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الرويعي: رمضان شهر الراحة والعبادةمصادرة 6 آالف لعبة أطفال
قالت إدارة المواصفات والمقاييس  «

بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة إنه 
تمت مصادرة أكثر من 6 آالف لعبة 

أطفال مخالفة على شكل والعات 
سجائر مصاحبة لمواد غذائية )حلوى 

سائلة(، وذلك في حملة تفتيشية 
مشتركة مع وزارة الصحة.

قال الفنان البحريني المتميز خالد الرويعي”إن  «
شهر رمضان الكريم اعتبره شهر للراحة والهدوء 

والسكينة والعبادة”. وأضاف في 
حديثه لـ “مسافات البالد”: “عادة ما 

أكون فيه بعيدا عن زحمة العمل 
واألجواء الروتينية طول السنة 

واإلزعاج بهدف راحة البال.
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المنامة - بنا

أنهــا  الوطنــي  واالقتصــاد  الماليــة  وزارة  أفــادت 
بصــدد اســتام الدفعــة الثانيــة مــن الدعــم المالي 
الخليجــي للبحريــن، والتــي تقــدر بنحــو  2.276 
مليــار دوالر خــال العــام الجــاري. وأوضحــت أنه 

تم اســتام الدفعة األولى من مبلغ المســاهمة من 
الدول الشــقيقة )الســعودية واإلمــارات والكويت( 
بحســب الجــدول الزمنــي للدفعات المقــررة ضمن 
الترتيبــات اإلطاريــة، إذ اســتلمت المملكــة 2.292 

مليار دوالر في 2018. وزير المالية واالقتصاد

2.29 مليار دوالر دعم خليجي للبحرين

أفــاد وزيــر المواصــات واالتصــاالت كمــال 
أحمد أن عدًدا من االستقاالت التي شهدتها 
شركة طيران الخليج في العام 2019 بلغت 

5 استقاالت حتى شهر مارس الماضي.

وأشــار فــي رّده علــى ســؤال النائــب أحمــد 
عــدد  اســتقاالت  أســباب  بشــأن  األنصــاري 
مــن طياري الشــركة ومســاعديهم في العام 
الجــاري، إلــى أن مــن اســتقالوا هــم 2 مــن 

مساعدي الطيارين في يناير، و2 آخرين من 
القباطنــة ومســاعد طيــار فــي شــهر فبراير، 
فــي حيــن أنــه لم تشــهد الشــركة اســتقاالت 

أخرى في شهر مارس.
وأكــد الوزيــر أن االســتقاالت كانت ألســباب 
شــخصية وصفهــا بـ”الطبيعيــة”، وأن العــدد 
المعــدل  ضمــن  يعتبــر  االســتقاالت  مــن 
الطبيعــي بنســبة أقــل من 1 % مــن إجمالي 

عدد الطيارين.
 10 توظيــف  تــم  المقابــل  فــي  أنــه  وذكــر 
طياريــن فــي ينايــر و9 فــي مــارس و7 فــي 
ــا  إضافيًّ طيــاًرا   26 مجموعــه  مــا  أبريــل، 
مقارنة باستقالة 5 طيارين فقط في األشهر 

الثاثة األولى من العام الجاري.

وزير “المواصالت”: االستقاالت “عادية” ولم تؤثر على الرحالت

5 استقاالت بـ “طيران الخليج” وتعويضهم بـ26 آخرين

سيدعلي المحافظة

)07(

)10(

طرحــت شــركة طيــران الخليج في جلســة المناقصات والمزايــدات أمس مناقصة؛ 
لتقديم الدعم والمساندة لقطع غيار أسطول اآليرباص لمدة 10 سنوات تبدأ مطلع 
العــام 2020، تقــدم إليهــا 6 عطــاءات علــق 3 منهــا، وأقل عطاء بقيمــة 58.4 مليون 

دوالر )ما يعادل 22 مليون دينار تقريًبا(.

22 مليون دينار لقطع غيار “آيرباص” 

أمل الحامد

)11(

واشنطن ـ وكاالت

دافع رئيس هيئة األركان األميركية المشــتركة 
حاملــة  إرســال  قــرار  عــن  دانفــورد،  جوزيــف 
إلــى  لينكولــن”  “أبراهــام  الطائــرات األميركيــة 

الخليج العربي.
للكونغــرس،  جلســة  خــال  دانفــورد،  وقــال 
إن القــرار جــاء “لــردع التهديــد اإليرانــي فــي 

المنطقة”.
الــردع.  عامــل  علــى  تركيزنــا  “كان  وأضــاف 

فاســتنادا إلــى المعلومــات االســتخبارية أردنــا 
مدركــون  بأننــا  تفيــد  إليــران  رســائل  إرســال 
وبأننــا  المنطقــة  فــي  تمثلــه  الــذي  للتهديــد 

مؤهلون للرد على هذا التهديد”.
وأكــد وزيــر الخارجية األميركــي مايك بومبيو 
فــرض  األميركــي  الرئيــس  قــرار  علــى  تعليًقــا 
والصلــب  الحديــد  “صناعــات  علــى  عقوبــات 
واأللمنيــوم والنحــاس اإليرانيــة”، أن الواليــات 

المتحــدة مصممة على حرمان النظام اإليراني 
من مصادره التي يمول بها اإلرهاب.

بالملــف  المعنيــة  األوروبيــة  الــدول  ورفضــت 
النووي اإليراني، أي ألمانيا وفرنســا وبريطانيا 
وكذلــك االتحــاد األوروبــي، الخميــس، المهلــة 
التــي حددتهــا إيــران ومدتهــا 60 يومــا، قبــل 
االتفــاق  فــي  أخــرى  ببنــود  التزامهــا  تعليــق 

النووي.

بومبيــو: حرمــان طهــران مــن مــوارد تمويــل اإلرهــاب

رئيس األركان األميركي: “لينكولن” لردع إيران

)14(

المنامة - بنا

اســتقبل أميــر دولــة الكويــت الشــقيقة صاحب الســمو الشــيخ صباح األحمــد الجابر الصبــاح أخاه 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة، بقصر دســمان مســاء 
أمــس، بحضــور ولي عهد دولة الكويت ســمو الشــيخ نواف األحمد الجابــر الصباح ورئيس مجلس 
الوزراء ســمو الشــيخ جابر المبارك الحمد الصباح، حيث نوه صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 

بإسهامات صاحب السمو أمير دولة الكويت في االرتقاء بالعمل اإلنساني في المنطقة والعالم.

الكويــت  دولــة  أميــر  الســمو  صاحــب  شــدد   
الشقيقة وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء 
علــى حــرص البلديــن الشــقيقين علــى مواصلــة 

التنســيق والتشــاور حيــال مختلــف القضايا بما 
يخدم المصالح المشتركة.

التشــاورية  اللقــاءات  أهميــة  ســموهما  وأكــد 
للوقــوف  المســتويات  كل  علــى  والتنســيقية 
بيــن  الثنائــي  العاقــات والتعــاون  علــى مســار 
البلديــن واالرتقــاء بــه إلى اآلفاق التي تنســجم 

وخصوصية الترابط األخوي بينها.
وأشــاد صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
بمــا تقدمــه الكويــت دومــا فــي مواقفهــا تجــاه 
البحريــن مــن دروس فــي األخــوة والمحبة بين 

بلدين شقيقين.

ــة ــوة والمحبـ ــي األخـ ــن دروس فـ ــاه البحريـ ــت تجـ ــف الكويـ ــوزراء: مواقـ ــس الـ ــمو رئيـ سـ

مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا

نائب جاللة الملك: يجب العمل ضمن اإلطار 
الوطني الستمرار مسيرة العطاء واإلنجاز

)04(سمو ولي العهد يزور مجلس الشيخ خالد بن احمد 

سمو أمير دولة الكويت مستقبال سمو رئيس الوزراء)٠٢ - ٠٣(

سمو أمير الكويت 
وسمو رئيس 

الوزراء: اللقاءات 
ترتقي بالعالقات
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اســتقبل أميــر دولــة الكويــت الشــقيقة صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابر 
الصباح أخاه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
بقصر دسمان مساء أمس، بحضور ولي عهد دولة الكويت سمو الشيخ نواف األحمد 
الجابــر الصبــاح ورئيــس مجلــس الوزراء ســمو الشــيخ جابــر المبارك الحمــد الصباح، 
حيث نوه صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء بإســهامات صاحب الســمو أمير دولة 

الكويت في االرتقاء بالعمل اإلنساني في المنطقة والعالم.

وفــي اللقــاء تبــادل ســموهما التهاني بمناســبة 
شــهر رمضــان المبــارك، داعيــن المولــى جلــت 
قدرتــه أن ُيعيــد أيامــه الفضيلــة علــى البلديــن 
وشــعبيهما الشــقيقين بالخير والمســرات، فيما 
نقــل صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
الملــك  الجاللــة  البــالد صاحــب  ملــك  تحيــات 
حمــد بــن عيســى آل خليفة إلــى أخيه صاحب 
الســمو أميــر دولــة الكويــت الشــقيقة، مؤكــدا 
ســموه الحــرص علــى دعــم العالقــات األخوية 
المتجــذرة واالرتقــاء بمســتوياتها إلــى اآلفــاق 
البلديــن  وتطلعــات  طموحــات  تحقــق  التــي 

وشعبيهما.
وجرى أثناء المقابلة اســتعراض شــامل لمســار 
تربــط  التــي  التاريخيــة  األخويــة  العالقــات 
بيــن البلديــن ومــا وصلــت إليــه من مســتويات 
متقدمــة على صعيد التنســيق والتعاون ثنائيا 
العالقــات  عمــق  ســموهما  أكــد  إذ  وخليجيــا، 
الراكــزة  بثوابتهــا  الممتــدة  الثنائيــة  األخويــة 
البلديــن والحــرص علــى تنميتهــا  فــي تاريــخ 
وشــدد  المجــاالت،  مختلــف  فــي  وتطويرهــا 
ســموهما علــى حــرص البلدين الشــقيقين على 
التنســيق والتشــاور حيــال مختلــف  مواصلــة 

القضايا بما يخدم المصالح المشتركة.
الكويــت  دولــة  أميــر  الســمو  صاحــب  وأكــد 
رئيــس  الملكــي  الســمو  وصاحــب  الشــقيقة 
التشــاورية  اللقــاءات  أهميــة  الــوزراء 
للوقــوف  المســتويات  كل  علــى  والتنســيقية 
علــى مســار العالقــات والتعــاون الثنائــي بيــن 

البلديــن واالرتقاء به إلى اآلفاق التي تنســجم 
وخصوصيــة الترابــط األخوي بينهــا، في حين 
أكــد ســمو رئيــس الــوزراء أن نتائــج اللقــاءات 
الثنائيــة بيــن البلديــن ســتنعكس بالشــك على 
حجــم التعــاون والتنســيق بينهمــا وترتقــي بــه 

إلى طموحاتهما قيادة وحكومة وشعبا.
ونــوه صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء 
بمظاهــر النهضة في دولــة الكويت وانطالقتها 
التنمويــة  المشــروعات  خــالل  مــن  التنمويــة 
الكبــرى التــي يرعاها ســمو أمير دولــة الكويت 
والتــي بالشــك ســتعزز مــن موقــع الكويت في 
تقدمــه  بمــا  ســموه  مشــيدا  كافــة،  المجــاالت 
البحريــن  تجــاه  مواقفهــا  فــي  دومــا  الكويــت 
مــن دروس فــي األخــوة والمحبــة بيــن بلديــن 

شقيقين.
وأعــرب صاحب الســمو الملكــي رئيس الوزراء 
فــي ختــام اللقــاء عــن شــكره وتقديــره لدولــة 
الكويــت الشــقيقة أميرا وحكومة وشــعبا على 
مواقفهــا الداعمــة لمملكــة البحريــن وعلــى مــا 
وجــده ســموه والوفد المرافــق من كرم ضيافة 
وحســن وفادة يعكس المســتوى المتقدم الذي 

وصلت إليه العالقات الثنائية بين البلدين.
هــذا وأقــام صاحب الســمو أمير دولــة الكويت 
الشــقيقة مأدبة إفطــار تكريما لصاحب الســمو 
الملكي رئيس الوزراء والوفد المرافق حضرها 
ســمو ولــي العهد بدولــة الكويت وســمو رئيس 
كبــار  مــن  وعــدد  الكويتــي  الــوزراء  مجلــس 

المسؤولين بدولة الكويت.

سمو أمير دولة الكويت مستقبال سمو رئيس الوزراء

المنامة - بنا

مواصلــــــة التنسيــــــق والتشـــــــــاور حيـــال مختلــــف القضـايـــا
ــس الــــــوزراء: الــلــقــاءات تــرتــقــي بــالــعــاقــات ــي ــو رئ ــم ــت وس ــوي ــك ــر ال ــي ســمــو أم

الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  غــادر 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفــة دولة الكويت الشــقيقة بعد زيارة 
أميــر دولــة  بأخيــه  التقــى فيهــا  أخويــة 
الكويــت صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح 

ولــي  وأخــاه  الصبــاح  الجابــر  األحمــد 
العهد ســمو الشــيخ نواف األحمــد الجابر 
الصبــاح وأخــاه رئيــس مجلــس الــوزراء 
سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، 
حيــث تــم بحــث عــدد مــن الموضوعــات 

التــي تســتهدف دعــم وتعزيــز العالقــات 
البحرينيــة الكويتية واالرتقــاء بالتعاون 

الثنائي بين البلدين.
وكان فــي وداع صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس  ســمو  بالمطــار  الــوزراء  رئيــس 

مجلــس الوزراء بدولة الكويت الشــقيقة 
ونــواب رئيس مجلس الوزراء وعدد من 
كبار المسؤولين بدولة الكويت الشقيقة.
رئيــس  الملكــي  الســمو  صاحــب  وعــاد 

الوزراء إلى أرض الوطن.

وصــل رئيــس الــوزراء صاحب الســمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة إلى دولة 
الكويــت الشــقيقة فــي زيــارة أخويــة يلتقــي 
خاللها بصاحب الســمو الشــيخ صبــاح األحمد 
وســمو  الكويــت  دولــة  أميــر  الصبــاح  الجابــر 
ولــي  الصبــاح  الجابــر  األحمــد  نــواف  الشــيخ 
الحمــد  المبــارك  جابــر  الشــيخ  وســمو  العهــد 
الصبــاح رئيــس مجلــس الــوزراء؛ لبحــث عدد 
مــن الموضوعات التي تســتهدف دعم وتعزيز 
واالرتقــاء  الكويتيــة  البحرينيــة  العالقــات 

بالتعاون الثنائي بين البلدين.
الملكــي  الســمو  اســتقبال صاحــب  فــي  وكان 
رئيــس الــوزراء بالمطــار ســمو رئيــس مجلــس 
الوزراء بدولة الكويت الشقيقة ونواب رئيس 
مجلــس الــوزراء وعــدد مــن كبــار المســؤولين 
بدولة الكويت الشــقيقة وســفير دولة الكويت 
الشقيقة عميد السلك الدبلوماسي لدى مملكة 

البحرين.
وأدلــى صاحب الســمو الملكي رئيــس الوزراء 
لدى وصوله دولة الكويت الشقيقة بالتصريح 

التالي:
يســعدنا أن نــزور بلدنــا الثانــي دولــة الكويــت 
الشــقيقة للقــاء أخينــا صاحــب الســمو الشــيخ 
دولــة  أميــر  الصبــاح  الجابــر  األحمــد  صبــاح 
الكويت وتقديم التهاني لســموه بمناسبة شهر 
رمضــان المبــارك، فــي إطــار نهــج دأبنــا عليــه 
وتقليد سنوي نحرص على االلتزام به لنعكس 
ما نكنه على المســتويين الشــخصي والرسمي 

الــذي  الكويــت  دولــة  أميــر  الســمو  لصاحــب 
كرمــه العالم بتكريم مســتحق وبجــدارة بمنح 
ســموه لقب قائد العمل اإلنســاني، وننتهز هذه 
الفرصــة لنســتذكر بالعرفــان والتقدير واإلكبار 
بقيــادة  الكويــت  لدولــة  المشــرفة  المواقــف 
سموه في دعم جهود التنمية بمملكة البحرين 
فــي مختلف المواقف والظروف، كما يســعدنا 
أن نحمــل معنــا مــن خــالل هــذه الزيــارة حــب 
ومــودة وتحيــات أهــل البحرين وشــعبها وفي 
مقدمتهــم عاهل البالد صاحــب الجاللة الملك 

حمــد بــن عيســى آل خليفة إلى دولــة الكويت 
أميــًرا وحكومًة وشــعًبا اللذين يحظون بموقع 
متميــز فــي مشــاعر الــود والتقدير فــي نفوس 

الشعب البحريني المحب.
وإننــا نرى الزيــارة فرصة لتأكيــد عمق ومتانة 
العالقــات الثنائيــة التاريخيــة المتجــذرة بيــن 
بلدينــا، وأن نناقــش خاللهــا كل مــا مــن شــأنه 
تنميــة التعــاون الــذي نتطلــع دائًمــا أن يكــون 
فــي مســتوى العالقــات المتجــددة والمتنامية 
فــي  لتصــب  تطويرهــا  علــى  والعمــل  بيننــا 

خدمة شــعبيهما الشــقيقين ومصلحــة البلدين 
المشتركة.

كما ســتهيئ هــذه الزيارة األخويــة الفرصة لنا 
للقــاء أخينــا ولي عهــد دولة الكويت الشــقيقة 
ســمو الشــيخ نــواف األحمــد الجابــر، وأخينــا 
رئيــس  الصبــاح  المبــارك  جابــر  الشــيخ  ســمو 
بقيــادة  العزيــز  البلــد  لهــذا  متمنيــن  الــوزراء، 
صاحــب الســمو الشــيخ صبــاح األحمــد الجابر 
الصبــاح دوام التقــدم واالزدهــار واالســتقرار 

والنمو في مختلف المجاالت.

سمــــو رئيــــس الوزراء يعــــود ألرض الوطـــن

سمو رئيس الوزراء: تسعدنا زيارة بلدنا الثاني الكويت

سمو رئيس الوزراء يغادر دولة الكويت

سمو رئيس الوزراء يصل إلى دولة الكويت 
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بالبحرين الــتــنــمــيــة  ــم  دعـ فــي  لــلــكــويــت  الــمــشــرفــة  ــف  ــواق ــم ال ــر  ــدي ــق ــت وال ــان  ــرف ــع ــال ب نــســتــذكــر 
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أكد نائب جاللة الملك ولي العهد صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة أن الثوابت 
الوطنية التي توافق عليها أبناء البحرين كافة هي المرتكز الذي ننطلق منه جميعا نحو مواصلة البناء 
والتطوير في ظل المســيرة التنموية الشــاملة التي اختطها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك الوالد 
حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرا سموه إلى أن مبادئ ميثاق العمل الوطني هي األسس التي وضعنا 

من خاللها البرامج والمبادرات واألهداف الطموحة للوصول للتنمية المنشودة.

ونــوه ســموه بأهميــة وضــع األهــداف التنموية 
المنجــزات  تحقيــق  ومواصلــة  أعيننــا  نصــب 
للمملكــة عبــر المبــادرات المختلفــة التــي يعــود 
أثرهــا وخيرهــا علــى الوطــن، الفتــا ســموه إلى 
المؤسســات  دعــم  تعزيــز  علــى  العمــل  أهميــة 
الصغيــرة والمتوســطة وتمكينهــا بتوفير فرص 
نوعية واعدة تســهم فــي رفد النمو االقتصادي 

المباشر وتوجيهه لصالح المواطنين.
وقال سموه إن ما تحقق في مسيرتنا التنموية 
الشــاملة كان نتاج تطلعــات جاللة الملك والتي 
ترجمهــا ميثــاق العمــل الوطنــي الــذي قــال فيه 
المواطنــون الكــرام كلمتهــم التــي توافقــت مــع 
الرؤيــة الملكيــة الســامية، ممــا يســتوجب مــن 
الجميــع العمــل ضمــن اإلطــار الوطنــي لتســتمر 

مسيرة العطاء واإلنجاز.
جاء ذلك لدى زيارة سموه يرافقه سمو الشيخ 
إلــى  آل خليفــة  بــن حمــد  بــن ســلمان  عيســى 
مجالــس كل مــن وزيــر الديوان الملكي الشــيخ 

خالد بن أحمد آل خليفة، والشيخ عبدالحسين 
خلــف العصفــور وفيصــل حســن جــواد، حيــث 
تبــادل ســموه خاللهــا التهانــي بالشــهر الفضيــل 
واســتذكر مــا فيــه مــن الخيــر والبركــة واألجــر 
ومــا  وتعالــى،  ســبحانه  هللا  عنــد  المضاعــف 
يمتــاز بــه مــن بيــن ســائر الشــهور مــن الرحمات 
عــادات  تعــزز  والتــي  والتســامح،  والتواصــل 

المجتمع التي ورثها عن األجداد واآلباء.
وأشــار ســموه إلــى أن مملكــة البحريــن تجنــي 
األصعــدة  علــى  المنجــزات  مــن  العديــد  اليــوم 
المختلفــة التــي غرســتها طــوال مســيرة النماء 
والتطــور التــي انطلقــت بتوافــق شــعبي علــى 

ميثاق كان هو الطريق لكافة هذه اإلنجازات.
من جانبهم، أشــاد أصحاب المجالس والحضور 
بالمســاعي الحثيثــة واألهــداف التــي يحــرص 
عليها صاحب الســمو الملكي نائب جاللة الملك 
ولــي العهد لمواصلــة تحقيق األهداف التنموية 

المنشودة للمملكة.

سمو ولي العهد يزور مجلس الشيخ عبدالحسين خلف العصفور

سمو ولي العهد يزور مجلس فيصل حسن جواد

المنامة - بنا

توفير فرص نوعية واعدة لرفد النمو االقتصادي المباشر
نائــب جاللــة الملك: الثوابــت الوطنية التي توافــق عليها أبنــاء البحرين المرتكــز لمواصلة البنــاء والتطوير

اجتمــع محافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة، مــع 
الشــيخة حيــاة بنــت عبدالعزيــز آل خليفــة، وهــي عضــو المجلــس األعلــى للشــباب 
للشــباب والرياضــة  للمجلــس األعلــى  العــام المســاعد  والرياضــة، بحضــور األميــن 

عبدالرحمن عسكر.

ورحــب ســمو المحافظ بالحضــور، مؤكدا 
التعــاون  إطــار  فــي  يأتــي  االجتمــاع  أن 
المشترك وتحقيق التكامل بين المحافظة 
والرياضــة،  للشــباب  األعلــى  والمجلــس 
فــي  الرياضــة  بتطويــر  يتعلــق  فيمــا 
البحريــن والســير بهــا؛ لتعزيز المكتســبات 

واإلنجازات المشرفة.
ممثــل  بحــرص  المحافــظ  ســمو  وأشــاد 
جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلى للشــباب 
والرياضة  ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفــة، والنائــب األول لرئيــس المجلــس 

األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنة 
االتحــاد  رئيــس  البحرينيــة  األولمبيــة 
البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، على االهتمام بتطوير 
مســيرة الحركــة الشــبابية والرياضية مما 
ســاهم فــي تعزيــز مكانــة البحريــن علــى 
تحقيــق  خــالل  مــن  الدوليــة  الخريطــة 
فــي  الرياضيــة  اإلنجــازات  مــن  العديــد 
المحافل اإلقليمية، مشــيرا ســموه إلى أن 
المحافظــة الجنوبيــة تفتخــر باإلنجــازات 

الرياضية ألبنائها في هذا الشأن.
وأثنى ســموه على المبادرات التي تســهم 

في تحقيق التكامل في البرامج الشبابية 
القــدرات  رفــع  خــالل  مــن  والرياضيــة 
البحرينــي،  للشــباب  الذاتيــة  والكفــاءات 
مؤكــدا اســتعداد المحافظــة لتقديــم كافة 
فــي  للتعــاون  والمســاندة  الدعــم  أنــواع 
تحقيق إســتراتيجية ومبــادرات المجلس 
وصــوال  والرياضــة،  للشــباب  األعلــى 
الشــبابية  للحركــة  المســتدام  للتطويــر 

والرياضية في مملكة البحرين.
مــن جهتهــا، أعربــت الشــيخة حيــاة بنــت 
عبدالعزيز آل خليفة عن شكرها وتقديرها 
دعمــه  علــى  الجنوبيــة  محافــظ  لســمو 
وبرامجــه  المجلــس  لجهــود  المتواصــل 
الموجهــة إلى الشــباب والرياضــة، مؤكدة 
شــريكا  تعتبــر  الجنوبيــة  المحافظــة  أن 
أساسيا في مجال تحقيق رسالة المجلس 

بالبرامــج  المواطــن  تزويــد  إلــى  الهادفــة 
االجتماعية والرياضية والبدنية.

وتــم خــالل االجتمــاع اســتعراض خطــط 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
التــي تهــدف إلــى تطويــر قطــاع الشــباب 
يحقــق  بمــا  بهــا  واالرتقــاء  والرياضــة 
مزيــدا مــن االنجــازات وذلــك مــن خــالل 
دعــم الطاقــات الشــبابية فــي المحافظــة 

إلــى  إضافــة  كفاءتهــا،  ورفــع  الجنوبيــة 
والمواقــع  للمرافــق  األمثــل  االســتخدام 
وذلــك لمزاولــة مختلــف الرياضــات ألبناء 

المحافظة.
حضر االجتماع راشد عبداللطيف الزياني، 
وهــو مديــر إدارة التخطيــط والسياســات 
والمتابعة باألمانة العامة للمجلس األعلى 
للشــباب والرياضة، وفاطمة حســن الغتم، 
وهــي مدير البرامج االجتماعية وشــؤون 

المجتمع بالمحافظة الجنوبية.

المنامة - وزارة الداخلية

سمو محافظ الجنوبية يبحث التعاون مع “األعلى للشباب والرياضة”

سمو محافظ الجنوبية مجتمعا مع الشيخة حياة بنت عبدالعزيز بحضور عبدالرحمن عسكر

يف أي منطقة افتتحت أول فرع ألسواق ميدوي؟

تابعونا عىل

٥سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

املنامةاملحرق

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

اإلنجازات الرياضية 
حجزت للبحرين 

مكانة على 
الخريطة الدولية

سمو ولي العهد يزور مجلس الشيخ خالد بن أحمد

المنامة - بنا

الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  تلقــى 
آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
خليفــة وولــي العهد نائــب القائد األعلى 
النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
شــكر  برقيتــي  خليفــة،  آل  حمــد  بــن 
جوابيــة مــن نائــب رئيــس الجمهوريــة 
ردا  كاال  يوســف  محمــد  اإلندونيســية 
علــى برقيــة ســموهما المعزيــة لــه فــي 
ضحايا الفيضانات التي اجتاحت إقليم 
بابوا بشــرق اندونيســيا، أعرب فيها عن 
خالص شــكره وتقديره لصاحب الســمو 
الملكــي رئيس الوزراء وصاحب الســمو 
الملكــي ولــي العهد على مشــاعر ســموه 
لســموهما  متمنيــا  النبيلــة،  الصادقــة 
ولمملكــة  والســعادة  الصحــة  موفــور 

البحرين مزيدا من التقدم واالزدهار.

سمو رئيس الوزراء وسمو 
ولي العهد يتلقيان شكر 

نائب الرئيس اإلندونيسي



نعيد الحيوية إلى الخدمات المصرفية

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

خدمات التجزئة المصرفية  ·  تمويل الشركات  ·  األولوية المصرفية  · إدارة الثروات  ·   االستثمار

عبد الحكيم يعقوب الخياط
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

حمد عبد المحسن المرزوق
رئيس مجلس اإلدارة

البيانات المالية

قائمة المركز المالي الموحدة المرحلية

قائمة التغيرات في الحقوق الموحدة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المرحلية قائمة الدخل الموحدة المرحلية

ثالثــــــــة أشهــــــــر منتهيـــــــــة في 31 مـــــــــارس  
2018  2019  

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

12,374  13,875 دخل من عقود تمويل 

744  435 دخل من استثمارات 

2,166  3,226 دخل من صكوك 

56  5 حصة من دخل في شركات زميلة 

15,340  17,541 الدخل التشغيلي 

)654(  )1,815( عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار )الوكالة( 

)2,613(  )2,201( عائد حقوق حاملي حسابات المضاربة، قبل خصم حصة المضارب للمجموعة 

1,981  1,690 حصة المضارب للمجموعة 

)632(  )511( عائد حقوق حاملي حسابات المضاربة 

)3,512(  )5,815( ربح على مبالغ مستحقة لبنوك وغير البنوك ووكاالت ثانوية مستحقة الدفع 

10,542  9,400 صافي الدخل التشغيلي 

3,707  3,208 تكاليف الموظفين 

284  316 استهالك 

)493(  266 مخصصات - صافي 

2,110  1,945 مصروفات أخرى 

5,608  5,735 مجموع المصروفات التشغيلية 

4,934  3,665 صافي دخل الفترة 

العائد إلى:

4,946  3,676 مساهمي الشركة األم 

)12(  )11( حقوق غير مسيطرة 

4,934  3,665  

ثالثــــــــة أشهــــــــر منتهيـــــــــة في 31 مـــــــــارس  
2018  2019  

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   

األنشطة التشغيلية

4,934  3,665 صافي دخل الفترة من العمليات 

تعديالت للبنود التالية:

)493(  266 مخصصات - صافي 

284  316 إستهالك 

)56(  )5(  الحصة من دخل في شركات زميلة 

)168(  - صافي مكسب من بيع استثمارات 

)154(  )193( مكسب من تحويل العمالت األجنبية 

1  26 صافي خسارة غير محققة من استثمارات 

)16(  - دخل من توزيعات أرباح 

 الدخل التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات

4,332  4,075    والمطلوبات التشغيلية 

تغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

)1,020(  )850( احتياطي إجباري لدى مصرف البحرين المركزي 

12,906  5,372 مبالغ مستحقة من البنوك 

)40,974(  )2,307( عقود تمويل 

510  )1,822( ذمم مدينة وموجودات أخرى 

3,482  15,222 حسابات جارية للعمالء 

3,009  )684( مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية 

101,734  )14,536( حسابات مرابحة للعمالء 

)1,780(  )1,411( مطلوبات أخرى 

82,199  3,059 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

1,272  - التخلص من االستثمارات - صافي 

)31,148(  )42,029( شراء استثمارات في صكوك - صافي 

16  - دخل من توزيعات األرباح 

)347(  120 التخلص من )شراء( ممتلكات ومعدات - صافي 

 صافي التدفقات النقدية من )المستخدمة في(

)30,207(  )41,909(    األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

5,554  85,395 صافي التغيرات في حقوق حاملي حسابات االستثمار 

 صافي التدفقات النقدية )المستخدمة في(

5,554  85,395    األنشطة التمويلية 

57,546  46,545 صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 

58,500  88,701 النقد وما في حكمه في 1 يناير 

116,046  135,246 النقد وما في حكمه في 31 مارس 

مـــــــــــــــــدققــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــراجعــــــــــــــــــــة   
31 ديسمبـــــــــر 2018 31 مـــــــــــارس 2019   
ألـف دينـار بحرينـي ألـف دينـار بحرينـي   

الموجودات

49,651  61,218 نقد وأرصدة لدى بنوك ومصرف البحرين المركزي 

74,651  105,639 مبالغ مستحقة من البنوك 

886,779  887,840 عقود تمويل 

6,304  6,510 استثمارات 

219,039  261,027 استثمارات في صكوك 

12,885  12,893 استثمارات في شركات زميلة 

250,353  236,037 ذمم مدينة وموجودات أخرى 

5,140  4,704 ممتلكات ومعدات 

1,504,802  1,575,868 مجموع الموجودات 

 المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

   االستثمار وحقوق المالك

المطلوبات 

127,748  142,970 حسابات جارية للعمالء 

224,405  223,721 مبالغ مستحقة لبنوك 

367,176  352,640 مبالغ مستحقة لغير البنوك 

23,946  22,320 مطلوبات أخرى 

94,250  94,250 وكاالت ثانوية مستحقة الدفع 

837,525  835,901  

485,014  570,409 حقوق حاملي حسابات االستثمار 

حقوق المالك

الحقوق العائدة إلى مساهمي الشركة األم

132,519  132,519 رأس المال 

21,613  21,613 احتياطي قانوني 

170  400 احتياطي القيمة العادلة المدرجة ضمن الحقوق 

16,608  - العائد المقترح 

3,587  7,263 أرباح مبقاة 

174,497  161,795  

7,766  7,763 حقوق غير مسيطرة 

182,263  169,558  

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات

1,504,802  1,575,868    االستثمار وحقوق المالك 

بيانات لم تدرج بالميزانية:

135,110  135,145    حقوق حاملي حسابات االستثمار 

73,191  55,396    إرتباطات والتزامات محتملة 

العائد إلى مساهمي الشركة األم     

القيمة العادلة        

مجموع الحقوق حقوق غير مسيطرة  المجموع  العائد المقترح  أرباح مبقاة  من خالل احتياطي األسهم  احتياطي قانوني  رأس المال   

ألف دينار بحريني ألف دينار بحريني   ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني  ألف دينار بحريني   

182,263  7,766  174,497  16,608  3,587  170  21,613  132,519 الرصيد في 1 يناير 2019  

3,665  )11(  3,676  -  3,676  -  -  - صافي الدخل للفترة 

230  -  230  -  -  230  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

3,895  )11(  3,906  -  3,676  230  -  - مجموع الدخل اآلخر الشامل للفترة 

)16,608(  -  )16,608(  )16,608(  -  -  -  - توزيعات أرباح 

8  8  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق غير مسيطرة 

168,558  7,763  161,795  -  7,263  400  21,613  132,519 الرصيد في 31 مارس 2019 

181,507  7,804  173,703  18,095  3,321  -  19,768  132,519 الرصيد في 1 يناير 2018 

4,934  )12(  4,946  -  4,946  -  -  - صافي الدخل للفترة 

291  -  291  -  -  291  -  - الدخل اآلخر الشامل للفترة 

5,225  )12(  5,237  -  4,946  291  -  - مجموع الدخل اآلخر الشامل للفترة 

)18,095(  -  )18,095(  )18,095(  -  -  -  - توزيعات أرباح 

 صافي التحويل من احتياطي القيمة العادلة

-  -  -  -  265  )265(  -  -    المدرجة ضمن الحقوق 

)1(  )1(  -  -  -  -  -  - صافي التغير في حقوق غير مسيطرة 

168,636  7,791  160,845  -  8,532  26  19,768  132,519 الرصيد في 31 مارس 2018 

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 المراجعة من قبل السادة إرنست ويونغ. تمت الموافقة على هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة في تاريخ 5 مايو 2019
مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

31 مارس 2019 )مراجعة(
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استثمار البحث العلمي في تفعيل األدوار الحضارية للزكاة
الــشــامــلــة” والــتــنــمــيــة  ــاة  ــزكـ “الـ مــؤتــمــر  منظمي  يستقبل  ــقــطــان  ال

اســتقبل مديــر إدارة الشــؤون الدينيــة بــوزارة العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقــاف 
محمــد القطــان بمكتبــه مؤخــًرا رئيس مركــز كامبريــدج البريطاني لاستشــارات والبحوث 
والتدريــب حفصــة الغريــب، وفريــق العمل المشــرف علــى تنظيم مؤتمــر “الــزكاة والتنمية 
الشــاملة”، والمقرر انعقاده في البحرين في الفترة من 17-15 أكتوبر المقبل، تحت رعاية 
وزيــر العــدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف الشــيخ خالــد بن علي بن عبــدهللا آل خليفة، 
وبتنظيــم مــن صنــدوق الــزكاة والصدقات بالــوزارة بالتعــاون مع مركز كمبريــدج للتدريب 
بالعاصمــة البريطانيــة لنــدن ومركــز لنــدن لاستشــارات والبحــوث والتدريــب ومجموعــة 

الرقابة لاستشارات الشرعية المالية بالمملكة األردنية الهاشمية.

وأشــاد القطــان بالتعــاون مع مركــز كمبريدج 
للتدريب ومركز لندن لالستشارات والبحوث 
والتدريــب ومجموعــة الرقابة لالستشــارات 
الشــرعية الماليــة فــي إقامــة المؤتمــر، ممــا 
بيــن  المجتمعيــة  الشــراكة  مفهــوم  يجســد 
والخــاص  العــام  بقطاعيهــا  المؤسســات 
بجهــود  واقًعــا ملموًســا، مشــيدا  وترجمتهــا 
للمؤتمــر  واإلعــداد  التنظيــم  علــى  القائميــن 
للمؤتمــر  االســتراتيجي  الهــدف  لتحقيــق 

والمتمثــل فــي “اســتثمار البحــث العلمي في 
تفعيل األدوار الحضارية والتنموية الشــاملة 

والمستدامة للزكاة المعاصرة”.
وقّدمــت رئيس مركــز كامبريــدج البريطاني 
لالستشــارات والبحــوث والتدريــب حفصــة 
الغريــب، ورئيــس المؤتمــر ريــاض الخليفــي، 
والرئيــس التنفيذي للمؤتمر المستشــار عايد 
الظفيــري، شــرًحا مفصــالً عــن االســتعدادات 
إلقامــة المؤتمــر بالتعــاون مــع الشــركاء فــي 

الرقابــة  ومجموعــة  للبحــوث  لنــدن  مركــز 
لالستشارات الشرعية والمالية الكويتية.

الــزكاة  رئيــس صنــدوق  أشــاد  مــن جهتــه،   
الشــيخ  للمؤتمــر  العــام  األميــن  والصدقــات 
صــالح حيــدر حســين بجهــود فريــق العمــل 
والخطوات الفّعالة الرامية لتحقيق األهداف 

المرجوة من إقامته.
يأتــي  الدولــي  المؤتمــر  تنظيــم  أن  يذكــر 

االقتصاديــة  الرؤيــة  تحقيــق  فــي  ســعًيا 
علــى  والقائمــة   2030 البحريــن  لمملكــة 
والعدالــة،  والتنافســية  االســتدامة  مبــادئ 
الــزكاة  واقــع  وتحليــل  تشــخيص  وبهــدف 
فــي المجتمعــات اإلســالمية لتحديــد نقــاط 
القــوة والضعــف، وتكوين رؤية استشــرافية 
ومقاصديــة علــى ضــوء األهــداف الشــاملة 

لفريضة الزكاة.

المنامة - وزارة العدل والشؤون اإلسالمية واألوقاف

المنامة - وزارة الداخلية

أكــد محافــظ الشــمالية علــي العصفــور أهمية الــدور الــذي تضطلع به 
المجالس األهلية والرســمية في بناء المجتمع الواحد وتعزيز اللحمة 

الوطنية والروابط االجتماعية.

وكان المحافــظ قــام بزيــارة عــدد 
مــن مجالس المحافظة الشــمالية، 
حيــث التقــى رواد مجالس مدينة 

حمد ومجلس “األيــام” الرمضاني 
جــالل  الســابق  النائــب  ومجلــس 

الكاظم.

العصفور: المجالس تعزز اللحمة الوطنية

وزير الخارجية ينوه بمبادرات “صاحبات األعمال”
هنـــد بنـــت ســـلمان تثنـــي علـــى جهـــود الـــوزارة فـــي الترويـــج للمملكـــة

خالــد  الشــيخ  الخارجيــة  وزيــر  اســتقبل 
بــن أحمــد بــن محمــد آل خليفــة، بمكتبــه 
رئيســة  أمــس،  للــوزارة،  العــام  بالديــوان 
االتحــاد العالمي لصاحبات األعمال والمهن 
البحرينيــة الشــيخة هنــد بنــت ســلمان آل 
خليفــة، بحضــور رئيــس مكتــب اليونيــدو 
هاشــم  والتكنولوجيــا  االســتثمار  لترويــج 
العالمــي  االتحــاد  ســر  وأميــن  حســين، 
البحرينيــة  والمهــن  األعمــال  لصاحبــات 

خيرية الدشتي.
 وخــالل اللقــاء، أعربــت الشــيخة هند بنت 
تقديرهــا  خالــص  عــن  خليفــة  آل  ســلمان 
لحــرص وزيــر الخارجيــة على التعــاون مع 
االتحــاد العالمي لصاحبات األعمال والمهن 
أنشــطة  مــن  بــه  يقــوم  فيمــا  البحرينيــة 
الخارجيــة  بــدور وزارة  وبرامــج، مشــيدة 
علــى  البحريــن  مملكــة  مكانــة  إبــراز  فــي 
الصعيدين اإلقليمي والدولي كنموذج مهم 

في مجال التنمية المســتدامة وبيئة مثلى 
لالســتثمار، مــا يســهم فــي تمكيــن االتحاد 
مــن تحقيــق األهــداف التــي يســعى إليهــا، 
وتوفيــر أفضــل أطر التواصــل بين االتحاد 
مــع مختلف الجهــات العالمية، مســتعرضة 
برنامــج ”المنامــة وماتيــرا” الــذي من شــأنه 
تعزيــز الثقافــة واالســتثمار بيــن أصحــاب 

المشــاريع الحــرة من العالــم العربي وإقليم 
البازيليكاتا بالجمهورية اإليطالية.

