
البركــة  مجموعــة  حققــت 
المصرفيــة ربًحــا صافًيا عائًدا 
قــدره  المجموعــة  لمســاهمي 
الربــع  فــي  دوالر  مليــون   24
األول مــن العــام 2019، بينمــا 
بلغ مجموع صافي الدخل 41 

مليون دوالر.

ألف دينارمليون دوالرمليون دوالر
248.6779

المنامة - سوليدرتي البحرينالمنامة - اإلثمار القابضةالمنامة - مجموعة البركة

القابضــة،  اإلثمــار  شــركة  ســجلت 
صافــي ربــح بلــغ 8.62 مليون دوالر 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 
مارس 2019، أي بزيادة نســبتها 79 
% فيمــا حقــق بنــك اإلثمــار صافــي 
ربــح بلــغ 2.80 مليــون دينــار للربــع 

األول 2019.

أرباًحــا  البحريــن  “ســوليدرتي”  حققــت 
صافيــة فــي محفظــة المســاهمين بلغــت 
أشــهر  الثالثــة  خــالل  دينــار  ألــف   725
مقابــل   2019 مــارس   31 فــي  المنتهيــة 
صافــي أربــاح بلغــت 564 ألــف دينــار عن 
الفتــرة المماثلــة 2018، مــا يمثــل زيــادة 

بنسبة 29 %.

أربــاح “سوليدرتـي” بالربــع األولأرباح “اإلثمار القابضة” بالربع األولأربـــــاح “البركــــة” بالربـــع األول

أكد رئيس لجنة الشــؤون المالية واالقتصادية علي إســحاقي أن التعديالت على مشــروع قانون الميزانية العامة للدولة للســنتين 
الماليتين 2019 و2020 ضمنت ثبات أسعار الوقود العادي خالل العامين.

وبّيــن إســحاقي لـ “البــالد” أن لجنة إعادة 
هيكلــة الدعــم تشــكلت بمرســوم ملكــي، 
ولــم يقرر بعد آلية إعادة تشــكيل اللجنة، 
التي ســتعمل على إعادة توزيع الميزانية 
المخصصــة لقطــاع الحمايــة االجتماعية 

والبالغة 435 مليون دينار.
وشــملت أبرز التعديــالت تخصيص مبلغ 
49 مليونــا و90 ألــف دينــار عــن الســنتين 
الماليتيــن لدعــم المنتجــات النفطيــة في 

السوق المحلية.
العامــة  اإليــرادات  التعديــالت  ورفعــت 

إلــى 5.7 مليار دينــار، بمعدل زيادة بلغت 
التقديــرات  عــن  دينــار  مليــون   143.8

األولية للموازنة.
مبلغــا  المعدلــة  الميزانيــة  وخصصــت 
دينــار  ألــف  و800  مليونــا   112 وقــدره 
إيــرادات عوائــد الشــركة القابضــة للنفــط 

والغاز.
وشــملت التعديالت حذف إيــرادات عدد 
الميزانيــة  تقديــرات  مــن  الجهــات  مــن 
والمتمثلــة فــي وزارة الماليــة واالقتصــاد 
المدنيــة  الخدمــة  وديــوان  الوطنــي 

والمجلس األعلى للقضاء.
وطالــت التعديالت رفع مســاهمة شــركة 
وزارة  ومســاهمة  القابضــة  ممتلــكات 
رفــع  تــم  إذ  الشــباب والرياضــة،  شــؤون 
حصة مســاهمة ممتلــكات من 40 إلى 60 
مليون دينار، وزيادة حصة وزارة شؤون 
الشــباب والرياضة من 5100 دينار إلى 3 
مالييــن و500 ألف دينار. ووافق مجلس 
الشــورى أمــس بعــد نقاش ســاعتين على 
قانون الميزانية العامة، مصوتا باإلجماع 

على المشروع.

الفصلــي  التقريــر االقتصــادي  الوطنــي  الماليــة واالقتصــاد  نشــرت وزارة 
لمملكــة البحريــن للربــع األول مــن العــام الجــاري، عبــر موقعهــا اإللكتروني 
أمــس، إذ تنــاول التقرير أحدث البيانات والمؤشــرات االقتصادية المتعلقة 
بمختلــف جوانــب االقتصاد في المملكة، والتوقعات االقتصادية للســنوات 
العالمــي واإلقليمــي علــى  تأثيــر االقتصــاد  التقريــر  المقبلــة، كمــا وشــمل 
االقتصاد المحلي. وتشير البيانات إلى أن االقتصاد البحريني واصل نموه 
اإليجابــي فــي العــام 2018، إذا بلــغ نمــو إجمالــي الناتج المحلــي الحقيقي 
نسبة 1.8 % مدفوعا بنمو القطاع غير النفطي والتي بلغت نسبته 2.5 %. 
وبين التقرير أنه من المتوقع أن تصل نسبة نمو الناتج المحلي 2.3 % في 

العام الجاري، وما نسبته 2.7 % في العام 2020.
وأوضــح التقريــر أن القطاعــات نمت غير النفطية بشــكل ملحوظ بمعدل 
ســنوي وصــل نســبته إلــى 3.2 %، متفوقــة بذلك على معــدالت النمو في 
الربــع األول حتــى الربــع الثالــث مــن العــام 2018 والتــي تراوحــت بيــن 2 

و2.5 %.

إدراج عوائد “النفط والغاز” بالميزانية ورفع مساهمة “ممتلكات” “الماليــة”: التوقعات تشــير إلى 2.3 % فــي العام الجاري

ال زيادة بأسعار الوقود خالل عامين نمو االقتصاد 1.8 % في 2018

استنكار خليجي لتعرض 4 سفن إماراتية للتخريب
المنامة - بنا

األعمــال  بشــدة  الخارجيــة  وزارة  أدانــت 
التخريبيــة التــي اســتهدفت ســفن شــحن 
تجاريــة مدنية بالقرب من المياه اإلقليمية 
لدولــة اإلمــارات العربية المتحدة الشــقيقة 
إمــارة  مــن  بالقــرب  عمــان،  خليــج  فــي 

وفــي  اإلقليميــة  الميــاه  ومــن  الفجيــرة 
الميــاه االقتصادية لدولــة اإلمارات العربية 
المتحدة الشقيقة، في عمل إجرامي خطير 
يهدد أمن وسالمة حركة المالحة البحرية.

لمجلــس  العــام  األميــن  اســتنكر  بينمــا 
تعــرض  الزيانــي،  عبداللطيــف  التعــاون 

الســفن لعمليــات تخريبيــة. ووصــف األمــر 
بأنــه تطــور وتصعيد خطير يعبــر عن نوايا 
ونفــذت  خططــت  التــي  للجهــات  شــريرة 
العمليات معرضة ســالمة المالحة البحرية 
فــي المنطقــة لخطــر كبيــر، ومهــددة حيــاة 
األطقــم المدنية العاملة في البواخر، داعيا 

المجتمــع الدولي والهيئات الدولية المعنية 
بالمالحة البحرية إلى ممارسة مسؤولياتها 
أطــراف  أي  لمنــع  والقانونيــة؛  السياســية 
حركــة  وســالمة  بأمــن  المســاس  تحــاول 
المالحــة البحريــة فــي المنطقــة الحيويــة 

للعالم أجمع.
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سمو رئيس الوزراء: استمرار تنمية القرى والمدن
سمو رئيس 

الوزراء مستقبال 
بقصر القضيبية 
أمس عددا من 
أفراد العائلة 

المالكة الكريمة 
والمسؤولين

المنامة - بنا

الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  أكــد 
األميــر خليفة بن ســلمان آل خليفة أن مســيرة 
لتطويــر  ومســتمرة  قائمــة  التنمــوي  العمــل 

وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين 
وتنفيــذ  البحريــن،  ومــدن  قــرى  فــي مختلــف 
مزيــد من المشــروعات التي تغطــي القطاعات 

اإلسكانية والصحية والتعليمية.
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تنفيذ مزيد من المشروعات 
اإلسكانية والصحية والتعليمية
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سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يزور مجلس عائلة كانو

القاهرة - بنا

أكــد عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملك حمد بن عيســى آل خليفة ورئيــس جمهورية 
مصــر العربية الشــقيقة عبدالفتاح السيســي أن المرحلة الراهنة التــي تمر بها المنطقة 
تتطلب تعزيز التعاون والتضامن العربي، بما يمكن األمة العربية من الحفاظ على أمن 
واســتقرار دولها ومواجهة التحديات المشــتركة القائمة، وفي مقدمتها خطر اإلرهاب 

والتطرف والتدخالت الخارجية في شؤونها الداخلية.

وكان جاللة الملك قد عقد مباحثات ثنائية 
أمــس مــع رئيــس جمهوريــة مصــر العربية 

الشقيقة بالعاصمة المصرية القاهرة.
وفــي الجلســة، جــرى اســتعراض مختلــف 
المتميــزة  الثنائيــة  العالقــات  جوانــب 
مملكــة  بيــن  اإلســتراتيجي  والتعــاون 
فــي  العربيــة  مصــر  وجمهوريــة  البحريــن 
كل المجــاالت الحيويــة، فــي ظــل حــرص 

البلدين على تعزيز هذه العالقات وتنميتها 
بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

كمــا تناولــت المباحثــات مجمــل األحــداث 
والتطــورات العربيــة واإلقليميــة والدولية 
وتبادل وجهات النظر عن عدد من القضايا 
ذات االهتمــام المشــترك، وتأكيــد بــذل كل 
الجهــود الراميــة إلى إحالل الســلم واألمن 

واالستقرار في المنطقة.

تعزيز التضامن العربي لمواجهة اإلرهاب والتدخالت الخارجية

)11()09()٠٩( جواد محمد أحمد عبدالرحيم توفيق شهاباألمير عمرو الفيصلعبدالله السعودي الشيخ صالح كامل عدنان يوسف

سيد علي المحافظة ومروة خميس   )تصوير خليل إبراهيم(

)08-٠٧(

)٠٢-٠٣(

سمو نائب جاللة الملك: إنجاز 
العديد من أهداف رؤية 2030

)06(

المنامة - بنا

)١١(

جاللة الملك يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس المصري في القاهرة

المنامة - بنا

فازت مملكة البحرين ممثلة بالمجلس األعلى 
واالمتثــال  التنفيــذ  لجنــة  بعضويــة  للبيئــة 
التفاقيــة بــازل لنقــل المخلفــات الخطــرة عبــر 
الحــدود للدورة المقبلة )2019 - 2021( ضمن 
10 أعضــاء يمثلــون مختلــف قــارات العالــم. 
بصفتــه  للبيئــة،  األعلــى  المجلــس  وســيمثل 

نقطــة االتصــال الوطنيــة التفاقيــة بــازل لنقل 
المخلفــات الخطــرة عبر الحدود، رئيس قســم 
إدارة المخلفــات باإلنابــة محمــد أمان. وفازت 
األطــراف  اجتمــاع  هامــش  علــى  بالعضويــة 
لالتفاقــات بــازل وروتردام وســتوكهولم الذي 

اختتم أخيرا في جنيف.

البحرين عضوا بلجنة تنفيذ “بازل”

)٠٢-١٤()02(
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وصل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية مصر العربية 
أمــس فــي زيــارة يلتقــي خاللهــا مــع أخيه رئيــس جمهورية مصــر العربيــة الشــقيقة عبدالفتاح 
السيســي، حيــث يجــري جاللتــه معــه مباحثــات تتنــاول عالقــات األخــوة التاريخيــة الوثيقــة 
التــي تربــط البلدين الشــقيقين، إضافة إلى بحث مســتجدات األحداث على الســاحات العربية 

واإلقليمية والدولية.

الملــك  جاللــة  مســتقبلي  مقدمــة  فــي  وكان   
أخــوه  الدولــي  القاهــرة  مطــار  وصولــه  لــدى 
رئيــس جمهورية مصر العربية، وســفير مملكة 

البحرين لدى جمهورية مصر العربية. 
وصولــه  لــدى  الجاللــة  صاحــب  وتفضــل 

بالتصريح التالي:
يطيــب لنا ونحن نصل جمهورية مصر العربية 
الشــقيقة أن نعــرب عن ســعادتنا بهــذه الزيارة، 
واعتزازنا الكبير بما يجمع بين بلدينا وشــعبينا 
تاريخيــة  أخويــة  عالقــات  مــن  الشــقيقين 

ووثيقة سنظل نفتخر ونعتز بها.
إن هذه الزيارة تأتي ضمن اللقاءات المتواصلة 
مــع أخينا فخامة الرئيس عبدالفتاح السيســي 
رئيــس جمهوريــة مصــر العربية، تأكيــدا للنهج 
الحكيم الذي تسير عليه العالقات بين البلدين 
والتباحــث  التشــاور  علــى  الدائــم  والحــرص 
المضــي  شــأنها  مــن  التــي  القضايــا  كل  حــول 
بالعالقــات الثنائيــة بيــن بلدينــا آلفــاق أرحــب، 
على المســتويات كافة وحــول القضايا العربية 
واإلقليمية ضمن مســاعينا المشتركة وجهودنا 
الرامية لتعزيز األمن واالســتقرار في المنطقة، 
ومعالجــة جميع مشــكالتها بمــا يضمن الحفاظ 

على المصالح العربية واإلسالمية.
وإننــا إذ نقــدر عاليــا الــدور المحــوري والريادي 
العمــل  تعزيــز  فــي  العربيــة  مصــر  لجمهوريــة 
القومــي  األمــن  وحمايــة  المشــترك  العربــي 
العربــي، ونصــرة قضايانــا فــي جميــع المحافل 

بمواقفهــا  واعتزازنــا  والدوليــة،  اإلقليميــة 
األخويــة المشــرفة والصلبة تجــاه بلدنا، لنؤكد 
وقوفنــا بــكل ثبات وقوة وفــي جميع الظروف 
أخينــا  بقيــادة  العربيــة  مصــر  جمهوريــة  مــع 
فخامــة الرئيــس عبدالفتــاح السيســي، داعيــن 
نعمــة  علينــا  يديــم  أن  القديــر  العلــي  المولــى 
اإلخــاء والترابــط، وأن يحفــظ مصــر وشــعبها 
من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة األمن 

واالستقرار والتقدم واالزدهار. 
وعقــد جاللة الملــك مباحثــات ثنائية أمس مع 
أخيــه رئيــس جمهورية مصر العربية الشــقيقة 

بالعاصمة المصرية القاهرة.
وأعــرب جاللــة الملــك فــي بدايــة اللقــاء عــن 
شكره وتقديره ألخيه فخامة الرئيس المصري 
علــى حفــاوة االســتقبال وكــرم الضيافــة التــي 

حظي بها جاللته والوفد المرافق.
كمــا هنــأ جاللتــه، السيســي علــى نجــاح عملية 
االســتفتاء األخير على التعديالت الدســتورية 
فئــات  جميــع  مــن  العاليــة  المشــاركة  ونســبة 

الشعب المصري.
فيما رحب السيسي بزيارة جاللة الملك لمصر، 
التــي تقــدر وتعتــز بمواقــف جاللتــه المشــرفة 
األخويــة  ومواقفهــا  البحريــن  مملكــة  ودور 
العربية األصيلة تجاه مصر وشــعبها وجهودها 

في تعزيز العمل العربي المشترك.
مختلــف  اســتعراض  جــرى  الجلســة،  وفــي 
جوانــب العالقــات الثنائية المتميــزة والتعاون 

اإلســتراتيجي بين مملكة البحرين وجمهورية 
مصــر العربية فــي كل المجــاالت الحيوية، في 
ظــل حــرص البلدين على تعزيــز هذه العالقات 

وتنميتها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.
وأعــرب جاللتــه عــن اعتــزاز مملكــة البحريــن 
بعالقاتهــا الراســخة مــع مصر الشــقيقة، مؤكدا 
التعــاون  آفــاق  دفــع  علــى  المشــترك  الحــرص 
واســتمرار التشــاور والتنســيق بشــأن التعامــل 
مع كل القضايا والتطورات في ظل ما تشــهده 

المنطقة من تحديات. 
بمــا  المصــري  الملــك والرئيــس  وأشــاد جاللــة 
تحقق في مسار العالقات البحرينية المصرية، 

والنمــاء  التطــور  مــن  مزيــد  إلــى  متطلعيــن 
واالزدهــار لهــذه العالقــات بمــا يحقــق تطلعات 

البلدين والشعبين الشقيقين.
وأعــرب صاحــب الجاللــة عن تقديــره لمواقف 
الرئيــس  بقيــادة  العربيــة  مصــر  جمهوريــة 
عبدالفتاح السيسي والداعمة لمملكة البحرين، 
وجهــوده فــي ترســيخ التعــاون المشــترك بيــن 
بجهــود  ذاتــه  الوقــت  فــي  مشــيدا  البلديــن، 
التطوير والتنمية التي تشهدها مصر في شتى 
المجــاالت بقيــادة الرئيــس والــدور التاريخــي 
للشقيقة مصر تجاه قضايا األمة وحرصها على 
صــون المصالح العربية وحماية األمن القومي 

العربي وتعزيز أســس الســالم واالســتقرار في 
المنطقــة.  وثمــن الرئيــس المصــري مــن جانبه، 
الروابــط  توثيــق  فــي  الملــك  جاللــة  جهــود 
األخويــة بيــن البلديــن والشــعبين الشــقيقين، 
مؤكــدا مــا تحظــى بــه مملكــة البحريــن قيــادًة 
وشــعبا من مكانة خاصة لدى الشعب المصري، 
ومــا تمثله عالقات البلدين من نموذج يحتذي 

به بين األشقاء العرب. 
األحــداث  مجمــل  المباحثــات  تناولــت  كمــا 
والدوليــة  واإلقليميــة  العربيــة  والتطــورات 
وتبــادل وجهــات النظــر عــن عــدد مــن القضايا 
ذات االهتمــام المشــترك، والتأكيــد علــى بــذل 

كل الجهــود الراميــة إلــى إحالل الســلم واألمن 
واالستقرار في المنطقة.

أن  المصــري  والرئيــس  الملــك  جاللــة  وأكــد 
المرحلــة الراهنة التــي تمر بها المنطقة تتطلب 
تعزيــز التعــاون والتضامــن العربــي، بمــا يمكــن 
األمــة العربية من الحفاظ على أمن واســتقرار 
دولهــا ومواجهة التحديات المشــتركة القائمة، 
والتطــرف  اإلرهــاب  خطــر  مقدمتهــا  وفــي 

والتدخالت الخارجية في شؤونها الداخلية.
وتكريمــا لصاحب الجاللــة الملك، أقام الرئيس 
المصــري مأدبــة إفطــار بمناســبة زيــارة جاللته 

إلى مصر الشقيقة.

جاللة الملك لدى وصوله وفي استقباله الرئيس المصري

القاهرة - بنا

بذل كل الجهود الرامية إلى إحالل السلـــــــــم واألمـن واالستقــرار في المنطقـــة
ــات الــخــارجــيــة ــدخ ــت ــاب وال ــ ــعــربــي لــمــواجــهــة اإلرهـ ــري: تــعــزيــز الــتــضــامــن ال ــص ــم ــس ال ــي ــرئ ــعــاهــل وال ال

منح األوسمة للمشاركين في “الواجب الخاص”
الملكي الـــحـــرس  ــد  ــائ ق رعـــايـــة  تــحــت  ــم  ــري ــك وت ــال  ــقــب اســت حــفــل 

ُأقيــم تحــت رعايــة قائــد الحــرس الملكــي ســمو اللــواء الركــن الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة مســاء أمــس فــي قاعــدة عيســى الجويــة، حفل اســتقبال وتكريــم لعدد من 
المشــاركين فــي مجموعــة قوة الواجــب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين المشــاركة 
في عملية إعادة األمل بجمهورية اليمن الشــقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة 
المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة، وأناب ســموه نائــب قائد الحــرس الملكي اللواء 

الركن حمد النعيمي الستقبال وتكريم مجموعة قوة الواجب الخاص.

