الجمال. يعجبني أبو العالء المعري كفيلسوف وشاعر، لكني أجده ال يعرف كيف 
يعيــش ..))كان زاهــدا فــي الدنيــا، معرضا عن لذاتها ال يأكل لحــم الحيوان، وال ما 
ينتجــه مــن ســمن ولبــن أو بيــض وعســل، وال يلبــس من الثيــاب إال الخشــن. ولم 
يتــزوج المعــري، بل إن شــؤمه تعدى ذلك إلى أن أوصــى أن يكتب على قبره هذا 

البيت:
Û  هــذا جنــاه أبــي علــيَّ وما جنيــت على أحــد”. الجمــال أن تعيش الدنيــا وضميرك“

أخــروي، فمــا المانــع؟ شــوبنهار كان يعتقــد أن أمــه وراء مــوت أبيــه، فحقــد علــى 
المــرأة، فــرأى أن الــزواج وكل العالقات هي تواصل مــع الجحيم، وأنك في نهاية 
المطاف ســتبقى مكســورا، فعش الحرية مع ذاتك. هكذا كان رأيه. كان ســيوران 

وهو الكاره الي ارتباط يقول:
Û  أطفالــي الذيــن لــم أنجبهم كم سيشــكرونني على ذلك؟ أنا من دعــاة زواج الحب

ال حــب الــزواج، و الســعادة يمكــن تحقيقهــا حتــى منفــردا، ولو كل العالــم تنصلوا 
منــك تســتطيع عقــد عالقة مع الظل أو الطبيعة أو جمــال الحياة. أقول للواقفين 
فــي طوابيــر انتظــار الحــب، ال تتعبــوا ُركبكم، فال أحد يســتحق االنتظــار، وأقول 
للحالمين في موسم الحب، كلهم في البدايات رائعون، وانتظروا جحيم النهاية. 
طبعــا أعنــي مــن الحــب هنا العشــق المرضي. قــال فيكتور هوغــو: “يمضي نصف 
حياتنــا فــي انتظار حب حقيقي، ويمضي النصف اآلخر في فراق من أحببناهم”. 
إن قصــص التعلــق فــي الحــب قصــص قاتله، لكــن مازلت أدعو لعدم االستســالم، 
فبإمكانكم أن ترسموا خريطة الخروج من الزنزانة حتى على أجسامكم كما فعل 
بطل مسلسل برزين بريك الشهير. هل يستحق العظيم موسيه أن ينتظر حبيبته 
اللعــوب حتــى الفجــر بعــد أن تنتهــي مــن ســهراتها؛ لكــي تتصــدق عليــه بصدقــة 
عاطفيــة، وأن تلقــى عليه قشــور بطيــخ الحفلة بعد اننتهائهــا؟ أحيانا القدر يقتل 
الحــب وأحيانــا غدر الناس. فإن الذي قتل حبيبة ملك فرنســا لويس الرابع عشــر 
بالســم هــو اليــد اليمنى للويس، صديقه المقــرب، وثقته، حيث جند خادمة تدس 
ســما لهــا فــي الــكأس، فماتــت غــدرا. أقــول: إذا أحببتم شــيئا، فال تجعلــوه محور 
الحيــاة، فحتــى لــو توفقت لزواج جاء عن حب قــد يموت في ليلة حفلة العرس. 
أيها العشــاق المســاكين، ال ضمان على القلوب وال شــركات تأمين على أضالعكم 
وقلوبكم. فالموســيقار الفرنســي “بيرليوز” كان يعيش عاشقا كالمجنون لهارييت 
ســيمثون التــي الحقهــا كثيــرا، وحيــن تزّوجها خبا تمامــا حبه لهــا وانتهى زواجه 
بانكســارات وخيبــة كبيرة. وفي الحب االلتصاق الطويــل يورث الملل يقول نزار 

قباني: 
Û أسألك الرحيال((
Û ..لنفترق أحبابا
Û ..فالطير في كل موسٍم
Û ..تفارق الهضابا
Û ..والشمس يا حبيبي
Û تكون أحلى عندما تحاول الغيابا. وكي أكون دائما جميلة
Û وكي تكون أكثر اقترابا
Û .))..أسألك الذهابا
Û  يــا عظمــاء المجــد، اكســروا القيــود، اخرجــوا العشــق مــن غرفــة النــوم مــن فندق

قلوبكم واجعلوه ناطورا. اكســروا منصة التتويج، فالبشــر ال يســتحقون العشــق، 
فالعشق رحلة عذاب بيد سجان سادي. يقول قيس بن الملوح متألما: أال ليت أن 

الحب يعشق مرة فيعرف ماذا كان بالناس يصنع.

عظيم المجد 
وزنزانة 

العشق )13( سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

عباس إبراهيم

تأييد اإلعدام وإسقاط الجنسية لمدان بقتل الشرطي أنجم

رفضت محكمة االستئناف العليا الجنائية األولى استئناف 
شاب -معاد من محكمة التمييز عقب نقضه- محكوم عليه 
باإلعدام وإسقاط الجنسية البحرينية وبتغريمه مبلغ 500 

دينــار، بقضيــة تضــم 9 وقائع مختلفة علــى األقل، وفيها 5 
مدانين بتشكيل جماعة إرهابية نفذت الوقائع.

وتمثلــت الوقائــع فــي قتــل الشــرطي أول ســلمان أنجــم، 
“كالشــنكوف”  رشاشــة  أســلحة  واســتعمال  وتفجيــرات 
شرعوا فيها بقتل 15 شرطيا آخرين، فضال عن إصابة زوج 

وزوجتــه فــي إحدى الوقائع، بعد أن تدربوا على اســتعمال 
األســلحة والمتفجرات في معســكرات بإيران، والتي صدر 
فيهــا حكــم بمعاقبة المســتأنف ومتهم آخــر باإلعدام، وآخر 
بالســجن المؤبد، ومتهم رابع بالســجن 10 سنوات، والمتهم 

الخامس بالسجن لمدة 7 سنوات.

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

تنظــر المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى فــي واقعة إشــعال 
خادمة إفريقية “24 عاًما” النار عمًدا في غرفة بمنزل كفيلها 
انتقاًمــا مــن مخدومتهــا التــي وصفتهــا بـ”الغبيــة” ورفضــت 
تسليمها رواتبها أو السماح لها باالتصال بعائلتها في بالدها، 

والتي هربت من المنزل عقب الحادث.
وقــّررت المحكمــة تأجيــل محاكمتهــا حتــى جلســة 2 يونيــو 
المقبــل؛ وذلــك لنــدب محــام للمتهمــة، مــع األمــر باســتمرار 

حبسها لحين الجلسة القادمة.

كانــت  المتهمــة  أن مخدومــة  إلــى  القضيــة  أوراق   وتشــير 
قــد أبلغــت مركــز شــرطة المحــرق أنهــا وأثنــاء تواجدها في 
غرفتها بالمنزل شاهدت دخاًنا يتسلل إليها، وعندما خرجت 
لتســتطلع األمــر اكتشــفت أن الدخان صادر مــن غرفة ابنتها، 
فهرعــت للخارج لكي تنقذ نفســها وذهبت إلــى كراج المنزل، 
اإلفريقيــة  خادمتهــا  أن  الدخــان  إطفــاء  بعــد  واكتشــفت 
الجنســية هربت من المنزل إلى جهة غير معلومة، وأشــارت 
باالتهــام إليهــا، فأصــدرت الشــرطة تعميًمــا حــول الخادمــة 

الهاربة للقبض عليها، وهو ما حصل فعالً.
 وبالتحقيــق مــع الخادمــة المتهمــة اعترفــت بأنهــا أشــعلت 

الحريــق فــي ذات اليــوم الــذي كانــت قــد طلبــت فيــه مــن 
مخدومتها تســليمها رواتبها والســماح لهــا باالتصال بعائلتها 
فــي بالدهــا، لكن الســيدة رفضت طلباتها ولــم تعطها الهاتف 
حتــى، وقــّررت لهــا أنــه يجــب عليهــا االنتظــار لحيــن عــودة 
زوجهــا للمنــزل.  وأوضحت المتهمة أنــه وخالل ذلك النقاش 
وصفتهــا مخدومتهــا بأنهــا “غبية” وســبتها، وبعد ذلك دخلت 

غرفتها وأغلقت الباب ولم تستجب لطلباتها.
 لــذا، فقــد فّكرت باالنتقــام وتوّجهت للمطبخ وأحضرت عود 
ثقاب وأشعلت النار في سرير بنت كفيلها، والذت بالفرار من 

المنزل، وألقت الشرطة القبض عليها في وقت الحق.

ــوع” ــن ــم ــال بــعــائــلــتــهــا “م ــ ــص ــ ــا... واالت ــ ــه ــ ــب ــ ــم تــتــســلــم روات لـ
خادمة وصفتها مخدومتها بـ “الغبية” فأحرقت المنزل

محرر الشؤون المحلية

عقــدت الجمعيــة العموميــة لجمعيــة حســن الجــوار الخيريــة 
)السعودية البحرينية( اجتماعها السنوي للعام 2019.

اإلعالميــة  اللجنــة  رئيــس  اإلدارة  مجلــس  عضــو  وأوضــح 
بالجمعيــة الصحافــي جمــال الياقــوت أن الجمعيــة العموميــة 
اطلعــت في اجتماعها على الحســاب الختامــي والتقرير المالي 
الســنوي لعــام 2018 ثــم ناقشــت التقريــر الســنوي وما اســتجد 
من أعمال. وبعدها أشــار الياقوت إلى أن مجلس اإلدارة األول 
للعام 2019 عقد برئاســة ســفير خادم الحرمين الشــريفين لدى 

آل  عبــدهللا  الجمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  البحريــن  مملكــة 
الشــيخ وحضور جميــع األعضاء. وفي االجتمــاع اطلع مجلس 
اإلدارة على أهم ما تحقق من إنجازات إدارية في الثلث األول 
للعام 2019 ومناقشــة المشــاريع الخيرية التي نفذتها وتنفذها 
الجمعيــة ثــم االطــالع علــى البيــان األســري لغاية أبريــل 2019 
والرسم البياني لتصنيف الحاالت وعلى الوارد والمنصرف وما 
اســتجد مــن أعمــال.  وتابــع أن الســفير آل الشــيخ وجه الشــكر 
واالمتنــان نيابــة عن مجلس اإلدارة إلى المتبرعين المحســنين 

لتبرعهم ودعمهم المستمر للجمعية.

السفير السعودي يشكر المحسنين لتبرعهم ودعمهم المستمر للجمعية
“الخيرية السعودية البحرينية” تناقش سير المشاريع

المنامة - جمعية حسن الجوار الخيرية
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بزيادة قدرها 115 %... وارتفاع إجمالي أقساط التأمين 3.7 %

الشــركة حافظت على إجمالي األصول بقيمة 3.3 مليار دوالر

أرباح “الوطنية القابضة” بالربع األول

أرباح “الخليج القابضة” للربع األول

حققــت شــركة البحريــن الوطنيــة القابضة ربًحــا صافًيا قــدره 1.47 مليون دينار 
للربــع األول 2019 بالمقارنــة مــع 682 ألف دينار لنفــس الفترة من العام الماضي، 
بزيــادة قدرهــا 115 %. وبلــغ صافــي األرباح العائدة إلى مســاهمي الشــركة األم 
للربــع األول المنتهــي فــي 31 مــارس 2019، 1.41 مليون دينــار بالمقارنة مع 639 

ألًفا لنفس الفترة 2018، وبزيادة قدرها 120 %. 

بنســبة  التأميــن  أقســاط  إجمالــي  وارتفــع   
3.7 % لتبلــغ 9.48 مليــون دينــار بالمقارنــة 
مــع 9.15 مليون دينار لنفــس الفترة 2018، 
فــي حين ارتفع صافي األقســاط المكتســبة 
بنسبة 11 % لتبلغ 4.39 مليون دينار بالربع 
مليــون   3.97 مــع  بالمقارنــة   ،2019 األول 
أظهــرت  كمــا   .2018 الفتــرة  لنفــس  دينــار 
االكتتــاب تحســًنا ملحوًظــا وبلغــت  أربــاح 
516 ألــف دينــار خــال الربــع األول 2019، 
بالمقارنــة مع خســارة 853 ألف دينار لنفس 
الفتــرة العام الماضي،  وذلك بفضل تحســن 
النتائــج فــي جميع قطاعــات أعمال التأمين 
العائــد  ارتفــع  لذلــك،  ونتيجــة  للمجموعــة. 
للســهم الواحــد إلــى 12.5 فلــس بالمقارنــة 
مــع 5.7 فلــس لنفــس الفتــرة 2018. كما بلغ 

إجمالــي الدخل الشــامل للربــع األول 2019: 
2.46 مليــون دينــار بالمقارنــة مــع 438 ألــف 
دينــار لنفــس الفتــرة العــام الماضــي، وذلــك 

بزيادة قدرها 462 %.
 وتعزى الزيادة في صافي الربح للربع األول 
2019 بالمقارنــة مع نفــس الفترة 2018 إلى 
الزيــادة فــي صافي األقســاط المكتســبة مع 

انخفاض صافي المطالبات المتكبدة.
للمســاهمين  الملكيــة  حقــوق  وارتفعــت   
فــي  المســيطرة(  غيــر  الحصــة  )باســتثناء 
 49.44 إلــى   2019 األول  الربــع  نهايــة 
مليــون دينــار بالمقارنــة مــع 48.85 مليــون 
ارتفعــت أصــول  2018. كمــا  بنهايــة  دينــار 
المجموعــة لتصل إلى 102.14 مليون دينار 
نهايــة  دينــار  مليــون   94.38 مــع  بالمقارنــة 

العام الماضي. 
 وقــال رئيس مجلس إدارة شــركة البحرين 
الوطنيــة القابضــة، فاروق المؤيــد “واصلت 
المجموعــة االنتعــاش فــي أربــاح االكتتــاب 
عمليــات  فــي  التحســن  آثــار  إن  حيــث 
ــا  إيجابيًّ انعكســت  والحصافــة  المجموعــة 
فــي األداء المالــي للمجموعــة. فــي حين أن 
ظــروف ســوق التأميــن ال تــزال صعبــة فإن 
المجموعة في وضع جيد الستغال الفرص 

المحتملة”.
ســمير  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال   

الــوزان “نحــن مســرورون بــأداء المجموعة 
خاصــًة مــن حيــث الســيطرة علــى صافــي 
مــع  اإللزاميــة،  القطاعــات  فــي  المطالبــات 
قاعــدة  علــى  نفســه  الوقــت  فــي  الحفــاظ 
عمائنــا القيمة ونموها والتي انعكســت في 
النمــو الصحي ألقســاط التأمين. وانتعشــت 
أســواق االســتثمار بقــوة فــي الربــع األول، 
ودعمت النتائج بشــكل عــام. وتركز اإلدارة 
األساســي  نظامنــا  تطويــر  مشــروع  علــى 
للحلــول  مناســبة  منصــة  ســيوفر  والــذي 

والخدمات المبتكرة لعمائنا”.

سجلت شركة الخليج المتحد القابضة ربحا صافيا عائدا إلى مساهمي الشركة قدره 4.9 مليون دوالر للربع األول من العام 2019  )2018: 
5.1 مليون دوالر(. كما بلغ إجمالي الدخل قبل الفوائد والمصروفات األخرى مبلغ قدره 62.5 مليون دوالر )2018: 45.5 مليون دوالر(. 

إجمالــي  علــى  الشــركة  وحافظــت 
كمــا  دوالر  مليــار   3.3 بقيمــة  األصــول 
ديســمبر   31(  2019 مــارس   31 فــي 
حقــوق  مــع  دوالر(  مليــار   3.4  :2018
المســاهمين بقيمة 545.7 مليون دوالر 
مقابل 548.5 مليون دوالر في ديسمبر 
للســهم  األساســي  العائــد  وبلــغ   .2018
الواحد للربع األول من العام 0.54 سنتا 
انخفــض  فيمــا  ســنت(،   0.57  :2018(

المخصصــات  قبــل  الدخــل  إجمالــي 
 11.2 ليبلــغ   %  4 بنســبة  والضرائــب 
مليــون   11.7  :2018( دوالر  مليــون 
الخســارة  إجمالــي  وانخفــض  دوالر(. 
الموحــد بنســبة 93 % ليبلغ 0.4 مليون 

دوالر )2018: 5.8 مليون دوالر(.
وقــال الرئيس التنفيذي حســين الالني 
“نحــن فــي طريقنا لســنة أخــرى مربحة 
قويــة ويظــل تركيزنــا علــى التوحيــد، 

المــال وضمــان  وتحقيــق كفــاءة رأس 
بالذكــر  والجديــر  المصاريــف.  ترشــيد 
الوضعية الجيدة لمحفظة اســتثماراتنا 
طــرق  إيجــاد  إلــى  باســتمرار  ونتطلــع 
لزيــادة تحســين الربحيــة، مــع الحفــاظ 
عــن  والبحــث  األصــول  جــودة  علــى 
بحــذر  متفائلــون  نحــن  النمــو.  فــرص 
بشأن المستقبل ونتوقع أن يكون العام 

2019 عاًما آخر مربًحا للمجموعة”.

المنامة - البحرين الوطنية القابضة

المنامة - الخليـج المتحد القابضة

صعود النفط عقب هجوم 
على منشآت بالسعودية

ارتفعت أســعار النفط أمس الثاثاء، بأكثر 
الــذي  اإلرهابــي،  الهجــوم  بعــد   %  1 مــن 
اســتهدف منشــآت حيوية في الســعودية، 

أحد أبرز منتجي النفط في العالم.
وجرى تداول عقود مزيج “برنت” العالمي، 
بحلول الساعة 11:24 بتوقيت غرينيتش، 
عنــد 71.23 دوالر للبرميل، بزيادة نســبتها 

1.42 % عن سعر التسوية السابق.
في حين تم تداول عقود الخام األميركي 
 61.57 عنــد  الوســيط”  تكســاس  “غــرب 
 % 0.87 للبرميــل، بارتفــاع نســبته  دوالر 

عن اإلغاق السابق.
إرهابــي  هجــوم  بعــد  االرتفــاع  وجــاء 
مفخخــة  “درون”  طائــرات  بواســطة 
اســتهدف أمــس محطتين تضخــان النفط 

بالمنطقة الشرقية في السعودية.

لندن - رويترز

عسكر - ألبا

أعلنــت شــركة ألمنيــوم البحريــن )ألبــا(، والتــي ســتصبح عمــا قريــب أكبــر مصهــر 
لأللمنيــوم فــي العالــم عن تحقيقها إنجازا جديدا في الســالمة من خالل اســتكمال 

5 ماليين ساعة عمل دون أي إصابات مضيعة للوقت بتاريخ 30 أبريل 2019.

وبهذه المناســبة، قــال الرئيس التنفيذي 
فخــور  “إننــي  مــوري  تيــم  ألبــا  لشــركة 
القويــة  والســامة  الصحــة  بثقافــة 
جميــع  تولــي  مــن  النابعــة  بالشــركة 
الموظفيــن المســؤولية المشــتركة تجــاه 
الصيــف  أشــهر  اقتــراب  الســامة. ومــع 
الحــارة، يجــب أن نكــون علــى اســتعداد 
لتعزيــز جهودنا؛ من أجل ضمان الحفاظ 
على أولوية السامة. ومن خال أقصى 
درجــات االســتعداد وااللتزام المشــترك، 
ســنتجاوز الخمســة ماييــن ســاعة عمل 
نحو تحقيق إنجاز جديد في السامة”.

وبهــذه المناســبة، قام الرئيــس التنفيذي 
اإلدارة  وأعضــاء  مــوري  تيــم  للشــركة 

عنــد  الموظفيــن  باســتقبال  التنفيذيــة 
مايــو   5 األحــد  يــوم  الشــركة  بوابــة 
اإلنجــاز  بهــذا  الموظفيــن  لتهنئــة   2019
المهــم، والتعبيــر عــن تمنياتهــم بالصحة 
شــهر  خــال  للموظفيــن  والســامة 

رمضان.
األلمنيــوم  مصاهــر  أحــد  )ألبــا(  وتعــد 
المنتجــة لمليــون طــن متري فــي العالم، 
بورصــة  مــن  كل  فــي  مدرجــة  وهــي 
البحريــن وســوق لنــدن لــأوراق المالية، 
والمســاهمون فيهــا هــم كل مــن شــركة 
ممتلــكات البحرين القابضة )69.38 %(، 
الصناعيــة  لاســتثمارات  ســابك  شــركة 

)20.62 %(، والجمهور العام  )10 %(.

“ألبا”: 5 ماليين ساعة عمل دون إصابات

15 مايو 2019 األربعاء
10 رمضان 1440

سمير الوزانفاروق المؤيد

حسين الالني

1.5

4.9

مليون دينار

مليون دوالر

تصنيف “AirHelp” يتجاهل مطار البحرين و ”طيران 
ــة بـــــمـــــراكـــــز مـــتـــفـــاوتـــة ــيـ ــجـ ــيـ ــلـ أدرجــــــــــــت شــــــركــــــات ومـــــنـــــشـــــآت خـ

تجاهلت منظمة AirHelp، مطار البحرين وشركة طيران الخليج في تصنيفها ألفضل 
وأسوأ المطارات العالمية، وأفضل وأسوأ خطوط الطيران، للعام 2019. 

وتضمنت القائمتان اللتان تعدهما المنظمة 
التي تعنى بحقوق المسافر الجوي، سنويا، 

الناقات والمطارات الخليجية األخرى.
وضمــت قائمة شــركات الطيــران هذا العام 
72 ناقلــة، فيمــا أدرجــت قائمــة المطــارات 

132 منشأة حول العالم.
وجــاءت شــركتا طيــران خليجيتيــن فــي 
الخطــوط  وهمــا  األولــى  العشــر  المراتــب 
القطرية واإلماراتيــة، فيما حلت الخطوط 
الُعمانيــة فــي المركــز 25، وطيــران االتحاد 
الخطــوط  وأخيــرا   ،49 والســعودية   ،26

الكويتية في الترتيب 70.
“أميريــكان إيرالينــز” فــي  وعالميــا، حلــت 
الخطــوط  ثالثــا  تاهــا  الثانــي  الترتيــب 

الجويــة  الخطــوط  ثــم  المكســيكية، 
ثــم  التــام،  كانتــاس  ثــم  االســكندينافية، 
الترتيــب  وفــي   ،Luxairو جــت،  ويســت 
التاســع قبــل اإلماراتيــة جــاءت الخطــوط 

الجوية النمساوية.
وصنفــت AirHelp شــركات الطيــران وفــق 
االلتــزام بالوقــت المحــدد وجــودة الخدمة 
المســموحة  واألوزان  الطلبــات  ومعالجــة 

على متن الرحات.

تصنيف المطارات

المطــارات  غابــت  فقــد  المطــارات  أمــا 
الخليجيــة عــن قائمــة العشــرة األولــى عدا 

مطــار الدوحة الــذي جــاء بالترتيب األول، 
في حين حل مطار أبوظبي الدولي بالمركز 

الملــك خالــد  )مطــار  الريــاض  37، ومطــار 
الدولــي( 43، فيمــا جــاء مطار دبــي الدولي 

بالموقــع 111، وأخيــرا مطــار الكويــت قبل 
131. واســتثنى  بالمركــز  بالقائمــة  األخيــر 
التقييــم مطــار البحرين ومطارات ســلطنة 

ُعمان.
وعالميــا، جــاء مطــار طوكيــو الدولــي فــي 
الترتيــب الثانــي، تاه مطــار أثينا )اليونان( 
فــي المركــز الثالــث، فمطــار أفونســو بينــا 

الدولي
مطــار  ثــم  رابعــا،  البرازيــل(  )كوريتيبــا، 
فمطــار  )بولنــدا(،  فاونســا  ليــخ  غدانســك 
شــيريميتييفو الدولــي )موســكو، روســيا(، 
حيــدر  مطــار  )ســنغافورة(،  شــانغي  مطــار 
آبــاد راجيــف غانــدي الدولي )الهنــد(، مطار 
تنريف الشــمالي )اســبانيا(، فيما جاء مطار 
فيراكوبوس/ كامبيناس الدولي )البرازيل( 

بالموقع العاشر.

وصّنفت المنظمة المطارات باالعتماد على 
3 عوامــل هــي أداء الرحات فــي األوقات 
المحددة، جودة الخدمة، وخيارات الطعام 

والتسّوق. 
وجمعــت AirHelp بياناتهــا فــي القائمتيــن 
بياناتهــا  وقاعــدة  الســفر،  وكاالت  مــن 
الخاصــة، إضافــة إلى رأي أكثر من 40 ألف 

مسافر من 40 دولة حول العالم.
المشــكلة  االزدحــام  المنظمــة  واعتبــرت 
األكبــر التي تواجه المطارات، حيث تشــهد 
صناعــة الطيران زيادة ســريعة تتوازى مع 

نمو السياحة العالمية.
وقــّدرت منظمة الســياحة العالميــة ارتفاع 
عــدد الســياح الدولييــن فــي جميــع أنحــاء 
العالم بالعام 2018، بنســبة6%، لتصل إلى 

1.6 مليار شخص.

لماذا غاب مطار البحرين و”طيران الخليج” عن تصنيف المنظمة؟

 ،IFGS شارك وفد بحريني رسمي، يترأسه محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج في القمة العالمية لالبتكار المالي
بالمملكة المتحدة حيث ضم الوفد عدًدا من كبار المسؤولين من المصرف المركزي، مجلس التنمية االقتصادية، بنك البحرين 

الوطني، بنك ABC، ومصرف السالم. 

وشــهدت القمــة مشــاركة أكثــر مــن 2000 
مــن كبار القيادات في قطــاع التكنولوجيا 
الماليــة مــن حــول العالــم، وهــو مــا شــكل 
للتعريــف  لهــا  نظيــر  ال  فرصــة  للبحريــن 
بالمملكــة دوليــا كوجهة رئيســية لخدمات 

التكنولوجيا المالية في الشرق األوسط.
 وتهدف الزيارة إلى عرض آخر التطورات 
التــي يشــهدها قطــاع التكنولوجيــا المالية 
التوجهــات  أبرزهــا  ومــن  البحريــن،  فــي 
المتعلقــة بالخدمات المصرفيــة المفتوحة 
واألصــول المشــفرة وتكنولوجيــا التأميــن 
تشــهده  الــذي  المســتمر  النجــاح  وكذلــك 
الشــرق  فــي  مــن نوعهــا  األولــى  التجربــة 
األوســط، والمتمثلــة فــي البيئــة الرقابيــة 

التجريبيــة الخاصــة بالتكنولوجيــا المالية 
في البحرين.

تحــت  جلســة  فــي  المعــراج  وتحــدث   
مســتقبل  الماليــة:  “التكنولوجيــا  عنــوان 
تنظيــم الخدمــات المالية”، مؤكــًدا التطور 
الملحــوظ فــي إنشــاء إطــار رقابي عصري 

ومرن في البحرين.
 وقــال “يحرص مصــرف البحرين المركزي 
تشــجيع  علــى  تنظيميــة  كجهــة  بــدوره 
قــوة قائــدة وداعمــة  اإلبــداع وأن يكــون 
قادرة لتوفير البيئة المناســبة لنمو وتطور 
هــذه الشــركات. ونحن فــي المملكة نرغب 
المجــال علــى  هــذا  فــي  النمــو  نقــود  بــأن 
مســتوى منطقة الشــرق األوســط وشــمال 

أفريقيا. كما لدينا خطط طموحة إلحداث 
نقلــة نوعية فــي قطاع التأميــن من خال 
التركيــز علــى تكنولوجيــا التأميــن وتعزيز 

البيئة لتطوير هذا القطاع”.
التنميــة  مجلــس  اســتضاف  جانبــه،  مــن   
االقتصادية مائدة مستديرة للنقاش حول 
أهميــة التنــوع فــي دفــع النمو المســتقبلي 
وكمــا  الماليــة.  التكنولوجيــا  مجــال  فــي 
اتضــح من النجاح في بناء النظام الحالي 
فــإن  البحريــن،  فــي  الماليــة  للتكنولوجيــا 
توافــر مجموعــة متنوعــة مــن الخلفيــات 
ا إلنشــاء بيئة  واألفــكار يعتبــر أمًرا أساســيًّ

أعمال مستدامة للتكنولوجيا المالية. 
مذكــرة  توقيــع  أيًضــا  الزيــارة  وشــهدت   

تفاهم مع “وكالة ديجيتال جيرسي”، وهي 
وكالــة التنمية االقتصادية للقطاع الرقمي 
فــي جزيرة جيرســي التــي تتمتــع بالحكم 
المملكــة  فــي  للتــاج  التبعيــة  مــع  الذاتــي 
المتحــدة. ويأتــي التوقيــع علــى المذكــرة 
امتــداًدا لجهــود البحرين لتدويــل نجاحها 

الماليــة،  خدماتهــا  رقمنــة  فــي  المحلــي 
باعتبــار أن جيرســي والبحريــن تجمعهمــا 
الريــادة علــى صعيد الرقابــة القانونية في 

ا. قطاع التكنولوجيا المالية عالميًّ
 وسيعتمد التعاون بين البحرين وجيرسي 
لتطويــر  البحريــن  جهــود  نجــاح  علــى 

التكنولوجيــا الماليــة إلى قطــاع اقتصادي 
مستدام. وفي هذا اإلطار، ستنعقد شراكة 
بيــن “خليج البحرين للتكنولوجيا المالية”، 
هــاب”  جيرســي  و”ديجيتــال  جهــة،  مــن 
و”ديجيتال جيرسي إكستشينج” من جهة 
ثانيــة. كما تعهد الجانبــان بتطوير برنامج 
التكنولوجيــا  فــي مجــال  للمــرأة  مشــترك 

المالية.