 مــن جانبــه، أعــرب وزيــر الخارجيــة عــن 
تقديــره للــدور الحيــوي الــذي يضطلــع بــه 
االتحــاد العالمي لصاحبات األعمال والمهن 
البحرينيــة فــي تعزيز دور المرأة والشــباب 
فــي مختلف القطاعات وخاصة في مجال 

والمبــادرات  بالجهــود  منّوًهــا  االقتصــاد، 
لتوفيــر  االتحــاد  ينفذهــا  التــي  المهمــة 
للنجــاح  الالزميــن  والتأهيــل  التدريــب 
ا للشــيخة  واإلبداع في ســوق العمل، متمنيًّ
واالتحــاد  خليفــة  آل  ســلمان  بنــت  هنــد 
والمهــن  األعمــال  لصاحبــات  العالمــي 

البحرينية دوام التوفيق والتقدم.

وزير الخارجية مستقبال رئيسة االتحاد العالمي لصاحبات األعمال والمهن البحرينية

المنامة - وزارة الخارجية

القضيبية - مجلس النواب

تقدمت رئيسة مجلس النواب فوزية 
زينــل باقتــراح برغبــة بشــأن تثبيــت 
بــوزارة  المؤقتــة  العقــود  موظفــي 
علــى  وتســكينهم  اإلعــالم  شــؤون 

المالك الدائم لموظفي الوزارة.
وجــاءت اعتبــارات المصلحــة العامــة 
لتحقيــق  هادفــة  برغبــة  لالقتــراح 
واألســري  الوظيفــي  االســتقرار 
بــوزارة  المؤقتــة  العقــود  لموظفــي 
اســتمرارهم  إن  إذ  اإلعــالم،  شــئون 
فــي وظائف بعقود مؤقتــة يؤدي إلى 
عــدم اســتقرارهم وظيفًيا، األمر الذي 
يؤثــر علــى أدائهــم الوظيفــي، كمــا أن 

اســتمرار هــذا الوضع يــؤدي إلى عدم 
مــن  يجعــل  مــا  أســرًيا،  اســتقرارهم 
الطبيعــي تثبيتهم علــى المالك الدائم 

لموظفي الوزارة.

زينل: تثبيت الموظفين المؤقتين في “اإلعالم”
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المنامة - محافظة العاصمة

اســتقبل محافــظ العاصمــة الشــيخ هشــام بن عبدالرحمــن آل خليفة فــي مكتبه 
بالقضيبية الرئيس التنفيذي لبنك البركة اإلسامي حمد عقاب، حيث استعرض 
فــي اللقــاء أبرز األنشــطة والبرامج التــي نظمتها المحافظة فــي العام الماضي، 

إضافة إلى عدد من الخطط والمشاريع المستقبلية التي تسعى إلى تنفيذها.

 وأثنــى المحافــظ على الجهود 
الحثيثة لبنك البركة اإلسالمي 
فــي دعــم المشــاريع والبرامــج 
خدمــة  فــي  تصــب  التــي 
المجتمع، مشيًدا بالدور المناط 

العالقــات  توطيــد  فــي  للبنــك 
مختلــف  مــع  المجتمعيــة 
والــذي  المجتمعيــة  الفعاليــات 
بــدوره يخــدم مفهوم الشــراكة 

المجتمعية.

محافظ العاصمة يبحث التعاون مع “البركة”

وحدات “الدفاع” تتبوأ مكانة رفيعة في الجاهزية
القائـــد العـــام: نجـــاح عظيـــم فـــي العمليـــات مـــع األشـــقاء واألصدقـــاء

قــام القائــد العــام لقــوة دفــاع البحريــن المشــير الركن الشــيخ خليفــة بن أحمــد آل خليفة 
صباح أمس بزيارة تفقدية إلحدى وحدات قوة الدفاع.

وأكــد القائــد العــام فــي الزيــارة أن أســلحة 
ووحــدات قــوة دفــاع البحريــن تتبــوأ دائمــا 
مكانة رفيعة في مجال الجهوزية العسكرية 
القتاليــة واإلداريــة علــى الســواء، فضال عن 
قدرتهــا العاليــة فــي الحقل التدريبي ســواء 
النظــري أو العملــي إلــى جانــب تفانيهــا فــي 
تنفيــذ التماريــن المشــتركة علــى المســتوى 

اإلقليمي والدولي. 
الدفــاع نجاحــا  وأضــاف: كمــا تحقــق قــوة 
واإلنســاني  األخــوي  دورهــا  فــي  عظيمــا 
األشــقاء  مــع  والمشــاركات  العمليــات  فــي 
الوطنــي  اإلنجــاز  هــذا  وكل  واألصدقــاء، 
الرجــال  ســواعد  بفضــل  الجليــل  والعطــاء 

ووطنهــم  ومليكهــم  لدينهــم  المخلصيــن 
والذين يؤدون واجبهم المقدس بكل عزيمة 
وتضحيــة لتمضي هذه القــوة الوطنية نحو 
الدعــم  ظــل  فــي  والتقــدم  التطــور  مــدارج 
الكبيــر والرعايــة الكريمــة المســتمرة لعاهــل 
البــالد القائــد األعلى صاحــب الجاللة الملك 
حمد بن عيســى آل خليفة.ودعا القائد العام 
لقــوة دفــاع البحريــن الجميــع إلــى التمســك 
بــروح البــذل والفــداء تلــك والمواصلة بهذه 
العزيمة والتحلي بالمعنوية العالية، وتقديم 
كل ما في وســعهم من جهد وعطاء لخدمة 
هــذا الوطــن العزيــز والدفــاع عــن أراضيــه 

وحمايتها بكل ما أوتوا من قوة.
القائد العام في زيارة تفقدية إلحدى وحدات قوة الدفاع

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الداخلية

اســتقبل رئيــس األمــن العــام اللــواء طــارق الحســن، مســاعد مــازم ثانــي دعاء 
عبــدهللا، بمناســبة حصولهــا علــى درجة الماجســتير، حيث قدمت له نســخة من 

رسالتها العلمية.

التــي  الماجســتير،  رســالة  وتناولــت 
حصلــت عليها في العلــوم الجنائية من 
أكاديميــة شــرطة دبي بدولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة الشــقيقة )الســلطات 
االســتثنائية لمأمــوري الضبط القضائي 
وفقــًا  اإلرهــاب  جرائــم  مواجهــة  فــي 

للتشريعات اإلماراتية والبحرينية(.
مســاعد  العــام،  األمــن  رئيــس  وهنــأ 
عبــدهللا  إبراهيــم  دعــاء  ثانــي  مــالزم 

بمناسبة حصولها على الدرجة العلمية، 
مشــيدا بمــا تضمنتــه مــن موضوعــات 
ونظــم  بآليــات  وثيقــة  صلــة  ذات 
التحصيــل  مواصلــة  أن  مبينــا  العمــل، 
العلمــي تعــزز صقــل القــدرات العلميــة 
التطــورات  والعمليــة، وتدعــم مواكبــة 
لهــا  متمنيــًا  المتســارعة،  والمتغيــرات 
التوفيق والنجاح في مسيرتها العملية 

والعلمية.

الحسن: التحصيل العلمي يصقل القدرات

10 مصممات عالميات يشاركن بمعرض السجادة الحمراء
ــيــجــيــات ــخــل ــات وال ــي ــن ــري ــح ــب ــا دعــــم ال ــة نــــــورة: يــهــمــن ــخ ــي ــش ال

في أجواء رمضانية بهيجة، تفتتح الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة في الساعة 
8:30 مــن مســاء اليــوم، فعاليــات معرض الســجادة الحمــراء لألزيــاء والمجوهرات 
بقاعــة التــاج فــي فنــدق شــيراتون البحريــن، إذ تحظــى الفعالية بمشــاركة 20 جهة 
آخــر  ســيقدم  وخارجهــا  البحريــن  داخــل  مــن  عالميــات  مصممــات  و10  متنوعــة، 
كشــريك  “تمكيــن”  العمــل  صنــدوق  بمشــاركة  المعــرض  ســيقام  فيمــا  إبداعاتهــن، 

إستراتيجي.

ومن المتوقع أن يسجل المعرض حضورا 
بــارزا للعديــد من الشــخصيات وســيدات 
األعمــال مــن مملكــة البحريــن والمملكــة 
العربية السعودية ودول الخليج األخرى.

وبهــذه المناســبة، قالــت رئيــس مجلــس 
إدارة الشــركة المنظمة للمعرض الشــيخة 
نــورة بنــت خليفــة آل خليفــة “اســتقبلت 
مملكــة البحريــن العديــد مــن المصمميــن 
دول  مختلــف  مــن  األزيــاء  وعارضــات 
العالم في النســخ السابقة. لدينا مهتمون 
بالحضــور والمشــاركة من دولــة الكويت، 
وســلطنة  الســعودية،  العربيــة  والمملكــة 

نتوقــع  عــدة،  أخــرى  دول  ومــن  عمــان، 
تفاعــال كبيــرا مــن الجمهــور مســاء اليوم 
الصباحيــة  الفترتيــن  فــي  غــد  ويــوم 
ويســعدنا  عامــة  والدعــوة  والمســائية، 

استقبال جميع المهتمين”.
وأكــدت الشــيخة نــورة أن أحــد األهداف 
المصممــات  دعــم  للمعــرض  األســاس 
والعربيــات،  والخليجيــات  البحرينيــات 
بتوفيــر فضــاء مالئم لعــرض تصاميمهن 

وإبداعاتهن.
المنظمــة  الشــريكة  قالــت  جانبهــا،  مــن 
فعاليــة  “إن  الشــوملي  نــدى  للفعاليــة 

)الســجادة الحمــراء( تجســد حرصــا على 
مــن  العالــم  مــع  التواصــل  جســور  بنــاء 
خــالل إقامــة مختلف الفعاليــات العالمية 
للشــيخة  شــكرها  عــن  وعبــرت  الكبيــرة، 
إلنجــاح  المبذولــة  الجهــود  علــى  نــورة 
هــذه الفعاليــة وتوفيــر الدعــم المناســب 

لجميع عناصرها، ما يمنحها فرصة كبيرة 
لتحقيق النجاح المنشود”.

وكمــا كان متبعــا فــي الفعاليات الســابقة، 
فــي  والخيــر  العطــاء  مبــادرات  تتجــدد 
بتخصيــص  الحمــراء”  معرض”الســجادة 
جزء من إيرادات الفعالية لجمعية بصمة 
مملكــة  فــي  اإلنســانية  وأنشــطتها  خيــر 

البحرين.
يذكــر أن المعــرض فــي نســخه الســابقة 
نجــح فــي دعــم المصممــات البحرينيــات 
والخليجيــات والعربيــات، وذلــك بعــرض 
تصاميمهــن والوصــول بهــا إلــى العالمية، 
وفــي هــذا العــام ســتقدم فــي المعــرض 
عــروض أزيــاء فريــدة مــن دول الخليــج 
خــالل  مــن  رمضــان  الســتقبال  العربــي 
العديد من مصممي األزياء على مستوى 
بالتنــوع  ستتســم  والتــي  العالــم.  دول 
الشــديد وتكــون ممزوجة برونــق اإلبداع 

واألناقة.

الشيخة نورة بنت خليفة 

فوزية زينل



5 استقاالت بـ“طيران الخليج” وتعويضهم بـ26 آخرين
الرحالت على  تؤثر  ــم  ول “عــاديــة”  االســتــقــاالت  ــمــواصــالت”:  “ال ــر  وزي

أفاد وزير المواصالت واالتصاالت كمال أحمد أن عدًدا من االستقاالت التي شهدتها شركة 
طيران الخليج في العام 2019 بلغت 5 استقاالت حتى شهر مارس الماضي.

الــنــائــب أحمد  ــؤال  ــار فــي رّده عــلــى سـ وأشــ
األنـــصـــاري بــشــأن أســـبـــاب اســتــقــاالت عــدد 
ــشــركــة ومــســاعــديــهــم خــال  مـــن طـــيـــاري ال
 2 الــجــاري، إلــى أن مــن استقالوا هــم  الــعــام 
و2  يناير،  شهر  في  الطيارين  مساعدي  من 
آخــريــن مــن الــقــبــاطــنــة ومــســاعــد طــيــار في 
الشركة  لم تشهد  أنه  شهر فبراير، في حين 

استقاالت أخرى في شهر مارس.
ألسباب  كانت  االستقاالت  أن  الــوزيــر  وأكــد 
شخصية وصفها بـ”الطبيعية”، وأن هذا العدد 
من االستقاالت يعتبر ضمن المعدل الطبيعي 
ــن إجــمــالــي عــدد  ــن 1 % مـ ــل مـ بــنــســبــة أقــ
الطيارين. وذكر أنه في المقابل تم توظيف 
10 طيارين في يناير و9 في مارس و7 في 
ا  إضافيًّ طياًرا   26 مجموعه  ما  أبريل،  شهر 
مقارنة باستقالة 5 طيارين فقط في األشهر 

الثاثة األولى من العام الجاري.
النائب  استفسارات  نص  بقية  يلي  ما  وفي 

وإجابات الوزير:

 كم تبلغ ساعات الطيران التي يقوم  «
بها طيارو الشركة مقارنة بعدد ساعات 

الطيران التي حددتها منظمة اإلياتا؟

طيران الخليج تتبع قوانين شؤون الطيران 
ــمــواصــات واالتـــصـــاالت  ــوزارة ال ــ الــمــدنــي بـ

والمتوافقة مع المعايير العالمية.
أما بالنسبة لعدد ساعات الطيران التي يقوم 
ا،  سنويًّ ساعة   900 فهي  الشركة  طيارو  بها 
األقصى  للحد  بالنسبة  متحفظ  رقــم  وهــو 
ا،  ا والبالغ 1000 ساعة سنويًّ المستخدم عالميًّ
كما هو الحال في االتحاد األوروبي وأمريكا 
ــدا وأســتــرالــيــا والــهــنــد ومــعــظــم الـــدول  وكــن
الــســعــوديــة.  الــعــربــيــة  كالمملكة  الخليجية 
تقوم شؤون الطيران المدني بدراسة مكثفة 
لتواكب  ســاعــة   1000 إلــى  التغيير  لتقييم 
الطيران،  مجال  في  العالمية  المستجدات 
الخليج  طــيــران  منح  تــم  مبدئية  وكخطوة 
6 شهور مع  50 ساعة إضافية لمدة حوالي 

أهمها  الدولية ومن  السامة  مراعاة عوامل 
لتقييم  األوتــومــاتــيــكــي  الــنــظــام  اســتــخــدام 
متفق  معينة  بنسب  الجهد  قياس  مستوى 

عليها.
الــخــلــيــج بجميع  ــيـــران   وتــلــتــزم شــركــة طـ
قيادة  لطاقم  اإللــزامــيــة  الــحــدود  مقاييس 
الطيران  ولــوائــح  لقوانين  امــتــثــاالً  الــطــائــرة 
ــيــة، ولــلــتــأكــد من  ــدول الــمــدنــي والــقــوانــيــن ال
مخاطر  ومعالجة  تجنب  نظام  نهج  تطبيق 
اإلرهــاق، تخضع الشركة إلى تدقيق داخلي 
قبل  تدقيق سنوي من  إلى  باإلضافة  دوري 
العالمي، كل  المدني وتدقيق  الطيران  هيئة 

سنتين من قبل اتحاد النقل الجوي )اياتا(.
إدارة  لنظام  تطبيقها  ضمن  الشركة  وتلتزم 
السامة والمخاطر بمقاييس عالية للسامة 
تفوق  عالمية  تــوصــيــات  تبنيها  خـــال  مــن 
الذي  اإللــزامــي  والنهج  المحلية  المتطلبات 

تفرضه هيئة الطيران المدني.
اإليــاتــا  تــدقــيــق  الخليج  واجـــتـــازت طــيــران 
التدقيق  وهـــذا   2019 فــبــرايــر  فــي  )أيــوســا( 
ويحتوي  ا  عالميًّ به  والمعمول  المعتمد  هو 
على أكثر من ألف معيار للتدقيق في إدارة 
هذا  الشركة  واجــتــازت  والــجــودة،  السامة 
التزامها  يؤكد  مما  عالي  بمستوى  التدقيق 
ــة في  ــيـ ــدولـ ــمــعــايــيــر الـ بــتــطــبــيــق أفـــضـــل ال

تطبيقات السامة.

 ما مدى تأثير االستقاالت وساعات  «
الطيران الحالية على عدد الرحالت 
ومواعيدها، وهل هناك رحالت تم 

إلغاؤها نتيجة ذلك؟

ال يوجد تأثير يذكر على العدد البسيط من 
االستقاالت التي تم ذكرها سابًقا.

هل توجد خسائر تكبدتها الشركة  «
نتيجة لهذا األمر؟

ال توجد خسائر مرتبطة بهذا الموضوع.

 ما خطة الشركة للتعامل مع الضغط  «
المتوقع في موسم الصيف في ظل 

ما تقدم؟

طيران الخليج لديها خطة متكاملة لتوظيف 
واألجــانــب  البحرينيين  الطيارين  وتــدريــب 

لتغطية االحتياجات الصيفية والمستقبلية.
للشركة  الوطنية  المسؤولية  ناحية  ومــن 
الكوادر الوطنية فقد  ومبادرة منها لتدريب 

اتفاقية  تمكين  مــع  الخليج  طــيــران  وقعت 
خريًجا  طياًرا   60 لتدريب   2018 مايو  في 
إلى رتبة طيار مساعد على طائرات  حديًثا 
سيدتين  وجــود  تضمن  الحديثة،  األيرباص 
حتى  منهم   40 انضمام  تم  المجموعة،  في 
اآلن وسينضم 20 طياًرا خال العام الجاري.

علًما أن الشركة قامت بترقية 11 طيار أول 
ا إلى رتبة قبطان بعد أن أنهوا دورة  بحرينيًّ

التدريب بنجاح ومستوى عاٍل في 2018.
على  منها  حــرًصــا  الوطنية  الناقلة  وقــامــت 
الكوادر الوطنية باستقطاب 14 من الطيارين 
البحرينيين من شركات الطيران األخرى من 
إيجابية  خطوة  األمــر  هــذا  ويعد  المنطقة، 
ودليل على ثقة الطيارين بناقلتهم الوطنية.

بوجود  الطيران  قطاع  في  المرأة  وتساهم 
قــبــطــان مـــدرب وســـت طــيــارات مــســاعــدات 

على طائرات الدريماينر وااليرباص.
نسبة  تبلغ  أن  الــشــركــة  فــخــر  دواعــــي  ومـــن 
إضافة   %  70 مــن  أكثر  للطيارين  البحرنة 
إلى نسبة 97 % من إجمالي نسبة الطيارين 
ا. المساعدين، وهي من أعلى النسب خليجيًّ

التوظيف في  وتعد الشركة من أكبر جهات 
ا في الناتج المحلي  المملكة ومساهًما رئيسيًّ
اإلجــمــالــي فــي البحرين، وأحــد أهــم أصــول 
الرئيسية وجزًءا ال  الوطنية  التحتية  البنية 

يتجزأ من اقتصادها المحلي.
ذوي  ــيــيــن  الــحــال ــمــســاعــديــن  ال أن  ونـــذكـــر 
الكفاءة هم قباطنة المستقبل الزاهر لمملكة 

البحرين.

المنامة - وزارة األشغال

صــرحــت الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــصــرف الصحي 
البلديات والتخطيط  بوزارة األشغال وشؤون 
العمراني أسماء مراد بأن العمل ال يزال جاريا 
في مشروع شبكة نظام الري بالمياه المعالجة 
لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، موضحة 
األعـــمـــال الــتــي تـــم تــنــفــيــذهــا شــمــلــت تــمــديــد 
خطوط األنابيب الرئيسة بطول 1,000متر من 
إجمالي 1.400متر، لنقل مياه الصرف الصحي 
اليوم  2,000 مترًا مكعبًا في  بمقدار  المعالجة 
ــذي سيتم  الـ ــخــزان  ال إلـــى  مــن محطة تــوبــلــي 

تنفيذه بسعة 6,000 متر مكعب.
الصحي  للصرف  المساعد  الــوكــيــل  ــارت  وأشــ
الصرف  مياه  لتوفير  يهدف  المشروع  أن  إلى 
للفروسية  ــد  راشــ لــنــادي  الــمــعــالــجــة  الــصــحــي 
السباق  مضمار  ري  ــراض  ألغـ الخيل  وســبــاق 
للمناطق  ــرى  ــ األخـ الــخــضــراء  والــمــســطــحــات 

المجاورة.
أرسيت  المشروع  مناقصة  بأن  مــراد  وأفــادت 
من مجلس المناقصات والمزايدات على شركة 

جال العالي وأوالده بقيمة 1.167.145 دينارا، 
للمياه  بديل  مصدر  توفير  المشروع  ويشمل 
بنادي  الــخــضــراء  المسطحات  لــري  الجوفية 
يتضمن  كما  الخيل،  وسباق  للفروسية  راشــد 
ــزان لــمــيــاه الـــصـــرف الصحي  ــاء خــ ــن أعـــمـــال ب
باإلضافة  مكعب  متر   6.000 بسعة  المعالجة 
ب  طولها  يقدر  والــتــي  التوصيل  أنابيب  إلــى 
1,634مترًا من ضمنها 234 مترا الحفر بطريقة 

األنفاق وفق تكنولوجيا الحفر الباطني.
ــًا لــخــطــة الـــــوزارة في  ــمــشــروع دعــم ــأتــي ال وي

ضــمــان اســتــدامــة مــصــادر الــمــيــاه بــاعــتــبــارهــا 
إحدى المصادر التي تستفيد منها المملكة في 
الخضراء،  المسطحات  وري  الــزراعــة  أغــراض 
واستغال  ترشيد  على  المحافظة  يكفل  وبما 
والتلوث  النضوب  من  وحمايتها  المياه  موارد 
وتنميتها بصورة مستدامة وتنفيذًا للسياسات 
المتاح  بين  التوازن  لخلق  تهدف  التي  المائية 
والــطــلــب حـــاضـــرًا ومــســتــقــبــاً بــمــا يــصــب في 
االقتصادية  البحرين  رؤيـــة  أهـــداف  تحقيق 
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دينار مليون   1.1 تبلغ  الشبكة  كلفة  “األشـــغـــال”: 

استمرار “الري بالمياه المعالجة” في “راشد للفروسية”

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - وزارة الصحة

األمراض  رابطة علم  بالجفير  الــوزارة  بديوان  بمكتبها  الصالح  فائقة  الصحة  استقبلت وزيرة 
البحرينية في تشكيلها الجديد برئاسة عبدهللا درويش ونائب الرئيس رجاء اليوسف وعدد من 
أعضاء الرابطة. وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة الصحة بالحضور، مشيدًة بدور رابطة علم 
األمراض في تشجيع البحث العلمي والطبي وعقد المؤتمرات والندوات الطبية المتخصصة 
الطبية  والــخــدمــات  التشخيص  كــفــاءة  ورفـــع  الطبي  بالمستوى  االرتــقــاء  فــي  تساهم  الــتــي 
والعاجية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة. وخال اللقاء تقدم عبدهللا درويش بدعوة 
وزارة الصحة؛ للمشاركة في الندوة المقرر تنظيمها في نسختها الثالثة لهذا العام خال الفترة 
من 28 وحتى 29 سبتمبر 2019، والتي تنظمها الرابطة بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين 
والمتحدثين في مجال علم األمراض والخايا والتشخيص والعاج ومواكبة كافة المستجدات 

والتطورات العالمية المتعلقة بهذا المجال.

الصالح تشيد بدور علم األمراض في تشجيع البحوث

تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية، وبمتابعة من رئيس األمن العام من أجل العمل على تعزيز التالحم والترابط بين أبناء المجتمع 
البحريني وتوطيد أواصر العالقة مع مختلف مؤسســات المجتمع المدني، اســتقبل مدير عام مديرية شــرطة المحافظة الشمالية 

العميد عبدهللا خليفة الجيران، وفدا من جمعية مدينة حمد الخيرية االجتماعية.

عبدهللا  العميد  رحب  اللقاء،  بداية  وفي 
الجيران بالحضور الذين أشادوا بدورهم 
ــة الــمــحــافــظــة  ــرطـ ــة شـ ــريـ ــديـ بـــجـــهـــود مـ
ومشاركتها  ــن  األمـ حــفــظ  فــي  الشمالية 
الــفــاعــلــة فــي الــعــرس الــجــمــاعــي األخــيــر 
باهرا  نجاحا  نجح  والـــذي  حمد  بمدينة 
المديرية  وتــواجــد  األصــعــدة  جميع  على 
والوطنية  الدينية  المناسبات  جميع  في 
الذي  األمــر  المواطنين،  مع  واالجتماعية 
يــنــعــكــس إيــجــابــا عــلــى اســتــتــبــاب األمـــن 

وزيادة السكينة العامة.
ــر عـــام مــديــريــة  مـــن جــهــتــه، أعــــرب مــدي
حرص  عــن  الشمالية  المحافظة  شرطة 
المديرية على إنجاح مثل تلك المبادرات 

المدير العام لمديرية شرطة الشمالية مستقبال وفد جمعية مدينة حمد الخيرية االجتماعيةالوطنية واالجتماعية.

جانب من االحتفال

الجيران: حريصون على إنجاح المبادرات الوطنية واالجتماعية

إشادة بجهود شرطة الشمالية في العرس الجماعي بمدينة حمد

دراسة رفع ساعات 
الطيران إلى 1000 

ا ساعة سنوّيً

 ترقية 11 طيار أول 
ا إلى رتبة قبطان  ال خسائر مترتبة بحرينّيً

على االستقاالت

 استقطاب 14 من الطيارين البحرينيين 
من شركات أخرى في المنطقة

بحرنة الطيارين أكثر من 70 % 
ومساعدي الطيارين 97 %

صالشركة مساهم 
رئيس في الناتج 

اإلجمالي المحلي

الجنبية - مجلس بلدي الشمالية

ــدي  ــلـ ــل مـــجـــلـــس بـ ــ ــف ــ ــت احــ
الـــشـــمـــالـــيـــة بـــيـــوم الــعــمــال 

العالمي. 
رئيس  كرم  المناسبة  وبهذه 
موظفي  المجلس  وأعضاء 

ــلـــس  ــجـ ــمـ ومــــــوظــــــفــــــات الـ
المتميزين في االحتفال.

وشارك في االحتفال ممثلة 
بالمحافظة  الثانية  الــدائــرة 

النائب فاطمة القطري.

مجلس “الشمالية” يكرم 
المتميزين بيوم العمال

07 local@albiladpress.com
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سيدعلي المحافظة

كمال أحمد أحمد األنصاري

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

اســتقبل وزير الكهرباء والماء عبدالحســين ميرزا بمكتبه عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة 
الشؤون المالية واالقتصادية عبدالعزيز أبل، وفي بداية اللقاء رحب الوزير ميرزا بأبل مستعرًضا 

معه مجاالت التعاون بين قطاع الكهرباء والماء والطاقة المستدامة وبين مجلس الشورى.

ــوزيــر بتقديم عرض  ال قــام  الــلــقــاء   وخـــال 
البحرين  مملكة  إنــجــازات  عن  شامل  مرئي 
فـــي الــطــاقــة الــمــتــجــددة وكـــفـــاءة الــطــاقــة 
والمشاريع التي تم تنفيذها في هذا المجال 
الــذي تم إحــرازه من منطلق  الكبير  والتقدم 
بتشجيع  الموقرة  والحكومة  القيادة  اهتمام 
الــنــظــيــفــة وتفعيل  الــطــاقــة  مــن  االســتــفــادة 
استخداماتها من أجل طاقة مستدامة وبيئة 

خضراء. 
ــقــضــايــا  ــن ال ــد مــ ــديـ ــعـ  وتـــمـــت مـــنـــاقـــشـــة الـ
ــة بـــمـــا يــخــدم  ــروحـ ــطـ ــمـ ــات الـ ــمــــوضــــوعــ ــ وال

التشريعية  السلطتين  بين  التعاون  ويــعــّزز 
في  المشتركة  لألهداف  تحقيقًا  والتنفيذية 
الــمــواطــنــيــن، كما تــم بحث عــدد من  خــدمــة 

المواضيع ذات االهتمام المشترك.
أبل  الشورى  من جهته، أعرب عضو مجلس 
عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلها الوزير 
والــمــاء  الــكــهــربــاء  قــطــاع  فــي  المسئولين  و 
ا المزيد من  ومركز الطاقة المستدامة، متمنيًّ
النجاح التطور لهذا القطاع الحيوي وشاكًرا 
الوزير على جهوده في تقديم كل التعاون مع 

السلطة التشريعية.

ميرزا يستعرض وأبل مشاريع الطاقة المتجددة

نواب: نستغرب من زيارة بعض النواب لمجلس الغريفي
الكيل بمكيالين الوطني ونرفض  العمل  الطائفتين في مسيرة  العلماء من  نقدر دور 

أبــدى عــدد كبيــر مــن النــواب اســتغرابهم لمــا قام به بعــض النواب أخيــًرا بزيارة لمجلس الســيد عبــدهللا الغريفي، مؤكديــن أن الزيــارات األخوية -التي 
أشــار إليها من قاموا بذلك -ال تتم مع من ال يحرك ســاكنا في الدفاع عن أمن وأمان ومصلحة الوطن والمواطنين، والشــواهد على ذلك كثيرة، بحســب 

تعبيرهم.

وأشــاروا في بيان أصــدروه: أين كان 
الــغــريــفــي وقـــت صــــدور تــصــريــحــات 
ــقــرار  ومـــواقـــف مــســيــئــة ألمــــن واســت
ــان آخـــرهـــا تــصــريــحــات  ــبــحــريــن، كــ ال
مقتدى الصدر وتدخاته السافرة في 
الشأن الداخلي البحريني؟، متسائلين 
كــيــف لــم يــحــرك ســاكــنــا وامــتــنــع عن 
حق  يــحــفــظ  تــصــريــح  بــــأي  اإلدالء 

مملكتنا الحبيبة ورمزها.
الغريفي  موقف  هو  ما  تساءلوا  كما 
من  اإلرهابي  به حزب هللا  يقوم  مما 
مملكة  في  وتخريبية  إرهابية  أعمال 
تحرك  اي  يبِد  لم  انه  البحرين، حيث 
الســتــنــكــار مــا يــقــومــون بـــه، رغـــم كل 

التحركات واألعمال التحريضية التي 
الــعــنــف وعــدم  لتأجيج  بــهــا  يــقــومــون 
المملكة  إلـــى  واإلســــــاءة  االســـتـــقـــرار 

وباقي دول المنطقة.
واستغرب النواب، في مضمون البيان، 
الــشــعــب مجلسا  نــــواب  يــــزور  كــيــف 
بمجلسه  ــط  قـ ــه  صــاحــب يــعــتــرف  ــم  لـ
ولــم  الــبــحــريــن،  شــعــب  مــن  المنتخب 
االنتخابية، حيث  للعملية  داعما  يكن 
لم يشارك قط في أية عملية انتخابية 
في  يتبرأ  ــم  ول الــبــحــريــن،  على  مــرت 
يـــوم مــن واليـــة الــفــقــيــه الــتــي جلبت 
الشر للمملكة، معتبرين الخطوة إهانة 
وحق  النيابي  المجلس  بحق  كبيرة 

الوطن على كل مواطن.
الكبير  للدور  تقديرهم  إلــى  وأشـــاروا 
الــديــن  ــال  الــعــلــمــاء ورجــ يلعبه  الـــذي 
التأثير  في  الكريمتين  الطائفتين  من 
اإليجابي على مسيرة العمل الوطني، 
بتعزيز  الــدفــع  فــي  الحثيث  ودورهـــم 
واللحمة  والــتــعــايــش  الــتــســامــح  قــيــم 
الــوطــنــيــة، وتــحــمــل الــمــســؤولــيــة في 
ــمــيــة لـــلـــبـــاد، ولــكــنــهــم  ــتــن الـــبـــنـــاء وال
رجال  بعض  به  يقوم  ما  يستنكرون 
وبما  بمكيالين  الكيل  مبدأ  من  الدين 
ــهـــم ورغــبــاتــهــم  يــتــمــاشــى مـــع أهـــوائـ
بالمصلحة  الــحــائــط  عـــرض  ضــاربــيــن 

العامة للوطن و المواطنين.

وأكدوا، في بيانهم أنه على  «

الجميع أن ينحي الخالفات جانبا 

وأن يعمل على تكاتف كل أطياف 

الشعب من أجل مصلحة و نماء 

أرضنا الحبيبة، ولكن ال بد في 

المقام األول أن توضع كل األمور 

في نصابها الصحيح، ويتم توضيح 

وكشف كل التوجهات واألجندات 

التي تخفيها بعض األطراف 

ضمانا لمصلحة الوطن العليا 

والحفاظ على اللحمة الوطنية 

وتعزيز التواصل والتراحم، بين 

أطياف المجتمع البحريني.

المنامة - بنا



“التأثيــر  بجائــزة  البحريــن  جامعــة  فــازت 
االجتماعــي” لفئــة الجامعات للعــام الجاري 
Can Compa�( 20199 عن مشــروع شــركة
ny(، في المســابقة الســنوية للشباب رائدي 
األعمــال التــي تقيمها إنجاز البحرين تحت 
رعايــة رئيس مجلس إدارة إنجاز البحرين 
سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة.

وهنــأ رئيس جامعــة البحرين رياض حمزة 
الفائــز بالجائــزة، مؤكــدا  الفريــق الطالبــي 
دور الجامعة في إعداد جيل شبابي واعد، 
قــادر على خــوض غمار األعمــال وريادتها، 
ودفــع عجلــة التنميــة االقتصاديــة للمملكة 
علــى  قــادرة  شــبابية  كــوادر  خــالل  مــن 

مجاراة السوق البحرينية المستقبلية.
وتهدف المســابقة إلى تسليط الضوء على 
إنجــازات الطلبة وابتكاراتهم في تأســيس 
شــركاتهم الخاصــة، حيــث تنافــس طــالب 
جامعــات   8 منهــم  ومدرســة،  جامعــة   28

لقلــب: أفضــل  لنيــل  و198 مدرســة، وذلــك 
شــركة  وأفضــل  الجامعــات،  لفئــة  شــركة 
الثانويــة، وجائــزة أفضــل  المــدارس  لفئــة 
وجائــزة  الثانويــة،  المــدارس  لفئــة  منتــج 
وجائــزة  الجامعــات،  لفئــة  منتــج  أفضــل 
التأثير االجتماعي لفئة المدارس الثانوية، 
وجائزة التأثير االجتماعي لفئة الجامعات.

وتكونــت لجنــة التحكيــم من: مديــر دائرة 

تقنيــة المعلومــات والمعرفــة فــي )جيبــك( 
العالقــات  ومديــر  محمــود،  آل  عدنــان 
إبراهيــم  بشــركة  المؤسســية  والمعاييــر 
خليل كانو عمار بوبشــيت، ومدير خدمات 
التطويــر في بنــك البحريــن للتنمية لميس 
زبــر، ومديــر شــؤون الموظفين فــي بناغاز 
ســلمان الغتم، ورئيس قسم إدارة الشراكة 
ودعــم العمالء فــي تمكين إيمــان جناحي، 

والمدير العام المســاعد في )جيبك( فاضل 
مديــر  إلــى  إضافــة  األنصــاري،  هللا  مــال 
التطويــر فــي شــركة االتصــاالت الســلكية 

ولالسلكية )بتلكو( ياسين أبو داود.
علمــًا، بأن أكثر من 200 ألف طالب وطالبة 
المملكــة،  وجامعــات  مــدارس  جميــع  مــن 
اســتفادوا خــالل الـــ 194 ســنة الماضيــة من 

برامج إنجاز البحرين.

الجار تفوز برئاسة “الرفاع النسائية”
ــاون... عــطــاء” ــ ــع ــ ــوع... ت ــ ــط ــ ــشــعــار “ت ــر الـــعـــام ب ــم ــمــؤت ــاد ال ــق ــع ان

فــازت لولــوة الجار برئاســة مجلــس إدارة جمعيــة الرفاع النســائية الثقافيــة الخيرية، 
وبعضويــة مجلــس اإلدارة لولــوة ونائبــة مجلــس اإلدارة فتحيــة الجهــوري واألميــن 
المالي حميدة البلوشي وأمين السر رقية الرئيسي ورئيسة لجنة األنشطة والفعاليات 
زكية نور الدين ورئيســة العالقات العامة حنان الخياط ورئيســة لجنة المشــاريع موزة 

المناعي.

العــام  مؤتمــر  انعقــاد  فــي  ذلــك،  جــاء   
النتخــاب مجلس اإلدارة للــدورة المقبلة 
بمنطقــة  الجمعيــة  بمقــر   20219 –  20199
تحــت شــعار  الشــرقي،  بالرفــاع  البحيــر 
بحضــور  عطــاء”  تعــاون...  “تطــوع... 

عضوات الجمعية.
المالــي  التقريــر  اإلدارة  واســتعرضت   
واألدبــي وتــم التصديــق عليه مــع األخذ 
بالتصويــت المهمــة كمــا تــم التطــرق إلى 
مشــروع تعليــم طفــل فــي عمــر الروضــة 
والتــي تتكفــل الجمعيــة بــه بالرغــم مــن 

ارتفاع رسوم رياض األطفال. 

جمعيــة  رئيســة  رفعــت  جانبهــا،  مــن   
الرفــاع النســائية الثقافية الخيرية لولوة 
الجــار إلــى القيــادة الحكيمــة والحكومــة 
واألمــة  البحريــن  وشــعب  الرشــيدة 
العربية واإلســالمية أسمى آيات التهاني 

والتبريكات بشهر رمضان المبارك.
وأشــادت بجهــود المجلــس الســابق وكل 
مــا بذلــوه مــن جهــد مؤكــدة أن المجلس 
الســابق أوصى بتشكيل هيئة استشارية 
مصغــرة تضــم فــي عضويتهــا عــدد مــن 
هميــان  ومنهــن:  الجمعيــة  عضــوات 
الرويعــى وليلى الحــدي ومريم الرويعي 

أكاديميــة  مؤهــالت  صاحبــات  ألنهــن 
علمية ولهن بصمات واضحة وخبرة في 
مجال العمل التطوعي والشــأن النســوي 
والقوانيــن واألســرة واإلعــالم والشــئون 
للفتيــات،  الشــبابية  واللجــان  العامــة 
انشــغاالتهن  بالرغــم  أنهــن  إلــى  مشــيرة 

بالتعــاون والمســاندة فــي  ولكــن رحبــن 
المشورة.

ودعت الرئيســة الجار عضوات الجمعية 
للدخــول فــي اللجان وأن تأخذ كل عضو 
يتســنى  حتــى  الجمعيــة،  فــي  دورهــا 
لرئيسات اللجان التواصل مع العضوات.

 عضوات مجلس اإلدارة الجديد

الرفاع - جمعية الرفاع النسائية

المنامة - وزارة الخارجية 

استقبل رئيس األمن العام اللواء طارق 
الحــدود  حــرس  عــام  مديــر  الحســن، 
بالمملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة 
الفريــق بحــري عــواد بــن عيــد البلــوي، 
بحضور قائد خفر السواحل اللواء ركن 

بحري عالء سيادي.
وفــي اللقــاء، رحــب رئيس األمــن العام 
بمديــر عــام حــرس الحــدود الســعودي، 
مشيدا بعمق ومتانة التعاون والتنسيق 

األمني بين البلدين الشقيقين.
الســبل  مناقشــة  اللقــاء،  خــالل  وتــم 
مجــال  فــي  التعــاون  بتعزيــز  الكفيلــة 
وبحــث  البحريــة،  والســالمة  األمــن 
عــدد مــن الموضوعــات ذات االهتمــام 

المشترك.
وقــد أقــام رئيــس األمــن العــام، مأدبــة 
إفطــار علــى شــرف مديــر عــام حــرس 
ضبــاط  نــادي  فــي  الســعودي  الحــدود 

األمن العام.

الرئيــس  التشــيك  رئيــس جمهوريــة  تســلم 
الســفير  اعتمــاد  أوراق  زيمــان،  ميلــوش 
عبــدهللا عبداللطيــف عبدهللا كســفير مملكة 
البحريــن لدى جمهورية التشــيك المقيم في 

برلين.
عبــدهللا  الســفير  نقــل  اللقــاء،  وخــالل 
عبداللطيــف عبــدهللا تحيــات حعاهــل البالد 
صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  ورئيــس  خليفــة 
الملكــي األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفة 
وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس 
الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة، إلى 
الرئيــس رومــن راديــف وتمنياتهم لــه بدوام 
التشــيك  ولجمهوريــة  والعافيــة،  الصحــة 

وشعبها الصديق دوام التقدم واالزدهار.
مــن جانبــه، كلــف الرئيــس ميلــوش زيمــان، 
الســفير عبــدهللا عبداللطيــف بنقــل تحياتــه 
إلــى جاللــة الملك وإلى ســمو رئيس الوزراء 

وإلــى ســمو ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، متمنيًا 

للسفير كل التوفيق والنجاح.
عــن  الجانبــان  أعــرب  اللقــاء،  وخــالل 

اعتزازهمــا بالعالقــات الثنائيــة التــي تربــط 
البلدين وشعبيهما الصديقين، مؤكدين على 
ضــرورة تعزيز عالقات التعاون في مختلف 

رئيس األمن العام مستقبال مدير عام حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية الشقيقةالمجاالت.