الحــرس  قائــد  نائــب  ســلم  االســتقبال،  وفــي 
منحهــا  التــي  التقديريــة  األوســمة  الملكــي 
لعــدٍد  القائــد األعلــى  الملــك  الجاللــة  صاحــب 
مــن ضباط وضباط صف وأفــراد قوة الواجب 
الخــاص التابعــة لقــوة دفــاع البحريــن؛ تقديًرا 
لهم على جهودهم الوطنية المخلصة، ودورهم 
األخوي الكبير في وقوفهم إلى جانب األشقاء 

في الدفاع عن الحق، وما يتحلون به من روح 
معنويــة عاليــة، واحترافيــة، وانضبــاط ألداء 

رسالتهم السامية.
حضــر االســتقبال عــدد مــن كبــار ضبــاط قــوة 
دفــاع البحريــن، وعــدد مــن أهالي المشــاركين 
في مجموعة قوة الواجب الخاص بقوة دفاع 

البحرين.

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - بنا

دانــت وزارة الخارجيــة بشــدة األعمــال التخريبيــة التــي اســتهدفت ســفن شــحن 
تجاريــة مدنيــة بالقــرب مــن الميــاه اإلقليميــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
الشــقيقة فــي خليــج عمان، بالقرب من إمــارة الفجيرة ومن الميــاه اإلقليمية وفي 
الميــاه االقتصاديــة لدولــة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة، فــي عمل إجرامي 

خطير يهدد أمن وسالمة حركة المالحة البحرية.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة ووقوفها 
التام مع دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات 
لحمايــة أمنهــا والحفاظ علــى مصالحها، 

مشــددة علــى ضــرورة تحمــل المجتمــع 
وســالمة  لضمــان  مســؤولياته؛  الدولــي 
حركــة المالحــة البحريــة والتصــدي ألي 

تهديد لألمن والسلم الدوليين.

برعايــة ســامية مــن لــدن عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد بن عيســى آل 
خليفــة، تنظــم وزارة العــدل والشــؤون اإلســالمية واألوقــاف، والمجلــس األعلــى 
للشــؤون اإلســالمية اليوم اإلثنين الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى الرابعة 
والعشــرين لحفــظ القــرآن الكريم وتجويده وتفســيره، وذلك بعد صــالة التراويح 

بجامع مركز أحمد الفاتح اإلسالمي. 

ومن المقّرر أن يبدأ الحفل بتالوة عطرة 
القــارئ  يتلوهــا  الحكيــم  الذكــر  آي  مــن 
عبــدهللا عيســى، تليهــا كلمة الــوزارة، ثم 
تتويج الفائز بالجائزة الكبرى للمســابقة، 

يلي ذلك تكريم بقية الفائزين في فروع 
الجهــات  وتكريــم  المســابقة،  وأقســام 
المشــاركة وتوزيــع الجوائــز على أعضاء 

لجنة التحكيم.

إدانة تخريب سفن تجارية باإلمارات

العاهل يرعى ختام الجائزة الكبرى للقرآن اليوم

دفع آفاق التعاون 
واستمرار التشاور 
والتنسيق بشأن 
التعامل مع كل 

القضايا والتطورات

نقدر عاليا 
الدور المحوري 
والريادي لمصر 

في تعزيز العمل 
العربي المشترك

مجموعة البركة المصرفية )ش.م.ب.( 
القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة

31 مارس 2019 )مراجعة(

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين
ص.ب 1٨٨2 - المنامة، مملكة البحرين

)مصرف جملة إسالمي مرخص من مصرف البحرين المركزي(

صالح عبدالّله كامل
رئيس مجلس اإلدارة

عدنان أحمد يوسف
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المبينة أعاله، أستخرجت من القوائم المالية المرحلية الموحدة 
المختصرة التي روجعت من قبل السادة إرنست ويونغ - البحرين. 

هذه القوائم متوفرة بشكل متكامل على موقعنا اإللكتروني المبين أدناه.

  albaraka.com 

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

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

فرعًا700بلدًا17قـــارات٣

٣1مارس 201٩
ألف دوالر أمريكي

مدققة
31 ديسمبر 201٨

ألف دوالر أمريكي

الموجودات 
4,٩00,٣485,00٨,009نقد وأرصدة لدى البنوك 

10,162,6٩410,303,٨6٨ذمم مدينة 
2,8٩1,6072,71٨,906التمويل بالمضاربة والمشاركة 

1,768,٩٣41,770,٨33استثمارات 
٣,202,6503,067,00٨إجارة منتهية بالتمليك 

42٣,801406,564عقارات ومعدات 
612,1٣0556,050موجودات أخرى 

2٣,٩62,16423,٨31,23٨مجموع الموجودات 

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المالك
المطلوبات  

5,42٩,0815,325,924حسابات جارية للعمالء وحسابات أخرى 
1,165,1٩61,17٨,75٨مبالغ مستحقة لبنوك 
٩5٣,886976,٨91تمويالت طويلة األجل

1,0٣7,162971,310مطلوبات أخرى 
8,585,٣25٨,452,٨٨3مجموع المطلوبات 

1٣,215,71813,122,36٨حقوق حاملي حسابات االستثمار
حقوق المالك

1,242,87٩1,242,٨79رأس المال 
)9,203()٩,040(أسهم الخزينة

18,7201٨,٨29عالوة إصدار أسهم  
400,000400,000رأس المال الدائم فئة 1

171,67٣165,551احتياطات 
27,1٩031,929التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 

)٨61,313()٩28,276(تحويل عمالت أجنبية 
541,547519,5٨7أرباح مبقاة

37,2٨6-تخصيصات مقترحة
1,464,6٩٣1,545,545الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم وحاملي الصكوك

6٩6,428710,442حقوق غير مسيطرة 
2,161,1212,255,9٨7مجموع حقوق المالك

2٣,٩62,16423,٨31,23٨مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المالك 

القائمة المرحلية المختصرة الموحدة للتدفقات النقدية
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس  2019 )مراجعة(

31 مارس ٣1201٨ مارس 201٩
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 

)34,4٨7(٣40,842صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 
154,255)154,0٩2(صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة االستثمارية

)57,265()76,7٩5(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
)72,277()82,66٩(تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

)9,774(27,286صافي التغير في النقد وما في حكمه
2,٩17,7٩42,٨61,1٨2النقد وما في حكمه في 1 يناير

2,٩45,0802,٨51,40٨النقد وما في حكمه في ٣1 مارس

القائمة المرحلية المختصرة الموحدة للتغيرات في حقوق المالك 
للثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس  2019 )مراجعة(

العائد إلى حقوق 
مساهمي الشركة األم 

وحاملي الصكوك 
ألف دوالر أمريكي 

حقوق 
غير مسيطرة

ألف دوالر أمريكي

مجموع حقوق
المالك

ألف دوالر أمريكي 
1,545,545710,4422,255,٩87في 1 يناير 201٩

)٣7,286(-)٣7,286(أرباح أسهم
54-54صافي الحركة في أسهم الخزينة

1,٣881,1682,556صافي التغير في االحتياطيات األخرى
6055)5(صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

)82,670()15,707()66,٩6٣(تحويالت عمالت أجنبية
2٣,٩٩517,22141,216صافي الدخل للفترة

)12,557()12,557(-أرباح أسهم الشركات التابعة
)2,2٣5(-)2,2٣5(تخصيص الزكاة

)4,407()4,607(200التغيرات المتعلقة برأس المال الدائم فئة 1 للشركات التابعة
408408-صافي الحركة في الحقوق الغير مسيطرة

1,464,6٩٣6٩6,4282,161,121في ٣1 مارس 201٩

1,740,205770,4562,510,661في 1 يناير 201٨
 تعديل التحول نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 كما في

)151,٨37()49,177()102,660(1 يناير 201٨
1,637,545721,2792,35٨,٨24رصيد معاد عرضه كما في 1 يناير 201٨

)24,134(-)24,134(أرباح أسهم
---أسهم منحة صادرة

)54(-)54(صافي الحركة في أسهم الخزينة
1,7697302,499صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة

)70,46٨()21,696()4٨,772(تحويالت عمالت أجنبية 
34,99221,97756,969صافي الدخل للفترة

)16,461()16,461(- أرباح أسهم الشركات التابعة
)3,962(- )3,962(تخصيص الزكاة

50,00050,000-صافي الحركة في الحقوق الغير مسيطرة
1,597,3٨4755,٨292,353,213في 31 مارس 201٨

لثالثة أشهر المنتهية في
31 مارس ٣1201٨ مارس 201٩

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيالدخل 
٣42,486330,164صافي الدخل من عقود تمويل واستثمارات مشتركة 

)2٨2,975()2٩7,06٣(عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب
82,75896,567حصة المجموعة كمضارب 

)1٨6,40٨()214,٣05(عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار
128,181143,756حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات االستثمار )كمضارب وكرب المال( 

1,٣٩8727حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة في الميزانية
75,504 46,02٩صافي الدخل من عقود تمويل و استثمارات ذاتية  

40,05150,279دخل األتعاب ودخل العموالت األخرى 
17,55٩7,٨01دخل تشغيلي آخر

2٣٣,21827٨,067
)21,449()16,852(ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل

216,٣66256,61٨مجموع الدخل التشغيلي 

المصروفات التشغيلية
84,245٨9,446مصروفات الموظفين 

٩,٩5611,543استهالك وإطفاء 
4٩,8٩560,511مصروفات تشغيلية أخرى 

144,0٩6161,500مجموع المصروفات التشغيلية 

72,27095,11٨صافي الدخل للفترة قبل صافي عالوة المخصصات لمخاطر االئتمان و الضرائب
)13,475()10,٣77(صافي عالوة المخصصات لمخاطر االئتمان / االضمحالل

61,8٩٣٨1,643صافي دخل الفترة قبل الضرائب 
)24,674()20,677(الضرائب 

41,21656,969صافي الدخل للفترة 

 العائد إلى: 
2٣,٩٩534,992   حقوق مساهمي الشركة األم 

17,22121,977   حقوق غير مسيطرة 
41,21656,969

1.٩42.٨4النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح - سنتات أمريكية 

للثالثة أشهر المنتهية في

ــر نــمــوذج يــحــتــذى بــيــن األشـــقـــاء الــعــرب ــص الــســيــســي: عــاقــات الــبــحــريــن وم

المنامة - بنا

فــازت مملكــة البحرين ممثلة بالمجلس األعلى للبيئــة بعضوية لجنة التنفيذ واالمتثال 
التفاقية بازل لنقل المخلفات الخطرة عبر الحدود للدورة القادمة )٢٠١٩-٢٠٢١( ضمن 

عشرة أعضاء يمثلون مختلف قارات العالم.

التنفيــذي  الرئيــس  عبــر  المناســبة  وبهــذه 
للمجلــس األعلــى للبيئــة محمــد بــن دينــه 
عــن اعتــزازه بعضوية مملكــة البحرين في 
األعلــى  المجلــس  اللجنــة، مؤكــدا حــرص 
للبيئــة برئاســة الممثــل الشــخصي لجاللــة 
الملــك ســمو الشــيخ عبــدهللا بــن حمــد آل 
التوجيهــات  كافــة  تنفيــذ  علــى  خليفــة 
الجاللــة  صاحــب  البــالد  لعاهــل  الســامية 
خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك 
بالمشاركة الفعالة للمملكة ضمن المنظمات 
والهيئــات الدولية بما يعزز مكانة البحرين 
واإلمكانــات  القــدرات  ويبــرز  عالميــا 
والكوادر البحرينية في تحقيق اإلنجازات 

والتطلعات.
وأكــد بــن دينــه أن المجلــس وفــي ضــوء 
لجاللــة  الشــخصي  الممثــل  توجيهــات 
الملــك رئيس المجلس األعلى للبيئة ســمو 
الشــيخ عبــدهللا بن حمــد آل خليفــة، نجح 

فــي تحقيق عــدد من المكتســبات في هذا 
اإلطار على مستوى االتفاقات والمنظمات 
البيئيــة كافــة، موضحــا أن مــا تــم تحقيقه 
إلــى اليــوم مــا هو إال تقــدم آخر بعــد الفوز 
ممثلــة  البحريــن،  حققتــه  الــذي  الســابق 
فــي المجلــس األعلــى للبيئــة بمقعــد نائــب 
الرئيــس للمكتــب التنفيــذي لجمعيــة األمم 
المتحدة للبيئة UNEA والممثل لمجموعة 

آسيا والمحيط الهادي.
وســيمثل المجلــس األعلــى للبيئــة بصفتــه 
نقطة االتصال الوطنية التفاقية بازل لنقل 
رئيــس  الحــدود  عبــر  الخطــرة  المخلفــات 
قسم إدارة المخلفات باإلنابة محمد أمان.

علــى  بالعضويــة  البحريــن  فــوز  وجــرى 
لالتفاقــات  األطــراف  اجتمــاع  هامــش 
بــازل وروتردام وســتوكهولم الــذي اختتم 
مؤخرا في جنيف بسويســرا، ومثل مملكة 

البحرين محمد أمان وهالة عبدهللا.

البحرين عضوا بلجنة تنفيذ “بازل”

جاللة الملك:

اســتقبل وزيــر الديوان الملكي الشــيخ 
والقائــد  خليفــة  آل  أحمــد  بــن  خالــد 
المشــير  البحريــن  دفــاع  لقــوة  العــام 
آل  أحمــد  بــن  خليفــة  الشــيخ  الركــن 
خليفــة مســاء أمــس )األحــد(، محافــظ 
الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن علي 

دولــة  وســفير  خليفــة،  آل  خليفــة  بــن 
الشــقيقة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات 
الشــيخ ســلطان بــن حمــدان بــن زايــد 
آل نهيــان، وســفير جمهوريــة إيطاليــا 
لــدى مملكــة البحريــن دومينكو بيالتو، 
ورئيــس مجلــس النواب الســابق أحمد 

بــن  المحــرق ســلمان  المــال، ومحافــظ 
عيســى بن هنــدي المناعــي، وعددا من 
المســؤولين وجموعــا مــن المواطنيــن 
أصــدق  لــه  قدمــوا  الذيــن  والمقيميــن 
بحلــول  التبريــكات  وأطيــب  التهانــي 

شهر رمضان المبارك.

وتأتي اللقاءات في إطار الحرص على 
تكريــس العادة الســنوية فــي التواصل 
المجتمــع  عــادات  علــى  والتأكيــد 
البحرينــي األصيلة في الشــهر الفضيل 
والمســتمدة مــن روح ديننــا اإلســالمي 

الحنيف.

 وزير الديوان الملكي والقائد العام يستقبالن 
سمو محافظ الجنوبية وعددا من السفراء والمسؤولين

المنامة - بنا
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الملكــي  الســمو  الــوزراء صاحــب  رئيــس  أكــد 
األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، أن مســيرة 
لتطويــر  ومســتمرة  قائمــة  التنمــوي  العمــل 
وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين 
البحريــن، وتنفيــذ  قــرى ومــدن  فــي مختلــف 
المزيد من المشــروعات التي تغطي القطاعات 
اإلســكانية والصحية والتعليمية، معربا ســموه 
عــن الفخــر بنجــاح برنامــج تنميــة القــرى الذي 
قادتــه الحكومــة والــذي جعــل مظاهــر التنمية 
فــي القريــة تتشــابه مــع المدينة، وقال ســموه: 
ومتعــددة  كثيــرة  إســكانية  إنجــازات  “حققنــا 
المشــروعات  مــع  يتواكــب  بــأن  ونجحنــا 
اإلســكانية خدمــات متكاملة توفــر للمواطنين 
أن  علــى  ســموه  وشــدد  احتياجاتهــم”.  كافــة 
وتوفيــر  المواطــن  معيشــة  اســتقرار  ضمــان 
أعلــى مســتويات الخدمــات لــه يشــكل أولوية 
فــي نهــج عمــل الحكومة وجهودهــا في مجال 
التنميــة الحضرية والمســتدامة. وكان صاحب 
اســتقبل  قــد  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
بقصــر القضيبيــة صبــاح امــس عددا مــن أفراد 
العائلــة المالكــة الكريمــة والمســؤولين، حيــث 
تطرق ســموه معهم إلى قضايا الشأن الوطني. 
وخــال اللقــاء، أشــاد صاحــب الســمو الملكــي 
رئيــس الــوزراء بقيم التواصــل والتراحم التي 

يتســم بهــا المجتمــع البحرينــي والتــي تــزداد 
تألقــًا فــي األجــواء الروحانيــة لشــهر رمضــان 
الفضيــل، وهــو مــا يســهم فــي تعزيــز وتقويــة 
أواصــر اللحمــة الوطنيــة. وتطــرق ســموه إلــى 
مــن  البحريــن  بــه  تتمتــع  مــا  اســتثمار  أهميــة 
مقومــات حضاريــة وتاريخيــة وطبيعيــة فــي 
تعزيــز األنشــطة الســياحية وجــذب المزيد من 
االســتثمارات لتنميــة هــذا القطــاع ومضاعفــة 

عوائده في االقتصاد الوطني.

سمو رئيس الوزراء مستقبال عددا من أفراد العائلة المالكة والمسؤولين

المنامة - بنا

توفير أعلى مستويات الخدمات أولوية في نهج عمل الحكومة
ــة الـــقـــرى ــي ــم ــن ــج ت ــامـ ــرنـ ســـمـــو رئـــيـــس الــــــــــوزراء: فــــخــــورون بـــنـــجـــاح بـ

قيم التواصل 
والتراحم تزداد تألقا 

باألجواء الروحانية 
لشهر رمضان

البحرين تتمتع 
بمقومات جاذبة 

لالستثمارات وتعزز 
األنشطة السياحية

االثنين
13 مايو 2019 

8 رمضان 1440

المنامة - بنا

اســتقبل رئيس الوزراء صاحب الســمو 
آل  بــن ســلمان  األميــر خليفــة  الملكــي 
خليفــة بقصــر القضيبيــة صبــاح أمــس، 
قائــد القوات البحرية بالقيادة المركزية 
الخامــس  األســطول  قائــد  األميركيــة، 
الفريــق بحــري جيمس مالــوي، بحضور 
سفير الواليات المتحدة األميركية لدى 
ســيبيريل،  جاســتين  البحريــن  مملكــة 
حيــث جــرى بحــث عاقــات الصداقــة 
والتعاون التاريخية بين البلدين وسبل 

تعزيزها في مختلف المجاالت.
الســمو  صاحــب  أكــد  اللقــاء،  وخــال   
الــوزراء عمــق ومتانــة  الملكــي رئيــس 
العاقــات االســتراتيجية الوثيقــة بيــن 
المتحــدة  والواليــات  البحريــن  مملكــة 
الحــرص  علــى  ترتكــز  التــي  الصديقــة 
المتبادل لتحقيق التطلعات المشتركة.

 وأشــاد ســموه بالــدور الــذي تقــوم بــه 
الواليــات المتحــدة األميركيــة الصديقة 

في دعم جهود إرساء األمن واالستقرار 
فــي المنطقــة والعالــم، معرًبا ســموه عن 

تمنياتــه لقائــد القوات البحريــة بالقيادة 
األســطول  قائــد  األميركيــة،  المركزيــة 

والنجــاح  التوفيــق  بــدوام  الخامــس 
لتحقيــق كل مــا يخدم مصلحــة البلدين 

إلــى آخــر  اللقــاء  الصديقيــن.  وتطــّرق 
المســتجدات على الســاحتين اإلقليمية 
الشــراكة  توطيــد  وســبل  والدوليــة، 
فــي  وتطويرهــا  البلديــن  بيــن  القائمــة 
شــتى القطاعــات، مؤكــًدا ســموه أهميــة 
مــن  المشــتركة  والتحــركات  الجهــود 
خــال التحالفــات الدولية فــي مواجهة 
إلــى  تهــدف  التــي  التحديــات  مختلــف 

زعزعة األمن واالستقرار.
 مــن جانبــه، أعرب الفريــق بحري جيمس 
مالوي عن جزيل شكره وتقديره لصاحب 
السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام 
ســموه بــكل مــا يعــّزز مــن العاقــات بيــن 
البلدين الصديقين، مشــيًدا بجهود مملكة 
واالســتقرار  األمــن  تعزيــز  فــي  البحريــن 
ومحاربــة واإلرهاب، مؤكــًدا حرص باده 
علــى تنميــة العاقــات الثنائية مــع مملكة 

البحرين في مختلف المجاالت.