المنامة - مجلس التنمية

“مجلس التنمية” و ”ديجيتال جيرسي” يعّززان االقتصاد 

مشاركة وفد بحريني في قمة االبتكار المالي 

مازن النسور

البحرين تكشف 
خططها لتطوير 

تكنولوجيا 
التأمين ضمن 

“الفنتك”
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 أكــد رئيــس مجلــس إدارة شــركة البحريــن لالتصــاالت الســلكية والالســلكية “بتلكــو” الشــيخ 
عبــدهللا بــن خليفــة آل خليفة، أن أداء الشــركة في تحســن مســتمر وأن األداء في العام 2018 
والربــع األخيــر يعكــس هــذا التحســن مــن خــالل األربــاح.  ويأتــي تصريــح الشــيخ عبــدهللا في 
معــرض حديثــه بخصــوص أثر عملية الفصــل الوظيفي للشــركة على العوائد االســتثمارية من 
شبكة االتصاالت األرضية التي استثمرت فيها “بتلكو” مبالغ طائلة على مدى السنوات طويلة.

 وقــال الشــيخ عبــدهللا علــى هامــش إعــان 
اكتمــال الفصــل القانوني للشــركة إلى كيانين 
لقطــاع  التحتيــة  للبنيــة  أحدهمــا  مســتقلين 
الجملــة وآخــر للتجزئة “فصــل البنية التحتية 
شــيء إيجابــي للشــركة، فــي الســابق كانــت 
هــذه  تســتخدم  التــي  وحدهــا  هــي  “بتلكــو” 
البنيــة التحتيــة ولكن اآلن يمكن عرضها على 
مختلــف الشــركات )..( بالعكــس نــرى أن هــذه 

الخطوة إيجابية للشركة”.
 وأكــد أن الشــركة بــدأت بالفعــل فــي تقديــم 
خدمــات البنيــة التحتية للمشــغلين اآلخرين، 
التحتيــة  للبنيــة  بتلكــو  شــركة  أن  مضيًفــا 

فــي طــور زيــادة المنتجــات التــي ســتقدمها 
للشــركات.  وقــال إن عمليــة الفصل الوظيفي 
للشــركة لــن تؤثــر علــى الموظفيــن، موضًحــا 
أن “بتلكــو” عملــت علــى حفــظ حقــوق جميــع 

الموظفين.
 وبخصــوص الجيــل الخامــس، أشــار رئيــس 
مجلــس إدارة “بتلكــو” إلى أن الشــركة أعلنت 
فــي شــهر أبريــل الماضــي عــن عزمهــا إطــاق 
الجيــل الخامــس، وســيكون ذلــك خال شــهر 
يونيــو المقبــل. وأوضــح الشــيخ عبــدهللا أن 
اإلطــاق ســيكون فــي عــدد مــن المناطق في 
المرحلــة األوليــة وذلــك بنســبة تغطيــة تصــل 

لنحــو 25 % حســب التوقعــات على أن ترتفع 
بشــكل تدريجــي.  وأكد أن الشــركة ستســتمر 
في استثمارها في هذه التقنية الجديدة التي 

ستعتبر تجربة فريدة من نوعها لزبائنها.
“بتلكــو” نجحــت  أن  عبــدهللا  الشــيخ  وبّيــن   
فــي عمليــة الفصــل إلــى كيانيــن همــا: شــركة 
البنية التحتية المنشــأة حديًثا. وشركة بتلكو 

البحريــن، الكيان المســئول عــن عمليات البيع 
بالتجزئة والمؤسسات.

 ماذا شملت عملية الفصل؟ «

الشــركة حققــت  إن  عبــدهللا  الشــيخ  وقــال   
فــي إطــار عملية الفصــل الوظيفي، عــدًدا من 
اإلنجــازات وهــي: الفصــل القانونــي للكيانيــن 

حيث إن لكل شــركة سجل تجاري خاص بها، 
باإلضافة إلى صفة قانونية مســتقلة، تشكيل 
كيــان،  لــكل  مســتقل  تنفيــذي  إداري  هيــكل 
تعييــن رئيــس تنفيذي لشــركة بتلكو البحرين 
التحتيــة،  البنيــة  لشــركة  تنفيــذي  ورئيــس 
تخصيــص مبان مســتقلة لكل شــركة، تحديد 
الدوائــر والموظفيــن لكل شــركة بما يتناســب 

مع طبيعة عملها وأهدافها؟.

 فوائد من عملية الفصل

وأكــد الشــيخ عبدهللا أن إتمــام عملية الفصل 
إلــى كيانيــن منفصليــن بنــاًء علــى متطلبــات 
الخطــة الوطنيــة الرابعــة لاتصاالت، ســتعود 
بمنافع شتى على البحرين بشكل عام وقطاع 
االســتمرار  منهــا:  خــاص،  بشــكل  االتصــاالت 
فــي تطويــر البنيــة التحتية لخدمــات النطاق 
وتطويــر  الســرعة،  فائقــة  الشــاملة  العريــض 
اإلنترنــت،  وخدمــات  وتطبيقــات  محتــوى 
مؤشــرات  فــي  البحريــن  مركــز  تحســين 
االتصاالت الدولية وتطوير القدرات والكوادر 

المحلية في قطاع االتصاالت.
وأكــد توصيل خدمات النطاق العريض فائقة 
الســرعة إلى نســبة 95 % من المساكن و100 

% من الشركات والمؤسسات.

 تحقيق أعلى العوائد االستثمارية

 وأكــد الشــيخ عبــدهللا أنــه مــن أهــم أولويات 
“بتلكــو”، إضافــة إلــى التزامنــا بتحقيــق أعلى 
حقــوق  علــى  الحاليــة  االســتثمارية  العوائــد 
المســتقبلية،  العوائــد  إثــراء  المســاهمين، 
وضمــان اســتدامة نجاح الشــركة علــى المدى 
طــور  فــي  الشــركة  أن  إلــى  ونــّوه  البعيــد.  
االســتعداد لمرحلــة جديــدة فــي ظــل تطــور 
التكنولوجيــا الرقمية، مــن حيث التركيز على 
هيكلة الشركة بما يتناسب مع رؤية البحرين 
فــي النهــوض بالقطاع الرقمي، عبر خلق إطار 
تنظيمــي اقتصــادي جديــد، وتوفيــر خدمــات 
تعزيــز  فــي  أن تســاهم  مــن شــأنها  متطــورة 
تجرية المستهلكين من األفراد أو المؤسسات 

على حد سواء.

عبداهلل بن خليفة: عملية فصل “بتلكو” لكيانين إيجابية
ــة ــرك ــش ال أداء  فـــي  وتــحــســن  ــن...  ــيـ ــفـ ــوظـ ــمـ الـ عــلــى  ــا  ــًي ــب ــل س تــأثــيــر  ال 

الحضور في الفعالية

وزير المواصالت: إطالق “الجيل الخامس” مطلع الشهر المقبل
2019 ــر  ــ ــ ــي ــ ــ األخ بــــالــــربــــع  لـــــاتـــــصـــــاالت  الــــــــــ5  ــة  ــ ــي ــ ــن ــ ــوط ــ ال ــة  ــ ــط ــ ــخ ــ ال ــن  ــ ــي ــ ــدش ــ ت

كشف وزير المواصالت واالتصاالت، كمال أحمد، عن أن الوزارة تستعد لتدشين 
الخطة الوطنية الخامسة لالتصاالت بنهاية الربع األخير من هذا العام، وذلك إثر 
نجــاح البحريــن فــي تنفيذ الخطة الســابقة التــي كان أبرز بنودها إطالق الشــبكة 

الوطنية للبرودباند باأللياف البصرية عبر مشروع الفصل الوظيفي لـ “بتلكو”.

 وقــال الوزيــر إن إتاحــة البنية التحتية 
األرضيــة التي تديرها “بتلكو”، لمختلف 
المنافســة  فتــح  ســيعني  المشــغلين 
وتقديم خدمــات أفضل للزبائن، معتبًرا 
أن من أنجزته البحرين من خال جهود 
هيئــة تنظيــم االتصاالت والشــركات تم 
فــي غضون ســنوات فقط فــي حين أنه 
يستغرق في دول أخرى فترات أطول.

 وأبلــغ أحمــد الصحافييــن فــي ســاعة 
هامــش  علــى  األول  أمــس  متأخــرة 
مؤتمــر صحافــي لإلعــان عــن اكتمــال 
الفصــل القانوني لشــركة بتلكــو لكيانين 

واآلخــر  للتجزئــة  أحدهمــا  مســتقلين 
للبنيــة التحتيــة األرضيــة، أن البحريــن 
ســتكون من أوائل الدول على مســتوى 
الخامــس  الجيــل  تطلــق  التــي  العالــم 
مــن  المقبــل  الشــهر  وذلــك  لاتصــاالت 

بعض المشغلين.
 وأشــار الوزيــر إلــى أن الخطــة الوطنية 
الرابعــة لاتصــاالت التــي تــم إطاقهــا 
فــي مايــو 2014، كان مــن أهــم بنودهــا 
البصريــة  األليــاف  شــبكة  تصــل  أن 
لجميــع المنازل والمناطق فــي البحرين 
بســرعات عاليــة تصل 100 ميغابت في 

الثانيــة للمنــازل و1 جيجابت للشــركات 
والمؤسسات.

وقال “95 % من نشــر األلياف البصرية 
تحقق، وكان الوقت المستهدف للتنفيذ 
هــو فــي العــام 2019 وقــد نجحنــا فــي 

ذلك”.

واستطرد وزير المواصات واالتصاالت 
بالقــول “كان الوصــول إلــى هــذا الهدف 
إلــى  بتلكــو  شــركة  فصــل  يســتدعي 
خدمــات  تقــدم  إحداهمــا  شــركتين 
البنيــة التحتيــة للشــركات مــع مختلــف 
خدمــات  تقــدم  والثانيــة  المشــغلين، 

الوزيــر  ومضــى  الســوق”.  فــي  تجزئــة 
قائاً “الخطوة ستخلق عدالة وشفافية 
لجميع الشــركات، حيث ســتكون أسعار 
عادلة ومتســاوية لجميع الشركات، في 
حيــن هناك خدمــات ينتظرهــا المواطن 

ستتاح له في الفترة المقبلة”.

الجديــدة  الشــركة  “ســتعمل  وأوضــح   
التحتيــة  البنيــة  فــي  المتخصصــة 
علــى تنفيــذ خطــط الحكومــة للشــبكة 
التــي  العريــض  النطــاق  ذات  الوطنيــة 
توفــر خدمــات إنترنــت فائقــة الســرعة 
لخدمــة جميع قاطني المملكة في كافة 
مناطقهــا. وتأتــي هــذه المبــادرات فــي 
ضوء مــا تصبو إليه الرؤية االقتصادية 
2030 التــي ترتكز علــى توفير خدمات 
عاليــة الجــودة فــي البحريــن وتحقيــق 
رؤيــة الحكومــة المتمثلــة فــي الخطــة 
الوطنيــة الرابعــة لاتصــاالت لتتواصــل 
إنجازات المملكة في هذا القطاع المهم 
التي شــهدت الكثير من التطور وحازت 
التقديــر فــي المؤشــرات الدوليــة وكان 
آخرهــا حصــول المملكــة علــى المرتبــة 
البنيــة  مؤشــر  حســب  ــا  عالميًّ الرابعــة 
التحتيــة لاتصــاالت فــي تقريــر األمــم 

المتحدة للحكومة اإللكترونية”.

الوزير كمال متحدًثا في المؤتمر الصحافي

المنامة - التجارة والصناعةالمنامة - بنك اإلثمار

موقعــه  عــن  النقــاب  اإلثمــار،  بنــك  كشــف 
www.ithmaarbank.( اإللكتروني المحّدث
التحديثــات  مــن  واســعة  بمجموعــة   )com
والخدمات التي تتميز بسهولة استخدامها. 
 وذكــر البنك فــي بيان أن تحديثــات الموقع 
االســتراتيجية  مــن  جــزء  هــي  اإللكترونــي 
الرقميــة، حيــث إنــه أصبــح أكثــر تفاعــاً مع 
العميل ويتميز بسهولة تصفحه عبر مختلف 
األجهــزة، وقد تم تطويره تماشــًيا مع التزام 

ا من عمائه. البنك ليكون قريًبا جدًّ
الجديــد،  اإللكترونــي  الموقــع  ويتضمــن   
أحــدث التقنيــات المســتخدمة فــي المواقــع 
اإللكترونية مع التركيز على االبتكار وقابلية 
االســتخدام والوظائف والتصفح والتصميم 
المرئي وسهولة االستخدام. ويمكن للعماء 
ــا تقديــم طلــب الحصول علــى بطاقات  حاليًّ

االئتمــان والتمويــل عبــر الموقــع اإللكتروني 
ويمكنهــم أيًضــا معرفــة أوقات عمــل الفروع 
ومــدة االنتظــار.   وقــال الرئيــس التنفيــذي 
إطــاق  “يســرنا  عبدالرحيــم:  أحمــد  للبنــك، 
موقعنــا اإللكتروني الجديد الــذي يرّكز على 

العمــاء، حيــث إننــا فــي بنــك اإلثمــار نلتــزم 
بــأن نصبح بنك التجزئــة الرائد في المنطقة 
ونحن ندرك أهمية موقعنا اإللكتروني كأول 

واجهة تفاعلية مع عمائنا”. 
 وأضــاف “أن تطويــر موقــع إلكتروني يتميز 
باالبتــكار والتفاعليــة علــى جميــع األجهــزة 
هــو جــزء مــن التزامنــا لنصبح بنــك التجزئة 
وتوقعــات  متطلبــات  ولتلبيــة  المفضــل 
العماء. إن الموقع اإللكتروني الجديد لبنك 
اإلثمــار يمكــن تصفحــه عبر أجهــزة الهواتف 
ــا  تلقائيًّ ُيضبــط  إنــه  حيــث  الذكيــة  النقالــة 
المســتخدم،  ليناســب حجــم شاشــة هاتــف 
وبالتالــي تكون عملية تصفح الموقع أســهل 
وأكثــر راحــة. كمــا يتضمــن الموقــع وظائــف 
مبتكرة التي يمكن اســتخدامها عبر مختلف 
اللوحيــة  األجهــزة  ذلــك  فــي  بمــا  األجهــزة 

“التابلت” وأجهزة الكمبيوتر”.

اجتمــع وزير الصناعــة والتجارة والســياحة 
إدارة غرفــة  بعضــو مجلــس  الزيانــي  زايــد 
لجنــة  رئيــس  البحريــن  وصناعــة  تجــارة 
قطــاع التعليــم وهيــب الخاجــة وعــدد مــن 
أعضــاء لجنــة قطاع التعليــم بالغرفة، حيث 
تــم اســتعراض عــدد مــن الموضوعــات ذات 
البحريــن  فــي  التعليمــي  بالقطــاع  الصلــة 
بهــذا  االرتقــاء  فــي  الحكومــة  وتوجهــات 
االقتصــاد  ركائــز  مــن  يعــد  الــذي  القطــاع 

الوطني في البحرين.
وخــال االجتمــاع أكــد الوزير زايــد الزياني 
فــي  الكبيــر  ودوره  التعليــم  قطــاع  أهميــة 
تطويــر التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة 
فــي البحرين وأهمية االســتثمار فيه، حيث 
يشــكل اليــوم أحــد القطاعــات المهمــة التــي 
تتصــدر اهتمامــات الحكومة بما يشــكل من 

المقومــات التــي تتميــز بها البحريــن، والتي 
أصبحــت بموجبهــا وجهــة تعليميــة واعــدة 
تســتقطب أعــدادا كبيــرة مــن دول المنطقة 
تطــور  علــى  مجملهــا  فــي  تدلــل  والعالــم، 
الحركــة التعليميــة واحتفاليــة المملكــة هذا 
العــام بمئوية التعليم النظامي في البحرين، 
وأهميــة مواصلــة النمــو وفــق رؤى وخطــط 

واضحــة مــن خــال خطــة وطنيــة شــاملة 
بتضافــر الجهــود الحكوميــة والخاصة وبما 
يعــزز من فــرص تنامــي الســياحة التعليمية 
لتضيــف إلــى رصيــد الســياحة فــي المملكة، 
منوها الوزير على استمرار الوزارة في دعم 
الجهــود والمبــادرات التــي مــن شــأنها تعزيز 

هذا القطاع.

أحمد عبدالرحيم

الوزير الزياني مجتمعا مع لجنة التعليم بالغرفة

الخاجــةيركز علــى خدمــة العمــاء ويتميز بســهولة تصفحه وهيــب  المعنيــة  اللجنــة  برئيــس  اجتمــع   

الزياني يستعرض قطاع التعليم مع “الغرفة”“اإلثمار” يدشن موقعا إلكترونيا محدثا

ارتفعــت األربــاح العائــدة علــى مســاهمي مصــرف الســالم، المــدرج فــي ســوقي 
البحرين ودبي بنسبة 2.7 % خالل الربع األول من عام 2019، على أساس سنوي.

 وأوضح المصرف في بيان على موقع 
السوق، أن األرباح بلغت 5.511 مليون 
خــال  دوالر(  مليــون   14.519( دينــار 
الفتــرة المذكورة، مقابــل 5.366 مليون 
بالربــع  دوالر(  مليــون   14.137( دينــار 

األول من عام 2018.
 12.556 إلــى  التمويــل  دخــل   وصعــد 
مليون دينار خال الثاثة أشهر األولى 

 11.980 مقابــل  الجــاري،  العــام  مــن 
مليــون دينــار بالفتــرة المماثلــة من عام 

.2018
 وفــي عــام 2018، بلغــت أربــاح البنــك 
العائــدة علــى مســاهمي البنــك 18.499 
دوالر(،  مليــون   48.8( دينــار  مليــون 
مقابــل 18.099 مليــون دينــار )47.745 

مليون دوالر( في عام 2017.

وّقــع بنك اإلبداع للتمويــل متناهي الصغر 
– البحرين اتفاقية تعاون مع دار المراجعة 
الشــرعية SRB” فــي البحريــن، تهدف إلى 
التأكــد من توافــق المنتجــات المالية التي 
الشــريعة  متطلبــات  مــع  البنــك  يقدمهــا 
اإلســامية، وتعزيز قدرة البنك على تبني 

أفضل اإلجراءات في هذا المجال.
خالــد  للبنــك،  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال   
الغــزاوي، إن هذه االتفاقيــة تواكب توجه 
بنك اإلبداع لتوســيع سلة منتجاته المالية 
الدخــل  لــذوي  الموجهــة  القــروض  مــن 

متناهيــة  المشــاريع  وأصحــاب  المحــدود 
الصغــر، والباحثين عــن تمويل يتوافق مع 
وأضــاف  الســمحاء.  اإلســامية  الشــريعة 
الغــزاوي أنــه “ســيتم إيــاء اهتمــام أكبــر 
لتصميم المنتجات المتوافقة مع الشــريعة 
لتطلعــات  تســتجيب  والتــي  اإلســامية 
الســليم  التطبيــق  مراعــاة  مــع  عمائنــا، 
علــى  الشــرعية  والتوجيهــات  للمبــادئ 
عمليات التمويل األصغر”.  من جانبه، قال 
مديــر العمليــات فــي بنــك اإلبــداع، غيــث 
المنعم، إن البنك سيعمل مع دار المراجعة 

الشــرعية لتنفيــذ مجموعة مــن المبادرات 
الماليــة اإلســامية الطموحــة.  إلــى ذلــك، 
المراجعــة  لــدار  التنفيــذي  الرئيــس  أكــد 
االتفاقيــة  إن  دهلــوي،  ياســر  الشــرعية، 
مــع بنــك اإلبــداع للتمويل متناهــي الصغر 
تدعم التوجه المشترك لدى الطرفين نحو 
تنمية المجتمع البحريني والنهوض ودعم 
وتمكيــن  المنخفــض،  الدخــل  ذات  األســر 
وتحويــل  والشــباب،  النســاء  ومســاعدة 
األفــكار إلــى مشــاريع صغيــرة تــؤدي إلــى 

أنشطة اقتصادية حقيقية.

“اإلبداع” يعزز الرقابة على منتجاته اإلسالميةأرباح “السالم” ترتفع 3 % خالل الربع األول
المنامة - بنك اإلبداعالمنامة - مباشر

علي الفردان من المنامة

علي الفردان من المنامة
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سجلت مجموعة جي أف أتش المالية ارتفاًعا في إيراداتها بنسبة بلغت 6.47 % لتصل إلى 70.12 مليون دوالر مقابل 65.86 
مليون دوالر خالل الربع األول من عام 2018. وقد بلغت قيمة الربح الصافي الذي يؤول إلى المساهمين خالل الربع األول من 
عام 2019 ما مقداره 21.36 مليون دوالر مقارنة بما مقداره 36.48 مليون دوالر خالل نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض 
بنســبة 41.44 %. كمــا ســجلت المجموعــة ربًحــا صافًيا موحًدا بقيمة 20.7 مليون دوالر، مقارنــة بما مقداره 36.89 مليون دوالر 

خالل الربع األول من عام 2018، بانخفاض بنسبة 43.9 %.

الصافــي  الربــح  انخفــاض  ويعــزى  هــذا   
انخفــاض  إلــى  أساســي  بشــكل  للمجموعــة 
نسبة المساهمة من نشاط الصيرفة التجارية 
صناديــق  إقفــال  مــدة  وتمديــد  للمجموعــة، 
اســتثمارية التــي مــن المتوقــع انتهــاء مدتها 

خالل الربع الثاني.
 وبلــغ الربــح مــن العمليــات المســتمرة خــالل 
 21.17 قيمتــه  مــا   2019 مــن  األول  الربــع 
 35.73 مقــداره  بمــا  مقارنــة  دوالر،  مليــون 
عــام  مــن  األول  الربــع  خــالل  دوالر  مليــون 

فيمــا   ،%  40.75 بنســبة  بانخفــاض   ،2018
بلغــت قيمــة المصروفــات التشــغيلية خــالل 
الفتــرة ما قيمتــه 21.43 مليون دوالر مقارنة 
بمــا مقــداره 21.29 مليــون دوالر خالل نفس 
الفتــرة مــن عــام 2018، بارتفــاع بنســبة 0.6 
%. كمــا ارتفعــت تكاليــف التمويــل الخاصــة 
بالبنــك لتصــل إلى23.71 مليــون دوالر خالل 
الربع األول من عام 2019، مقارنة بما مقداره 
7.17 مليــون دوالر خــالل نفــس الفتــرة مــن 
عــام 2018، إذ يعــزى ذلك أساســا إلــى أموال 

ســوق المال اإلضافيــة التي جمعها البنك في 
إطار استراتيجيته الجديدة لنشاط الخزينة. 
وقــد بلغــت اإلرادات النقدية المســتلمة للربع 
األول 40.72 مليون دوالر وتمثل 58.07 من 

اإليرادات للربع األول لعام 2018.

 5.9 مليار دوالر إجمالي األصول

ارتفعــت قيمة إجمالــي أصول المجموعة من 
4.99 مليــار دوالر فــي نهايــة عــام 2018 إلــى 
5.91 مليــار دوالر كمــا فــي 31مــارس 2019، 

ارتفعــت  كمــا   ،%  18.44 بنســبة  بارتفــاع 
المطلوبــات الخاصــة بالمجموعة حيث بلغت 
4.50 مليــار دوالر كمــا فــي 31 مــارس 2019 
فــي  3.57 مليــار دوالر  بمــا مقــداره  مقارنــة 
نهايــة عــام 2018، ويعــزى ذلــك أساًســا إلــى 

أنشطة سوق المال اإلضافية. 

 بالنســبة إلجمالي حقوق الملكية التي تؤول 
إلى المساهمين كما في 31 مارس 2019 فقد 
بلغت قيمته 1.05 مليار دوالر مقارنة بما كان 
عليــه في نهاية عام 2018 حين بلغت قيمته 
1.06مليار دوالر، بعد احتساب األرباح خالل 
النقديــة  األربــاح  حصــص  واحتســاب  الربــع 

اجتمــاع  خــالل  المســاهمون  أقرهــا  التــي 
الجمعيــة العامــة األخيــر للمجموعــة. وبلغــت 
قيمــة الربح مقابل الســهم خــالل الربع األول 
مــن عــام 2019 ما قيمته 0.61 ســنت مقارنة 
بما قيمته 1.02 ســنت خالل نفس الفترة من 

عام 2018.

أرباح “جي اف اتش” بالربع األول
ــي ــاض ــم ال ــام  ــ ــع ــ ال ــا  ــ ــه ــ ذات بـــالـــفـــتـــرة  ــة  ــارنـ ــقـ مـ  %  41.4 بـــانـــخـــفـــاض 

وقعــت هيئــة التشــريع والــرأي القانونــي، وصنــدوق العمــل “تمكيــن”، اتفاقيــة تفاهــم 
مشــتركة بيــن الطرفيــن فيمــا يتعلــق بدعــم سياســات التدريــب وتأهيــل الخريجيــن 
والباحثين عن العمل خصوصا في المجال القانوني في البحرين، وذلك على أن تقوم 
الهيئة بدمج 15 باحثا عن عمل من خريجي القانون لتلقي التدريب العملي في المجال 
التشــريعي والقانوني بهيئة التشــريع والرأي القانوني لمدة عامين. وقع االتفاقية من 
الجانبيــن كال مــن الرئيس التنفيذي لـ “تمكين”، إبراهيم جناحي ورئيس هيئة التشــريع 

والرأي القانوني، المستشار نواف حمزة.

وقال جناحي إن توقيع هذه االتفاقية يمثل 
جــزًءا مــن اهتمــام تمكيــن بتقديــم التدريب 
االحترافــي المتخصــص لألفــراد البحرينيين 

لصقــل  المختصــة؛  الجهــات  مــع  بالشــراكة 
مهاراتهــم وتعزيــز خبراتهــم بمــا يتــالءم مــع 

واقع ومتطلبات سوق العمل.

وأضاف “إّن المجال التشريعي والقانوني هو 
مجــال حيــوي يحتاج كفــاءات متقدمة ذات 
مســتوى عــاٍل مــن الحرفية والمعرفــة، ولهذا 
فنحــن ســعداء بشــراكتنا مــع هيئــة التشــريع 
والــرأي القانونــي، والتي تهــدف إلى االرتقاء 

بالمخرجات القانونية في مملكة البحرين”.
وأكــد المستشــار حمــزة أن مذكــرة التفاهــم 
واالتفــاق جــاءت انطالقــا مــن حــرص الهيئة 
بيــن  مــا  المشــترك  بالتعــاون  االلتــزام  علــى 
جميع مؤسســات الدولة وتأكيــدا للدور الذي 

يضطلــع فيــه صنــدوق العمــل “تمكيــن” فــي 
توفير فرص التدريب الذي من شــأنه تطوير 
لســوق  الوطنيــة  الشــابة  الطاقــات  وتأهيــل 
العمــل، وتحقيقــا لمــا تســعى إليــه الهيئــة من 
التميــز فــي العمــل القانوني من خــالل العمل 
علــى رفع كفاءة المواطــن البحريني للدرجة 
التــي يكــون قــادرا فيهــا علــى المنافســة فــي 
التدريــب  العمــل، وذلــك عبــر تقديــم  ســوق 
مــن  الجامعــات  لخريجــي  الفعــال  النوعــي 

الكوادر البحرينية.