البلديــن بيــن  األمنــي  بالتنســيق  يشــيد  الحســن  الثنائيــة بالعالقــات  اعتزازهمــا  عــن  أعربــا  الجانبــان 

تعزيز التعاون في األمن البحري مع السعودية رئيس تشيك يتسلم أوراق سفير البحرين

مدينة عيسى - بوليتكنك البحرين

صــرح رئيــس قســم القبول بكليــة البحرين التقنيــة )بوليتكنــك البحرين( منذر 
بهزاد بأن عدد المتقدمين بطلب االلتحاق للعام األكاديمي القادم قد بلغ أكثر 
من 2000 طلب التحاق، منذ فتح باب تقديم الطلبات في 16 أبريل الماضي.

فــي  الراغبيــن  الطلبــة  ووجــه 
إلــى  بالبوليتكنــك  االلتحــاق 
عبــر  طلبهــم  بتقديــم  المســارعة 
الموقــع اإللكترونــي للكلية، حيث 
سيغلق باب التقديم في األول من 
يونيــو المقبــل، ولن يتــم قبول أي 
طلب بعد هذا التاريخ.ودعا الطلبة 
بريدهــم  عبــر  رســالة  تســلموا  الذيــن 
تقديــم  بموعــد  تفيــد  اإللكترونــي 
الرياضيــات  فــي  القبــول  امتحانــات 
المطلوبــة ألجــل  واللغــة اإلنجليزيــة، 
التقيــد  إلــى  بالبوليتكنــك،  االلتحــاق 
بالتاريــخ والزمن المحــدد، إذ ال يمكن 

تغيير المواعيد.
الطلــب  تقديــم  عمليــة  أن  وأوضــح 
لهــذا العــام تجــرى بشــكل كامــل عبــر 

اســتكمال  خــالل  مــن  اإلنترنــت، 
اســتمارة طلب االلتحــاق على الموقع 

اإللكتروني 
.)www.polytechnic.bh / /:http(

2000 طلب التحاق بـ “البوليتكنك”

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

والتنميــة  العمــل  وزيــر  التقــى 
حميــدان،  جميــل  االجتماعيــة 
فــي  الطارقــي،  موســى  بالمقــرئ 
رئيــس  وبحضــور  أمــس،  مكتبــه 
المجلــس التنفيــذي لالتحــاد الحــر 
يعقــوب  البحريــن  عمــال  لنقابــات 
محمــد، إذ أهــدى الطارقــي الوزيــر 

نســخة مــن مؤلفــه الجديــد “صيــام 
حميــدان  وأشــاد  الصالحيــن”.  
فــي  جــاءت  التــي  بالمضاميــن 
مــن  لالســتفادة  داعًيــا  الكتــاب، 
روحانيــة الشــهر الكريــم فــي تعزيز 
قيم التســامح واألخوة واأللفة بين 

مختلف المكونات المجتمعية.

االستفادة من الروحانية بتعزيز التسامح

08local@albiladpress.com
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“السياحة” تستعرض نتائج المكاتب التمثيلية5 رمضان 1440
الســـفر وكاالت  مـــن  العـــروض  نســـبة  وارتفـــاع  الـــزوار...  زيـــادة 

تــرأس وزيــر الصناعة والتجارة والســياحة زايد الزياني االجتمــاع الدوري الثاني 
لمجلــس إدارة هيئــة البحرين للســياحة والمعارض للعام الحالــي والذي عقد أمس 

بمبنى الوزارة.

مناقشــة  االجتمــاع،  فــي  وتــم   
الموضوعــات المطروحــة علــى جــدول 
األعمــال، والتي اشــتملت على البيانات 
الماليــة المدققة للهيئــة للفترة المنتهية 
والنمــو   ،20198 ديســمبر   319 فــي 
فــي  الهيئــة  الــذي حققتــه  المســتهدف 
العــام المنصرم كمــا اطلع المجلس على 
مــارس  شــهر  حتــى  الماليــة  البيانــات 

.20199
كما اشــتمل جدول األعمال على عرض 
الفعاليات التي تنظمها الهيئة لهذا العام 

ضمن روزنامتها السنوية للفعاليات.

التنفيذيــة  اإلدارة  واســتعرضت  هــذا 
المكاتــب  نتائــج  عــن  عرضــا  للهيئــة 
التمثيليــة التابعــة للهيئــة فــي عــدد من 
الــدول باإلضافــة إلــى خطــط وبرامــج 
تلك المكاتب في تنفيذ مشروع تمثيل 
وتســويق البحرين والذي يشــكل جزءا 
أساســيا مــن اســتراتيجية الهيئــة فــي 
الســياحي  بالقطــاع  االرتقــاء  ســبيل 
وتعزيز إســهامه فــي االقتصاد الوطني 

للمملكة.
 وأدت تلــك المكاتــب الســياحية حتــى 
الــزوار  زيــادة عــدد  فــي  اللحظــة دوًرا 

العــروض  نســبة  وزيــادة  الخــارج  مــن 
الســياحية لمملكة البحرين في وكاالت 
إلــى  وصلــت  والتــي  العالميــة  الســفر 

مستويات عالية. 

كما تمت مناقشــة ســير تنفيذ المشاريع 
االســتراتيجية لهيئة البحرين للسياحة 
والمعــارض الســاعية إلــى تعزيــز البنية 

التحتية السياحية.

المنامة - هيئة السياحة والمعارض

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

نفذت إدارة العالقات العامة واإلعالم 
بــوزارة التربية والتعليــم 19320 زيارة 
طالبية ميدانية إلى 30 قطاعًا رسميًا 
وأهليــًا خالل العام الدراســي الحالي، 
المــدارس  جميــع  منهــا  اســتفادت 
الحكومية للبنين والبنات، وذلك ضمن 
برنامج الزيــارات الطالبية الميدانية.
قيــم  تعزيــز  إلــى  الزيــارات  وتهــدف 
التربيــة للمواطنة عبــر تعريف الطلبة 
الحضاريــة  البحريــن  مملكــة  بمعالــم 
والتاريخيــة، وكذلــك تعريفهــم بــدور 

مختلــف المؤسســات التــي تعمــل في 
خدمــة الوطــن والمجتمــع، كما تتســم 
بارتباطها الوثيق بالمناهج الدراســية 
لجميــع المراحــل التعليميــة، بمــا يعزز 

معلومات وخبرات الطلبة.
وكانــت الزيــارات قد اســتمرت طوال 
األيــام الدراســية، مع مراعــاة مواعيد 
االمتحانــات والعطــالت الرســمية، إذ 
توزعــت بيــن 760 زيــارة فــي الفصــل 
الفصــل  فــي  و560  األول  الدراســي 

الدراسي الثاني.

“التربية” تزور 30 قطاعا

جامعة البحرين تفوز بجائزة “التأثير االجتماعي”
”Can Company“ ــروع  ــش م ــن  ع الــبــحــريــن  ــاز  ــج إلن مسابقة  ــي  ف

منذر بهزاد 

الصخير - جامعة البحرين

إنجاز

 وزير الصناعة والتجارة والسياحة يترأس االجتماع



بعــد ورود بالغــات عــدة بشــأن فقــدان المســافرين العابريــن “الترانزيــت” للوعــي وهــم برفقة شــخص 
آســيوي الجنســية، والذي تمكن من ســرقة ممتلكاتهم الشخصية بعد تخديرهم، تم تكثيف التحري عن 
هويتــه، والوصــول الســمه ورقم جواز ســفره، وتبين أنه يضع مادة مخدرة للمجنــي عليهم في أكواب 

الشاي والقهوة، وعقب فقدانهم للوعي يسرق ممتلكاتهم.

وتنظر المحكمة الكبرى الجنائية األولى في القضية 
التــي تمكــن أفــراد الشــرطة مــن كشــف تفاصيلهــا 
بسرعة والقبض على الجاني قبل مغادرته المملكة 
فــي رحلــة مغايــرة للتي حضــر عليها، والــذي قاوم 
رجــال الشــرطة عنــد القبــض عليهــم حــال صعوده 
للطائرة، وقررت تأجيل محاكمته حتى جلسة يوم 
20 مايــو الجــاري؛ للتصريح لوكيل المتهم بنســخة 
من أوراق الدعوى مع األمر باستمرار حبسه لحين 

الجلسة المقبلة.
وتتحصــل وقائــع القضيــة فــي أن مديريــة شــرطة 
المطــار تلقــت العديــد مــن البالغــات بشــأن فقــدان 
طبيعيــة  غيــر  بحالــة  وأنهــم  للوعــي  المســافرين 

العابريــن  المســافرين  صالــة  فــي  وهلوســة؛ 
“الترانزيــت”، وعندما توجه أفراد الشــرطة للموقع، 
اتضــح أنهــم جميعــا آســيويون ويصعــب التواصل 
معهــم، إذ إن كالمهــم غيــر مفهــوم فضــال عــن أنهم 
فــي حالــة تخدير، إلى أن تمكنوا مــن الوصول إلى 
نتيجــة واحدة وهي أن شــخصا ما قــدم لكل منهم 
كوبا من الشــاي وما إن شــربوه حتى أصبحوا بهذه 
الحالة، فتم نقلهم للمستشفى لتلقي العالج الالزم. 
ونظــرا إلــى حصــول حــاالت ســابقة مشــابهة عدة، 
مفادها أن شخصا آسيوي قدم للمسافرين العابرين 
مشــروبات تحتــوي علــى مــواد مخــدرة أفقدتهــم 
الوعي ومن ثم سرق ممتلكاتهم الشخصية، والذي 

لم يتمكن الشرطة من إلقاء القبض عليه، وإنما تم 
التعــرف على اســمه ورقم جــوازه فقط، فقد توجه 
تســجيالت  وشــاهدوا  المراقبــة  لغرفــة  الشــرطة 
الكاميرات األمنية وتم االشتباه بعد رؤية التصوير 
األمنية في شــخص واحــد كان يجلس مع المجني 
عليهــم فــي أحد مطاعم المطار، حيث شــوهد وهو 
يضــع في األكواب التي قدمها لهم بعض األقراص، 
كمــا شــوهد وهو يســرق مبالغ ماليــة منهم، إال أنهم 
أخــذ تلــك األموال إلى مكتب الصرافة وحولها إلى 
عملــة مختلفــة وغادر متجهــا إلى بوابــة رحلة غير 
التــي حضــر عليهــا بعدمــا حجــز تذكــرة أخــرى من 

مكتب شركة الطيران.
ولم يتمكن الجاني من الهرب من البالد بعد ارتكابه 
لجريمته، إذ توجه أفراد الشرطة إلى الطائرة التي 
سيســتقلها المتهم، وتم القبــض عليه حال صعوده 

إياها متجها إلحدى الدول الخليجية.
وبالتحقيــق مــع اللــص الدولــي أنكــر مــا نســب إليه 
بداية، إال أنه عند تفتيشــه تم العثور بحوزته على 

تلــك األقــراص الممنوعة مــن التداول فــي المملكة 
فضال عن محلول لتذويب تلك األقراص المخدرة، 
فضــال عن المبالــغ المالية الخاصــة بالمجني عليهم 
بعــد تغييــر العملــة، وعنــد ســؤاله عن تلــك األموال 
قــرر أن المجنــي عليهــم هــم مــن طلبــوا منــه تغيير 
بــدال مــن  العملــة ولــم يبــرر ســبب وجودهــا معــه 

تقديمها إلى أصحابها.
وبعــد عــودة المجنــي عليهــم إلى وعيهم قــرروا أن 
المتهــم هــو مــن حضر إليهــم، وطلب منهــم التوجه 
إلــى المطعــم الســتالم وجبــة مجانيــة للمســافرين، 
إذ اعتقــدوا أنــه أحد أفــراد طاقم موظفــي المطار، 
وعندمــا توجهوا للمطعم أحضر لهم المتهم الطعام 
وجلــس معهــم هو اآلخر، وتناولوه جميعا، ومن ثم 
توجهــوا إلــى البوابة انتظار موعــد الطائرة برفقته 
كذلــك، وهنــاك ســألهم عمــا يطلبــون من شــراب، إذ 
قرروا له حاجتهم إلى الشــاي، والذي ما إن شــربوه 
حتــى فقــد كل منهــم وعيــه، ولم يعلمــوا بما حصل 

بعد ذلك إال في المستشفى.

حبســت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة ســكران آســيوي الجنســية لمدة شــهرين مع النفاذ، وأمرت بإبعاده عن البالد لمدة 3 ســنوات بعد تنفيذه 
للعقوبة؛ إلدانته بدخول منزل مواطن ليالً لرغبته في قضاء حاجته في دورة المياه.

 وقالــت المحكمــة فــي أســباب حكمهــا إنــه لمــا 
كانــت التهــم المســندة للمتهم مرتبطــة ارتباًطا 
ال يقبــل التجزئــة، فمن ثم فــإن المحكمة تعمل 
فــي حقهــا االرتباط عمالً بنــص المادة )66( من 
قانــون العقوبات وتوقع عليــه عقوبة الجريمة 
األشــد، باعتبــار أن هــذه التهــم انتظمتها خطة 

جنائية واحدة وقد ارتكبوا لغرض واحد.
 وتتمثل واقعة القبض على اآلسيوي السكران 
فــي أن المواطــن المجنــي عليــه كان قــد أبلــغ 
إلــى  أن شــخًصا غريًبــا عليــه دخــل  الشــرطة 
منزله ويبدو أنه بحالة غير طبيعية، إذ شاهده 
يدخل لمسكنه من جهة المطبخ، وعندما سأله 
عــن ســبب دخولــه إلــى منزلــه دون إذن منــه، 
أجابــه أنه بحاجة إلى دخول دورة المياه وأنه 
يبحــث عنهــا فلــم يجدهــا، فمــا كان منــه إال أن 

أخــذه برفقتــه في ســيارته إلى مركز الشــرطة 
وسلمهم إياه.

 وبالتحقيــق مع الســكران أفاد أنــه بالفعل كان 
قــد توّجــه إلــى أحد الفنــادق واحتســى الخمر، 
وعقــب خروجــه مــن الفنــدق وهــو فــي بحالــة 
ســكر توجــه إلــى منطقــة البديــع مســاء، وفــي 
تلــك األثنــاء أحــّس أنــه بحاجــة إلــى الدخــول 

للحمام.
وأضــاف أنــه دخــل أول منــزل أمامــه كان بابــه 
المنــزل،  صاحــب  مــن  يســتأذن  ولــم  مفتوًحــا 
نظــًرا لرغبتــه في قضاء حاجته، إال أن صاحب 
ذلــك المنزل شــاهده أثنــاء تواجده فــي منزله، 
وعندما ســأله عن ســبب دخوله المنزل فقّرر له 
أنه بحاجة للحمام، إال أنه تفاجأ به يقبض عليه 

ويأخذه لمركز الشرطة ويقدم بالًغا ضده.
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5 رمضان 1440 محاكمة 9 التحقوا بمعسكرات “حزب اهلل العراقي”

”RPG“ والـ والكالشينكوف  الهاون  تدربه على  بعد  أحدهم  قبض على 

بدأت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في محاكمة 9 متهمين باالنضمام إلى جماعة إرهابية والتدرب على استعمال مختلف أنواع 
 PKCاألســلحة والمتفجرات في معســكرات تابعة إلى حزب هللا العراقي، إذ تدربوا على كيفية اســتعمال الهاون و”الكالشــينكوف” و
والقناصة وRPG، وتم القبض على واحد منهم فقط حال عودته من دولة أوروبية، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 22 مايو 

الجاري؛ وذلك لحضور محامي المتهم، وإلعالن باقي المتهمين، مع األمر باستمرار حبس المتهم المقبوض عليه.

وتشــير التفاصيــل حســبما جــاءت بــأوراق 
القضيــة إلــى أن معلومات كانــت قد تلقتها 
إدارة المباحث الجنائية من مصادر ســرية، 
إلــى  ســافروا  العناصــر  بعــض  أن  مفادهــا 
العــراق لتلقــي التدريبــات العســكرية علــى 
والمتفجــرات؛  األســلحة  أنــواع  مختلــف 
بهــدف القيــام بأعمــال إرهابيــة فــي مملكة 

البحرين.
تــم  المعلومــات  تلــك  حــول  وبالتحــري 
التوصــل إلــى أن المتهــم الثانــي عمــد إلــى 

تجنيــد المتهــم األول المقبــوض عليــه “28 
عامــا”، والــذي ســافر إلــى العراق فــي العام 
2017 بتنســيق من الثاني ليتلقى تدريبات 
عســكرية فــي معســكرات تابعة لما يســمى 

بكتائب حزب هللا العراقي.
كمــا تم إدراج المتهــم األول تنظيميا تحت 
كل مــن الشــقيقين المتهمين الثالث والرابع 
ليتلقــى التعليمــات والتكليفــات منهمــا فور 
عودتــه إلى المملكة، وبمجرد وصوله البالد 

قادما من دولة أوروبية تم القبض عليه.

وبالتحقيــق مــع األول قــرر أنــه ســافر فــي 
العــام 2017 إلــى إيــران بعــد القبــض علــى 
العــودة  مــن أصدقائــه، ورفــض  مجموعــة 
خوفــا مــن اعتــراف أحدهــم عليه، لــذا فقد 
مكــث برفقــة المتهــم الثانــي الــذي عــرض 
عليــه فكرة الســفر للعــراق لتلقــي تدريبات 
عســكرية، فوافق على ذلك، وبالفعل التقى 
به فيها في مدينة كربالء بالقرب من حرم 
إلــى  توجهــا  وهنــاك  )ع(،  الحســين  اإلمــام 
شــقة ســكنية شــاهد فيها المتهميــن الثالث 

والرابع.
وأضاف أنه بعد يومين من وصوله تواصل 
مع شخص عراقي لبدء التدريبات النظرية 
والمراقبــة  والمعاينــة  الشــخصي  لألمــن 
الهــاون  ســالح  اســتخدام  كيفيــة  وعلــى 

وتصنيع العبوات المتفجرة.
وتابــع، كمــا أنــه باشــر التدريبــات العمليــة 
 PKCعلى أســلحة مثــل “الكالشــينكوف” و
عبوتيــن  صنــع  كمــا   ،RPGو والقناصــة 
متفجرتين من نوع “ستاليت ومخروطة”، 
انتهــاء  وفــور  إحداهمــا،  بتفجيــر  وقــام 
التدريبــات توجه مجددا إلــى إيران، ومنها 
ســافر إلــى دولــة أوروبيــة قرر العــودة منها 
إلــى المملكــة، ومــا إن وصــل للبــالد حتــى 

ألقي القبض عليه.

قضت محكمة التمييز برفض طعنين لشقيقين “23 و34 عاما” محكوم عليهما بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريم كل منهما مبلغ 
5000 دينــار وبمصــادرة المضبوطــات؛ إلدانتهما بمحاولة تهريب األول لفافتين تحويان أقراصا مؤثرة عقليا وأخرى مخدرة 

بلغ عددها 44 قرصا، لصالح الثاني المحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بقضية استيراد مواد مخدرة.

وتتحصل الواقعة حسب حكم المحكمة 
ينفــذ  والــذي  الثانــي،  الطاعــن  أن  فــي 
اســتيراد  قضيــة  فــي  الســجن  عقوبــة 
مــواد مخــدرة بتوقيــف إدارة اإلصــالح 
واتفــق  حــرض  جــو(  )ســجن  والتأهيــل 
األول-  -الطاعــن  األصغــر  شــقيقه  مــع 
لفافتيــن بأحدهمــا  لــه  علــى أن يحضــر 
“الميثــادون”  مخــدر  تحــوي  أقــراص 
واألخــرى أقــراص تحوي المؤثــر العقلي 

“األمفيتامين”.
الســاعة  نحــو  األول  قــام  لذلــك  ونفــاذا 
2:30 مســاء يــوم الواقعــة بإحضارهمــا 
ليســلمهما لــه حال زيارتــه وأخفاهما في 

فمــه؛ ليتمكــن مــن عبور نقطــة التفتيش 
بمبنــى الزيــارات فــي التوقيــف، وعقــب 

ذلك قام بوضعهما في جيب بنطلونه.
وحــال  التقــاه  إن  مــا  أنــه  وأضافــت 
الثانــي  فقــام  لــه،  ســلمهما  تصافحهمــا 
األمنيــة  الكاميــرات  لكــن  بابتالعهمــا، 
رصدتهمــا، إذ أبصــر الواقعــة ناطــور في 
التوقيف، فأبلغ المالزم الضابط المناوب 

لنوبة آخر ليل بالتوقيف.
الواقعــة  حصــول  مــن  الضابــط  وتأكــد 
باطالعــه علــى المقطــع المســجل، فأمــر 
بضبــط األول، وبســؤاله للطاعــن الثانــي 
أخــذه  فتــم  اللفافتيــن،  بابتالعــه  أقــّر 

للعيادة الطبية وهناك أخرجهما.
قــرر  إذ  بالواقعــة،  الشــقيقان  واعتــرف 
حرضــه  المســجون  شــقيقه  أنــه  األول 
واتفــق معــه علــى أن يحضر لــه لفافتين 
نقالــة  هواتــف  اتصــاالت  شــرائح  بهمــا 

بالتوقيف، فأحضرهما.
وثبــت مــن تقريــر اإلدارة العامــة لألدلــة 
الماديــة احتواء اللفافــة األولى على 24 
قرصــا مــن مــادة “الميثــادون” المخدرة. 
أما األخرى، فكانت تحوي 20 قرصا من 

المؤثر العقلي “أمفيتامين”.
أنهمــا  الطاعنيــن  المحكمــة  وأدانــت 
بتاريخ 18 أغســطس 2015، المســتأنف 

األول: حاز وقدم من دون مقابل للثاني 
ســجن  والتأهيــل  اإلصــالح  بتوقيــف 
بالســجن،  حكــم  بــه  ينفــذ  والــذي  جــو، 

العقلــي  والمؤثــر  )الميثــادون(  مخــدر 
)األمفيتامين( في غير األحوال المصرح 

بها قانونا.

األول  مــع  اشــترك  الثانــي:  المســتأنف 
بطريقي التحريض واالتفاق والمساعدة 
فــي ارتــكاب الجريمــة موضــوع التهمــة 
المســندة إليه بــأن طلب منه واتفق معه 
علــى إحضــار لفافتيــن المخــدر والمؤثــر 
العقلــي، وســاعده بإرشــاده علــى مــكان 
تواجدهمــا فقدمهمــا لــه مــن دون مقابل 
فــي غيــر األحــوال المصــرح بهــا قانونــا، 
فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض 

وتلك المساعدة.

رفض طعنين لشقيقين هرَّب أحدهما المخدرات للثاني بالسجن

وأحالــت النيابــة العامــة المتهــم للمحاكمة علــى اعتبار 
أنه بتاريخ 18 نوفمبر 2018، ارتكب اآلتي:

أوال: سرق المبالغ النقدية المملوكة للمجني . 1
عليهم بطريق اإلكراه الواقع عليهم بعد أن قام 

بدس المؤثر العقلي لهم في الشراب وفقدوا بذلك 
الوعي واإلدراك، وتمكن بتلك الوسيلة من إتمام 

السرقة والفرار بالمسروقات.

ثانيا: حاز وأحرز بقصد التعاطي المؤثر العقلي . 2
المذكور.

ثالثا: اعتدى على سالمة جسم الشرطي المجني . 3
عليه وأحدث به اإلصابات الموصوفة بتقرير 

الطبيب الشرعي ولم يفض االعتداء إلى مرضه أو 
عجزه عن القيام بأعمال الشخصية مدة تزيد عن 

20 يوما.

إحالة النيابة

وثبت للمحكمة أن المتهم في 
ليلــة 11 أبريــل 2019، ارتكب 

اآلتي:

أواًل: وجد في حالة . 1
سكر بّين في مكان 

عام وذلك على النحو 
المبين باألوراق.

ثانًيا: دخل مسكن . 2
المجني عليه خالًفا 

إلرادته وفي غير األحوال 
المصرح بها قانوًنا.

المحكمة

مسافر “ترانزيت” آسيوي يدس مخدرا آلخرين ويسرق أموالهم
ــرة ــائ ــط ــوده ال ــعـ ــال صـ ــ ــدة ح ــديـ ــد مــقــاومــة شـ ــع ــت قــصــيــر ب ــ ــي وق ــيــه فـ ــض عــل ــب ق

عاقبــت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى متهمة آســيوية بالســجن لمدة 3 ســنين 
ــا عــن البــالد عقــب تنفيــذ  وبتغريمهــا مبلــغ 3000 دينــار، كمــا أمــرت بإبعادهــا نهائيًّ
العقوبة المقضي بها؛ إلدانتها بجلب كمية من المؤثر العقلي )الشبو( بلغ وزنها 142 

جراًما حال وصولها عبر المطار، والتي تتجاوز قيمتها السوقية الـ30 ألف دينار.

وكانــت تمــت أحالتهــا النيابــة العامــة للمحاكمــة علــى اعتبار أنهــا بتاريخ 11 ديســمبر 
:2018

أوالً: جلبت بقصد االتجار المؤثر العقلي “الميتامفيتامين” في غير األحوال المرخص 
بها قانونا. 

ثانًيــا: حــازت وأحــرزت بقصــد التعاطــي المؤثــر العقلــي المذكــور فــي غيــر األحــوال 
المرخص بها قانوًنا.

3 سنوات آلسيوية ضبط بحوزتها “شبو” 

Û  مع حلول شهر هللا الفضيل، آثر بعض الشباب البحريني أن ُيقدم أمثله كبرى
فــي الخيــر والمســاعدة واإلغاثــة، وتــرك األثــر اإلنســاني فــي حيــاة الشــعوب 
المكلومة، بدال من قضاء أيام الصوم بين األهل واألصحاب واألحباب، وكان 

الشباب على 3 فرق.
Û  الفريق األول هو فريق جمعية التربية اإلسالمية، والذي أطلق في الثاني من

رمضان مشــروع “ُســقيا الخير من أهل العطاء” في النيجر، حيث افتتح بئرا 
ارتوازيــا كبيــرا بعمــق 120 مترا، ومــزودا بمضخات تعمل بالطاقة الشمســية، 

بقدرة إسقاء 4000 شخص يومًيا، باإلضافة إلى المواشي.
Û  ،وغطى الفريق أيضا كلفة إجراء جراحات عيون عديدة لجمع من النيجيريين

منهم من كان ينتظر منذ أكثر من 10 سنوات إلجراء العملية، وآخرون كانوا 
قــد فقــدوا نعمــة البصر فعــال، حيث مثلت هــذه العملية إنقاذا، وعــودة الروح 

للجسد الميت، كما تم توزيع السالل الغذائية لجمع من المحتاجين.
Û  الفريــق الثانــي هــو فريق جمعية اإلصــالح، والذي قاد فــي األول من رمضان

حملــة مســاعدات فــي مخيــم “ريمــاس” لالجئيــن الســوريين في لبنــان تحت 
عنــوان “ســالل رمضــان الغذائيــة”، أدخلــوا بهــا الفرحــة والســعادة للكثيريــن، 

أولهم األيتام.
Û  الفريــق الثالــث يتبــع جمعية اإلصالح أيضا، وحــط رحاله في جيبوتي، حيث

تبنى مشروع إفطار صائم لعدد واسع من المحتاجين، وزعت عليهم “السالل 
الغذائية” باإلضافة لمشاريع خيرية أخرى متنوعة.

Û  أعضــاء هــذه الفــرق الثــالث هــم ســفراء خيــر وســالم ومحبــة مــن البحريــن
إلــى العالــم، تعنــوا المســافات البعيدة وهم صيــام، وهم مزحومــون باألعمال 
واالنشــغاالت والمواعيد؛ ليتركوا األثر في غيرهم، ويزرعوا األمل والبســمة، 

فشكًرا لهم.

بحرينيون 
يغيرون 

العالم

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

عباس إبراهيم

سكران آسيوي “يدرعم” بمنزل مواطن
اســــتــــئــــذان دون  حــــاجــــتــــه  قـــــضـــــاء  فــــــي  ــه  ــ ــت ــ ــب ــ ــرغ ــ ل

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

أخوه متهم 
باستيراد المواد 

المخدرة

محرر الشؤون المحلية
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الدفعة الثانية من المبلغ ضمن برنامج الدعم الخليجي للمملكة

البحرين تتوقع استالم 2.27 مليار دوالر قريبا

أفــادت وزارة الماليــة واالقتصــاد الوطنــي بأنــه فــي إطــار الترتيبــات اإلطاريــة للتعــاون 
المالــي التــي تــم التوقيــع عليها فــي أكتوبر 2018، بيــن حكومات كل مــن المملكة العربية 
الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة ودولــة الكويت وحكومة مملكــة البحرين، 
النمــو  تحفيــز  بالبحريــن ومواصلــة  العامــة  الماليــة  اســتقرار  لتعزيــز  دعًمــا  جــاء  الــذي 
االقتصادي والتنمية، تم اســتالم الدفعة األولى من مبلغ المســاهمة من الدول الشــقيقة 
بحسب الجدول الزمني للدفعات المقررة ضمن الترتيبات اإلطارية، إذ استلمت البحرين 
2.292 مليــار دوالر فــي العــام 2018، وأنهــا بصدد اســتالم الدفعة الثانيــة من المبلغ الذي 

يصل إلى 2.276 مليار دوالر خالل العام الجاري.

وبينت وزارة المالية واالقتصاد الوطني أن 
مبلغ المساهمة اإلجمالي من الدول الشقيقة 
المالي  للتعاون  اإلطارية  الترتيبات  ضمن 
يصل إلى 10 مليار دوالر، يسهم في تمكين 
المملكة من تمويل العجوزات في الموازنة 
العام  الــديــن  بمستحقات  واإليــفــاء  العامة 
لتعزيز  خططها  تنفيذ  فــي  االســتــمــرار  مــع 
النمو االقتصادي ومواصلة تنفيذ مبادرات 
التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق التوازن 
الحكومية  والــمــصــروفــات  اإليــــرادات  بين 

بحلول عام 2022.
الوزارة إلى أن البحرين ستستلم  وأشارت 
المتفق  الــجــدول  وفــق  المتبقية  الــدفــعــات 
ستستلم  حيث  التالي،  النحو  على  عليه، 
دوالر،  مليار   1.761 نحو   2020 عــام  فــي 
وفي عام 2021 ستستلم نحو 1.846 مليار 
نحو  فستستلم   2022 عــام  في  أمــا  دوالر، 

1.421 مليار دوالر، وستستلم 650 مليون 
دوالر في عام 2023. 

واالقـــتـــصـــاد  ــيــة  ــمــال ال وزارة  وأوضــــحــــت 
إلى  تشير  المالية  التوقعات  أن  الوطني 
سنوي  بشكل  الميزانية  في  العجز  تقليص 
الــمــتــوســط، حــيــث انخفضت  ــمــدى  ال عــلــى 
 2018 في  المحلي  الناتج  من  العجز  نسبة 

ب6.2%.
وضمن إعداد الميزانية العامة للدولة أكدت 
التزام  الوطني  واالقــتــصــاد  المالية  وزارة 
لمستحقيه  الدعم  هيكلة  بإعادة  الحكومة 
ــذي ســيــتــم مـــن خــال  ــ مـــن الــمــواطــنــيــن، ال

التعاون مع السلطة التشريعية.

وزير المالية: دور ايجابي لـ “النواب”

مــن جــانــبــه، أكــد وزيـــر المالية واالقــتــصــاد 

الــوطــنــي، الــشــيــخ ســلــمــان بـــن خــلــيــفــة آل 
خليفة، أن اعتماد مجلس النواب للميزانية 
2019- الماليتين  للسنتين  للدولة  العامة 
للمجلس  اإليــجــابــي  ــدور  الـ يعكس   ،2020
في  اإلسهام  من شأنه  ما  كل  في  وتعاونه 

دعم االقتصاد الوطني.
بــرنــامــج  ــادرات  ــبـ مـ تنفيذ  أن  ــى  إلـ وأشــــار 
العجز  انخفاض  في  أسهم  المالي  التوازن 
اإلبقاء  مع  الثلث  من  بأكثر  الميزانية  في 
على نمو قوي في الناتج المحلي اإلجمالي 
السنوي، واستمرار سعي المملكة والتزامها 

نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ــوزيــر فــي هــذا الــصــدد إلــى الدعم  ونـــوه ال
العربية  المملكة  في  األشقاء  من  المستمر 

السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
المالية  اســتــقــرار  لتعزيز  الــكــويــت  ــــة  ودول
االقتصادي  النمو  تحفيز  ومواصلة  العامة 

والتنمية في البحرين.

المنامة - بنا

وزير المالية واالقتصاد الوطني

“السعودية: إنجاز 
نظام “المشتريات” 

نهاية العام

واالســتــثــمــار  الــتــجــارة  وزارة  تعكف 
االنــتــهــاء مــن نظام  الــســعــوديــة، على 
الــمــنــافــســات والــمــشــتــريــات الــجــديــد 
ــك ضمن  ــ نــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، وذل
تهدف  التي  االقتصادية  اإلصاحات 
وذكرت  الخاص.  القطاع  تحفيز  إلى 
التنفيذية  اللجنة  أن  “االقــتــصــاديــة” 
القطاع  فــي  األعــمــال  أداء  لتحسين 
الخاص وتحفيزه “تيسير” ، تعمل في 
الجهات  مع  بالشراكة  الحالي  الوقت 
اللمسات األخيرة  المعنية، على وضع 
ــدف الــنــظــام  ــهـ ــلــنــظــام الـــجـــديـــد. ويـ ل
لضمان الشفافية في جميع إجراءات 

المشتريات الحكومية.

الرياض - االقتصادية السعودية

روما - رويترز

قـــالـــت مــنــظــمــة األغـــذيـــة والـــزراعـــة 
أمس  )فـــاو(  المتحدة  لألمم  التابعة 
ارتفعت  العالمية  الــغــذاء  أســعــار  إن 
قفزة  بفعل  أبــريــل  فــي   %  1.5 نحو 
األلبان  ومنتجات  اللحوم  أسعار  في 
مما طغى على تأثير انخفاض أسعار 
أول  المنظمة  ــدرت  ــ وأصـ الــحــبــوب. 
العالمي  الــحــبــوب  إلنــتــاج  توقعاتها 
ــي الــتــي تــكــهــنــت فيها  ــحــال ــلــعــام ال ل
بإنتاج قياسي في 2019 بعد تراجع 

في 2018.
الغذاء،  الفاو ألسعار   وسجل مؤشر 
ــذي يــقــيــس الــتــغــيــرات الــشــهــريــة  ــ الـ
النباتية  والزيوت  الحبوب  من  لسلة 
والسكر،  واللحوم  األلبان  ومنتجات 
الــمــاضــي  الــشــهــر  فــي  نــقــطــة   170.1
بالزيادة  معدل  مستوى  مــع  مقارنة 
167.5 نقطة في مارس.وكانت  عند 
عند  مـــارس  لشهر  السابقة  ــقــراءة  ال
في  الــمــؤشــر  وســجــل  نقطة.   167.0
يونيو  منذ  مستوياته  أعــلــى  أبــريــل 
الماضي لكنه مازال أقل نحو 2.3 % 

عن مستواه قبل عام.
منتجات  ألسعار  الفاو  مؤشر  وقفز   

5.2 % مــقــارنــة مــع مــارس  األلـــبـــان 
التوالي  زيــادة شهرية على  رابع  في 
واردات  عــلــى  ــقــوي  ال الــطــلــب  بفعل 
الزبد والحليب المجفف كامل الدسم 

والجبن.
 وارتفع مؤشرا أسعار السكر والزيوت 
الحبوب  أسعار  مؤشر  لكن  النباتية 
الماضي  الشهر  في   %  2.8 انخفض 
في رابع انخفاض على التوالي حيث 
بعدما  االنخفاض  موجة  القمح  قــاد 
أثـــرت تــوقــعــات بــوفــرة اإلنــتــاج في 

العام الحالي على األسعار.
الحالي  للعام  توقعاتها  أول  وفــي   
إنتاج  يسجل  أن  المنظمة  توقعت 
مرتفعا  قــيــاســيــا  مــســتــوى  الــحــبــوب 
عند 2.722 مليار طن بزيادة 2.7 % 
عندما  الماضي  العام  مستويات  عن 

انخفض اإلنتاج.
ــت فـــــاو ”مـــــن بـــيـــن الــحــبــوب  ــ ــال ــ وق
والـــذرة  الــقــمــح  الــرئــيــســيــة، سيسهم 
إنتاج  زيــادة  قدر في  بأكبر  والشعير 
إنـــتـــاج سنوية  بـــزيـــادات  الــحــبــوب، 
متوقعة عند 5.0 و2.3 و5.4 % على 

الترتيب“.

ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في أبريل
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مصادرة أكثر من 6 آالف لعبة أطفال مخالفة
ــة ــي ــج ــي ــل ــخ ــة بـــالـــائـــحـــة ال ــ ــام ــ ــس ــ لــــعــــدم مـــطـــابـــقـــتـــهـــا لـــمـــتـــطـــلـــبـــات ال

تمت مصادرة أكثر من 6 آالف لعبة أطفال مخالفة على شكل والعات سجائر مصاحبة لمواد غذائية )حلوى سائلة(، وذلك في حملة 
تفتيشية مشتركة بين إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة.

ــات  ــفـ ــواصـ ــمـ الـ إدارة  ــر  ــ ــدي مــ وأفــــــــــادت 
والــتــجــارة  الصناعة  ــوزارة  ــ ب والمقاييس 
تتابع  اإلدارة  أن  العلوي،  منى  والسياحة، 
بسامة  المتعلقة  األمـــور  مستمر  بشكل 
حمات  وتجري  لمستخدميها  المنتجات 
المخالفة.  المنتجات  لسحب  التفتيش 
وتتخذ  المنتجات  عن  تتلقى شكاوى  كما 
مؤخرًا  ضبطت  وقد  الازمة،  اإلجـــراءات 
بــعــض الــلــعــب الــمــخــالــفــة الــتــي قــد تشكل 
خــطــورة على سامة األطــفــال مــن حيث 
قابلية ابتاع القطع الصغيرة التي تتفكك 
من اللعبة، إضافة إلى كونها تشكل تأثيرًا 
ألنها  وسلوكه  الطفل  تنشئة  على  سلبيًا 
تقليد  له  وتحبب  التدخين  فكرة  له  تعزز 

سلوك المدخنين. 
الظاهرية  الفحوصات  أن  العلوي  وبينت 
ــذه الــلــعــب قد  ــهــا عــلــى هـ ــتــي تــم إجــرائ ال
السامة  لمتطلبات  مطابقتها  عدم  أثبتت 
الــــــواردة فـــي الــائــحــة الــخــلــيــجــيــة للعب 
والتي تؤكد على ضــرورة عدم  األطــفــال، 
أو  للبلع  قابلة  صغيرة  لقطع  اللعب  تفكك 
قد تسبب إصابات للطفل. وبناًء على هذه 
وبالتعاون  اإلدارة  باشرت  قد  المعطيات 
الصحة  بـــوزارة  العامة  الصحة  إدارة  مــع 

سحب اللعب المخالفة.
الصحة  إدارة  مــديــر  ــارت  أشــ جهتها  مــن 
األلعاب  أن  إلــى  الفتح،  أبــو  نجاة  العامة، 
التي تمت مصادرتها مخالفة للبند الثالث 

من المادة رقم 15 من القانون رقم 8 لسنة 
والتبغ  الــتــدخــيــن  مكافحة  بــشــأن   2009
إدخــال  على حظر  تنص  والــتــي  بــأنــواعــه 
دعاية  أو  إعانا  تتضمن  التي  المنتجات 

كحلويات  تصنيعها  أو  ومنتجاته  للتبغ 
أو  بيعها  بغرض  ســواء  أطــفــال  ألــعــاب  أو 

عرضها بأي وسيلة كانت.

وأكدت أبو الفتح على استمرارية التعاون 
الــعــامــة  الــصــحــة  إدارة  بــيــن  والــتــنــســيــق 
المواصفات والمقاييس في تنفيذ  وإدارة 

لتطبيق  المشتركة  التفتيشية  الحمات 
القوانين واألنظمة التي تساهم في حماية 

صحة وسامة األفراد والمجتمع.

المرفأ المالي - الصناعة والتجارة

أثناء ضبط اللعب المخالفة

الدعم يمكن 
البحرين من تمويل 
العجوزات واإليفاء 

بالدين العام

مواصلة تنفيذ 
مبادرات التوازن 

المالي

تقليص عجز 
الميزانية بشكل 

سنوي على 
المدى المتوسط

المصادرة جاءت 
إثر حملة تفتيشية 

مشتركة
ضرورة عدم 
تفكك اللعب 

لقطع قابلة للبلع 
أو إصابة الطفل

وقعــت كال مــن جمعيــة ســيدات األعمــال البحرينيــة وجمعية “تجــار ثاتاي هندو” فــي  البحرين مؤخــرا اتفاقية تعــاون بغية إنجاز 
األهــداف االقتصاديــة المشــتركة المنصــوص  عليهــا فــي برامج عمــل كال الجهتين، وتطوير األعمــال بما يخــدم االقتصاد الوطني 

 واألعضاء في كليهما وفقا للقوانين المنظمة لعمل الجهتين. 