ســـمو رئيـــس الـــوزراء: عالقـــة متينـــة مـــع الواليـــات المتحـــدة لتحقيـــق التطلعـــات

تحركات مشتركة لمواجهة التحديات الهادفة لزعزعة األمن

سمو رئيس الوزراء مستقبال قائد القوات البحرية األميركية 

سموه بشيد بالدور 
األميركي في دعم 

إرساء األمن واالستقرار 
في المنطقة والعالم

مالوي ينوه بجهود 
البحرين في تعزيز 
األمن واالستقرار 

ومحاربة واإلرهاب

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير  «
خليفة بن سلمان آل خليفة اتصاال هاتفيا مساء 

أمس من أخيه نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس 
الوزراء بسلطنة ُعمان الشقيقة صاحب السمو 
السيد فهد بن محمود آل سعيد، تبادل سموه 

معه التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، 
داعيين الله عز وجل أن يعيده على البلدين 

والشعبين الشقيقين بالخير والرخاء، وعلى 
 األمتين العربية واإلسالمية باليمن والبركات.

وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن 
خالص شكره وتقديره لصاحب السمو السيد 

فهد بن محمود آل سعيد على مشاعره األخوية 
الصادقة، متمنًيا سموه لسلطنة عمان الشقيقة 

 دوام التقدم والنماء.

من ناحيته، أعرب نائب رئيس الوزراء لشؤون 
مجلس الوزراء بسلطنة ُعمان الشقيقة، عن جزيل 

شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس 
الوزراء على اهتمام سموه بكل ما يعزز عالقات 

األخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، متمنًيا 
لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعًبا استمرار 

النهضة واالزدهار.

سمو رئيس الوزراء يتلقى اتصاال من نائب رئيس الوزراء العماني
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تم استخراج  كلٍّ من بيان املركز املايل املرحيل املخترص املوحد، وبيان الدخل املرحيل املخترص املوحد، وبيان  التغريات يف حقوق امللكية املرحيل املخترص املوحد وبيان التدفقات النقدية املرحيل املخترص املوحد لرشكة اإلثمار القابضة ش.م.ب 

لفرتة الثالثة أشهر املنتهية يف ٣١ مارس ٢0١٩، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وتم مراجعتها من قبل السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز ام إي ليمتد، مملكة البحرين، والذين أصدروا رأياً غري متحفظ عليها بتاريخ ١٢ مايو 

.٢0١٩

إلهام حسن
عضو مجلس اإلدارة

صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس اإلدارة

أحمد عبدالرحيم
الرئيس التنفيذي

رشكة اإلثمار القابضة ش.م.ب. سجل تجاري: ١5٢١0، ص.ب: ٢8٢0، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.
www.ithmaarholding.com :هاتف: 584000 ١7 )٩7٣+(، فاكس: 5840١7 ١7 )٩7٣+(، املوقع اإللكرتوني

مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كرشكة استثمارية فئة ١.

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

كما يف
3١ مارس ٢٠١٩

)مراجعة(

كما يف
3١ ديسمرب ٢٠١٨

)مدققة(

كما يف
3١ مارس ٢٠١٨

)مراجعة(

املوجودات

 583,478  596,234  594,894 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية

 444,563  285,627  498,425 ومؤسسات أخرى

 3,535,510  3,264,865  3,160,251 مرابحات وتمويالت اخرى

 391,805  495,626  554,811 تمويالت املشاركة

 5,695  5,760  5,760 استثمارات يف املضاربة

 1,455,469  1,756,695  1,114,482 صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها

 592,593  611,194  586,334 استثمارات يف رشكات زميلة

 72,103  -    -   حسابات االستثمار املقيدة

 384,587  410,765  406,363 موجودات مقتناة لغرض التأجري

 -    120,034  128,598 تكافل ومستحقات ذات صلة

 229,523  211,319  248,489 موجودات أخرى

 249,307  270,066  259,315 استثمارات عقارية

 -    269,388  269,388 عقارات قيد التطوير

 66,267  -    -   موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع

 120,242  63,216  65,396 موجودات ثابتة

 159,751  127,867  124,261 موجودات غري ملموسة

 8,290,893  8,488,656  8,016,767 إجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية 

 1,715,821  1,476,108  1,559,733 حسابات جارية للعمالء

 1,082,017  1,541,346  1,071,305 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 1,806,679  1,694,977  1,699,151 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 466,325  566,122  462,754 املطلوبات األخرى

 -    134,873  136,659 احتياطي تابع للتكافل

 5,070,842  5,413,426  4,929,602 إجمايل املطلوبات

 2,823,584  2,622,311  2,628,748 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 162,991  336,563  337,894 حقوق األقلية

إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 
 8,057,417  8,372,300  7,896,244 وحقوق األقلية

 757,690  757,690  757,690 رأس املال

 )30,149( )30,149( )30,149(أسهم الخزينة

 231,774  140,290  137,351 االحتياطيات

 )725,839( )751,475( )744,369(خسائر مرتاكمة

 233,476  116,356  120,523 إجمايل حقوق امللكية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 8,290,893  8,488,656  8,016,767 االستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

الثالثة أشهر املنتهية يف

3١ مارس ٢٠١٩
)مراجعة(

3١ مارس ٢٠١٨
)مراجعة(

اإليرادات 

 4٢,467  50,٢50 الدخل من حسابات االستثمار املطلقة

 )٢4,٩76( )٣٣,0٩0(ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات الهبوط يف القيمة

 ١7,4٩١  ١7,١6٠ حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة بصفتها مضارباً

 ٣4,468  46,١٢٣ الدخل من املرابحات والتمويالت األخرى

 ٢7,748  ٩,٢5١ حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 ٢6,٢٩٢  ٢5,٣5١ الدخل من االستثمارات

 8,١50  ٢8,08٢ إيرادات أخرى

 ١١4,١4٩  ١٢5,٩67 إجمايل اإليرادات

 )4١,٩٩٢( )4٩,8٩٢(ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى )صايف(

 7٢,١57  76,٠75 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )4٢,٩8١( )46,588(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )١١,0٩٣( )7,57٢(االستهالك واإلطفاء

 )54,٠74( )54,١6٠(إجمايل املرصوفات

 ١٨,٠٨3  ٢١,٩١5 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة والرضائب الخارجية 

 )5,٩٩8( )4,٣66(مخصصات الهبوط يف القيمة )صايف(

 ١٢,٠٨5  ١7,54٩ صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

 )7,٢74( )8,٩٢٩(رضائب خارجية

 4,٨١١  ٨,6٢٠ صايف الربح للفرتة

متعلقة بالتايل:

 ١,655  7,١06 مساهمي االثمار

 ٣,١56  ١,5١4 حقوق األقلية

 ٨,6٢٠  4,٨١١ 

٠.٠6 ٠.٢4 عائد السهم األسايس واملخفف – سنتات أمريكية

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

الثالثة أشهر املنتهية يف

3١ مارس ٢٠١٩
)مراجعة(

3١ مارس ٢٠١٨
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية 

 ١٢,085  ١7,54٩ صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

تعديالت يف: 

 ١١,0٩٣  7,57٢ االستهالك واإلطفاء

 )٢7,748( )٩,٢5١(حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 5,٩٩8  4,٣66 مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 )٢6,٢٩٢( )٢5,٣5١(الدخل من االستثمارات األخرى

 4٣  ٢8 خسائر من بيع موجودات ثابتة

 )٢4,٨٢١( )5,٠٨7(خسائر تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوماً ولدى املصارف

 )١٢,٣٢١( )١,0٩١( املركزية املتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لإلحتياطي

التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

 )١٣١,567( ١0٣,١0٢ مرابحات وتمويالت اخرى 

 )٣٩,777( )6٢,٩65(تمويالت املشاركة

 )١١,608( )4,٣0١(موجودات أخرى

 )١5,4٢١( ٩١,00٣ الحسابات الجارية للعمالء 

 )46,٢٩6( )467,77٩(مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 )١٩,0٢8( ١6,508 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 4٣,477  )٩8,٢75(املطلوبات األخرى

 ١٣,٩57  ١١,77٩ الزيادة يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )١5,66٩( )١0,0٢5(حقوق األقلية

 )٢5٩,٠74( )4٢7,١3١(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف التغيريات يف:

استثمارات يف املضاربة

 )٣6,8٢7( 4,40٢ موجودات مقتناة بغرض التأجري

 ٣65,764  65٢,800 صكوك وسندات استثمارية وما يف حكمها

 ٢,466  )4,444(بيع / )رشاء( موجودات ثابتة

 33١,4٠3  65٢,75٨ صايف النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 -    5٣٢ حقوق األقلية

 -    53٢ صايف النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 )١٢,١64( )١4,٢١6(تسوية تحويل العمالت األجنبية

 6٠,١65  ٢١١,٩43 صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

 7٩٢,٢١7  64١,١5١ النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 ٨5٢,3٨٢  ٨53,٠٩4 النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في 31 مارس 2019

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
االحتياطيات

رأس املال
 أسهم

الخزينة
عالوة إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوني 
احتياطي 

عام 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

العقارية
تحويل عمالت 

أجنبية 
إجمايل 

االحتياطيات
خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 ١١6,356  )75١,475( ١4٠,٢٩٠  )٩4,٢٠3( 3,١٨7  )6,٩٢4( 5٠,7٢7  3٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )3٠,١4٩( 757,6٩٠ يف ١ يناير ٢٠١٩ )مدققة(

 7,١٠6  7,١06  -    -    -    -    -    -    -    -    -   صايف ربح الفرتة

حركة القيمة العادلة للصكوك وسندات
  استثمارية وما يف حكمها

   -    -    -    -    - )8٣4(    -    - )8٣4(    - )٨34( 

 7٩4  -    7٩4  -    7٩4  -    -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 )٢,367( -    )٢,367( -    -    )٢,٣67( -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )53٢( -    )53٢( )٢47( )٢٩١( 6  -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ١٢٠,5٢3  )744,36٩( ١37,35١  )٩4,45٠( 3,6٩٠  )١٠,١١٩( 5٠,7٢7  3٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )3٠,١4٩( 757,6٩٠ يف 3١ مارس ٢٠١٩ )مراجعة(

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحدلفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في 31 مارس 2018

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات

رأس املال
 أسهم

الخزينة
عالوة إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوني 
احتياطي 

عام 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

 احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

العقارية
تحويل عمالت 

أجنبية 
إجمايل 

االحتياطيات
خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 355,33٠  )6٠5,٩7٢( ٢33,76١  )46,6٩٢( 3,45٠  3٨,773  5٠,7٢7  3٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )3٠,١4٩( 757,6٩٠ يف ١ يناير ٢٠١٨ )مدققة(

 )١٢١,5٢٢( )١٢١,5٢٢( -    -    -    -    -    -    -    -    -   تأثري معيار املحاسبة املالية رقم ٣0

 ٢33,٨٠٨  )7٢7,4٩4( ٢33,76١  )46,6٩٢( 3,45٠  3٨,773  5٠,7٢7  3٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )3٠,١4٩( 757,6٩٠ الرصيد املراجع يف ١ يناير ٢٠١٨

صايف ربح الفرتة
   -    -    -    -    -    -    -    -    -  ١,655  ١,655 

حركة القيمة العادلة للصكوك وسندات
  استثمارية وما يف حكمها

   -    -    -    -    -  ١,77١  5٩6    -  ٢,367    -  ٢,367 

 )٢7٠( -    )٢7٠( -    -    )٢70( -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )4,٠٨4( -    )4,٠٨4( )٣,٢7١( )80٣( )١0( -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ٢33,476  )7٢5,٨3٩( ٢3١,774  )4٩,٩63( 3,٢43  4٠,٢64  5٠,7٢7  3٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )3٠,١4٩( 757,6٩٠ يف 3١ مارس ٢٠١٨ )مراجعة(
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المنامة - وزارة الداخلية المنامة - وزارة الداخلية

أكــد محافظــة الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفــة 
بــن علي بن خليفــة آل خليفة، المكانة الخاصة 
لشــهر رمضــان الكريم في النفوس واســتثماره 
فــي زيــادة التقــارب والمحبــة والتآلــف، وهــو 
مــا نــراه جلًيــا فــي مملكــة البحريــن مــن خالل 
خاللهــا  يتبــادل  التــي  الرمضانيــة  مجالســنا 
فــي تقويــة  بمــا يســهم  الزيــارات  المواطنــون 
الروابــط وأواصــر القربــى، منوهــا ســموه بمــا 
ســمات  مــن  البحرينــي  المجتمــع  بــه  يتمتــع 

التآخي والمودة التي عرف بها منذ القدم.
جــاء ذلــك لــدى زيــارة ســمو المحافــظ مســاء 
ووجهــاء  أعيــان  مجالــس  مــن  عــددا  أمــس 
منطقة الرفاع، حيث أشــاد سموه بعطاء أهلها 
وإخالصهــم فــي خدمــة وطنهــم ورفــع رايتــه، 
الوطــن  ألمــن  األســاس  الدعامــة  أن  مضيفــا 
هــي مــا يجمــع أبنــاء البحريــن من حــب للخير 

والسالم والتعايش النابع من تراثنا العريق.
وأشــار ســموه إلــى أهميــة األجــواء الروحانية 
واإليمانية في شــهر الخير والمغفرة في تعزيز 
الوطنيــة والحفــاظ علــى مكتســبات  الوحــدة 

مملكتنا الغالية بلد المحبة والتآخي والتسامح. 
وقــال ســموه إن المجالــس الرمضانيــة تمثــل 
جانبا مضيئا من تراث مملكة البحرين، ويجب 
المحافظة عليها والعناية بها وترسيخ أهميتها 
وقيمتها في نفوس الجميع، خصوصا أن أبناء 
البحريــن كانــوا دائمــا وســيبقون أســرة واحدة 
متكاملة متضامنة، كما ستظل مملكة البحرين 
واحة أمن واســتقرار لجميع أبناء شــعبها ومن 
األســرة  روح  لتســودها  أرضهــا  علــى  يعيــش 
الواحــدة بيــن الجميــع، مؤكــدا ســموه حرصــه 
علــى االلتقــاء بأبنــاء المحافظــة الجنوبية في 

هذه األيام المباركة؛ انطالقا من إيمانه بأهمية 
دور هــذه المجالس في االطمئنان على أحوال 

المواطنين. 
مجالــس  ورواد  وجهــاء  أعــرب  جهتهــم،  مــن 
منطقــة الرفاع، عن شــكرهم وتقديرهم لزيارة 
ســمو محافــظ الجنوبيــة للمجالــس وااللتقــاء 
بأهالــي وأبنــاء المحافظة، مؤكديــن أن الزيارة 
فــي هــذه األيــام مــن شــهر رمضــان الفضيــل، 
تعكــس الحــرص الدائــم علــى تأصيــل عــادات 
التواصــل والترابــط؛ لتكــون ثقافــة عامــة فــي 

المجتمع.

أشاد محافظ الجنوبية سمو الشيخ خليفة بن 
علي بن خليفة آل خليفة بمبادرة ممثل جاللة 
الشــباب  وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك 
والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بإطالق 
“مهرجــان ناصــر بن حمد الرمضاني الشــعبي”، 
المشــاركين  مــن  متزايــدا  إقبــاال  شــهد  الــذي 
والــزوار، منوهــا ســموه بالبرامــج والفعاليــات 
بيــن  جمعــت  والتــي  للمهرجــان  المتنوعــة 
األلعاب الرياضية والشعبية القديمة واأللعاب 
اإللكترونيــة الحديثــة، إضافــة إلــى الفعاليــات 

االجتماعية المرافقة للمهرجان.
إلــى  المحافــظ  ســمو  زيــارة  لــدى  ذلــك  جــاء 
ســموه  اســتقبال  فــي  كان  حيــث  المهرجــان، 
الشــعبي  المــوروث  رياضــات  لجنــة  رئيــس 
خليفــة  البحرينيــة  األولمبيــة  للجنــة  التابعــة 

القعود.
وأشــار ســموه إلــى أن إطــالق “مهرجــان ناصر 
بــن حمــد الرمضانــي الشــعبي” يؤكــد حــرص 
واهتمام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

وإحيــاء  الشــعبي،  المــوروث  علــى  بالحفــاظ 
عــادات وتقاليــد أهــل مملكة البحريــن، إضافة 
إلى تسليط الضوء على األلعاب الشعبية التي 
كان وال يزال يمارسها أبناء البحرين، إذ تعتبر 
األلعــاب الشــعبية ركنــا مهما مــن أركان التراث 
لمختلــف  واعتــزاز  فخــر  ومصــدر  الثقافــي 

األجيال.
وأكــد ســمو الشــيخ خليفــة بن علي بــن خليفة 
آل خليفــة دعم المحافظــة الجنوبية لمهرجان 
ناصر بن حمد الرمضاني الشــعبي الذي ســاهم 

فــي جــذب هــذا العدد الكبيــر من فئة الشــباب 
ويحمــل رســالة مهمــة وهي احتضــان مواهب 
وطاقــات الشــباب، واســتغالل أوقاتهم، وذلك 
التــي  المتنوعــة  العديــدة  البرامــج  إلــى  عائــد 

تضمنها المهرجان.
وأعــرب ســموه عــن شــكره وتقديــره للقائمين 
التنظيــم  بحســن  مشــيدا  المهرجــان،  علــى 
المشــرفة،  بالصــورة  وإظهــاره  لــه  واإلعــداد 
للمهرجــان والتوفيــق  النجــاح  متمنيــا ســموه 

للمشاركين في منافساته.

سمو محافظ الجنوبية يزور عددا من مجالس أعيان ووجهاء منطقة الرفاع

سمو محافظ الجنوبية: األجواء الروحانية تعزز الوحدة الوطنية ســمو الشيخ خليفة بن علي: يحمل رسالة مهمة باحتضان الشباب

دعامة األمن ما يجمع البحرينيين من حب للخير والتعايش “الجنوبية” تدعم مهرجان ناصر بن حمد الرمضاني

سمو محافظ الجنوبية في زيارة لمهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشعبي

06local@albiladpress.com2030 إنجاز العديد من أهداف رؤية
ـــي” ـــوازن المال ـــة لــــ “الت ـــة أولي ـــج إيجابي ـــك: نتائ ـــة المل ـــب جالل ـــمو نائ س

أكــد نائب جاللــة الملك ولي العهد صاحب 
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمد آل 
خليفــة أن مملكة البحرين اســتطاعت من 
التــي   2030 االقتصاديــة  الرؤيــة  خــالل 
دشــنها عاهل البالد صاحب الجاللة الملك 
الوالــد حمد بن عيســى آل خليفة، وبفضل 
وجهودهــم  البحريــن  أبنــاء  كل  عطــاء 
لهــذا  وإخالصهــم  عليهــا  يشــكرون  التــي 
البرامــج  العديــد مــن  الوطــن، مــن تنفيــذ 
الكبيــرة  المنجــزات  وتحقيــق  الوطنيــة 
كان  والتــي  المختلفــة  المســتويات  علــى 
للتخطيــط الســليم والتنفيــذ المتقــن كبيــر 
األثــر فــي ذلــك، مشــيرًا ســموه إلــى أن مــا 
تحقــق يصب فــي اتجاه تحقيــق تطلعات 

وأهداف رؤية البحرين 2030. 
وأشــار ســموه إلــى أنــه بالنظــر لمــا تحقــق 
مــن منجــزات منذ تدشــين رؤيــة البحرين 
2030 وحتــى اليوم يتيقن الجميع بصحة 
التوجه الذي نسير عليه، ووجوب مواصلة 
الســير باتجاه تحقيق باقي األهداف التي 
تســهم فــي نمــاء وازدهــار الوطــن، منوهــًا 
 2030 البحريــن  رؤيــة  بإســهامات  ســموه 
والبرامــج والمبــادرات الوطنيــة المنبثقــة 
عنهــا خــالل الســنوات الماضية فــي تنويع 
االقتصاد الوطنــي، ومواصلة تعزيز األمن 
االقتصــادي واالجتماعــي بمــا يســهم فــي 
توفير فــرص واعدة للمواطنين، والســعي 
نحو ترســيخ األمن بما يحفظ المكتسبات 
فــي  التنمويــة  العمليــة  جهــود  ويدعــم 

المملكة. 
وأشــاد ســموه بمــا تــم تحقيقــه مــن نتائج 
التــوازن  برنامــج  فــي  أوليــة  إيجابيــة 
المالي، ومشــيرًا إلى أهمية مواصلة تنفيذ 
المبــادرات التــي يتضمنهــا البرنامج بنفس 
الزخــم ومضاعفــة الجهود مــن أجل إنجاز 
كل مــا تــم التخطيــط لــه فــي هــذا الشــأن، 
مشــددًا علــى أهمية الحــرص على تحقيق 
األهــداف المرحليــة الموضوعــة للبرنامــج 
عبر تكاتف الجميع ووضع مصلحة الوطن 
ونمائــه كإحــدى األولويــات خــالل التنفيذ 
تواجــه  التــي  التحديــات  كافــة  لتخطــي 
المملكــة وتحويلها إلــى فرص، مع الحفاظ 
المقــدم  والدعــم  الخدمــات  جــودة  علــى 

للمواطنين.
جــاء ذلــك لــدى زيارة ســموه يرافقه ســمو 
آل  بــن حمــد  بــن ســلمان  الشــيخ عيســى 
الظهرانــي،  خليفــة  مجلــس  إلــى  خليفــة 
ومجلــس عائلــة كانــو، ومجلــس المرحــوم 
علــي بن يوســف فخــرو، ومجلــس عائلتي 
المديفــع وآل رحمــة، حيــث نوه ســموه بما 
يميــز المجتمــع البحرينــي من قيم تجســد 
معنى التكافل الحقيقي ومواصلة الســعي 
مــن أجل تحقيق كافــة األهداف الطموحة 

بما يخدم المسيرة التنموية الشاملة. 
المجالــس  أصحــاب  أعــرب  جانبهــم،  مــن 
والحضــور عن شــكرهم وتقديرهــم لزيارة 
صاحــب الســمو الملكي نائــب جاللة الملك 
ولــي العهــد، مشــيدين بمــا تحقــق للمملكة 
رؤيــة  تدشــين  منــذ  وازدهــار  نمــاء  مــن 

البحرين 2030.