“التشريع” و ”تمكين” يوقعان اتفاقية لتدريب 15 قانونيا
المنامة - تمكين

المنامة - بورصة البحرين

دبي - العربية.نتالمنامة - بورصة البحرين

أقفــل مـــؤشر البحريـــن العــام يـــوم أمس الثالثــاء عنــد مســتوى 1,408.44 بانخفاض 
وقــدره 7.7 نقطــة مـقارنـــة بإقفالـــه يــوم اإلثنيــن، فــي حيــن أقفــل مؤشــر البحريـــن 
اإلسالمـي عند مستوى 750.96 بانخفاض وقـدره 7.83 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

 وتداول الـمستثـمرون 2.17 مليون سهم، 
ألــف   288.99 قدرهــا  إجـمـــالية  بقيـــمة 
ديـنـــار، تـــم تنفيذها من خــالل 55 صفقة، 
حيــث ركز الـمستثـــمرون تعامالتـــهم على 
أسهم قطاع االستثمار والتي بلغت قيـــمة 
أسهمه الـمتداولـة 84.32 ألف ديـنـار أي ما 
نســبته 29.18 % مــن القيـــمة اإلجـمـــالية 
ألــف   917.80 قدرهــا  وبكـــمية  للتــداول 

سهم، تـم تنفيذها من خالل 15 صفقة.
 وجــاءت مجموعــة جي اف اتــش المالية 
في الـمركـــز األول إذ بـــلغت قيـــمة أسهمها 
الـمتداولـة 79.62 ألف ديـنـار أي ما نسبته 
األســهم  قيـــمة  إجـمـالـــي  مــن   %  27.55

الـمتداولـــة وبكـمية قدرها 880 ألف سهم، 
تـم تنفيذها من خـالل 11 صفقة.

أللمنيــوم  فكـــان  الـــثاني  الـمركـــز  أمـــا 
 63.02 قدرهــا  بقيـــمة  )ألبــا(  البحريــن 
ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته 21.81 % مــن 
إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة وبكـمية 
قدرهــا 150 ألــف ســهم، تـــم تنفيذهــا مـــن 

خـالل 4 صفقات.
ثـــم جــاء مصــرف الســالم بقيـــمة قدرهـــا 
40.00 ألــف ديـنـــار أي مــا نســبته 13.84 
% مــن إجمالي قيـــمة األســهم الـمتداولـــة 
وبكـــمية قدرهــا 490.25 ألــف ســهم، تـــم 

تنفيذها من خالل 8 صفقات.

ســّلط تقريــر حديــث لشــركة أكســفورد إيكونوميكــس oxford economics أن التحديــات التــي 
ســيواجهها االقتصــاد اإليرانــي مع تشــديد العقوبات األميركية ســتتفاقم وســتؤدي إلــى انكماش 

يفوق التوقعات السابقة، ليبلغ االنكماش معدل 7 % في 2019.

 وتحمــل اآلفــاق المســتقبلية لالقتصــاد اإليراني 
تحديــات بالجملــة خاصــة بعــد وقــف الواليــات 
المتحــدة اإلعفــاءات الممنوحــة ســابًقا لـــ 8 دول 

لشراء النفط اإليراني.
 وســيؤدي تشــديد العقوبــات علــى إيــران، إلــى 
انكمــاش االقتصــاد 7 % هــذا العــام بنــاًء علــى 
توقعــات بتراجــع نمو الناتــج المحلي النفطي 35 
%، علًمــا أن النفــط يشــّكل 21 % مــن إجمالــي 

النشاط االقتصادي.
 ويعاني االقتصاد اإليراني من تراجع حاد للعملة 
المحليــة التــي فقدت أكثر مــن 60 % من قيمتها 
إضافــة إلــى مســتويات تضخــم تتجــاوز 50 % 

ومعدل بطالة عند 12 %.
وتوقــع التقريــر تراجع إنتاج النفــط اإليراني إلى 
ا في المتوسط هذا العام  2.4 مليون برميل يوميًّ

ا العام الماضي. من 3.6 مليون برميل يوميًّ
تراجــع  إيكونوميكــس”  “أكســفورد  تتوقــع  كمــا 
إنتاج النفط اإليراني لبقية هذا العام بشكل حاد 
ا ولن ينعدم،  لينخفض إلى 500 ألف برميل يوميًّ
كما تستهدف الواليات المتحدة، بسبب احتمالية 
وتركيــا  الصيــن  ســيما  ال  الــدول  بعــض  لجــوء 
لوســائل تمكنها من االلتفــاف على العقوبات عند 
شــراء النفــط اإليرانــي منهــا عقد الصفقــات بغير 

الدوالر والبيع من خالل شركات خاصة.

% تنفيــذ 55 صفقــة وتركيــز التعامــات علــى قطــاع االســتثمار  50 يتجاوز  وتضخًما   %  12 بطالة  يواجه 

توقعات بانكماش االقتصاد اإليراني  7 %“البورصة”: تداول 2.2 مليون سهم بـ 288.9 ألف ديـنـار

أثناء توقيع االتفاقية

المنامة - سيكو

المنامة - أريج

ارتفــع صافــي األرباح الموحدة لدى شــركة ســيكو بنســبة 31 % لتصــل إلى 1.9 مليون دينار في الربــع األول من العام 2019 
مقارنــة بـــ 1.4 مليــون دينــار للفتــرة نفســها من العــام الماضي. وارتفع صافي الدخل التشــغيلي بنســبة 40 % ليصــل إلى 4.5 
مليون دينار في الربع األول من العام 2019 مقارنة بـ 3.2 مليون دينار في الفترة نفســها من العام 2018 ويعود الفضل في 
تحقيق هذه النتائج القوية إلى نمو العائدات. ومن ناحية أخرى، ارتفعت إجمالي النفقات التشــغيلية، والتي تشــمل نفقات 
الموظفيــن والمصاريــف اإلداريــة العامــة والمصاريف األخرى، بنســبة 14 % لتصل الى 1.9 مليــون دينار في الربع األول من 

العام 2019، مقارنة بـ 1.6 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

 وبلغــت ربحية الســهم الواحد في الربع 
مقارنــة  فلســًا   5.03 العــام  مــن  األول 
بـــ 3.85 فلســا للفتــرة نفســها مــن العــام 
الماضــي. وبلــغ إجمالــي الدخل الشــامل 
مــا   2019 العــام  مــن  األول  الربــع  فــي 
قيمته 1.9 مليون دينار، بارتفاع بنســبة 
26 % مقارنــة بـــ 1.5 مليــون دينــار فــي 

الربع األول من العام 2018.
وقال رئيس مجلس إدارة سيكو الشيخ 
عبــد هللا بــن خليفــة آل خليفة “ســجلت 
األول  الربــع  خــالل  جيــدا  أداًء  ســيكو 
مــن العــام، مــع نجــاح قطاعــات األعمال 
المختلفــة في تحقيق النمو والمســاهمة 
اإليجابيــة فــي ربحيــة البنــك. تواصــل 

سيكو توظيف خبراتها الواسعة بأسواق 
المــال األقليميــة الغتنام أفضــل الفرص 
وتعزيــز ثقة المســتثمرين، إن أداءنا في 
بدايــة العــام 2019 يشــكل بدايــة قويــة 
لمواصلــة النجــاح الــذي حققنــاه وخلــق 

القيمة لعمالئنا ومساهمينا”. 
ربــع  خــالل  المتحقــق  النمــو  ويعكــس 
العــام زيــادة فــي الدخــل مــن األنشــطة 
االســتثمارية الــذي ارتفــع بنســبة 76 % 
ليصــل إلــى 2.5 مليــون دينــار مقارنــة بـ 
1.4  مليون دينار للفترة نفسها من العام 
الماضــي. ويعــود الفضل أيضــا في أداء 
ســيكو إلــى النتائــج القوية التــي حققها 
قســم إدارة األصــول، مــع نمــو إجمالــي 

 %  11 بنســبة  اإلدارة  تحــت  األصــول 
 2.1( دينــار  مليــون   775.2 إلــى  لتصــل 

مليار دوالر(. 
ومــن جهتهــا، قالــت الرئيــس التنفيــذي 
لســيكو، نجالء الشــيراوي “لقــد واصلت 
ســيكو نشــاطها فــي األشــهر األولــى من 
العــام 2019 في ظل مناخ يســوده عدم 
اليقيــن بشــأن االقتصــاد العالمــي، فضال 
عن ارتفاع التقييمات في السوق، إال أن 
ثقــة عمالئنــا بمنهج ســيكو االســتثماري 
والقــدرة علــى قــراءة توجهــات الســوق 
ظــل ثابتا، حيث شــهدت األصول تحت 
مــن  العائــدات  وارتفعــت  نمــوا  اإلدارة 

المحفظة االستثمارية التابعة للبنك”.

ارتفعت األرباح العائدة على مســاهمي مجموعة العربية للتأمين )أريج( المدرجة في ســوقي البحرين ودبي الماليين بنســبة 249 
% خالل الربع األول من عام 2019، على أساس سنوي.

 وأوضحــت الشــركة فــي بيان علــى موقع 
الســوق، أن أرباحهــا بلغــت 1.753 مليــون 
دوالر خالل الفترة المذكورة، مقابل أرباح 
بقيمة 502 ألف دوالر بالربع األول من من 

عام 2018.
 وارتفــع صافــي األقســاط المكتســبة إلــى 

55.738 مليــون دوالر خــالل فترة الثالثة 
أشــهر مــن العــام الجــاري، مقابــل 53.972 
مليــون دوالر بالفتــرة المماثلــة مــن العــام 

الماضي.
 وزاد إيرادات االستثمار المتعلق بمحافظ 
التأمين إلى 7 ماليين دوالر، مقارنة بمبلغ 

قــدره 2.854 ألــف دوالر بنفــس الفترة من 
عام 2018.

المجموعــة  تكبــدت   ،2018 عــام  وفــي 
دوالر،  مليــون   55.251 قيمتهــا  خســائر 
 7.222 قدرهــا  أربــاح  تحقيقهــا  مقابــل 

مليون دوالر في عام 2017.

شركة التأمين تضاعف أرباحها الفصلية بأكثر من مرتينبنسبة ارتفاع 31 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018

أربـاح “أريـج” بالربـع األول  أربـاح “سيكـو” للربـع األول

 21.4

1.91.8

دوالر ــون  ــي ــل م

دوالرمليـــون دينـــار مليـــون 
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن لسنة)53676( 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة دريم لالسمنت المخلوط ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد/  جم���ال عبدلله محمد عبدالرحمن الكوهجي باعتب���اره المصفي القانوني 
لشركة دريم لالسمنت المخلوط ذ.م.م المسجلة كشركة ذات مسوؤلية محدودة  
بموج���ب القي���د رقم 70640، طالبا  إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية 
اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التجاري، وذلك وفق���ا ألحكام قانون الش���ركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
ع���ادل عب���دهللا احمد ن���اس باعتباره المصفي القانوني لش���ركة روي���س للعقارات 
ذ.م.م المس���جلة كش���ركة ذات مس���وؤلية مح���دودة  بموجب القي���د رقم 65945، 
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 حس���ن س���عيد علي الصفار المالك لنيكوبول اكس���برس للش���حن )مؤسسة 
فريدي���ة( والمس���جلة بموج���ب القيد رق���م 68841 طالب���ا تحويل ف���رع األول من 
المؤسس���ة الفردية إلى ش���ركة ذات مس���ئولية محدودة برأس���مال وقدره 5000 ، 

لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1.  حسن سعيد علي الصفار

2.  مكي حسن رضي محمد ال سبيل

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

مالك���ة ش���ركة نوف���ازا لتس���ويق ش.ش.و لمالكته���ا مس���يرة الفاضل���ي المس���جلة 

بموجب القيد رقم 123329 طالبا تحويل الشكل القانوني للشركة المذكورة إلى 

شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 1000 دينار ، بين كل من:

1.  مسيرة الفاضلي

2.  فرزية الفاضلي

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

الس���يد محم���د عبدالكريم علي المال المالك لمؤسس���ة أرس���ان للخياط���ة الرجالية 

المسجلة بموجب القيد رقم 59957 طالبا تحويل المؤسسة المذكورة أعاله إلى 

فروع لش���ركة كي ويس���ت للمكاتب الرئيس���ية واالدراية ذ.م.م المسجلة بموجب 

القيد رقم 128893   

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )56532( لسنة 2019

بشأن تحويل فرع من مؤسسة فردية
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 68841 

 تاريخ: 29/4/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )CR2019-63984( لسنة 2019

بشأن تحويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 123329 

 تاريخ: 13/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )111( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 59957 

 تاريخ: 5/5/2019

بن���اء على ق���رار مال���ك لش���ركة ه���اي بيوفورمان���س كونسلتنس���ي ش.ش.و لمالكها 
جولي���ان دوغالس كولفن المس���جلة بموجب القيد رقم 103473، بتصفية الش���ركة 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: 39207316 )973+(
juliancolvin@hotmail.com :البريد االلكتروني

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة هاي بيوفورمانس كونسلتنسي ش.ش.و

 لمالكها جوليان دوغالس كولفن 
سجل تجاري رقم 103473

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-63714( اعالن رقم

تنازل - عن المحل التجاري

تقدم إلينا الس���يد المعلن كوكب  الس���يد حيدر عبدالحسين محمد بطلب تحويل 
المحل التجاري التالي: الى السيد/ عبدالحكيم سلمان ابراهيم ال بورشيد 

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
5-33359

االسم التجاري
مطعم فت وي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة-إدارة التسجيل 
اعالن لسنة  2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة رويس للعقارات ذ.م.م

القيد: 65945 

 تاريخ: 13/5/2019

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها  السادة 

اصحاب شركة ستي سنتر ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد رقم 39531، طالبين تغيير 

االسم التجاري للفرع الثاني من صالون ستي سنتر إلى جايا بيوتي الونج ذ.م.م

فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعت���راض التق���دم باعتراض���ه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )64082( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري للفرع الثاني
لشركة ستي سنتر ذ.م.م

القيد: 39531 

 تاريخ: 12/5/2019

14/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 - 65731( 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: حسن عباس محمد غلوم

االسم التجاري الحالي: برادات اوتاد البحرين

االسم التجاري الجديد: سكل الين جنرال كليننغ

قيد رقم: 68387-7

األربعاء 15 مايو 2019 - 10 رمضان 1440 - العدد 3865 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

 سـعـر
ممتاز

01

مساحة
ممتازة 

02
 موقع
ممتاز

03

 خدمات
متوفرة

04

مداخل
مباشرة

05

خيارك 
www.grnata.comاألمثل ..
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1121227 352,241 

21108.127 322,045 

31123.427 326,491 

4112127 325,794 

51100.127 319,720 

61315.530 424,801 

71425.424 368,232 

81376.924 355,703 

91372.324 354,514 

101368.424 353,507 

111364.524 352,499 

121359.524 351,208 

131352.524 349,399 

141139.530 367,967 

15358.120 77,092 

16468.320 100,816 

17300.219 61,396 

18300.319 61,416 

19300.219 61,396 

20300.319 61,416 

21300.219 61,396 

22300.319 61,416 

23300.219 61,396 

24300.319 61,416 

25300.219 61,396 

26300.319 61,416 

27300.219 61,396 

28300.319 61,416 

29300.219 61,396 

30300.319 61,416 

31300.219 61,396 

32300.319 61,416 

33300.219 61,396 

34403.320 86,822 

35360.520 77,608 

36429.520 92,463 

37300.319 61,416 

38300.319 61,416 

39300.319 61,416 

40300.319 61,416 

41300.319 61,416 

42300.319 61,416 

43300.319 61,416 

44300.319 61,416 

45300.319 61,416 

46300.319 61,416 

47300.319 61,416 

48300.319 61,416 

49300.319 61,416 

50300.319 61,416 

51300.319 61,416 

52300.319 61,416 

5336020 77,501 

5430620 65,876 

55309.419 63,277 

56309.519 63,298 

57309.419 63,277 

58309.419 63,277 

59309.519 63,298 

60309.419 63,277 

61309.419 63,277 

62309.519 63,298 

63309.419 63,277 

64309.419 63,277 

65309.419 63,277 

66309.519 63,298 

67309.419 63,277 

68309.419 63,277 

69309.519 63,298 

70478.920 103,098 

71429.520 92,463 

72300.319 61,416 

73300.319 61,416 

74300.319 61,416 

75300.319 61,416 

76300.319 61,416 

77300.319 61,416 

78300.319 61,416 

79300.319 61,416 

80300.319 61,416 

81300.319 61,416 

82300.219 61,396 

83300.319 61,416 

84365.720 78,728 

85315.620 67,942 

8631919 65,241 

8731919 65,241 

8831919 65,241 

8931919 65,241 

9031919 65,241 

9131919 65,241 

9231919 65,241 

9331919 65,241 

9431919 65,241 

9531919 65,241 

9631919 65,241 

97409.920 88,243 

98593.520 127,769 

9938019 77,716 

10038019 77,716 

10138019 77,716 

10238019 77,716 

103300.219 61,396 

104300.219 61,396 

105300.219 61,396 

106300.219 61,396 

107300.219 61,396 

108300.219 61,396 

109368.920 79,417 

11036320 78,147 

111300.219 61,396 

112300.219 61,396 

113300.219 61,396 

114300.219 61,396 

115300.219 61,396 

116302.419 61,846 

117403.219 82,461 

118333.919 68,288 

119404.919 82,809 

12047619 97,350 

12154719 111,870 

122384.919 78,718 

12345420 97,737 

124362.720 78,082 

125467.719 95,652 

126508.619 104,017 

127403.719 82,563 

128394.319 80,641 

129505.620 108,846 

130515.220 110,912 

131735.319 150,381 

132448.519 91,725 

133455.519 93,157 

13430419 62,173 

135366.620 78,922 

136585.620 126,068 

137390.419 79,843 

138390.419 79,843 

139390.419 79,843 

140390.419 79,843 

141586.420 126,240 

142532.920 114,723 

143390.320 84,024 

144390.220 84,002 

145390.320 84,024 

146390.220 84,002 

147462.220 99,502 

148360.320 77,565 

149366.420 78,879 

150300.119 61,375 

151300.319 61,416 

152300.119 61,375 

153300.319 61,416 
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خطط لبناء مئات الوحدات 
االستيطانية في القدس

قالت وسائل إعالم إسرائيلية إن لجنة 
التخطيط والبناء المحلية التابعة للبلدية 

اإلسرائيلية في القدس وافقت على خطتي 
بناء جديدتين في المدينة تتضمنان مئات 

الوحدات االستيطانية.
وأوردت القناة اإلسرائيلية السابعة أنه سيتم 

بناء مجمع استيطاني جديد على الجانب 
الشمالي من الحي االستيطاني “جفعات 

مشفآة”، يتضمن 706 وحدات، منها مبان 
عامة وأخرى للتجارة ومناطق مفتوحة 

للمستوطنين. وأشارت القناة إلى أنه وفقا 
لخطة أخرى، سيهدم مبنى في شارع 5 في 

حي داخل مستوطنة النبي يعقوب شمال 
القدس، لتشييد 4 مبان جديدة في نفس 

المكان، تتضمن 235 وحدة استيطانية.

إدانة عربية واسعة للتوجهات الحوثية العدائية ألمن المنطقة

هجوم إرهابي يستهدف محطتي ضخ للنفط في الرياض

أفاد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح باستهداف طائرات “درون” مفخخة محطتين 
لضــخ النفــط فــي خــط أنابيــب رئيس فــي الســعودية أمــس الثالثــاء. وذكــر الفالح أن 
الهجــوم تــم علــى محطتي “شــرق - غرب” لضــخ أنابيب النفط، مؤكــدا أن هذه األعمال 

التخريبية تستهدف إمدادات النفط إلى العالم.

اإلنتــاج  اســتمرار  الفالــح  الوزيــر  وأكــد 
والصــادرات الســعودية مــن النفــط الخــام 

والمنتجات بدون انقطاع.
ونــوه فــي تصريحــه بــأن المملكة تشــجب 
العمــل  هــذا  وأن  الجبــان،  الهجــوم  هــذا 
اإلرهابــي والتخريبــي، وتلــك التــي وقعت 
أخيــرا فــي الخليــج العربــي ضــد منشــآت 
حيويــة ال تســتهدف المملكــة فقــط، وإنمــا 
تســتهدف أمــان إمــدادات الطاقــة للعالــم، 
أخــرى  مــرة  وتثبــت  العالمــي،  واالقتصــاد 
أهميــة التصــدي لجميع الجهــات اإلرهابية 
التــي تنفــذ مثــل هــذه األعمــال التخريبيــة 
بمــا في ذلك مليشــيات الحوثــي في اليمن 

المدعومة من إيران.
وقامــت “أرامكو” الســعودية بإيقاف الضخ 
فــي خــط األنابيــب، حيــث يجــري تقييــم 
األضــرار وإصــالح المحطــة إلعــادة الخــط 

والضخ إلى وضعه الطبيعي.
لجامعــة  العــام  األميــن  أدان  جانبــه،  مــن 
بأشــد  الغيــط،  أبــو  أحمــد  العربيــة  الــدول 

العبارات، الهجوم الذي استهدف محطتين 
باســتخدام  بالســعودية  النفــط  لضــخ 
هــذه  أن  مؤكــًدا  طيــار،  بــدون  طائــرات 
تهديــد  علــى  تنطــوي  اإلرهابيــة  األعمــال 
خطيــر ألمــن المنطقة، بــل ولألمــن الدولي 
واالقتصــاد العالمــي الــذي يتأثــر باســتقرار 

إمدادات الطاقة.
الهجــوم  اإلمــارات،  دولــة  أدانــت  كمــا 
علــى  “دليــل  أنــه  معتبــرة  اإلرهابــي، 

التوجهــات الحوثية العدائيــة واإلرهابية”.
وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، 

تضامن اإلمارات “الكامل” مع السعودية، و 
“وقوفهــا مــع الريــاض في صــف واحد ضد 

كل تهديد ألمن واستقرار المملكة”.
باســم  الرســمي  الناطــق  قــال  مــن جانبــه، 
وزارة الخارجيــة وشــؤون المغتربيــن فــي 
األردن سفيان القضاة في بيان إن “المملكة 
تديــن هذا الهجــوم اإلرهابي الجبان بأشــد 
العبــارات، وتؤكــد وقوفها مع األشــقاء في 
الســعودية بالمطلق في مواجهة أي تهديد 

ألمن السعودية الشقيقة واستقرارها”.
الكويــت بأشــد  أدانــت دولــة  مــن جانبهــا، 
العبــارات الهجــوم اإلرهابي عبــر الطائرات 
المســيرة والــذي اســتهدف محطتــي ضــخ 
فــي  وعفيــف  الدوادمــي  محافظتــي  فــي 

المملكة العربية السعودية.

عواصم ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ معا

بروكسل - أ بواشنطن ـ رويترزواشنطن ـ وكاالت

قــال الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب إنه ســيلتقي الرئيســين الروســي فالديمير بوتين 
والصيني شي جين بينغ، خالل قمة مجموعة العشرين في أواخر يونيو في اليابان.

الــذي يخــوض  وتوقــع الرئيــس األميركــي 
زيــادة  مــن  بكيــن  مــع  تجاريــة  مواجهــة 
الرســوم على سلع صينية بقيمة 200 مليار 
دوالر، يــوم الجمعة، أن يكون االجتماع مع 
الرئيس الصيني “مثمًرا”. وذكر خالل مؤتمر 
صحافي مع رئيس الوزراء الهنغاري فكتور 
أوربــان، في البيت األبيض، أنه يتوقع لقاء 
نظيــره الروســي أيضــا. مــن ناحيته، ســارع 
الكرمليــن إلــى الرد بســرعة، موضحا أنه لم 
يتــم االتفــاق على عقد لقــاء بين الزعيمين. 

الخارجيــة  وزيــر  حــّط  االثنيــن،  ويــوم 
فــي  بومبيــو  مايــك  األميركــي 

بروكســل، ملغيا رحلة مقررة 
الثالثــاء،  أمــس  لموســكو 
حيــث التقــى نظــراءه مــن 
بريطانيا وفرنســا وألمانيا، 

الثــالث  األوروبيــة  الــدول 

الموقعــة علــى االتفــاق النــووي فــي 2015 
الــذي تؤكــد رغبتهــا فــي الحفاظ عليــه بعد 
انســحاب ترامب منه. ورغم التوجه الوّدي 
العالقــات  تظــل  بوتيــن،  تجــاه  لترامــب 
متوترة بين واشــنطن وموسكو حول عدد 
من المسائل اإلستراتيجية من بينها األزمة 
فــي فنزويــال والصراع في ســوريا والنزاع 
في أوكرانيا. ويعقد مجلس األمن الدولي، 
األوروبييــن،  مــن  بدعــوة  األولــى  للمــرة 
جلســة مغلقــة يبحــث خاللهــا األزمــة فــي 
المعارضــة  تســعى  حيــث  فنزويــال 
األميركــي  الجيــش  مــع  للتقــارب 
بعدما فشــلت محاوالتهــا الرامية 
الفنزويلــي  الجيــش  لتأليــب 
نيكــوالس  الرئيــس  ضــد 
مــادورو، بحســب مــا أفــاد 

دبلوماسيون.

نفــى الرئيــس األميركــي دونالد ترامب، أمــس الثالثاء، تقريرا لصحيفــة نيويورك تايمز 
قال إن المسؤولين األميركيين يناقشون خطة عسكرية إلرسال ما يصل إلى 120 ألف 
جنــدي إلــى الشــرق األوســط للتصــدي ألي هجوم         أو تعجيــل لحيازة أســلحة نووية من 

جانب إيران.

البيــت  فــي  للصحافييــن  ترامــب  وقــال 
اآلن  كاذبــة.  أخبــار  أنهــا  “أعتقــد  األبيــض 
هــل ســأفعل ذلــك؟ علــى اإلطــالق. ولكننــا 
لــم نخطط لهــذا. نأمل أال نضطر للتخطيط 
لذلــك. وإذا فعلنــا سنرســل عــددا أكبــر مــن 

ذلك”.
وأضــاف ترامــب للصحافييــن أن الواليات 
المتحدة سترى ما سيحدث مع إيران، لكن 

إن حاولــت فعــل أي شــيء فســيكون 
ذلك خطأ كبيرًا.

نيويــورك  صحيفــة  وكانــت 
تايمز قالت إن القائم بعمل 
األميركــي  الدفــاع  وزيــر 
باتريك شاناهان قدم خطة 

بعد تحديثهــا خالل اجتماع 

األســبوع  القومــي  األمــن  لكبــار مســاعدي 
ألــف   120 بإرســال نحــو  الماضــي تقضــي 
جنــدي أميركــي إلــى المنطقــة إذا هاجمــت 
إيران القوات األميركية أو ســارعت وتيرة 

العمل بشأن أسلحتها النووية.
لــم  مصــادر  عــن  نقــال  الصحيفــة  وذكــرت 
المحدثــة ال  الخطــة  أن  بــاإلدارة  تحددهــا 
تتضمــن الدعــوة لغــزو بــري إليــران والــذي 

يتطلب المزيد من القوات.
وقالت الصحيفة إن الخطة تعكس 
األميركييــن  المســؤولين  آراء 
موقفــا  يتخــذون  الذيــن 
إيــران  تجــاه  متشــددا 
األمــن  مستشــار  ومنهــم 

القومي جون بولتون.

اعتبر وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو، أمس الثالثاء، أن النظام اإليراني هو أكبر 
مزعزع لالستقرار في الشرق األوسط، وهدف الواليات المتحدة هو إصالح هذا الوضع.

وقــال بومبيو، في مقابلة مع قناة “ســي إن 
بــي ســي”: “لقــد زادوا عملياتهــم اإلرهابيــة 
الباليســتية  للصواريــخ  واختباراتهــم 
وتنامــت ســلوكياتهم الخبيثــة بشــكل كبيــر 
ابتــداء  كيانــات متعــددة..  اســتخدام  عبــر 

بالحوثيين وانتهاًء بحزب هللا”.
وأشــار بومبيو إلى أن كل ما تقوم به إيران 
حدث خالل وجود الواليات المتحدة ضمن 
االتفــاق النــووي، مؤكــدا أن الرئيس ترامب 

مصمم على جعل إيران ُتغير هذا السلوك.
فــي  األميركــي  الخارجيــة  وزيــر  وأكــد 

أيضــا  أرادت  بــالده  أن  المقابلــة 
ضمــان وجــود قــوات رادعــة 

في المنطقة؛ تحسًبا إلقدام 
اســتهداف  علــى  إيــران 
فــي  األميركيــة  المصالــح 

ذلــك  كان  ســواء  المنطقــة، 

فــي العــراق أو أفغانســتان أو اليمــن، أو أي 
مــكان آخر بالشــرق األوســط للــرد بالطريقة 
المناســبة. وقــال بومبيــو “إن هدفنــا ليــس 
نظــام  ســلوك  تغييــر  هــو  هدفنــا  الحــرب. 

القيادة اإليرانية”.
مــن جانــب آخــر، أعلــن بومبيــو، قبيــل 
محادثاته المنتظرة مع القيادة الروسية 
فــي سوتشــي، اســتعداده للبحــث عــن 
حلــول للمشــاكل فــي الحــاالت التــي ال 

تتوافق فيها مواقف أميركا وروسيا.
علــى  حســابه  فــي  بومبيــو  وكتــب 
فــي  محادثاتــي  “فــي  تويتــر 
مــن  عــددا  ســنناقش  روســيا، 
المهمــة.  الموضوعــات 
عــن  نبحــث  أن  ويجــب 
المواقــف  مــن  مخــرج 

اإلشكالية”.