وتعتبر االتفاقية خطوة مهمة في سبيل 
العاقات االقتصادية بين سيدات  تعزيز 
والقطاع  جهة  من  األعــمــال  البحرينيات 
أخــرى في ظل  الهندي من جهة  الخاص 
التقارب السياسي  واالجتماعي والثقافي 
الــمــمــيــز بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن. وقــع 
األعــمــال،  ســيــدات  جمعية  عــن  االتفاقية 
وعن  جــنــاحــي،  أحـــام  الجمعية،  رئيسة 
.Bob Thaker ”جمعية تجار ثاتاي هندو“

وأعـــربـــت جــنــاحــي عـــن ســعــادتــهــا بــهــذه 
إيجابية  واعــتــبــرتــهــا  خــطــوة  االتــفــاقــيــة 
جـــدا  لــمــد جــســور الــتــعــاون مــع قطاعات 
اقــتــصــاديــة مهمة ومــؤثــرة فــي الــســوق، 
ــى أنـــهـــا خـــطـــوة مــهــمــة فــي  ــ مـــشـــيـــرة إلـ

وعاقاتها  الجمعية  وضــع  تعزيز  سبيل 
ذات  الصديقة  بالجمعيات  والمؤسسات 
االهــتــمــامــات الــمــشــتــركــة. وأوضــحــت أن 
يــنــتــج  عنها  أن  يــمــكــن  ــفــاقــيــة  االت ــذه  هــ
خطوات بناءة وإيجابية في سبيل تعزيز 
األعمال  سيدات  بين  التجارية  العاقات 
 ورجال األعمال الهنود منتسبي الجمعية، 
في  المشتركة  المشروعات  دور  وتطوير 

خدمة  االقتصاد الوطني. 
ــى مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــلـ ــص االتـــــفـــــاق عـ ــ ــ ون
ــن أهــمــهــا:  يشجع  الــبــنــود األســـاســـيـــة مـ
تسهيل  على  والعمل  الــتــعــاون  الــطــرفــان 
االقتصادية  األهـــداف  لتحقيق  أعمالهما 
الخبرات  المشاركة في  بينهما،   المشتركة 

ــادة األعــمــال  ــ ــبـــرات ريـ الــتــخــصــصــيــة وخـ
المؤسسات  الناشئة  دعــم  فــي  وتبادلها 
بما يحقق  الــحــاضــنــات  مــن  واالســتــفــادة 
التنسيق فيما  الهدف من هذه االتفاقية، 
بينهما لتوسيع نطاق شبكة التواصل في 
من  حيث  التعاون  بهدف  األعمال  مجال 
-  تسهيل  ــمـــال،  الــتــجــاري واألعـ الــتــبــادل 
المشتركة،  والــتــدريــب  الــبــحــوث  بــرامــج 
تــنــظــيــم دورات  الــتــعــاون فـــي مـــجـــاالت 
ــدات األعــمــال  ــرائـ ــتــدريــب والــتــأهــيــل لـ ال
ــارات واالحــتــيــاجــات  ــشـ ــتـ ــقــديــم  االسـ وت
الازمة لهن وزيادة قدراتهن للدخول إلى 
ثقافة  وتعزيز  نشر  والمنافسة،  األســواق 
ريــادة األعــمــال واإلبـــداع لــدى الــمــرأة في 

البحرين وتوفير البرامج  الداعمة لتمكين 
المرأة من خال هذه البرامج من تطوير 
سرية  على  المحافظة  ألعمالها،  مهاراتها 
المعلومات المتبادلة بينهما وعدم اإلعان 

عنها إال بموافقة خطية  من الطرفين. 
يتحمل  طــرف  كــل  أن  االتفاقية   ونصت 

التكاليف المادية للمشاركة في أي أنشطة 
ما  هــذه  االتفاقية  بموجب  عليها  يتفق 
ويعتبر  ذلك  خاف  على  االتفاق  يتم  لم 
مسألة  فعالية  أية  في  المشاركة  اختيار 
 اجتهادية تقديرية منفردة لكل طرف من 

الطرفين. 

 واختتمت االتفاقية بأنها تسري بدءًا من 
تاريخ توقيعها لمدة غير محددة ويجوز 
ــرف يـــرغـــب  فـــي إنــهــائــهــا إشــعــار  ألي طــ
شهر،  مدته  بإشعار  بذلك  اآلخــر  الطرف 
فــي وجهات  اخــتــاف  أي  حــل  يتم  فيما 

النظر بين الطرفين بالطرق الودية. 

المنامة - سيدات األعمال البحرينية

“ السيدات” و “تجار ثاتاي” تعززان العالقات االقتصادية

أثناء مراسم توقيع االتفاقية بين الجانبين

عنــد مســتوى  الخميــس  أمــس  يـــوم  العــام  البحريـــن  مـــؤشر  أقفــل 
يــوم  بإقفالـــه  مـقارنـــة  نقطــة   4.78 وقــدره  بانخفــاض   1,436.28
األربعــاء، فــي حيــن أقفــل مؤشــر البحريـــن اإلسالمـــي عند مســتوى 

784.31 بانخفاض وقـدره 3.07 نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.

وتداول الـمستثـمرون 2.18 مليون 
قــدرهــا  إجـــــمـــــالــيــة  بقيـمة  ســهــم، 
تنفيذها  تـم  ديـنـار،  ألف   696.02
ركز  59 صفقة، حيث  خــال  مــن 
على  تعاماتـهم  الـمستثـمرون 

أسهم قطاع االستثمار التي بلغت 
 350.37 الـمتداولـة  أسهمه  قيـمة 
 50.34 نسبته  مــا  أي  ديـنـار  ألــف 
% من القيـمة اإلجـمـالية للتداول 
وبكـمية قدرها 1.16 مليون سهم، 

تـم تنفيذها من خال 14 صفقة.
ــفــســتــكــورب في  ــنــك ان ــاء ب ــ  وجـ
قيـمة  بـلغت  إذ  األول،  الـمركـز 
ألف   237.91 الـمتداولـة  أسهمه 
ديـنـار أي ما نسبته 34.18 % من 
إجـمـالـي قيـمة األسهم الـمتداولـة 
60.10 ألف سهم،  وبكـمية قدرها 
ــال صفقة  تـــــم تــنــفــيــذهــا مــن خـــ
الـثاني فكـان  الـمركـز  أمـا  واحدة. 
قــدرهــا  بقيـمة  )بــتــلــكــو(  لـــــشــركــة 
نسبته  ما  أي  ديـنـار  ألف   101.26

قيـمة  إجــمــالــي  مـــن   %  14.55
األسهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 
305 آالف سهم، تـم تنفيذها مـن 

خـال 12 صفقة.
تيرمينالز  إم  بــي  إي  جـــاءت  ثـم 
 97.90 قــدرهـــــا  بقيـمة  البحرين 
 14.07 نسبته  مــا  أي  ديـنـار  ألــف 
األســهــم  قيـمة  إجـمـالـي  مــن   %
 110 قــدرهــا  وبكـمية  الـمتداولـة 
آالف سهم، تـم تنفيذها من خال 

5 صفقات.

“البورصة”: تداول 2.1 مليون سهم بـ 696 ألف دينار
المنامة - بورصة البحرين

حظر إدخال 
المنتجات التي 

 تتضمن إعالنا 
أو دعاية للتبغ
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توقع مســؤول في شــركة “فيفا البحرين”، إحدى شــركات مجموعة االتصاالت الســعودية STC، أن تكمل الشــركة اســتثمارات 
كبيــرة كانــت بدأتهــا لتهيئة البنية التحتية والشــبكة لتشــغيل خدمــات الجيل الخامس وذلك خالل هذا العــام، في الوقت الذي 
أكد فيه على عمليات دمج كامل لعمليات “مينا تيلكوم” التي اســتحوذت عليها الشــركة مع حفاظها على أســمها التجاري. وقال 
الرئيس التنفيذي المكلف لشــركة VIVA البحرين، محمد آل خشــيل، إن الشــركة ســيكون لها “نصيب األســد” فيما يتعلق بالجيل 
الخامــس، مشــيرًا إلــى أنها ستســتكمل اســتثماراتها لتوفير هذه التقنية فــي منتصف العام وحتى نهايــة 2019. وأضاف “البيئة 
التنظيميــة فــي البحريــن تعتبــر مــن البيئــات التنظيمية القوية فيمــا يتعلق بقطاع االتصاالت، مشــيرًا إلى أن ســوق االتصاالت 
المحلية يشهد منافسة شديدة على مستوى الخليج. وتتطلع القيادة الرشيدة إلى تسويق البحرين كأولى الدول على مستوى 
المنطقة لتقديم خدمات الجيل الخامس، وســيكون لشــركة فيفا البحرين الباع الطويل ونصيب األســد في منتصف هذا العام 
وحتى نهاية هذه السنة، سنستكمل استثماراتنا فيما يتعلق بالبنية التحتية والجيل الخامس وكل ما يخص تطوير وتحسين 

خدمات عمالئنا فيما يتعلق بالنقال وقطاع األعمال والشركات”.

وبــســؤالــه عــن االســتــثــمــارات التي 
التحتية  البنية  الشركة في  ضختها 
ــس، أجـــــــاب آل  ــامــ ــخــ ــ ــيــــل ال ــــجــ وال
جــدًا  كبير  “الحجم  بالقول  خشيل 
الشركة   )..( االســتــثــمــار  ناحية  مــن 
ــد فيما  ــ ــهــا نــصــيــب األسـ ســيــكــون ل
التحتية  البنية  باستثمارات  يتعلق 

امتداد  وهــذا  الخامس  الجيل  فــي 
إلستراتيجية الشركة وإستراتيجية 

مجموعة االتصاالت السعودية”.
لتعظيم  الـــشـــركـــة  خــطــط  وحـــــول 
ــا مــع  ــيـــة خـــصـــوصـ ــالـ ــمـ ــد الـ ــ ــوائ ــعــ ــ ال
يشهدها  الــتــي  الــشــديــدة  المنافسة 
صناعة   “ خشيل  آل  قـــال  الــقــطــاع 

 OTT بمشغلي  تــأثــرت  االتـــصـــاالت 
ــر عــلــى مــســتــوى الــعــالــم،  ــ وهــــذا األث
البحرين أوجدت  استراتيجية فيفا 
أن  ونــأمــل  للتوسع،  أخـــرى  مــصــادر 
ــردود إيـــجـــابـــي على  ــ ــ ــهــا م يـــكـــون ل

استثماراتنا المالية”.
ــا  ــ ــن ــ ــل واســــــتــــــطــــــرد بـــــالـــــقـــــول “أعــ

وزارة  مع  بالتعاون  استراتيجيتنا 
االتصاالت وهيئة تنظيم االتصاالت 
فيما يخص الجيل الخامس، وأعلنا 
استثمارات  “فيفا كاش” وهناك  عن 

سنعلن عنها الحقا”.
وفيما يتعلق بعمليات “مينا تيلكوم” 

والتي استحوذت عليها الشركة في 
الموضوعة  والخطط  سابق،  وقــت 
“تم  آل خشيل  قــال  الــشــركــة  لــهــذه 
االستحواذ على مينا تيلكوم بنسبة 
تــحــويــل  ــم  ــ وت  2017 ــي  فـ  100%
جميع عملياتها لشركة فيفا البحرين 
باقية  وهـــي   ،2018 منتصف  فــي 
فيفا  شــركــة  عمليات  ضــمــن  ــيــوم  ال
مــوجــودة  اآلن  حتى   )..( البحرين 
كعالمة تجارية موجودة، وتم دمج 
جميع عملياتها ضمن منظومة فيفا 

البحرين”.

وبشأن نسبة البحرينيين في شركة 
ــبــحــريــن أشــــار الــمــســئــول “  فــيــفــا ال
عندما  السعودية  االتصاالت  شركة 
ــلـــت الـــســـوق الــبــحــريــنــي، إلــى  دخـ
إلى  تهدف  المالي،  الــمــردود  جانب 
فرص  وخلق  مضافة  قيمة  توفير 
وظيفية للشباب البحرينيين، وفيفا 
على  التاسعة  السنة  فــي  البحرين 
السوق  قيادة  في  مستمرة  التوالي 
لنا،  محفزة  الــســوق  واضـــح،  بشكل 
التنظيمية،  الــبــيــئــة  وبــالــخــصــوص 
مـــؤكـــدا الــبــحــريــنــيــون مــتــواجــدون 
ــة،  ــ فــي جــمــيــع الــمــســتــويــات اإلداريـ
بصناعة  يتعلق  فيما  كبيرة  النسبة 
في  مستمرين  ونــحــن  االتـــصـــاالت، 
البشري  المال  رأس  في  استثمارانا 
ــنــي، وفــــي كـــل عــــام نــزيــد  ــحــري ــب ال

استثماراتنا في ذلك”.

“فيفا” تستكمل استثماراتها بالجيل الخامس منتصف العام
ــة ــرك ــش ــال ب ــوم”  ــكـ ــلـ ــيـ تـ ــا  ــنـ ــيـ “مـ عـــمـــلـــيـــات  جــمــيــع  دمـــــج  ــل:  ــيـ ــشـ خـ آل 

22
مليون دينار

لقطع غيار أسطول ايرباص بطيران الخليج
ــي ــوالـ ــعـ الـ لـــمـــديـــنـــة  مـــحـــمـــولـــة  مـــــولـــــدات  لـــتـــأجـــيـــر  ديــــنــــار  آالف   504

طرحت شــركة طيران الخليج في جلســة المناقصات والمزايدات أمس مناقصة لتقديم الدعم والمســاندة لقطع غيار أسطول األيرباص 
لمــدة 10 ســنوات تبــدأ مطلــع عــام 2020، تقــدم إليهــا 6 عطاءات علــق 3 منها، وأقل عطاء بقيمــة 58.4 مليون دوالر )مــا يعادل 22 مليون 
دينــار تقريًبــا(، فــي حيــن أكبرهــا بقرابــة 84.9 مليــون دوالر )ما يعــادل نحو 31.9 مليــون دينار(.  كما طرحت شــركة نفــط البحرين )بابكو( 
مناقصــة لتأجيــر مولــدات محمولــة لمدينة العوالي تقــدم إليها 5 عطاءات علق أحدها وأقل عطاء بقيمة 504 آالف دينار في حين أكبرها 

بقرابة 1.4 مليون دينار.

ــعــمــل تــوفــيــر مـــولـــدات   ويــشــمــل نـــطـــاق ال
محمولة ومحوالت بنظام التأجير )بما فيها 
الكابالت وخزانات الوقود( إضافة لمختلف 
كما  الــمــواصــفــات.  فــي  المشمولة  األجــهــزة 
وتركيبها  الــمــعــدات  توصيل  العمل  يشمل 
وتفكيكها  وصيانتها  وتشغيلها  وتوصيلها 

وإزالتها.
موقع  على  نشرت  بيانات  أحــدث  وأظهرت 
تابعة  ومزايدة  مناقصات   8 فتح  المجلس، 
عــطــاًء،   60 بإجمالي  حكومية،  جــهــات  لـــ7 

ـــ 4  ل فــي حــيــن تــم تعليق 14 عــطــاًء تــابــًعــا 
مناقصات. وبلغ مجموع أقل العطاءات نحو 

23.4 مليون دينار.
األشغال  لـــوزارة  مناقصة  المجلس  وفتح   
الــصــنــدوق  مــن  بتمويل  الــبــلــديــات  وشــئــون 
األولــى  المرحلة  ألعمال  للتنمية  السعودي 
 244 من تطوير شارع 47 في عراد بمجمع 
 11 إليها  تقدم  بطول تقديري 2.1 كيلومتر 
المجلس  فتح  كما  منها.   8 علق  ا  فنيًّ عطاًء 
31 مركبة ثقيلة  لبيع  الــوزارة  مزايدة لذات 

ألف   361.8 بنحو  البلديات  شئون  تملكها 
7 عــطــاءات علق  تــقــدم إليها  ديــنــار، وكـــان 

أحدها.
مــنــاقــصــتــيــن إلدارة  الــمــجــلــس  فــتــح  كــمــا   
والماء،  الكهرباء  بهيئة  المركزية  المخازن 
لغرض  بــيــانــات  مسجل   45 لــشــراء  أولــهــمــا 
الكهرباء  توزيع  إدارة  قبل  من  استخدامها 
 24.3 بقيمة  أقلها  عــطــاءات   3 إليها  تقدم 
ألف دينار، في حين أكبرها بقرابة 66.2 ألف 
 LED مصباح   1100 لشراء  والثانية  دينار، 

لغرض استخدامها من قبل  الشوارع  إلنارة 
13 عطاًء  إليها  تقدم  الكهرباء  توزيع  إدارة 
أقلها بنحو 50.5 ألف دينار، في حين أكبرها 

بقيمة 139.7 ألف دينار.
ــوزارة  ــ  وكــذلــك فــتــح الــمــجــلــس مــنــاقــصــة ل
لتأجير  ــروض  ــعـ الـ تــقــديــم  لــطــلــب  الــمــالــيــة 
بالتملك،  تنتهي  ســنــوات   4 لــمــدة  ســيــارات 
ألف  بنحو 35.6  أقلهما  إليها عطاءان  تقدم 

دينار وأكبرها بقيمة 936 ألف دينار.
مناقصة  المجلس  فتح  ذلــك،  إلــى  إضــافــة   
لــشــؤون الــجــمــارك لــطــلــب تــقــديــم عرضين 
لماسحات ضوئية مثبتة في مقطورة بدون 
محركات مع توفير خدمة الصيانة وتحديث 
كيفية  على  التدريب  إلــى  إضــافــة  األنظمة 
الماسحات  وإزالــــة  الــمــاســحــات  اســتــخــدام 
 4 إليها  تقدم  منها،  والتخلص  المستخدمة 

عطاءات أقلها بقيمة 80 ألف دينار وأكبرها 
بقيمة 173.3 ألف دينار.

مناقصة  المجلس  فتح  ذلـــك،  على  عـــالوة 
لهيئة الكهرباء والماء إلجراء أعمال الصيانة 
للخزانات األرضية بمحطات ضخ  الداخلية 
المياه المحالة التابعة لنقل المياه تقدم إليها 
دينار،  ألــف   362.4 بنحو  أقلها  عــطــاءات   9

وأكبرها بقرابة 924.9 ألف دينار.

علي الفرادن من ضاحية السيف

أمل الحامد

ابوظبي - أف بلندن- رويترز

الخميس  أمس  النفط  أسعار  استقرت 
المتصاعد  التجاري  النزاع  وازن  حيث 
بين الواليات المتحدة والصين ضغوط 
مخزونات  فــي  متوقع  غير  انــخــفــاض 

الخام األميركية.
أكبر  بين  المتصاعدة  التوترات  وألقت 
اقــتــصــاديــن فــي الــعــالــم بــظــاللــهــا على 
الذي يؤثر على  العالمي  النمو  توقعات 
توقعات طلب النفط. وتضررت أسواق 

األسهم العالمية.
بــتــوقــيــت   1030 الـــســـاعـــة  ــلـــول  وبـــحـ
لخام  اآلجلة  العقود  سجلت  جرينتش 
بارتفاع  للبرميل  دوالر   70.39 برنت 
ما   زالت  لكنها  تسوية  آخر  سنتين عن 
أسبوعية  خــســارة  ثــانــي  صــوب  تتجه 
إلى  تراجعت  وكانت  التوالي.  على  لها 

سابق  وقت  في  للبرميل  دوالر   69.57
من الجلسة.

ــرب تكساس  ــام غـ وســجــلــت عــقــود خـ
للبرميل  دوالرا   62 األميركي  الوسيط 
بذلك  لــتــعــوض  ســنــتــا،   12 بــانــخــفــاض 

بعض خسائرها السابقة.
مرتفعا  الوسيط  تكساس  غرب  وأغلق 
1.2 % يوم األربعاء بينما صعد برنت 

. % 0.7
محللي  كبير  شيلدروب  بيارني  وقــال 
أسواق السلع األولية في بنك إس.إي.
بي السويدي ”النفط يقتفي أثر تحركات 
تظل  األساسية  العوامل  لكن  األسهم، 
على  المشاكل  للنفط..  بالنسبة  قوية 
النابعة  تلك  من  أكبر  المعروض  صعيد 

من مخاوف نمو الطلب“.

المدني  للطيران  العامة  الهيئة  أعلنت 
في دولة اإلمارات أمس  الخميس أّنها 
تعمل بشكل وثيق مع اإلدارة الفدرالية 
لــلــطــيــران فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
أنحاء  جميع  في  األخــرى  والسلطات 
التطورات  آخــر  على  للوقوف  العالم 
الجارية الخاصة بطائرات بوينغ طراز 

737 ماكس.
منها  فريقا  أن  بــيــان  فــي  وأوضــحــت 
شـــارك مــؤخــرا فــي اجــتــمــاعــات فريق 
الـــذي تــم تشكيله  الــفــنــيــة  الــمــراجــعــة 
للنظر في أنظمة التحكم في الطائرة، 
اإلدارة  مــــع  تــــواصــــل  ــلـــى  عـ وأنــــهــــا 
ــات  ــواليـ ــي الـ ــلــطــيــران فـ الـــفـــدرالـــيـــة ل
معلومات  عــلــى  لــلــحــصــول  الــمــتــحــدة 
المقترحة. التحسينات  بــشــأن  فنية 

وتابعت “ال يمكن حاليا تحديد تاريخ 
بالتحليق قبل  للطائرة  بإعادة السماح 
العناصر ضمانا ألمن  التأكد من جميع 

وسالمة المسافرين”.
وتحطمت طائرة 737 ماكس 8 تابعة 
الشهر  اإلثــيــوبــيــة  الــجــويــة  للخطوط 
أبابا  أديس  الماضي في جنوب شرق 
بعد وقت قصير على إقالعها، ما أدى 
على  كــانــوا  شــخــصــًا   157 مقتل  إلـــى 

ــرة مــن الــنــوع  مــتــنــهــا.وتــحــّطــمــت طــائ
في  أندونيسيا  فــي  البحر  فــي  نفسه 
أكتوبر، ما أدى إلى مقتل 189 شخصًا 
كانوا على متنها بعد دقائق من اإلقالع 

أيضا.
المدني  للطيران  العامة  الهيئة  وكانت 
في اإلمارات أعلنت منع طائرات بوينغ 
737 مــاكــس مــن اســتــخــدام األجـــواء 

اإلماراتية في 13مارس الماضي.

للوقــوف علــى آخــر التطــورات بطــراز 737 ماكــساســتقرار الســعر مع توازن الحــرب التجاريــة والمخزون

اإلمارات تحّقق في قضية “بوينغ”70.4 دوالر لبـرميــل النفـط

“بيتكوين” تنتعش وتتجاوز 6 آالف دوالر ألول مرة
ــمــشــفــرة  ــع ســـعـــر الــعــمــلــة الـــرقـــمـــيـــة ال ــ ــف ــ ارت
آالف   6 ليتجاوز  الخميس،  أمس  “بيتكوين”، 
له  مستوى  أعــلــى  إلــى  بــذلــك  وليصل  دوالر، 

مقابل الدوالر فيما يقرب من ستة أشهر.
بعد  قياسًيا  مستًوى  بلغت  بيتكوين  وكانت   
أن وصلت قيمتها إلى أكثر من 19 ألف دوالر 
تنخفض بسرعة  أن  قبل   ،2017 في ديسمبر 
 .2018 3100 دوالر في ديسمبر  إلى ما دون 

ومنذئذ، بدأت العملة تشهد انتعاًشا بطيًئا.

والـــيـــوم وصـــل ســعــر “بــيــتــكــويــن” إلـــى أعلى 
ــد عــنــد 6076.65  ــوم واحــ يـ مــســتــوى خـــالل 
 15 أيــًضــا أعــلــى مــســتــوى مــنــذ  ــو  دوالر، وهـ
اليومي  ســعــرهــا  بــلــغ  حــيــن  الــمــاضــي  نوفمبر 
 ،CoinDesk 6295.95 دوالر، بحسب بيانات 
التي تتعقب سعر العملة المشفرة في مختلف 
أكثر  “بيتكوين”  سعر  ارتفع  وقد  البورصات. 
الحالي.  الــعــام  خــالل  اآلن  حتى   %  60 مــن 
إلى  “بيتكوين”  سعر  ارتــفــاع  سبب  ــعــزى  وُي
المؤسسات  ُتبديه  الــذي  المتزايد  االهــتــمــام 

االســتــثــمــاريــة فــي الــعــمــلــة، إذ ســتــبــدأ شركة 
الخدمات المالية األميركية  بالسماح للعمالء 
ــعــمــالت الــمــشــفــرة، وفـــق ما  ــيــع ال بـــشـــراء وب
ذكرته وكالة “بلومبيرغ” قبل أيام. وقد بدأت 
 ،Robinhood مثل:  للتداول،  أخرى  منصات 

بالفعل في تداول العمالت المشفرة.
 ومع ذلك، فإن بيئة تداول العمالت المشفرة 
مستقبلها  تجعل  مشكالت  تــواجــه  تـــزال  مــا 
ــا. فــقــد ســـرق قــرصــان أول الــثــالثــاء  ضــبــابــيًّ
مليون   40 ُيـــعـــادل  مــا  أو  بــيــتــكــويــن؛   7000

من  واحـــدة  تعد  الــتــي   ،Binance مــن  دوالر 
أكبر منصات تبادل العمالت في العالم. ُيشار 
إلى أن القلق بشأن االنتهاكات األمنية وعدم 
عدم  أسباب  بين  من  يعد  التنظيمي  اليقين 
الرقمية.  العمالت  فــي  سائد  حماس  وجــود 
وفي إشارة إلى فشل “بيتكوين” في مجاراة 
Cboe Glob�  العمالت التقليدية، قالت شركة

al Markets، التي عرضت أول العقود اآلجلة 
للبيتكوين في الواليات المتحدة عام 2017: 

إنها لم تعد تقدم عقوًدا آجلة للبيتكوين.

دبي - البوابة العربية لألخبار

محمد آل خشيل
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )62631( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة الحصن ألنشطة التشييد 
المتخصصة ذ.م.م

القيد: 123874 

 تاريخ: 8/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

اعالن رقم )0000( لسنة 2019
بشأن تغيير اسم فرع )2( أماني ريزدنتس ذ.م.م

القيد: 65446-2 

 تاريخ: 7/5/2019

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2019 - 63206 ( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة قروب 5 موتر سبورتس ذ.م.م

القيد: 113900 

 تاريخ: 8/5/2019

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���ادة اصحاب شركة الحصن ألنشطة التش���ييد المتخصصة ذ.م.م 
المسجلة بموجب القيد رقم 123874-1، طالبين تغيير االسم التجاري من 
ش���ركة الحصن ألنشطة التشييد المتخصصة ذ.م.م الى البحارة للمقاوالت 

ذ.م.م
فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليها اصحاب الش���ركة المذكورة المس���جلة بموجب القي���د رقم 65446-2، 
طال���ب تغيير اس���م ف���رع )2( أمان���ي ريزدنت���س ذ.م.م الى فن���دق الجوهرة 

ذ.م.م
فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليه���ا الس���ادة اصح���اب ش���ركة ق���روب 5 موتر س���بورتس ذ.م.م المس���جلة 
بموجب القيد رقم 113900، طالبين تغيير االس���م التجاري للش���ركة واسم 

المجموعة من قروب 5 موتر سبورتس ذ.م.م الى موترويركس ذ.م.م
فعل���ى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة المذكورة خالل 

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2019 - 63859( اعالن رقم

معاملة مشتركة

تق���دم إلين���ا الس���يد المعل���ن أدن���اه بطل���ب معامل���ة مش���تركة، فعلى كل م���ن لديه 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: رائد عباس جعفر فردان

االسم التجاري الحالي: مؤسسة كنعان للمظالت
االسم التجاري: مؤسسة كنعان للديكور

قيد رقم: 3-46552

الجمعة 10 مايو 2019 - 5 رمضان 1440 - العدد 3860 12
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )62425( لسنة 2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة ون اند اونلي ماركنتج اند 
بزنس كونسلتنسي ذ.م.م

القيد: 84933 

 تاريخ: 7/5/2019

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأنه قد تق���دم إليها 
الس���ادة اصح���اب ش���ركة ون ان���د اونل���ي ماركنت���ج اند بزن���س كونسلتنس���ي ذ.م.م 

المسجلة بموجب القيد رقم 84933، طالبين تغيير االسم التجاري 
من: ون اند اونلي ماركنتج اند بزنس كونسلتنسي ذ.م.م

One and only marketing and business consultancy W.L.L
الى: راجهانز انتربرايسز ذ.م.م

RAJHANS ENTERPRISES W.L.L
فعل���ى كل م���ن لدي���ه اعتراض التق���دم باعتراضه إل���ى اإلدارة المذك���ورة خالل مدة 

أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

22/2/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019 -55044( 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: معصومة السيد محسن حسين علوي
االسم التجاري الحالي: بوعبود لالكسسورات الهواتف

االسم التجاري المطلوب: بوعبود للتجارة
االنشطة التجارية المطلوبة: تجارة/بيع األجهزة الكهربائية واإللكترونية المنزلية

تجارة/بيع معدات المعلومات واالتصاالت بالتجزئة
تجارة عامة

قيد رقم: 93527-1

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتج���ارة والس���ياحة بأن���ه قد تق���دم إليها 

الس���يد/ علياء حسن جعفر جسن عبدهللا الصفار باعتباره المصفي القانوني لشركة 

ناي���س ب���اك ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ئولية مح���دودة بموج���ب القيد رقم 

118738، طالبا إش���هار انتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية وشطبها من 

الس���جل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الش���ركات التجارية الصادر بالمرس���وم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة نايس باك ذ.م.م

8/5/2019
)CR2019-61406( اعالن رقم

تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم���ت إلينا المعلن أدن���اه: خالصة اخليف محمد الزكري���ا يطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: الى السيد/  عبير غانم حسين علي الساير  

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
89127-2

االسم التجاري
بيت الدمشقي للتنجيدات

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة كوردينيشين ميديا ش.ش.و لمالكتها ندي عصام احمد عبداللطيف
سجل تجاري رقم 123326-1

بن���اء على قرار المالك لش���ركة كوردينيش���ين ميدي���ا ش.ش.و لمالكته���ا ندي عصام 
احم���د عبداللطي���ف بموج���ب القي���د رق���م 1-1-123326، بتصفية الش���ركة اختياريا 

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

هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: محمد حمزة مصطفى محمد الحباك

رقم الموبايل: 33643733 )973+(
m.gaballa.decoration@gmail.com :البريد االلكتروني

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن تحويل شركة ذات مسئولية محدودة

 إلى شركة تضامن

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد 
تق���دم  إليها الس���ادة الش���ركاء في ش���ركة بالتينيوم ه���وم المحدودة 
ذ.م.م المس���جلة بموجب القيد رقم 102190، طالبين تحويل الشكل 
القانوني للش���ركة المذكورة الى ش���ركة تضامن برأس���مال وقدره 100 

دينار بحريني، بين كل من:
1. نجيب عبدهللا علي ابراهيم سلمان

2. علي عبدهللا علي ابراهيم سلمان

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

الس���يد / س���لمان عبدالحس���ن عبدعل���ي محمد العريب���ي باعتباره المصف���ي القانوني 

لش���ركة إتق���ان كورب ذ.م.م ،المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤولية مح���دودة بموجب 

القيد رقم 102899-1، طالبا إش���هار إنتهاء أعمال تصفية الش���ركة تصفية اختيارية 

وشطبها من السجل التجاري، و ذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
إعالن رقم )16297( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة إتقان كورب ذ.م.م

8/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة - ادارة السجل التجاري

) CR2019 - 63266( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

تقدم إلينا السيد المعلن أدناه بطلب اسم تجاري، فعلى كل من لديه اي اعتراض 
قانون���ي التق���دم إلى اإلدارة خالل خمس���ة عش���ر يوما من تاري���خ اإلعالن بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: محمد يوسف عبدالرحمن الشمالن

االسم التجاري الحالي: االنتفاضه لتعبئه مواقد الغاز
االسم التجاري الجديد: االنتفاضه لمواد البناء

قيد رقم: 9826-2
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مسلحون يقتلون 5 من 
عائلة واحدة قرب الموصل

قال مسؤولون في الشرطة العراقية 
ومصادر في مستشفى أمس الخميس 

إن مسلحين قتلوا بالرصاص 5 من أفراد 
أسرة واحدة في هجوم على منزلهم 

قرب مدينة الموصل بشمال البالد. 
وقال مسؤولو الشرطة في المنطقة إن 

متشددين من تنظيم “داعش” ضالعون في 
الهجوم. وأفاد بيان من وزارة الداخلية 

بأن “عناصر إرهابية” هاجمت منزل 
مسؤول قروي في منطقة حمام العليل 

جنوبي الموصل فقتلته وابنيه وأحد 
أقاربه وأمه وأصابت شخصين آخرين. 

وفي واقعة منفصلة هاجم مسلحون 
مخزنا للحبوب في بلدة الشرقاط أمس 
فقتلوا حارسا وأضرموا النار في مركبة.

بومبيــو يتوعــد بحرمــان طهران من مــوارد تمويــل اإلرهاب

رئيس األركان األميركي: أرسلنا “لينكولن” لردع إيران

دافع رئيس هيئة األركان األميركية المشــتركة جوزيف دانفورد، عن قرار إرســال حاملة الطائرات األميركية “أبراهام لينكولن” إلى الخليج العربي. وقال دانفورد، 
خالل جلســة للكونغرس، إن القرار جاء “لردع التهديد اإليراني في المنطقة”. وأضاف “كان تركيزنا على عامل الردع. فاســتنادا إلى المعلومات االســتخبارية أردنا 

إرسال رسائل إليران تفيد بأننا مدركون للتهديد الذي تمثله في المنطقة وبأننا مؤهلون للرد على هذا التهديد”.

وتابع المسؤول العسكري البارز “ما طلبته 
تســريع حركــة حاملــة الطائــرات لينكولــن 
بشــأن  غمــوض  هنــاك  يكــون  ال  حتــى 
اســتعدادنا للــرد على أي تهديــد لمواطنينا 
وشــركائنا فــي المنطقــة. لذلــك عملنا بجد 
للقيــام بذلك؛ ألن مــا ال نريده هو أن نكون 
فــي وضعيــة الــرد. أردنــا التأكــد مــن أننــا 
اتخذنا أكبر قدر من اإلجراءات لردع ذلك 

التهديد نهائيا”.
وفي وقت ســابق، قال المبعوث األميركي 
بشــأن إيــران براين هوك، إن إرســال بالده 
لحاملــة طائــرات إلى الخليج ليس رســالة 
سياســية، بــل “دفاع عن النفــس بعد ورود 
وأوضــح  عدائيــة”.  بأعمــال  تهديــدات 

هــوك “لمســنا تهديــدات مفادهــا أن النظام 
اإليراني كان يدرس القيام بأعمال عدائية 
وأرســلنا حاملــة الطائــرات لينكولن لنكون 
مســتعدين ألي هجــوم”. واعتبــر هــوك أن 
المدعومــة  الميليشــيات  مــن  هجــوم  أي 
مــن طهران “ســيتحمل مســؤوليته النظام 
طهــران  بيــن  نميــز  “لــن  قائــال  اإليرانــي”، 
المتحــدة  الواليــات  وكانــت  ووكالئهــا”. 
طائــرات  حاملــة  إرســال  أخيــرا،  أعلنــت 
وقاذفــات “بــي 52” إلــى الخليــج العربــي؛ 
بســبب مــا وصفتــه بأنــه تهديــد جديد من 
عبــور  لحظــة  طهــران. ووثقــت صورتــان 
“أبراهــام  األميركيــة  الطائــرات  حاملــة 
لينكولــن” قناة الســويس، صباح الخميس، 

قبــل وصولهــا إلــى الخليــج العربــي بهدف 
“ردع التهديــد اإليراني فــي المنطقة”. إلى 
ذلــك، أكد وزيــر الخارجية األميركي مايك 
بومبيو تعليًقا على قرار الرئيس األميركي 
فــرض عقوبــات علــى “صناعــات الحديــد 
والصلــب واأللمنيوم والنحــاس اإليرانية”، 
أن الواليات المتحدة مصممة على حرمان 
النظــام اإليرانــي مــن مصادره التــي يمول 

بها اإلرهاب.
وأوضح في سلسلة تغريدات على حسابه 
علــى  ســنة  مــرور  بعــد  أنــه  تويتــر،  علــى 
خطــوة الرئيــس دونالــد ترامب الشــجاعة 
االنســحاب مــن االتفاق النووي مــع إيران، 
وإطالق إســتراتيجية جديدة في التعامل 

تؤتــي  الخطــة  تلــك  بــدأت  طهــران،  مــع 
ثمارهــا، مؤكدة نجاحها. وأضاف أن بالده 
مســتمرة في البناء على تلك “النجاحات”، 
ووقــع ترامــب علــى فــرض عقوبــات علــى 
المعــادن والصلــب فــي إيــران، ثالــث أكبــر 
وتابــع:  لطهــران.  بالنســبة  قطــاع تصديــر 
ســنحرم النظام اإليراني مــن الموارد التي 

يستخدمها لتمويل اإلرهاب.
إلــى ذلك، اعتبــر أن إعالن النظام اإليراني 
يشــكل  النــووي  برنامجــه  توســيع  عزمــه 
تحدًيا للقوانين الدولية ومحاولة صارخة 
إلبقــاء العالــم رهينــة. كمــا دعــا المجتمــع 
الدولي إلى محاســبة إيــران على تهديدها 

بتوسيع برنامجها النووي.

واشنطن ـ وكاالت

الموصل ـ رويترز

“أبراهام لينكولن” تعبر قناة السويس في طريقها إلى الخليج العربي

سيول ـ أ ف باسطنبول ـ أ ف بعمان ـ أ ف ب

أجــرى رئيــس الــوزراء األردني عمر الرزاز تعديال وزاريا هو الثالث على حكومته 
شمل ثمانية وزراء، أدوا أمس الخميس اليمين الدستورية أمام العاهل األردني 

الملك عبدهللا الثاني.

وعيــن وزير الداخلية األســبق ســالمة حماد 
مبيضيــن،  لســمير  خلفــا  للداخليــة  وزيــرا 
ومحمد العسعس وهو مستشار سابق للملك 
للتخطيــط  وزيــرا  االقتصاديــة،  للشــؤون 
والتعــاون الدولــي خلفا لمــاري قعوار ووزير 

دولة للشؤون االقتصادية.
كمــا شــمل التعديــل تعييــن نضــال البطاينــة 
وســعد  مــراد،  لســمير  خلفــا  للعمــل  وزيــرا 
الزبــن،  لغــازي  خلفــا  للصحــة  وزيــرا  جابــر 
لشــؤون  وتعييــن ســامي داود وزيــر دولــة 

رئاســة الــوزراء، وياســرة غوشــة وزيــرة 
دولــة لتطويــر األداء المؤسســي. وتــم 

االتصــاالت  وزيــر  حقيبــة  تغييــر 
وتكنولوجيــا المعلومــات مثنــى 

غرايبة ليصبح وزيرا لالتصال 
تــم  كمــا  والريــادة،  الرقمــي 

تغييــر حقيبــة وزيــر الشــؤون البلديــة وليــد 
المصري ليصبح وزيرا لإلدارة المحلية.

أمــس  األردنيــة  الحكومــة  وزراء  وقــدم 
تمهيــدا  الــرزاز  إلــى  اســتقاالتهم  األربعــاء 
للتعديــل الــوزاري. والتعديــل الحكومــي هو 
الثالث على حكومة الرزاز التي تشكلت في 
14 يونيــو الماضــي، إذ جــرى التعديل األول 
فــي 11 أكتوبــر وشــمل 10 وزراء وتضمــن 
دمــج 6 وزارات. وكان التعديــل الثانــي فــي 
22 ينايــر الماضي وشــمل 4 حقائب بينها 
اســتقالة  بعــد  والتربيــة  الســياحة 
رحلــة  إثــر  المعنييــن  الوزيريــن 
مدرســية أودت بحيــاة 21 شــخصا 
جلهــم تالميذ، عندما جرفتهم 
ســيول إلى البحــر الميت في 

أكتوبر الماضي.

قال أكرم إمام أوغلو الذي أبطل فوزه في انتخابات بلدية اسطنبول هذا األسبوع، 
لوكالة فرانس برس، أمس الخميس، إنه ســيقود “ثورة”؛ من أجل الديمقراطية بعد 
إلغاء نتائج اقتراع أول مثير للجدل وتحديد موعد انتخابات جديدة الشهر المقبل.

بــرس  فرانــس  لوكالــة  أوغلــو  وأضــاف 
مــن  معركــة  هــو  اآلن  بــه  ســنقوم  “مــا 
أجــل  مــن  وتعبئــة  الديمقراطيــة  أجــل 
الديمقراطية. ســتكون بالطبع ثورة عندما 
نقــوم بهــا حتــى نهايتهــا”. وكانــت الهيئــة 
ألغــت  قــد  تركيــا  فــي  لالنتخابــات  العليــا 
االثنيــن نتائــج االنتخابــات البلديــة التــي 
أجريــت فــي 31 مــارس، بعــد اتهامات من 
رجــب  الرئيــس  بزعامــة  الحاكــم  الحــزب 
طيــب أردوغــان بحصــول “فســاد خطير” 

في فرز األصــوات. وقال إمام أوغلو 
هيئــة  )فــي  الســبعة  “األعضــاء  إن 
التاريــخ  ســيعتبرهم  االنتخابــات( 

مــن  لكــن تصحيحهــا  وصمــة، 
نواصــل  مســؤولياتنا. 