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يزور مجلس خليفة الظهراني

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يزور مجلس عائلة كانو

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يزور مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو

سمو نائب جاللة الملك ولي العهد يزور مجلس عائلتي المديفع وآل رحمة

المنامة - بنا

االثنين
13 مايو 2019 

8 رمضان 1440

يف أي منطقة فتح ثا� فرع ألسواق ميدوي؟

تابعونا عىل

٨سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

املحرقالرفاع

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

Û  يقول دوستوفيسكي “أبشع العالقات تلك التي تدخل فيها بكامل قوتك، وتخرج
منهــا منهــًكا، مرهًقــا، قلًقا من كل شــيء، خاســًرا جزًءا من نفســك، محّمــاًل بثقٍل ال 
يوصــف، ضائًعــا ال تعــرف أين تذهب، خائًفا من الجميــع! الطيبون ال يؤذون أحًدا، 

لكنهم يؤذون أنفسهم كثيًرا وهم ال يشعرون”. 
Û  كثيــر مــن عظمــاء المجد تعقدوا مــن الحب؛ ألنهم اختصروا أنفســهم فيه.. ال أحد

في الوجود يستحق أن تجعل منه تمثااًل تلمعه كل يوم بقلبك، وتغسله بدموعك! 
يقــول اإلمــام علــي )ع( وهــو يزور مقبرة شــارًحا مصير تعلقات اإلنســان بعد موته 
ْت”. هَذا  ْمَواُل َفَقْد ُقِســمَ ا اأْلَ ْزَواُج َفَقْد ُنِكَحْت، َوَأمَّ ا اأْلَ َنْت، َوَأمَّ وُر َفَقْد ُســكِ ا الدُّ “َأمَّ
َخَبــُر َمــا ِعْنَدَنــا، َفَمــا َخَبــُر َما ِعْنَدُكْم؟ ثم التفــت ِإلى َأصحابه فقال: َأَما َلــْو ُأِذَن َلُهْم 

ْقَوى﴾“. اِد التَّ )الموتى( ِفي اْلَكاَلِم ألْخَبُروُكْم َأنَّ ﴿َخْيَر الزَّ
Û  لمــاذا تعشــق امــرأة قد تتــركك بأي لحظة بزواج أو خيانــة أو موت؟ لماذا تهوس

ــا، وال من  بمنصــب غــًدا ينتقــل لغيــرك أو مال غًدا ســيرثه غيرك؟ لســت أفالطونيًّ
دعــاة زهــد الحــالج أو عرفــان ابــن عربــي، وال متشــائم كأبــي العــالء المعــري أو 
شــوبنهاور، ولكن أنا أؤمن بنظرية عدم الهوس باألشــياء واالنفتاح على كوكتيل 

الحياة. 
Û  عش الحياة طواًل بعرض، لكن ال تكن مجنوًنا أو أســيًرا بشــيء وإال قتلك. نيتشــه

يعتبــر المــرأة مصيــدة الطبيعــة، وبســبب تعلقــه الَمَرِضــي بحبيبته عــاش مجنوًنا. 
انحنــى علــى قدمــي حبيبته يقبلهــا كي ال تهجــره باكًيا ولكنها تركتــه، وقادته إلى 
ا، وراح يركض في الطرقات  شــبه الجنــون، بــل جــّن آخر 11 عاًما من حياته رســميًّ
إلى درجة هاجم حصاًنا بشــكل هيســتيري دون سبب واعتزل التدريس، والناس، 

وظل يتسلق الجبال وحيًدا.
Û  ليــس الحــب وال الــزواج وال الشــهرة هي المهــم، المهم أين تجد ســعادتك؟ رؤيتي

ا أن يتــزّوج المرء، المهم أن يكون ســعيًدا دون أقنعة،  للــزواج واضحــة. ليــس مهمًّ
ولــو مــن دون امرأة، فإن كانت العالقة ستســعده فمرحًبا بها، وإال فالعيش وحيًدا 
مــع إتقــان فــن إدارة الوحــدة أفضــل ألــف مــرة مــن زواج ديكــوري. أنــا مــع الزواج 
الــزواج التجــاري علــى طريقــة زواج بنــت البابــا أيــام الســلطة  المتــوازن وضــد 
الرومانيــة أو زواج الشــو أو زواج الفاشينيســتا اللتقاط الصــور الفوتغرافية. وكم 
أستسخف القوم الذين يرهقون كل من يرونه باألسئلة الخائبة، امرأة أو رجاًل، إذا 

كبر سنه بال زواج يصدعون رأسه: لماذا ال تتزوج؟
Û  أقــول: مــن منــا لم يطعن بســبب غدر خناجر العشــق؟ فــال انتصــارات نابليون، وال

موســيقى بيتهوفــن، وال لوحــات فــان جــوخ، وال فلســفة البيركامــو اســتطاعوا أن 
يسلموا من غدر الزمان أو خنجر المرأة. وكم امرأة قتلها غدر الرجل! أقول لعظيم 
المجد، ال العشق وال العبقرية وال عقدة الطفولة قادرون على تدميرك إذا اكتشفت 
الخلطة السحرية في الحياة، وتوازنت، وانتبهت للوحوش التي تأكل سعادتك. 

Û  ،بيتهوفــن ســمح لـــ 3 وحــوش تقــوده للمــوت: مالحقــة الماضــي لــألب المتوحــش
الحــب القاتــل، الخمــرة والمهدئــات. كلهــا لعبــت بحياتــه، فأصبح يعيــش في بيت 
مهمــل ملــيء بالقمامــة والحشــرات. إذا تركــت الحــب يبتلع داخلك ســيعفن قلبك 
ونفســيتك إلــى أن تتحــول إلــى صــورة مومياء ذي ابتســامة اجتماعيــة خارجية، 

وفي الداخل تعاني من غرغرينة قلبية متعفنة.
Û  إذا ســمحت للمال بأن ينهش عقلك وحواســك ســتهوس به حتى ينهش كل شيء

بداخلــك، فتتحــّول إلــى وحــش مــال والضريبة نســيان جماليات الحيــاة. ماركس 
كان مدمــن تدخيــن فلعبــت الســيجارة بصحتــه، وفقــره الحقــه وهــو فــي باريــس 
ونّكد الحياة ظل يالحقه. الشاعر هولدرلين من أشهر الشعراء في األدب األلماني 
بســبب مــوت حبيبتــه فقــد عقلــه فمــات. إنه التعلــق الَمَرِضــي. اختصــر حياته في 

حبيبته فمات بعدها.
Û  تولستوي فشل في الحب والزواج فهرب من المنزل. فان جوخ ظل يبتلع أجزاًء

من لوحاته. أقول: اخرجوا من الغرفة المغلقة، وامسكوا بجناح أول نورس طائر 
نحو ســماء الحرية واالنعتاق من عبودية األشــياء. فالحياة قصيرة، ولن نعيشــها 
مرتيــن، فــإن هللا خلــق ثمانيــة مليــار إنســان لتتخيــروا. ابصقــوا على وجه عشــق 

األشياء، وعيشوا بسالم. 
Û  قالــت مســتغانمي متســائلة حيــن كتبــت “إن لحظــة حــب تبــّرُر عمــًرا كامــاًل مــن

االنتظار” ما كنت قد قرأت بأن ميخائيل نعيمه أحب أثناء دراســته فتاة روســية 
ولم يتزوجا.

Û ،”!بعد 80 عاًما كتب في وصيته “اتركوا باب الضريح مفتوًحا.. لعلها تأتي 
Û  ،”ــا يســتحق مــن أحببناهــم ولــم يأتــوا، أن ننتظرهــم إلى مــا بعــد الحياة؟  فهــل حقًّ

أقــول: مــن أحببناهــم نعــم ولكن من عشــقناهم ال. فال أحد وال شــيء فــي الوجود 
يســتحق العشــق إال هللا ألن المعشــوق جــالد تحــت التدريــب. أنا مــع الحب وضد 

العشق.

عظماء 
المجد... الحب 
والسكين )12( سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com
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المؤيـــد: 80 % مـــن إيـــرادات الضريبـــة ال تجنـــى مـــن جيـــوب األغنيـــاء

قــدرت الحكومة توريد مبلــغ 150 مليون 
دينــار من تطبيــق ضريبة القيمة المضافة 

بمشروع قانون الميزانية العامة للدولة.
وقالــت الشــورية منــى المؤيــد إن نســبة 
كبيــرة مــن هــذا المبلــغ تجنى مــن جيوب 
وقــد  األغنيــاء،  جيــوب  وليــس  الفقــراء 

تشكل نسبة 80 %.
شــراء  الفقيــر  قــرر  إذا  بأنــه  واســتدلت 
ســيارة فإنه ملزم بســداد الضريبة بنســبة 
5 %، وكذلك بنســبة مســاوية الغني الذي 

يملك الماليين.
وأضافــت: تســاوي النســبتين بيــن الفقير 

ومشــيرة  باإلنصــاف،  يخــل  والغنــي 
لتجــارب دول أوروبيــة ومــا تطبقــه مــن 

ضرائب مماثلة.
واعتبــرت جباية نســبة مســاوية للضريبة 
بيــن  الفجــوة  تزيــد  والغنــي  الفقيــر  بيــن 
الفقــراء واألغنيــاء وبحيــث ينعدم وجود 

طبقة وسطى.
متســائال  الصالــح  علــي  الرئيــس  ورد 
ســيارة”،  يشــتري  “الفقيــر  ومســتغربا 
وضحــك، وردت عليــه المؤيــد بــأن الفقير 
يشــتري وعليه ســداد نســبة 5 %، وعقب 

“خوش فقير”!

منى المؤيد علي الصالح

الفاضل: ميزانية التوازن “لم تمس المكتسبات”
ــاء ــرب األطبـ ــى تسـ ــاري علـ ــد االختيـ ــر التقاعـ ــن تأثيـ ــة مـ ــدالل قلقـ الـ

اعتبرت الشورية جهاد الفاضل مشروع قانون الميزانية العام مسك ختام هذا الدور 
الثري باإلنجاز التشريعي، ووصفت الميزانية بأنها ميزانية التوازن المالي، وأثارت 
هذه التوصيفات إعجاب بعض الشوريين والمسؤولين الحكوميين، واقتبسوا منها 

وصف مسك الختام وميزانية التوازن المالي بمداخالتهم أثناء الجلسة.

وخاطبــت المواطنيــن قائلــة “الهواجــس 
التي تشــغل بال المواطنين كثيرة. وهذه 
هــل  وضــوح..  بــكل  تجيبهــم  الميزانيــة 
ألغيت عالوة بدل السكن؟ ال.. هل ألغيت 
عــالوة  ألغيــت  هــل  ال..  الغــالء؟  عــالوة 
تحســين مســتوى معيشــة المتقاعديــن؟ 
ال.. هل ستتوقف إعانة بدل التعطل؟ ال.. 
بل قرر مجلسكم زيادة المبلغ.. وتوافقت 
قطــاع  مبالــغ  زيــادة  علــى  الســلطتين 
الحمايــة االجتماعيــة 55 مليــون دينار... 
إذن ُأطمئــن المواطنين أن هذه الميزانية 
لــم تمــس أي مــن المكتســبات؛ ألنهــا خط 
أحمــر ال يمكــن التنــازل عنه، وهــذه أمانة 
نحــن مســؤولون عنهــا أمــام هللا وجاللــة 

الملك والشعب الوفي”.
المالــي  التــوازن  “ميزانيــة  أن  وذكــرت 
حافظــت علــى معادلــة صعبــة ومنحــازة 
األول  الرقــم  ألنــه  وألولوياتــه  للمواطــن 

ومحور التنمية”.
وأشــار الشــوري بســام البنمحمــد إلــى أن 
العجــز المقــدر خفض بنحــو النصف، وأن 
االنخفــاض يعــادل النصــف ليس بســيطا، 
جهــة  أي  فــي  المصروفــات  زيــادة  وأن 
ستكون صعبة، منوها إلى أن يتم توجيه 
بــأن تدفــع  اإليــرادات ألي جهــة وزاريــة 

مباشرة للدين العام.
إلــى  الــدالل  ابتســام  الشــورية  ونوهــت 
أهميــة وجود مخطط اقتصادي متكامل؛ 

مــن أجــل أن ال يكــون هناك ديــن عام في 
تســرب  تأثيــر  عــن  متســائلة  المســتقبل، 
عــن  المتخصصــة  والكــوادر  األطبــاء 
القطــاع الصحــي مــن بعــد إقــرار التقاعــد 

البرنامــج  تطبيــق  يؤثــر  وأال  االختيــاري 
علــى إنفــاق الحكومــة مصروفــات أكثــر 
األخطــاء  معالجــة  أو  بالخــارج  للعــالج 

الطبية.

بسام البنمحمدجهاد الفاضل

تستريح قبعتان لمندوبين عن وزارة الداخلية بمنضدة منصة الحكومة

13 مايو 2019 االثنين
8 رمضان 1440

بعد نقاش ســاعتين وافق مجلس الشــورى في جلســته االعتيادية أمس 
على مشــروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للســنتين الماليتين 

2019 و2020، إذ صوت الشوريين باإلجماع على المشروع.
أشــار رئيس اللجنة المالية واالقتصادية خالد المســقطي إلى أن في 62 
يومــا تمــت مناقشــة الميزانية وتــم االجتماع بجميع الــوزارات والهيئات 
وتم التأكيد بالتزامهم ببرنامج عمل الحكومة وببرنامج التوازن المالي.
وقــال “حافظنــا علــى خفــض في العجــز الموجود فــي الميزانيــة بمقارنة 
 2019 فــي  األولــي  العجــز  مــن   %  17 وفرنــا  إذ  المواطــن،  مكتســبات 
بقيمــة 11 مليــون دينــار”. وأضاف “إذ تم زيادة موازنــة صندوق الضمان 
االجتماعــي بنســبة 6 %، وزيــادة عــالوة تحســين معيشــة المتقاعديــن 
بنســبة 6 %، أمــا عــالوة الغــالء فقــد زادت عــن الميزانيــة األولى بنســبة 
5 %، أمــا دعــم المــواد الغذائيــة فقــد زادت بنســبة 1 %، منوهــا إلــى أنــه 

تم توفير 17 % في العجز األولي للعام 2019 بقيمة 11 مليون دينار.
ونوهــت الشــورية هالــة رمــزي بــأن تقــوم الجهــات الــوزارات بااللتــزام 

ببنــد المصروفــات للميزانيــة، وذلــك ألهميــة هــذه المشــروع فــي الوضــع 
االقتصادي الراهن، ولكي ال نترك ديون لألجيال القادمة.

بقانــون حظــر  الشــورى تعديــالت  أيــد مجلــس 
اإلرهــاب،  وتمويــل  األمــوال  غســل  ومكافحــة 

والذي يهدف إلى تعديل تعريف اإلرهاب.
وقــال الشــوري أحمــد الحداد إن األمــم المتحدة 
لم تعرف اإلرهاب؛ ألن له مجاالت مختلفة، ولم 
تعرفــه المنظمــة الدولية ألن مجموعــة الدول الـ 
77 ومجموعة الدول النامية هي الغالبية باألمم 
ألنــه  اإلرهــاب؛  تعريــف  ويعارضــون  المتحــدة، 
يتعــارض مع حركات التحريــر بالعالم، وبخاصة 
الــدول  أو  غيرهــا  أو  فلســطين  تحريــر  حركــة 
التــي تخضع لالســتعمار. وســجل الشــوري حمد 
النعيمــي اعتراضــه على مداخلة الحــداد. وقال: 
كل العالــم يعانــي مــن اإلرهــاب، وال نختلــف أن 
األمــم المتحــدة لــم تعــرف اإلرهــاب أو عرفتــه، 

البحريــن عانــت مــن اإلرهــاب، ونحــن مــع العالم 
يفســر  بلــد  وكل  اإلرهــاب،  مــن  يعانــي  الــذي 
اإلرهــاب “علــى كيفــه”. وجــدد تســجيل تحفظه 

على مداخلة الحداد. واســتغرب الشــوري بســام 
البنمحمد من الربط بين اعتراف األمم المتحدة 
بمنظمــات التحريــر ومــدى االعتــراف باألعمــال 
اإلرهابيــة. وقــال: العمــل اإلرهابي يجــب إدانته 
دون لــف أو دوران، ومنظمــات التحريــر ال تبــرر 
األمــم  اعترفــت  وإذا  إرهابيــة،  بأعمــال  قيامهــا 
لــم  فإنهــا  التحريــر  منظمــات  ببعــض  المتحــدة 
اســتنكار  وعلينــا  اإلرهابيــة،  بأعمالهــا  تعتــرف 

اإلرهاب وإدانته وتجريمه بتشريعاتنا.
وعــاد الحــداد للتوضيح بأنه لــم يعارض تعريف 
اإلرهاب بالقانون، وهو يدعمه، وقد يكون زميله 
النعيمــي فهمه خطأ. وأضاف: األمم المتحدة لم 
تتوصــل لتعريف محدد لإلرهــاب، ولم أقل إنني 
ضد التعريف، وكلنا جميعا ضد اإلرهاب، وضده.

هالة رمزي وجمال فخرو وخالد المسقطي

المجلـــس المعيـــن يقرهـــا بعـــد ســـاعتين مـــن النقـــاش ــه” ــف ــي ــى ك ــ ــل ــ ــد يـــفـــســـر اإلرهـــــــــاب “ع ــلـ كــــل بـ

الميزانية بسكة التصديق الملكي “إرهاب الحداد” يستفز النعيمي والبنمحمد

اقترحــت الشــورية دالل الزايــد إطــالق مبــادرة لدعم المؤسســات الخاصة والمشــروعات 
الصغيرة، وأن يتم تخصيص لجنة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتعثرة بموجب أحكام 

قضائية بحيث يتم مساندتهم لتسوية وتقسيط ديونهم حتى ال يتعثرون كليا. 

وقــال الشــوري جمــال فخــرو “هنــاك مبالــغ 
ويجــب  لتجــار  مســتحقة  معلقــة  كبيــرة 
الحركــة  تســتمر  أن  يمكــن  فــال  تصفــر،  أن 

االقتصادية.”
ولفت الشوري خميس الرميحي إلى أن أهم 
أســباب العجز هو هبوط ســعر البرميل الذي 
طــرأ علــى النفــط، إذ أن النفــط هــو اإليــراد 
األكبر للدولة، ويجب تنويع مصادر الدخل.