بومبيو: طهران تستخدم كيانات متعددةترامب ينفي إرسال 120 ألف جندي للمنطقةالرئيس األميركي يلتقي نظيريه الصيني والروسي
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أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

طهران ـ وكاالت

شــنت مقاتالت التحالــف العربي لدعم 
الشــرعية فــي اليمــن، أمــس الثالثــاء، 
غارات مكثفة على مواقع لميليشــيات 
الحوثــي اإليرانية فــي محافظة حجة 

الحدودية مع السعودية. 
الغــارات  إن  وقالــت مصــادر ميدانيــة 
تركــزت في مديريــة عبس بالمحافظة 
الواقع شــمال غربــي اليمن. وأوضحت 
المصــادر أن طيــران التحالــف العربــي 
نفــذ أكثــر مــن 15 غــارة جويــة. ويأتي 

قــوات  أحبطــت  بعدمــا  التطــور  هــذا 
مســنودة  اليمنــي  الوطنــي  الجيــش 
هجومــا  التحالــف،  قــوات  بمدفعيــة 
صعــدة  محافظــة  فــي  للمتمرديــن 

المجاورة.
وقــال قائــد عســكري فــي الجيــش إن 
العمليــة جــاءت بعــد التقــدم المســتمر 
للجيــش الوطنــي فــي جبهــة مديريــة 
الصفــراء خــالل األيــام الماضيــة فــي 
إطــار معركــة تحريــر محافظــة صعدة 

من ميليشيات الحوثي.

رحبــت صحيفــة إيرانيــة صــدرت أمــس 
الثالثــاء، بتداعيــات “أحــداث الفجيــرة” 
على البالد، ال ســيما لجهة ارتفاع أســعار 
اإليرانيــة.  البورصــة  وانتعــاش  النفــط 
واعتبــرت صحيفة “كيهــان”، المقّربة من 
المرشــد األعلــى اإليرانــي علــي خامنئي، 
فــي عددهــا أمــس، أن “اســتهداف ســفن 
وناقالت نفط قبالة ساحل إمارة الفجيرة 
اإلماراتيــة أدى إلى صعود بورصة إيران 

وارتفــاع أســعار النفــط، وهــذه األحــداث 
واتهــم  وإســرائيل”.  أميــركا  أخافــت 
المتحدث باســم البرلمان اإليراني بهروز 
نعمتــي، أمــس، إســرائيل بالوقــوف وراء 
االعتــداء علــى ناقــالت النفــط والســفن 
التجاريــة قبالــة شــواطئ اإلمــارات. مــن 
اإليرانــي  الخارجيــة  وزيــر  قــال  جهتــه 
تشــعر  بــالده  إن  ظريــف  جــواد  محمــد 
بالقلــق إزاء األعمــال التخريبيــة المثيرة 

للشك في مياه الخليج.

التحالف العربي يدك مواقع الحوثيين في حجة

صحيفة إيرانية ترحب بتخريب سفن في الخليج

الخرطوم ـ وكاالت بغداد ـ رويترز

أعلنــت لجنــة أطبــاء الســودان المركزية أمس الثالثاء، مقتل 6 أشــخاص بينهم ضابط من الجيــش، بالهجوم الذي نفذه مجهولون 
يرجح أنهم من النظام السابق ضد المعتصمين أمام قيادة الجيش وسط الخرطوم.

وقــال مصدر فجــر الثالثــاء، إن 5 معتصمين 
فــي أعمــار مختلفة، قتلوا متأثريــن بإصابات 
بالرصــاص الحــي. وقالــت مصــادر طبيــة من 
المستشــفيات المشــيدة داخل مقر االعتصام 
إن عــدد المصابين في أحــداث االثنين ارتفع 

إلى 100 مصاب معظمهم بالرصاص الحي.
واتهــم رئيــس المجلــس العســكري االنتقالــي 
فجــر  تصريحــات  فــي  البرهــان  عبدالفتــاح 
ُتطلــق  بالمندســة  وصفهــا  جهــات  الثالثــاء 
بالقبــض  وتعهــد  المتظاهريــن،  علــى  النــار 
علــى المســؤولين عــن قتــل الثــوار والقــوات 
المســلحة ومحاســبتهم. وشــدد البرهان على 
أن المســؤولين لــن يفلتــوا مــن العدالــة. ودعا 
إلــى عــدم التصعيــد وضــرورة ضبــط النفس. 
وأشــار إلــى جهــات لــم يســمها تســعى لخلــق 
فتنــة بيــن المجلــس العســكري والمعتصمين. 

الدعــم  قــوات  أعلنــت  الســياق،  ذات  وفــي 
الســريع أن مــا جــرى مــن أحــداث في ســاحة 
االعتصــام بالخرطــوم، تقــف خلفــه جهــات و 

“مجموعــات تتربص بالثورة بعد أن أزعجتها 
النتائــج التــي توصــل إليهــا االثنيــن المجلس 

العسكري وقوى الحرية والتغيير”.

أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي أنه ال رغبة لدى واشنطن وطهران في خوض الحرب. وقال عبدالمهدي 
أمس الثالثاء، إن الواليات المتحدة األميركية وإيران ال ترغبان في الحرب، الفتا إلى أن العراق على تواصل مع كال 

الجانبين.

وقال عبدالمهدي إن الصراع بين طهران 
رئيســتان  حليفتــان  وهمــا  وواشــنطن، 
البعــض،  لبعضهمــا  وعدوتــان  لبغــداد، 
يشــكل ملفــا معقــدا يعمــل عليــه العــراق 
بجهد كبير؛ من أجل التوصل إلى حلول.

التــي  المؤشــرات  أن  عبدالمهــدي  وأكــد 
حصــل عليهــا مــن خــالل المحادثــات مع 
“األمــور  أن  إلــى  تشــير  الجانبيــن،  كال 
مــن  الرغــم  علــى  خيــر”  علــى  ســتنتهي 
التصعيد الحالي للخطاب من الجانبين.

وفــي مؤتمر صحافــي، قــال عبدالمهدي 
إن بغــداد تتواصــل بانتظــام مــع طهــران 
وواشــنطن، وتحــاول تخفيــف التوترات 

بينهما.
ويتصاعــد التوتر بين الواليات المتحدة 

وإيران، الســيما بعدما أرســلت واشنطن 
األوســط  الشــرق  إلــى  إضافيــة  قــوات 

“مؤشــرات  إنهــا  تقــول  لمــا  للتصــدي 
واضحة” على تهديد لقواتها من إيران.

لوحة لقوى التغيير خارج مقر الجيش السوداني في العاصمة الخرطوم )أ ف ب(
رئيس الوزراء العراقي

ــفــوضــى ــح بــال ــم ــس ــس الـــعـــســـكـــري: لـــن ن ــل ــج ــم ال ــن ــن الجانبيـ ــل بيـ ــد التواصـ ــراق يؤكـ ــس وزراء العـ رئيـ

مقتل ضابط و5 محتجين بالسودان ال رغبة لدى واشنطن أو طهران للحرب

وزير الطاقة السعودي

شركة “أرامكو” أوقفت الضخ في خط األنابيب

رجح مسؤول أميركي وقوف إيران وراء العمليات  «
التخريبية التي استهدفت 4 ناقالت للنفط قبالة 
سواحل اإلمارات العربية المتحدة األحد )ناقلتان 

 سعوديتان، وواحدة إماراتية ورابعة نرويجية(.
وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، في 

تصريح لصحيفة “وول ستريت جورنال”، إن األدلة 
المتوفرة حتى اآلن بشأن ما حدث ليست قاطعة، 

لكن فريقًا أميركيًا يساعد في فحص السفن 
المتضررة. وأوضح أن الواليات المتحدة تتعاون مع 

 اإلمارات في التحقيق بحادثة استهداف السفن.
إلى ذلك، نقلت وكالة أسوشييتد برس عن مسؤول 

أميركي قوله إن “إيرانيين أو مجموعات موالية 
لهم ربما استخدمت متفجرات إلحداث فجوات في 
السفن”. وأوضح أن التحقيق المبدئي يظهر تورط 

 إيران بحادثة تخريب السفن.
بدورها نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أميركي آخر 

مطلع على معلومات االستخبارات عن إيران، أن بالده 
تشتبه بمسؤولية طهران عن الهجمات التخريبية.

         مسؤول أميركي: إيران وراء االعتداء على سفن الفجيرة



اآلراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها وال 
تلزم »             «
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اللزيم وقت الشدائد 
خليفة بن سلمان

وما يزيدنا اطمئنانا دائمًا هو الحضور الدائم والثبات على قواعد صلبة اعتدناها من 
عزيمة سمو رئيس الوزراء خليفة بن سلمان حفظه هللا ورعاه، مهما اشتدت الظروف 
الدوليــة والتحديــات المســتقبلية مــن حولنــا، فحقنــا باالســتقرار هــو العنــوان األول 
لســموه، إننا أمام تحديات واســتحقاقات صعبة ولكن علمتنا قيادته طوال الســنوات 
الماضيــة أنــه قاهــر التحديــات بمواجهة الصعــاب وهو رجل المواقــف فال خوف على 

وطن هذا نبراسه وقائده.
ففــي مثــل هــذه الظروف الحرجة والصعبة التي تشــهدها المنطقة أمام حافة الهاوية 
التــي تلعبهــا إيــران الدمــرة، لنتذكر حقبة الثمانينات والتســعينات إبــان الحروب التي 
مــرت بهــا المنطقــة منــذ الحــرب العراقيــة اإليرانيــة وحربي الخليــج األولــى والثانية، 
وكيــف واجــه ســموه تلــك المراحــل بنظرة حكيمة وقــراءة دقيقة ووقــع فيما بعد كل 
ما حذر منه وفي مقدمة ذلك تدمير العراق، فسموه رعاه هللا همُه هذا الوطن وهذه 
المنطقــة، خصوصــا فيمــا يدفــع البــالء عن أبنائــه المواطنين، ال تمر مناســبة إال وفتح 
قلبــه لشــعبه، هــذا القلــب النابــض بالحب والوفــاء لهذا الوطــن الذي لكثــرة ما تعرض 

للمحن أصبح أقوى وأصلب من أي وقت مضى.
خليفــة بــن ســلمان حفظــك هللا إنــك بالقرب منــا، وفي البــال دائمًا، ذكــرك بالخير بكل 
وقــت وكل موقــف، ألنــك مــن أهل الخير وذكــرك بالغياب مثل ذكــرك بالحضور، فأنت 

الحاضر دائمًا والسند والمتابع والمعني بالوطن وأبنائه، ال تترك شاردة أو واردة فأنت 
الحاضر دائمًا، ال نشــعر أبدًا بغيابك ألنك دائم الســؤال والمتابعة، هذا هو أنت حفظك 

هللا.
لنطمئن بحضورك، هذا هو شعور الجميع يا صاحب القلب الكبير. خليفة العز، وجودك 
أنت دائمًا بالوجدان، تذكرني دائمًا كلماتك بضرورة الحفاظ على الوطن والتمسك به 
والتواجد في الوطن ألن حبك للوطن وخشيتك عليه تنبع من أصالتك وارتباطك به، 

حفظك هللا ورعاك يا أبا علي.
لنتذكــر ونحــن نواجــه اليوم هــذا التوتــر بالمنطقة حكمتــك الدائمة بالوحــدة والوعي 
واليقظــة وهــي التــي جعلتنــا نجتــاز كل األزمــات والمحــن التــي مرت ألننا ســرنا على 
نهجــك وتمســكنا بتوجيهاتــك واســتفدنا مــن خبرتــك التــي ال تضاهى، لنواجــه حافة 
الهاويــة التــي تمــر بهــا اليــوم المنطقة بيــن حرب أو ال حــرب، بوقفة الشــعب والقيادة 
ومجلــس التعــاون ومــع األصدقــاء فــي العالــم، بوصلتنــا رؤيتــك الســديدة خليفة بن 

سلمان.

تنويرة: مهما حجبت الغيوم الحالكة وجه الشمس ستظل الشمس أبداً  «
فوق الغيوم.
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موظفو القطاع الخاص... 
سلسلة من الهموم

طرحــت الزميلــة “أخبار الخليج” في عــدد يوم االثنين في مجلس 
رجــل األعمــال ناصــر العريــض قضيــة أزمــة ســوق العمــل، وأشــار 
المعقلون إلى سلسلة من الهموم وألقوا الضوء على الواقع وكشفه، 
بــل أيضــا محاولــة ربــط أمثلة الواقــع الخــاص بالواقع العــام، بغية 
اإلســهام فــي توضيحــه وتحليله وتفســيره، ألن مثل هذا اإلســهام 

يلعب دورا مهما في إنضاج الوعي وتقريب البعيد.
يمكــن تصنيــف المشــكالت والقضايا التي يعاني منها ســوق العمل 
والقطــاع الخــاص تحديــدا إلــى مســتويات عديــدة نذكــر منهــا.. 
مســائل ومشــكالت يعانــي منهــا موظفــو القطــاع الخــاص الذيــن 
يحلمــون أن تطبــق عليهم نفس القوانين التي تطبق على زمالئهم 
فــي القطــاع العام، إضافة إلى انخفاض مســتوى األجور وتذبذبها، 
فالعــالوات بالــكاد ال تذكــر بل في كثير من جهــات العمل معدومة، 
فجــر يســابق فجر وفصول تأتــي وفصول تذهب والراتب كما هو، 
ويضــاف إلــى هــذا التدنــي عــدم ثبــات الدخــل الشــهري، فهــو بيــن 
الزيــادة والنقصــان، وإن كان دائما يعشــق النقصــان، ومن الطبيعي 

أن مثل هذا الوضع يؤثر اجتماعيا ونفسيا في الموظفين بالقطاع 
الخاص وأســرهم، وال نبالغ حين نقول إن هؤالء الموظفين أبطال 
مادامــوا يســتطيعون التأقلــم مــع الوضــع المعيشــي ووحــل غــالء 

األسعار وغربته المخيفة.

نقطة أخرى نود اإلشارة إليها وهي إذا اعتبرنا األرباح التي يحصل عليها  «
موظفوا القطاع الخاص في كثير من القطاعات، كقطاع اإلنشاءات 

والمقاوالت، مصدرا من مصادر دخلهم التي يمكن أن تفي ولو ببعض 
المتطلبات، سنجد أن هؤالء الموظفين محرومون من غالبيتها 

العظمى، فال يوجد ما يلزم أصحاب القطاع الخاص بتقديم األرباح.
وبالتأكيد هناك الكثير من النقاط التي تشير إلى األوضاع التي تحيط 

بموظفي القطاع الخاص الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه وسط 
دوامات ارتفاع األسعار والتعرض للكثير من المعاناة، وكلنا أمل في أن 

تؤخذ اآلراء التي طرحت في السهرة بعين االعتبار واإلسهام في حل كثير 
من المشكالت خصوصا المتعلقة بالرواتب.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الشيمة... أبهى شامة للروح!
مــا يجعــل من شــخص متفوًقا على آخــر في أي مكان 
أو زمــان، ليــس مــدى التزامــه بواجباتــه ومســؤولياته 
فقــط؛ بــل بمقــدار ما لديــه من شــيمة! هذه الشــيمة ال 
ُتشترى بالمال، وليست صفة ُتكتسب بالجاه أو النفوذ 
أو العلــم، بــل هي طبيعــة أصيلة لدى الفرد، لصيقة به، 
تشــبه الشــامة، أو األثــر الــذي ال ُيمحــى أو يــزول. غير 
أنها ليســت عالمة بارزة في جســده، إنما في سجيته، 

وأخالقه، وروحه النبيلة.
فحيــن نقــول إن هــذا اإلنســان صاحــب شــيمة، إننــا 
كل  فليــس  البشــر،  مــن  كثيريــن  عــن  نميــزه  بذلــك 
البشــر، يفزعون لــك في الشــدائد، فغالبيتهم يمتلكون 
اإلحساس، لكنهم يفتقرون إلى صفة )التحسس( التي 
تجعلهــم يبادرونــك، بالعــون والمســاعدة، أو الخدمــة! 
الحياتيــة،  واجباتهــم  تأديــة  فــي  مشــغولون  إنهــم 
وتغطية شــؤونها ومســتلزماتها، وال تتعــدى العالقات 
أكثــر مــن ســؤال ســريع، أو زيــارة  اإلنســانية لديهــم 

يــؤدي  كمــن  واألصدقــاء،  األهــل  لمجاميــع  خاطفــة، 
فرًضا من فروضه؛ ليرمي ضميره على فراشه الوثير، 

ويستريح!
إًذا؛ مــا يجعلــك ذا شــيمة صفة التحســس؛ إْذ ال يكفي 
أن تعرف أن واحًدا من الناس في حالة معاناة أو ألم، 
أو حاجــة لعــون أو مســاعدة! بل أن تتحســس طبيعة 
يتّلمــس  كمــن  تماًمــا؛  والفحــص،  بالتدقيــق  الشــيء، 
جرًحا على جســد؛ لُيشــخص الحالة، ثــم يخرج بعالج 
عنــه  اللفظــي  التعبيــر  أو  بالشــيء  فاإلحســاس  لهــا، 
جميل، لكنه غير كاف! ما يكفي هو الوقوف الحقيقي، 
واتخــاذ تحــّرك إيجابي، ينتقل من مجرد الشــعور إلى 

الفعل!
ّلــة لــدى  وعلــى الرغــم مــن أن الشــيمة طبيعــة أو ِجبِّ
صاحبهــا، وميــزة ال يتصــف بهــا كثيــرون.. وتتجلــى 
مظاهرها لدى ُندرة من البشــر، بسبب جينات موروثة 
– ربما - فإن هذا ال يعني أنها مستحيلة الحدوث؛ فهي 

كأيــة صفــة إنســانية، تحتاج إلى الممارســة والتمرين، 
بهدف التثبيت، والترسيخ؛ فكل سلوك ُيصبح ِسمة أو 
طبيعة مع التكرار. تحتاج الشيمة – إًذا - إلى تكرار ما 
يــدل عليهــا من مظاهر، تبدأ بتفعيل طاقة اإلحســاس 
- كما أشرنا – بنقلها من مرحلة معرفة الشيء وإظهار 
االنفعال إلى مرحلة التحســس، ووضع اليد، وتحريك 

األفعال في اتجاه الحلول!

كم من موقف في حياتنا يحتاج إلى شيمة  «
اآلخر؟! وكم حالة تحتاج إلى شيمتنا نحن!؟ من 
العقيم أن ننضم إلى فئة المتفرجين )الواسعة 

والعريضة(، والذين ال يقفون إال على سطح 
األشياء، بل، ال يعنيهم الوغول أو الوصول إلى 

أعماقها، فقط، ألنهم غير مبالين، وغير مهتمين، 
وال يكترثون ألبعد من موطئ أقدامهم! يعيشون 

األنانية، ظانين أنها راحة بال، والحقيقة أنها 
طمس ألبهى صفة قد يتحلون بها؛ الشيمة!.

د. زهرة حرم 

ال شــك أن هناك تشويشــا كبيرا يترتب على استعمال مكبرات الصوت الخارجية 
في الصالة، السيما ألهل البيوت والمساجد القريبة، وقد روى اإلمام مالك رحمه 
هللا أن رسول هللا صلى هللا عليه وآله وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد 
علــت أصواتهــم بالقراءة فقال: “إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به وال 
يجهر بعضكم على بعض بالقرآن”، فالمبررات التي يسوقها أولئك الرافضون لمنع 
مكبرات الصوت عن المساجد تغفل عن مسائل عدة ذكرها العلماء، منها الوقوع 
فيما نهى عنه النبي صلى هللا عليه وآله ســلم والذي مر ذكره، من جهر المصلين 
بعضهــم علــى بعــض، وأذية من يســمعه من المصليــن وغيرهم ممن يــدرس علمًا 
أو يتحفظــه بالتشــويش عليهــم، وشــغل المأموميــن في المســاجد المجــاورة عن 
االســتماع لقــراءة إمامهم التي أمروا باالســتماع إليهــا، وأن بعض المأمومين في 
المســاجد المجــاورة قــد يتابعــون في الركوع والســجود اإلمام الــذي رفع صوته، 
الســيما إذا كانــوا فــي مســجد كبيــر كثيــر الجماعة حيــث يلتبس عليهــم الصوت 
الوافــد بصــوت إمامهــم، وأنــه يفضــي إلى تهــاون بعض النــاس في المبــادرة إلى 
الحضور إلى المسجد، ألنه يسمع صالة اإلمام ركعة ركعة، وجزءًا جزءًا فيتباطأ 
اعتمــادًا علــى أن اإلمــام فــي أول الصــالة فيمضــي بــه الوقــت حتــى يفوتــه أكثر 
الصالة أو كلها، وأنه يفضي إلى إســراع المقبلين إلى المســجد إذا ســمعوا اإلمام 
فــي آخــر قراءتــه كمــا هو مشــاهد، فيقعــون فيما نهــى عنه النبي صلــى هللا عليه 
وســلم مــن اإلســراع بســبب ســماعهم هــذا الصــوت المرفــوع، وأنه قــد يكون في 
البيــوت من يســمع هذه القراءة وهم في ســهو ولغو كأنمــا يتحدون القارئ وهذا 
عكــس مــا يدعيــه البعــض مــن أن كثيرًا من النســاء فــي البيوت يســمعن القراءة 
ويستفدن منها وهذه الفائدة تحصل بسماع األشرطة التي سجلت عليها قراءة 

القراء المجيدين للقراءة.
ثــم إن هنــاك مــن ال يجب عليهم حضور المســاجد كالنســاء والمرضــى واألطفال 

وكذلك غير المسلمين، وبعض هؤالء يحتاج إلى الهدوء والراحة. 
وإن كانت هناك بعض الفائدة فإن القاعدة العامة المتفق عليها: أنه إذا تعارضت 
المصالح والمفاســد، وجب مراعاة األكثر منها واألعظم، فحكم بما تقتضيه، فإن 

تساوت فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح.

واألمر اآلخر أن ال ُيستثنى من هذا القرار أحد فيكون هذا االستثناء سببًا  «
للفتنة. واللبيب باإلشارة يفهم.

عن منع مكبرات الصوت في المساجد

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

مــا هــي خيــارات إيران؟ قد تفتح جبهة مع إســرائيل في غــزة أو لبنان كما كانت 
تفعل، وكما فعل صدام، لكنني أستبعد جدوى ذلك، فغزة منهكة، ولبنان رغم أن 
حزب هللا مستعد للتضحية بآخر لبناني من أجل إيران إال أن الظروف الداخلية 
والخارجيــة تغيــرت عن 2006، وقد تثور عليه الفئات اللبنانية األخرى إن عّرض 

البلد للخطر. 
قد تحرك خالياها النائمة في الخليج، وهذا أيضًا ال أراه مجديًا حتى لو تســبب 
بأضرار، وقد فشلت تجاربها في الثمانينات، قد تحرك وكالءها في العراق، وهذا 
يعنــي انطــالق شــرارة الحــرب عليهــا وعلــى وكالئها هنــاك، هل ســتفاوض؟ العام 
الماضــي صــرح عراقجــي أنهــم مســتعدون للتفــاوض فــي موضــوع اليمــن فقط، 
لكــن اليــوم الحزمــة أكبــر بكثير، األقــرب أنها ســتراوغ وتلعب علــى الوقت حتى 
االنتخابــات األميركيــة، خصوصــا أن تصفيــر الصــادرات النفطيــة اإليرانيــة أمــر 

مستحيل بنظري. 
لو قامت أميركا بضربات جوية محدودة، هل ســترد إيران؟ ليس بالضرورة، قد 
تأكل الضربة وتناوش قليالً، ثم تعلن النصر اإللهي كما فعل حزب هللا في 2006.
مــاذا لــو ردت إيــران بقصــف دول خليجيــة؟ حاولــت فــي الثمانينــات التحــرش 
بالسعودية بأربع طائرات فانتوم فأسقطت السعودية على الفور اثنتين وهربت 
اثنتان، وأعتقد أن الرد اليوم سيكون أكثر مفاجأة من الثمانينات. أسوأ احتمال 
وأبعــده هــو أن يقــرر النظــام اإليرانــي الدخــول فــي حــرب شــاملة كمــا كان يمهد 
إعالمهم وخطب نصرهللا مؤخرًا، ضد السعودية والبحرين واإلمارات وإسرائيل، 
وهذا يعني تحريك جميع قواتها البحرية وتكثيف القصف الصاروخي، وتحريك 
ميليشــياتها شــمال وجنوب السعودية استغالالً لعدم وجود قوات برية أميركية، 

وأعتقد أن هذا يعني دخولها في عملية ننتحارية مدمرة إليران قبل غيرها. 

الحرب ليست نزهة ودول الخليج ال تريد وقوعها، ونتمنى من الله أن  «
يقينا ويقي الشعب اإليراني الشقيق شر الحروب.

أميركا وإيران وأسئلة الحرب )2(

خالد النزر
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حقــق المنتخــب الوطنــي للمالكمــة إنجاًزا فــي بطولة زايــد الرياضية المفتوحــة، والتي أقيمــت تحت رعاية 
نائــب رئيــس مجلس الوزراء بدولة اإلمارات العربية المتحدة ســمو الشــيخ منصور بــن زايد آل نهيان، التي 
احتضنتهــا العاصمــة أبوظبــي فــي الفتــرة 11 و12 مايــو بفندق ونادي ضبــاط القوات المســلحة، حيث نجح 

المنتخب من إحراز ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات برونزية. 

 فقــد فــاز المالكــم عبــدهللا فضــل بالميداليــة الذهبيــة 
فــي وزن 69 كيلوغراًمــا، وأحــرز المالكــم محمــد بالل 
فيمــا  كيلوغراًمــا،   52 وزن  فــي  الذهبيــة  الميداليــة 
حصلــت المالكمــة نــور النســاء جــان علــى الميداليــة 
البرونزيــة فــي وزن 51 كيلوغراًمــا، وحصــل المالكــم 
يوســف البلوشــي علــى الميداليــة البرونزيــة فــي وزن 
56 كيلوغراًمــا وحصــل المالكــم علــي العــرادي علــى 

الميدالية البرونزية في وزن 64 كيلوغراًما. 
 وبهذه المناســبة، أشــاد النائب األول لرئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبيــة 
آل خليفــة  بــن حمــد  الشــيخ خالــد  البحرينيــة ســمو 
بالنتيجــة التــي حققهــا المنتخــب في هذه المشــاركة، 
والتــي تعتبــر أول اإلنجــازات التــي يحققهــا المنتخب 
ا ســموه في  علــى صعيد المشــاركات الخارجية، متمنيًّ
الوقت ذاته كل التوفيق والنجاح للمنتخب في إحراز 

المزيد من النتائج المشرفة في المشاركات القادمة. 

وأشــار ســموه إلــى أن الجهــود تنصــب فــي مصلحــة 
التأكيد والترويج للمكانة التي تحتلها مملكة البحرين 
علــى المســتوى الدولي في الرياضة، وعّبر ســموه عن 
فخره بهذه النتيجة التي جاءت لتجّسد سريًعا ما تم 
التخطيط له لهذه الرياضة، وأوضح سموه أن الهدف 
من تبني رياضة المالكمة والسعي لنشرها هو تشكيل 

قاعــدة صلبة ينشــأ عنهــا تكوين منتخــب وطني قادر 
على المنافسة وتحقيق النتائج واإلنجازات المشرفة، 
التي تضع البحرين في مقدمة هذه الرياضة العالمية، 
التــي تعــد إحــدى الرياضــات التي تســتقطب الشــباب 
والجماهيــر لمشــاهدتها ومتابعتهــا، وتســتقطب كبرى 

وسائل اإلعالم لتغطيتها منافساتها وأحداثها.

قــّدم بنــك البحريــن الوطنــي رعايتــه الذهبية لبطولة المرحــوم خالد بوحمــود الرمضانية 
لكرة الطاولة التي ينظمها نادي البحرين تحت رعاية الشــيخ عيســى بن راشــد آل خليفة 
النائب الثاني لرئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للجنة األولمبية 

البحرينية، وذلك انطالًقا من أيام الخميس والجمعة والسبت.

العليــا  المنظمــة  اللجنــة  رئيــس  وقــّدم   
بوحمــود  خالــد  المرحــوم  لبطولــة 
الرمضانية رئيــس نادي البحرين الدكتور 
والتقديــر  الشــكر  الخشــرم  عبدالرحمــن 
رعايتــه  علــى  الوطنــي  البحريــن  لبنــك 
الذهبيــة للبطولة، مؤًكــدا أن هذه الرعاية 

ستســاهم بتحقيــق النجــاح للبطولة التي 
تأتــي تقديــًرا وإيماًنــا بالــدور البــارز الذي 
لعبــه المرحــوم في النــادي وكــرة الطاولة 

البحرينية.
الخشــرم  الدكتــور عبدالرحمــن   وأعــرب 
عن عظيم شــكره وتقديره لبنك البحرين 

الوطنــي علــى هــذه الرعايــة، مؤكــًدا أن 
البنــك دائًمــا ما يعودنــا على دعم مختلف 

األنشطة الرياضية.
 مــن جانبــه، ســتقام البطولــة علــى صالــة 
االتحــاد البحرينــي لكــرة الطاولــة، حيــث 
سيســتضيف االتحــاد البطولــة بالتنســيق 
حيــث  البحريــن،  نــادي  مــع  والتعــاون 

وجهــت الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز 
آل خليفــة رئيس االتحــاد، كافة األعضاء 

بتوفير كامل الخدمات للجنة المنظمة.
وسيشــارك في البطولة أكثر من 85 العًبا 
مــن مختلــف الجنســيات، حيــث ســجلت 
اللجنــة المنظمــة حتــى اآلن أكثــر مــن 10 

جنسيات ستشهدها البطولة.