حــزب  وكان  المعركــة”. 

المعارضــة الرئيــس في تركيا قــد أكد منذ 
أيــام أن قــرار إعــادة االنتخابــات المحليــة 
في اسطنبول “دكتاتورية صريحة”، بعدما 
نتيجــة  إلغــاء  االنتخابــات  مجلــس  قــرر 
قاســية  هزيمــة  شــكلت  التــي  التصويــت 
لحــزب “العدالة والتنميــة” بزعامة الرئيس 
رجــب طيــب أردوغــان. وقــال أونورســال 
الشــعب  حــزب  رئيــس  نائــب  أديغوزيــل، 
الرئيســي،  المعارضــة  حــزب  الجمهــوري، 
على “تويتر”: “من غير المشــروع االنتصار 

على حزب العدالة والتنمية”.

وأضاف “هذا النظام  «
الذي يلغي إرادة الشعب 

ويتجاهل القانون، ليس 
ديمقراطيا وال شرعيا. 

هذه دكتاتورية صريحة”.

أطلقــت كوريــا الشــمالية أمس الخميــس صاروخين وفق ما أعلــن الجيش الكوري 
الجنوبــي، فــي عمليــة هــي الثانيــة في أقل من أســبوع جــاءت بالتزامن مــع زيارة 
موفد أميركي إلى ســيول وفيما تســعى بيونغ يانغ لتعزيز موقفها في المفاوضات 

المتعثرة بشأن برنامجها النووي مع واشنطن.

وجــاءت عمليــة اإلطــالق بعد قيــام كوريا 
عســكرية  بتماريــن  الســبت  الشــمالية 
وإطالقها العديد من القذائف، التي يعتقد 
أن واحــدا منهــا على األقل صاروخا قصير 
أي  الشــمالية  كوريــا  تطلــق  ولــم  المــدى. 
صــاروخ منــذ نوفمبــر 2017، فــي أعقــاب 
فــي  أســهم  متســارع  دبلوماســي  تقــارب 
تخفيــف حــدة التوتــر علــى شــبه الجزيرة 
الكوريــة ومهد الطريــق أمام قمة تاريخية 

الشــمالي  الكــوري  الزعيــم  بيــن  أولــى 
كيــم جونــغ أون والرئيس األميركي 
دونالــد ترامب. لكن قمتهمــا الثانية 

في فيتنام في فبراير الماضي 
توقفت من دون اتفاق على 
وضــع حــد لبرنامــج بيونــغ 

يانــغ النــووي مقابل تخفيف العقوبات، وال 
حتــى ببيــان مشــترك، ما أثار اســتياء لدى 
كوريــا الشــمالية إزاء جمــود المحادثــات. 
وجــاءت عمليــة اإلطــالق أمــس الخميــس 
بعد ساعات على وصول الموفد األميركي 
ســتيفن  الشــمالية  كوريــا  حــول  الخــاص 
بيغــون، إلــى ســيول إلجــراء محادثات مع 

المسؤولين الكوريين الجنوبيين.

وقالت رئاسة األركان المشتركة  «
للجيش الكوري الجنوبي في بيان 

إن الشمال “أطلق صاروخين 
قصيري المدى كما يبدو” من إقليم 
شمال بيونغان، مضيفا أنهما 

عبرا مسافة 270 و420 
كيلومترا.

كوريا الشمالية تستقبل وفد أميركا بصاروخينرئيس بلدية اسطنبول يتوعد بقيادة ثورةثالث تعديل على حكومة الرزاز في األردن
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الخرطوم ـ العربية نت

القاهرة ـ أ ف ب

أعلنــت قــوات الدعــم الســريع فــي الســودان أمس الخميــس أنها تمكنــت من ضبط 
طائــرة خاصــة تابعــة لشــركة أجنبية أثناء شــروعها فــي تهريب كميــات كبيرة من 

الذهب بوالية نهر النيل.

وذكــر مكتب اإلعــالم اإللكترونــي التابع 
لقــوات الدعم الســريع أن تحقيقا يجري 
الواقعــة، فيمــا ينتظــر أن تهبــط  بشــأن 
الطائــرة بمطــار الخرطــوم الدولــي فــي 
غضون الســاعات القليلة المقبلة. وقالت 
القــوات إن الضبطيــة جــاءت “فــي إطار 

الــدور الكبيــر الذي تقوم به قوات الدعم 
الســريع فــي حمايــة االقتصــاد الوطنــي، 
وثرواتهــا”.  البــالد  مكتســبات  وحفــظ 
وأكدت القوات “يقظتها التامة وسرعتها 
العالية في حسم كل من تسول له نفسه 

التالعب باالقتصاد الوطني”.

عبدالفتــاح  المصــري  الرئيــس  جــدد 
السيسي، خالل استقباله قائد الجيش 
الوطنــي الليبي المشــير خليفــة حفتر، 
دعــم بــالده جهــود مكافحــة اإلرهــاب 
والجماعــات والميليشــيات المتطرفــة 
في ليبيا. وصرح الســفير بســام راضي 
المتحدث الرســمي باســم الرئاســة في 
بــأن الرئيــس  مصــر، أمــس الخميــس، 
حفتــر  المشــير  مــن  اطلــع  السيســي 
علــى  األوضــاع  مســتجدات  علــى 
مصــر  دعــم  مؤكــدا  الليبيــة،  الســاحة 

لجهــود مكافحة اإلرهــاب والجماعات 
لتحقيــق  المتطرفــة  والميليشــيات 
كمــا  ليبيــا.  فــي  واالســتقرار  األمــن 
المؤسســة  دور  دعمــه  السيســي  “أكــد 
العســكرية الليبيــة الســتعادة مقومات 
الشــرعية، وتهيئة المنــاخ للتوصل إلى 
حلول سياســية وتنفيذ االستحقاقات 
الدســتورية، علــى نحــو يلبــي تطلعات 
الشــعب الليبــي الشــقيق نحــو الحيــاة 
المســتقبل  وبنــاء  الكريمــة  اآلمنــة 

األفضل”.

السودان.. ضبط طائرة خاصة محملة بالذهب

السيسي يستقبل حفتر ويجدد دعم الجيش الليبي

بيروت ـ رويترز حيفا/ خبيزة ـ أ ف ب

قــال ســكان والمرصــد الســوري لحقــوق اإلنســان أمــس الخميــس إن قــوات الحكومة الســورية انتزعت الســيطرة على بلــدة قلعة 
المضيق في شمال غرب البالد، مع تقدمها داخل أكبر منطقة ما زالت تحت سيطرة المعارضة وسط قصف عنيف.

بالقــوة  الســوري، مدعومــا  الجيــش  وبــدأ 
هــذا  بريــة  عمليــات  الروســية،  الجويــة 
الجنوبــي  الجــزء  مســتهدفا  األســبوع 
للمنطقــة التــي تســيطر عليهــا المعارضــة 
والتي تضــم إدلب وأجزاء من محافظات 
متاخمــة لهــا. وكانت قلعــة المضيق أقرب 
منطقــة تســيطر عليهــا المعارضــة لقاعــدة 
حميميــم الجويــة الروســية فــي الالذقيــة 
فــي  المعارضــة  مقاتلــو  قصفهــا  والتــي 

السابق بقذائف صاروخية.
وقال ســكان إن قوات الحكومة الســورية 
المضيــق  قلعــة  علــى  الســيطرة  انتزعــت 

وقريتي تل هواش والكركات القريبتين.
وقال المرصد السوري لحقوق اإلنسان إن 
مقاتلــي المعارضة انســحبوا من هناك بعد 

أن أوشك الجيش على تطويقهم.

ودفــع القتــال 150 ألــف مدنــي للفــرار مــن 
منازلهــم وأثــار مخــاوف من حــدوث أزمة 

إنسانية جديدة في شمال غرب سوريا.
وقــال اتحــاد منظمــات اإلغاثــة والرعايــة 

الطبيــة، الذي يتخذ من الواليات المتحدة 
مقــرا، يــوم األربعــاء إن نحــو 13 منشــأة 
ويمــول  القصــف.  فــي  أصيبــت  طبيــة 
االتحاد بعض المستشفيات في المنطقة.

شــارك آالف العــرب الفلســطينيين داخــل إســرائيل في مســيرة العودة تحت شــعار “يوم اســتقاللكم يــوم نكبتنا” فــي قرية خبيزة 
المهجرة والمهدمة في قضاء مدينة حيفا، في الذكرى 71 لقيام إسرائيل، بحسب مصور فرانس برس.

انطلقــت المســيرة في قرية خبيــزة المهدمة 
التــي لــم يبــق منهــا ســوى حجــارة منازلهــا 
الشــوك  مــن  أجمــة  أنحــاء  فــي  المبعثــرة 
واألعشــاب ونبات الصّبــار. وتقع خبيزة بين 

مدينة أم الفحم ومدينة حيفا.
األعــالم  بالمســيرة  المشــاركون  حمــل 
قطــاع  مــع  تضامًنــا  وهتفــوا  الفلســطينية، 
درويــش  محمــود  اغنيــة  وغنــوا  غــزة، 
بــدء  وقبــل  أمشــي...”،  القامــة  “منتصــب 
المهرجان الخطابي أنشــدوا النشيد الوطني 
الفلسطيني. دعت جمعية الدفاع عن حقوق 
المهجريــن فــي إســرائيل لهذه المســيرة في 
بيــان كتبــت فيــه “71 عامــا مــرت علــى نكبة 
الالجئيــن  ومالييــن  الفلســطيني  شــعبنا 
فــي  مشــتتين  يزالــون  ال  الفلســطينيين 
مخيمــات الالجئيــن فــي الوطــن والشــتات، 

محروميــن من ممارســة حقهم الطبيعي في 
العــودة والعيش علــى أراضيهم وفي قراهم 
ومدنهــم”. وأكدت الجمعيــة أن أهم أهدافها 
“العمــل لــدى المؤسســات الحكوميــة لعــودة 

إلــى قراهــم”. وبــدأت مســيرات  المهجريــن 
العــودة وإحيــاء ذكــرى القــرى المدمــرة فــي 
الذكرى الخمســين للنكبة من مدينة الناصرة 

إلى قرية صفورية المدمرة.

آثار القصف على بلدة يسيطر عليها المتمردون )أ ف ب( مسيرة العودة في قرية خبيزة المهدمة قرب مدينة أم الفحم )أ ف ب(

ســيطر على قلعة المضيق وقريتي تــل هواش والكركات مســيرة العــودة تجــوب قرية خبيــزة المهجرة فــي حيفا
األسد ينتزع بلدة إستراتيجية “يوم استقاللكم يوم نكبتنا”

رفضت الدول األوروبية المعنية بالملف النووي  «
اإليراني، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكذلك 

االتحاد األوروبي، الخميس، المهلة التي حددتها 
إيران ومدتها 60 يوما، قبل تعليق التزامها 

ببنود أخرى في االتفاق النووي. وقالت الدول 
الثالث ووزيرة خارجية االتحاد األوروبي فيديريكا 

موغيريني، في بيان مشترك “نرفض أي إنذار، 
وسنعيد تقييم احترام إيران اللتزاماتها في المجال 

النووي”.  وأعلنت إيران، األربعاء، أنها ستعلق 
تنفيذ بعض تعهداتها في االتفاق النووي التاريخي 

المبرم بالعام 2015 مع الدول الكبرى، الذي 
انسحبت منه الواليات المتحدة منه قبل سنة.

االتحاد األوروبي يرد على التهديد اإليراني
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بذل وزير خارجية نظام الماللي أقصى ما يمكنه من أجل تمثيل دور البريء المظلوم 
أمــام المجتمــع الدولــي فــي نيويورك وأنه ال يريد إال الســالم واألمن بــل حتى أنه بادر 
بالدفاع عن الرئيس األميركي وتحذيره من أن البعض في إدارته يدفعون به إلشعال 
حــرب! كل هــذا قــام بــه مبعــوث دجالي طهــران من أجــل تحقيــق األهــداف والغايات 
الخبيثة للنظام المشبوه، والذي ضايق نظام الماللي وأحرج الكذاب والمنافق ظريف 
كثيرا، هو أن أنصار المقاومة اإليرانية ومنظمة مجاهدي خلق من اإليرانيين األحرار 
تظاهــروا فــي نيويــورك ضــد تواجد هذا المخــادع الذي يحاول تجميــل الوجه القبيح 

لنظام الفاشية الدينية ويسعى من أجل تبرير جرائمهم وانتهاكاتهم.
بعــد افتضــاح النشــاطات اإلرهابيــة التــي ســعى نظــام الماللــي للقيــام بهــا فــي الــدول 
الغربيــة ضــد المقاومة اإليرانية بشــكل خاص، حيث اســتخدمت ســفارات النظام إلى 
جانب الهالل األحمر وما شابه من أجل تنفيذ تلك العمليات، وتصنيف الحرس الثوري 
ضمــن قائمــة اإلرهــاب، أوصل ســمعة النظــام عمومــا ووزراة خارجيته وســفاراته إلى 
الحضيض، وســعي ظريف لكي يعالج الموقف ويغطي على عار نظامه إنما هو أشــبه 
بالذي يسعى إلعادة االعتبار إلى خائن أو منحط أو من باع ضميره بعد افتضاح أمره 

على رؤوس األشهاد.
اللقــاءات التــي أجراهــا وزيــر خارجية الدجالين فــي نيويورك والتي مثــل خاللها دور 
الضحيــة وحــاول إظهــار نظامــه وكأنــه نظام مســالم محــب للخير والســالم ويتعرض 
لحملــة معاديــة ظالمــة دونما وجه حــق، وهو بذلك يعمل من أجل قلب الحقائق رأســا 
علــى عقــب، ذلــك أن النظام اإليراني أثبت طوال العقود األربعة المنصرمة أنه يجســد 
خطرا بكل االتجاهات وأن معظم بلدان المنطقة تنظر لهذا النظام بمثابة تهديد ألمنها 
واســتقرارها، وأن التدخــالت الســافرة لــه فــي العراق وســوريا واليمن ولبنــان وقيامه 

بتأسيس أحزاب وميليشيات عميلة تابعة له فيها أدلة دامغة ال مجال أبدا إلنكارها.

يبدو ظريف هذه المرة بائسا يجرجر خلفه ذيول الخيبة واإلحباط ألن كل ما  «
قاله ال توجد آذان صاغية له بعد أن توضح أن هذا النظام كذاب ومراوغ ويفعل 

دائما خالف ما يقول وأن تجربة العقود األربعة الماضية له تحتوي كما هائال من 
األمثلة الحية األخرى التي تدين النظام جملة وتفصيال. خالصة القول: إن مهمة 

ظريف إضافة إلى استحالة نجاحها فإنها ستساهم في فضح النظام أكثر من 
أي وقت آخر، وبسمته الماكرة التي يتصنع من خاللها البراءة والدعة تخفي 

وراءها خبث ولؤم الماللي. “الحوار”.

بسمة ظريف تخفي وراءها خبث ولؤم الماللي

رمـضـانـيــات )3(
مــن العــادات الجميلــة لشــهر رمضــان الكريــم التواصــل بيــن األهــل والنــاس، 
فهــو شــهٌر كريــم في العطاء والعبــادة والتواصل، ويســتعد أصحاب المجالس 
بترتيبهــا الســتقبال الزائريــن قبــل دخــول شــهر رمضــان، وتخصــص العائالت 
مجالــس يوميــة أو أســبوعية، وقــد انضمــت إلــى قائمــة المجالــس جمعيــات 
ومؤسسات مهنية وإعالمية واجتماعية وثقافية سواء الستقبال الزائرين أو 

لتنفيذ مجموعة من الفعاليات الثقافية.
ويرتاد المجالس الرمضانية بجانب المواطنين والمقيمين والزائرين للبحرين 
المســؤولون ورجــال األعمــال واإلعــالم، وفيهــا يتــم تبــادل األحاديــث الودية 
والتهنئة بقدوم شهر رمضان، كذلك تتم مناقشة عدد من المواضيع السياسية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة المحليــة ومــا يــدور فــي منطقــة الخليــج العربــي 
والــدول العربيــة والعالمية من أحداث، ويتطرقون أيًضــا إلى أهمية التواصل 

الذي يجسد صور المحبة بين الناس والتآلف بين أفراد المجتمع البحريني.
إن تنظيم المجالس سواء في شهر رمضان الكريم أو في األيام األخرى جزء 
مــن التــراث البحرينــي األصيــل، وهــو تاريــخ ورثه شــعب البحرين عــن اآلباء 
واألجــداد منــُذ مئات الســنين، وهنــاك مجالس تجاوز ُعمرها المئــة عام للكثير 
مــن العائــالت البحرينيــة فــي مختلــف محافظــات البحرين. وتتمتع مجالســنا 

بــدور تثقيفــي وتربــوي مــن خــالل مــا يتــم طرحــه مــن مواضيع فــي مختلف 
شــؤون الحيــاة العامــة، وُتمثل جســًرا للتواصل بيــن الكبار والشــباب والصغار 
حيث تستفيد األجيال الصغيرة من ِحكمة وتجارب وخبرة الكبار، والمجالس 
كذلــك مظلــة ترعــى الوحــدة الوطنيــة واللحمة بين أبنــاء المجتمــع البحريني 
الواحــد الُمتعاضــد دائًمــا، حيــث تنصهــر جميع شــرائح وطبقــات المجتمع في 

بوتقة الوطن البحريني الذي يتسع للجميع.
ومن فوائد المجالس الرمضانية تجديد التواصل وتوطيد العالقات بعد سنة 
مــن االنقطــاع، ولتبــادل اآلراء فــي مختلــف المواضيــع، وتتــم فــي الكثيــر من 
مجالس البحرين تالوة القرآن الكريم وكذلك في المآتم والجوامع والمساجد 
التــي تمتلــئ بالنــاس ليــال. فالمجالــس لقــاء مجتمعــي يعمــل علــى زرع القيــم 

األصيلة والثوابت التربوية واألسس الوطنية العميقة.

لقد أثبتت مجالس البحرين أنها وطٌن للجميع وساحة للتعايش مع  «
اآلخر في كل مدينة وقرية، فجميع أهل البحرين يتزاورون من الًمحرق إلى 

المحافظة الشمالية، ومن المنامة إلى المحافظة الجنوبية، فأفئدة الناس 
تهوي إليها وتتنقل كخلية نحل ال تهدأ إال في أواخر ساعات الليل، الليل الذي 

يتحول إلى نهار ُمضيء.
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عالمنا العربي اليوم 
يشكو ويتألم

عندمــا تخــرج عــن هويتــك تضيــع، فمثــال تجربــة تركيا، حيــث نزعت 
تركيــا نفســها تحــت قيــادة كمــال أتاتــورك مــن شــخصيتها التاريخية 
المعروفــة وســارت بخطــى ســريعة فــي طريــق التحــول نحــو الغرب، 
نزعت ثيابها الشــرقية وأصبحت غربية في كل شــيء، حتى الحروف 
التــي كانــت تكتــب بهــا كانــت حروفــا عربيــة فغيرتهــا إلــى الحــروف 
الالتينيــة، ويمكننــا أن نقــارن هــذه التجربــة أيضــا بتجربــة أخرى هي 
تجربــة اليابــان، حيث اتجهت اليابان بقوة إلــى التصنيع وأخذت بكل 
الوســائل الماديــة للحضــارة الغربيــة، لكــن اليابــان لــم تتخــل أبــدا عن 
شــخصيتها القوميــة، فاحتفظــت بالحــروف الخاصــة باللغــة اليابانيــة 
واحتفظــت بالــزي اليابانــي والكثيــر مــن التقاليــد والعــادات اليابانيــة 
والنتيجــة التــي نخــرج بها مــن هذين المثليــن هــي... أن تجربة تركيا 
التي نزعت نفســها من شــخصيتها القومية فشــلت ولم تثمر شيئا، أما 
تجربــة اليابــان التــي اتجهت إلى العصر وأخذت بوســائل تقدمه دون 

أن تفقد هويتها الشك أنها نجحت وأثمرت نتائج باهرة.
لألســف فــي عالمنا العربــي هناك من يحاول أن يخرج عن الشــخصية 

العربيــة ويقتــدي بالغرب ويســير علــى نهجه، ووصل األمــر في بعض 
األحيان إلى “التشنج من اللغة العربية”، حيث ال تعرف الذي يتحدث 
أمامــك هــل هو عربــي أم أوروبي، وصدق الشــاعر صــالح عبدالصبور 
حيــن قــال “نحــن أمــة عجيبة غريبــة... ال أظــن أن هناك أمة تســتهين 
بحاضرهــا وماضيهــا مثلنــا، البــد أن ننتهــي مــن التقليــد ويبــدأ دور 
األصالة، واألصيل هو من يصدق مع نفسه، ويضيف عبدالصبور، أظن 

أننا لو عرفنا واقعنا الحقيقي لحلت كل مشاكل االنتماء.

عالمنا العربي اليوم يشكو ويتألم من الضعف واالنحدار واالنسالخ  «
من الهوية، وكأن العروبة واألصالة تعيش على هامش الحياة، 

فقد اختلط الغث والسمين وأقسى ما سمعته عبر فضائية 
عربية طالب في المرحلة الثانوية ال يعرفون ما قدمته الحضارة 

اإلسالمية المزدهرة في بغداد واألندلس وغيرها من مراكز 
الحضارة اإلسالمية، العطر العربي يفوح في الدنيا ولكن أنوفنا 

“مسدودة” عنه. نحن بحاجة إلى يقظة شاملة تبعث األمل من 
جديد.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

تكريم شعبان عبدالرحيم...
شــعبان عبدالرحيــم مغن شــعبي مصري مــن نوعية المغنيــن الذين يغنون في 
األفــراح بأغــان ارتجاليــة ويســتخدمون مفــردات وتعابيــر تضحــك الجمهــور 
وتخلق حالة من الصخب إلحياء العرس مع نوع من الحركة أو الرقص الذي 

يتناسب مع هكذا مناسبات. 
وكلمــة “هييييــه” هــي الكلمــة التــي يختــم بهــا شــعبان كل مقطوعــة يغنيهــا 
خصوصــا أن األغانــي التــي يغنيها شــعبان ال توجــد بها إيقاعات أو موســيقى 
معينــة، وأحيانــا يبــدو وكأنه يقرأ فــي جريدة وبالتالي يختم بـــ “هييييه” لكي 

يخلق نوعا من الصخب والحركة والرقص داخل المكان.
ومــن بيــن المئــات ممن يغنون فــي األفراح في األحياء الشــعبية فــي القاهرة 
وفــي غيرهــا مــن مــدن مصر، اشــتهر شــعبان عبدالرحيم وحده وعرفــه العالم 
العربــي علــى األقــل، ليــس لموهبــة فــذة لكن ربمــا نتيجــة للتفاعل بيــن حالته 
الفريــدة وبيــن المــزاج الســاخر لبعــض الذيــن يســتطيعون تحقيــق الشــهرة 
والذيوع لمن يريدون، وكان تناول شــعبان قضايا وشــخصيات سياســية في 

أغانيه سببا آخر لشهرته.
وكانــت أغنيتــه “باحــب عمرو موســى... وبكره إســرائيل” بدايــة أغنياته التي 
نالــت الذيوع والشــهرة، عندما كان الســيد عمرو موســى وزيــرا للخارجية في 

مصــر، وجــاءت بعدها أغنيات أخرى كأغنية الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
وجاء على لسان الفنان الكبير عادل إمام في فيلم السفارة في العمارة مقطع 
من أغنيته “أنا بكره إســرائيل... وبقولها لو اتســأل... وإن شــا هللا أموت قتيل 

أو أخش المعتقل”.
نــوع مــن  أمــرا واقعــا يحوطــه  ومضــى قطــار شــعبان عبدالرحيــم وأصبــح 
الســخرية والتهكــم مــن الكثيريــن ورآه البعــض مؤشــرا علــى حالــة اإلســفاف 
واالنهيار التي أصابت الفن واتخذه البعض وسيلة للتهكم على الفن وامتدت 
الحالــة الشــعبانية أو الشــعبانيزم لتصبح وصفا لكل حــاالت الضعف والخروج 

عن المألوف في مجاالت أخرى غير الفن. 

لكن الجديد الذي خلق حالة من الجدل في مصر وصلت إلى مجلس النواب  «
هو أن جامعة بنها قامت بتكريم شعبان عبدالرحيم ومنحته درع كلية الطب 

بالجامعة تقديرا له على.... ال أدرى تقديرا على ماذا؟ فالرجل ليس طبيبا 
وليس باحثا وليست له عالقة بكلية الطب! ربما لو كان قد تم تكريمه في 

نقابة الموسيقيين أو في أي مكان له صلة بالفن أو الغناء لكان من الممكن 
أن تمر المسألة دون جدل، لكن التكريم من قبل كلية الطب فهذا يدعو إلى 

الدهشة... “وهييييه”!.

بثينة خليفة قاسم

باإلضافــة إلــى بعــض مــا جــاء فــي مقــاالت ســابقة عــن تدهــور األخــالق والقيــم 
والمبــادئ، والغيــاب الرســمي التام عن دراســة هــذه الظاهرة وأســبابها وعالجها، 
والتــي ســوف تــأكل األخضــر واليابس مــع تحولها إلــى ظاهرة عامــة، وأنا أجول 
فــي ذكريــات الماضي عن “رمضانات العبق القديم” وما يميزها عن رمضاننا اآلن 
وعلــى وجــه الخصــوص ما يتعلق بصفاء القلوب وحســن الخلق ونقاء الســريرة، 
اســتحضرت روايــة جــاءت فــي صحيح البخاري عــن الزبير بن عدي قــال: “أتينا 
أنــس بــن مالــك فشــكونا إليــه ما نلقــى من الحجــاج، فقــال: اصبروا فإنــه ال يأتي 

عليكم زماٌن إال الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم”.
كــم هــو محــزن عندمــا نــرى، وبالتحديد في شــهر رمضان، من ال يــدرك قيمة هذا 
الشــهر الفضيــل ويجهــل عظمــة الخلــق الجميــل وثــواب التعامــل الحســن، نــرى 
وجوههــم عابســة يقذفون هــذا وذاك، يرتكبون المعاصي حتــى في نهار رمضان 

دون احترام وال تقدير لحرمة هذا الشهر الفضيل. 
نضيــف علــى تدهــور األخــالق والقيم محــورا آخر هو ضنك العيش الذي يعيشــه 
المواطــن حتــى ذهبــت عنــه لــذة كل مناســبة من تلــك المناســبات. هنــاك أمنيات 
وأحــالم مازالــت عالقة كتحســن الوضع االقتصادي الــذي أصبح غير مطمئن، كما 
أننــا مازلنــا نلمــس ونستشــعر فقدان الرؤى المســتقبلية، نســمع الوعــود واألماني 
وفــي الحقيقــة نواجــه قــرارات تقشــفية واألســباب قــد تعــود إلــى غيــاب روح 
المسؤولية عند البعض، أو غياب الحس الوطني، ومن جهة أخرى تأثير البرلمان 
الــذي ال يــزال الغائــب الحاضــر، وعلــى المســتوى الخليجي مازلنــا نعيش هاجس 
فقــدان األمــن مقارنــة بحجــم المؤامــرة الخارجيــة، كمــا ال نــزال نترقــب تحقيــق 

االتحاد، الحلم الذي أصبح اليوم شبه مستحيل. 

متى ما استطعنا وضع ضوابط جذرية إصالحية تقضي على الفساد  «
األخالقي، وتغليب العقل، ورفض التدخالت الخارجية في شؤوننا 

الداخلية، حتمًا سينصلح الحال، وسنقترب ونتوحد ويصبح الحلم 
حقيقة بعد أن أبعدته المصالح والظروف. هذا ما نتمنى تحقيقه في 

رمضان العام القادم ليصبح له طعم آخر ونعيش لياليه المباركة بمزيد 
من الراحة والحب واألمان والسعادة.

رمضان آخر أتى... ولكن!؟

فاتن حمزة

fatin.hamza
@gmail.com

B7747@hotmail.com
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تقــام اليــوم )الجمعــة( منافســات الجولــة الثانيــة لــكأس النخبة لكــرة القدم للموســم الرياضــي 2018-2019، 
وذلك بإقامة لقاءين عند 9.30 مســاء. يلعب المحرق مع الحد على اســتاد الشــيخ علي بن محمد آل خليفة، 

فيما يلعب النجمة مع الرفاع الشرقي على استاد البحرين الوطني.

فــوز  عــن  أســفرت  األولــى  الجولــة  وكانــت مباريــات 
المحــرق علــى الرفــاع بنتيجة )2-4(، فيما فــاز المنامة 
علــى النجمــة )1-3(. وبالعــودة إلــى مباريــات اليــوم، 
فــإن المواجهة األولى تجمع فريقين يقودهما مدربان 
وطنيان:علــي عامــر مــع المحرق وســلمان شــريدة مع 
الحد. يدخل المحرق المباراة بفرصتين وهما الفوز أو 
التعادل، وهما النتيجتان اللتان ســتقودانه إلى ضمان 

الوصول إلى نصف نهائي المسابقة.
أمــا الحــد، فــإن المبــاراة تعــد الظهــور األول لــه فــي 
البطولــة بعــد خضوعــه للراحــة اإلجبارية فــي الجولة 

األولى.

يســعى المحــرق للحفــاظ علــى آمالــه بإنهــاء الموســم 
حاصــا علــى أحــد األلقــاب بعــد فقدانــه لقــب الدوري 
الــذي حصــل عليه الرفاع، فيمــا الحد هو اآلخر يهدف 
لتقديــم نتيجــة إيجابيــة والتأهــل لنصــف النهائي، مع 

تبقي مباراة له في الجولة األخيرة أمام الرفاع.
آخــر  ســيلعب  النجمــة  فــإن  الثانيــة،  المبــاراة  وفــي 
مبارياته في الدور التمهيدي، وخســارته تعني رســميا 
خروجــه مــن البطولــة، فيمــا الفــوز أو التعــادل يبقيان 
على حظوظه في الترشح إلى المربع الذهبي، علما أن 
النجمــة تنتظــره مبــاراة ضمن كأس االتحاد اآلســيوي 
يوم 14 مايو الجاري أمام فريق االتحاد السوري على 

استاد البحرين الوطني.
من جهة أخرى، فإن الرفاع الشــرقي يســعى هو اآلخر 
لتقديــم مســتويات طيبــة وتحقيــق فــوز يضمــن بــه 
الوصول إلى نصف النهائي، بغض النظر عن المواجهة 

أمام المنامة في الجولة االخيرة.

ــرة الــقــدم ــكـ ــة لـ ــب ــخ ــن ــأس ال ــكـ الـــجـــولـــة الــثــانــيــة لـ

المحرق والنجمة يالقيان الحد والرفاع الشرقي
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حجــز فريق النجمة “حامــل اللقب” المقعد 
كأس  لمســابقة  النهائيــة  للمبــاراة  الثانــي 
الدرجــة األولــى لكــرة اليــد بعد فــوزه على 
نظيــره الدير بنتيجــة )26/33( في المباراة 
التــي جمعتهما أمس لحســاب الدور نصف 
انتهــى  قــد  األول  الشــوط  النهائــي. وكان 
كــرر  وبذلــك   ،)14/15( النجمــة  بتقــدم 
“الرهيب” النجماوي تواجده في المباريات 
النهائيــة كمــا حدث في الموســمين الحالي 
فــي  حظوظــه  علــى  وأبقــى  والماضــي، 
الخــروج مــن هذا الموســم ببطولــة واحدة 
بعدمــا خفــق في لقــب الدوري الــذي ذهب 
لصالــح باربــار للعــام الثانــي علــى التوالي. 
فــي  والنجمــة  باربــار  فريقــا  وســيتواجه 
االثنيــن  يــوم  للــكأس  النهائيــة  المبــاراة 

المقبل على صالة مدينة خليفة.

النجمة إلى نهائي الكأس
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قــال مديــر المنتخبــات الوطنيــة لكــرة القــدم راشــد البوعينيــن ان مــدرب المنتخــب األول 
البرتغالــي “هيليــو ســوزا” ســيصل إلــى المملكــة أواخــر شــهر يونيــو المقبــل لبدء مهــام عمله 
مــع “األحمــر” بعــد التعاقــد معــه مؤخرًا خلفا للمدرب التشــيكي “ميروســاف ســكوب”. وذكر 
البوعينين أن لجنة المنتخبات على تواصل دائم مع المدرب سوزا وطاقمه الفني، ويتواجد 
في البحرين حاليًا عضو الجهاز الفني البرتغالي “خوسيه” والذي تابع مباريات القسم الثاني 
مــن دوري ناصــر بن حمد الممتاز وبعــض مباريات كأس جالة الملك باإلضافة إلى مباريات 
كأس النخبــة التــي تجــرى خال هذه الفترة، كما أنه قام بمتابعة جميع الاعبين المحترفين 

في الخليج وأوروبا لإلطاع على مستوياتهم عن كثب.

التجمع القادم

األول  المنتخــب  أن  البوعينيــن  وأوضــح 
الثانــي  النصــف  فــي  األول  تجمعــه  ســيبدأ 
مــن شــهر يونيــو المقبــل اســتعدادا لخــوض 
االســتحقاقات القادمة ومن أهمها التصفيات 
 2022 مونديــال  إلــى  المؤهلــة  اآلســيوية 
وبطولــة غــرب آســيا التــي ســتقام بالعــراق، 
فيهــا  تتأكــد  لــم  التــي   23 خليجــي  وربمــا 
المشــاركة حتــى هــذه اللحظــة، موضحــًا بأن 
القائمة األولية للمنتخب ســيتم اإلعان عنها 
فور قدوم المدرب خال شــهر يونيو المقبل، 
كمــا أشــار بــأن المنتخب ســيخوض معســكرا 
تدريبيــا خارجيــا لمــدة اســبوعين تقريبــا لــم 
يتــم تحديد مكانه لغاية اآلن ولكنه ســيكون 
فــي القــارة األوروبيــة حيث أن اللجنــة لديها 

العديد من الخيارات المتاحة.

العقد سبب تأخر سوزا

وأرجع البوعينين ســبب تأخر المدرب ســوزا 
فــي بدء مهــام عملــه والتواجد إلى اســتمرار 
لإلشــراف  بــاده  اتحــاد  مــع  بعقــد  ارتباطــه 
علــى قيــادة منتخــب البرتغــال للشــباب الذي 

العالــم  بطولــة  منافســات  غمــار  ســيخوض 
خــال  بولنــدا  فــي  ســتقام  والتــي  للشــباب 
الفتــرة مــن 23 مايــو الجاري حتــى 15 يونيو 
المقبلين. وأضاف “ إن المدرب سوزا استأذن 
مــن االتحــاد البرتغالــي قبل التعاقــد معنا في 
االتحــاد البحرينــي، وهــو الزال مرتبــط بعقد 
اللقــب  علــى  للمنافســة  مرشــح  وهــو  معهــم 
منتخبــه  تأهــل  عــدم  حــال  وفــي  العالمــي، 
لــأدوار النهائيــة فإنــه ســيعود مطلــع يونيــو 
القــادم..”. وأشــاد البوعينين بالســيرة الذاتية 
للمــدرب ســوزا، موضحــا بأنــه يتمتــع بســجل 
زاخــر مــن النجاحات وهو ثــان افضل مدرب 
فــي البرتغــال بعد المدرب األول فيكتور وقد 
تعاقــده  مــن  اســتغرابهم  البرتغاليــون  أبــدى 
معنــا، ألنهم يدركــون إمكانياته وتمرســه في 
قيــادة المنتخبــات، وباألخــص فئــة الشــباب 
بعدمــا صنع لهــم منتخبا قويا اســتطاع الفوز 
ببطولــة أوروبــا لفئــة الشــباب، مؤكــدا حاجــة 
البحريــن إلــى مدرب غير معــروف ليعمل من 
أجــل إثبات نفســه، الفتا النظر إلــى أن تكلفة 
التعاقد مع المدرب ليســت بالقليلة وســيكون 
مســاعدين  يضــم  متكامــل  طاقــم  معــه 
لياقــة  برتغالييــن ومســاعد وطنــي ومــدرب 

بدنية واخصائي عاج طبيعي وطبيب ومن 
الممكــن التعاقــد مــع اخصائــي نفســي وفقــا 
الحاجــة  دعــت  وكلمــا  المــدرب  الحتياجــات 
لذلك وليس بصورة مستمرة، وربما يتم ضم 
مــدرب مســاعد وطنــي ثــان لتأهيلــه وإتاحة 

الفرصة أمامه للتعلم واكتساب الخبرة.

لم نحسم المساعد الوطني

لــم  المنتخبــات  إدارة  أن  البوعينيــن  وأشــار 
المــدرب الوطنــي  لغايــة اآلن هويــة  تحســم 
المســاعد في الجهاز الفني للمنتخب، مشــيرا 
علــى  مطروحــة  خيــارات  عــدة  وجــود  إلــى 
الطاولــة ســيتم رفعهــا إلــى لجنــة المنتخبات 

برئاســة الشــيخ علــي بــن خليفــة آل خليفــة 
المرشــح،  المــدرب  لدراســتها واختيــار اســم 
مؤكــدا بــأن التوجــه الجديــد هــو ضــخ دمــاء 
ووجــوه جديــدة مــن المدربيــن للعمــل ضمــن 
والتقديــر  اإلحتــرام  كل  مــع  الفنــي  الطاقــم 
اإلعــام  فــي  طرحــت  التــي  األســماء  لــكل 
مســبقا ولكل المدربين الذين سبق لهم العمل 
كمساعدين في صفوف المنتخب، في إشارة 
إلــى احتمــال دخــول وجــه تدريبــي محلــي 

جديد مع الطاقم البرتغالي.

آلية عمل إدارة المنتخبات

المنتخبــات  إدارة  أن  البوعينيــن  وأوضــح 

تســير وفــق منهجيــة عمــل جديــدة منظمــة، 
فهــو يعمــل كمديــر للمنتخبات ويشــرف على 
جميــع مدراء المنتخبــات ويقوم برفع تقارير 

دورية للجنة المنتخبات عن جميع الفرق.
وقال بــأن تغيير مدراء المنتخبات واألجهزة 
لجنــة  وقــرار  برؤيــة  مرهــون  اإلداريــة 
المنتخبــات، مشــيرا إلــى أنه ربما لــن تطرأ أي 
تغييــرات علــى األجهــزة اإلدارية نظــرا لقرب 
اإلعــداد  وفتــرات  الخارجيــة  االســتحقاقات 
والمعســكرات، حيث أن االستقرار هو الخيار 
األفضــل في الوقت الحالي، لكنه لم يســتبعد 
إجــراء تعديــات مــن خــال اضافــة كــوادر 

إدارية لسد النقص.

وأضاف البوعينين أن عضو لجنة المنتخبات 
كمديــر  مؤقتــا  يعمــل  بشــير  جمعــة  محمــد 
للمنتخــب األول بانتظــار تعييــن مدير جديد 
بتكليــف مــن لجنــة المنتخبــات التــي ارتــأت 

ذلك في اجتماعها األخير.

الصبر والتكاتف

وأكــد البوعينيــن على أهميــة تكاتف وتعاون 
لتحقيــق  القادمــة  المرحلــة  خــال  الجميــع 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  تطلعــات 
خليفــة ممثل جالــة الملك لأعمــال الخيرية 
األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب،  وشــئون 
للشباب والرياضة بتأهل المنتخب األول إلى 
نهائيــات كأس العالم 2022 أو 2026، مضيفا 
“ سنحاول التأهل لمونديال 2022 وسنسعى 
لذلك قدر اإلمكان، ولكن الهدف هو مونديال 
2026 وتحقيــق ذلــك الهــدف يتطلــب تعاون 
الجميــع مــن أجهــزة فنيــة وإداريــة ووســائل 

اإلعام والجماهير..”.
وأشــار بأن تحقيق األهداف يحتاج إلى عمل 
يملــك  ال  الجديــد  فالمــدرب  وصبــر،  طويــل 
العصا الســحرية وهناك عقبات كثيرة يســعى 
الجميع لتخطيها، مؤكدا على أهمية التنسيق 
بيــن األنديــة ولجنــة المنتخبات لســير برامج 
أفضــل  وفــق  الوطنيــة  للمنتخبــات  اإلعــداد 
صــورة بمــا ال يؤثر على األنديــة والمنتخبات 
في آن واحد، بحيث يتم اســتدعاء الاعبين 
إعادتهــم  ويتــم  سلســلة  بطريقــة  للمنتخــب 
لأنديــة بفتــرة كافيــة قبل خــوض مبارياتهم 
مــع أنديتهــم، وهــي عمليــة ليســت بالســهلة 
علــى اإلطــاق، متمنيًا بأن تتكلــل جميع تلك 
الجهــود إلــى تحقيق األهداف المنشــودة في 
بلــوغ مونديــال كأس العالــم ألول مــرة فــي 

تاريخ الكرة البحرينية.