إلــى  الدوســري  عبــدهللا  الشــوري  وأشــار 
مــا نتجــت عنــه اجتماعــات للجــان الماليــة 
أن  يجــب  إذ  والشــورى،  النــواب  بمجلســي 

يحتذى به في اللجان األخرى.
وطالب الشــوري أحمد العريض بأن يســتغل 
المصانــع  إلــى  توجــه  وأن  المحلــي  اإلنتــاج 
وليس إلى االستهالك أسوة بالدول كالصين 

وغيرها.

مــرر مجلــس الشــورى بالموافقــة علــى المرســوم بقانــون رقم )56( لســنة 2018 بشــأن 
تزويد خدمات الحوسبة السحابية ألطراف أجنبية.

والمســتفيد األكبــر من هذا القانون شــركة 
أمــازون لخدمــات اإلنترنت التي افتتحت 
منصــة  أول  وأطلقــت  بالمنامــة  شــركة 

سحابية بالشرق األوسط.
وقالــت الممثلــة القانونية بهيئــة الحكومة 
أمــام  “نحــن  الفاضــل  اإللكترونيــة منيــرة 
تطــور تكنولوجــي وهنــاك مفــردات تقــوم 
حجيــة  لــه  أجنبيــة  مصطلحــات  علــى 
يصــدر  وســوف  الرســمية،  المحــررات 

القــرارات التنفيذيــة مــن هيئــة الحكومــة 
اإلعــداد،  طــور  فــي  ونحــن  اإللكترونيــة 
وهنــاك جديــد للتوثيــق اإللكترونــي الــذي 
يتفق مع رؤية المملكة 2030، وهذا سوف 
الحوســبة  فــي ظــل  نقلــة نوعيــة  يحقــق 

السحابية.
وأضافت: إن المرسوم بقانون سابقة على 

مستوى الدول العربية.
وأشــار الشــوري محمــد الخزاعــي إلــى أن 

مشــاريع الحوسبة تديرها شركات عالمية 
وال  المعلومــات  تقنيــة  فــي  متخصصــة 

يمكن ألي شخص التحكم فيها.

القانـــون األول مـــن نوعـــه عربيـــافخرو: لتصفير ديون الحكومة للتجار وتسديد المستحقات

“أمازون” يعبر بمصطلحاته األجنبيةالزايد تقترح مبادرة لتقسيط ديون المتعثرين

لم يسجل مجلس الشورى في جلسته 
الثانية والعشــرين أي اعتذار أو غياب 

ألعضاء المجلس.

تغطية: مروة خميس 
تصوير: خليل أبراهيم

ال غياب

دالل الزايد

منيرة الفاضل

أحمد الحداد



اختيار مقاول مدينة الملك عبداهلل الطبية

دعم نقدي من “بتلكو” أللف أسرة متعففة

ـــابة ـــوادر الش ـــل الك ـــن تأهي ـــوزراء ع ـــس ال ـــمو رئي ـــة س ـــق رؤي ـــي: تحقي العوهل

ــة ــي ــان ــس ــة اإلن ــركـ ــشـ ــى عـــلـــى مــــبــــادرة الـ ــنـ ــل الـــعـــمـــل أثـ ــيـ وكـ

صــرح رئيــس جامعــة الخليــج العربــي خالد العوهلــي بأن الجامعــة أنهت أعمال اختيــار المقاول 
الذي سينفذ مشروع مدينة الملك عبدهللا بن عبدالعزيز الطبية.

جــاء ذلك لــدى زيارة العوهلي موقع المشــروع، 
إذ أشــار إلــى اختيــار شــركة الفــوزان للمقاوالت 
التــي ســيوقع العقــد معهــا لتنفيذ المشــروع في 
األيــام القليلــة المقبلــة. وحــدد العقــد مــدة 30 

شهًرا لتنفيذ المشروع من تاريخ توقيعه.
البنيــة  األعمــال  ســير  علــى  العوهلــي  واطلــع 
األساســية فــي الموقــع بعــد مــرور 10 % مــن 
الوقت المحدد إلنجاز المرحلة البالغة 15 شــهًرا 
إمــدادات  وتشــمل   %  10 اإلنجــاز  بلــغ  حيــث 
األمطــار  تصريــف  وخطــوط  الميــاه  خطــوط 
وخطــوط أنابيــب الــري وبناء خزانــات مياه و8 

محطات طاقة.
أبــدت  الطبيــة  الطــب والعلــوم  كليــة  أن  وأكــد 
اســتعدادها التــام لتدريــب األطبــاء الخريجيــن 
المرافــق  فــي  للعمــل  وتأهيلهــم  البحريــن  فــي 

الصحية الحكومية أو في القطاع الخاص.
 وقــال إن االســتعدادات تأتــي لتحقيــق رؤيــة 
رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن تأهيل الكوادر 
الوطنيــة الشــابة عبــر توفيــر الفــرص التدريبية 
لخريجــي القطــاع الصحــي. وفــي وقــت ســابق 
أشــاد رئيس جامعة الخليــج العربي بتوجيهات 
ســمو رئيــس الــوزراء فــي اإلشــارة إلــى جامعة 
الخليــج العربــي كإحــدى المؤسســات التعليمية 
الرائــدة فــي مجــال التخصصات الطبيــة لتقوم 
بهــذه المهمــة، معّبًرا عن فخــره واعتزازه بالثقة 

التي يوليها سموه للجامعة.
فــي  دوليــة  خبــرات  مــع  الجامعــة  وتعاونــت 
ا إلى  إحــدى الجامعات األميركية وتســعى حاليًّ
توقيــع اتفاقيــة مــع الجامعة التــي تملك أفضل 

قســم علمــي على مســتوى العالم فــي تخصص 
طــب العائلــة، ويجــري التفــاوض مــع الجامعــة 
األميركيــة للمشــاركة فــي التدريــب والتدريس 
وتنقيــح برنامــج التدريــب والتأهيــل لألطبــاء 
الجــدد فــي البحريــن ومــدة البرنامــج ســنتان، 
ومــن المزمــع أن يلتحــق فــي هــذا البرنامــج 80 
طبيًبــا مقســمين علــى دفعتين تتكــون الواحدة 

مــن 40 طبيًبــا.  وصــرح رئيــس جامعــة الخليج 
العربــي بــأن مجلس األمناء وافق على عدد من 
برامج الماجستير الجديدة في تخصص الطب 
التي ســتنطلق مع بداية العــام الجامعي المقبل 
2019 - 2020، ومنهــا برنامــج ماجســتير طــب 
العائلــة وبرنامــج ماجســتير العلــوم فــي الطــب 

التجديدي.

بحــث وكيــل وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، صباح الدوســري، في مكتبــه بالوزارة مع 
رئيــس االتصــال المؤسســي والتســويق بشــركة البحريــن لالتصــاالت الســلكية والالســلكية 
)بتلكــو(، الشــيخ بــدر بــن راشــد آل خليفة، آليات التعاون والتنســيق لتقديم الدعــم المالي لـ 
)1000( أسرة بحرينية ضمن قوائم المسجلين في الوزارة والمستفيدين من خدمة الضمان 

.)bwallet( االجتماعي لفئة األرامل واأليتام، من خالل تطبيق المحفظة الرقمية

العمــل  وزارة  ثمــن وكيــل  المناســبة،  وبهــذه 
والتنميــة االجتماعيــة، مبــادرة شــركة بتلكــو 
شــهر  فــي  المتعففــة  األســر  لدعــم  وتبرعهــا 
األعبــاء  لتخفيــف  وذلــك  المبــارك،  رمضــان 
خــال  األســر  تلــك  تتحملهــا  التــي  الماليــة 
اختيــار  آليــة  موضحــًا  الفضيــل،  الشــهر 
اإلنســانية  المبــادرة  مــن  لتســتفيد  األســر 
التــي طرحتهــا الشــركة، حيــث تــم اختيارهــا 
إلكترونيــًا مــن أصل )16( ألف أســرة مســجلة 
في الوزارة، مشــيدًا باختيار الشــركة وســيلة 
صــرف الدعــم اإللكترونية من خــال تطبيق 
المحفظة الرقميــة )bwallet( لضمان حصول 

األســر على المبلغ النقدي بكل يســر وســهولة 
وبصورة آمنة.

وأكــد أهميــة دور المؤسســات الوطنيــة التي 
تمثل شــريكًا اســتراتيجيًا فــي تعزيز الجهود 
المجتمعيــة  الشــراكة  مبــادئ  علــى  القائمــة 
التــي تعتبر قيمًا راســخة قائمة على التكافل 
مشــيرًا  البحرينــي،  المجتمــع  فــي  والعطــاء 
إلــى حــرص شــركة بتلكو علــى دعــم الجهود 
التنمويــة فــي مملكــة البحريــن، ممــا جعلهــا 
لدفــع عجلــة  الوطنيــة  للمؤسســات  نموذجــًا 

التقدم االقتصادي في الباد.
بدوره، أشــار الشــيخ بدر بن راشد آل خليفة، 

إلــى أن الشــركة باشــرت فعليــًا فــي إرســال 
رسائل نصية قصيرة لألسر التي تم اختيارها 
الــوزارة، تتضمــن تفاصيــل  لــدى  والمســجلة 
تطبيــق  واســتخدام  تحميــل  كيفيــة  حــول 
لاســتفادة   )bwallet( الرقميــة  المحفظــة 
مــن المبالــغ المقدمة لهــم، مضيفًا أن الشــركة 
خصصــت فريــق عمــل لتقديــم الدعــم الفنــي 

واإلرشــادات لتســهيل عملية تفعيل التطبيق 
تفعيــل  عليهــم  تعــذر  حــال  األســر،  لتلــك 
الخدمــة مؤكــدًا الحــرص علــى تعزيــز مبــدأ 
الشــراكة المجتمعية مع مختلف المؤسســات 
المبــادرات  لتنفيــذ  واألهليــة،  الحكوميــة 
والمشــاريع التــي تصــب فــي صالــح الوطــن 

والمواطن السيما في رمضان الفضيل.

رئيس جامعة الخليج العربي في زيارة لموقع المشروع

المنامة ـ جامعة الخليج العربي

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

على هامش انعقاد الدورة االستثنائية 
للمنظمــة  العــام  للمؤتمــر  الثالثــة 
اإلســامية للتربية والعلــوم والثقافة 
اســتضافتها  التــي  )اإلسيســكو(، 
المملكة العربية الســعودية الشــقيقة، 
أكــد المدير العام للمنظمة اإلســامية 
للتربية والعلوم والثقافة )اإلسيسكو( 
سالم المالك، أنه تم اختياره وتعيينه 
لهــذا المنصــب بأغلبيــة الــدول، وفــي 
مقدمتهــا مملكــة البحريــن، معربًا عن 
أســمى آيــات الشــكر والتقديــر لعاهل 
البــاد صاحــب الجالــة الملــك حمــد 
دعمــه  علــى  خليفــة،  آل  عيســى  بــن 
)اإلسيســكو(،  لمنظمــة  المتواصــل 
بيــن  الدائــم  المشــترك  وللتعــاون 
المنظمــة ومملكــة البحريــن، كمــا أكــد 
لتكنولوجيــا  اإلقليمــي  المركــز  أن 
يعمــل  الــذي  واالتصــال  المعلومــات 
فــي مملكــة البحريــن تحــت إشــراف 
منظمــة )اليونســكو(، هــو مركــز مهــم 
علــى صعيــد التدريب علــى التقنيات 
االصطناعــي،  والــذكاء  الحديثــة 

وســتكون )اإلسيسكو( داعمًة له، بكل 
ما تحمله هذه الكلمة من معنى.

األعضــاء  الــدول  أن  بالذكــر  الجديــر 
أيــدت  قــد  المؤتمــر  فــي  المشــاركة 
مملكــة  بــه  تقدمــت  الــذي  المقتــرح 
البحرين، بأن تكون مدة شغل المدير 
العــام الجديــد لهــذا المنصــب إكمــال 
المــدة المتبقيــة للمديــر العام الســابق 

إضافة إلى دورة جديدة.

شكر جاللة الملك لدعمه “اإلسيسكو”

08local@albiladpress.com
رفع إيرادات الميزانية 143 مليون دينار

اإليـــرادات والغـــاز” ضمـــن  “النفـــط  عوائـــد  إدراج 

الماليــة  الشــؤون  لجنــة  رئيــس  أكــد 
واالقتصاديــة علــي إســحاقي أن التعديــات 
على مشــروع قانون الميزانيــة العامة للدولة 
ضمنــت  و2020   2019 الماليتيــن  للســنتين 

ثبات أسعار الوقود العادي خال العامين.
وأشــار لـــ “البــاد” إلــى أن لجنة إعــادة هيكلة 
الدعم تشــكلت بمرسوم ملكي، ولم يقرر بعد 
آلية إعادة تشكيل اللجنة، التي ستعمل على 
إعــادة توزيــع الميزانيــة المخصصــة لقطــاع 
مليــون   435 والبالغــة  االجتماعيــة  الحمايــة 
دينار. وشــملت أبــرز التعديات التي أجريت 

 49 وقــدره  مبلــغ  الموازنــة تخصيــص  علــى 
مليونا و90 ألف دينار عن السنتين الماليتين 
لدعم المنتجات النفطية في السوق المحلية.

إلــى  العامــة  اإليــرادات  التعديــات  ورفعــت 
5.7 مليــار دينــار، بمعدل زيــادة بلغت 143.8 
مليون دينار عن التقديرات األولية للموازنة.

وخصصــت الميزانيــة المعدلــة مبلغــا وقــدره 
112 مليونــا و800 ألــف دينار إيرادات عوائد 

الشركة القابضة للنفط والغاز.
وشــملت التعديات حذف إيــرادات عدد من 
الجهــات مــن تقديــرات الميزانيــة والمتمثلــة 
في وزارة المالية واالقتصاد الوطني وديوان 

الخدمة المدنية والمجلس األعلى للقضاء.

شــركة  مســاهمة  رفــع  التعديــات  وطالــت 
ممتلــكات القابضــة ومســاهمة وزارة شــؤون 
حصــة  رفــع  تــم  حيــث  والرياضــة،  الشــباب 
مســاهمة ممتلــكات من 40 مليــون دينار إلى 
60 مليون دينار، وزيادة حصة وزارة شــؤون 
الشــباب والرياضــة مــن 5100 دينــار إلــى 3 

مايين و500 ألف دينار.
واألوقــاف  الســنية  األوقــاف  واســتفادت 
الجعفريــة مــن تعديــات الموازنــة وذلك بعد 
زيــادة مصروفاتها المتكــررة لكل منها، حيث 
تــم زيــادة مصروفــات األوقــاف الســنة من 3 
مايين و845 ألف دينار إلى 5 مايين و468 
ألــف دينــار، كما تم رفع تقديــرات مصروفات 

األوقــاف الجعفرية مــن 3 مايين و648 ألف 
دينار إلى 5 مايين و468 ألف دينار للسنتين 

الماليتين.

علي إسحاقي

االثنين
13 مايو 2019 
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مقــال عبدالنبــي الشــعلة المنشــور أمــس فــي صحيفة “البــاد” بعنــوان “تحقيق 
التــوازن المالــي بيــن دعم الفئــات الضعيفة ورعايــة الطبقة المتوســطة” جميل، 
ومــا يقترحــه مــن تعزيز وتقوية دور الطبقة الوســطى حتى تتافى مجتمعاتنا 
أيــة ثــورات أو اهتــزازات أو بــروز تيــارات طائفية متطرفة أو شــعبوية رافضة 
للواقع الســكاني المشــوه في البحرين من غلبة العمالة الوافدة المهاجرة. هناك 
حلــول آنيــة وواقعيــة لتوســيع مســاحة الطبقــة الوســطى فــي الهرم الســكاني، 

وحلول متوسطة وطويلة المدى أيًضا. 
أواًل: التعامل مع الطبقة الوسطى ذات الدخول أقل من 2000 دينار، بمن فيهم 
المتقاعدون كالتعامل مع الفئات ذوي الدخل المحدود؛ وذلك ألســباب عديدة، 
أهمهــا أن معظــم هــذه الشــريحة أصبحــت تعاني من تــآكل دخولهــا التقاعدية؛ 
بســبب عدم حصولها على امتيازات اإلســكان واإلعفاءات والدعم االجتماعي، 
المحروقــات والكهربــاء  لديهــا كأســعار  الثابتــة  المصروفــات  زيــادة  فــي ظــل 
وغيرهما، خصوصا أن هذه الشــريحة تتميز ومعها معظم الشــرائح األخرى بأن 
أبناءهــم ذوي الرواتــب الضعيفــة حتــى وإن كانــوا حملــة الشــهادات الجامعيــة 
ال يســتطيعون لوحدهــم تأســيس أســرهم النوويــة بعــد الــزواج، مــا يضطرهــم 
لاعتماد بشــكل شــبه كبير على مداخيل آبائهم المتقاعدين في تكاليف الحياة 
الزوجية وهذا يعني عملًيا أن الراتب التقاعدي األقل من 2000 دينار كمتوسط 
يتــآكل ويتــم توزيــع أو تســريب نســبة كبيــرة منه لألبنــاء حتى وإن لــم يكونوا 
عاطليــن عــن العمــل، فما بالك لو أن هذا األب يرعى أبناء عاطلين. مراعاة هذه 
الشريحة التقاعدية وعدم المساس بمداخيلها تعني بقاء مستوى المعيشة عند 
حد عدم انتقالها من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الفقيرة أو متوسطة الدخل.

ثانًيــا: حســب اإلحصــاءات، هناك نســبة من العاملين في القطــاع الحكومي من 
غير المواطنين رواتبهم الشــهرية أكثر من 2000 دينار، ولذلك وبطريقة ســهلة 
وســريعة مــن األهميــة إحــال البحرينــي المؤهل لهــذه الوظائــف ذات الرواتب 
العاليــة، ولهــذه الخطوة نتائج واضحة من انتقال شــريحة من المواطنين ذوي 
الدخل المحدود إلى الطبقة المتوسطة، وزيادة نسبة االشتراكات في صندوق 
التقاعد، وتقليل نسبة التحويات المالية للخارج، وإذا ما تم تطبيق هذه اآللية 
علــى ذات الوظائــف عاليــة الرواتــب فــي القطاع الخــاص فإن النتائج ســتكون 
أكثر إيجابية على نسبة االشتراكات في صناديق التأمين االجتماعي والتقاعد، 
وزيــادة مســاحة الطبقــة الوســطى المواطنــة وتصحيــح بعــض التشــوهات في 

سوق العمل وتخفيض التحويات المالية للخارج.
ثالًثــا: تطبيــق الضريبة التصاعدية على األغنياء ممن في رأس الهرم الســكاني 
ونســبتهم أقــل مــن 10 % تقريًبا والذين يســتحوذون على أكثــر من 80 % من 
الثــروة. هــذه اآلليــة ســتؤدي إلى زيادة اإليــرادات الضريبية دون تــآكل الطبقة 

المتوسطة.
رابًعا: تطبيق ضريبة على رأس مال أو أرباح الشركات والبنوك وغيرها... وهي 

آلية مؤثرة لزيادة اإليرادات الضريبية دون تآكل الطبقة المتوسطة. 
أتمنى من أصحاب القرار االقتصادي بأن يكونون حذرين جًدا جًدا من مطالبات 
وشروط صندوق النقد الدولي، الذي لديه سياسات نيوليبرالية متوحشة تطبق 
وتفــرض بالتدريــج على الدول ذات العجــوزات والديون الكبيرة دون االهتمام 
بنتائجهــا السياســية واالجتماعية، كالمطالبــة بعدم التوظيف في القطاع العام، 
رفع الدعم، التخصيص دون دراسة للقيمة المضافة لهذا التخصيص وباألخص 
فــي القطاعات الخدمية الضرورية لــكل طبقات المجتمع الفقيرة وذوي الدخل 
المحدود والطبقة الوســطى، كالتعليم العام الجيد والصحة، وعدم التعامل مع 
هذيــن القطاعيــن االجتماعييــن بمنظور اقتصــادي بحت بل بمنظــور اجتماعي 
سياســي؛ ألنهمــا الرافعــة طويلة المــدى لزيادة األعمــار وبالتالي زيــادة إنتاجية 
المواطــن وتعويــض الدولــة للتكاليــف التي تصرفهــا على الطالب منــذ المرحلة 
االبتدائيــة، إضافــة إلى التعليم الجيد وتشــجيع المنح والبعثــات ألبناء الفقراء 
والتفــوق؛  الكفــاءة  ســوى  تمييــز  ودون  المتفوقيــن  المحــدود  الدخــل  وذوي 
باعتبار ذلك إستراتيجية طويلة المدى لتوسيع مساحة الطبقة المتوسطة في 

المجتمع.
وأخيًرا فإن بقاء الشــكل الســكاني حســب الدخل هرمًيا، أي نســبة أقل من 10 
% في أعلى الهرم، ونسبة 30 % تقريبا في وسط الهرم أي الطبقة المتوسطة، 
ونســبة 60 % فــي قــاع الهــرم أي الطبقــة الفقيــرة. إن بقــاء هــذا الشــكل يعنــي 
فكرًيــا زيادة تقبــل والجاذبية لألفكار المتطرفة سياســيا وطائفيا وايدولوجيا، 
وحتــى  واالجتماعــي  السياســي  االســتقرار  عــدم  حالــة  زيــادة  واجتماعيــا 
االقتصــادي، واقتصاديــا زيادة الامســاواة في توزيع الثــروة الوطنية وبالتالي 
توســيع الهــوة بين الطبقات، أمــا إذا تمكنت السياســة االقتصادية/  االجتماعية 
مــن تحويــل الشــكل الســكاني الهرمي حســب الدخــول إلى شــكل معين بحيث 
تتوســع نســبة األغنياء عبر انتقال شــريحة من الطبقة المتوســطة لألعلى، وأن 
تصبــح مســاحة الطبقــة المتوســطة هــي األكبر في الشــكل الســكاني من خال 
انتقــال شــرائح مــن قاع الشــكل الســكاني مــن الفقــراء وذوي الدخــل المحدود 
لألعلــى. إن الشــكل المعيــن للســكان حســب الدخــول والثروة هو صمــام األمان 
الســتدامة االســتقرار السياسي وللوســطية واالنفتاح والتســامح بدل التطرف 

والتعصب واالنغاق الفكري. 
وبالطبــع نجــاح هــذه اإلســتراتيجية يحتــاج لشــفافية كبيــرة ومحاســبة أكبــر 
ورقابــة شــعبية أقوى، بوجود ســلطات خمس قويــة وذات صاحيات متعارفة 
عليهــا عالمًيــا، وهــي الســلطات القضائيــة والتشــريعية والتنفيذيــة واإلعــام 

ومؤسسات المجتمع المدني.