سمو الشيخ خالد بن حمد

خالد بن حمد: تشــكيل قاعدة صلبة لتكوين منتخب قادر على المنافسة

المنافسات على صالة اتحاد الطاولة وتسجيل أكثر من 85 العًبا

5 ميداليات لمنتخب المالكمة في بطولة زايد

ا لبطولة بوحمود “البحرين الوطني” راعًيا ذهبيًّ
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الشــباب  شــؤون  وزيــر  رعايــة  تحــت 
اليــوم  تقيــم  المؤيــد  أيمــن  والرياضــة 
وكأس  لــدوري  المنظمــة  اللجنــة 
القــدم  لكــرة  والمؤسســات  الشــركات 
حفلهــا الســنوي )37( بدعــم مــن شــركة 
نفــط البحريــن “بابكــو”، وبحضــور عــدد 
والمســؤولين  الشــخصيات  كبــار  مــن 
ورئيــس اللجنــة المنظمة مــازن العمران، 
وحضــور عــدد مــن مديــري ومســؤولي 
المشــاركة  والمؤسســات  الشــركات 
والداعمة للمســابقة، إضافــة إلى حضور 
الفرق المشــاركة وعدد من الشــخصيات 
الرياضيــة واإلعالميــة. وســيقام الحفــل 
فــي ضيافة نــادي بابكو بعوالي.  وكانت 
اللجنــة المنظمــة قــد أجــرت اســتعدادها 
للحفل منذ األســابيع الماضية من خالل 
التواصل مع شركة نفط البحرين “بابكو” 
والعمــل علــى إصــدار الكتيــب الســنوي 
والتواصل مع المســؤولين في الشركات 
مــن  وعــدد  المشــاركة  والمؤسســات 
الشــخصيات الرياضيــة. وأكملت اللجنة 
االســتعدادات  كافــة  حديًثــا  المنظمــة 
والترتيبــات مــن أجل إقامــة حفل يكون 
بحجــم الحدث وبما يتناســب مع عراقة 

العــام  فــي  انطلقــت  التــي  المســابقة 
1981، وجاءت لتشــكل إضافة ومواكبة 
المملكــة. ومــن  فــي  الرياضيــة  للحركــة 
المقــّرر أن يبــدأ الحفــل بكلمة إلى رئيس 
اللجنــة مــازن العمــران، ومــن ثــم تكريــم 
الشــركات والمؤسســات الراعيــة، وبعــد 
وأصحــاب  الفائــزة  الفــرق  تكريــم  ذلــك 
المراكز الشرفية، باإلضافة لمنح الجوائز 
الفرديــة، وتكريــم راعــي الحفــل وعــدد 
وأخيــًرا  الرياضيــة.  الشــخصيات  مــن 
يتــم االحتفــاء بالفرق المشــاركة بالغبقة 
الرمضانيــة وأثناء ذلــك يقوم المنظمون 
بالســحب على عــدد من الجوائــز القيمة 
والمعنويــة برعايــة عــدد مــن الشــركات 

والمؤسسات كما جرت العادة.

“الشركات الكروية” تقيم حفلها السنوي اليوم

أكــد عضــو مجلــس إدارة االتحاد البحرينــي للكرة الطائــرة، رئيس مجلس 
الكرة الطائرة الشاطئية محمد الفردان أن المدرب الوطني علي جعفر هو 

المرشح لقيادة منتخب الشواطئ للرجال في الفترة المقبلة.
وأضــاف الفــردان لـــ “البــالد ســبورت” أن مجلــس الشــواطئ جــدد الثقــة 
بالمدرب علي جعفر لتولي قيادة منتخب الشــواطئ خالل االســتحقاقات 
القادمــة عطفــا علــى ما يتمتع به من خبرة ودارية وتخصص من شــأنه أن 
يســهم فــي تحقيــق تطلعات المجلــس واالرتقاء بمســيرة المنتخــب، الفتا 
النظر إلى أن مجلس الشــواطئ رفع اســم المدرب بانتظار المصادقة عليه 

في اجتماع مجلس اإلدارة القادم لالتحاد العتماده رسميا.
وأوضح الفردان أن علي جعفر يعتبر الخيار الطبيعي والمنطقي باعتباره 
أحــد أبــرز المدربيــن المتخصصيــن والعارفيــن بخبايــا لعبــة الكــرة الطائرة 
الشــاطئية، كمــا أنــه يتابــع الالعبين باســتمرار وجهــوده وبصماته واضحة 
على مدار الســنوات الماضية في لعبة الشــواطئ، مشــيرا إلى أنه في حال 
اعتماده، فإنه سيستأنف عمله ابتداء من الشهر المقبل، أي بعد عيد الفطر 
لإلشــراف علــى مســابقتي دوري فئــة الرجــال والناشــئين واختيــار أفضــل 

العناصر؛ لضمهم إلى المنتخب األول بناء على مستوياتهم في الدوري.
وذكــر الفــردان أن المجلــس اســتعرض كذلك عــدة خيارات متاحة إلســناد 
مهمــة قيــادة منتخــب الناشــئين ألحــد المدربيــن الوطنييــن لتأهيــل وجــه 
جديــد صاعــد فــي اللعبة وذلــك بعد الحصــول على موافقــة مجلس إدارة 

االتحاد.

وتنتظــر منتخــب الشــواطئ للرجــال هــذا العــام المشــاركة فــي البطولــة 
العربيــة التــي مــن المؤمــل أن تقــام بشــهر أغســطس المقبــل في ســلطنة 
عمــان، فيمــا لــم يتم اإلعالن عمــا إذا كان االتحاد العربي ســينظم بطولة 
عربيــة علــى مســتوى الناشــئين رغــم موافقــة االتحــاد علــى اســتحداث 
بطولــة لفئــة الناشــئين ألول مــرة بنــاء علــى مقتــرح رفــع مــن االتحــاد 

البحريني للكرة الطائرة.
يذكــر أن آخــر مشــاركة لمنتخــب الرجــال للشــواطئ كانــت فــي بطولــة 
المنتخبــات العربيــة الســابعة التــي أقيمــت فــي مدينــة أغاديــر المغربيــة 
العام الماضي 2018، وحقق فيها منتخب البحرين )أ( المكون من محمد 
يعقــوب وعلــي مرهــون المركــز الثانــي ومنتخــب )ب( المكــون مــن أيمن 

هرونة وناصر عنان المركز الرابع.

تكريم علي جعفر بعد عودته من البطولة العربية العام الماضي

ترشـــيح مـــدرب جديـــد لقيـــادة منتخـــب الناشـــئين
علي جعفر مدربا لمنتخب شواطئ الطائرة
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بــرز النجــم أحمــد أمــان وقــاد فريقــه عــذاري 
لتحقيــق انتصــار غــال علــى فريــق بابا ســيتي 
بثالثــة أهــداف لهدفين في بطولة نادي النســر 
الذهبــي الرمضانيــة الرابعــة لكــرة القــدم التــي 
ُتقــام تحــت رعايــة الشــيخ علــي بــن خليفة آل 

خليفة رئيس االتحاد البحريني لكرة القدم.
 وتألــق أمــان وســجل أهــداف فريقــه الثالثــة 
محمــود  بابــا  لفريــق  ســجل  فيمــا  )هاتريــك(، 
عبدالرحمــن ورائــد بابــا، وتغلــب دروع النجوم 
علــى شــباب المحــرق بنفــس النتيجــة وســجل 
للــدروع كميل مرهون )هدفين( وأحمد منصور 
وللمحــرق أحمــد نســيم وعبدالرحمــن مذكــور، 
وتخلــف فريــق النائــب أحمــد بــن ســلوم أمــام 
العكــر، وحقق حامل اللقــب نظارات عمار فوًزا 
كاسًحا على سوبر سوكر بثمانية أهداف نظيفة 
أهــداف   4 المتألــق علــي مفتــاح  جــاءت عبــر 
)هدفيــن(  مفتــاح  وصــادق  هاتريــك(،  )ســوبر 
وحسين الحيلة وعلي عيسى، وبنتيجة كبيرة 
قوامها ســتة أهداف لهدفين تغلب فريق إثمار 

علــى النســر الذهبــي A، وســجل للفائــز يونــس 
علــي 3 أهــداف )هاتريــك( وعلــي رحمــة وعلي 
مجيد وعبدهللا جاســم وللخاسر راشد يوسف 
وســلمان محمــد، وتعــادل النســر الذهبي B مع 
النجــوم بهــدف لكليهمــا، ســجل للنســر محمــد 
المباريــات  أدار  أحمــد وللنجــوم علــي حســن، 
ناصــر  وعبدالحميــد  عمــر  محمــد  ســليمان 
وهاني أحمد وأشــرف عليهــا محمد عبدالرزاق 
المطاوعــة  جاســم  البطولــة  مديــر  وبمتابعــة 

ورئيس اللجنة الفنية عبدالرزاق قمبر.

فــي  مباريــات   6 األربعــاء  اليــوم  وُتقــام   
وذلــك  التمهيــدي  للــدور  األخيــر  قبــل  اليــوم 
علــى مالعــب نــادي النســر الذهبــي بســلماباد، 
فســيلتقي الســاعة 9 ســوبر ســوكر مــع الحجر 
مــع  أبوصيبــع  شــباب  مركــز  وكذلــك  والقــدم 
يلعــب   9:45 والســاعة  الذهبيــة،  النجــوم 
 A بلوغرانــا مــع التعــاون وأيًضا النســر الذهبي
مــع الحــرم، والســاعة 10:30 يتواجــه الخليــج 
مــع فريــق النائب بن ســلوم والنجوم مع فريق 

خدمات لؤي للسيارات.

تتواصــل منافســات الــدور التمهيــدي للبطولــة الرمضانيــة لكــرة 
القدم للضباط الرابعة والمقامة تحت رعاية سمو النقيب الشيخ 
محمــد بــن ســلمان آل خليفــة بالمدفعيــة الملكيــة، حيث شــهدت 
المجموعــة الثانيــة خــالل مباريات الجولــة الثانيــة التي أجريت 
يوم االثنين 13 مايو 2019م فوًزا عريًضا لسالح البحرية الملكي 
البحرينــي علــى معســكر المحــرق الغريــق بنتيجة عشــرة أهداف 
دون رد، وقــد أحــرز األهــداف كل مــن الالعبيــن عمــر الدوســري 
هدفيــن، وعمر الزايــد هدفين، وإبراهيم المناعــي هدفين، وعلي 
إبراهيــم ومحمد احمد وعبدالرحمن الدوســري وعبدهللا الجودر 
هدف لكل منهم، وأحرز الالعب عمر عبدهللا الدوسري من سالح 

البحرية الملكي البحريني لقب أفضل العب في المباراة. 
 وفي المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة التي شهدت تنافًسا 
ــا ونديــة فــي مجرياتها، نجح فريــق الكتيبة الخاصــة بالفوز  قويًّ
علــى فريــق القــوة الخاصــة الملكيــة بنتيجــة 4 أهــداف مقابــل 
هدفيــن، حيــث حقــق أهــداف فريــق الكتيبــة الخاصــة كل مــن 
الالعــب محمــد النجــدي 3 أهــداف والالعــب عبــدهللا بــن خليفة 
آل خليفــة هــدف واحد، فيمــا أحرز أهداف فريــق القوة الخاصة 

الملكيــة الالعبيــن محمــد النعيمــي، وعبــدهللا طامي، وفــاز بلقب 
أفضــل العــب فــي المبــاراة العــب فريــق الكتيبة الخاصــة محمد 

النجدي.
 وبهــذه النتيجــة بعــد الجولــة الثانيــة يتصــدر ســالح البحريــة 
الملكي البحريني المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، ويليه فريق 
الكتيبــة الخاصــة بنفــس الرصيــد بفــارق األهــداف، فيمــا يحتــل 
المركز الثالث فريق القوة الخاصة الملكية والرابع فريق معسكر 

المحرق بدون نقاط.

تختتــم اليــوم األربعــاء، منافســات دور المجموعات لكأس النخبة لكرة القدم للموســم الرياضــي 2019-2018، وذلك بإقامة 
لقاءين عند 9.30 مساء.

يلعب الحد مع الرفاع على االستاد الوطني ضمن المجموعة األولى، 
والرفــاع الشــرقي مــع المنامة على اســتاد الشــيخ علي بــن محمد آل 

خليفة ضمن المجموعة الثانية.
وكان فريــق المحــرق ضمــن التأهــل لنصــف النهائــي عــن المجموعــة 

األولــى، إذ بقيت البطاقــة الثانية بين الحد والرفاع، فيما 
حســم الرفــاع الشــرقي والمنامــة بطاقتــي المجموعــة 
المتصــدر  هويــة  لتحديــد  اليــوم  ولقاءهمــا  الثانيــة، 

والوصيف.
ويشــير ترتيب المجموعة األولى إلى صدارة المحرق 
برصيــد 4 نقــاط، ثــم الحــد نقطــة والرفــاع أخيــرا بــال 
الرفــاع  فيتصدرهــا  الثانيــة  المجموعــة  أمــا  نقــاط، 
الشــرقي والمنامــة برصيــد 3 نقــاط لــكل واحــد منهما، 

فيمــا النجمــة أنهــى مبارياته بال نقاط فــي المركز األخير 

للمجموعة.
وبالعــودة إلــى مبــاراة اليــوم األولــى، فــإن الحــد يدخــل بتشــكيلته 
الكاملــة بقيــادة المــدرب موســى مبارك، فيمــا الرفاع مــن المتوقع أن 
يشــارك بمزيج أغلبه من العناصر الشــبابية كما في لقاءه األول أمام 

المحرق، وذلك تحت قيادة المدرب علي عاشور.
وفــي المبــاراة الثانيــة، يســعى الفريقــان لتحقيــق فوز 
يتزعــم بــه المجموعة، فــي حين أن التعادل سيحســم 

الصدارة للرفاع الشرقي بفارق األهداف.
يقود الرفاع الشــرقي المدرب اإلســباني بيدرو جوميز 
كارمونــا، فيمــا يقــود المنامــة المــدرب الوطنــي محمد 

الشمالن.
وتقــام مباريــات نصــف النهائــي يوم 18 مايــو الجاري، 

فيما المباراة النهائية يوم 21 مايو أيضا.

B فريق النسر الذهبي

اليــوم 6 مباريات في اليــوم قبل األخير للــدور التمهيدي

ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الضباط الرمضانية لكرة القدم الثالثـــة الجولـــة  ضمـــن  لقاءيـــن  بإقامـــة  اليـــوم 

أمان يتألق في بطولة النسر الذهبي الرمضانية

سالح البحرية الملكي يغرق معسكر المحرق بالعشرة ختام دور المجموعات لكأس النخبة الكروي

دورة مدربي الريشة

مدربــي  وصقــل  إلعــداد  الفنيــة  الــدورة  انطلقــت 
الريشــة الطائــرة، والتــي تقام بالتعــاون بين اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة واالتحــاد البحرينــي للريشــة 
لغايــة   12 مــن  الفتــرة  فــي  واإلســكواش  الطائــرة 
18 مايــو الجــاري وذلــك بدعــم من لجنــة التضامن 

األولمبي.
ويحاضــر في الدورة المدرب البحريني والمحاضر 
الدولــي جعفــر إبراهيم بتكليف من االتحاد الدولي 
للريشــة الطائرة واإلســكواش، ,يشــارك في الدورة 
20 دارســا مــن كال الجنســين. وتقــام الــدورة علــى 
مدينــة  بمنطقــة  الرياضيــة  خليفــة  مدينــة  صالــة 

عيسى، وتشمل جانبا نظريا وعمليا.
ويشــرف علــى إقامــة هذه الــدورة دائــرة العالقات 
العربيــة والدوليــة باللجنــة األولمبيــة، وذلــك فــي 
إطــار حــرص اللجنــة األولمبية علــى توجيه برامج 
التضامــن األولمبي إلــى االتحادات الرياضية كافة؛ 
لإلســهام في صقل وتطوير وتأهيل الكوادر الفنية 

واإلدارية التابعة لها.

ضاحية السيف - اللجنة األولمبية

أيمن المؤيد

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

اللجنة اإلعالمية

حسن علي

أحمد مهدي



فــاز فريــق مطعــم “هــال بالخميــس” على فريــق القيــدوم لأليدي العاملــة بثالثة 
أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دورة السقية الرمضانية.

ورغم تقدم فريق القيدوم بالهدف األول الذي سجله الالعب الفذ أحمد سلمان 
المال في الشوط األول، إال أن فريق هال بالخميس تمّكن من العودة في الشوط 
الثانــي وســجل ثالثــة أهــداف متتاليــة أحرزها كل مــن صادق العســبول وتاله 
محمــود القيــدوم وهــدف الفــوز عــن طريــق الالعــب علــى مهــدي. أدار المباراة 

الحكم عقيل حسن وقد أنذر كال من أحمد القيدوم وسعيد أمان.
 وفى نهاية المباراة قّدم رئيس اللجنة المنظمة جائزة أفضل العب في المباراة 

التي حاز عليها الالعب حسين الصيرفي من فريق مطعم هال بالخميس.
 وفي مباريات اليوم، يلتقى فريق صالة كالســيك الرياضية وفريق شــركة آل 
نــوح مــن المجموعــة األولى فــي تمام الســاعة 4:45 دقيقة على ملعب الســقية 

بالسلمانية.

أقامــت إدارة التربيــة الرياضيــة والكشــفية والمرشــدات بــوزارة 
التربيــة والتعليــم، الحفــل الختامــي لمنافســات بطولــة الجمبــاز 
لمدارس البنات في مراحلها المختلفة، إذ قام مدير اإلدارة عصام 
عبــدهللا بتتويــج المــدارس الفائــزة وتســليمهم كــؤوس البطولــة 
والميداليــات الملونــة، وبحضــور رئيــس قســم التربيــة الرياضيــة 
نادر جمالي ورئيس مجموعة المسابقات عبدهللا العباسي، إذ حل 
فــي المركز األول بالنســبة للمدارس الثانوية فريق مدرســة النور، 
وجــاء فــي المركز الثانــي فريق االســتقالل، ومدرســة أميمة بنت 
النعمــان فــي المركز الثالــث، بينما في المرحلــة اإلعدادية حصلت 
مدرســة عالي على المركز األول، تلتها مدرســة أم القرى وبعدهما 
مدرســة القيروان، بينما في االبتدائي فقد ظفرت مدرســة نسيبة 
بنــت كعــب بالمركز األول وكأس البطولة، وجاءت مدرســة صفية 

بنــت عبدالمطلــب فــي المركز الثانــي وفريق مدرســة فاطمة بنت 
الخطاب ثالًثا.

تتويج أبطال الجمباز لمدارس البنات“هال بالخميس” يهزم القيدوم بدورة السقية

أكــد نائــب رئيــس االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائــرة، جهــاد خلفــان أن االتحاد 
البحريني سيدعم أي مرشح عربي لرئاسة االتحاد اآلسيوي للكرة الطائرة في 

االنتخابات القادمة المقرر لها أن تقام العام المقبل 2020م.

 وأضاف خلفان الذي يشــغل عضوية 
االتحــاد اآلســيوي لـــ “البالد ســبورت” 
بــأن الرئيس الحالي الســعودي صالح 
بن ناصر لم يعلن عن تجديد ترشحه 
لمنصــب الرئاســة أو االبتعــاد، مؤكــًدا 
الكويتــي  الحالــي  الرئيــس  نائــب  أن 
نفســه  يرّشــح  ربمــا  حمــزة  عيســى 
للرئاســة فــي حــال عــزوف بــن صالح 
جميــع  فــإن  وحينهــا  الترشــح  عــن 
االتحادات العربية ومن بينها االتحاد 
يكــون  حتــى  ســتدعمه  البحرينــي 
منصــب الرئيــس لصالــح المجموعــة 

العربية.
 وكان صالــح بــن ناصــر أكــد لـــ “البالد 
ســبورت” أثنــاء تواجده فــي المملكة 
بحضور منافسات البطولة اآلسيوية 
تحت 20 عاًما الصيف الماضي أنه لم 

ا بشــأن الترشــح من  يتخذ قراًرا نهائيًّ
عدمه، ولكنــه في الوقت ذاته يرغب 
الراحــة  إلــى  والخلــود  االبتعــاد  فــي 
وعندما يحين موعد االنتخابات لكل 

حادث حديث.
العربيــة  الــدول  أن  خلفــان  وذكــر   
تشّكل نسبة قليلة من إجمالي الدول 
األعضاء في االتحاد اآلسيوي والبالغ 
الكفــاءات  أن  إال  دولــة   65 عددهــا 
العربية استطاعت أن تثبت جدارتها 
الماضيــة مــن عمــر  الســنوات  خــالل 
االتحــاد ســواء على منصب الرئاســة 
أو عضويــة اللجنــة التنفيذية وكذلك 
والوطــن  اللجــان  وعضويــة  رئاســة 
العربــي يزخر بالكفاءات القادرة على 

إدارة االتحاد بالصورة المطلوبة.
 وعلــى صعيد آخر، نفى خلفان تقّدم 

أي دولــة بطلب احتضان مقر االتحاد 
العربــي للكــرة الطائــرة، مؤكــًدا حالــة 
االنســجام والتوافق بين أســرة الكرة 
الطائــرة العربيــة بقيــادة الشــيخ علي 

بن محمد آل خليفة.
وأضــاف خلفــان أن مملكــة البحريــن 

كانــت ومــا زالت تقــدم الدعــم الكبير 
لمقــر االتحــاد العربــي للكــرة الطائــرة 
ا،  ولوجســتيًّ ــا  وماديًّ ــا  وفنيًّ ــا  إداريًّ
وقــد نجحــت فــي الوصــول باالتحاد 
إلــى مكانــة مرموقــة مقارنــة بباقــي 
االتحــادات العربية في ظــل ديمومة 

مســتوى  علــى  وبرامجــه  أنشــطته 
األندية والمنتخبات والجهود الكبيرة 
التنفيذيــة  اللجنــة  بهــا  تقــوم  التــي 
االتحــادات  وســائر  العامــة  واألمانــة 

األعضاء.
إال  اإلمكانيــات  قلــة  “رغــم  وأضــاف 

توقــف  أن  اســتطاعت  البحريــن  أن 
فــي  ليكــون  رجليــه  علــى  االتحــاد 
مصاف االتحــادات العربية المتقدمة 
األرقــام  تثبتــه  مــا  وهــو  والرائــدة 
والشــواهد في ظل استمرار بطوالتنا 

ا..”. سنويًّ

ــر ــاصـ ــح بـــــن نـ ــ ــالـ ــ ــال ابــــتــــعــــاد صـ ــ ــحـ ــ ــزة بـ ــ ــمـ ــ مــــســــانــــدة عـــيـــســـى حـ

خلفان: ندعم الكوادر العربية لرئاسة اآلسيوي

ورشة عمل عن قانون العقوبات والتدابير البديلة
عســـكر: لتحديـــد البرامـــج التأهيليـــة والبيئـــة المناســـبة للمحكـــوم عليهـــم

وّجــه األميــن العــام للمجلــس األعلــى للشــباب 
آل  إبراهيــم  بــن  ســلمان  الشــيخ  والرياضــة 
خليفــة األمانــة العامــة للمجلــس لعقــد ورشــة 
عمــل حول قانــون العقوبات والتدابيــر البديلة 
إلشــراك قطاعي الشــباب والرياضــة في توفير 
الفــرص البديلة بهذين القطاعيــن وذلك تنفيًذا 
للتوجيهــات الملكية الســامية للمحكــوم عليهم 
فــي قضايــا الجنــح البســيطة والقضايــا المالية 
وإلتاحــة المجــال أمــام المحكــوم عليــه لتأديــة 
عقوبــات بديلة تســاهم في إصالحــه وإدماجه 
من جديد في المجتمع لما في ذلك من تحقيق 

المنفعة للصالح العام. 
وقــال األمين العــام المســاعد بالمجلس األعلى 
للشــباب والرياضــة عبدالرحمــن عســكر خــالل 
العامــة  األمانــة  نظمتهــا  التــي  العمــل  ورشــة 
بالمجلــس األعلى للشــباب والرياضــة بالتعاون 
مع وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف 
بأن المجلس ســوف يقوم بدارســة مســتفيضة 

لعــدد مــن الوظائف التي تتناســب مع األهداف 
الســامية للرياضة والميثــاق األولمبي، ومن ثم 
التنسيق مع الجهات الرياضية األخرى لتحديد 
البرامــج التأهيلية والتي توفر البيئة المناســبة 
المجتمــع  خدمــة  بهــدف  عليهــم  للمحكــوم 

البحريني والرياضة بشكل عام.
 وأشــاد عســكر بالــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه 
وزارة العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف 
لتطبيــق القانــون وآليــة تنفيــذه المتبعــة والتي 

تســهم فــي زيــادة عــدد البرامــج الحاليــة التــي 
يتم تنفيذها.

 هذا، وقد قّدم وائل أنيس أحمد القائم بأعمال 
القانونــي  والتنســيق  البحــث  وحــدة  رئيــس 
بــوزارة العدل والشــؤون اإلســالمية واألوقاف 
عرًضا حــول قانون العقوبات والتدابير البديلة 
وآليات تنفيذه في ضوء القرارات المنظمة له.
الخيــارات بشــأن  إلــى أهميــة توســيع   ولفــت 
خدمــة  وأعمــال  والتدريــب  التأهيــل  برامــج 

المجتمــع، وبما يكفل التطبيق الفعال للعقوبات 
إصــالح  إلــى  تهــدف  التــي  المقــررة،  البديلــة 
المحكوم عليهم ومســاعدتهم في إعادة الدمج 

االجتماعي.
قانونيــة  منظومــة  وجــود  إلــى  وائــل  وأشــار   
وإجرائيــة متكاملــة تعنــى بتطبيــق العقوبــات 
والتدابيــر البديلــة فــي جميــع مراحلهــا، مؤكًدا 
أهمية دور المشــرفين بجهات العمل في عملية 

تقييم المحكوم عليهم بتنفيذ عقوبات بديلة.

جانب من الورشة وائل أنيس خالل الورشة

جهاد خلفانعيسى حمزة
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تأهل الفارس البحريني المتألق عدنان العلوي لبطولة أوروبا لقفز الحواجز خالل شــهر أغســطس المقبل بروتردام الهولدنية والمؤهلة 
ألولمبياد طوكيو 2020 بعدما تألق في مسابقة جائزة رولكس الكبرى والمصنفة ذات الخمس نجوم، والتي بلغ ارتفاع حواجزها حتى 
160 ســم، حيــث أنهــى العلــوي هــذه المســابقة بزمن بلــغ 81.34 ثانية وأربعة أخطــاء كانت كافية لتؤهلــه لبطولة أوروبــا لقفز الحواجز 

القادمة.