تأخر البرتغالي “سوزا” الرتباطه بمونديال الشباب
من أحد اجتماعات لجنة المنتخباتالمدرب البرتغالي هيليو سوزاراشد البوعينين

اللجنة اإلعالمية

قام خالد جناحي راعي أنشــطة البليارد 
أمــس  مســاء  للتنــس  البحريــن  بنــادي 
بتنفيــذ ضربــة البدايــة ايذاًنــا بانطــاق 
بطوالت البليارد الرمضانية التي يقيمها 
النــادي ألعضائه وضيوفهــم خال ليالي 
المبــارك، وذلــك بحضــور  شــهر رمضــان 
نــادي  رئيــس  المقلــة  خميــس  األســتاذ 
البحرين للتنس وأعضاء مجلس اإلدارة 

وعدد كبير من أعضاء النادي.
البطــوالت  منافســات  انطلقــت  وبعدهــا 
والتــي تضــم مســابقة الفــردي ويشــارك 
فيهــا 26 العًبــا وتقــام مبارياتهــا بنظــام 
إخــراج المغلــوب مــن دوريــن، وبطولــة 
الزوجــي والتي يتنافــس فيها 12 فريًقا، 
وتقــام مباريات البطولــة يومي األربعاء 
والجمعــة مــن كل أســبوع طــوال ليالــي 

شــهر رمضــان المبارك، وقد أشــاد رئيس 
النــادي خميــس المقلــة بتســابق أعضــاء 
النــادي على رعاية األنشــطة الرمضانية، 
وخــص بالشــكر خالــد يوســف جناحــي 

لرعايته لكل أنشطة البليارد بالنادي.
األول  اليــوم  مباريــات  أســفرت  وقــد   
فــي الفــردي عــن فــوز علي خنجــي على 
يوســف القعــود وعماد علــي على محمد 
أحمــد  علــي  جعفــر  ومحمــد  الموســوي 
علــى  توفيقــي  ضيــاء  وفــوز  جعفــر، 
علــى  شــوقي  ومحمــد  قائــد  إبراهيــم 
خالــد جناحــي وفــوز ناصــر خنجي على 
محمــد ناصــر ومحمد نشــابه علــى أحمد 
المحمــود، وفجــر أميــن شــرف مفاجــأة 
مدويــة حيــث أقصــى الاعــب يوســف 
خنجي أحد أبرز المرشــحين المرشحين 
للفــوز بالبطولــة، وذلــك بالفــوز عليه في 

لقاء تابعه عدد كبير من الحضور.

انطالق بطوالت البليارد بـ “البحرين للتنس”

أحمد مهدي

سبورت

اللجنة اإلعالمية

تميــز حفــل افتتــاح بطولة المرحوم جاســم محمد فخــرو الرمضانيــة )43( المفتوحة 
للشــطرنج التــي ينظمها نادي العروبــة بالروعة والحضور التاريخــي المتميز بحضور 
كبــار الرعــاة الرســميين يتقدمهــم عميــد العائلــة الدكتــور علــي فخــرو وخالــد فخــرو 
وجمــال فخــرو وعدنــان فخــرو وشــخصيات نــادي العروبــة بمــا فيهــم رئيــس النــادي 
الســابق رســول الجشــي واإلداريين وعدد من المدعوين والضيوف والمشــاركين في 

البطولة.

وقاد عريــف حفل االفتتاح عضو مجلس 
إدارة النادي ولجنة الشطرنج أحمد القيم 
الــذي رحــب بالرعــاة والحضــور، مشــيًدا 
بالدعــم الكبيــر الــذي تلقــاه هــذه البطولــة 
التاريخية من قبل عائلة المرحوم جاســم 
فخــرو رئيــس النــادي الســابق واالهتمــام 
المحليــة  الرياضيــة  الصحافــة  قبــل  مــن 
والتغطية المتميزة التي نالتها قبيل حفل 

االفتتاح ووّجه الشكر للجميع.
 وتحــدث رئيــس نــادي العروبــة محمــود 
القصــاب مؤكــًدا حــرص مجلــس اإلدارة 

دون  البطولــة  تنظيــم  مواصلــة  علــى 
ورعايــة  باهتمــام  تحظــى  ألنهــا  توقــف 
العائلــة الكريمــة وكل المهتميــن برياضــة 
الفكر، مشــيًرا إلى الــدور الكبير الذي لعبه 
المرحوم جاســم فخرو في تشــييد أركان 
هــذه الرياضــة والحفاظ على اســتمرارها 

طوال هذه السنوات الطويلة.
للصحافــة  والتقديــر  الشــكر  ووّجــه   
الرياضية المحلية على تغطيتها ومتابعة 

أحداثها والسير بها إلى األمام.
تحــدث  الكــرام  الرعــاة  عــن  وبالنيابــة   

بالعمــل  مشــيًدا  فخــرو  علــي  الدكتــور 
المخلــص والدؤوب مــن قبل إدارة النادي 
الشــطرنج  تاريخيــة  علــى  الحفــاظ  فــي 
مطالًبــا مواصلــة تقييــم العمــل والنهوض 
علــى  المشــاركين  صغــار  وحــث  باللعبــة 
البطولــة وال  فــي  ضــرورة أن يتواجــدوا 

يفكروا في التنافس ألن الحياة ال تنافس 
فيهــا بــل هي عطاء مســتمر تتجــاوز األنا 

وتحفز على اإلبداع.
مــن جانــب آخــر، تبــدأ مباريــات الجولــة 
الثانيــة مــن البطولــة مســاء يوم غــد عند 

الساعة الثامنة والنصف.

ــى الــمــشــاركــة ــل ــار ع ــغ ــص ــث ال ــ ــا وح ــه ــخ ــاري ــى ت ــل ــاظ ع ــف ــح ال

افتتاح رائع لبطولة فخرو للشطرنج

جانب من حفل االفتتاح

تطلع لمساعد 
وطني جديد.. 

وبشير مديرا 
للمنتخب األول 

مؤقتا

آلية جديدة 
إلدارة المنتخبات 

بطموح بلوغ 
مونديال 2022 

منتخبنا األول لكرة القدمأو 2026

حسن علي



افتتحــت دورة الســقية الرمضانيــة لكــرة القــدم )36( برعايــة بنك 
البحريــن الوطنــي الراعــي الرئيســي بلقــاء فريــق بنــك البحريــن 

الوطنى وفريق صالة كالسيك.
ويشــارك في الدورة عشــرة فرق موزعة الى مجموعتين، ويتأهل 
لخطــف  والثالــث  الثانــى  يتصــارع  بينمــا  متصــدر كل مجموعــة 
البطاقة الثانية. وشهد االفتتاح حضور النائب السابق عبدالمجيد 
الســبع ورجــل االعمــال عبدهللا عبدعلي القيــدوم رئيس مجموعة 

القيدوم لأليدي العاملة وممثل عن بنك البحرين الوطني. 
بدايــة المبــاراة كانــت واضحــة للجمهــور بــأن فريق بنــك البحرين 
الوطنــي وضــع نصب عينيه إحــراز البطولة لهذا العــام. وقد تقدم 
بنك البحرين الوطني في بداية المباراة بتسجيل 4 أهداف مقابل 

هــدف لفريــق كالســيك، رغــم أن فريــق كالســيك هــو البــادئ فــي 
التســجيل. فــي الشــوط الثاني تمكن فريق بنــك البحرين الوطني 

من تسجيل 4 أهداف أخرى. أدار المباراة الحكم عباس أحمد.

الســبع  مجيــد  والمهنــدس  ســلوم  أحمــد  النائــب  بحضــور 
وعبــدهللا القيــدوم مؤســس دورة القيــدوم لاليــدي العاملة 
وجمــع غفيــر مــن جماهيــر الســقية والمناطــق المجــاورة، 
افتتحــت دورة القيــدوم لأليــدي العاملــة ) 15 ( بلقاء فريق 
النائــب أحمــد ســلوم وفريــق نظــارات عمــار، والتــي انتهت 

بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
وانتهى الشــوط االول بالتعادل الســلبي، في الشوط الثاني 
جــاء الهــدف األول لفريــق النائــب أحمــد ســلوم عــن طريق 
الالعــب جاســم طــرادة، بينمــا ســجل لفريــق نظــارات عمار 
الالعب حسين القيدوم الذي حصل على نجومية المباراة.

ادار المباراة الحكم يعقوب إسحاق.

انطالق دورة القيدوم الرمضانية 15افتتاح دورة السقية الرمضانية )36(

فــي لقــاء كانت تصــب أغلــب الترشــيحات فيه 
لمصلحــة ميــد جلــف عطًفــا علــى مــا قدمــه في 
مباراتيــه األولــى والثانيــة، فاجــأ gig وخطــف 
انتهــت  حيــث  ميدجلــف،  مــن  ــا  مهمًّ تعــادالً 
مواجهتهمــا بالتعــادل اإليجابــي بثالثــة أهداف 
لــكل منهمــا، ضمن منافســات بطولة “تأمين 11” 
لكرة الصاالت المقامة على صالة نادي الشباب، 
التمويــل  بيــت  فريــق  حقــق  ثــان  لقــاء  وفــي 
الوطنــي الفــوز علــى فريق ترســت ري بخمســة 
أهــداف مقابــل ثالثة، وفي لقاء ثالث فاز فريق 
بهدفيــن  ســوليدرتي  علــى  للتأميــن  المتحــدة 

مقابل واحد. 
بالعودة إلى المباراة األولى، تمكن ميدجلف من 
التقــدم في النتيجة عن طريق العبه المحترف 

محمد عبدهللا. 
 فــي الشــوط الثانــي فاجأ gig منافســه وضغط 
بكل قوة لتحقيق التعادل فكان له ما أراد حين 
أدرك حســين علــي التعادل لفريقــه، بل وأضاف 
لتشــتعل  الثانــي،  الهــدف  عبدالفتــاح  مهــدي 
المبــاراة إثــارة فــي دقائقها األخيرة، واســتطاع 

للمبــاراة  يعيــد ميدجلــف  أن  الــدرازي  محمــود 
حين ســجل هدف التعادل، ولكن علي بوحميد 
 ،gig ردّ عليه سريًعا حين أحرز الهدف الثالث لـ
وقبــل أن تلفــظ المبــاراة أنفاســها األخيرة أدرك 
علــي عباس التعادل لميدجلــف لتنتهي المباراة 

بالتعادل اإليجابي بثالثة أهداف لكل فريق.
الثانيــة، اســتطاع فريــق بيــت  المبــاراة   وفــي 
ا حسم له  التمويل الوطني بأن يحقق فوًزا مهمًّ
وبشــكل كبيــر تأهلــه للــدور الثاني مــن البطولة، 

حيث فاز على فريق ترست ري بخمسة أهداف 
مقابل 3. 

 بيــت التمويــل الوطنــي بــدأ المبــاراة بــكل قوة 
وتقــدم مــع بدايتهــا عــن طريــق هــداف الفريــق 
حمــد يوســف، وأضــاف محمــد األنصــاري هدًفا 
ثانًيــا، ليطلــب فريــق ترســت ري بعدهــا وقًتــا 
مستقطًعا استطاع أن يرّتب فيه أوراقه ليقلص 
النجم علي عبدالرســول الفارق بإحرازه للهدف 

األول لترست ري مع ختام الشوط األول. 

مــع بدايــة الشــوط الثانــي أدرك المتألــق علــي 
عبالرســول التعــادل لفريقه، ليغلــب الحذر على 
أداء الفريقيــن فــي باقي دقائق المبــاراة، وقبل 
نهايــة المبــاراة بدقيقتيــن اســتطاع المحتــرف 
علــي جميل بأن يســجل التقــدم لفريقه، فاندفع 
ترســت ري للهجــوم ســعًيا للتعويــض وهــذا مــا 
الرابــع والخامــس عــن  الهــدف  كلفــه اســتقبال 
الرغــم  وعلــى  يوســف،  حمــد  القنــاص  طريــق 
مــن إحــراز علــي عبدالرســول للهــدف الثالث إال 

أن الوقــت كان قــد نفــذ لتنتهــي المبــاراة بفــوز 
بيــت التمويــل الوطنــي. فــي المبــاراة الثالثــة، 
اســتطاع فريــق المتحــدة للتأميــن بــأن يتغلــب 
علــى الضغوطــات العصيبــة التــي مــّر بهــا بعــد 
مباراتــه مع فريق ميدجلــف، ودخل مباراته مع 
فريق ســوليدرتي وهو عازم على تحقيق الفوز 
وكان له ما أراد بالفعل حيث فاز بهدفين مقابل 
بالتقــدم  المبــادر  هــو  كان  ســوليدرتي  هــدف. 
فالنتيجة، واســتطاع العب علي زاير بأن يحرز 
التقــدم لفريقــه، هــذا التقــدم لــم يســتمر ســوى 
لثــوان حيــث اســتطاع كابتــن المتحــدة حســن 
لينتهــي  التعــادل ســريًعا  إحــراز  مــن  الســكران 

الشوط األول بتعادل الفريقين.
  فــي الشــوط الثانــي ضغــط المتحــدة بكل قوة 
وعاد الســكران مع بداية الشــوط ليحرز التقدم 
لفريقه، ورغم محاوالت سوليدرتي للعودة في 
المبــاراة إال أن دفــاع المتحــدة للتأميــن كان لــه 
الكلمــة األقــوى لتنتهــي المبــاراة بفــوز المتحدة 

للتأمين بهدفين مقابل هدف. 

المتحدة للتأمين يتضامن مع جسام 

شــهدت مباريــات اليــوم الخامــس مــن البطولــة 

لفتــة جميلــة من فريق المتحــدة للتأمين، حيث 
العــب  مــع  الفريــق  منتســبي  جميــع  تضامــن 
الفريــق المحتــرف جســام صالــح عنــان، والــذي 
تعرض إلصابة قوية في مباراة الفريق السابقة 
حســن  الفريــق  كابتــن  أهــدى  كمــا  ميدجلــف، 
الســكران الفــوز إلــى زميلــه جســام عنــان الــذي 
لــه الشــفاء العاجــل والعــودة الســريعة  نتمنــى 
والقويــة للمالعب ليمتعنــا بأهدافه الجميلة من 

جديد. 

مرتضى ضيف اليوم الخامس 

 تســتضيف اللجنــة المنظمــة فــي كل يــوم مــن 
أيــام البطولــة أحــد الشــخصيات المؤثــرة فــي 
الرياضــة البحرينيــة.  ضيف اليوم الخامس من 
البطولــة كان العــب منتخبنــا الوطنــي الســابق 
لكــرة القــدم والعــب النــادي األهلــي البحرينــي 
عبدالوهــاب.   مرتضــى  الكابتــن  القــدم  لكــرة 
ويعتبــر الكابتــن مرتضــى عبــر الوهاب مــن أبرز 
المواهب البحرينية وسبق له أن مثل المنتخب 
الوطنــي فــي الفتــرة مــن 1994 ولغايــة 2002 
وحقــق عبدالوهــاب العديد مــن اإلنجازات على 

المستوى الشخصي ومع ناديه األهلي.

صــرح رئيــس مركــز شــباب الهملــة محمد خليــل بأن المركز وفــي إطار تنفيــذ توجيهات 
وزير شــؤون الشــباب والرياضة توفيق المؤيد بســعي المراكز الشــبابية إليجاد تمويل 
ورعايــة ألنشــطتها الرياضيــة والثقافيــة واالجتماعيــة، بما فيها الســعي نحو اســتثمار 
منشــآتها ومالعبها؛ من أجل رفع إيراداتها وبما يســهم في تنظيم الكثير من أنشــطتها 
السنوية؛ من أجل استقطاب وخدمة شريحة كبيرة من الشباب ومن الجنسين، حيث 
أكــد رئيــس المركــز أننــا ســعينا من أجــل إيجاد راع رســمي ألنشــطة المركز خــالل هذا 
العــام، إضافــة إلــى الرعــاة اآلخريــن الذيــن يتــم االتفاق معهــم حول نشــاط معين؛ من 
أجــل تحقيــق رؤية ســمو الشــيخ ناصر بن حمد فــي أن تكون المراكز الشــبابية الوجهة 
األولى للشباب بمملكة البحرين وتحقيق االستدامة في رؤية سموه والسعي؛ لتحقيق 

توجيهات المجلس األعلى لشباب والرياضة ووزارة شؤون الشباب والرياضة.

واســتجابة لبرنامج )اســتجابة( الذي دشنه 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل 
وشــؤون الشــباب ورئيس اللجنة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفــة، والذي يعتبــر من المبادرات المهمة 

التــي تطــرح فــي الفتــرة الحاليــة، والتــي 
ستصنع مســيرة جديدة للشباب والرياضة 
بتشــجيع  الــوزارة  رغبــة  مــن  وانطالقــا 
المراكــز علــى االســتقاللية؛ لتحقيــق مزيــد 
مــن االحترافيــة فــي إدارة المراكــز إداريــا 

وماليا.
المركــز  إدارة  أن  خليــل  محمــد  أوضــح 
تمكنــت مــن التوصــل التفــاق مع ســفريات 
المركــز  ألنشــطة  رســمي  كــراع  القصيبــي 

لدعــم  تقديمهــا  خــالل  مــن  العــام  طــوال 
مــادي يغطــي تكاليــف الكثير من األنشــطة 
التــي يعتــزم المركز تنفيذهــا خاصة خالل 
والتــي  والصيفــي،  الرمضانــي  البرنامــج 

الشــباب  مــن  كبيــرة  شــريحة  ســتغطي 
والصغــار واألطفال والناشــئة والنســاء بما 
فيــه الكبــار والمتقاعديــن من أبنــاء القرية 
ومنتســبيها، حيــث بيــن رئيــس المركــز أن 
شــعار ســفريات القصيبي سيكون موجودا 
وحاضــرا بجميــع الفعاليات، فيما ســتحمل 
الرمضانيــة  بالــدورات  مشــاركة  فــرق 
وشــعارها،  الســفريات  اســم  والصيفيــة 
والرعايــة  بالدعــم  المركــز  اعتــزاز  مؤكــدا 
الكبيــرة التــي يلقاهــا المركــز من ســفريات 
القصيبــي ومديرها فــواز القصيبي، والذي 
بــات علــى تواصل دائــم واطالع بمــا يقوم 

به المركز طوال العام.
المالحــق  أن  المركــز  رئيــس  واختتــم 
الرياضيــة والصفحــات المحلية وصفحات 
الفعاليات بالجرايد وتغطياتها طوال العام 
فيمــا  وبالشــك  ســاهمت  المركــز  ألنشــطة 

حققــه المركــز من مكانــة إعالميــة وتمكنه 
تحضــر  كبيــرة  شــريحة  اســتقطاب  مــن 
وتشــارك بأنشــطته الســنوية، موجها شــكر 
للمالحــق  خاصــة  المركــز  إدارة  وتقديــر 
الرياضيــة، حيث نقوم بدورنــا كإدارة على 
تأكيــد وجــود شــعارات الصحــف وتســمية 
نقدمــه  بســيط  جــزء  وهــو  باســمها،  فــرق 
اإلعالميــة  لتغطياتهــا  تقديــرا  اتجاههــا؛ 
المركــز  ألنشــطة  العــام  طــوال  المســتمرة 

وفعالياته.
فيمــا أكد أن المركز يواصل أيضا مســاعيه 
لــكل  للحصــول علــى رعايــة ولــو بســيطة 
نشــاط؛ مــن أجــل تحقيــق االســتدامة فــي 
تنظيــم هــذه األنشــطة واســتمراها خدمــة 
ألعضــاء المركــز ومنتســبيه. صــرح بذلــك 
العامــة  العالقــات  ورئيــس  الســر  أميــن 

بالمركز إبراهيم عبدهللا.

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

ــاالت ــ ــصـ ــ الـ ــرة  ــ ــكـ ــ لـ  ”11 ــن  ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ “تـ ــي  ــ ــ ف كـــبـــيـــر  ــي  ــ ــن ــ ف ــوى  ــ ــت ــ ــس ــ م

ــريــاضــة” وال ــاب  ــب ــش و“ال ــى”  ــل األع “الــمــجــلــس  تــوجــيــهــات  لتحقيق  الــســعــي  خــلــيــل: 

ا أمـام ميـدجلـف gig يخطـف تعـاداًل مهمًّ

سفريات القصيبي ترعى أنشطة مركز الهملة

محمد خليل إبراهيم وزير شؤون الشباب والرياضة
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تستعد حلبة البحرين الدولية “موطن رياضة السيارات في الشرق األوسط” لبدء 
نشــاطها الرمضانــي باحتضــان أمســية مليئــة باإلثــارة والحمــاس اليــوم الجمعــة. 
وتنطلــق “ليالــي الحلبــة الرمضانيــة” باثنتيــن من الفعاليــات الجماهيريــة المعروفة 

والمنتظرة في الشهر الكريم ممثلتين في أمسية “الحلبة لك” وليالي “التفحيط”.

وتقــام أمســية “الحلبــة لك” علــى مضمار 
 2.55 طولــه  البالــغ  الداخلــي  الحلبــة 

كيلومتر.
ويمكن للمشــاركين االختيار بين القيادة 
دينــار   94.500 بســعر  األمســية  طــوال 
لنصــف  أو  الواحــد،  للشــخص  بحرينــي 
بحرينــي.  دينــار   68.500 بســعر  الفتــرة 
مقابــل  واحــدة  جلســة  حجــز  ويمكــن 
األصدقــاء  بحرينــي.  دينــار   31.500
للســائقين  المرافقــون  العائلــة  أفــراد  أو 
لديهــم فرصــة أيًضــا ألن يكونــوا جــزًءا 
مــن الحدث كراكب مرافق مقابل رســوم 

إضافية.
 ودائًما ما تشــهد الفعاليــة تواجد العديد 
الرياضيــة  والدراجــات  الســيارات  مــن 
الحصريــة علــى المضمار والتي نــادرًا ما 
ُتــرى فــي الشــوارع، إذ يأتــي بعضهــا من 
خــارج البحريــن بمــا فــي ذلــك المملكــة 
وعمــان  والكويــت  الســعودية  العربيــة 
يجــب  المتحــدة.  العربيــة  واإلمــارات 
علــى  أوالً  المركبــات  جميــع  تمــر  أن 
لهــا  الســماح  قبــل  والفحــص  التدقيــق 
بدخــول المضمــار. كمــا يجــب أن يرتدي 
المشــاركون المالبــس المناســبة، بمــا في 

ذلك األحذية المغلقة.
“ليالــي  فعاليــة  تنطلــق  األثنــاء،  وفــي 
التفحيط” المشــهورة بإقامتهــا نهاية كل 
أســبوع من شــهر رمضان الكريم وبواقع 
لهــا  ويتوقــع  الجمعــة.  أيــام  جــوالت،   4
أن تجتــذب كعادتهــا أعــداًدا كبيــرة مــن 
علــى  النظيــر  المنقطعــة  اإلثــارة  عشــاق 
وقــع صرير اإلطــارات ودخانهــا الكثيف، 

حتى أن شهرة هذه الفعالية قد انتشرت 
فــي جميــع أنحــاء الخليــج التــي يمثلهم 
العديــد مــن المشــاركين لتقديــم عروض 

استثنائية أمام الحشود الضخمة.
وتوفــر “ليالــي التفحيــط” مشــهًدا فريــًدا 

اللهــب  مشــاهد  مــع  للغايــة،  وممتًعــا 
إلــى  الســيارات  عــوادم  مــن  المنبعثــة 
يثيــر  ممــا  الكثيــف،  األبيــض  الدخــان 

حواس الجمهور ويرفع من حماسهم.
ســيكون  المقبولــة  المشــاركات  عــدد 

“ليالــي  مــن  جولــة  كل  فــي  محــددة 
التفحيــط” لمــا تشــهده من أقبال شــديد، 
بالمشــاركة  الراغبيــن  مــن  يتطلــب  لــذا 
لضمــان  باكــًرا  الحلبــة  إلــى  الحضــور 
فرصتهم. ستكون األولية لمن يأتي أوالً.
وتنطلــق الفعاليــة عنــد الســاعة الســابعة 

والنصف مساًء وحتى منتصف الليل.
تبلغ رســوم المشاركة 7.5 دينار بحريني 
أفــراد  مــن  واحــد  بمعيــة  ســائق  لــكل 
الطاقــم. ويمكــن ألولئــك الذيــن يرغبون 
في المشاركة كراكب القيام بذلك مقابل 

5.5 دينار بحريني.
معاييــر  المركبــات  جميــع  تفــي  أن  يجــب 
لهــا  الســماح  قبــل  المحــددة  الفحــص 
مشــاهدة  للجماهيــر  ويمكــن  بالمشــاركة. 
ديناريــن  مقابــل  الجمعــة  يــوم  حــدث 
فقــط. وســيكون هنــاك أيًضــا قســم لكبــار 
الشخصيات مقابل 10.500 دينار بحريني.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

“ليالي الحلبة الرمضانية” تنطلق مساء اليوم

جانب من الفعاليات

قبل انطالق المباراة االفتتاحية

من الفرق المشاركة

سبورتسبورت

مرتضى ضيف اليوم الخامس  جانب من المنافسات

عبر الفعاليات 
الجماهيرية 

المعروفة “الحلبة 
لك” ولفيالي 

“التفحيط”
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تمّكن فريق شركة ألبا من تجاوز شركة نيازي للتجارة بنتيجة )1/2( بعد مواجهة صعبة 
ضمن منافسات اليوم الرابع لبطولة األندية والشركات للسنوكر الرمضانية 2019، التي 

ينظمها االتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس على صالة كيو إن بالمنامة.

حيث فاز العبا ألبا ســلمان قمبر وعيســى 
ومحمــد  نيــازي  وقــاص  علــى  البنخليــل 
جاســم بنتجة 2/3 لكل منهما، فيما تمكن 
العــب نيــازي عمــر شــريف مــن تحقيــق 
كســب  بعدمــا  لفريقــه  الوحيــد  الفــوز 

مواجهة عبدهللا البنخليل 3/1.
وعلــى رغــم انطالق مباريــات ألبا ونيازي 
في الفترة األولى من مساء يوم األربعاء 
مــع  والنبخليــل  قمبــر  مواجهتــي  أن  إال 
مــن  ألكثــر  امتــدت  قــد  وجاســم  نيــازي 
قــوة  بســبب  الســاعة  ونصــف  ســاعتين 
المنافســة واالحتكاك فــي األداء وتقارب 
النتيجــة التــي جعلــت مبارياتهمــا محــط 
الجماهيــر  ِقبــل  مــن  ومتابعــة  ترقــب 
مجرياتهــا  مــع  تفاعلــت  التــي  الحاضــرة 
تمكنــا  والبنخليــل  قمبــر  النهايــة.  حتــى 
النهائيــة لصالحهمــا  مــن حســم النتيجــة 
فــي الرمــق األخيــر، بعدمــا لقيــا صعوبــة 
كبيــرة مــن ِقبل الالعبين وقاص وجاســم 
اللذيــن قدما نفســيهما بصــورة عالية في 
أول ظهــور لهمــا فــي البطولــة وكانا ندين 

صعبين رغم خسارتهما.

فريــق  حقــق  الثانيــة،  المبــاراة  وفــي 
بناغــاز )ب( فــوًزا ســهالً علــى فريــق كيــو 
خليــل  كســب  حيــث   ،)1/2( بنتيجــة  إن 
إبراهيــم مواجهــة عــادل األنصــاري 0/3، 
وفهــد خلــف علــى حســين العــرادي 0/3، 
إن  كيــو  فــوز  الشــعلة  فيمــا حقــق حمــد 
الوحيد بعد فوزه على أحمد شكري 2/3.
ولــم يجــد العبــا بناغــاز خليــل وفهــد في 
عبــور األنصــاري والعــرادي، بعدمــا قدمــا 
بســط  مــن  وتمكنــا  قويــة  مســتويات 
ســيطرتهما منذ البدايــة ليأخذا األفضلية 
وإنهــاء األمــور لصالحهما رغــم محاوالت 

العبا كيو إن في العودة.

اليوم راحة للجميع

ســتخضع فرق بطولة األندية والشــركات 
راحــة  إلــى  )الجمعــة(  اليــوم  للســنوكر 
إجبارية بعد 5 أيام متتالية من التنافس، 
على أن تســتكمل المنافسات غًدا السبت 
بمواجهتي وزارة الداخلية )ب( مع بناغاز 

)أ( ونادي باربار مع وزارة الداخلية )أ(.

ألبا يتجاوز “نيازي” بصعوبة وبناغاز “ب” يفوز على كيو إن
ــة والـــشـــركـــات لــلــســنــوكــر 2019 ــديـ ــة األنـ ــول ــط الـــيـــوم راحــــة لــجــمــيــع فـــرق ب

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

تواصلــت منافســات مهرجــان ناصــر بــن حمــد الرمضاني الشــعبي في نســخته األولى والذي 
يقام في المنطقة المحاذية الســتاد البحرين الوطني بالمدينة الرياضية بمشــاركة أكثر من 

5000 مشارك في األلعاب الشعبية واإللكترونية.

آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وكان   
خليفــة ممثــل جاللــة الملــك المفــدى لألعمال 
الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس 
األعلــى للشــباب والرياضــة قــد وّجــه بإعــادة 
بــاب التســجيل مجــدًدا بعــد الطلبــات  فتــح 
المتزايــدة مــن قبــل الشــباب البحرينــي الذي 
المختلفــة  األلعــاب  فــي  بالمشــاركة  يرغــب 
التــي يتضمنهــا المهرجان الــذي تبلغ مجموع 

جوائزه أكثر من 200 ألف دوالر أميركي.
الــزوار  مــن  جيــًدا  إقبــاالً  المهرجــان  وشــهد 
والجمهــور الذين يتابعون منافســات األلعاب 
اإللكترونيــة المقامــة داخل الصــاالت المغلقة 
تتواجــد  حيــث  الرياضيــة،  عيســى  بمدينــة 
فعاليــات ترفيهيــة مصاحبــة كمنطقــة ألعــاب 
األطفــال ومعارض األســر المنتجة المتنوعة، 
والمعــارض  المتنقلــة  المطاعــم  إلــى  إضافــة 

الشعبية.
التمهيديــة  األدوار  منافســات  وتســتمر 
تصفيــة  يتــم  حيــث  األلعــاب  مختلــف  فــي 
النهائيــة  لــألدوار  المشــاركين قبــل الوصــول 

للمهرجان الذي يستمر حتى التاسع عشر من 
شهر رمضان المبارك.

ويضــم المهرجــان عدًدا من األلعاب الشــعبية 
الدامــة،  وزوجــي(،  )فــردي  الكيــرم  هــي 
الكــوت  “الدومنــة”،  الدومينــو  الشــطرنج، 
“لــودو”،  الســجن  الهانــد،  سداســي “بوســتة”، 
إضافــة إلــى إدخــال األلعــاب اإللكترونية في 
هــذا المهرجان وهي كرة القدم، وكرة الســلة، 
والببجــي التــي تنــال أكبر عدد من المشــاركة 

والمتابعة.
مــن جانبــه، قال علي شــرفي عضــو المجلس 
االتحــاد  عضــو  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 
البحرينــي لأللعاب الذهنيــة واإللكترونية، إن 
هــذا المهرجــان الــذي يحمــل اســًما غالًيا على 
ــا متكامالً  قلوبنــا جميًعا يعتبــر مهرجاًنا ذهنيًّ
مــن خــالل مــزج األلعــاب الشــعبية القديمــة 
التي يمارســها المجتمع البحريني مع األلعاب 

اإللكترونيــة الحديثة التي يمارســها الشــباب 
ا. حاليًّ

وأضــاف: “مهرجان ناصر بــن حمد الرمضاني 
الشــعبي هــو مهرجــان متكامــل مــن المنظــور 
الذهنــي، ألن كل األلعــاب ســواء الشــعبية أو 
الذهنــي،  التفكيــر  علــى  تعتمــد  اإللكترونيــة 
اإلقبــال الكبيــر مــن الشــباب علــى المشــاركة 
فــي مختلف األلعــاب يدل علــى النجاح الذي 

حققه هذا المهرجان في نسخته األولى”.
المتكامــل  المهرجــان  هــذا  أن  شــرفي  وأكــد 
يمزج الماضي والحاضر والمســتقبل ويشكل 
لوحــة فنيــة لتنميــة التفكيــر عقــول الشــباب، 
مشــيًرا إلــى أن الرياضــات اإللكترونيــة باتت 
معترًفــا فيهــا بعــد إدراجها من قبــل المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضة في اتحاد رســمي 
الذهنيــة  لأللعــاب  البحرينــي  االتحــاد  وهــو 

واإللكترونية.
وأوضــح شــرفي أن مهرجــان ناصــر بــن حمد 
الكتشــاف  نــواة  يعتبــر  الشــعبي  الرمضانــي 
الذهنيــة  األلعــاب  فــي  جديــدة  مواهــب 
األلعــاب  هــذه  وأن  واإللكترونيــة، خصوًصــا 
لهــا بطوالت عالمية يرصد لها جوائز ضخمة، 
علــى  قــادر  البحرينــي  الشــباب  أن  موضًحــا 
الوصــول لتلــك البطــوالت العالميــة متــى مــا 

توفرت له البيئة المناسبة لتطوير مهاراته.
وتابــع: “الرياضــات اإللكترونيــة انتقلــت مــن 
الهواية إلى االحتراف بعد أن باتت استثماًرا 
ا، حيث من الممكن لالعب أو المشارك  حقيقيًّ
االســتفادة مــن ممارســة هذه األلعــاب، بدليل 
بأكبــر مشــاركة  التــي تحظــى  الببجــي  لعبــة 
الرمضانــي  حمــد  بــن  ناصــر  مهرجــان  فــي 
الشــعبي ويتابعها شــريحة كبيرة من الشباب 
البحرينــي، ألنهــا لعبــة اســتراتيجية ومتاحة 
لعبــة  الذكيــة وباتــت  للجميــع عبــر األجهــزة 
شــعبية فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة، كمــا تنظم 
مختلفــة  دول  فــي  العالميــة  البطــوالت  لهــا 
مــن العالــم”. وثّمــن شــرفي وهو رئيــس لجنة 
األلعــاب اإللكترونيــة فــي االتحــاد البحرينــي 
الجهــود  واإللكترونيــة،  الذهنيــة  للرياضــات 
التي تبذلها لجنة رياضات الموروث الشــعبي 
التابعــة للجنــة األولمبيــة البحرينيــة برئاســة 
الجهــة  وهــي  القعــود،  عبــدهللا  بــن  خليفــة 
المنظمــة لهذا المهرجان، مؤكًدا أن المســتوى 
التنظيمــي يقــام علــى مســتوى عال مــن قبل 
شباب بحريني على درجة كبيرة من الكفاءة 

واالقتدار.

لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

المنافسات تتواصل في مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي

جانب من المنافساتعلي شرفي
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أكــد رئيــس االتحــاد البحرينــي للكرة الطائرة الشــيخ علي بن محمد آل خليفة أن بطولة ناصر بــن حمد الرمضانية لكرة القدم )ناصر 
12( حققــت العديــد مــن المكاســب للحركــة الرياضية منذ انطالقتها ألول مرة عام 2007 على الصعيد الفني والتســويقي واإلعالمي 
والتنظيمي في ظل الرعاية واالهتمام الذي تحظى به البطولة من قبل ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشئون الشباب، رئيس 

المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

 وأوضــح الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفة أن 
البطولــة تجّســد اهتمــام ســمو الشــيخ ناصر بن 
حمــد آل خليفــة بفئة الشــباب حيث إن البطولة 
تشكل منصة مهمة الكتشاف المواهب الواعدة 
وإتاحــة الفرصــة أمام الكوادر الفنيــة واإلدارية 
طاقاتهــا  لتفجيــر  واإلعالميــة  والتحكيميــة 
وإبداعاتها على امتداد أيام المنافســات، مشيًرا 
إلــى أن البطولة اكتســبت صيًتا واســًعا وشــهرة 
البطــوالت  أبــرز  مــن  واحــدة  لتصبــح  كبيــرة 

الرياضية على الساحة المحلية والخليجية.
 وأضاف “يعتز االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
بالمشــاركة فــي نســختين مــن دورة ناصــر بــن 
حمــد لأللعــاب الرياضيــة الرمضانية عبــر إقامة 
مســابقة للعبة قبل عدة مواسم حصدت نجاًحا 
كبيــًرا، كمــا أن الــدورة اســتقطبت العديــد مــن 
األلعــاب األخــرى، وهــي تســتقطب المزيــد مــن 
االهتمــام عاًمــا بعد عام”.  وذكر الشــيخ علي بن 
محمد آل خليفة أن دعم واهتمام ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة بالبطولة يعتبر العامل 

كــّرس  فقــد  الحــدث،  نجــاح  وراء  األساســي 
ســموه اهتماًمــا واضًحــا بالبطولة عبــر حضوره 
االرتقــاء  فــي  الكريمــة  وتوجيهاتــه  الميدانــي 
بالبطولــة ودعمهــا مــن جميــع النواحــي، حتــى 
بــدأت البطولــة تجتــذب الكثيــر مــن االهتمــام 
وســط  والتســويقي  والجماهيــري  اإلعالمــي 
منافسة قوية من قبل الفرق الكروية المشاركة 
واســتقطاب نخبــة مــن أبــرز النجــوم، معرًبا عن 
ثقتــه الكبيــرة فــي أن تحقــق نســخة هــذا العام 
النجــاح المطلــوب فــي ظــل الجهود التــي تقوم 

بها اللجنة المنظمة العليا واللجنة التنفيذية.

النجومية للحشاش وسلمان

 حصد العب فريق بتلكو جنرز يونايتد عبدهللا 
الحشــاش والعب فريق الفخار حســين ســلمان 
على نجومية الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

 العــب بتلكــو جنــرز يونايتد عبدهللا الحشــاش 
فــي  وضعــه  جديــد  انتصــار  إلــى  فريقــه  قــاد 
صــدارة المجموعة وحيًدا برصيــد 6 نقاط، بعد 

أن ســجل هدًفــا مــن أصــل 4 لفريقه فــي مرمى 
الهجوميــة  مســاهماته  علــى  عــالوة  تايلــوس، 
المبــاراة  نجوميــة  بذلــك  ليســتحق  األخــرى؛ 
بجــدارة، والعــب الفخار حســين ســلمان فأظهر 
براعــة كبيرة خالل مباراة األحالم، وقاد فريقه 
إلــى الفــوز األول، حيــث ســجل حســين ســلمان 
هدفيــن مــن أصل 3 لفريقه فــي مرمى األحالم، 
ولعــب حســين ســلمان دوًرا مؤثًرا فــي صفوف 

فريقه خالل المباراة.

“حمامة” وسلمان .. المدرب أمام العبه

شهدت مباراة فريقي الفخار واألحالم مصادفة 
جميلــة بمواجهة خاصة جمعت مســاعد مدرب 
الفريــق األول لكــرة القــدم بالنادي األهلي ســيد 
حســن عيســى )حمامــة( مــع العــب وقائــد ذات 
الفريق “األهلي” حســين ســلمان في المستطيل 

األخضر، ولكن مع فريقين مختلفين.
فريــق  رفقــة  تواجــد  عيســى  حســين  فســيد   
مــن  الثانــي  الشــوط  فــي  وشــارك  األحــالم، 

الــذي  المبــاراة، وواجــه العبــه حســين ســلمان 
يمثل فريق الفخار في دورة “ناصر 12”، والذي 
أشــركه المــدرب ســيد عبــاس أميــن 90 دقيقــة 
فــي المبــاراة، وقــاد الفخــار إلــى تحقيــق الفــوز 

بتسجيله هدفين من أصل 3.
وســاهم ســيد حســن عيســى وحســين ســلمان 
فــي عــودة النــادي األهلــى إلــى الــدوري الممتاز 
فــي الموســم الحالــي 2019-2018، بعدما أحرز 

الفريــق األصفــر لقب دوري الدرجة الثانية دون 
االثنــان  يتواجــه  أن  الصدفــة  لتشــاء  خســارة، 
وفــي فريقيــن مختلفيــن بدورة “ناصــر 12” في 

مفارقة جميلة.

9 محترفين في المجموعة الثانية

تشــهد المجموعــة الثانيــة بـ”ناصــر 12” تواجــد 
9 محترفيــن فــي صفــوف الفرق األربعــة، وكان 

نصيــب األســد منهــا لفريقــي تايلــوس وبتلكــو 
 3 منهمــا  فريــق  كل  يضــم  إذ  يونايتــد،  جنــرز 
الالعــب  ضــم  تايلــوس  فريــق  محترفيــن.  
الملــكاوي الخبير حســن خميــس، باإلضافة إلى 
صالــح عدنــان، والعــب منتخب الشــباب ســابقا 
عمــاد عبــدهللا الــذي مثــل النجمــة فــي الموســم 
فــي  العبــا  كان  أن  بعــد   2018-2019 الحالــي 

األصل بصفوف نادي المحرق.
 مــن جهتــه، فــإن فريــق بتلكــو جنــرز يونايتــد 
الماضيــة  النســخة  فــي  الوصافــة  صاحــب 
وصاحب اللقب في النســخة قبل الماضية فقد 
عــزز صفوفــه بمهاجــم فريق البســيتين عبدهللا 
دعيج الحشــاش، والعب البديع أمين بن عدي، 
باإلضافــة إلى أحمد عبود، كما يتواجد الصربي 

ميالدين بصفته العًبا مقيًما.
 واكتفــى فريــق األحــالم باالســتعانة بخدمــات 
محتــرف واحــد فقــط وهو العب نادي الشــباب 
ــا ســيد علــي عيســى “عــالوي”، وقــد ســبق  حاليًّ
لــه تمثيــل ناديــه األم )المالكيــة( باإلضافــة إلــى 
الرفــاع، كما مثل منتخباتنــا الوطنية في فئاتها 
العمرية والمنتخب األول.  إلى ذلك، فإن فريق 
مــن صفــوف  بعنصريــن  عــّزز صفوفــه  الفخــار 
وهمــا  األول  بالنــادي  األول  الكــروي  الفريــق 
الخبير حســين سلمان كتدعيم لخط المنتصف، 

باإلضافة إلى الحارس محمود العجيمي.