حلول واقعية لتوسيع مساحة 
الطبقة الوسطى في الهرم السكاني

عبداهلل جناحي

سيدعلي المحافظة

5028 عاطاًل بشهادات عليا مسجلون في “العمل”
النفيعـــي: “بحرنـــة الوظائـــف” تطالـــب بتثبيـــت المؤقتيـــن فـــي الحكومـــة

البرلمانيــة  التحقيــق  لجنــة  رئيــس  كشــف 
بشــأن عــدم قيــام الجهات المختصــة ببحرنة 
والخــاص،  العــام  القطاعيــن  فــي  الوظائــف 
النائــب إبراهيــم النفيعي، عن عــدد العاطلين 
مــن حاملــي الشــهادات العليا المســجلين في 

وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة، حيــث 
بلــغ عددهــم 5028 طلًبا في العام 2018 فيما 

أغلق عدد 612 طلًبا في نفس العام.
اجتمــاع  النفيعــي  تــرؤس  لــدى  ذلــك،  جــاء 
اللجنة، إذ تم استعراض ومناقشة رد الوزارة، 
إلــى جانب تحليل رد ديوان الخدمة المدنية 

بشــأن نســب العامليــن المواطنيــن واألجانب 
الوظائــف،  الحكوميــة حســب  الجهــات  فــي 
مبيًنــا أن عدد األجانب في ســلك التعليم بلغ 
4288 وفــي الوظائــف الطبية بلغ 1809 فيما 
بلغ العدد في الوظائف فنية 675، إلى جانب 

700 أجنبي يشغلون وظائف هندسية.

 وأضــاف أن اللجنــة قــّررت اســتدعاء وزيــر 
العمل والشــؤون االجتماعية، ورئيس تنظيم 
هيئة ســوق العمل لحضــور االجتماع المقبل، 
لاســتيضاح عــن نســبة البحرنــة فــي القطاع 
الخــاص، إلــى جانــب تضــرر ســوق العمل من 

الفيزا المرنة.

القضيبية - مجلس النواب

المدير العام لمنظمة اإلسيسكو

وكيل وزارة العمل مع رئيس االتصال المؤسسي والتسويق في “بتلكو”

“األشغال” تشرع في التخطيط لمشاريع الصرف الصحي
خـــط ضـــخ رئيس ناقـــل يربـــط مناطق شـــارع البديـــع بالمحطة في مدينة ســـلمان

فــي ضــوء اعتمــاد الميزانيــة العامــة للدولــة 
للعاميــن )-2019 2020(، التــي صــادق عليهــا 
مجلسا الشورى والنواب، صرح وزير األشغال 
العمرانــي  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 
عصــام خلــف بــأن الــوزارة تعكــف حاليــًا على 
وخصوًصــا  مشــاريعها  أولويــات  دراســة 
المرتبطــة بالبنيــة التحتيــة كمشــاريع الطــرق 
والصــرف الصحــي لضمــان تلبيــة أكبــر قــدر 
ممكن من المشاريع التنموية في ضوء التزام 

وتوفيــر  التحتيــة  البنيــة  بتطويــر  الحكومــة 
أفضل الخدمات للمواطنين.وأشــار خلف إلى 
المقبلــة  للفتــرة  األشــغال  وزارة  مســاعي  أن 
ســتتركز في العمل على توفير مشاريع تؤمن 
ســعة إضافيــة الســتيعاب تدفقــات الصــرف 

الصحي للمناطق غير الموصلة حاليًا.
وفي ضوء اعتماد الميزانية ستسعى الوزارة 
F- للبــدء فــي تنفيــذ خــط ضــخ رئيــس ناقــل
Network يربط مناطق شارع البديع بمحطة 
الصــرف الصحــي فــي مدينــة ســلمان بغــرض 

تخفيف الضغط الحاصل على الشــبكة حاليًا، 
كما ستتم دراسة توصيل العديد من المناطق 
والقرى غير الموصولة حتى اآلن على شــارع 
البديــع بالشــبكة الرئيســية للصــرف الصحــي 
ليمكــن بالتالــي نقــل تدفقــات تلك القــرى إلى 
محطة توبلي الرئيسية للصرف الصحي التي 
هي اآلن في مرحلة التوسعة. وأكد عصام بن 
عبــدهللا خلف حرص الوزارة التام على تلبية 
االســتغال  خــال  مــن  المواطنيــن  تطلعــات 
االمثــل لميزانيــة المشــاريع والتعجيل بتنفيذ 

المشــاريع الحيويــة التــي مــن شــأنها تأميــن 
وتســهم  القائمــة  للمشــاكل  جذريــة  حلــول 
فــي توصيــل المزيــد مــن المناطــق الجديــدة 
مــن  الصحــي  للصــرف  الرئيســية  بالشــبكة 
خال االســتمرار في دراســة إنشــاء محطات 
معالجــة متنقلة، بجانب اســتمرار الوزارة في 
إيجاد حلول ســريعة لاختناقات على الطرق 
لتخفيف االزدحامات في عدد من التقاطعات 
الرئيسية على غرار ما تم البدء فيه من حزم 

المشاريع المستعجلة مؤخرا.

المنامة - وزارة األشغال
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بزيادة نسبتها 79 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي

أرباح “اإلثمار القابضة” بالربع األول

أعلنــت كل مــن شــركة اإلثمــار القابضــة، وشــركتها التابعــة والمملوكــة لهــا 
بالكامل، بنك اإلثمار عن نتائجهما المالية للربع األول 2019 حيث سجل كل 
منهمــا أرباحــًا عن هذه الفترة. وســجلت شــركة اإلثمــار القابضة، صافي ربح 
بلغ 8.62 مليون دوالر لفترة الثالثة أشــهر المنتهية في 31 مارس 2019، أي 
بزيــادة نســبتها 79 % مقارنــة بصافــي ربح بلغ 4.81 مليون دوالر ســجل في 
الفتــرة نفســها 2018. وكان صافــي الربح الخاص بالمســاهمين لفترة الثالثة 
أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019 قــد بلــغ 7.10 مليــون دوالر، أي بزيــادة 
نســبتها 329 % مقارنة بصافي ربح بلغ 1.66 مليون دوالر ســجل في الفترة 
نفســها 2018. أمــا عائــد الســهم خــالل العــام، فقــد ارتفــع إلــى 0.24 ســنتات 
مقارنــة ب 0.06 ســنتات لفتــرة الثالثــة أشــهر المنتهية فــي 31 مارس 2018. 
كما ارتفع إجمالي حقوق الملكية للمساهمين ليبلغ 120.52 مليون دوالر كما 
في 31 مارس 2019 مقابل 116.36 مليون دوالر كما في 31 ديسمبر 2018. 

شركة  إدارة  مجلس  رئــيــس  وقـــال 
اإلثـــمـــار الــقــابــضــة، ورئــيــس مجلس 
صاحب  أيـــضـــًا،  اإلثـــمـــار  بــنــك  إدارة 
الفيصل  عمرو  األمير  الملكي  السمو 
ــيــابــة عن  “بـــاألصـــالـــة عـــن نــفــســي ون
مجلس إدارة شركة اإلثمار القابضة، 

يطيب لي أن أعلن بأن النتائج المالية 
لإلثمار القابضة تظهر تحسنًا ملحوظًا 
في األرباح وتؤكد بأن استراتيجيتنا 
المصرفية  األعــمــال  على  تركز  التي 

األساسية تؤتي ثمارها”.
وأضــاف “إن إجمالي اإليــرادات قبل 

لفترة  الــخــارجــيــة  الــضــرائــب  خــصــم 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 
2019 قد ارتفعت إلى 17.55 مليون 
دوالر، أي زادت بنسبة 45 % مقابل 
في  ســجــلــت  دوالر  مــلــيــون   12.09
الماضي. كما  العام  الفترة نفسها من 

ارتفع الدخل التشغيلي لفترة الثالثة 
 2019 مارس   31 المنتهية في  أشهر 
ارتفع  أي  دوالر،  مليون   76.08 إلــى 
مليون   72.16 مقابل   %  5.4 بنسبة 
من  نفسها  الفترة  في  سجلت  دوالر 

العام الماضي”. 

المنامة - اإلثمار القابضة

“االستثمار الكويتية” 
تعتزم التخارج من 

“بنك الخليج”

ــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــالســتــثــمــار  أعــل
الكويتية عزمها بيع حصتها في “بنك 
الخليج” البالغة %16، في أكبر عملية 
الكويتية  البنوك  مــن  للهيئة  تــخــارج 
بوبيان”  “بــنــك  فــي  حصتها  بيع  منذ 
في عام 2009. وتبلغ القيمة السوقية 
لحصة الهيئة في بنك الخليج بحسب 
آخر إغالق للسهم، 153 مليون دينار، 

أي ما يزيد عن 500 مليون دوالر.
واكــتــســبــت هــيــئــة االســـتـــثـــمـــار هــذه 
ــالل عــمــلــيــة اإلنـــقـــاذ  ــن خــ ــحــصــة مـ ال
التي  الخسائر  إثــر  للبنك،  الحكومية 
ــي فـــتـــرة األزمــــــة الــمــالــيــة  ســجــلــهــا فـ

العالمية في العام 2008.

دبي - العربية.نت

المحرق - طيران الخليج

من  عــّززت  أنها  الخليج  طيران  أعلنت 
وزن األمتعة المسموح به لجميع طالب 
حقيبة  خــالل  من  والجامعات  الكليات 
كيلوغراًما.   23 بــوزن  مجانية  إضافية 
يــنــطــبــق نـــظـــام األمــتــعــة الــجــديــد هــذا 
الجامعية  المرحلة  طــالب  جميع  على 
والدراسات العليا الذين يحملون بطاقة 
المفعول،  سارية  جامعي  طالب  هوية 
والــمــســافــرون ألي مــن الــوجــهــات على 

شبكة الناقلة الدولية.
 وقال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج 
ــه لــحــافــز رائــع  ــ كــريــشــمــيــر كــوتــشــكــو “إن
الطالب  أن  نعلم  فنحن  طالبنا؛  لجميع 
لحمل  الحقائب  من  المزيد  إلى  بحاجة 
المحمولة  الكمبيوتر  وأجــهــزة  كتبهم 
وما  بهم  الخاصة  الشتوية  والــمــالبــس 
دائًما  المتعب  مــن  بأنه  نعي  ــك.  ذل إلــى 
أمتعتهم  بــتــرتــيــب  الـــطـــالب  يــقــوم  أن 
بعناية عند السفر للبدء بالعام الدراسي، 
واآلن نريد أن نجعل األمور أكثر سهولة 
لهم  السماح  خــالل  من  الطالب  لجميع 
كيلوغراًما   23 ــوزن  ب إضافية  بحقيبة 
لكل طالب يسافر إلى الجامعة أو يعود 

إلى بلده في فترة الصيف”.

ــوزن  ــ ــذا الـ ــ ــن هـ ــادة مــ ــفــ ــ ــت عــمــلــيــة االســ
اإلضافي بسيطة للغاية؛ حيث يتوجب 
ــطــالب تقديم  عــلــى الــمــســافــريــن مــن ال
ــاقـــات هـــويـــاتـــهـــم الــجــامــعــيــة إلـــى  بـــطـ
موظفي مناضد تسجيل السفر، ويجب 
أن يتطابق االسم الموجود على بطاقة 
على  الموجود  االســم  مع  الطالب  هوية 
بعد  الموظف  وسيقوم  السفر،  تــذكــرة 
ذلك بتوفير وزن إضافي مجاني بسعة 
الماضي،  فــي  للطالب.  كيلوغراًما   23
ــعــالوات لــلــوزن اإلضــافــي  كــانــت هــذه ال
خالل  مــن  تنفذ  لألمتعة  بــه  المسموح 
يتعّين  وكــان  الطيران  شركات  مكاتب 
القيام بها قبل أيام من الرحلة؛ أما اآلن 
هــذه  بتبسيط  الخليج  طــيــران  قــامــت 
يتمكنوا  حتى  الطالب  لجميع  العملية 
الــمــزيــد مــن األمــتــعــة بصورة  مــن حمل 

ميسرة.
 وكانت طيران الخليج في وقت سابق 
من هذا العام قد زادت من وزن األمتعة 
الــمــســمــوح بـــه لــلــريــاضــيــيــن مـــن خــالل 
الغولف  بحقائب  بالسفر  لهم  الــســمــاح 
نمط  لتعزيز  الدراجات مجاًنا؛ وذلك  أو 

الحياة الصحي بين مسافريها.

“طيران الخليج” تمنح الطالب وزنا مجانيا

8.6
دوالر مليون 

موقع مجلس  على  نشرت  بيانات  أحدث  أظهرت 
المناقصات والمزايدات أن هيئة تنظيم االتصاالت 
لتعيين شركة استشارية إلعداد  طرحت مناقصة 
على  إنترنت،  لبدالة  نموذج  أفضل  حــول  دراســة 
ــعــطــاءات يـــوم 29  ــالق بـــاب تــقــديــم ال أن يــتــم إغـ
العطاءات  ظــروف  فتح  يتم  وأن  الــجــاري،  مايو 
االتــصــاالت”  “تنظيم  وتسعى  الــتــالــي.  الــيــوم  فــي 
لدعم  مناسب  بشكل  مؤهل  مستشار  تعيين  إلــى 
اإلنترنت  لتبادل  نموذج  أفضل  دراسة  في  الهيئة 
في  المشروع  هــذا  أهــداف  وتتركز  البحرين.  في 
في  اإلنترنت  لتبادل  ونموذج  نهج  أفضل  دراســة 
لتنفيذ  مفصلة  طريق  خارطة  وإعـــداد  البحرين، 

النهج األفضل.
مراقبة  تواصل  االتصاالت  تنظيم  هيئة  أن  يذكر 
واتخاذ  وتطوراته  االتصاالت  قطاع  أداء  وتقييم 
اإلجراءات الالزمة لتعزيزه وتطويره وذلك لكونه 
ا لتحقيق النمو والتطوير للقطاعات  قطاًعا محوريًّ
أهــداف  لتحقيق  ــا  وضــروريًّ األخـــرى  االقتصادية 

الرؤية االقتصادية 2030.

دراسة ألفضل بدالة 
إنترنت بالبحرين “ألبا” تستعرض مستقبل األلمنيوم بالمنطقة

الــــوزراء ــس  ــي رئ ســمــو  رعــايــة  تــحــت  ــال”  ــربـ “عـ تستضيف  ــة  ــرك ــش ال
تستضيف شركة ألمنيوم البحرين “البا” المؤتمر العربي الدولي لأللمنيوم “عربال 2019” تحت رعاية رئيس 
وزراء، صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وذلك في الفترة من 19 وحتى 21 نوفمبر 
2019 بفندق الخليج – البحرين.ومن المزمع أن يقام المؤتمر لهذا العام تحت عنوان “رسم مالمح مستقبل 

األلمنيوم في المنطقة العربية” حيث يتم استضافته للمرة الخامسة في المملكة.

إدارة شركة  وقال رئيس مجلس 
بن  سلمان  بن  دعيج  الشيخ  ألبا، 
مؤتمر  “يعتبر  خليفة  آل  دعــيــج 
الرئيسية  المنصات  إحدى  عربال 
ــيــوم فـــي الــعــالــم  ــمــن لــصــنــاعــة األل
تــحــت سقف  يــجــمــع  إذ  ــعــربــي،  ال
أبرز الشخصيات  واحد نخبة من 
ــاعــة  ــي صــن ــ ــاع الـــــقـــــرار فـ ــ ــنـ ــ وصـ
األلــمــنــيــوم حـــول الــعــالــم. وكـــأول 
منطقة  فـــي  ــمــنــيــوم  لــألل مــصــهــر 
باستضافة  ألبا  تتشرف  الخليج، 
لهذا  والثالثين  السادسة  النسخة 

المؤتمر الهام تحت رعاية رئيس 
الملكي  السمو  صــاحــب  الــــوزراء 
ــــن ســـلـــمـــان آل  ــيــــر خــلــيــفــة ب األمــ
نظرائنا  الستقبال  نتطلع  خليفة. 
ــراء الــصــنــاعــة الســتــعــراض  ــبـ وخـ
الـــنـــمـــو الــــــــذي يـــشـــهـــده قـــطـــاع 
األلمنيوم في البحرين. كما نتطلع 
عربال  مؤتمر  الستضافة  أيــضــًا 
تستعد  الـــذي  الــوقــت  فــي   2019
مصهر  أكــبــر  تصبح  ألن  الــبــا  فيه 
الخطة  العالم وفق  لأللمنيوم في 

الموضوعة”.