وبهــذه المناســبة، أعــرب الفــارس 
عــن  العلــوي  عدنــان  المتميــز 
المشــرف  للظهــور  ســعادته  بالــغ 
قفــز  ومســابقات  منافســات  فــي 
أن  العلــوي  وأكــد  الحواجــز، 
الملــك  جاللــة  وحضــور  تشــريف 
وحافــزا  دفعــة  أعطــاه  للبطولــة 
معنويــا كبيــرا؛ من أجــل مضاعفة 
العطــاء وتحقيــق أفضــل النتائــج 
وتشريف المملكة في هذا المحفل 
الرياضــي الدولــي الضخــم، ووعد 
العلــوي بمواصلــة طريــق العطــاء 

باســم  النتائــج  أفضــل  وتحقيــق 
البحريــن؛ مــن أجــل رفــع  مملكــة 
علمهــا عاليــا خفاقــا فــي مختلــف 
قفــز  مســابقات  فــي  مشــاركاته 
الحواجــز الدوليــة والعالميــة، كما 
أثنــى على الدعم الكبير من ممثل 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة 
وشــؤون الشــباب رئيس المجلس 
للشــباب والرياضــة قائــد  األعلــى 
ســمو  للقــدرة  الملكــي  الفريــق 
الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة، 
المجلــس  لرئيــس  والنائــب األول 

األعلــى للشــباب والرياضة رئيس 
اللجنة األولمبية البحرينية رئيس 
االتحــاد البحرينــي أللعــاب القوى 
ســمو  الخالديــة  إســطبالت  قائــد 
الشــيخ خالــد بن حمــد آل خليفة، 
ورئيس االتحاد الملكي للفروسية 
الشــيخ  ســمو  القــدرة  وســباقات 

فيصل بن راشد آل خليفة.
 وكان الفــارس العلــوي قــد قــدم 
مســابقات  فــي  متميــزا  مســتوى 
مهرجــان  ضمــن  الحواجــز  قفــز 
ويندســور للفروسية، حيث شارك 

نجــوم  الخمــس  مســابقات  فــي 
Ma�  وشــارك أيضــا فــي مســابقة
nama stake الرتفــاع 145 ســم، 
وكان  التمايــز،  لجولــة  وتأهــل 
العلــوي حاضرا في مســابقة كأس 
جاللــة الملــك، والتــي بلــغ ارتفــاع 
حواجزهــا 155 ســم وبيــن نخبــة 
من فرســان العالم مقدما مســتوى 
رائعا وأداء مميزا عكس من خالل 
الفروســية  رياضــة  تطــور  مــدى 

وقفز الحواجز خصوصا.
 ويعتبــر الفــارس عدنــان العلــوي 

من خير الفرســان البحرينيين في 
رياضــة قفــز الحواجــز مقيــم فــي 
ألمانيــا منــذ العــام 2013 ويمتلــك 
مدرســة لتدريــب وتعليــم رياضــة 
بالمشــاركة  ويحــرص  الفروســية، 
قفــز  وبطــوالت  مســابقات  فــي 

الحواجز فــي دول أوروبا، وحقق 
المتميــزة،  النتائــج  مــن  العديــد 
ويســعى فــي مشــواره؛ مــن أجــل 
ورفــع  البحريــن  مملكــة  تشــريف 
أفضــل  وتحقيــق  عاليــا  علمهــا 
النتائج لها، حيث يشارك في هذه 
البطــوالت إلــى جانــب نخبــة مــن 
فرســان وفارســات العالم وأبطال 

رياضة القفز.

لندن - المكتب اإلعالمي

العلوي إلى بطولة أوروبا المؤهلة ألولمبياد 2020

الفارس عدنان العلوي

لقطة من المباريات الدورة

تتويج مدرسة النور الثانوية 

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليمالمنامة - السقية

حسن علي

االتحاد االبحريني للسباحة - المركز اإلعالمي

المجبــل  محمــد  للســباحة  البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس  رئيــس  تــرأس 
االجتمــاع الــدوري الســابع لمجلس إدارة االتحاد والــذي عقد في مقر االتحاد 

مساء يوم أمس األول.

 وفــي بدايــة االجتماع، رّحب رئيس 
مجلــس  بأعضــاء  اإلدارة  مجلــس 
اإلدارة، مثمًنــا الجهود التي يبذلونها 

خدمة للرياضة البحرينية.
محضــر  المجتمعــون  واعتمــد 
تتــم  أن  قبــل  الســابق  االجتمــاع 
علــى  المدرجــة  المواضيــع  مناقشــة 
جــدول أعمال االجتمــاع، وقد وافق 
مــع  التعاقــد  علــى  اإلدارة  مجلــس 
مدربــة إيطالية مــن أجل تطوير فئة 
النســاء  تدريــب  وبرامــج  المواهــب 
فضــال عــن برامــج التدريــب للفتــرة 

الصباحية.
وقــّرر مجلــس اإلدارة تشــكيل لجنة 
برئاســة عضو مجلس اإلدارة وســام 
تصــور  إعــداد  أجــل  مــن  الطيــب 

النطالقة الدوري البحريني للسباحة 
والمزمــع إقامتــه فــي شــهر ســبتمبر 
مــن العــام الجاري، كما قــّرر المجلس 
التعاقد مع خبير فني للقيام بتطوير 

المنظومة الفنية لالتحاد.
الموافقــة  تمــت  آخــر،  جانــب  مــن   
ســباحين  أربعــة  ابتعــاث  علــى 
فــي  لهــم  تدريبــي  معســكر  وإقامــة 
الواليــات المتحدة األميركية تمهيًدا 
وقــّرر  أولمبييــن،  أبطــاالً  إلعدادهــم 
المجلــس عمل الترتيبات والتنســيق 
خارجــي  تدريبــي  معســكر  إلقامــة 
المملكــة  فــي  الوطنــي  للمنتخــب 

العربية السعودية. 
صّرح بذلك أمين السر العام لالتحاد 
البحريني للسباحة أحمد عبدالغفار.

ابتعاث 4 سباحين لمعسكر أميركا

تشريف وحضور 
جاللة الملك الدافع 

األكبر لتحقيق 
أفضل النتائج
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عقــدت لجنــة الدارتس ب االتحاد البحريني للبليادر والســنوكر اجتماعها األول برئاســة اللجنة 
وعضــو مجلــس اإلدارة عــارف مراد وحضور مديــر االتحاد أحمد مبارك وعــدد من الالعبين، 

والذي عقد مساء يوم األحد بمقر اللجنة األولمبية في ضاحية السيف. 

 وفــي البدايــة، رحــب عــارف مــراد بالحضور 
ونقــل لهم تحيــات رئيس االتحــاد البحريني 
ســعيد  د.  والدارتــس  والســنوكر  للبليــادر 
اليمانــي، وأثنــى علــى مباركــة ممثــل جاللــة 
الشــباب  الخيريــة وشــؤون  لألعمــال  الملــك 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بوجود 
لعبــة الدارتس رســميا من ضمــن األلعاب في 
بقيــادة  ستشــرق  والتــي  األولمبيــة،  اللجنــة 
وحنكة رئيس اللجنة األولمبية ســمو الشــيخ 
ســيكمل  الــذي  خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد 
تــم  حيــث  باإلنجــازات،  الحافلــة  المســيرة 
اســتعراض العديــد مــن المواضيــع المدرجــة 
اللوائــح  وأبرزهــا  االجتمــاع  جــدول  علــى 
والقوانيــن للمســابقات المحليــة )التصنيفية( 
وكيفيــة احتســاب النقــاط والتصنيــف العــام 
لالعبين، وأيضا الكشف عن رزنامة الدارتس 
أولــى  تنطلــق  أن  والمفتــرض   2019 للعــام 
أنشــطتها فــي يونيــو المقبــل عبــر تصنيفيــة 
الرجــال وأيضــا هنــاك بطولــة العيــد الوطنــي 
بشــهر ديســمبر والبطولة المفتوحة للدارتس 
فــي نوفمبر وبطوالت أخرى. كما تم التطرق 
اختيــار  وكيفيــة  الخارجيــة  للمشــاركات 
الالعبيــن لتمثيل مملكــة البحرين وخصوصا 
“األحمــر”  بانتظــار  عالميــة  بطولــة  هنــاك  أن 
متمثلــة فــي بطولــة العالــم فــي شــهر أكتوبر 
المقبــل فــي رومانيــا. وأيضــا الحديــث عــن 
إســتراتيجية وأهــداف االتحــاد لهــذه اللعبة، 
ومــن ضمنهــا بنــاء فريــق للســيدات وأيضــا 
تكويــن مجموعــة ناشــئة لهــذه اللعبــة حتــى 

تكون نواة المستقبل. 
بيــن  مختلفــة  مناقشــات  االجتمــاع  وشــهد 

الالعبيــن ولجنــة الدارتــس حول آليــة العمل 
مقترحــات  تقديــم  مــع  المقبلــة  الفتــرة  فــي 
اللعبــة  انتشــار  وأفــكار تطويريــة تعــزز مــن 

وترفع من شأنها محليا.
مــن جانبه، بين رئيــس لجنة الدارتس عارف 
مراد أن القصد من هذا االجتماع هو االلتقاء 
بالالعبيــن وتعريفهم بأعضاء لجنة الدارتس 
الداخليــة  الالئحــة  وتبيــان  تشــكلت،  التــي 
وذلــك  والتصنيفيــة  للمســابقات  الموجــودة 
بحسب ما هو معمول به في االتحاد الدولي 
للعبة الدارتس، وسيتم تطبيقه في البحرين، 
برامــج  مــن  ينتظرهــم  مــا  علــى  واطالعهــم 
وفعاليات قادمة؛ لطرح الشــفافية الموجودة 
اإلســتراتيجية  لهــذه  شــركاء  ويكونــون 
وداعميــن لهذه اللعبة، إضافة االســتفادة من 

خبراتهم وإمكاناتهم وقدراتهم الفنية”.
الدارتــس  لعبــة  إشــهار  أن  عــارف  ووضــح   

وتشكيل لجنتها، تحقق بعدما رصدت اللجنة 
األولمبية البحرينية عن كثب وجود شريحة 
البحريــن  مملكــة  فــي  الشــباب  مــن  كبيــرة 
يلعبــون ويعشــقون هــذه اللعبة ويمارســونها 
األماكــن،  مختلــف  فــي  احترافيــة  بصــورة 
وتــم إضافتهــا  أكثــر  لتنظيــم  وأنهــا تحتــاج 
هــذه  باعتبــار  والســنوكر،  البليــارد  التحــاد 

األلعــاب “إســتراتيجية ذهنيــة”، تعتمــد علــى 
الفكــر والتركيــز وكل هــذه العوامل موجودة 
ومشــتركة بينهــم، مؤكدا أن أعضــاء االتحاد 
الســابقين  والســنوكر  للبليــارد  البحرينــي 
والحاليين، يشــكلون فريقا متكامال، يسعون 
دائما للعمل وتقديم المزيد من خطط وأفكار 
بنــاءة تطويرية لأللعاب الثالثة، ودون شــك 

خبرتهــم  مــن  المنتظــرة  الفائــدة  ســنجني 
لتشــكيل لعبة الدارتس ونشــرها في الوســط 
الرياضــي وتفعيل المســابقات أســوة بلعبتي 

البليارد والسنوكر.
وختــم مــراد تصريحــه بتوجيــه الشــكر إلــى 
خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  وســمو 

والقائميــن باللجنة األولمبيــة، ومنهم األمين 
العــام محمــد النصــف علــى دعمهــم لالتحــاد 
لعبــة  والســنوكر، وضــم  للبليــارد  البحرينــي 
الدارتس إلى مهام مسؤولياتهم في االتحاد 
بتطويرهــا والرقــي بهــا حتــى تصــل لمرحلة 
المحافــل  فــي  البحريــن  مملكــة  تشــريف 

الدولية.

عارف مراد

لجنة الدارتس تعقد اجتماعها األول وتستعرض أبرز المواضيع
حمد بـــن  ــد  ــال خ ــادة  ــي ــق ب لــلــعــبــة  ــرق  ــش م لمستقبل  نــتــطــلــع  مـــــراد:  عــــارف 

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

حقــق فريــق بوجيــري فــوزه األول فــي بطولــة األنديــة والشــركات للســنوكر 2019 
الرمضانيــة التــي ينظمهــا االتحــاد البحرينــي للبليارد والســنوكر والدارتــس، وتقام 

منافساتها على صالة كيو إن بالمنامة. 

 وجاء فوز بوجيري على حساب فريق باربار 
الــذي نــال الخســارة األولــى لــه فــي البطولــة 
بنتيجة )0/3(، إثر فوز كل من يوســف فاضل 
علــى علــي العالــي 0/3 ومحمــد الصقــر علــى 
يحيــى حســن 1/3 وعبدالباســط عبدالخالــق 
على حســين عبدهللا 1/3. وقــدم أفراد فريق 
بوجيري فاضل وحسن وعبدالخالق مستوى 
مميز على مدى األشواط الثالثة التي لعبوها 
أمام خصومهم، وتمكنوا بجدارة واستحقاق 
لــم  باربــار  فيمــا العبــو  الخــروج منتصريــن، 
يظهــروا بالصــورة المطلوبة وكمــا كانوا عليه 
في المباراتين السابقتين، ليتلقوا الخسارة. 

 وفــي المباراة الثانية، خســر فريــق بناغاز “أ” 
أمــام فريــق الخريجيــن بنتيجــة )0/3( بعدما 
علــى حســين عبدالخالــق  ريــاض  فــاز حمــد 
0/3 وجعفــر الريــس علــى جميــل عطيــة 1/3 
وناظــم أحمــد علــى ســيد محمــد جــواد 2/3. 

وبــرزت مواجهــة ناظــم وســيدمحمد بصورة 
الجماهيريــة  المتابعــة  صعيــد  علــى  كبيــرة 
محمــد  ســيد  حــول  بعدمــا  معهــا  والتفاعــل 
تأخــره بالنتيجــة 2/0 إلــى 2/2 ليلعبا الشــوط 
الحاســم والــذي تمكــن فيــه ناظــم مــن الفــوز 
بصعوبــة بالغــة، فيمــا تمكــن ريــاض والريــس 
من تحقيق االنتصار على عبدالخالق وعطية 
والتوفيــق  الفنيــة  أفضليتهمــا  بعدمــا فرضــا 

الذي صاحب أداؤهما وتسجيل الكرات.

اليوم ختام دور المجموعات

دور  منافســات  )األربعــاء(  اليــوم  تختتــم 
لحســاب  مباراتيــن،  بإقامــة  المجموعــات 
المجموعــة األولــى يلعب بناغــاز “أ” مع نيازي 
في تمام الســاعة 8 مســاًء، وعند الســاعة 10 
يلعــب باربــار مع كيــو إن لحســاب المجموعة 

الثانية.

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

الفوز األول لبوجيري ببطولة األندية والشركات للسنوكر

جانب من المنافسات

18

صورة تجمع رئيس لجنة الدارتس والالعبين

جانب من االجتماع جانب من شرح األنظمة والقوانين

 أشــار نائــب رئيــس االتحاد البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتس منذر 
جــواد إلــى أن منافســات البطولة منذ بدايتها وحتى مــا وصلت إليه اليوم 

يسودها اإلثارة التنافسية والمفاجآت على صعيد النتائج التي تحققت. 

وقال جواد “المنافسة قوية بمعنى الكلمة 
مــن كافــة الفــرق المشــاركة فــي البطولــة 
بدليل حــدوث مفاجآت غير متوقعة أبًدا 
وتكمــن بعــدم تأهل فرق مرشــحة تمتلك 
العبيــن معروفيــن لــألدوار الثانيــة وقــد 

تجرعت الخسارة في مجموعتها”. 
 وأضــاف هــذا الحــدث يعّبــر عــن إصــرار 
وعزيمــة الفرق المشــاركة بإثبات قدراتها 
لــألدوار  والوصــول  الفنيــة  وإمكانياتهــا 
المتقدمــة، وهذا بكل تأكيد يصب لصالح 
الالعبيــن خصوًصــا واللعبــة عموًمــا التي 
كانت في الســابق تشــهد مثل هذه األمور 

وعــادت بعــد انقطــاع في الفتــرة األخيرة 
إلــى نفس المســتوى المنتظــر والذي أعاد 
الجماهيــر إلــى مكانها للمتابعــة والتفاعل 

مع المنافسات وهذا ما لم نكن نتوقعه. 
 وبيــن جــواد أن مشــاركة 10 فــرق فــي 
أن  علــى  أخــرى  داللــة  الحاليــة  البطولــة 
هنــاك اســتجابة كبيرة من ِقبل الشــركات 
واألنديــة للتواجــد وخــوض المنافســات، 
وأنهم في اتحاد اللعبة ســيحرصون على 
االهتمــام بها واســتمراريتها.  وختم منذر 
تصريحــه بالكشــف عــن نية اتحــاد اللعبة 
باســتحداث بطولتين للشــركات واألندية 

للعبتــي البليــارد والدارتــس التــي ســيتم 
الكشف عنها الحًقا. 

  بّين عضو مجلس إدارة اتحاد البليارد والســنوكر ســابًقا نزار التوبالني أن بطولة 
األندية والشركات الحالية أعادت له الذكريات ما قبل 30 عاًما والتي كانت تعتبر 

بطولة األندية والشركات أقوى المسابقات في البحرين. 

 وقــال “عميــد الســنوكر” التوبالنــي “مــا 
والشــركات  األنديــة  بطولــة  يميــز  كان 
مســتوى  أعلــى  علــى  العبيــن  وجــود 
والمنافســات قوية للغايــة، وهي مفيدة 
أكثــر مــن البطوالت الفردية بالنســبة له، 
ألنهــا تبرز مجموعة كبيرة من الالعبين، 
ويســود أجواءهــا الحمــاس على صعيد 

المتباريين والجماهير أيًضا”. 
يــرى  الحاليــة،  المنافســات  وحــول   
بــرزت  فرًقــا  هنــاك  أن  التوبالنــي 
ملفــت  بشــكل  ونتائجهــا  بمســتوياتها 
وطــالل  يوســف  خليــل  أمثــال  للنظــر 
جاســم وعبــدهللا مجيــران الــذي يعقــد 

عليهــم اآلمــال بــأن يكونــوا مــن أفضــل 
أن  وأضــاف  البحريــن.  فــي  الالعبيــن 
البطولة حتى اآلن لم يتضح من خاللها 
التكهــن  يســتطيع  وال  البطــل،  هويــة 
بذلــك بســبب تقــارب مســتويات الفرق، 
وعــدم ثبــات مســتويات العبــي الفريــق 
الواحــد، أي أنــه لو كان مع حبيب صباح 
العــب بمســتواه تماًمــا لكانــت البطولــة 

محسومة لهما. 
 ووّجــه التوبالنــي رســالة التحــاد اللعبة 
فيهــا  ينصــح  تصريحــه،  ختــام  فــي 
القاعــدة  علــى  التركيــز  المســؤولين 
الشــبابية حتــى يتكون لديهــم جيل من 

الالعبين المنافســين على المدى البعيد، 
والتكثيف من إقامة مثل هذه البطوالت 

على صعيد األندية والشركات. 

 نصح اتحاد اللعبة بالتركيز على القاعدة الشبابية  كشــف عن استحداث بطولتين للبليارد والدارتس 

 التوبالني: البطولة تعيد الذكريات 30 عاًما  جواد: أجواء تنافسية مثيرة والمفاجآت قوية 

منذر جواد

نزار التوبالني



أكدت اللجنة المنظمة لدورة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد الرمضانية الخامسة لأللعاب 
الرياضية “ناصر 12” على دعم القطاع الخاص لمختلف األنشطة والفعاليات الشبابية 
والرياضية، يســهم في تحقيق الشــراكة المجتمعية الفاعلة، وذلك بدخول بنك اإلثمار 
ضمــن رعــاة “ناصــر12” مــا يعــّزز مــن دور القطــاع الخــاص كشــريك رئيســي فــي نجاح 
العمل ودفع الشباب البحريني نحو تطوير قدراته وإمكانياته والمساهمة في االرتقاء 
باأللعــاب الرياضيــة، بمــا ينعكس ذلك علــى مواصلة الجهود الراميــة لتحقيق مزيد من 

النجاحات واإلنجازات على مستوى الحراك الشبابي والرياضي بالمملكة.

بنــك  برعايــة  المنظمــة  اللجنــة  وأشــادت 
اإلثمــار لدورة ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
الرياضيــة  لأللعــاب  الخامســة  الرمضانيــة 
“ناصــر12”، مؤكــدًة أن دخــول بنــك اإلثمــار 
كبيــرة،  إضافــة  ســيكون  الرعــاة  لقائمــة 
وستسهم في تحقيق الظهور المميز للدورة 
وســيكون لهــا المــردود اإليجابــي فــي دعم 

للمســابقة،  العــام  المســتوى  وتطويــر 
مثنيــًة علــى الــدور البــارز الذي 

يلعبه بنك اإلثمار في تأكيد 
فــي  وتواجــده  حضــوره 

دعم مختلــف الفعاليات 
والــذي  الرياضيــة، 
يعكــس حرصــه الدائــم 
علــى تحقيــق الشــراكة 
مختلــف  مــع  والتعــاون 

بمــا  الرياضيــة  الجهــات 
يســهم في تطــور الرياضة 

البحرينية.
الرئيــس  أعــرب  جهتــه،  مــن   

أحمــد  اإلثمــار  لبنــك  التنفيــذي 
عبدالرحيم عن فخره واعتزازه بانضمام 

والمســاهمين  الرعــاة  لقائمــة  اإلثمــار  بنــك 
الرمضانيــة  حمــد  بــن  ناصــر  دورة  لدعــم 
“ناصــر12”،  الرياضيــة  لأللعــاب  الخامســة 
مؤكًدا أن البنك لم يتوانى عن دعم واحدة 
مــن الــدورات البــارزة والقوية التــي تحمل 

اسم سمو الشيخ ناصر بن حمد.
 وأضــاف أن ذلــك يعكــس بشــكل واضــح 
اإلثمــار  بنــك  عليــه  يســير  الــذي  النهــج 
للشــركات  الحقيقــي  الــدور  تفعيــل  فــي 
والمؤسســات الخاصــة والبنــوك للمشــاركة 
فــي دعــم الفعاليــات الرياضيــة، بمــا يســهم 
في تنفيذ رؤية ممثل جاللة الملك لألعمال 
الخيرية وشــؤون الشــباب رئيــس المجلس 
الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
تحقيــق  فــي  خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
رســمها  التــي  الرؤيــة  وتطلعــات  أهــداف 
ســموه للرياضــة البحرينيــة والنهــوض بهــا 

على جميع المستويات.
الرعايــة  تقديــم  أن  عبدالرحيــم  وأوضــح 
مــع  التفاعــل  مــن  نابــع  ناصــر12،  لــدورة 
توجيهــات ورؤيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمد آل خليفة لتطوير الرياضة والدفع بها 
نحو مزيد من النجاحات، مقدًرا في الوقت 
ذاتــه الجهــود التــي يبذلهــا جميــع القائمين 
التنظيميــة  الجوانــب  فــي  الــدورة  علــى 

واإلدارية.

بـ 7 نقاط.. ويننغ والزعيم إلى 
الثمانية

 بلغ فريقا ويننغ والزعيم الدور ربع النهائي 
لمنافســات دورة “ناصــر12” عبــر مباراتــي 
الجولة الثالثة للبطولة التي أقيمت مساء 
االثنيــن، حيــث ويننــغ فــوًزا ســاحًقا علــى 
حســاب فريــق فــور إيفــر بنتيجة 6 
أهــداف مقابــل ال شــيء، وقــد 
تناوب على تسجيل أهداف 
المبــاراة كل من المحترف 
صامويــل  البرازيلــي 
مــن  أحدهمــا  هدفيــن 
ومحمــد  جــزاء  ركلــة 
هدفيــن  عبدالكريــم 
لــكل مــن محمــد  وهــدف 
بــن فصــال ومحمــد ســعد، 
وبهــذه النتيجــة تأهــل فريق 
أن  بعــد  الثمانيــة  لــدور  ويننــغ 
رفــع رصيــده إلــى النقطة الســابعة 
فــي صدارة المجموعة، فيما غادر فور 
إيفــر البطولــة بعــد أن ظــل علــى رصيــده 

السابق بنقطة واحدة.
أمــا فريــق الزعيــم فإنــه حقــق فــوًزا علــى 
رد،  دون  بهــدف  نومــاس  فريــق  حســاب 
الالعــب محمــد خميــس،  إمضــاء  وحمــل 
ووصــل الزعيــم إلــى النقطــة الســابعة في 
وصافــة المجموعــة خلــف المتصــدر فريق 
ويننــغ الــذي اســتفاد مــن فــارق األهــداف 
نومــاس  ودع  فيمــا  المجموعــة،  لريــادة 
بعــد حصولــه علــى نقطــة  الــدورة مبكــًرا 

وحيدة من 3 مباريات.

النجومية لبالل وجميل
حصــد العــب فريــق ويننــغ محمــد بــالل 
الجولــة  نجوميــة  علــى  فريــق  والعــب 

الثالثة للمجموعة الثالثة.
العــب فريــق ويننــغ محمــد بــالل ســاهم 
كثيــًرا فــي بــروز فريقــه والفــوز العريــض 
الــذي حققه على فور ايفر بســتة أهداف، 

قائدا فريقه إلى صدارة المجموعة.
أمــا العــب فريــق الزعيــم محمــد جميــل، 
فإنــه قــدم أداًء مميــًزا مــع فريقــه خــالل 
مواجهتــه مع فريــق نوماس، وســاهم مع 
فريقــه فــي بلــوغ منافســات ربــع النهائي، 
خصوًصــا وأنــه مــن أعمــدة فريــق الزعيم 
علــى مســتوى خــط الدفــاع، كما أنــه قائد 

الفريق.

أول يوم راحة بعد 12 يوًما 
متواصاًل

يــوم  األربعــاء،  اليــوم  “ناصــر12”  دورة  تشــهد   
الراحــة األول فــي المنافســات، وذلــك بعــد 12 

يوًمــا متواصــالً منــذ انطالقتهــا فــي الثانــي مــن 
دور  مباريــات  الثالثــاء  أمــس  وانتهــت  مايــو، 
مبــاراة   24 عددهــا  بلــغ  والتــي  المجموعــات 
فــرق   8 وّدعــت  إذ  مجموعــات،  أربــع  لحســاب 
المســابقة وبقــت مثلها تتنافس فــي ربع النهائي 

فالمبــاراة  الذهبــي  للمربــع  الوصــول  أجــل  مــن 
النهائية.

 ويعتبر اليوم األربعاء هو يوم الراحة األول في 
الدورة، على أن تســتأنف يومــي غًدا )الخميس( 
والجمعة بإقامة مباريات ربع النهائي، ثم السبت 

ســيكون راحة لجميع الفرق أيًضا على أن تلعب 
مباريات نصف النهائي يوم األحد، فيما سيرتاح 
طرفــا المبــاراة النهائيــة يوميــن، علــى أن تقــام 
المبــاراة النهائية يــوم األربعاء الموافق 22 مايو 

الجاري على استاد مدينة خليفة الرياضية.

صورة جماعية للجنة المنظمة لناصر 12 مع مجلس إدارة االتحاد البحريني للسباحة

لقطة من مباراة ويننغ وفور ايفر

محمد بالل أفضل العب في مباراة ويننغ وفور إيفر

فرحة العبي ويننغ بالتأهل لدور الثمانية

محمد جميل أفضل العب في مباراة الزعيم ونوماس

علي الماجد توفيق الصالحي  سمو الشيخ ناصر بن حمد أحمد عبدالرحيم 

اللجنة المنظمة لـ ”ناصر 12” تشيد برعاية بنك اإلثمار للبطولة
عبدالرحيم: تماشــًيا مع توجيهات ســموه للنهــوض بالرياضة البحرينية

اللجنة اإلعالمية
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 قالوا بعد المباراة

قال مدرب ويننغ محمد عدنان أيوب  «
بعد فوز فريقه على فريق فور ايفر 

وتأهله لربع النهائي “الحمدلله 
قدمنا مباراة جيدة. الالعبون 

طبقوا تعليمات الجهاز الفني، 
خصوًصا وأننا أجرينا تغييًرا بسيًطا 
على الشكل الفني للفريق”، وأضاف 

“المنافس قد يكون لم يقدم المطلوب، لكن 
فريقنا في نهاية األمر خرج بصورة جيدة واستطاع الفوز 
بستة أهداف”، وتابع “نسير في البطولة خطوة بخطوة 

دون النظر إلى األمام بشكل كبير، ونتعامل مع كل مباراة 
وفق الظروف والمعطيات التي تصاحبها. أمامنا منافس 

محتمل وهو فريق النوايف، وال يخفى على الجميع أنه 
فريق جيد ويمتلك العبين مميزين، لكن نأمل التوفيق 

وتقديم مباراة جيدة”.

قال العب الزعيم عمار هشام  «
جعفر بعد فوز فريقه على 

نوماس وتأهله لربع النهائي 
“قدمنا مباراة جيدة، خصوًصا 
في الشوط الثاني منها، إذ زاد 

الرتم الهجومي لدينا، وتمكنا من 
تسجيل هدف الفوز الذي منحنا 3 نقاط 

وأوصلنا إلى ربع النهائي”، وأضاف الوقت األخير في 
المباراة عانينا من اإلرهاق، خصوًصا مع ازدحام جدول 
الدورة، لكن الحمد لله تمكنا من إنهاء المباراة فائزين 
ومحققين للنقاط الثالث. تفكيرنا ينصب على القادم، 

ونتمنى أن نظهر بصورة مميزة ونتأهل إلى نصف 
النهائي”.