 4 جزائيات.. وأيمن أضاع واحدة!

 شــهدت منافســات دورة “ناصــر 12” حتى اآلن 
احتساب 4 ركالت جزاء من قبل الحكام، أولى 
الــركالت كانــت فــي مبــاراة فريقــي األســاطير 
أمــا  بنجــاح،  النعــار  طــالل  ســجلها  ودلمــون، 
نومــاس  فريقــي  مبــاراة  فــي  فكانــت  الثانيــة 
وويننــغ، وســجلها بنجــاح أيًضــا راشــد جمــال، 
أمــا الثالثــة فكانت فــي مباراة فريقي الفرســان 
وجرســان، وتكفل العب الفرســان حسين سبت 
بتســجيل هدف ثمين لفريقــه، في حين الرابعة 
واألخيــرة فكانت الوحيــدة التي لم تجد موقًعا 
فــي الشــباك، إذ أضاعهــا العــب صقــور البحرين 
أيمــن عبداألميــر، بعد أن تصــدى حارس دلمون 
عبدالغفور فتاح للكرة، لكن ذلك لم يمنع صقور 

البحرين من الفوز بنتيجة )2-0(.

علي بن محمد: حققت مكاسب متميزة للحركة الرياضية
والخليجيـــة المحليـــة  الســـاحة  علـــى  الرياضيـــة  البطـــوالت  أبـــرز  مـــن   ”12 “ناصـــر 

اللجنة اإلعالمية

تقام اليوم الجمعة مباراتان لحســاب المجموعة الرابعة ببطولة “ناصر 12” وتحديًدا ضمن الجولة الثانية حيث يلتقي في اللقاء األول فريقا جرناس والنوايف 
في الساعة التاسعة وتليها في الساعة الحادية عشرة والنصف مواجهة الصقر األبيض والفرسان، وتقام المباراتان على استاد مدينة خليفة الرياضية.

فــي اللقاء األول يبحث فريقا جرناس 
والنوايف عن انتصارهما األول بعد أن 

خســرا لقــاء الجولــة األولى، وبحســب 
المعطيــات التــي تســبق المبــاراة فــإن 

وذلــك  األرجــح  هــو  النوايــف  فريــق 
لخبرتــه في البطولة وللعناصر المميزة 

المهاجــم  وأبرزهــا  يمتلكهــا  التــي 
فريــق  حيــن  فــي  بربــوزا،  البرازيلــي 

مــن  مجموعــة  علــى  يعتمــد  جرنــاس 
الالعبين الشباب.

الفتــكاك  فهــي  الثانيــة  المبــاراة  أمــا   
فريقــي  بيــن  المجموعــة  صــدارة 
الفرســان والصقر األبيــض، وتمكن كال 

الفريقيــن فــي الجولة األولــى من قلب 
النتيجة والظفر بالنقاط الثالث، وعلى 
الــورق تبــدو حظــوظ الصقــر األبيــض 
فريــق  الفرســان  فريــق  ولكــن  أرجــح 

مكافح وقد ُيحدث المفاجأة.

 مـواجهتـان مهمتـان بــ “الـرابعـة” اليـوم

علي بن محمد سمو الشيخ ناصر بن حمد 

فريق الصقر األبيضفريق جرناس فريق الفرسانفريق النوايف

قالوا بعد المباراة
قال العب فريق  «

جنرز يونايتد 
أمين بنعدي 

بعد فوز 
فريقه على 

تايلوس “بداية، 
أبارك للفريق من 

جهاز فني وإداري والعبين على الفوز 
وإحراز النقاط الثالث التي رفعت 

رصيد الفريق إلى النقطة السادسة، 
والتي قربت الفريق للتأهل والعبور 
للدور الثاني. فلم تكن مباراتنا أمام 

تايلوس سهلة، فالفريق قّدم أداًء 
قويًّا في هذا اللقاء من أجل حصد 
النتيجة لصالحه، وتنتظرنا مباراة 

أخيرة نأمل من خاللها تقديم 
المستوى الذي يمنحنا العالمة 

الكاملة في المجموعة”، مضيًفا أن 
لكل مباراة حساباتها وأن الفريق 

وضع هدفه في المنافسة على إحراز 
النقاط في جميع المباريات، التي 
تمكنه من الوصول للدور الثاني 

ومواصلة المشوار الوصول ألبعد 
نقطة في المنافسات.

 قال العب  «
فريق 

تايلوس 
عماد 

عبدهللا بعد 
خسارة فريقه 

من غنرز يونايتد 
“بداية، نبارك لفريق الجنرز لهذا 
الفوز، وحظ أوفر لفريقنا الذي 

أصبح حسابيا خارج دائرة التأهل 
للدور الثاني بعد الهزيمتين 

المتتاليتين. فقد حاول الفريق 
تقديم المستوى الفني المطلوب 

في المباراتين، رغم فترة اإلعداد 
القصيرة لهذه المشاركة. ورغم 

ذلك تعرض الفريق لهزيمة ثقيلة 
في مباراة الجنرز. وسنسعى 

في مباراتنا األخيرة أمام الفخار 
الظهور بصورة مغايرة، وإحراز 
على أقل تقدير فوز شرفي في 
البطولة”، مضيًفا أن الفريق لم 

تخدمه فترة اإلعداد، ويأمل 
في أن يعّوض الفريق ذلك في 

المشاركات القادمة.

 قال العب فريق  «
الفخار حسين 

سلمان بعد فوز 
فريقه على األحالم 

“في البداية أبارك 
للجهازين الفني 

واإلداري وزمالئي الالعبين 
على هذا االنتصار المهم في مشوار 

الفريق في هذه المجموعة، فالفريق نجح 
في تحقيق فوز ثمين وكسب النقاط، 

والتي عوضت من خسارته في المباراة 
األولى، بسبب فترة اإلعداد القصيرة 

التي لم تتجاوز اليومين، والتي سبقت 
المواجهة األولى، والتي افتقد فيها الفريق 
للتجانس وترابط الخطوط، وهذا أثر كثيًرا 

على مستوى الفريق في تلك المواجهة 
وتسببت في خسارته. ولكن الفريق من 

مباراة إلى أخرى يقدم نفسه بشكل مغاير، 
حيث تنتظر الفريق مباراة ثالثة مهمة، 

سيسعى فيها إلحراز االنتصار، الذي يؤمن 
له بلوغ الدور الثاني ومواصلة المشوار في 

هذه النسخة من البطولة. فالفريق يعي 
أهمية المباراة األخيرة ويتطلع للظهور 

بالشكل األفضل إلحراز النقاط الثالث”.

 قال العب  «
فريق األحالم 
السيد حسن 

السيد عيسى 
بعد خسارة 

فريقه من الفخار 
“نبارك للفخار هذا 

ا أوفر لفريقنا في مباراته  الفوز وحظًّ
القادمة. فقد قدم الفريقان مستًوى 

مقارًبا في األداء خالل مجريات الشوط 
األول من المباراة، ولكن مع وجود 

عامل الخبرة وفارق اإلمكانيات 
واللياقة البدنية التي يمتلكها فريق 

الفخار، هذا ساعد كثيًرا الفريق في 
إحراز النتيجة لصالحه. ففريقنا 
تنتظره مباراة مهمة أمام فريق 

يمتلك هوية البطل ويمتلك القدرات 
واإلمكانيات العالية. ولكن فريقنا لديه 

فرصة لتقديم األفضل والتعويض 
والمنافسة على بطاق العبور للدور 

الثاني، ونأمل في تحقيق ذلك، 
خصوًصا أن فريقنا يمتلك الطموح 

وثقتي بزمالئي الالعبين كبيرة 
بالمنافسة في المباراة األخيرة”.

تصدر فريق غنرز يونايتد ترتيب المجموعة الثانية في بطولة “ناصر  «
12” بعد مباراتي الجولة الثانية، وذلك بعدما حقق الفوز الثاني له 

في البطولة وتحصل على 6 نقاط بانتصاره الكبير على تايلوس 4-0 
وذلك في مباريات يوم أمس األول “األربعاء”، وسجل أهداف غنرز 

يونايتد كل من عبدالله الحشاش وأمين بنعدي وعبدالله المالكي 
وميالدين، وظل تايلوس دون نقاط بأمل أن تبتسم له مجريات 

 الجولة الثالثة األخيرة، فيما غنرز وضع قدًما في ربع النهائي.
وفي مباراة ثانية لذات المجموعة أبقى فريق الفخار آماله 

قائمة في البطولة بعد فوز مستحق على فريق األحالم 4-1 
وكسب من خالله 3 نقاط، فيما ظل األحالم على 3 نقاط ليتأجل 

حسم المجموعة للجولة الثالثة واألخيرة، افتتح فريق األحالم 
التسجيل عبر سيد علي عيسى ولكن الرد جاء بضغط عالي 

وأربعة أهداف تكفل بها حسين علي “بيليه” وحسين سلمان 
“هدفين” وحسين علي.

الـ“غنرز” يضع قدًما والفخار ُيبقي آماله

لقطة من مباراة غنرز يونايتد وتايلوس

حسين سلمان أفضل العب في مباراة الفخار واألحالم

الحشاش أفضل العب في مباراة غنرز يونايتد وتايلوس

لقطة من مباراة الفخار واألحالم
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وأشــار ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
إلــى أن المشــاركة في مهرجان رويال ويندســور 
للفروســية تأتــي تأكيــدا للحضــور البحريني في 
مثل هذا المهرجان المهم، إضافة إلى إعالء شأن 
رياضــة القــدرة فــي المهرجان الذي تم تأسيســه 
مــن قبــل مملكــة البحريــن فــي بــادرة بارعــة من 
المملكــة، مؤكــدا أن اهتمام عاهــل البالد صاحب 
الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتطوير 
رياضــة القــدرة فــي المهرجــان الكبيــر دليل على 
عمــق العالقــات التــي تربط بين مملكــة البحرين 

والمملكة المتحدة في المجاالت المختلفة.
فــي  القــدرة  ســباق  انطــالق  قبــل  ذلــك  جــاء 
المهرجــان الــذي ســيقام اليــوم الجمعــة، إذ نــوه 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن هذه 
المشاركات تأتي في إطار البرنامج العام للفريق 
للمشــاركة فــي البطــوالت المختلفــة، التــي تقــام 
فــي أوروبــا فــي أشــهر الصيــف، وبناء علــى ذلك 
يشارك الفريق الملكي في البطولة بعد المشاركة 
الناجحــة في األعــوام الماضية للفريــق والنتائج 

اإليجابية التي حققها خالل تلك السباقات.
وأضــاف ســموه أن “الفريق الملكي يحرص وفي 
كل موســم على البحث عن الســباقات التي تقام 
فــي أوروبــا الختيــار األفضــل منها ثم المشــاركة 
وتحقيــق أفضــل النتائج، ومشــاركتنا في ســباق 
مهرجــان رويــال ويندســور للفروســية تأتــي مــع 
تواصــل الســباقات التــي أقيمــت فــي البطــوالت 
حققهــا  التــي  اإليجابيــة  والنتائــج  الماضيــة 
فرســاننا، التي أكدت التطور الكبير الذي تشــهده 
رياضــة القدرة بفضل الدعــم الكبير والالمحدود 
مــن قبــل الفــارس األول حضرة صاحــب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد 

المفدى حفظه هللا ورعاه”.
وأشــار ســموه “نأمــل من خــالل مشــاركة الفريق 
فــي الســباق بتحقيــق نتائج أفضل فــي مهرجان 
رويال ويندســور للفروســية والتي تمهد الطريق 
أمــام الفريــق لتحقيــق المزيد مــن اإلنجازات في 
قــوة  أكثــر  ســتكون  التــي  المقبلــة،  المشــاركات 
وإثــارة؛ نظرا إلى االرتقاء الفني المتصاعد وهذا 

ما تمت مالحظته في البطوالت السابقة”.
 وأعــرب ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة 
عــن ثقتــه الكبيــرة فــي فرســان الفريــق الملكــي 
نحــو  وطموحاتهــم  خبراتهــم  وترجمــة  للقــدرة 
األفضــل فــي ســباق مهرجــان رويــال ويندســور 
للفروســية خصوصــا بعــد النتائــج األخيــرة فــي 

سباق العام الماضي.
وأضــاف ســموه أن فرســان الفريــق الملكــي لديه 
حــرص كبير على تحقيق أفضل النتائج في هذا 
الســباق، والــذي نضع عليه آمــال كبيرة خصوصا 
من الناحية الفنية للفريق، مشيرا إلى أن الجميع 
وضــع ثقتــه الكبيــرة فــي أفــراد الفريــق لتحقيق 
ســباق  خــالل  مــن  اإليجابيــة  النتائــج  أفضــل 
للفروســية، الســيما  ويندســور  رويــال  مهرجــان 
أن الفرســان ســبق لهــم المشــاركة فــي ســباقات 

الماضية.
وأشــار ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة 
إلــى أن فرســان الفريــق الملكــي لديهــم الخبــرة 
أفضــل  لتحقيــق  أوروبــا  فرســان  مــع  للمنافســة 
النتائــج كمــا حصــل فــي الســباقات الماضيــة من 

مهرجان ويندسور للفروسية.

وأضــاف ســموه أن فرســان الفريــق الملكــي على 
درجــة كبيــرة مــن الخبــرة للتعامل مع الســباقات 
األوروبيــة القويــة، ونحــن على ثقة بأنهم ســوف 
يكونون على قدر المسؤولية في تحقيق نتيجة 
إيجابيــة فــي ظــل اإلعــداد الجيــد للفريــق، ومن 
هــذا المنطلــق نتوقــع أن يظهــر الفريق بمســتوى 
فنــي متميــز والئــق فــي الســباق الــذي سيشــهد 
مشاركة واسعة من قبل مختلف فرسان العالم.

 خالد بن حمد: سباق قوي وحضور 

بحريني مميز

أكــد ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة أن 
والحضــور  قوًيــا  ســباًقا  ســيكون  اليــوم  ســباق 
فرســان  إن  إذ  مميــًزا،  ســيكون  فيــه  البحرينــي 
الحــدث  لهــذا  البحريــن اســتعدوا جيــًدا  مملكــة 
الرياضي الكبير الذي سيشــهد مشاركة نخبة من 
فرسان القارة األوروبية إلى جانب فرسان دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
وأشــار ســموه إلــى أن هــذا المهرجــان البريطاني 
لقصــر  الملكيــة  بالحديقــة  يقــام  الــذي  الكبيــر 
ويندســور يعكــس العالقــات الثنائيــة التاريخيــة 
التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة، إذ 
يربــط بيــن البلدين العديد مــن عالقات الصداقة 
والتعــاون فــي مجــاالت عــدة، منهــا االقتصاديــة 
والتجارية والرياضية، حتى باتت تلك العالقات 
نموذًجــا راســًخا يحتــذى بــه بيــن جميــع البلدان، 
ولمملكــة البحريــن الريــادة فــي تأســيس ســباق 
تحظــى  حيــث  الكبيــر،  المهرجــان  فــي  القــدرة 
لــدن  القــدرة باهتمــام ملكــي كبيــر مــن  رياضــة 
صاحــب الجاللــة الملك، مــا يعطي هــذه البطولة 
أهــم  مــن  رونًقــا ملكًيــا مميــًزا ويجعــل ســباقها 

السباقات األوروبية.
وأشــار ســموه إلى أن الســباق يحظى إلى جانب 
نخبــة  بمشــاركة  اإلمــارات،  فرســان  مشــاركة 
الفرسان من مختلف الدول خصوصا األوروبية، 
ما يجعل المنافســة قوية وســاخنة، وأن فرســان 
البحريــن سيشــاركون فــي الســباق بــكل إصــرار 

وحمــاس؛ مــن أجل تأكيد الوجــود البحريني في 
الســباق الــذي أسســته المملكــة، وإظهــار التطــور 
فــي هــذه الرياضــة، متمنًيــا ســموه كل التوفيــق 
لفرســان مملكة البحرين بالمحافظة على المراكز 
المتقدمــة التــي حققوها فــي الســنوات الماضية 

وتحقيق المزيد من اإلنجازات الرياضية. 

 ناصر بن حمد يلتقي مع الفرسان

التقى ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة مع 
فرســان الفريــق؛ بهــدف التعــرف علــى المنطقــة 
مؤكــدا  وأرضيتهــا،  الســباق  فيهــا  ســتقام  التــي 
منافســات  إلقامــة  مميــزة  المنطقــة  أن  ســموه 
القدرة كما أنها مناســبة تماما لمنافســات القدرة؛ 
نظرا إلى استواء األرضية، مشيرا إلى أن الفريق 

يعرف تماما األرضية والمكان بشكل جيد.
كمــا حــرص ســموه علــى االجتمــاع مــع الجهــاز 
الفنــي والفرســان؛ لالطــالع علــى الخطــة الفنيــة 
التــي ســيعتمدها الفريــق خــالل الســباق والتــي 
فــي  اإليجابيــة  النتائــج  تحقيــق  لــه  ســتضمن 
السباق الذي من المتوقع أن تكون فيه المنافسة 

قوية وحاضرة في جميع مراحله.
وأكــد ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة أن 
أجواء التفاؤل تسود فرسان الفريق الملكي في 
تحقيــق نتيجــة إيجابيــة ومتميــزة فــي الســباق 
ظــل  فــي  المنافســة  علــى  الجميــع  وســيحرص 

وجود نخبة الفرسان العالميين.

دعيج بن سلمان: التفاؤل يسود الفريق

الملكــي  باالتحــاد  القــدرة  لجنــة  رئيــس  توقــع 
للفروســية وســباقات القــدرة الشــيخ دعيــج بــن 
ســلمان آل خليفــة أن ســباق اليــوم فــي مهرجان 
ويندســور البريطانــي ســيكون مثيــرا وقويــا من 
بيــن فرســان  كافــة، خصوصــا  الفرســان  جانــب 
دول مجلــس التعاون وأوروبا مع وجود فرســان 
ســمو  قيــادة  أن  مؤكــًدا  واإلمــارات،  البحريــن 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد وســمو الشــيخ خالــد بن 
ســتدفعهم  البحريــن  لفرســان  خليفــة  آل  حمــد 
لتحقيــق أفضــل النتائــج وبــذل أقصــى درجــات 

العطاء لتحقيق النتائج المشرفة.
وتمنــى الشــيخ دعيــج التوفيق والنجــاح لجميع 
الفرســان لتحقيــق النتائــج التــي يطمحــون لهــا، 
مملكــة  برعايــة  يقــام  المهرجــان  أن  خصوصــا 

البحرين.
وأشــار إلــى أن التفــاؤل يســود الفريــق كمــا أن 
نتائــج  تحقيــق  إمــكان  علــى  تــدل  المؤشــرات 
إيجابيــة وجيــدة فــي هــذا الموســم الســيما أن 
الســباق يقام مع بداية المشاركات األوروبية في 

هذا الموسم.

خالد: مؤشرات قوية

 من جانبه قال مدير الفريق الملكي للقدرة خالد 
أحمــد حســن إن الســباق لــن يكون ســباقا ســهال، 
وســوف يحرص جميع الفرســان على المشــاركة 

القويــة؛ مــن أجــل الوقــوف على منصــة التتويج 
في نهاية المطاف، مضيفا أن ســمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفــة حــرص علــى إعــداد الفريــق 
بصــورة جيــدة وقويــة طــوال فترة اإلعــداد؛ من 
أجل المشــاركة الناجحة واإليجابية في الســباق 
الذي يشــارك فيه فرســان البحرين ومن مختلف 
دول العالم، مؤكًدا أن مشاركة سمو الشيخ ناصر 
بــن حمــد آل خليفة وســمو الشــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة وقيادتهما لفرســان البحرين ســتعطي 

الحافز والدافع الكبير لتحقيق أفضل النتائج.

الفحص البيطري

أقيم الفحص البيطري للجياد المشــاركة بســباق 
القدرة لمسافة 120 كيلومترا، إذ من المتوقع أن 
يشــارك عدد كبير من الفرســان من مختلف دول 
العالم. وسارت أجواء الفحص البيطري كما كان 
مخططــا لهــا بكل سالســة وتعــاون من الفرســان 

والقائمين عليه.

كتيبة مميزة

وســيقود ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
وســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة كتيبــة 
اليــوم.  ســباق  للقــدرة  الملكــي  الفريــق  فرســان 
وتضــم قائمــة الفريــق الملكــي للقدرة في ســباق 
مسافة 120 كيلومتًرا كال من الفرسان من فريق 
فيكتوريــوس: جعفر ميــرزا، عبدالرحمــن الزايد، 

الشــيخ  خليفــة،  آل  مبــارك  بــن  محمــد  الشــيخ 

إبراهيــم بــن محمــد آل خليفــة، فهــد الخاطــري، 

منال فخراوي، عثمان العوضي، ســلمان عيســى، 

يوســف فــؤاد. فرســان الخالديــة رائــد محمــود، 

يعقــوب الحمــادي، هيــا جمــال، حمــد الجناحــي، 

راشــد  خيــري،  إبراهيــم  خالــد  الزعيــم:  فرســان 

البســتكي  محمــد  الرعــود:  فرســان  الرويعــي، 

ومحمد الخاطري، فرسان النصر: الشيخة نجالء 

بن سلمان آل خليفة ويوسف الجبوري. الفرسان 

المشــاركون في ســباق مســافة 80 كيلومتًرا من 

فريــق فيكتوريــوس: منصــور الخالــدي، معيوف 

الرميحــي، أحمــد الرويعــي، زهير أحمــد، عبدهللا 

القعــود، دانــه الدوســري، مــن فريق الرعــود علي 

الخالديــة عيســى جمــال  فريــق  مــن  الســبيعي، 

السندي ومن فريق النصر سرحان العنزي.

 مراحل السباق

 ينطلــق ســباق القــدرة صبــاح اليوم عند الســاعة 

7:30 صباًحــا بتوقيــت بريطانيــا )9:30 بتوقيــت 

مملكة البحرين( لمسافة 120 كيلومتًرا، المرحلة 

األولــى باللــون األحمــر لمســافة 33.5 كيلومتــر، 

كيلومتــرا،   33 األزرق  باللــون  الثانيــة  المرحلــة 

 28 لمســافة  األســود  باللــون  الثالثــة  المرحلــة 

األصفــر  باللــون  الرابعــة  والمرحلــة  كيلومتــرا 

لمســافة 25.5 كيلومتــر، أمــا ســباق مســافة 80 

باللــون  األولــى  المرحلــة  فيتضمــن  كيلومتــًرا 

األحمــر لمســافة 33.5 كيلومتــر، المرحلــة الثانية 

باللــون األســود لمســافة 28 كيلومتــًرا والمرحلــة 

الثالثة باللون األخضر لمسافة 20 كيلومتًرا.

اليـوم انطـالق سـباق وينـدسـور للقـدرة
ــبــحــريــن ــان ال ــ ــرس ــ ــد وف ــم ــن ح ــة خـــالـــد بـ ــاركـ ــشـ ــد ومـ ــم ــن ح بـــقـــيـــادة نـــاصـــر بـ

لندن - المكتب االعالمي

مشاركة فرسان اإلمارات وبريطانيا 
ونخبة من فرسان العالم

ناصر بن حمد يطلع على استعدادات 
اللجنة المنظمة والفريق الملكي

مشاركة بحرينية في سباقي 
120 و 80 التأهيلي

يقود ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة قائد الفريق الملكي للقدرة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ورئيس اللجنة األولمبية البحرينية رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى قائد إسطبالت الخالدية 
ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، فرســان مملكة البحرين في ســباق القدرة بمهرجان رويال ويندسور للفروسية، الذي سينطلق 

اليوم لمسافة 120 كيلومترا و80 كيلومترا تأهيلي.
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إعداد: طارق البحار

مخاطــر الصيــام علــى مرضــى القلــب من المســائل الصحية المهمــة التي نوليها اهتماما علــى موقع “هي”، كون مرضــى القلب يحتاجون للعنايــة بصحة القلب وعدم 
اهمالها لتجنب اية مضاعفات خطيرة يمكن ان تتســبب بالوفاة في العديد من الحاالت. وعلى الرغم من الفوائد الصحية الكثيرة التي يقدمها الصيام للجســم، اال 
ان االشــخاص الذيــن يعانــون مــن امراض خطيرة ومزمنة مثل امراض القلب، والذين ال يلتزمــون بتعليمات الطبيب المختص فيما يخص النظام الغذائي الصحي 

وتناول االدوية خالل الصيام يمكن ان يتعرضوا لمخاطر كبيرة بسبب االنقطاع عن تناول الطعام والشراب لوقت طويل.

لمراجعة  القلب  مرضى  يحتاج  لــذا   
اذا  ما  لتحديد  الصيام  قبل  الطبيب 
هذه  اتمام  على  صحيا  قادرين  كانوا 

الشريعة او ال.
قرار  يوجد  ال  انه  القلب  اطباء  يشير 
القلب،  لمرضى  بالصيام  خاص  واحد 
ــة ظــروفــهــا الــخــاصــة فقد  فــلــكــل حــال
يكون شخصان مصابان بنفس مرض 
الطبيب  لـــه  يــســمــح  احــدهــمــا  الــقــلــب 
يمنعه  االخــر  الشخص  فيما  بالصيام 
ــك حالته  ــ الــطــبــيــب عـــن الــصــيــام وذل

الصحية.
ــادة مــا يقسم  وعـ

االطباء مرضى القلب لنوعين:
القلب  مــرضــى  هـــو  االول  الـــنـــوع    -
اصحاب  وهم  الصيام  يمكنهم  الذين 
من  يعانون  الذين  المستقرة  الحاالت 
طــوال  معها  التعايش  يمكن  امـــراض 

العمر مثل ارتفاع ضغط الدم. 
ــؤالء الــمــرضــى بــاســتــقــرار  ويــمــتــاز هــ
يحتاجون  ال  كونهم  الصحية  حالتهم 
لــتــدخــل جــراحــي وانــمــا الخـــذ ادويـــة 
يصفها الطبيب المختص طوال العمر.
مع  الصيام  المرضى  لهؤالء  ويمكن   
من  لهم  المعطاة  بالنصائح  ــتــزام  االل

قبل الطبيب.
ــون لــخــطــر  ــرضـ ــعـ ــمـ ــى الـ ــرضـ ــمـ امـــــا الـ
الــجــلــطــات الــقــلــبــيــة فــقــد يــســمــح لهم 
الــطــبــيــب بــالــصــيــام بــشــرط االلـــتـــزام 
الضروري  والــعــاج  االدويـــة  بمواعيد 
لحالتهم وعدم بذل اي مجهود بدني 

شاق. 
ــؤالء  ــــاء هـ ــب ــا يــنــصــح االطــ ــادة مـ ــ وعــ

المرضى بضرورة التوقف عن الصيام 
عند الشعور بالتعب او تدهور حالتهم 

الصحية ومراجعة الطبيب فورا.
ــنــوع الــثــانــي ويــشــمــل االشــخــاص  - ال
الذين ال يسمح لهم بالصيام بتاتا وهم 
الــمــرضــى الــمــصــابــون بــامــراض القلب 
الــخــطــيــرة مــثــل ارتـــفـــاع ضــغــط الــدم 
عــن مرضى  يختلفون  والــذيــن  الــحــاد 
الــحــالــة  ــمــرتــفــع ذوي  ال ــدم  ــ الـ ضــغــط 

المستقرة.
ــاع ضــغــط  ــ ــفـ ــ  ويـــعـــانـــي مـــرضـــى ارتـ
الــحــاد مــن تــزايــد خطر االصابة  الــدم 
مرضى  االطباء  يمنع  كما  بالجلطات. 
الــذيــن  والــمــرضــى  القلبية  الــجــلــطــات 
القلب  صمامات  فــي  عمليات  اجـــروا 
والقسطرة  المفتوح  القلب  وعملية 
الصيام، كون توقفهم عن  القلبية من 
الموصوفة  والعاجات  االدوية  تناول 
لحاالتهم خال النهار يمكن ان يعرض 

حياتهم للخطر.

واألمــاح والســكريات  بالدهــون  الغنيــة  األطعمــة  تجنــب 

مخاطر الصيام على مرضى القلب

الشوفان أساسي مع الصوم

عــادة مــا يلجــأ النــاس لتناول المشــروبات البــاردة ومنها الماء البارد، لترطيب الجســم وتخفيف الشــعور بالعطش بســبب الحر او 
خــالل ايــام الصيــام فــي رمضــان، وهو مبــدأ خاطئ يحمل من الضــرر اكثر ما يحمله من منفعة للجســم.  وعلى الرغم من الشــعور 
باالنتعــاش والحيويــة والراحــة بعــد تنــاول المــاء البــارد، اال ان هذه المشــاعر تحمل في طياتهــا اضرارا اكبر، فيمكن لشــرب الماء 

البارد على االفطار وعلى معدة خاوية بعد صيام ساعات طويلة خالل النهار، ان يتسبب باالضرار التالية:

هضم  على  الهضمي  الجهاز  قــدرة  تقليص   
يفقد  البارد  الماء  كــون  جيد،  بشكل  الطعام 
االوعية الدموية قدرتها على التقلص بالشكل 
الصحيح، ما يعيق الجسم من االستفادة من 

العناصر الغذائية الداخلة إليه. 
امتصاص  على  الجسم  قــدرة  واي سوء في 
الطعام يتحول لضعف  الغذائية من  العناصر 

في جهاز المناعة على مقاومة االمراض.
ــراب فـــي حــــــرارة الــجــســم  ــطــ  حـــــدوث اضــ
الداخلية، اذ انه وبعد شرب الماء البارد يبرد 
والطاقة  الجهد  لبذل  االخير  فيسرع  الجسم 

العادة حرارة الجسم كما كانت.
ولتحقيق ذلك، يلجأ الجسم للعناصر الغذائية 
المخزنة فيه في محاولة العادة درجة حرارة 
بارهاق  يتسبب  ما  الطبيعي  لوضعها  الجسم 

الجسم واضعافه.
 زيـــادة احــتــمــال االصــابــة ببعض االمـــراض 
الى  البرد اضافة  الحلق ونزالت  التهاب  مثل 

االمراض التنفسية. 
 زيادة احتمال االصابة بسرطان الحنجرة. 

 خفض نسبة ضربات القلب. 
اكبر من  كميات  انتاج  الجسم على  تحفيز   
المخاط في الحنجرة والرئتين، ما يزيد من 
تم  اذا ما  األمــراض، خصوصا  خطر االصابة 

شرب الماء البارد بعد الطعام مباشرة.
 اثارة العصب المبهم وهو من اجزاء الجهاز 
العصب على  المستقلة، ويعمل هذا  العصبي 
التحكم بعمل العضات الاارادية في الجسم 
البارد  الماء  فــان  وبالتالي  القلب،  كعضات 

يقلل من عدد ضربات القلب.

تقليص قدرة الجهاز الهضمي على هضم الطعام بشكل جيد

أضـرار كثيـرة للمـاء البـارد على اإلفطـار

يلجأ الكثير من النســاء إلى تناول أدوية لتأخير الدورة الشــهرية عن موعدها، 
تحديــًدا فــي شــهر رمضــان، وذلك حتى يتمكن من صيام الشــهر كامــال، أو أداء 

فريضة العمرة خالله، وذلك دون أي انتباه لتأثيرها السلبي على صحتهن.

وحـــبـــوب تــأخــيــر الــــــدورة الــشــهــريــة ي 
من  مكونة  حبوب  مجموعة  عن  عبارة 
تتداخل  التي  الهرمونات  من  مجموعة 
مع الهرمونات التي يفرزها جسم الفتاة 
بتناولها  السيدة  وتقوم  الطمث  لوقف 
طيلة الفترة التي ترغب خالها بتوقيف 

الدورة الشهرية.
ــرض فــي  ــمـ ــذر عـــلـــى الــمــصــابــيــن بـ ــحـ يـ
إلى  تــؤدي  قــد  ألنها  تناولها،  الشرايين 
ــة بــجــلــطــة أو ســكــتــة دمــاغــيــة.  ــابـ اإلصـ
ألنها  مرضعة  كنِت  إذا  تناولها  وتجنبي 
تقلل إنتاج حليب الثدي وتغير تركيبته.

ينصــح الخبــراء بطهــي البطاطــس في الفرن مــع كمية قليلة مــن زيت الزيتون 
ُتعد البطاطس من أكثر األطعمة شــيوعًا وأكثرها تناوالً، وخاصًة في رمضان. 
ولكــن مــا ال تعرفــه أنــه وفقــًا لمــا نشــره موقــع “العربيــة”، أن خبــراء التغذيــة 

ينصحون بالتقليل منها، وبالتحديد في وجبة اإلفطار.

ــراء فـــي جــامــعــة  ــخــب فــتــبــعــًا ل
عملية  أن  األميركية،  “ديــوك” 
البداية  من  البطاطس  طهي 
ــنــهــايــة تــفــقــد الــبــطــاطــس  ــل ل
فــبــدايــًة  الــغــذائــيــة.  قيمتها 
ــيـــر،  ــتـــقـــشـ ــة الـ ــيـ ــلـ ــمـ ــن عـ ــ مــ
يحتوي  الــبــطــاطــس  فقشر 
ــة مثل  ــامـ عــلــى مـــعـــادن هـ
الــبــوتــاســيــوم والــصــوديــوم 
والماغنيسيوم والكالسيوم 
تساعد  والتي  والفسفور، 
الــدم  تنظيم ضــغــط  عــلــى 
ــكــويــن  ــي ت ــ ــم فـ ــاهــ ــســ ــ وت
وتعزيز  األســـنـــان  عــظــام 
كمهدئ  وتعمل  الــطــاقــة 

لألعصاب.

توصلــت دراســة حديثــة نشــرت مؤخــرا إلــى أن تقليــل الســعرات الحراريــة عبر 
الصــوم بشــكل حــاد لمدة ســنتين يحســن المزاج، كمــا أن الصوم يحســن نوعية 

حياة الشخص ونومه، باإلضافة إلى المعاشرة الزوجية.

بقيادة  بحثي  فريق  الــدراســة  وأجــرى 
بنينغتون  مــركــز  مـــن  مـــارتـــن  كـــوربـــي 
شملت  لويزيانا،  في  الطبية  لألبحاث 
السعرات  بتقليل  قــامــوا  شخصًا   218
سنتين،  لمدة   25% بنسبة  الــحــراريــة 
ووجد العلماء أن الذين صاموا فقدوا 

 7.5 بــمــعــدل  %10 مــن وزنـــهـــم،  نــحــو 
كيلوغرامات وفقًا “الديلي ميل”.

وتؤكد الدراسة فوائد تقليل السعرات 
الذي تدفعنا فيه  الوقت  الحرارية في 
الـــعـــادات الــغــذائــيــة االســتــهــاكــيــة إلــى 

تناول كميات مفرطة من الطعام.

احذري تناول أدوية تأخير الطمث

ابتعد عن البطاطس المقلية

السعرات الحرارية عبر الصوم
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الصــداع أحــد أعــراض الجفــاف ونقــص المــاء فــي الجســم، وذلــك ألن معظــم الصائميــن ال 
يشــربون كميــة المــاء التــي تحتاجها أجســامهم بعد اإلفطــار لتعويض فترة الصيــام. كما أن 
بعض الصائمين يعرضون أنفسهم ألشعة الشمس واألجواء الحارة ويقومون بأعمال شاقة 
خــالل الصيــام، ممــا يســبب التعــرق والجفــاف. وال يتوقــف أثر نقــص الماء في الجســم على 
الصداع ووجع الرأس فقط، وإنما قد يسبب مشاكل أكبر في حال أصيب الجسم بالجفاف، 
مثل اإلمساك والخمول وجفاف الجلد والفم والدوار ومشاكل الكلى وآالم المفاصل وارتفاع 

ضغط الدم وغيرها من مشاكل جفاف الجسم. وقد يستمر وجع الرأس بعد اإلفطار أيضًا!

الكافيين: يصاب عشاق  إلى  الجسم   حاجة 
القهوة بوجع الرأس والصداع خال رمضان، 
ــى بسبب  ــ ــام رمـــضـــان األولـ ــ وخـــاصـــة فـــي أي
اعــتــيــاد أجــســامــهــم عــلــى كــمــيــات عــالــيــة من 
قهوة  وخصوصًا  والشاي،  كالقهوة  الكافيين 

الصباح.
هو  التدخين  النيكوتين:  إلى  الجسم  حاجة 
وانقطاع  المدخنين،  معظم  عند  إدمان  حالة 
رمضان  نهار  في  طويلة  لساعات  التدخين 
يسبب الصداع للمدخن وبالذات في األسبوع 
األول من رمضان. قلة النوم أو تغير عادات 
النوم وكثرة السهر: السهر حتى صاة الفجر 

الصائمين  كبير من  يرتكبها عدد  عادة سيئة 
وتــنــاول  السهر  يفضلون  فهم  رمــضــان،  فــي 
السحور وأداء صاة الفجر، على النوم مبكرًا 
ثم االستيقاظ لتناول سحور متأخر وانتظار 
أذان الفجر. يجب أن يحصل كل إنسان على 
المبالغ  السهر  النوم، وأن يتجنب  كفايته من 
فيه ألنه بحاجة إلى النوم كي يرتاح جسده 
وذهنه ويشحن طاقته للخروج إلى العمل في 
صداع!  أو  أوخمول  تعب  دون  التالي  اليوم 
تعاني  التي  الضعيفة  األجسام  التغذية:  قلة 
الفيتامينات،  أو  الــدم  أو  الحديد  في  نقصًا 
خــال  الـــصـــداع  بمشكلة  أصــحــابــهــا  يــصــاب 

الصيام، بالذات في حال إهمالهم لمدى أهمية 
أنهم يعانون من  للصائم. كما  السحور  وجبة 
أيــضــًا. نقص  العادية  األيــام  الــرأس في  آالم 
ــــدم: ويــحــدث نقص  ال الــجــلــوكــوز فــي  نسبة 
الجلوكوز عند البعض بسبب الصيام، وتكون 

النتيجة هي الصداع قبل اإلفطار.
الناس  بعض  الطعام:  وجبات  مواعيد  تغير 
طعامهم  لوجبات  ثابتة  بمواعيد  يلتزمون 
اليومية طوال العام، لذا، قد يشعرون ببعض 
أوجاع الرأس في بداية رمضان حتى تتأقلم 

أجسادهم على جدول الطعام الجديد.

ــاء والــتــغــذيــة والـــنـــوم ــمـ ــرب الـ ــ ــة ش ــل ــب ق ــب ــس ب

أهــم أسبــاب الصــداع برمضــان

لكثــرة الخصائــص الغذائيــة الجيــدة التــي يحملهــا، يطلــق علــى الشــوفان 
تســمية الغــذاء الملكــي الرخيص، نظرًا لما يحمله مــن فوائد صحية عالية 

وجمالية.

على  ُأدخــــــل  إن  الـــشـــوفـــان  ويـــعـــد 
األطعمة  من  رمضان  في  الوجبات 
ــوع، ألنــــه غني  ــجــ ــ الـــتـــي تــجــنــب ال
بالشعور  الــصــائــم  ويــمــد  ــيــاف،  بــاألل
بــالــشــبــع فـــتـــرات طــويــلــة فـــي أيـــام 
في  تناوله  تــم  إن  السيما  الصيام، 

وجبات السحور.
الــشــوفــان عــلــى مستوى  ويــحــافــظ 
الكوليسترول في الجسم، ويحتوي 

الكالسيوم  مــن  جــيــدة  نسبة  عــلــى 
والـــبـــوتـــاســـيـــوم والـــمـــاغـــنـــيـــزيـــوم 
ــمــواد  والـــحـــديـــد، مـــا يــجــعــلــه مـــن ال
الغذائية الجيدة والخفيفة السعرات 
يتبعون  الذين  ويناسب  الحرارية، 
حميات غذائية بهدف خفض الوزن، 
أو حتى من يحاولون تجنب الزيادة 
في الوزن خال الشهر الفضيل، ألنه 

ينظم عملية الهضم في الجسم.

في حال رغب مرضى القلب  «
بالصيام الداء هذه الفريضة 

االسالمية، يتعين عليهم 
مراجعة الطبيب المختص 

لعمل فحص كامل لحالتهم 
الصحية وتحديد ما اذا كانوا 

 قادرين على الصيام ام ال.
كما ينصح مرضى القلب 

باتباع بعض النصائح لصيام 
امن طوال شهر رمضان، 

وهذه النصائح هي التالية:

• تجنب االطعمة الغنية 
بالدهون والسكريات واالمالح 
في وجبتي االفطار والسحور.

• عدم التعرض للشمس فترة 
طويلة اثناء النهار.