يذكر أن مؤتمر عربال الذي انطلق 
ستستضيفه  والـــذي   ،1983 عــام 
ــهــا ألن  ــق ــي فــــي طــري ــ “ألــــبــــا” وهـ
في  لأللمنيوم  مصهر  أكبر  تصبح 
بأهمية  يــحــظــى  أصــبــح  الــعــالــم، 
إذ  الــدولــي،  المستوى  على  كبرى 
العديد  واحــد  سقف  تحت  يجمع 
على  الــقــيــاديــة  الشخصيات  مــن 
ــول الــعــالــم  مــســتــوى الــصــنــاعــة حـ
المعاصرة  القضايا  أهــم  لمناقشة 
ــيــوم،  ــمــن الــمــتــعــلــقــة بــصــنــاعــة األل
بــــاإلضــــافــــة إلــــــى بـــحـــث فـــرص 

وســوف  فيها.  والنمو  االستثمار 
الصناعية  الــفــعــالــيــة  هـــذه  تــضــم 
الضوء  سيسلط  مــؤتــمــرًا  المهمة 
الصناعة،  وتــحــديــات  آفـــاق  على 

باإلضافة إلى المعرض المصاحب 
للمؤتمر، إلى جانب عدد من ورش 

العمل وزيارات الشركات.
أهم  عــن  قريبًا  اإلعـــالن  وسيتم   
مناقشتها  سيتم  التي  المواضيع 
خالل مؤتمر عربال 2019، وكذلك 
والمتحدثين  الــراعــيــة  الــشــركــات 
ــيــســيــيــن، مـــن خــــالل مــوقــع  ــرئ ال

.www.arabal.com المؤتمر

عسكر - ألبا

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة  «
اإلثمار القابضة، والرئيس التنفيذي لبنك 

اإلثمار أيضًا، أحمد عبد الرحيم، “ إن إجمالي 
أصول اإلثمار القابضة بلغت 8.02 مليار 

دوالر كما في 31 مارس 2019 مقابل 8.49 
مليار دوالر كما في 31 ديسمبر 2018 

و8.29 مليار دوالر كما في 31 مارس 2018”.
و قال عبدالرحيم” يسرني أيضًا أن أعلن  «

بأن النتائج المالية لبنك اإلثمار تواصل 
تحقيق نمو مستقر، حيث تظهر آخر نتائج 
مالية للبنك أنه يحقق أداًء جيداً مع ارتفاع 

أرباح الربع األول من العام”. واستطرد 
بالقول:” يسرني أن أعلن بأن النتائج 

المالية لبنك اإلثمار تظهر تحقيق صافي 
ربح بلغ 2.80 مليون دينار لفترة الثالثة 

أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 مقارنة 
بصافي ربح بلغ 2.03 مليون دينار للفترة 
نفسها 2018. وكان صافي الربح الخاص 

بمساهمي البنك لفترة الثالثة أشهر 
المنتهية في 31 مارس 2019 قد بلغ 1.67 
مليون دينار مقارنًة بصافي ربح بلغ 0.83 

مليون دينار ُسجلت في الفترة نفسها 
.”2018

وأوضح عبدالرحيم “ إن إيرادات بنك اإلثمار  «
قبل خصم الضرائب الخارجية لفترة 

الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 
قد نمت لتصل إلى 6.29 مليون دينار، 

أي ارتفعت بنسبة %34 مقارنة بإيرادات 
بلغت 4.69 مليون دينار سجلت في الفترة 

نفسها من العام الماضي. كما نما الدخل 
التشغيلي في فترة الثالثة أشهر المنتهية 

في 31 مارس 2019 ليصل إلى 21.42 مليون 
دينار، أي بزيادة نسبتها %4.2 مقابل 20.57 

مليون دينار سجلت في الفترة نفسها 
من العام الماضي. كما أن إجمالي دخل 
البنك لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

31 مارس 2019 ارتفع إلى 40.60 مليون 
دينار، أي بزيادة قدرها %10.5 مقارنة ب 

36.75 مليون دينار لنفس الفترة من العام 
الماضي ويرجع ذلك أساسا في نمو إيرادات 

البنك األساسية”. 
وتابع عبدالرحيم “إن إجمالي أصول بنك  «

اإلثمار بلغت 2.94 مليار دينار كما في 31 
مارس 2019 مقابل 3.13 مليار دينار كما في 
31 ديسمبر 2018 و3.11 مليار دينار كما في 
31 مارس 2018. وفي الوقت الحالي، وعلى 

الرغم من تحديات ظروف السوق، فإن 
محفظة الحسابات االستثمارية المطلقة 
بلغت 0.997 مليار دينار كما في 31 مارس 

2019 مقابل 0.995 مليار دينار كما في 
31 ديسمبر 2018 و1.063 مليار دينار كما 
في 31 مارس 2018. وبلغ إجمالي حقوق 

الملكية للمساهمين 86.89 مليون دينار 
كما في 31 مارس 2019 مقابل 85.38 

مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2018 
و101.16 مليون دينار كما في 31 مارس 

 .”2018
يذكر أنه في مارس 2019، قام رئيس الوزراء  «

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن 
سلمان آل خليفة بتدشين أول شبكة دفع 
بالبصمة في المنطقة ليكون سموه أول 
من يسجل ويستخدم الخدمة المقدمة 

من بنك اإلثمار.

 2.8 مليون دينار أرباح بنك اإلثمار

دعيج بن سلمان

حققت ســوليدرتي البحرين أرباًحا صافية في محفظة المســاهمين بلغت 725 ألف دينار خالل الثالثة أشــهر المنتهية في 31 
مــارس 2019 مقابــل صافــي أربــاح بلغــت 564 ألف دينار عن الفترة المماثلة 2018، ما يمثل زيادة بنســبة 29 %. وفيما يخص 
صندوق تكافل المشــاركين فقد حققت ســوليدرتي فائًضا بلغ 54 ألف دينار مقابل فائض بلغ 3 آالف دينار عن الفترة المماثلة 
للعــام الماضــي، مــا يمثــل زيــادة بنســبة 1700 %. ويعــود االرتفــاع فــي صافــي الربح، بشــكل رئيســي إلى التحســن فــي معدل 

الخسارة والمطالبات وإيرادات االستثمار خالل العام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة 2018.

التكافل  اشــتــراكــات  صعید  على  وأمـــا   
فقد حققت سوليدرتي اشتراكات تأمين 
خالل  دينار  مليون   7.8 بلغت  إجمالية 
مارس   31 بتاريخ  المنتهي  األول  الربع 
2019 مقارنة بـ7.55 مليون دينار للفترة 

المماثلة 2018، أي بزيادة قدرها 3 %. 
ليصل  للسهم  األســاســي  العائد  وارتــفــع 
 2019 األول  الربع  خــالل  فلوس   6 إلــى 

مقابل 4.7 فلس للفترة المماثلة 2018. 
وبلغت حقوق المساهمين في 31 مارس 
بـ  مقارنة  ديــنــار  مليون   25.39  ،2019
25.9 مليون دينار في 31 ديسمبر2018، 
بلغ  2 %. كما  بنسبة  انخفاض  ما يمثل 
إجمالي األصول 70.74 مليون دينار في 
مليون   68.61 مقارنة   2019 مارس   31
يمثل  مــا   2018 ديسمبر   31 فــي  ديــنــار 

زيادة بنسبة 3 %.
توفيق  اإلدارة  مجلس  رئــيــس  ــال  وقـ  
شهاب “يسر مجلس اإلدارة أن يعلن عن 
نتائج الربع األول 2019. إن هذا النجاح 
التزام فريق سوليدرتي  جاء من خالل 
لتحقيق  المستمرة  والمثابرة  البحرين 
“كما  ــاف  وأضـ الــمــتــواصــلــة”.  النجاحات 
بأن  تامة  ثقة  على  اإلدارة  مجلس  أن 

فريق سوليدرتي البحرين يسير بخطى 

كما ويعمل على  وبنجاح مستمر،  ثابتة 

الكبيرة  اإلنـــجـــازات  تحقيق  مــواصــلــة 

والمتميزة”.

تعزيز رضا العمالء
ــيــس الــتــنــفــيــذي  ــرئ ــبــه، قـــال ال  مـــن جــان

ــبــحــريــن، جــــواد محمد  ال لــســولــيــدرتــي 
“يسعدنا أننا قد أتممنا الربع األول لسنة 
2019 بكل نجاح، وذلك ناتج من حرصنا 
والوفاء  والتفاني  االلــتــزام  على  الدائم 
إلى  باإلضافة  الكرام  لعمالئنا  بوعودنا 
اهتمامنا الحثيث والمستمر بتعزيز رضا 
العمالء، كما أننا ماضون وبكل عزم على 
مواصلة هذا النجاح خالل هذه السنة”. 
ــا مـــع اســتــراتــيــجــيــة  وأضــــــاف: “تــمــاشــًي
الشركة،  تنتهجها  التي  الرقمي  التحول 
الخدمات  بمستوى  االرتــقــاء  سنواصل 
المقدمة لعمالئنا، وذلك من خالل تقديم 
أفــضــل الــحــلــول وبــاســتــخــدام الــوســائــل 

الحديثة والمتطورة المالئمة لعمالئنا”.

المنامة - سوليدرتي البحرين

أربــــاح “سوليدرتــي” البحريــن للربـــع األول

جواد محمد  توفيق شهاب

المحرر االقتصادي

13 مايو 2019 االثنين
8 رمضان 1440

أحمد عبدالرحيماألمير عمرو الفيصل

الــتــكــافــل ــدوق  ــنـ صـ فـــائـــض  ــار  ــنـ ديـ ــف  ــ أل و54   ...%  29 نــســبــتــهــا  بـــزيـــادة 

779
ألـــف دينـــــار



13 مايو 2019 االثنين
810 رمضان 1440

مناولة 100 ألف حاوية في ميناء خليفة بالربع األول
%  19.9 ــدره  ــ ق بــانــخــفــاض  ــع  ــل ــس وال الــبــضــائــع  مــن  ــي  ــول ن طــن  آالف   209

البحرين تحتل المركز 15 عالميا في الكفاءات المؤهلة
ــوم لــلــنــاشــئــة” تــطــلــقــان تــقــريــر الــمــنــظــومــة االقــتــصــاديــة ــن ــادة” و ”جــي ــري ــل ــة ل ــي ــدول “ال

أطلقت كل من مؤسســة جينوم للمنظومات الناشــئة Startup Genome والشــبكة العالمية لريادة األعمال بالتعاون مع صندوق العمل 
“تمكين” التقرير العالمي للمنظومة االقتصادية الناشــئة للعام 2019، وذلك خالل أعمال مؤتمر “Next Web Conference 2019” الذي 

عقد مؤخرًا في أمستردام.

التقريــر  هــذا  إصــدار  عــن  اإلعــان  ويأتــي 
بالتزامــن مــع انعقــاد هــذا المؤتمر الــذي يعد 
أحــد أبــرز المحافــل التقنيــة التــي تحتضنها 
أوروبا، حيث يقدم التقرير دراســة تحليلية 
شــاملة لواقع بيئات ريــادة األعمال والمبنية 
علــى نتائــج بحث شــملت آالف المؤسســين 
ماييــن  وممارســات  الناشــئة  للمؤسســات 

الشركات من مختلف أنحاء العالم.
باشــراك مؤسســة جينــوم  “تمكيــن”  قــام  و 
للمنظومــات الناشــئة لدراســة موقــع البيئــة 

االقتصاديــة للبحريــن بالمقارنة مع أكثر من 
50 منظومــة اقتصاديــة حــول العالم، حيث 
أثبتــت المملكة من خال هــذا التقرير تميزًا 
ملفتــًا في العديد من المجاالت االقتصادية. 
وبحســب أبــرز ما جاء فــي التقرير تصدرت 
أكثــر  ضمــن  عالميــًا   15 المركــز  البحريــن 
بوجــود  تتمتــع  التــي  البيئيــة  المنظومــات 
عــن  فضــاً  المؤهلــة،  الوطنيــة  الكفــاءات 
للبيئــة  دوالر   594 ل  تصــل  قيمــة  تحقيــق 
االقتصاديــة. كمــا تصــدرت المملكــة ضمــن 

قائمــة البيئــات االقتصاديــة العشــر األعلــى 
فــي  النســاء  مشــاركة  حصــة  فــي  عالميــًا 

تأسيس المشاريع. 
كما أشار التقرير إلى أن أبرز المميزات التي 
تتمتــع بهــا المملكــة فــي جــذب المؤسســات 
الناشئة وحثها على االنتقال لسوق البحرين 
تكمــن فــي دعــم األجــور ونظــام الضرائــب 
الحــر. كما أكد التقرير على الموقع اإلقليمي 

للمملكة في قطاع التكنولوجيا المالية. 
ل  التنفيــذي  الرئيــس  أعــرب  جانبــه،  ومــن 

“تمكيــن” إبراهيــم جناحــي عــن ترحيبــه بما 
حققته المملكة من نتائج عالمية متميزة في 
مجال دعم البيئات الناشــئة، منوهًا بالفرص 
البحريــن كنمــوذج  التــي تتيحهــا  التنمويــة 
عالمــي متميــز فــي مجال تعزيــز أداء قطاع 
األعمال، بما يشــمله ذلك من دعم للكفاءات 
البشــرية وتطوير المؤسسات وتعزيز فرص 

جذب االستثمار على حد السواء. 
وأشــار جناحي إلى أن هــذا التقرير العالمي 
المتفــرد على المســتوى العالمــي في تقديم 
رؤية عالمية شــاملة لــدول العالم من خال 
دراسة موســعة لكافة األنظمة والممارسات 
والنماذج االقتصادية الناجحة لدول العالم، 

وتمكــن المملكة من تحقيــق مراكز متقدمة 
فيــه. مــن جهتــه، أوضــح الرئيــس التنفيذي 
والمؤســس  الناشــئة  للمنظومــات  لجينــوم 

الشــريك، جــي إف غوثييــر، أن اقتصــادات 
العالــم مقبلــة علــى حقبة ما يســمى بالثورة 
الصناعيــة الرابعــة، ومجتمعاتنــا تقــود دورًا 
ثــورة  لتحقيــق  الســياق  هــذا  فــي  رئيســيًا 

عالمية في قطاع المؤسسات الناشئة.
وَبّيــن أن أهمية بيئات المؤسســات الناشــئة 
ال تقتصــر علــى كونهــا محــركًا رئيســًا لخلق 
النمــو  وتعزيــز  الوظيفيــة  العمــل  فــرص 
فاعــاً  مســاهمًا  كونهــا  بــل  االقتصــادي، 
فــي مواجهــة العديــد مــن أكبــر التحديــات 
المجتمعيــة التــي يواجههــا العالــم اليوم بما 
فيها تحديات التغير المناخي ونقص تكافؤ 

الفرص.

المنامة - تمكين

إبراهيم جناحي

مناولة مواد 
كبريتية أو 

كيميائية بواقع 
32.6 ألف طن

ســجل مينــاء خليفــة بن ســلمان، وهو الميناء التجاري الرئيســي للبحريــن، تراجعًا في حركة مناولة الحاويــات والبضائع العامة 
خالل الربع األول 2019. وبحسب بيانات مالحية فان حركة مناولة الحاويات بلغت نحو 100 ألف حاوية خالل الربع األول من 

العام الجاري مقارنة مع نحو 110 ألف حاوية للفترة ذاتها 2018 وذلك بنسبة انخفاض تقدر ب 9.3%.

وفــي التفاصيل فقد بلغ المعدل الشــهري 
األول  الربــع  خــال  الحاويــات  لحركــة 
مــن العــام الجــاري نحــو 33 ألــف حاويــة 
شــهريًا، وبلغ إجمالي الحاويات المملوءة 
بالبضائع والسلع نحو 74 ألف حاوية في 
حيــن بلغ عــدد الحاويات الفارغة 25 ألف 

حاوية.
وســيطرت الحاويات المملوءة حجم 40 
قــدم علــى إجمالــي حركــة المناولة وذلك 
بواقــع 41 ألــف حاويــة فــي حيــن جاءت 
المرتبــة  20 قــدم فــي  الحاويــات حجــم 

الثانية وذلك بعدد 32 ألف حاوية.
فقــد  العامــة  بالبضائــع  يتعلــق  وفيمــا 
أظهــرت البيانات تراجعــا بحركة البضائع 
العامــة مــن 261 ألف طن نولــي إلى 209 
العــام  مــن  األول  الربــع  فــي  نولــي  طــن 
الجــاري وذلــك بانخفــاض قــدره 19.9% 

على أساس سنوي.

منتجات الحديد تسيطر على 
حركة المناولة

وســيطرت منتجــات الحديد علــى حركة 
مناولــة البضائــع العامــة بواقــع 96.5 ألف طن 
نولــي، إذ تســتضيف البحرين عدد من مصانع 

الحديــد الثقيلــة في منطقــة الحــد الصناعية، 
بينمــا جرت مناولة مواد كبريتية أو كيميائية 
بواقــع 32.6 ألــف طــن خــال الربــع األول مــن 

العام الجاري.
يشــار إلــى أن مينــاء خليفــة بــن ســلمان الذي 
تديــره شــركة اي بــي ام تيرمينالــز البحريــن، 
شــهد نموا في أعداد الحاويات بمعدل ســنوي 

مركب قدره %10 بين عامي 2009 و2017.
التشــغيل  ســلمان،  بــن  خليفــة  مينــاء  وبــدأ 
فــي أبريــل 2009، ويقــع علــى مســاحة 110 
هكتارات من األراضي المســتصلحة ويتضمن 
محطــة  يشــمل  متــر   1800 طولــه  رصيفــًا 

مربــع  متــر   900 مســاحة  علــى  للحاويــات 
تخدمها أربع رافعات تتمكن من مناولة ســفن 
إلــى  باإلضافــة  متــرًا،  بعــرض61  الحاويــات 
مرافق لمناولة وتخزين البضائع العامة وسفن 

الدحرجة وسفن الركاب.

وقد تم استثمار 136 مليون دينار في تشييد 
مينــاء خليفة بن ســلمان، منها اســتثمار قدره 
62 مليــون دينــار مــن قبــل شــركة أي بــي إم 
تيرمينالز البحرين، إذ تشــغل األخيرة الميناء 

وفق عقد امتياز مدته 25 عامًا.

أعلنــت شــركة خدمــات مطــار البحريــن “بــاس” عــن انضمــام 50 مــن الشــباب البحرينــي إلــى طاقــم عملهــا فــي الشــركة، وذلك تماشــيًا مع 
إستراتيجيتها الرامية إلى االستثمار في الثروة البشرية ودعم الكوادر الوطنية في مجال خدمات المطارات. 

وتأتــي هــذه الخطــوة إثر مشــاركات عديدة 
معــارض  فــي  “بــاس”  شــركة  بهــا  قامــت 
اســتعرضت  حيــث  بالبحريــن،  التوظيــف 
فــي  والتوظيــف  التدريــب  فــرص  خالهــا 
الشــركة، التــي تضــم نحــو 3 آالف موظــف 
 .82% نحــو  فيهــا  البحرينيــون  ويشــكل 
حيث ســبق للشركة أن حظيت بتكريم على 

مســتوى وزراء العمل لدول مجلس التعاون 
لــدول الخليــج العربيــة نظــرًا لريادتهــا فــي 

مجال توطين الوظائف.
خدمــات  لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
المحميــد  ســلمان  “بــاس”  البحريــن  مطــار 
تفتخر الشركة باعتمادها الكبير على الكوادر 
الوطنيــة، إذ تبلــغ نســبة البحرنة %100 في 

العديــد مــن األقســام واإلدارات الهامــة على 
ســبيل المثال: رأس المال البشــري والشحن 

الجوي واألمن واللوجستيات والتدقيق. 
تأهيــل  علــى  الشــركة  “تحــرص  وأضــاف 
الكــوادر الوطنيــة واالســتثمار فيهــا، وذلــك 
عبــر برامــٍج تدريبيــة شــاملة فــي مجــاالت 
الطيران وخدمات المطارات. حيث تســاهم 

باس في رفد ســوق العمل بكوادٍر تنافســية، 
مســتمدة هذه القدرة مــن خبرتها التي تمتد 
إلــى نحــو 41 عامــًا، إذ تعــد الشــركة مقــدم 
خدمــات المناولة األرضية الوحيد في مطار 

البحرين الدولي”. 
وأشــار المحميــد إلــى أن شــركة “بــاس” مــع 
أعمالهــا  توســيع  فــي  الطموحــة  خطتهــا 
وتطويرهــا داخــل وخارج البحرين، ســتظل 
للمواطنيــن.  العمــل  فــرص  توفــر  الشــركة 
وذلــك مــن منطلــق دورها الوطنــي في دعم 

االقتصاد.

“باس” توظف 50 شابا بحرينيا

االحتفاء بالطاقم الجديد من الموظفين

علي الفردان

BIBF المنامة - آركابيتاالمنامة - معهد

وقع معهد البحرين للدراسات المصرفية 
والمالية “BIBF” مذكرة تفاهم مع شركة 
“فــات 6 البــز Flat6Labs “– البحريــن، 
أحد الشــركات الرائدة في برامج تسريع 
إنشــاء الشــركات الناشــئة فــي البحريــن، 
والعمــل  التعــاون  أوجــه  لبحــث  وذلــك 
المشــترك فــي مجال دعــم وتعزيز ثقافة 

ريادة شباب األعمال في المملكة.
وتقتضــي االتفاقية بيــن المعهد و”فات 
6 البــز” – البحريــن علــى تقديــم برامــج 
الشــركات  وجــذب  لتســريع  تدريبيــة 
الناشــئة وتســريع األعمال فــي البحرين، 
وذلــك بالتعــاون مــع نخبــة مــن الخبــراء 
العالمييــن فــي مجال حاضنات وتســريع 

األعمال.