قدم العب فور ايفر محمد  «
صالح سند التبريكات إلى 

فريق ويننغ بمناسبة 
ا  تأهله لربع النهائي، متمنيًّ

ا أوفر لفريقه الذي  حظًّ
وّدع المسابقة بشكل مبكر، 

وقال إن إعداد فريقه لم يدم إال 
أسبوعين، مشيًرا إلى أن فريق ويننغ 

كان أفضل من فريقه في الجولة األخيرة، 
ورشح وصول فريق ويننغ إلى المباراة النهائية، 

وأضاف “يتميز فريق ويننغ بالتنظيم داخل 
المستطيل األخضر، في المقابل فإن العبينا 
لم يقصروا وقدموا ما عليهم، لكن الحظ لم 
يحالفنا في التأهل، خصوًصا وأننا لعبنا في 

ا”. مجموعة صعبة نسبيًّ

قال العب نوماس  «
محمد سعد بعد 

خسارة فريقه من 
فريق الزعيم إن 

المباراة كانت متساوية 
بين الطرفين، مشيًرا إلى 

تبادل الهجمات، دون أن يتمكن 
فريقه من استغالل الفرص السانحة 

للتهديف، وأوضح محمد سعد أن فريق 
الزعيم استثمر خطًأ في صفوف فريق 

نوماس وتمكن من تسجيل هدف الفوز، 
مقدًما تبريكاته إلى فريق الزعيم بمناسبة 

وصوله إلى ربع النهائي.

 زارت اللجنــة المنظمــة لبطولــة ناصــر بن حمد الرمضانية الخامســة لأللعــاب الرياضية 
“ناصــر 12، االتحــاد البحرينــي للســباحة، وذلــك لاطــاع علــى آخــر االســتعدادات فــي 
مسبح االتحاد، والذي سيحتضن مسابقة السباحة على هامش البطولة، وذلك السبت 
الموافق للثامن عشــر من مايو كنشــاط مصاحب لبطولة كرة القدم وذلك في أحد أيام 

الراحة.

 واستقبل رئيس االتحاد البحريني للسباحة 
محمــد مجبل، رئيس بطولــة ناصر 12 علي 
الماجــد، ورئيس اللجنة اإلعالمية بالبطولة 
الزميــل مازن أنور الحمادي والمنســق العام 
ممثليــن  وكذلــك  طــوق  محمــد  للبطولــة 
عــن قنــاة البحريــن الرياضيــة. وقــد جــرى 
خــالل الزيــارة، مناقشــة كافــة التحضيرات 
واالتفــاق علــى األمــور التــي مــن شــأنها أن 
تســهم في إبراز وإنجاح هــذا الحدث، الذي 

يقام ألول مرة ضمن هذه البطولة.
 وفــي هــذا الصــدد، قــال الرئيــس التنفيذي 
للجنــة المنظمة العليا لبطولة ناصر بن حمد 
الرياضيــة  لأللعــاب  الخامســة  الرمضانيــة 
“البطولــة  الصالحــي  توفيــق   ”12 “ناصــر 
ستشهد إقامة مسابقة للسباحة على هامش 
بطولــة ناصــر بن حمد الرمضانية الخامســة 
وســتكون   ،”12 “ناصــر  الرياضيــة  لأللعــاب 

فرصة مميزة بمشــاركة المنتخب السعودي 
ا بمملكة  الشقيق الذي يقيم معسكًرا تدريبيًّ
البحريــن، كمــا أنهــا فرصــة لدعــم االتحــاد 
مؤخــًرا  شــّكل  الــذي  للســباحة  البحرينــي 
بمجلــس إدارة جديــد، حيــث أبــدى االتحاد 
مشــكوًرا تعاوًنا ملموًسا مع اللجنة المنظمة 
في المشــاركة لتنظيم هــذه الفعالية، والتي 
ســيكون لهــا انعكاســات إيجابية علــى إبراز 
نشــاط االتحاد، بما يســهم فــي دعم رياضة 

السباحة البحرينية”.
 ومــن جانبه، قال رئيــس االتحاد البحريني 
االتحــاد  “إن  مجبــل  محمــد  للســباحة 
البحرينــي للســباحة يعتز أن يكون مشــارًكا 
حمــد  بــن  ناصــر  بطولــة  فعاليــات  ضمــن 
الرياضيــة،  لأللعــاب  الخامســة  الرمضانيــة 
مــن خــالل مســابقة الســباحة، ففــور تلقــي 
خبر اعتماد هذه المســابقة ضمن مســابقات 

البطولــة، تــم تشــكيل فريــق عمــل لإلعــداد 
والتحضيــر لهــذه المســابقة، وتجهيــز كافــة 
األمور وتسجيل المشــاركين. والجميل في 
الموضــوع، هو تواجــد المنتخب الســعودي 
ــا فــي مملكــة  الــذي يقيــم معســكًرا تدريبيًّ
البحرين، والذي سيشارك في هذه البطولة، 
والمنتخــب  األنديــة  العبــي  جانــب  إلــى 
الوطنــي والعبــي األكاديميــات وعــدد مــن 

فــي  المتواجديــن  الفرنســيين  الالعبيــن 
المملكــة.، فهذه البطولة ســتضيف نوعا من 
التنافسية بين المشاركين، الذين سيسعون 
للتتويــج بــأول ميدالية ذهبية ضمن بطولة 

ناصر بن حمد”.
أمــا رئيــس بطولــة ناصــر 12 علــي الماجــد 
فقــال “إن اللجنــة المنظمــة برئاســة توفيــق 
مســابقة  إبــراز  علــى  حريصــة  الصالحــي 

حمــد  بــن  ناصــر  بطولــة  ضمــن  الســباحة 
الرياضيــة،  لأللعــاب  الخامســة  الرمضانيــة 
التطلعــات فــي  الــذي يخــدم  الشــكل  علــى 
دعم رياضة الســباحة البحرينية، فقد أنهت 
اللجنــة كافــة التحضيــرات إلقامــة الحدث، 
االتحــاد  مــع  المثمــر  تعاونهــا  خــالل  مــن 
البحرينــي للســباحة، حيــث قامــت اللجنــة 
بزيــارة واالطــالع علــى آخــر االســتعدادات 

كبروفــة نهائيــة، قبــل انطــالق المنافســات، 
والبطولة ستكتسي طابع الدولية، خصوًصا 
فــي  الســعودي  المنتخــب  مشــاركة  مــع 
ــا  منافســاتها، والــذي يقيــم معســكًرا تدريبيًّ
فــي مملكــة البحريــن، إال جانــب عــدد مــن 
الجنسيات المختلفة والمقيمة في المملكة. 
ونتمنــى أن يوفــق جميــع المشــاركين فــي 

منافسات هذه البطولة”.

االطمئنان على استعدادات السباحة

جانب من الزيارة التفقدية للجنة المنظمة لالتحاد البحريني للسباحة



النجمة يفوز على االتحاد السوري
حقــق ممثــل المملكــة فريــق النجمــة فــوزا معنويــا على حســاب فريــق االتحاد الســوري بهدفيــن مقابــل واحد، في 
المباراة التي جمعت الطرفين، أمس، على اســتاد البحرين الوطني، ضمن منافســات الجولة السادســة واألخيرة 

للمجموعة القانية لكأس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.

ويعتبــر الفــوز غير مؤثر على مشــوار 
النجمــة فــي البطولــة، إذ كان قد فقد 
فرصــه في بلــوغ نصف نهائي منطقة 
غرب آسيا، مكتفيا بإنهاء المنافسات 
في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 

7 نقاط.
ظهــر  أمــس،  مبــاراة  إلــى  وبالعــودة 
النجمــة بشــكل متفــوق على حســاب 
الفريــق الســوري، وتمكن مــن تحقيق 

هــدف  تســجيل  عبــر  قويــة  بدايــة 
الســبق فــي الدقيقــة 13 عبــر الالعب 

علي منير.
أفضليتــه، وســجل  النجمــة  وواصــل 
علي مدن الهدف الثاني عند الدقيقة 
بتقدمــه  األول  الشــوط  لينتهــي   ،36

بهدفين دون مقابل.
وفــي الشــوط الثانــي، تمكــن الفريــق 
السوري من تسجيل هدف التقليص، 

دون أن يتمكــن مــن التعديل، ليحقق 

معنويــا وجديــدا  فــوزا  النجماويــون 

علــى الفريــق الســوري، بعــد أن تفوق 

عليه ذهابا بذات النتيجة أيضا.

أدار المبــاراة الحكم الكوري الجنوبي 

و  “ســانق”  مواطنــاه  وعاونــه  كيــم، 

“بارك”، والحكم الرابع “يو مينجسون” 

من الصين تايبيه.

فريق النجمة
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فــــــوز معنــــوي لترســـــت ري على التكافـــــل

خلفان يترأس اجتماع تنفيذية بطولة العالم تحت 21

ــاالت ــ ــص ــ ال ــرة  ــ ــك ــ ل  11 ــن  ــيـ ــأمـ تـ ــي  ــائـ ــهـ نـ ــف  ــصـ نـ فــــي  ــة  ــ ــوي ــ ق ــات  ــ ــه ــ ــواج ــ م

ــرص عـــلـــى نــــجــــاح الـــحـــدث ــ ــ ــح ــ ــ ــد وال ــ ــ ــواح ــ ــ ــق ال ــ ــري ــ ــف ــ الـــعـــمـــل بــــــــروح ال

حقق فريق ترست ري فوزا معنويا على فريق التكافل بـ 9 أهداف مقابل 3، في المباراة التي جمعت 
الطرفين على صالة نادي الشباب، ضمن منافسات بطولة تأمين 11 لكرة الصاالت.

وفــي مباراة ثانية، فاز ميدجلف على ســوليدرتي 
بنتيجة )4/2(.

فــي المبــاراة األولــى، فإن ترســت ري بــدأ المباراة 
بكل قوة وسرعان ما تقدم في النتيجة عبر نجمه 
علي عبدالرســول الذي سجل هاتريك في الشوط 
للتكافــل  الفــردان  ابراهيــم  ســجل  بينمــا  األول، 
لينتهــي الشــوط األول بتقــدم ترســت ري بثالثــة 

أهداف مقابل هدف.
أن  التكافــل  حــاول  الثانــي  الشــوط  بدايــة  فــي 
ينتفــض ويجاري منافســه، وســجل قاســم عباس 
محتــرف التكافــل هدفيــن، لكن علي عبدالرســول 
كان متوهجــا فــي هــذا اللقــاء وعينــه على خطف 
لقــب الهداف، فســجل لوحــده ســوبر هاتريك في 
الشــوط الثانــي وأضــاف ابراهيــم كويــد ومحمــد 
درويــش هــدف لــكل منهمــا لتنتهــي المبــاراة بفوز 

ترست ري بنتيجة 9 أهداف مقابل 3.

وصرح العب فريق ترست ري، محمد يوسف بأن 
الفريق لعب المباراة من دون أي ضغوطات وظهر 
الالعبــون بأفضل مســتوياتهم، وتوفقنا لتســجيل 
هــذه النتيجــة الكبيــرة، وبالنســبة لنــا كنــا نطمــح 
للتأهــل لــأدوار الثانيــة، ولكــن الحظ لــم يحالفنا، 
وســنظهر بمســتوى أفضل في البطــوالت القادمة. 
بينمــا صــرح إحســان علي مــن فريــق التكافل بأن 
النقــص العــددي أثــر بشــكل كبيــر علــى النتيجــة 
علــى الرغــم مــن أن الالعبيــن اجتهــدوا وحاولــوا 
تقديــم مباراة جيدة، وشــكر علــي جمعية التأمين 
كانــت  والتــي  البطولــة،  إقامــة  علــى  البحرينيــة 

مميزة وممتعة للجميع.
وفــي المبــاراة الثانيــة، وبعــد مواجهــة حماســية 
ومثيرة اســتطاع فريق ميدجلف قلب تأخره في 
النتيجــة وتحقيــق الفوز على ســوليدرتي بنتيجة 

4 أهداف مقابل هدف.

ســوليدرتي بدأ كان بحاجة لتحقيق الفوز للتأهل 
للدور الثاني، فدخل المباراة بقوة وتمكن محترفه 
حســن الجداحصة من إحراز هدف التقدم لفريقه 
ليعتمــد الفريــق بعدهــا على التكتــل الدفاعي لمنع 
الخصــم مــن التســجيل، وصمــد ســوليدرتي حتى 
آخــر دقيقــة مــن الشــوط األول، حيــث أدرك علــي 

عباس التعادل لفريقه قبل نهاية الشوط.
فــي الشــوط الثانــي كان ميدجلــف عازمــا علــى 
حســم األمــور مبكــرا، فدخــل ضاغطــا بــكل قــوة 
إلحــراز التقــدم، وكان لــه مــا أراد، حيــث ســجل 
محترفــه محمد حنتوش الهــدف الثاني، وأضاف 
المحتــرف أحمــد عبدالجليــل هدفــا ثالثــا، حــاول 
لتحســين  ســعيا  للهجــوم  التقــدم  ســوليدرتي 
النتيجــة، ولكــن تقدمه كلفه اســتقبال هدف رابع 
لتنتهــي المبــاراة بفــوز ميدجلــف بأربعــة أهــداف 

مقابل هدف.
وشــكر العــب فريق ميدجلف أحمــد الجد زمالئه 
فــي الفريــق علــى المجهــود الكبيــر الــذي قدمــوه 
وتــوج بالفــوز والتأهــل للــدور الثاني، وأكــد الجد 
بأن فريقه سيحضر جيدا وذلك استعدادا لمباراة 

النصــف النصــف النهائــي أمــام مصــرف البحريــن 
المركــزي؛ ســعيا فــي بلــوغ نهائــي البطولــة. بينما 
عبــر مــدرب فريــق ســوليدرتي محمود بوشــهري 
عن أســفه للخروج مــن الدور التمهيــدي للبطولة، 
ولكــن بوشــهري يــرى بــأن فريــق ميدجلــف كان 
منافســا قويــا، كمــا أن المجموعــة لــم تكن ســهلة، 
وبالنســبة لــه فهــو راض عــن أداء العبــي فريقــه 
فــي البطولة، ويتمنى بأن يظهر الفريق بمســتوى 

أفضل في المشاركات القادمة.

نصــف  الــدور  مباريــات  تشــهد  أن  المتوقــع  مــن 
الفــرق  بيــن  البطولــة تنافســا قويــا  النهائــي مــن 
األربعة المتأهلة، ففي أولى المباريات ســيتواجه 
فريــق بيت التمويــل الوطني متصــدر المجموعة 

األولى مع فريق المتحدة للتأمين.
ســتجمع  النهائــي  نصــف  الــدور  مباريــات  ثانــي 
بيــن فريــق ميدجلف مــع فريق مصــرف البحرين 

المركزي.
وتســتضيف اللجنة المنظمة في كل يوم من أيام 

البطولــة أحــد الشــخصيات المؤثرة فــي الرياضة 
البحرينية.

العبــة  كان  البطولــة  مــن  التاســع  اليــوم  ضيــف 
الرفــاع  ونــادي  القــدم  لكــرة  الوطنــي  منتخبنــا 
للفتيــات الالعبــة ياســمين فايز، وتعتبر ياســمين 
مــن أبــرز الالعبــات فــي مملكــة البحريــن وســبق 
لهــا المشــاركة في العديــد من البطــوالت المحلية 
مــن  العديــد  كمــا حققــت  والدوليــة،  واالقليميــة 

اإلنجازات.

ترأس نائب رئيس االتحاد البحريني للكرة الطائرة جهاد خلفان، االجتماع األول للجنة 
التنفيذيــة لبطولــة العالــم تحت 21 عام التي ســتحتضنها مملكــة البحرين خالل الفترة 
مــن 18 لغايــة 27 يوليــو المقبــل والــذي عقــد مســاء أمــس األول االثنيــن بمقــر االتحــاد 
بحضــور األميــن العام لالتحاد، مديــر البطولة فراس الحلواجي وكافة رؤســاء اللجان 

العاملة.

 ورحــب خلفان بالحضور مشــيًدا برؤســاء 
فــي  للعمــل  اختيارهــم  تــم  ممــن  اللجــان 
اللجنــة التنفيذيــة للبطولة لمــا يتمتعون به 
مــن خبــرة وكفــاءة وقــدرات متميــزة فــي 
مجــال عملهــم، خصوًصــا وأنــه ســبق لهــم 
العمــل في تنظيــم عدة بطوالت أخرى كان 
آخرهــا بطولــة العالــم تحــت 19 عاًمــا التي 
اســتضافتها المملكــة عــام 2017 وحصلــت 
فيهــا علــى تقدير عال من االتحــاد الدولي، 
باإلضافة إلى اســتضافة بطولة آسيا تحت 
20 عاًمــا التــي اســتضافتها المملكــة العــام 

الماضي 2018 بنجاح كبير.
 وأكــد خلفــان أهميــة العمــل بــروح الفريــق 
الحــدث  نجــاح  علــى  والحــرص  الواحــد 
المعاييــر  مــع  يتماشــى  وبمــا  العالمــي 
االتحــاد  قبــل  مــن  المتبعــة  والمواصفــات 
الدولــي، مؤكــًدا فــي الوقــت ذاتــه أهميــة 
اإلعــداد المبكــر للبطولــة مــن خــالل حصــر 
كل  ومتطلبــات  اللجــان  أعضــاء  إجــازات 
اللجــان، كمــا أعلــن خلفان خــالل االجتماع 
عــن إجراء قرعة البطولــة بتاريخ 20 مايو 
الجاري على أن يتم تحديد المكان الحًقا.

فــراس  البطولــة  مديــر  رّحــب  وبــدوره،   
الحلواجي بكافة رؤســاء اللجان وشكرهم 
على قبولهم العمل في البطولة، األمر الذي 
يعكــس حرصهــم علــى المســاهمة الفاعلــة 

فــي نجــاح الحــدث العالمــي انطالًقــا مــن 
حســهم الوطني، مشــيًدا بمــا يمتلكونه من 
خبرة وكفاءة ستســاهم في إبــراز البطولة 
العالميــة فــي ظــل تعــاون الجميــع، مؤكــًدا 

أهمية العمل بصورة مضاعفة خالل الفترة 
القادمــة إلنجاز كافة المتطلبات بما يســهل 

العمل أثناء البطولة.
 وخالل االجتماع قام رؤساء اللجان برفع 

أسماء أعضاء كل لجنة وحصر متطلباتهم 
واحتياجاتهم.

  يذكــر أن اللجنــة التنفيذيــة برئاســة جهاد 
خلفــان تضــم كال من مديــر البطولة فراس 
الحلواجــي باإلضافــة إلــى محمــد الذوادي 
الفنيــة،  للشــئون  البطولــة  مديــر  مســاعد 
البطولــة  مديــر  مســاعد  عبــدهللا  حبيــب 
للشئون المالية، محمد الفردان رئيس لجنة 
والمراســم،  العامــة  والعالقــات  االســتقبال 
راشــد ســيار رئيــس لجنــة المالعــب، علــي 
حســين رئيــس لجنــة اإلحصــاء، عبدالرضا 
عاشــوري رئيس لجنة الســكن، حســن علي 
رئيــس اللجنــة اإلعالميــة، مهــدي الجمــري 
رئيــس لجنــة المواصــالت، الدكتــور خالــد 
عبــدهللا  الطبيــة،  اللجنــة  رئيــس  الشــيخ 
الزعابي رئيس اللجنة األمنية، فيما ســيتم 
ترشــيح رئيس لجنة تقنيــة المعلومات من 

قبل اللجنة األولمبية الحًقا.

اللجنة اإلعالمية:

الرفاع - االتحاد البحريني للكرة الطائرة:

ياسمين فايز أثناء زيارتها منافسات البطولةمن الفرق المشاركة

خلفان مترئًسا االجتماع األول للجنة التنفيذية

أحمد مهدي

اللجنة اإلعالميةلجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي:

شهد مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي في يومه الثامن مواجهة 
رفاعية محرقية من خالل استضافة نجم نادي الرفاع ومنتخبنا الوطني 
لكــرة القــدم ســابًقا مرجان عيــد ونجم نــادي المحرق ومنتخبنــا الوطني 
لكــرة القدم ســابقا إبراهيم عيســى، حيث تواجها فــي لعبة “الكيرم” على 
هامش المهرجان الذي يقام بتنظيم من لجنة رياضات الموروث الشعبي 

التابعة للجنة األولمبية البحرينية.
 واســتضاف برنامــج “مجلــس المــوروث” نجمــي منتخبنــا الوطنــي لكرة 
القــدم الســابقين مرجــان عيد وإبراهيم عيســى، حيث خاضــا مباراة في 
لعبــة “الكيــرم” الشــعبية خــالل البرنامــج الــذي يغطــي فعاليــات مهرجان 
ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي في نسخته األولى والذي يقام في أيام 
الشهر الفضيل ويستمر حتى يوم التاسع عشر من شهر رمضان المبارك.

 ويبلــغ مجمــوع جوائــز مهرجــان ناصر بــن حمد الرمضاني الشــعبي أكثر 
مــن 200 ألــف دوالر موزعــة على أصحــاب المراكز العشــرة األولى لكافة 

األلعاب الشعبية واإللكترونية التي يشملها المهرجان.
 وتســتمر منافســات األلعــاب المختلفــة فــي المهرجــان الذي يشــارك فيه 
أكثــر من 5000 شــخص ســجلوا عبــر الموقع اإللكتروني، إذ تســتعد هذه 
األلعــاب لدخــول مراحل الحســم فيها بعد التصفيــات التي أقيمت خالل 

األيام الماضية للوصول لأدوار النهائية التي يتأهل فيها الفرق واألفراد 
الفائزة.

 ويحظــى مهرجــان ناصر بن حمد الرمضاني الشــعبي بحضور جماهيري 
جيــد العــدد لمتابعــة المنافســات واالســتمتاع بالفعاليــات المختلفة التي 
تقــام علــى هامــش المهرجــان وهــي ألعــاب األطفــال ومعــارض األســر 
المنتجــة والمعــارض التراثية، إضافة إلى عدد مــن الفعاليات الترفيهية. 
كمــا يحظــى الجمهــور بجوائــز يوميــة نقديــة وتذاكــر ســفر تــوزع عبــر 

البرنامج الذي يقدمه اإلعالمي فايز السادة.

تواصلت مباريات بطولة ســمو الشــيخ أحمد بن محمد بن ســلمان 
آل خليفــة الرمضانيــة لزوجــي الســوبر للتنــس المقامــة حاليا على 

مالعب االتحاد البحريني للتنس بمدينة عيسى.
مــن  جــادة  بمحــاوالت  للبطولــة  الثانــي  الــدور  مباريــات  وبــدأت 
الالعبيــن لتعديل أوضاعهم وكســب مراكز متقدمــة للتأهل للمربع 
الذهبــي، وفــي أولــى مباريــات المجموعــة )أ( فــاز الثنائــي )حمــد 
عصــام، يوســف قائــد( علــى )حســن القطــان، آريــال بلديفينــو( في 
مبــاراة ســهلة كانــت الســيطرة فيها كاملــة للثنائي )حمد، يوســف( 
وحازا نتيجة المباراة 6/2,6/0. أما المباراة الثانية في المجموعة، 
بوبينــج(  األلكســندر  ســرواني،  )فهــد  لطرفيهــا  ســهلة  تكــن  فلــم 
و)عبدالكريــم عبدالرضا، عبــدهللا محمد أحمد(، فقد أدى الالعبون 
أداء جيــدا وســادت المنافســة والحماســة أجــواء المبــاراة، وكان 
الفــوز حليــف الثنائــي )كريــم، عبــد هللا( بنتيجــة 6/4,6/4 ليصبحا 

قريبين من التأهل للمربع الذهبي.
أمــا المجموعــة الثانيــة، وفــي المبــاراة األولــى واصــل الثنائــي ذو 
الخبــرة والتميــز )نــادر عبدالعال، حســن عبد الرضــا( تقدمهما نحو 
المربــع الذهبــي وحققا الفوز الثاني في البطولة، فرغم خســارتهما 

المجموعــة األولــى ضــد الثنائي )إمير إســيك، هوود ســيلس( 5/7، 
إال أنهما أبديا أداء رائعا في المجموعة الثانية وفازا 7/6 وواصال 

الفوز بكسر التعادل )10-7(. 
وفــي المبــاراة الثانيــة كســب كل مــن طرفيهــا )إلياس عبــد الرضا، 
خالــد الموســوي( و)يونــس الرواحــي، راشــد العبيدلــي( مجموعــة 
بنتيجة 6/3 ليلعبا لكســر التعادل ويتقدم )ألياس وخالد( )10 – 6( 
ويفوزا بالمباراة.  وبدأت مباريات الدور الثالث للبطولة، وسيكون 
قبــل النهائــي اليــوم األربعــاء. أمــا النهائــي ســيكون فــي الســاعة 

التاسعة مساء غٍد الخميس. والدعوة عامة للجمهور الكريم.

 مرجان عيد وإبراهيم عيسى في مجلس الموروث

غــًدا النهائــي والجماهيــر مدعــوة للحضــور علــى مالعــب االتحــادمنافسات األلعاب بمهرجان ناصر بن حمد الشعبي مستمرة
أجواء حماسية في بطولة أحمد بن محمد للتنس“الموروث” يستضيف مرجان وعيسى
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إعداد: هبة محسن

“مطار البحرين” تستضيف الغبقة السنوية

“التسهيالت” تحتفل بيوم العمال

سلمان المحميد
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بمناســبة يــوم المــرأة البحرينيــة وفــي إطــار مبادرات البنك األهلي المتحــد االجتماعية ودعمه للفعاليــات التي يقيمها المجلس األعلى للمــرأة لالحتفاء بدور 
المرأة البحرينية وإلقاء الضوء على طبيعة التقدم الذي أحرزته في مجال “التعليم العالي وعلوم المستقبل”، قّدم البنك األهلي المتحد دعًما بصفته “راعًيا 

ا” لهذه االحتفاالت التي تتزامن مع الذكرى المئوية النطالق التعليم الرسمي في البالد. فضيًّ

 وقد صرحت رئيســة الخدمات المصرفية الخاصة 
بالبنك نســيمة حيدر قائلة: “نحن في البنك األهلي 
المتحــد نثّمــن عالًيــا دور المجلــس األعلــى للمــرأة 
برئاســة صاحبة السمو الملكي األميرة سبيكة بنت 
إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البالد في دعم تقدم 
المــرأة البحرينية وتحقيق رؤية ســموها الطموحة 
فــي تبوأهــا للمكانــة التــي تســتحقها وفــي تعزيــز 
حضورهــا وإســهامها كشــريك فاعــل فــي المجتمــع 

مختلــف  فــي  ومشــهود  واضــح  دور  وصاحبــة 
الميادين التعليمية منها والمهنية واالجتماعية كما 

في مواقع المسئوليات العامة في البالد”. 
 ومــن جانبهــا، أعربت مديرة إدارة الشــئون المالية 
واإلداريــة بالمجلــس األعلى للمرأة حنــان العمادي، 
عــن جزيــل الشــكر واالمتنــان إلدارة البنــك األهلــي 
المتحــد قائلــة: “نشــكر البنــك علــى دعمــه المســتمر 
البحرينيــة  المــرأة  لقضايــا  اإليجابيــة  ومؤازرتــه 

المجــاالت،  شــتى  فــي  دورهــا  أداء  فــي  لتســتمر 
كمــا يأتــي دعــم البنــك األهلي فــي إطار مســئوليته 
واهتمامــه المســتمر تجــاه المجتمــع، خاصــة وأنــه 
يمتــاز بســجل مميــز علــى هــذا الصعيد لكونــه أول 
تفــوز  الخــاص  القطــاع  مؤسســات  مــن  مؤسســة 
المــرأة  لتقــدم  الملكــي  الســمو  صاحبــة  بجائــزة 

البحرينية في دورتها األولى في العام 2006”.

فــي إطار مبــادرات البنــك االجتماعية ودعــم فعاليات المجلــس األعلى

ا ليوم المرأة “األهلي المتحد” راعًيا فضيًّ

أطلقــت شــركة خدمــات مطــار البحريــن 
بالمســؤولية  الخــاص  برنامجهــا  )بــاس( 
تبــادر(.  )بــاس  االجتماعّيــة تحــت شــعار 
تغييــر  تحقيــق  إلــى  البرنامــج  ويهــدف 
مــن  المجتمــع،  فــي  وإيجابــي  ملمــوس 
خــالل تدشــين 10 مبــادرات تغطــي كافة 
فئات المجتمع وتوجه أنشــطتها لمختلف 

االهتمامات. 

 وبهــذه المناســبة، صّرح الرئيــس التنفيذّي 
سلمان المحميد قائالً: تمتلك )باس( تاريًخا 
من العطاء تجاه المجتمع البحريني، حيث 
ترتكــز هــذه الشــركة علــى ثروتها البشــرية 
وتخصــص  الوطنّيــة.  الكــوادر  ســيما  وال 
الســنوية مبالــغ  الشــركة ضمــن ميزانيتهــا 
فيهــم،  واالســتثمار  البحرينييــن  لتدريــب 
والعــون  الدعــم  تقديــم  إلــى  باإلضافــة 
والجهــات  المدنــّي  المجتمــع  لمؤسســات 

العاملة في البالد.
 وأضــاف المحميــد: واليــوم يأتــي برنامــج 
بشــكٍل  العمــل  هــذا  ليؤطــر  تبــادر(  )بــاس 
متكامــل وفاعــل، بمــا يتماشــى مــع رؤيــة 
إلــى  باإلضافــة  واســتراتيجيتها،  الشــركة 
مواكبــة التغييــرات اإليجابيــة التــي تطــرأ 

على الشركة خالل الفترة الراهنة.
كمــا دعا المحميد كافة موظفي )باس( إلى 
االنخــراط فــي هــذا البرنامــج والمســاهمة 
في إنجاحه، مؤكًدا أنه يعد خطوة ريادية، 
تســاهم فــي صقــل شــخصيات الموظفيــن 

وتطوير مهاراتهم على مختلف األصعدة.