• الخلود للراحة وعدم القيام 
بمجهود بدني كبير.

• شرب الماء بكميات كبيرة 
تصل الى 4 لتر.

• تأخير وجبة السحور قدر 
االمكان.

• عدم االفراط في تناول 
البروتين.

• تناول الخضروات والفواكه.

• االلتزام بمواعيد االدوية التي 
يحددها الطبيب.

نصائح
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شــراب “الفيمتو” هو ســيد مائدة شهر رمضان بالنسبة للمشروبات، فتجده 
فــي كل بيــت ســواء فــي البحريــن أو فــي دول الخليج، ولكن ما ســر تعلق 

الناس بهذا المشروب؟

شراب “الفيمتو” يحتوي على المواد 
الســكرية العاليــة، والمــذاق الجميــل 
يــوم  بعــد  ويعطــي الصائــم الطاقــة 
طويــل دون شــراب أو طعام، وصنع 
أول مــرة فــي مدينة مانشســتر عام 
1908، مــن مذاقات العنــب والعناب 
والتــوت المخلــوط مــع ســكر كثيــر، 

وترتفع معدالت مبيعاته خالل شهر 
تبــاع منــه مالييــن  رمضــان، حيــث 
الزجاجــات فــي دول الخليــج، وقبل 
رمضــان تحــرص كل العوائــل علــى 
اقتنــاء كميــات كبيرة مــن “ الفيمتو” 
ومن المالحــظ أن اإلقبال عليه يقل 

في بقية شهور السنة.

سيد المشروبات في رمضان

10 مايو 2019 الجمعة
5 رمضان 1440
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رغم بــث قناة الحياة اإلعالن الدعائي لبرنامج “هاني في األلغام” 
الــذي يقدمه الفنان هاني رمزي مع اإلعالمية بوســي شــلبي، 
وينتمــي لبرامج المقالب، فإن البرنامــج لم يخرج للنور أول 
أيام رمضان، فيما أعلن موعد عرضه وقت اإلفطار، بالتزامن 
مع عرض برنامج “رامز في الشــالل” على شاشــة قناة إم بي 

سي.
وفوجئ متابعو “الحياة” أول أيام رمضان بفواصل إعالنية طويلة، 

دون إعالن أسباب عدم عرض البرنامج.

شــهد اليــوم األول من رمضــان الكريم حدوث أزمــة جديدة خاصة 
بالقنــوات الفضائية وتعاقداتها على عرض مسلســالت جديدة، 
حيث قدمت شبكة قنوات صدى البلد شكوى رسمية للمجلس 
األعلى لإلعالم بمصر، تفيد بتعرضها لممارســات ضارة بها من 
قبل شــبكة قنوات النهار، وأنها وقعت عقدا ســابقا مع شركة 

“كيوبك نت”، الموزعة لمسلســل “ســوبر ميــرو” بطولة الفنانة 
إيمي سمير غانم، وإنتاج أحمد السبكي. وأفادت الشكوى بأن المنتج 

أحمد السبكي امتنع عن تسليم “صدى البلد” الحلقات رغم التعاقد الصحيح.

كشف ســالم الهندي الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا للصوتيات 
والمرئيات” عــن تعاقد جديد لهم مع النجــم المصري محمد 
رمضــان، حيــث التقيــا في القاهــرة، وأبرمــا اتفاقيــة أصبح 
بموجبهــا الممثــل المصري المتجــه حديثًا الحتــراف الغناء 
واحــداً من نجــوم روتانا. وعّبــر طرفا االتفاقية عن ســعاتهما 

بهذا التعــاون، واعدين الجمهور بالعديد مــن األعمال الناجحة 
التي ســتنال الرضا واإلعجاب ونسب االستماع العالية عبر تطبيق 

“ديزر” الشريك العالمي لروتانا، والكثير من المتاجر االلكترونية.

روتانا ورمضانأزمة فضائياتهاني في األلغام

 للتواصل واإلضافة: 
tariq.albahar@albiladpress.com الجمعة

 مجلس الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة 39337733 الجفير

 مجلس الشيخ عبدالرحمن بن علي آل خليفة 38815000 

 مجلس الشيخ نواف بن ابراهيم بن حمد آل خليفة 36051182 جري الشيخ

 مجلس جمعة بن عبداهلل الرميحي 33325559 جو

 مجلس جميل الغناة 36685000 توبلي

 مجلس المرحوم حسن حيدر درويش 39678000 القضيبية

 مجلس الشيخ رضي الفردان 39193459 جدحفص

 مجلس علي الصايغ 33705887 الجنبية 

 مجلس المرحوم محمد علي الغسرة 36733988 بني جمرة

 مجلس الحاج االستاذ منصور بن ابراهيم آل عصفور 39666990 الدراز

 مجلس الحاج علي سلمان علي العصفور 39884662 الشاخورة

 مجلس ابناء المرحوم عيسى االسود 39455334 كرانة

 مجلس إبراهيم عبداهلل لطف اهلل 39660066 ابوصيبع 

 مجلس محمد صالح الدين وأخوانه 39409800 مقابه 

 مجلس عائلة الحواج 16160000 باربار 

 مجلس عائلة الغناه 36658000 بوغزال 

 مجلس المحافظة الشمالية 17796038 الجنبية 

 ديوانية صالح الشعباني 39690777 جد الحاج 

 مجلس المرحوم الحاج أحمد محفوظ العالي 36355333 عالي 

 مجلس الحاج جعفر محمد آل ضيف 39466688 دمستان

 مجلس فهد بن جاسم بن جبر الرميحي 39857275 جو

مجلس السيد أحمد بن محمد الزياني 39403009 المحرق

 مجلس منصور حسن بن رجب 36833358 الماحوز

 مجلس الشيخ جاسم المؤمن وإخوانه 39400944 النعيم 

 مجلس عائلة السّواد 39638884 سترة

 مجلس علي جعفر العرادي 39460876 عراد 

 مجلس عبدالعزيز السيد 39751221 عراد 

 مجلس علي عبدالعزيز العليوي 39666917 البسيتين 

 مجلس الحاج مجيد طاهر رضي 39665550 باربار 

 مجلس الحاج حبيب محمد كاظم 36655886 بوري

 مجلس الحاج محسن علي سبت 39641400 الشاخورة

 مجلس أبناء السيد مجيد الماجد 39468668 جنوسان 

 مجلس عبدالجليل سلمان خميس 39455898 عالي 

 مجلس المرحوم الحاج حسين علي العريبي 39442258 بوري 

 مجلس عبداهلل أحمد يوسف 39455481 بوري 

 مجلس حجي محمد حسن  39659130 بوري 

 مجلس فؤاد الكعبي 39621010 مدينة حمد

 مجلس الدكتور أحمد جاسم جمال 39660036 مدينة حمد

 مجلس الحاج علي الطويل  39666491 جدحفص 

 مجلس أبناء المرحوم محمد بن غانم السليطي 36840000 الرفاع الشرقي

 مجلس عبداهلل محمد القعود 39633622 الرفاع الشرقي

 مجلس محمد الحوسني 39696004 الرفاع الشرقي 

 مجلس الشيخ يوسف الصديقي 39696604 الزالق 

 مجلس المرحوم يوسف بن حمد الكواري 39419997  مدينة عيسى

“اللَُّهمَّ اْجَعْلِني ِفيِه 
ِمَن اْلُمْسَتْغِفِريَن، 

َواْجَعْلِني ِفيِه ِمْن ِعَباِدَك 
اِلِحيَن، َواْجَعْلِني ِفيِه  الصَّ

ِقيَن،  ِمْن أَْوِلَياِئَك اْلُمتَّ
ِبَرأَْفِتَك َيا أَْكَرَم اأْلَْكَرِميَن”.

قناة SBC السعودية في رمضان
مسلســل “اختــراق” من أهم المسلســالت بأحداثــه المهمة

تشــتد شراســة المنافســة بيــن القنــوات الفضائية في شــهر رمضــان المبارك، وقد حرصت هيئــة اإلذاعة والتلفزيون الســعودية على إعداد باقــة منّوعة من البرامج 
الهادفة والمسلسالت الحصرّية وفيما يلي استعراض ألبرز البرامج والمسلسالت التي تعرضها على قناة SBC السعودية:

ال تقولها:

مســابقة  الهويــش  هشــام  المذيــع  “يقــدم 
فــي  المتواجــدون  النــاس  أبطالهــا  مســلية 
األماكــن العامة واألســواق التجاريــة، ولكن 
ُيمنــع علــى المشــترك الجواب على الســؤال 
شــفهيًا، وللفــوز يجــب عليــه جلــب الغــرض 

)الجواب( بأسرع وقت ممكن.
من بعد كل جواب صحيح يختار المشــترك 
أخــذ المــال أو المخاطــرة بالمبلــغ واإلنتقال 
إلــى الســؤال التالــي ســعيًا لربــح أكبر حيث 
يمكنه مضاعفة المبلغ أوخســارة كل شــيء، 
100 ريــال ســعودي مــع  الســؤال األول ب 
5 دقائــق، يقصــر الوقــت المحــدد لإلجابــة 
ويتضاعف المبلغ مع كل سؤال حيث تصل 
ريــال   1600 إلــى  الخامــس  الســؤال  قيمــة 

سعودي مع دقيقة واحدة فقط “.

اختراق:

أربعــة أطبــاء يشــاركون فــي مؤتمــر طبــي 
عالمي في بلغراد فيتم تفجير المقر بسيارة 
الســعودي  الطبيــب  اتهــام  فيتــم  مفخخــة 
العمــل  بتدبيــر وتنفيــذ  المصــري  وصديقــه 
اإلرهابــي فيلــوذان بالفــرار بحثــا عــن دليــل 
خطيبــة  ذلــك  فــي  ويســاعدهما  البــراءة 
الطبيــب الســعودي وضابط فــي المخابرات 
ليتــم كشــف مــن يقــف وراء هــذا التفجيــر 

وغيره من األعمال االجرامية.

والد الغالبة:

مسلســل درامي تدور أحداثه حول مدرس 
التاريخ )عيســى( االنســان البسيط المسالم، 
)ونيســة(  المريضــة  والدتــه  مــع  يعيــش 

واخوته )حمزة، صديق، صفية، قمر( والذي 
تحمــل مســؤوليتهم جميعًا بعــد وفاة والده 
حيــث تبــدأ معاناتــه. بطولــة: أحمــد الســقا، 

محمد ممدوح، مي عمر.

أنا عندي نص:

مسلســل درامــي تدور أحداثه حول أســماء 
آنســة فــي الســتينات مــن عمرها بيــن ثالث 
أخوة تعيش مضطرة في شــقة بسيطة بعد 
وفــاة والدها.هــي شــخصية متفائلــة تعمــل 
كأمينــة مكتبــة فــي أحــد المناطــق، تعشــق 
ولكــن  النصــوص  كتابــة  الكتابــة خصوصــًا 
دون وجــود مــن يتبناهــا، حتــى يســاعدها 
أخيهــا خالــد، ومــن هنــا تبــدأ قصــة كفاحهــا 
لتصــل إلــى النجــاح. بطولــة ســعاد عبــدهللا 

ونخبة من فناني الخليج.

زحل:

“مسلسل خیالي تتم أحداثــة الغیر معقولة 
بین  یخلط  عالم  وهو  آخر،  كوكب  في 
حلقة  كل  تتنــاول  والمســتقبل،  الماضي 

طرح قصة دراميــة قد تكون مرعبة أحیانا 
أرعب  طالما  الــذي  التكنولوجیا  لوجود 
االنســان، ومواضيــع داكنــة تمــس األخــالق 

والمبادئ في المجتمع”.

حالتنا حالة 2:

“مسلســل كوميــدي يطــرح مواضيع جديدة 
ومختلفــة بشــكل خــارج عــن المألــوف فــي 
قالــب كوميــدي وذلــك عبــر حبكــة دراميــة 
جديــده يؤديهــا نخبــة مــن نجوم السوشــل 

ميديا وضيوف من التلفزيون”.

بالني زماني:

مسلســل كوميــدي منوع يقــوم برصد 3 
فترات زمنية تتضمن فترة االربعينيات 
والســبعينيات، وسيســلط الضــوء علــى 
بعــض القضايا االجتماعيــة المهمة التي 
لم يتم التطرق لها من قبل في المجتمع 
كوميــدي.  بشــكل  وطرحهــا  الكويتــي 
بطولــة حســن البــالم ونخبــة مــن فناني 

الكويت.

يال نسوق:

“مــا الــذي يمكــن أن يواجــه امــرأة ســعودية 
قيــادة  تعليــم  مدرســة  تفتــح  أن  تقــرر 
المواقــف  وماهــي  للنســاء  الســيارات 
تحــدث  أن  الممكــن  مــن  التــي  الكوميديــة 

داخل أول مدرسة تعليم !
مــن هنــا تبدأ أحداث مسلســل “” يال نســوق 
“” من خالل المواقف الدرامية والكوميدية 
المديــرة  بيــن  المدرســة  داخــل  والســاخرة 
الســعودية والمدرســات المصريــات الالتــي 
الالتــي  الطالبــات  لتعليــم  اســتقدامهم  تــم 

يمثلن شرائح المجتمع السعودي.

مسلسل حالتنا حالةبالني زماني

برنامج ال تقولهامسلسل اختراقمسلسل والد الغالبة



تعد آالم المعدة من أكثر األمراض واالضطرابات شــيوعًا بســبب األكل بســرعة كبيرة 
واســتهالك كميــات كبيــرة مــن الكربوهيــدرات عند اإلفطــار مما ينتج عنــه انتفاخات 
وبعــض اآلالم المعويــة، لهــذا يفضــل التخطيــط عنــد البــدء بــأول وجبــة والتأكــد من 
انتقاء األطعمة الخفيفة مثل التمر والشــوربة للحفاظ على نســبة الســوائل بالجســم 

والشعور بالنشاط واالبتعاد عن الخمول بسبب الفرط في األكل.
كما يؤكد األخصائيون ضرورة تناول وجبة الســحور وتأخير وقت تناولها إلى فترة 
اإلمســاك وعــدم تخطيهــا خاصــة خالل المواســم الصيفيــة لتجنب الجفــاف والتعب 
خــالل النهــار. إضافة إلى شــرب كميــات كافية من الماء بين فترة اإلفطار والســحور 
واالبتعــاد عــن األطعمــة المالحــة والمشــروبات التــي تحتــوي علــى نســب عاليــة مــن 
الكافييــن. كمــا ينصــح باالبتعــاد أو التقليل مــن األطعمة الدهنية لتجنــب اضطرابات 
الجهــاز الهضمــي وزيــادة الــوزن خصوصــًا عنــد تحضيــر األطعمــة، أمــا خــالل وجبــة 
الســحور فمــن المستحســن اختيــار البروتينــات والكربوهيــدرات المعقــدة والفواكــه 

لإلحساس بالشبع لفترة أطول مع التمتع بصحة جيدة خالل فترة الصيام.
وبالنسبة لمرضى السكري، فإنه قد يؤدي االستهالك الكبير من كميات الكربوهيدرات 
البســيطة من الخبز واألرز األبيض والســكريات المضافة إلى ارتفاع ســريع في نسبة 
الســكر بالــدم لمرضــى الســكري وبعض من المشــاكل الصحيــة، لذا ينصــح بتقليلها أو 
استبدالها بالحبوب الكاملة لضمان صحة المريض، كما ينصح بشرب حساء الخضار 
والبــدء بثــالث تمــرات عند الفطــور للحفاظ على نســبة الجلوكوز في الــدم والتحكم 
فــي الشــهية أثنــاء الوجبــات الرئيســة. أن اإلفــراط فــي األكل خالل شــهر رمضان قد 
يمنع الشخص من تطوير نمط حياته ويجعلها أكثر صحة. لذا يفضل أن يتم اختيار 
الوجبــات الصحية واســتبدال األطعمة الضارة بغيرهــا من البدائل النافعة مع مراعاة 
النشــاط البدنــي والرياضــي لضمــان حيــاة أكثر صحة وســعادة. واإلفــراط في تناول 
الطعام والشراب يتعارض مع مبدأ الصيام، حيث يؤدي عدم االلتزام بتناول كميات 
معتدلــة مــن الطعام إلى زيادة الوزن، وتفاقم األمراض المتصلة بالســمنة مثل مرض 
الســكري وأمراض القلب والشــرايين، ومن فوائد الصيام أنه يســاعدنا على الوصول 
إلــى نمــط حيــاة صحي. ويفضــل اإلفطار على ثالث تمرات، ونصــف كوب من عصير 
البرتقال، وكوب من شوربة الخضار، وهذا كفيل برفع مستوى الجلوكوز إلى مستواه 
الطبيعي كما سيساعد في التحكم بشهية األكل أثناء تناولك لوجبة اإلفطار الرئيسة.

tariq_albahhar

أثــار حــذف مشــهد زيــارة الفنانة ســعاد عبــدهللا لوالديهــا المتوفين فــي المقبرتين 
الســنية والجعفريــة فــي مسلســل “أنــا عنــدي نــص” اســتياء الكثيرين عبر وســائل 
التواصل االجتماعي، كونه ال يســيء ألحد بل يؤكد على وحدة المجتمع الكويتي 
بكافــة طوائفــه ومــدى التســامح الــذي جمع أهــل الكويــت الذين تربطهــم عالقات 

نسب ومصاهرة.

الــذي  هــو  وحــده  المشــهد  هــذا  يكــن  ولــم   
بــل حذفــت الرقابــة مشــهدا لزيــارة  ُحــذف، 
ســعاد عبــدهللا لجارتهــا حيث تعتنــق الديانة 
المســيحية، ودل علــى ذلــك صــورة للعــذراء 
مريــم، فــي حيــن كان الهدف من هــذا الطرح 
تقديم صورة للتســامح مع األديان وكيف أن 
المجتمــع الكويتــي لديــه مســاحة كبيــرة مــن 
هــذا التســامح. وقــد أصــدرت وزارة اإلعــالم 

بيانــا أوضحــت مــن خالله أن حذف المشــهد 
جاء من باب مراعاة األعراف الدينية وما قد 

يثيره من مفاهيم خاطئة لدى البعض.
 مــن جانبهــا لــم ترغــب الفنانة ســعاد عبدهللا 
األمــر  تاركــة  الموضــوع  علــى  التعليــق  فــي 
العمــل  مــع  التعاطــي  مســألة  فــي  للجمهــور 
عمومــا والــذي يتنــاول العديــد مــن القضايــا 

االجتماعية.

حذف مشاهد من مسلسل “أنا عندي نص”

بمناســبة قــدوم شــهر رمضــان المبــارك طــرح الفنان الشــاب 
دعيج الدوســري أنشــودة بعنوان “طوق النجاة” من كلمات 
محمــد  ومكســاج  الســطيحي  عيســى  وتوزيــع  الشــامخ، 
القاســمي والتلحيــن للدوســري وتبث األنشــودة على موقع 

اسمريكا ساوند.
الدوســري..أبارك لجمهــوري  الفنــان  قــال  المناســبة  وبهــذه 
وللشــعب البحريني قدوم شــهر رمضان المبــارك، أعاده هللا 
علينــا بالخيــر والبركة. أما عــن جديدي “ طوق النجاة” فهي 
أنشــودة خاصة بشهر رمضان، حيث احرص في هذا الشهر 
الفضيل بطرح أعماال تتناسب وروحانيته وأجوائه، متمنيا 
أن يكون العمل مقبوال عند المستمعين، كما اشكر جميع من 
شارك في العمل، وال سيما موقع “ أسمريكا ساوند” المنصة 

التي ننطلق منها كمطربين شباب.

“ طوق النجاة” أنشودة 
دينية للدوسري

علــى  كاكولــي  علــي  الفنــان  يطــل 
“ال  مسلســل  خــالل  مــن  الجمهــور، 
موســيقى فــي األحمدي”، الذي يشــهد 
األربعينيــات  حقبتــي  إلــى  عــودة 
والخمسينيات، وصوال إلى سبعينيات 
الكويــت  فــي  الماضــي،  القــرن 
والســعودية وُعمان. ويجســد كاكولي 
عليهــا  يراهــن  شــخصية  العمــل  فــي 
كثيرا، الســيما في ظــل ثراء األحداث 
التــي خطتهــا الكاتبــة منــى الشــمري، 
ورؤية المخرج محمد دحام الشمري.

ويرصــد العمــل حيــاة عــدة أســر فــي 
شــخصية  علــى  مضيئــا  الزمــن،  ذلــك 
“عضيبــان” وهــو رجــل كويتــي تعــود 
أصولــه للقصيــم فــي الســعودية، وهو 
صاحــب مكانــة كبيــرة فــي المجتمــع، 
ولديــه ابــن وحيــد هــو “حمــد”، الــذي 
يعمــل فــي حقــول النفــط باألحمــدي، 
ويتــزوج مرتيــن، األولــى تعــد زواجــا 
مــن  والثانــي  حصــة،  مــن  تقليديــا 

الجليلــة، وهــي ابنــة المهنــدس الــذي 
مــوازاة  فــي  ذلــك  كل  معــه.  يعمــل 
حكايــات متشــابكة تحمــل الكثيــر من 

التشويق
ببشــرة  العمــل  فــي  كاكولــي  ويظهــر 
ســمراء، تحاكــي الشــخصية، ويقــول 
إن “هــذا الشــكل ليــس مصادفة، بل له 
دور أساســي ضمــن الســياق الدرامــي 
العمــل  أن  إلــى  مشــيرا  لألحــداث”، 

يتنــاول االختــالف والخالفــات التــي 
يســببها هــذا األمــر، من خــالل قصص 
مرحلــة  فــي  بالعمــل  تحصــل  حــب 
السبعينيات، وهي بالمناسبة تبدأ منذ 
األربعينيات، لكن شــخصيتي الدكتور 
مرحلــة  ضمــن  فقــط  تظهــر  ســيف 
عــن  كاكولــي  وأعــرب  الســبعينيات، 
سعادته بالتعاون األول له مع المخرج 

محمد دحام الشمري.

ــنــات ــعــي ــســب ــي مـــرحـــلـــة ال ــ ــب ف ــ قـــصـــص ح
كاكولي في “ال موسيقى في األحمدي”

علي حسين

محرر مسافات

صحتك مع الصوم

آالم المعدة بعد اإلفطار

مــع حلــول شــهر رمضــان المبــارك، ومــن المتعــارف فــي هــذا الشــهر الكريــم أن تكثر 
األعمال التلفزيونية التي يقوم فيها الفنانون بأداء أدوار في الغالب ما تكون بعيدة 
عن شخصياتهم الحقيقية، إذ يجسدون أدوارا أخرى عديدة، وفي العادة تدور في 
ذهــن المشــاهد تســاؤالت عن حياتهم الطبيعيــة وكيف يقضون أيامهم، اســتطلعت 
“مســافات البــالد“ مــع بعــض الفنانين البحرينييــن للتعرف على حياتهــم اليومية في 
شــهر رمضان الكريم وعن كيفية قضاء الشــهر الكريم وما طقوســهم الخاصة التي 
يتبعونهــا خــالل الشــهر الفضيــل ومــا البرامج المفضلــة لهم بعيدا عن أجــواء العمل 
والروتين باقي أشــهر الســنة، وهل كانت جديدة أم أنها اتت تواصال لعادات قديمة 

تأصلت في وجدانهم واستمروا في تأديتها على مّر السنوات الماضية. 

يعبــر الفنــان البحرينــي المتميــز خالــد الرويعــي 
عن ذلك بقوله “بالنســبة لي شهر رمضان الكريم 
اعتبره شهر للراحة والهدوء والسكينة والعبادة 
وعــادة مــا اكــون فيــه بعيــدا عــن زحمــة العمــل 
واالزعــاج  الســنة  طــول  الروتينيــة  واالجــواء 
للعبــادة والدعــاء  البــال والتفــرغ  بهــدف راحــة 
جميلــة،  روحانيــة  باجــواء  القــران  وقــراءة 
وبالنســبة لنا كممثليــن بحرينيين عادة ما تكون 
لنــا اجــواء عائليــة خاصــة وقليــل ما يتســنى لنا 

ذلــك خــالل باقــي اشــهر الســنة بحيــث نتجمــع 
مــع األهــل علــى وجبــات االفطــار التــي تتميــز 
بــاألكالت الرمضانيــة اللذيذة التــي تحمل طابعا 
خاصــا ومميــزا مثــل الهريــس واللقيمــات بحكم 
ارتباطهم بالشهر الفضيل لما لهم من لذة وطابع 
خــاص فــي رمضــان، والجميل في ايــام رمضان 
ان له طابع اجتماعي خاص ومميز بحيث تكون 
لنا جلسات خاصة مع لألصدقاء في المساء بعد 

االفطار بهدف التجمع”.

الفنان المبدع خالد الرويعي

المكونات:
  4 ملعقة صغيرة من الخميرة 

  3 مالعق كبيرة من السكر األبيض

  كوب ماء دافئ 

  3 مالعق كبيرة من زبدة الخضار مذابة

  ملعقة طعام ملح

  6 كوب طحين جميع االستعماالت 

الخطوات
  في وعاء كبير، أذيبي الخميرة والسكر في الماء 

الدافئ. أضيفي إليه الزبد والملح وكأسين من 

الدقيق.

  أضيفي الدقيق المتبقي نصف كوب في وقت 

واحد، اعجني جيًدا بعد كل إضافة. عندما يتم 

سحب العجينة مًعا، أديريها على سطح دقيق برفق 

واعجني حتى تصبح ناعمة ومرنة حوالي 8 دقائق.

  انقلي العجين إلى وعاء مع مسح العجين بالزيت 

من كل جهة. غطيها بقطعة قماش مبللة واتركيها 

في مكان دافئ حتى تتضاعف في الحجم، حوالي 

ساعة واحدة.

  ضعي العجينة على سطح دقيق. قّسمي العجينة 

إلى قطعتين متساويتين وشكليهما إلى أرغفة. 

ضعي الرغيف في صينية رغيف مدهونة بخفة. 

غطي األرغفة بقطعة قماش مبللة واتركيها ترتفع 

إلى أن يتضاعف حجمها، حوالي 40 دقيقة.

  سخني الفرن إلى 425 درجة فهرنهايت )220 

درجة مئوية(.

  اخبزي على 375 درجة فهرنهايت )190 درجة 

مئوية( لمدة 30 دقيقة أو حتى يصبح لونها بنًيا 

ذهبًيا وأسفل الرغيف يبدو مجوًفا.

مطبخ

مع الشيف
 فجر المنصوري

خبز أبيض “التوست”
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بائع سعودي يعرض فوانيس رمضانية في 
مدينة جدة )أ ف ب(

فصلــت هيئــة اإلذاعــة البريطانية )بي بي ســي( أحــد مذيعيها، بعدما نشــر صورة 
على “تويتر” لقرد يرتدي مالبس، وعليها تعليق “الطفل الملكي يغادر المستشفى”، 

في إشارة إلى مولود األمير هاري وميغان ميركل.
 وأوردت الهيئــة خبــر إنهــاء الخدمــة، كمــا كتــب المذيــع دانــي بيكــر الــذي يعمــل 
فــي إذاعــة “بــي بــي ســي 5” علــى “تويتــر”: “فصلــت للتو مــن العمل”. ونشــر بيكر 
صــورة قديمــة لرجــل وامــرأة وبينهما قرد يمســك بيد كل منهما، مــع تعليقه الذي 
اعتبــر مهيًنــا. وكانــت ميغان، زوجــة األمير هاري، وضعت مولودها في الســاعات 
األولــى مــن يــوم اإلثنيــن، وهو ذكر أطلــق عليه الزوجان اســم “آرتشــي”، وأصبح 
ا، ويتمتع بمكانة بارزة في تاريخ الملكية  الطفــل الملكــي أول طفــل مختلط عرقيًّ
البريطانيــة الحديــث. وكان األميــر هــاري وزوجتــه ميغــان قــاال فــي حســابهما 
علــى “إنســتغرام”، إنهمــا أطلقــا علــى مولودهمــا الجديــد اســم آرتشــي هاريســون 
ماونتباتن-وندسور. جاء ذلك، بعد ساعات من ظهور األمير هاري بصحبة ميغان 
أمام مجموعة من الصحافيين، األربعاء، ليقدما مولودهما الجديد للعالم، ووصًفا 

وصول الرضيع بأنه “سحر”.

“بي بي سي” تفصل مذيًعا 
شّبه المولود الملكي بالقرد

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

في فرنسا... تسجيل 15 خروًفا في مدرسة ابتدائية
اضطــّرت مدرســة ابتدائيــة فــي فرنســا 
إلــى اتخــاذ إجراء غريب، بتســجيل 15 
فــي  الدراســية،  الصفــوف  فــي  خروًفــا 
محاولــة إلنقــاذ الفصــول قليلــة الطالب 

المعرضة لإلغالق.
 وحســب موقــع “ســكاي نيــوز”، أبلغــت 
بيليــدون،  إن  كريتــس  فــي  الســلطات 
وهي بلدة صغيرة يقل عدد سكانها عن 
4 آالف شــخص قــرب مــن جبــال األلب، 
مدرســة جول فيري بأنها ســتضطر إلى 
تقليص دروسها، بسبب انخفاض أعداد 

التالميذ.
تســجل  لــم  الجــدد،  الملتحقيــن  وقبــل 
المدرسة سوى 261 طفالً، بينما انضمت 
إليهــم اآلن مجموعــة مــن الخــراف، في 
خطــوة رمزيــة لمعالجة ما وصفه اآلباء 

بـ”الموقف البائس”.
وبصحبة كلبــه، اصطحب راعي مزرعة 
محلي يدعى ميشــيل غيرارد، التالميذ 
الجدد إلى المدرســة، لتســجيلهم رسميا 

بشهادات ميالدهم.
وقالــت وليــة األمــر غايل الفــال، إحدى 

لصحيفــة   ، المبــادرة  هــذه  اقتــرح  مــن 
“لــو باريزيان”: “لألســف، أصبــح التعليم 
واآلن،  فقــط.  أعــداد  مجــرد  الوطنــي 
ومــع هذه الزيادة في األعداد، نحن في 
ا  حالــة جيــدة”. وتحتوي المدرســة حاليًّ
علــى 11 فصالً، وتعارض الفال اقتراًحا 
لتقليصهــا إلــى 10، ألن ذلــك يعنــي أن 
متوســط عــدد الطــالب فــي كل فصــل 

سيرتفع من 24 إلى 26 تلميًذا.

وهذه الزيادة ستتجاوز الحد الذي وعد 
ماكــرون  إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس 

بفرضه كجزء من سياسته التعليمية.

وأعلن العمدة المحلي جان لويس  «
ماريت دعمه للحملة، من خالل 
ا بتعليم الخراف،  االعتراف رسميًّ

ا  بينما بدا األطفال متحمسين جدًّ
للقاء زمالء الدراسة الجدد.

فــي واقعــة نــادرة وطريفــة، خطفــت 
بعدمــا  رادار،  جهــاز  انتبــاه  حمامــة 
تجاوزهــا الســرعة المســموح بهــا فــي 
منطقــة ســكنية بوالية شــمال الراين-
فيهــا  يســمح  ال  األلمانيــة،  وســتفاليا 

بسير المركبات على سرعات عالية.
ووفــق ما ذكــرت صحيفة “ديلي ميل” 
البريطانيــة، فإن الــرادار التقط الطائر 
بمدينــة  الســرعة  فــي حــي منخفــض 
بعدمــا  وذلــك  األلمانيــة،  بوخولــت 

تجاوز حدود السرعة المسموح بها.
ووفًقا لســلطات المدينة، فإن الحمامة 
كانــت تطيــر بســرعة 45 كيلومتًرا في 
الســاعة )28 ميــال فــي الســاعة(، فــي 
شــارع ُيسمح فيه فقط بـ30 كيلومتًرا 

في الساعة )18.6 ميل في الساعة(.
وقالت الشرطة في تعليق  «

طريف، إن الحمامة “لم تعر 
اهتماًما للقوانين األلمانية”، 

مشيرة إلى أنها “ستواجه غرامة 
قدرها 25 يورو”.

تغريم “حمامة” 
تجاوزت السرعة 

القانونية

أظهــرت نتائــج غيــر رســمية لتصويت في 
دنفــر، أنها ســتصبح أولى المدن األميركية 
التي تجيز مخدر الفطر الســحري المسبب 
للهلوســة. ودعــا التصويــت دنفــر عاصمــة 
واليــة كولورادو، إلى إنهاء فرض عقوبات 
جنائيــة علــى من هم 21 عاًما فأكثر بتهمة 
تعاطــي أو حيــازة مخــدر “السيلوســيبين” 
الذي يعرف على نطاق واســع باســم الفطر 
الســحري. وســتقر لجنــة في دنفــر النتائج 
يــوم 16 مايــو، لكن اإلحصــاء النهائي على 
موقعهــا الرســمي أشــار إلــى أن 50.56 % 

من الناخبين يوافقون على األمر.

وقالت جماعة “ديكريمينااليز  «
دنفر” التي قادت جهود إجراء هذا 

التصويت، إن “السيلوسيبين” 
له العديد من الفوائد الطبية، 
إذ اتضح أنه يحد من االكتئاب 

والتوتر ويساعد في العالج من 
إدمان التبغ والكحول والمواد 

األفيونية، وكذلك يخفف أعراض 
اضطراب ما بعد الصدمة.

ــة  ــ ــي ــ ــان ــ ــاب ــ ــة ي ــفــ ــ ــي ــحــ نــــقــــلــــت صــ
القطار  ســرعــة  أن  “إيــومــيــوري”، 
الجديد “ألفا-إكس” تبلغ 360 كم 

في الساعة.
الصحيفــة  بيانــات  وحســب 
األســرع  القطــار  هــذا  ســيكون 
فــي البــالد، بعــد القطــارات التــي 
وســرعتها  شينكانســن  طورتهــا 

320 كم في الساعة.
الســكك  شــركة  وســتتطلق 
القطــار   ”JR East“ الحديديــة 
مرتين في األسبوع بين محطتين 

سينداي وشين أوموري. 

ويتميز القطار بهيكل فضي  «
اللون، وخطين أخضرين 

يمتدان على طول القطار، 
من حرف “x”. وستعمل مثل 

هذه القطارات عام 2030 بين 
المناطق الشمالية الشرقية 

في جزيرة هونشو وهوكايدو.

مدينة أميركية 
نحو إجازة “الفطر 

السحري”

اليابان تعرض 
أسرع قطار في 

العالم
بينما كان الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي يتحدث أمام جمع انتخابي، باغته ضيف 

مفاجئ وغير مرغوب به.

فأثنــاء كلمتــه، تســلق صرصــور كبيــر كتف 
يظهــر  لــم  بينمــا  للجــدل،  المثيــر  الرئيــس 
األخيــر أي انزعــاج، بل أطلــق مزحة واتهم 

المعارضة بإرسال الحشرة.
وأظهر مقطع فيديو الصرصور وهو يصعد 
إلــى كتــف دوتيرتي األيســر خــالل التجمع 
الذي نظم في إقليم بوهول وسط الفلبين، 

ليصادق على مرشحي مجلس الشيوخ.

إلبعــاد  للرئيــس  مســاعدة  وســارعت 
الصرصور عن كتفه، إال أنه نزل إلى مقدمة 
قميصــه. وعندما تنبه دوتيرتــي )74 عاًما( 
إلــى وجــود الصرصــور بحركــة مســاعدته 

المضطربة، أزاحه بعيًدا.
بعد ذلك، ضرب األرض بقدمه، ومزح قائالً 
إن “الحــزب الليبرالــي المعــارض ربمــا هــو 

الذي أطلق الصرصور”.

“صرصور المعارضة” يتسلق كتف الرئيس الفلبيني

وقال مفجًرا ضحكات الحاضرين “إنه ليبرالي بكل تأكيد”، وأكمل بعدها بقية خطابه الذي استمر ساعتين

أمـيـر الـهيبـة
ــر الــهــيــبــة ــيـ ــب عــلــى لــســانــي أمـ ــتـ اكـ

ــه ــب ــي ــط ــت الـــمـــرجـــلـــة وال ــويـ شــــــّرف كـ

ــى ــرب ــي عــــــــادٍة تــنــضــح أواصــــــــر ق ــ ف

ــه  ــب ــي ــرت ت طــــّيــــٍب  راٍس  ــب  ــيـ طـ مــــن 

ــة )بـــوعـــلـــي( الــمــتــفــّرد ــف ــي ــل ــذا خ ــ هـ

ــلـــي يــعــجــبــك تــهــذيــبــه  ــه الـ ــم ــل فـــي س

ــان الــمــاضــي ــزمـ ســــــــلـــــٍم أصــيــل مـــن الـ

ــه ــب ــري ــع ــٍم واضــــــــٍح ت ــلـ ــسـ مــــا هــــو بـ

الــعــامــر ــاح  ــبـ ــصـ الـ ديـــــــوان  دار  ــي  ــ ف

ــه ــب ــدت تــوجــي ــ ــاه ــ ــاس مــثــلــي ش ــ ــن ــ ال

ــٍة وعـــبـــاده ــ ــمـ ــ ــر ورحـ ــيـ ــر خـ ــهـ ــي شـ ــ ف

ــه ــب ــد بــتــرحــي ــ ــم ــ صـــافـــح صـــبـــاح األح

ــا غـــيـــره  ــ ــدي مـ ــ ــّيـ ــ هــــــذا خـــلـــيـــفـــة سـ

ــدي تــــــدري بــه ــ ــّي ــ ــم س ــ ــواص ــ ــع ــ ــل ال ــ ك

ــر  ــاه ــط ــت ال ــويـ ــكـ ــراب الـ ــ ــت ــ يـــشـــتـــاق ل

ــاح األحــــمــــد وتــقــريــبــه  ــ ــب ــ وخـــــــوة ص

ــل والـــتـــراحـــم واجـــب ــواصـ ــتـ حــيــث الـ

ــه ـــ ــب ــوي ــص ســــّنــــة نــــبــــيٍّ ســـــّرنـــــا ت

ــورة ــد صـ ــاي ــص ــق ــض ال ــع ــن ب تــغــنــيــك عـ

ــه ـــ ــب ــري ــس ت ــٍد  ــ ــّم ــ ــع ــ ــت ــ م ــر  ــ ــب ــ خ وإال 

ــت وشــعــبــهــا الــمــتــبــاهــي ــوي ــك ــا ال شــفــن

ــه  ــب ــدري ــك ت ــب ــج ــع ــي ي ــلـ ــة الـ ــّلـ ــي طـ ــ ف

ــة ــّيـ ــومـ ــقـ الـ ثــــــــروة  واهلل  ــي  ــ حـ ــا  ــ يـ

ــه  ــب ــي ــرك ــت ال ســـامـــي  اهلل  ـــك  لـ الـــلـــي 

األّول ــة  ــف ــي ــل خ ــج  ــه ــن م عـــلـــى  الـــلـــي 

ــه ــ ــب ــ ــك وري ــ ــ الــــلــــي بـــــال شــــــــرٍح وشـ

ــة ــ ــي مـــســـيـــرة أّم ــ ــم ف ــ ــاه ــ أســـهـــم وس

ــح وتــنــصــيــبـــــه  ــاتـ ــفـ ــار الـ ــتـــصـ مـــثـــل انـ

ــه ــول ــع ف ــت  ــ ــدم ــ ع ال  خـــلـــيـــفـــة  هــــــذا 

ــل األمــــــم تــأديــبــه  ــ ــلـــى ك يـــفـــرض عـ

ــوه لــلــتــقــارب ســــــــاعـــــي ــمـ ــي سـ ــف ــك ي

ــا غـــيـــره الـــلـــي يــعــجــبــك تــوضــيــبـــــه  ــ وم

ــل كــويــتـــــي ــ ــارة تـــهـــم ك ــ ــزيـ ــ ــذي الـ ــ هـ

ــة تــجــيــبــه ــيـ ــلـ ــوائـ ــا الـ ــن ــي ــل والــــلــــي ع

ــي ــن ــري ــح ــي انـــــي بـــالـــفـــخـــر ب ــن ــي ــف ــك ي

تجنيبـه  ــرب  ــعـ الـ كـــويـــت  ــن  عـ ــي  لـ وال 

ــوٍف نـــــادر ــ ــس ــ ــل ــ ــي ــ أتــــبــــع أمـــــيـــــٍر ف

ــه ــب ــي ــأل ــي ت ــغ ــت ــب ــي ي ــ ــل ــ مــــا يـــتـــبـــع ال

ــد ــمـ ــاح األحـ ــ ــب ــ ــة يــــا ص ــف ــي ــل  هـــــذا خ

ــٍر تــنــقــيــبــه  ــ ــابـ ــ ــي خـ ــ ــل ــ ــدك ال ــيـ ــضـ عـ

ــامـــع عـــــن كـــــل مــــجــــٍد وائــــــلــــــٍي جـ

ــن أهــــل الــطــيــبــه ــيـ بــيــن الــمــنــامــة وبـ

قصيدة مرفوعة إلى صاحب السمو الملكي األمير 

خليفة بن سلمان آل خليفة 
رئيس الوزراء حفظه اهلل ورعاه 

بمناسبة زيارة سموه إلى دولة الكويت الشقيقة

شاعركم: سلمان بن حمد بن علي آل خليفة

فصل مذيع شّبه المولود الملكي بالقرد

ا على 11 فصاًل تحتوي المدرسة حاليًّ
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