تدشــين 10 مبادرات تغطي جميع فئات المجتمع
إطـــالق برنامــج “باس تبــادر”
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يواصل الفنــان محمد رمضان تصوير مسلســله الجديد “زلزال” 
بالتزامــن مــع عرضه علــى الشاشــات حيــث يتبقى لــه نحو 

أسبوعين على االنتهاء من تصوير العمل. 
وكشــف رمضــان عــن تعرضــه للســقوط بعــد تصويــر أحد 
المشاهد الصعبة التي أصّر على تقديمها بنفسه ونشر فيديو 

يوثق الواقعة وكتب معلقًا “من كواليس مسلســل زلزال، كان 
أهم حاجة أعمل المشــهد بنفسي عشان أكون مقنع للناس أطلع 

سلم الفراشة وأتحرك به، وبعد ما خلصت المشهد الحمد لله نسيوني.

أعلنت قناة “ماجد” التابعة ألبوظبي لإلعالم عن دورتها البرامجية 
لشهر رمضان، والتي تضم 12 برنامجًا جديداً إلى جانب محتواها 
من الفقرات التي تناســب الصغار وتحاكــي اهتماماتهم، بما 
ينســجم مع عادات وتقاليد وقيم العائلة فــي دولة اإلمارات 
والمنطقــة العربية، علمــًا أن متابعي القناة ســيكونون على 

موعــد مــع شــخصياتهم المحببة إلــى جانب برامجهــم التي 
اعتادوا عليها. وتتماشــى الدورة البرامجية للقناة مع مستهدفات 

أبوظبي لإلعالم الرامية إلى توفير المحتوى المتنوع والتربوي والتثقيفي.

تصاعــدت وتيرة الخالفات منــذ فترة بين الفنانــة دنيا بطمة 
وابنة زوجها الشــابة حال محمد الترك خصوصا بعدما ردت 
على تصريحاتها برغبتها لعودة أبيها لوالدتها، منى السابر، 
حيــث اعتبرت أّن حال ال تدرك أبعــاد كالمها لكونها تعيش 
ر عن أمنيتها  في أحــالم الطفولة، ألن عودة أبيها ألّمها ُتعّبِ

فقط.. واســتطردت قائلة: “خليها تيجي تشــوف أبوها األول 
وبعديــن تّدعي إنه يرجع ألمها، إال أنها على ما يبدو بدأت تشــعر 

بتأنيب الضمير تجاهها”.

خالفات دنيا بطمةقناة ماجد في رمضانرمضان والزلزال

 للتواصل واإلضافة: 
tariq.albahar@albiladpress.com األربعاء

مجلس محمد بن عبداهلل الهرمسي الهاجري 38815000 الرفاع الغربي 

  مجلس أحمد سلمان كمال 39604920 الرفاع الشمالي 

  مجلس عبداهلل أحمد ناس وأوالده 17725028 الرفاع الشرقي

  مجلس محمد جاسم أحمد عليوي 39644611 بوقوة

  مجلس محمد إبراهيم الشروقي 36996666 الرفاع الشمالي 

  مجلس محمد عبداهلل عيسى المناعي 39671444 القضيبية

  مجلس مشعل بن مال اهلل البورشيد 33008275 الرفاع الشرقي 

  مجلس أبناء المرحوم عبدالكريم بن أحمد األنصاري 17710911 

  مجلس إبراهيم محمد علي زينل 39632020 الجفير

  مجلس محمد بن الشيخ إسحاق 39888000 بوعشيرة

  مجلس أحمد إبراهيم بهزاد 39691122 الناصفه

  مجلس علي بن عبداهلل النصوح 39665699 سماهيج 

  مجلس المهندس عبداهلل سعد الحويحي 39913444 قاللي

  مجلس السيد محمد السيد علوي العلوي وأوالده 39688825 بالد القديم

  مجلس أهالي الجسرة 39555565 الجسرة 

  مجلس جمعية مدينة عيسى الخيرية االجتماعية 33075044 مدينة عيسى

  مجلس أبناء المرحوم ابراهيم قمبر 39625101 مدينة حمد

  مجلس ميرزا سلمان خلف 37104440 الجنبية 

  مجلس فايزة إبراهيم الزياني )للنساء فقط( 17791025 سار

39594955 الدراز   مجلس الدكتور محمد حسن الحمران 

  مجلس بومروة 34248132 المحرق 

  مجلس عائلة الشيخ صالح 39467272 البسيتين 

  مجلس عبداللطيف عبدالرحيم جناحي 39656863 المحرق 

  مجلس عبداهلل خليفة النعيمي 39066902 حالة السلطة 

  مجلس محمد إبراهيم الحدي 33301015 قاللي 

  مجلس حسن أحمد البوعينين 36644744 البسيتين

  مجلس ماجد إبراهيم الماجد 39420119 دمستان 

  مجلس الحاج مهدي زهير 39463880 أبوصيبع

  مجلس جالل كاظم حسن 36363664 البديع

  مجلس محمد العمادي 39421555 مدينة حمد

  مجلس المرحوم الوجيه السيد هاشم بن عبداللطيف السادة 

39990060 الرفاع الغربي 

  مجلس المهانده 33377000 الرفاع الشرقي

  مجلس جبر سلطان أحمد السويدي 39323233 الرفاع الشرقي 

  مجلس فؤاد بن عيسى المحميد 39880646 الرفاع الشرقي

  مجلس أنس علي بوهندي 36400369 بوكوارة 

  مجلس فواز بن جاسم العامر 39607030 جرداب

  مجلس جمعه هالل 39556440 مدينة عيسى 

  ديوانية الحراك لذوي االعاقة 39678053 مدينة عيسى

  مجلس أخوان وأبناء المرحوم محمد عبداهلل الزامل 33033311 العدلية

  مجلس عبدالرحمن وجاسم وفريد الخاجة 39671166 البرهامة

  مجلس السيد عبداهلل الغريفي 39679179 النعيم 

  مجلس الدكتور فيصل وأخوانه أبناء المرحوم عبداللطيف سليمان الناصر 

39464048 القفول 

  مجلس عائلة المرحوم السيد علوي الشرخات 33000722 سنابس

  مجلس أحمد محمد البنا )للنساء( 17383400 المحرق

ا اَللُهمَّ أعطني ما أنت 
أْهُلُه َوال َتْفَعْل بي ما أنا 
أهله. اللهم لك الحمد 

حتى ترضى، ولك 
الحمد إذا رضيت ولك 
الحمد بعد الرضا، ولك 

الحمد في كل وقت 
وحين.

علي العلي و “دفعة القاهرة”
مشــاركة مهمــة مع الكاتبــة هبة حمادة بأحــداث جميلة

محرر مسافات

 أكــد المخــرج البحريني علي العلي أن مسلســل “دفعــة القاهرة” محكوم بجدول 
زمني ضيق، وأن تعاونه مع الكاتبة هبة مشاري حمادة إضافة مهمة في مشواره 
الفنــي، مشــيًرا إلى أن شــخصيات العمل مرســومة على النص وأنــه تعامل معها 
علــى أنهــا حديثة الــوالدة فجاء اختيــار الممثلين على هذا األســاس، واعتبر أن 

النص المكتوب بروح هبة حمادة يجبر على الدخول في عمق التفاصيل.

“دفعــة  لمسلســل  تحضيراتــه  وعــن   
القاهــرة “ قــال فــي حــوار مــع األنبــاء 
الكويتيــة مؤخــًرا بأنــه مع فريــق العمل 
نبــدأ  أن  قبــل  لــه  التحضيــرات  بــدأ 
التصويــر بـــ 35 يوًمــا، فالمسلســل هــو 
ا،  مشــروع بإمكانــات إنتاجية عالية جدًّ
محكومــون  نحــن  ذاتــه  الوقــت  وفــي 
خــال  ومــن  ضيــق،  زمنــي  بجــدول 
العمــل  وفريــق  أوالً  المنتجــة  الجهــات 
إيقــاع  بضبــط  ثانًيــا  المتكامــل  الفنــي 
ــا علــى إتمام  العمــل، وكل تركيزنــا حاليًّ
المشــروع بتفاصيلــه الكاملــة وإظهــاره 
الخليجــي  بالمشــاهد  تليــق  بصــورة 
العمــل  ننفــذ  أننــا  ننســى  والعربــي، وال 
فــي مصر البلــد الذي يصنع الفن والفكر 

والثقافة.
 وعــن اختيــارات الممثليــن فيــه قــال: 
أنــه  المشــروع هــو  “الجميــل فــي هــذا 
يعتبر بالنســبة لنا مولــوًدا حديًثا، أعني 
الشــخصيات  مــع  نتعامــل  أننــا  بذلــك 
المرســومة على النص على أنها حديثة 
الــوالدة، واختيار الممثلين تم على هذا 
األســاس” وأثنــى العلي المشــاركة ألول 
مــرة مــع الكاتبــة هبــة مشــاري حمــادة 
مــع  التعــاون  بهــذا  ســعيد  بأنــه  وذكــر 
كاتبة بحجم هبة مشــاري حمادة، وهي 
إضافة مهمة في مشواره الفني، وقال: 

“فحينمــا يقــدم لــك نص مكتــوب بروح 
هبــة حمادة فذلك يجبرك على الدخول 
فــي عمــق التفاصيــل وتجد نفســك من 
مــع  متعايًشــا  جــزًءا  األولــى  الصفحــة 
القصة، وتذهب حيثما يذهب قلم هبة، 
رســمها ومضمونهــا يخلــق لــك تكويًنــا 
غريًبــا فــي التعاطــي مــع المشــهد تلــو 
اآلخــر، مــا ال يفهمه الكثيــر عن نصوص 
الكاتبــة هبــة أن الــذي يولــد مــن حــب 
أوغــل وأعمــق مــن أن يمــوت، الحــس 

لديها عال، إنساني، ومبدع”
وعــن انتقاله مــن البيئــة البحرينية إلى 
بيئــة مسلســل “دفعة القاهرة” المتشــبع 
بالبيئة الكويتية قال: “ليســت المشكلة 
أخــرى،  إلــى  بيئــة  مــن  االنتقــال  فــي 
المعنــى بهذا المشــروع وفترته الزمنية 
تحمــل  أن  األهــم  الخليــج،  عاشــها كل 
معــك حكايــات ذلــك الجيــل مــن آبائنــا 
نحــن  بمنظورنــا  وتكملهــا  وأجدادنــا 
الشباب في هذا العصر، ستجد الفوارق 
والمتغيــرات كثيرة، إال أن الثوابت بين 

الزمنين واحدة”.
الماضــي  العــام  نجاحــه  عــن  وتحــدث 
وقال طبيعي أن تحمل معك ما يجعلك 
تبحث دائًما عن مكانك الصحيح، ومن 
البديهــي أن تكــون خائًفــا ال مستســلًما، 
وأن تبصــر األفضل واألحســن، عاقتنا 

مــع الخــوف هــي عاقــة تحفيــز ودافع 
لمزيد من اإلتقان.

البحرينــي  المخــرج  يــرى  وكيــف   
المبــدع حــال الدرامــا الخليجيــة فقــال 
بــأن التحــدث فــي هــذا الجانــب وأنــت 
الصحيحــة  الحالــة  يفقــدك  منــه  جــزء 
فــي التقييــم، إال أنــه يمكننــا القول وبا 
تشــاؤم بــأن الدرامــا فــي الخليــج فــي 
تطــور طالمــا وجــد العاملــون فــي هــذا 
صنــع  علــى  قادريــن  أنفســهم  المجــال 
التغيير، عناصــر العقل والمال واإلبداع 
حاضــرة، فما الذي يمنــع ظهور محتوى 

مغاير للمتعارف عليه.

وبعيــد عــن التلفزيــون، هــل للعلــي نيــة 
دخول الســينما بعد خطوة دور العرض 
بالســعودية فقــال بــأن العــودة للســينما 
ســيكون لهــا مــذاق خالــص فــي التحرر 
عــن  والخــروج  الشــوائب  جميــع  مــن 
االحتــرام  وخلــق  المميتــة  التقليديــة 
العــرض وعيــن الجمهــور،  بيــن شاشــة 
هبــات  مــن  هبــة  العــودة  تكــون  وربمــا 
الزمــن القريب وأضاف: “أحب أن أبارك 
للزماء الســينمائيين في الخليج عامة 
ولألحبــة الفنانيــن بالســعودية خاصــة، 
حاضــًرا  الســينمائي  الوجــود  وســيظل 

معنا في أعمالنا”.

تظهــر فــي شــهر رمضــان العديد من 
العــادات التــي ال تظهــر فــي ســواه، 
ولــو ان هــذه العادات تســتمر طوال 
ذاتــي  اكتفــاء  هنالــك  لــكان  الســنة 
لــكل بيت محتاج ومســاندة معنوية 
أهــم  مــن  والجيــران،  اإلخــوة  بيــن 
التــي تظهــر بوضــوح فــي  العــادات 
هــذا الشــهر الفضيــل تبــادل األطباق 
بيــن الجيــران، فتــرى الشــوارع قبل 
باألطفــال  مليئــة  بدقائــق  األذان 

الذين يحملون الصحون ويوزعونها 
علــى جيرانهــم، فرمضان لــه عادات 
ال تتغيــر بالرغــم من تغيــر الظروف، 
يتبادلهــا  التــي  األطبــاق  ومعظــم 
الجيــران هــي “ الهريــس” “ الثريــد” 
القيمــات” “ الــرز” فــكل بيت يحرص 
علــى أن يتــذوق الجيران شــيء من 
وأروع  أجمــل  مــن  وهــذه  مائدتــه، 
العــادات فــي البحريــن وفــي عمــوم 

دول الخليج.

تبادل األطباق في رمضان



تتعــّدد الفوائــد الصحيــة لعصيــر الليمــون الممــزوج بالمــاء على معــدة فارغة، لــذا يوصي 
خبــراء التغذيــة والمشــاهير بتناولــه علــى وجبــة اإلفطــار. ونظــًرا الحتواء الليمــون على 
كمية كبيرة من فيتامين “C” والبوتاسيوم واأللياف والكالسيوم وفيتامين” B6 والحديد 
والماغنيســيوم، فهــو خيــر مــا تبــدأ به إفطــارك في رمضــان، لكن مع الحــرص على مزجه 

بالماء والقليل من العسل حتى ال يضر أصحاب المعدة الحساسة.

1. منع تكّون حصوات الكلى
أثبتت الدراسات أن المواظبة على شرب ماء الليمون، يعمل على منع تكون الحصى في 
الكلى، كما يعمل على معالجتها، بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من سترات البوتاسيوم 

الطبيعية.

2. تعزيز المناعة
يحتــوي مــاء الليمــون على مضادات لألكســدة، مثــل فيتامين “C”، والتــي تحمي الخاليا 
من التلف، كما أن مركبات الفالفونويد الموجودة في الليمون تعمل على تحسين الدورة 

الدموية وتقليل اإلجهاد.

3. إنقاص الوزن بفاعلية
أثبتــت الدراســات أن تنــاول الماء بالليمون على معدة فارغــة يبقيك ممتلئا ويعّزز عملية 

األيض، مما يساعد في إنقاص الوزن بفاعلية.

4. تعزيز عملية الهضم
يســاعد تنــاول الليمــون بالمــاء الدافــئ علــى اإلفطــار فــي بــدء تشــغيل الجهــاز الهضمــي 

بكفاءة، كما يعمل ماء الليمون كملّين طبيعي.

5. تحسين صحة الفم
يســاعد حمــض األســكوربيك المتوفــر فــي الليمون فــي منع نمــو بكتيريا الفــم، لذلك فإن 
شــرب مــاء الليمــون يعــد مفيًدا فــي المحافظة على صحة الفــم، باإلضافة إلــى أنه يحّفز 
إفــراز اللعــاب ممــا يســاعد فــي منــع حدوث جفــاف الفــم والذي يعــد الســبب الرئيس في 

رائحة الفم الكريهة.

6. إمداد الجسم بالطاقة
يحتــوي الليمــون علــى كميــة جيــدة مــن البوتاســيوم الضــروري لعمــل الخاليــا والتمثيــل 

الغذائي، مما ينشط الجسم ويمنحه الطاقة الالزمة.

7. تعزيز صحة الجلد والشعر
يعمل فيتامين “C” الموجود في الليمون على تعزيز صحة البشرة والشعر، حيث أظهرت 
دراســة أن تنــاول الليمــون يقلــل من ظهــور التجاعيد كما يحارب الجذور الحرة المســببة 

للسرطان.

tariq_albahhar صحتك مع الصوم

 مع حلول شهر رمضان المبارك، ومن المتعارف في هذا الشهر الكريم أن تكثر األعمال 
التلفزيونيــة التــي يقــوم فيهــا الفنانــون بــأداء أدوار فــي الغالــب مــا تكــون بعيــدة عــن 
شــخصياتهم الحقيقية، إذ يجّســدون أدواًرا 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 بعيًدا عن أجواء العمل والروتين باقي أشهر 
الســنة، وهــل كانــت جديــدة أم أنهــا أتــت تواصاً لعــادات قديمة تأصلت فــي وجدانهم 

واستمروا في تأديتها على مّر السنوات الماضية. 

 الفنــان البحرينــي وعضــو مســرح البيــادر 
الشــاب أحمــد الســادة يعّبر عن ذلــك بقوله: 
دائًمــا  الكريــم  لــي شــهر رمضــان  “بالنســبة 
أقضيــه بأجــواء عائليــة وأفضــل أن أكــون 
فيــه )بيتوتــي(، وفــي العــادة يكــون بدايــة 
بالذهــاب للعمــل في الصباح ومــن بعد ذلك 
قليــل مــن الراحــة وانتظــار وجبــة اإلفطــار 
ثــم  ومــن  العائليــة  بالجمعــة  تتميــز  الــذي 
أمارس الرياضة بعد الصالة، بعد ذلك اتجه 
لمشاهدة األعمال الفنية الرمضانية باعتبار 
شــهر رمضان موسًما للمسلسالت واألعمال 
لـ)بروفــات(  نحضــر  ثــم  ومــن  الجديــدة، 

المســرح لعيــد الفطــر، وأمــا عــن ارتباطــي 
ببرامــج التواصــل االجتماعــي فــال جديــد 
لــي فــي شــهر رمضــان وســنواصل تصويــر 

البرنامــج اليوتيوبــي الكوميــدي )المســباح( 
مع النجم المتميز أحمد شــريف بعد الشــهر 

الكريم بجزء جديد ومختلف.

أحمد السادة

الفنان الشاب أحمد السادة

األربعاء
15 مايو 2019 
10 رمضان 1440
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القمر يتقلص... وتجّعدات على سطحه
توّصل تحليل لصور نشــرتها وكالة الفضاء األميركية 
)ناســا( إلــى أن القمــر يتقّلص بشــكل مطرد، ما تســبب 

في تجعدات على سطحه وحدوث زالزل.
وكشــف تحليــل ألكثــر مــن 12 ألــف صــورة أن حوض 
القمر “ماري فريغوريس” الواقع قرب القطب الشمالي 
للقمــر، وهــو أحــد األحــواض الشاســعة العديــدة التــي 
يفتــرض أنهــا مواقع ميتة مــن وجهة نظر جيولوجية، 
بــدأ يتصــدع ويتحــول.  وبعكــس كوكــب األرض، ال 
يتضمــن القمــر صفائــح تكتونيــة، بــل يحــدث نشــاطه 
التكتونــي بســبب فقدانــه الحــرارة ببطء منذ تشــكله 
قبل 4,5 مليار سنة. وهذا األمر يتسبب بدوره بتجعد 
ســطحه مثــل العنــب الــذي يتجعــد ويذبــل ليتحــول 
إلى زبيب. ونظًرا إلى أن قشــرة القمر هشــة، تتســبب 
هــذه القــوة فــي تحطم ســطحها مــع تقّلص المســاحة 
الداخلية ما يؤدي إلى حدوث ما يسمى عيوب الدفع 
وهــي تحصــل حين يدفــع جزء من القشــرة إلى أعلى 
لتصبح فوق قسم متاخم.  ونتيجة لذلك، أصبح القمر 
“أنحــف” بحوالــي 50 متــًرا علــى مدار مئــات الماليين 
مــن الســنين الماضيــة.  وقــد بــدأ رواد الفضــاء الذيــن 

شــاركوا في بعثات أبولو قياس النشاط الزلزالي على 
ســطح القمر في الســتينات والســبعينات وقد وجدوا 
أن غالبية الزالزل حدثت في األعماق الداخلية للقمر، 

بينما حدث عدد أقل منها على سطحه.

ونشرت هذه الدراسة في مجلة “نايتشر  «
جيوساينس” وفحصت الزالزل القمرية 
السطحية التي سجلتها بعثات “أبولو” 

وأقامت روابط بينها وبين المالمح الجديدة 
التي نشأت على السطح.

أعلن مزاد “ســوذبي” الشــهير أنه ســيتم عرض أقدم سيارة صنعتها 
شــركة بورشــه األلمانيــة في التاريــخ، ويتوقع أن يتــم بيعها مقابل 
ا.  وقــال موقــع “ياهــو نيــوز” إن معــرض ســوذبي  مبلــغ ضخــم جــدًّ
سيعرض أقدم سيارة من صنع شركة بورشه األلمانية، والتي يعود 
صنعهــا إلــى عــام 1939، قبل انــدالع الحرب العالمية الثانية بأشــهر 

قليلة.

 وأشــار الموقــع إلــى أن الســيارة 
النــادرة ســتباع مقابل 20 مليون 
وبذلــك  األقــل،  علــى  دوالر 
فــي  بورشــه  أغلــى  ســتصبح 
علــى  تفوقــت  مــا  إذا  التاريــخ، 
ســيارة بورشــه التي استخدمت 
“لــو  الشــهير  الســباق  فيلــم  فــي 
 2017 عــام  بيعــت  التــي  مــان”، 
مقابل 14 مليون دوالر. وصممت 
الســيارة لســباق مســافته 1500 

كــم بين برلين وروما عام 1939، 
واســتلهمت تصميمها من سيارة 
فولكســفاغن “الخنفســاء”، التــي 

صممتها بورشه أيًضا.
األلمانــي  إن  الموقــع  وقــال 
مؤســس  بورشــه،  فيردينانــد 
وصنــع  صمــم  بورشــه،  شــركة 
بنفســه، وأطلــق عليهــا  الســيارة 
تــم  وقــد   ،”64 “الموديــل  اســم 
إيقاف صنعها بعد سنوات قليلة.

ومن الطرائف أن السباق الذي كان من المفترض أن تخوضه  «
سيارة بورشه لم يجر أبًدا، بسبب احتالل ألمانيا لبولندا وانطالق 

الحرب العالمية الثانية.

أقدم سيارة “بورش” للبيع... والمقابل فلكي

يمني يقرأ القرآن في المسجد الكبير في المدينة 
القديمة في العاصمة صنعاء )أ ف ب(

تلقت طفلة تبلغ من العمر 11 عاًما رسالة من رئيسة وزراء نيوزيلندا، 
جاسيندا أرديرن، ترفض فيها طلًبا منها تضمن “رشوة”.

“نيوزيلنــدا  صحيفــة  وذكــرت 
هيرالد”، األوسع انتشاًرا في البالد، 
أن الطالبة التي عرفت فقط باســم 
ا  “فيكتوريا” تبدي اهتماًما شــخصيًّ
بالًغــا بـ”التنيــن”، وطالبت الحكومة 
بتخصيص تمويل من أجل البحث 

عن المخلوق األسطوري.
موقــع  علــى  شــقيقها  وكتــب   
التواصــل االجتماعي “ريديت”، أن 
فيكتوريــا أرادت مــن الحكومــة أن 
تدعمهــا حتــى تتمكــن مــن تدريب 

التنانين في حال وجدتها.
ووجهــت الطفلــة طلبهــا هــذا إلــى 

رئيســة الوزراء عبر رســالة، مرفقة 
ورّدت  نيوزيلنديــة.  دوالرات   5 بـــ 
رســالة  علــى  أرديــرن  جاســيندا 
الطفلــة فيكتوريــا، قالــت فيهــا إنها 

تشكرها على اتصالها بالحكومة.
وتابعــت أصغــر رئيســة وزراء فــي 
العالــم البالغــة من العمــر )37 عاًما(: 
باقتراحــك  للغايــة  مهتميــن  “كنــا 
ال  لألســف  لكــن  التنانيــن،  حــول 
بــأي عمــل يتعلــق بالتنيــن”.  نقــوم 
أرديــرن،  قالــت جاســيندا  ولذلــك، 
إنهــا ســتعيد “الرشــوة الماليــة” إلى 

الطفلة.

رئيسة وزراء نيوزيلندا ترفض “رشوة” طفلة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

األمــراض  مكافحــة  مراكــز  أصــدرت 
يمنــع  مؤقًتــا،  حظــًرا  منهــا،  والوقايــة 
بموجبــه اســتيراد الكالب مــن مصر، بعد 
تقارير بشــأن 3 حيوانــات من هذا النوع 

مصابة بداء الكلب.
 ونشــرت الهيئــة األميركيــة بياًنــا علــى 
إنهــا  فيــه  قالــت  اإللكترونــي  موقعهــا 
ــا يحظر اســتيراد  أصــدرت أمــًرا فيدراليًّ
الــكالب مــن مصــر، على أن يدخــل األمر 

حيز التنفيذ فوًرا.
 وقالــت إن األمــر جــاء بعــد اكتشــاف 3 
حاالت لكالب مصابة بالداء الذي يعرف 
أيًضا بـ”السعار”، منذ مايو 2015، مشيرة 
الصحــة  لحمايــة  تأتــي  خطوتهــا  إلــى 
الواليــات  وكانــت  البــالد.  فــي  العامــة 
المتحــدة أعلنت أنها تخلصت نهائيا منذ 

هذا المرض عام 2007.

ولفتت مراكز مكافحة األمراض  «
والوقاية منها إلى أن داء الكلب، 

مميت لكل من البشر والحيوانات 
على حد سواء، مؤكدة أن استيراد 

كلب واحد من قد يؤدي إلى انتقال 
عدوى المرض إلى البشر.

الواليات المتحدة 
تمنع استيراد 

الكالب من مصر

حــّذر باحــث فــي علم األحياء المجهرية من خطــر اصطدام مذنب خارق بكوكب األرض 
في أقل من 6 أشهر من لحظة استشعار الخطر ليمحو البشرية من على وجه المعمورة.

 ويقــول البروفيســور، لويــس دارتنيــل، 
كــرات  إن  ويستمنســتر،  جامعــة  مــن 
الجليــد والغبــار بيــن المجــرات يمكــن أن 
تكــون أكثــر خطــورة علــى البشــرية مــن 
الكويكبات.  وفي حديثه مع ديلي ستار، 
قــال دارتنيــل إن رصــد المذنبات أصعب 

مــن اكتشــاف الكويكبــات، ألنهــا “تخــرج 
من أي مكان” في الفضاء الخارجي.

وأضــاف لويــس: “تتحــّرك المذنبــات مــن 
ا، ومن  مواقــع بعيــدة بســرعة كبيــرة جــدًّ
المحتمــل أن نستشــعر الخطر خالل أقل 

من 6 أشهر”.

عالم يحّذر من مذنب كارثي قد يمحو البشرية

خطر اصطدام مذنب خارق بكوكب األرض

القمر يتقّلص بشكل مطرد

تم مؤّخًرا رصد أحد أضخم الكائنات البحرية 
الفــرح”،  “القــرش  يدعــى  والــذي  النــادرة، 
علــى مقربــة مــن ســواحل واليــة كاليفورنيــا 
األميركيــة. ووفًقــا لما نشــرته “فوربس”، يأتي 
الظهــور األخيــر للقرش النــادر بعد غيابه لنحو 
30 عاًمــا. ويبلــغ طــول القرش النــادر أكثر من 
10 أمتــار، ويســاوي حجمــه حافلــة أو طائــرة 

ركاب صغيرة. وأشار عالم األحياء في اإلدارة 
الوطنيــة للمحيطات والغــالف الجوي، هايدي 
ديوار، إلى أن عدد مشــاهدات “القرش الفرح” 
ا منذ ســتينيات القرن  بــدأت تتناقص تدريجيًّ
الماضــي، بالقرب من ســواحل كاليفورنيا، إلى 
ا خالل الـ30 عاًما  أن أصبحت رؤيته نادرة جدًّ

األخيرة.

“القرش الفرح” يظهر قرب سواحل كاليفورنيا السنة الحادية عشرة - العدد 3865 

األربعاء
15 مايو 2019 
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