و قــال المديــر التنفيــذي لشــركة “فــات 
مــن  أصبــح  “لقــد  البحريــن   – البــز”   6
الضــروري للمؤسســات التعليميــة اليــوم 
االســتثمار لتنمية ريــادة األعمال والبيئة 
فــي  الناشــئة  للشــركات  االقتصاديــة 
التعليمــي.  القطــاع  البحريــن، وال ســيما 

ومعهد BIBF هو خير مثال”. 
لمعهــد  العــام  المديــر  أشــاد  مــن جانبــه، 
BIBF أحمــد الشــيخ، بالجهــود المتميــزة 
البــز”   6 “فــات  شــركة  بهــا  تقــوم  التــي 
ريــادة  تطويــر  ســبيل  فــي  البحريــن   –

األعمال في المملكة”. 

عّينت آركابيتا، األكاديمي المعروف وعالم الشــريعة البارز الشــيخ الدكتور يوسف 
بن عبدهللا الشبيلي عضًوا في هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بمجموعة آركابيتا.

والشيخ يوسف الشبيلي حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن والشريعة 
اإلســالمية، وهو أســتاذ جامعي في المعهد القضائي العالي بجامعة اإلمام محمد 
بن ســعود اإلســالمية، وقد ســبق له أن نشــر عدة أوراق بحثية حول حماية رأس 
المال، والخدمات االستثمارية في الفقه اإلسالمي، والزكاة على الديون التجارية. 
وهــو أيًضــا عضــو في المجلس الشــرعي لهيئــة المحاســبة والمراجعة للمؤسســات 

المالية اإلسالمية )أيوفي(.

إدارة مجموعــة  رئيــس مجلــس  وقــال   
“إضافــة  الجميــح  عبدالعزيــز  آركابيتــا، 
والرقابــة  الفتــوى  هيئــة  إلــى  مهمــة 
الشــرعية فــي آركابيتا التي تضــم علماء 
شــريعة ذائعــي الصيت من مــدارس فكر 
إسامي متنوعة، وتتولى الهيئة مراجعة 

ومراقبة استثمارات آركابيتا للتحقق من 
توافقهــا مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية 
ومبادئهــا”.  ومــن جانبــه، قــال الشــبيلي: 
“عــّززت آركابيتــا مكانتها كشــركة عالمية 
رائــدة فــي تقديــم االســتثمارات البديلــة 
الشــرعية  الضوابــط  مــع  المتوافقــة 

للمســتثمرين الملتزمين بأحكام الشريعة 
اإلسامية. أتطلع إلى االنضمام إلى هيئة 
الفتوى والرقابة الشرعية والمشاركة في 
اإلشــراف علــى الصفقــات المرتقبــة التي 
تســعى آركابيتا إلى إبرامها في األســواق 

العالمية”.

 يوسف الشبيليأثناء توقيع مذكرة التفاهم

ــالتقديم برامج تدريبية لتسريع وجذب الشركات الناشئة ــم ال رأس  ــة  ــاي ــم ح عـــن  بــحــثــيــة  أوراقــــــا  ــر  ــش ن

الشبيلي عضًوا بالفتوى والرقابة لـ “آركابيتا”“BIBF” و“فالت 6 البز” يدعمان ريادة األعمال

المحرق - باس

المعدل 
الشهري لحركة 

الحاويات نحو 
33 ألف حاوية
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حققت مجموعة البركة المصرفية، ربًحا صافًيا عائًدا لمساهمي المجموعة قدره 24 مليون دوالر خالل الربع األول 
من العام 2019، بينما بلغ مجموع صافي الدخل 41 مليون دوالر ومجموع الدخل التشغيلي 216 مليون دوالر خالل 

نفس الفترة، وارتفع مجموع األصول ليصل إلى 24 مليار دوالر مع نهاية الربع األول 2019.

وشــهد الربــع األول مــن العــام 2019 
نوًعــا مــن التباطــؤ في أداء األنشــطة 
األســواق  بعــض  فــي  االقتصاديــة 
الرئيســية التي تعمل فيها المجموعة 
وتونــس  والجزائــر  تركيــا  مثــل 
والســودان، وذلــك ألســباب مختلفــة 
ممــا أّثــر على حجــم األعمــال المولدة 
فــي  المجموعــة  وحــدات  قبــل  مــن 
كان  الوقــت  بنفــس  األســواق.  هــذه 
هنــاك شــبه اســتقرار أو تحــركات في 
نطــاق ضيــق للعمــات المحليــة لهذه 
البلدان مقابل الــدوالر األميركي، مما 
انعكــس إيجاًبــا علــى بنــود األصــول، 
لكــن لــم تتضــح تأثيراتــه اإليجابيــة 
بعــد على بنــود الدخل نظًرا الختاف 
معالجــة  فــي  المحاســبية  الطريقــة 
تحويــل العمات المحلية إلى الدوالر 
األميركــي بيــن بنــود األصــول وبنــود 

الدخل.
التشــغيلي  الدخــل  مجمــوع  وبلــغ   
للمجموعــة خــال الربــع األول 2019 
دوالر،  مليــون   216 مقــداره  مــا 
بالمقارنــة   %  16 نســبته  بانخفــاض 

مــع 257 مليــون دوالر لنفــس الفتــرة 
مــن العام الماضــي. وبعد خصم كافة 
المصاريف التشــغيلية والمخصصات 
صافــي  مجمــوع  بلــغ  والضرائــب، 
الدخــل 41 مليــون دوالر خــال الربع 
األول 2019، بانخفاض نسبته 28 % 
بالمقارنــة مــع نفــس الفترة مــن العام 
الماضــي والبالغ 57 مليون دوالر. كما 
بلــغ صافــي الدخــل العائــد لمســاهمي 
دوالر  مليــون   24 المجموعــة 
بانخفاض نســبته 31 % بالمقارنة مع 
نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 
النصيــب  وبلــغ  دوالر.   مليــون   35
األساســي للســهم مــن األربــاح 1.94 
سنت خال الربع األول 2019 مقارنة 
مع 2.84 سنت خال نفس الفترة من 

العام الماضي. 
إيجاًبــا  األصــول  بنــود  وتأثــرت   
بمحدوديــة تحــرك العمــات المحلية 
وحــدات  فيهــا  تعمــل  التــي  للبلــدان 
المجموعــة أمــام الــدوالر األميركــي، 
وهــي العملــة التــي تعــد بهــا التقاريــر 
المالية الموحدة للمجموعة. لذلك بلغ 

مجمــوع األصــول فــي نهايــة مــارس 
دوالر،  مليــار   24 قيمتــه  مــا   2019
مرتفعــا بنســبة 1 % بالمقارنــة مــع ما 
كان عليــه فــي نهايــة ديســمبر 2018. 
وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة 
مــن هــذه األصــول فــي شــكل أصــول 

سائلة.
للدخــل  المــدرة  األصــول  وبلغــت   
 18.0 واالســتثمارات(  )التمويــات 
 2019 مــارس  بنهايــة  دوالر  مليــار 
بالمقارنــة مــع 17.9 مليــار دوالر فــي 
نهاية ديســمبر 2018، بارتفاع نســبته 
1 %. كذلك الحال بالنسبة لحسابات 
العمــاء متضمنــًة ودائع البنــوك التي 
مــا   2019 مــارس  نهايــة  فــي  بلغــت 
مجموعــه 19.8 مليــار دوالر، مرتفعة 
بنســبة 1 % بالمقارنــة مــع المســتوى 
الــذي كانــت عليه فــي نهاية ديســمبر 
دوالر،  مليــار   19.6 والبالــغ   2018
مجمــوع  مــن   %  83 تمثــل  وهــي 
األصــول، مما يشــير إلى مواصلة ثقة 
والتــزام العمــاء بالمجموعة وتنامي 

قاعدتهم. 

المنامة - مجموعة البركة

أربـاح  “البـركـة” بالـربـع األول 2019
مجمـــــوع األصــــول ينــاهــــز 24 مليــــار دوالر... وتبـــاطـــؤ فـــي بعــــض األســــواق

قــال الرئيــس التنفيــذي لبورصــة البحريــن، الشــيخ خليفة بــن إبراهيم آل خليفــة، إن هناك 
دراسة إلدراج 6 شركات في البورصة، إذ من المتوقع أن تدرج نحو 3 شركات أو أكثر قبل 

نهاية العام الجاري.  

علــى  للصحافييــن  تصريــح  فــي  وأضــاف 
أن حجــم  البحريــن،  بورصــة  غبقــة  هامــش 
ا زادت 10 أضعاف منذ  وقيمــة التــداول حاليًّ
العــام 2016، وارتفعــت مــن 300-200 ألــف 
ــا إلــى 1.5 مليــون- مليوني دينار  دينــار يوميًّ
التــي  إلــى اإلجــراءات  ــا، ويعــود ذلــك  يوميًّ

قامت بها البورصة خال هذه الفترة.
وأوضــح أن المســتثمرين األفــراد هــم محور 
الســوق  وأن  للبورصــة  األساســي  التوجــه 
يحتــوي علــى 80 % مســتثمرين مؤسســين 
واألســواق األخــرى األفــراد لهم أكثــر من 40 

% من السوق.
 وأشــار إلــى أن البورصــة كانــت تحصل على 
2.5 مليــون دينــار دعم من حكومة البحرين، 

ــا خــال الفترة  ولكــن الدعــم تراجــع تدريجيًّ
علــى  االعتمــاد  اســتطاعت  حتــى  الماضيــة 
وأصبحــت   ،%  100 بنســبة  نفســها  تمويــل 
ممــا  ــا  تدريجيًّ يــزداد  ا  ســنويًّ عائــًدا  تحقــق 
يمهد لتخصيص البورصة ومشــاركة القطاع 

الخاص في إدارتها.
 ولفــت إلــى أن رؤوس األمــوال تعتمــد علــى 
األرقــام اإليجابيــة رغــم الظــروف التــي تمــر 
بهــا المنطقــة، والســوق تمكــن مــن النمــو هذا 
العام من 7.4 % عن العام الماضي وارتفعت 
القيمــة الســوقية من 8 إلى 9 مليــارات دينار 

وهذا بحد ذاته يبين قوة االقتصاد.
التنفيــذي  الرئيــس  قــال  آخــر،  جانــب  مــن   
للبورصــة إن ســوق االســتثمار البحرينــي ال 

يعتبــر رديًفــا بــل مخصًصــا للشــركات التــي 
تتطلع للنمو، الفًتا إلى إطاق سوق البحرين 
االســتثماري مــع 5 استشــاريين متخصصين 
الســتقبال طلبات الشــركات، ومــع بداية هذا 
اإلدراج  آليــة  تغييــر  علــى  العمــل  تــم  العــام 
لجعلها انسيابية أكثر ولها أثر إيجابي والتي 

نتج عنها جاهزية 6 شركات لإلدراج.
فــي  العائليــة  الشــركات  إدراج  وحــول   

البورصــة، أكــد الشــيخ خليفــة بــن إبراهيــم 
الشــركات  مــع  دائًمــا  تواصــاً  هنــاك  أن 
العائليــة لــإلدراج فــي البورصة، و”ســعيدون 
بتوجــه شــركة يوســف بــن أحمــد كانــو حول 
التخصيــص واإلدراج فــي البورصــة الســيما 
أنها تعتبر إحدى كبرى الشركات في المملكة 
تشــجيع  علــى  قــادرون  وأيًضــا  والخليــج، 

الشركات العائلية األخرى لإلدراج”.

إدراج 3 شركات بالبورصة قبل نهاية 2019

جانب من الغبقة الرمضانية للبورصة

عدنان يوسفالشيخ صالح كاملعبدالله السعودي

 وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة  «
الفروع، قال عدنان يوسف “واصلت وحدات المجموعة 

برامج التوسع المدروس والمتأني وبلغ عدد الفروع 
الجديدة التي تم افتتاحها من قبل وحدات المجموعة 

3 فروع في الربع األول 2019 ليبلغ مجموع الفروع 
700 فرع في نهاية مارس 2019. وتوظف فروع 

وحدات المجموعة 12,526 موظًفا، مما يعكس دور 
وحداتنا الواضح في خلق وظائف كريمة للمواطنين 
في مجتمعاتها. كما أن سياسة التفريع تشكل أحد 
المرتكزات الرئيسية للمجموعة لتحقيق النمو في 

 األعمال والربحية.
 على صعيد التوسع الجغرافي العربي والعالمي، 

وبعد أن تم افتتاح وحدتنا المصرفية “بنك التمويل 

واإلنماء” bti Bank في الدار البيضاء - المغرب خالل 
شهر ديسمبر العام قبل الماضي، فقد بدأ البنك بتقديم 

مختلف الخدمات المنتجات والخدمات المصرفية 
اإلسالمية بعد إجازتها من السلطات المعنية. كما أن 

البنك لديه 4 فروع تم افتتاحها خالل العام الماضي 
وذلك كجزء من استراتيجية البنك الهادفة إلى افتتاح 37 
فرًعا بحلول 2022 في مختلف المدن المغربية، مدعمة 

 بخدمات مصرفية آليه وقنوات الشبكة اإللكترونية.
 كما تخطط المجموعة للدخول في أسواق جديدة خالل 
الفترة المقبلة من خالل التواجد في السوقين الصيني 

واألندونيسي، والتوسع في دول شرق أسيا، بجانب 
دراسة التوسع بقارة أفريقيا من خالل التواجد بعدة دول 

أبرزها كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وأضاف يوسف: واصلنا خالل  «
الربع األول 2019 التركيز 

على تنفيذ استراتيجية 
التحول الرقمي على مستوى 

المجموعة والوحدات 
المصرفية التي نجد أنها 
ستحدث تحواًل كبيًرا في 

استراتيجيات أعمال الوحدات 
والمجموعة. وفي هذا اإلطار، 

وقعت المجموعة مذكرة 
تفاهم مع شركة ماستركارد، 
بهدف االستفادة من الفرص 

الجديدة لنمو األعمال 
وإشراك المستهلكين من 

خالل مجموعة واسعة 
من المنتجات والخدمات 

التي يقدمها ماستركارد، 
وستعمل شبكة البركة 

المتنوعة والواسعة المدى 
من حيث تكنولوجياتها 

وحلولها المستخدمة في 
مجال الخدمات المصرفية 

اإلسالمية على دفع تبني 
أحدث ابتكارات الدفع في 

 المنطقة. 
 وتميز الربع األول 2019 

بحصد العديد من الجوائز 
العالمية، حيث فازت وحدات 

المجموعة في السودان 
وجنوب أفريقيا ولبنان 

واألردن بجوائز أخبار التمويل 
اإلسالمي 2018 وذلك من 

خالل االستفتاء السنوي 
الشامل الذي تجريه مجلة 

أخبار التمويل اإلسالمي 
.)Islamic Finance News( 

كما حصلت المجموعة 
ووحداتها المصرفية في 

جنوب أفريقيا ولبنان واألردن 
على جوائز “أفضل بنك 

إسالمي” للعام 2019 في 
فئات مختلفة، وذلك ضمن 

سياق الجوائز السنوية 
التي تمنحها مجلة جلوبال 

 )Global Finance( فاينانس
المتخصصة في مجال 

البنوك والتمويل لمؤسسات 
الصيرفة والتمويل العالمية.

وبلغ مجموع الحقوق 2.2 مليار  «
دوالر بنهاية مارس 2019 بالمقارنة 

مع 2.3 مليار دوالر في نهاية 
ديسمبر 2018، بانخفاض نسبته 4 

% نتيجة قيام المجموعة بتوزيع 
األرباح النقدية للمساهمين عن 

 العام 2018.
 وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة 

البركة المصرفية الشيخ صالح 
كامل، إن نتائج المجموعة خالل 

الربع األول من العام 2019 تعتبر 
طيبة عند األخذ باالعتبار الظروف 
الجيوسياسية واالقتصادية التي 

مرت بها البلدان التي تعمل فيها 
وحداتنا المصرفية الرئيسية. كما 

أن وحداتنا والمجموعة استطاعت 

تحقيق هذه النتائج مع محافظتها 
بنفس الوقت على جودة أصولها 

ومتانة األرصدة السائلة إلى جانب 
مواصلة سعيها لتنويع مصادر 

 اإليرادات.
 من جهته، قال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة عبد الله السعودي إن النتائج 

التي حققتها المجموعة ووحداتها 
خالل الربع األول 2019، بالرغم من 
كافة الظروف غير المواتية، تؤكد 

أنها باتت تمتلك تواجًدا راسًخا 
وموارد مالية وفنية وبشرية 

غنية وخبرة عريقة في أسواقها 
مما يمكنها على الدوام من خلق 

تدفقات مستدامة من العوائد يتأثر 
حجمها في بعض األحيان بتلك 

 الظروف. 
 من جانبه، قال عضو مجلس 

اإلدارة والرئيس التنفيذي 
للمجموعة، عدنان يوسف “تواصلت 

خالل الربع األول 2019 الظروف 
الجيوسياسية واالقتصادية غير 

المواتية في عدد من البلدان 
الرئيسية التي تعمل فيها وحداتنا 
المصرفية، لكننا بالرغم من كافة 

هذه التطورات حافظنا على مراكزنا 
الربحية والتشغيلية الجيدة، بل 

وعززنا إجراءاتنا التحوطية في 
إطار السياسات واالستراتيجيات 

الحصيفة التي وضعتها المجموعة 
وتعمل كافة الوحدات على 

تنفيذها”. 

 المجموعة تضم 12.5 ألف موظف

تركيز على التحول الرقمي 2.2 مليار دوالر مجموع الحقوق

زينب العكري من المرفأ المالي

نشرت وزارة المالية واالقتصاد الوطني التقرير االقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع األول من العام الجاري، عبر موقعها 
اإللكتروني أمس، حيث تناول التقرير أحدث البيانات والمؤشرات االقتصادية المتعلقة بمختلف جوانب االقتصاد في المملكة، 
والتوقعات االقتصادية للسنوات القادمة، كما ويشتمل التقرير على تأثير االقتصاد العالمي واإلقليمي على االقتصاد المحلي.

االقتصــاد  أن  إلــى  البيانــات  وتشــير 
اإليجابــي  نمــوه  واصــل  البحرينــي 
فــي العــام 2018، إذا بلــغ نمــو إجمالــي 
 1.8 نســبة  الحقيقــي  المحلــي  الناتــج 
% مدفوعــا بنمــو القطــاع غير النفطي 

وبيــن   .%  2.5 نســبته  بلغــت  والتــي 
التقرير أنه من المتوقع أن تصل نسبة 
نمــو الناتــج المحلــي 2.3 % فــي العام 
الجــاري، ومــا نســبته 2.7 % فــي العام 

.2020

االقتصــاد  أن  التقريــر  وأوضــح 
البحرينــي ســجل نمــوا ملحوظــا فــي 
2018 بنســبة  العــام  الرابــع مــن  الربــع 
4.6 % مقارنــة بنفــس الفترة من العام 
النفطــي  القطــاع  نمــا  حيــث   ،2017

بنســبة 11.3 % مقارنــة بنفــس الفتــرة 
مــن العــام 2017. أمــا فــي القطاعــات 
غير النفطية فقد نمت بشــكل ملحوظ 
بمعــدل ســنوي وصــل نســبته إلــى 3.2 
%، متفوقــة بذلك علــى معدالت النمو 
فــي الربع األول حتــى الربع الثالث من 
العــام 2018 والتــي تراوحت ما بين 2 

إلى 2.5 %.
تدفــق  اســتمرار  إلــى  التقريــر  وأشــار 
حيــث  المباشــر  األجنبــي  االســتثمار 

قــدرت بنحــو 1.5 مليــار دوالر أميركي 
فــي العام 2018 مقارنة بالعام الســابق 
الذي قدرت فيه بنحو 1.4 مليار دوالر 
أميركي، في حين تحسنت مستويات 
التبادل التجاري في عام 2018، حيث 
ارتفعــت القيمــة اإلجماليــة لصــادرات 
البضائــع غيــر النفطيــة بحوالــي 7 %، 
ذات  الصــادرات  قيمــة  ارتفعــت  كمــا 
المنشــأ المحلــي بنســبة 9.2 %، وقيمة 

واردات البضائع بنسبة 12.6 %.

أمــا علــى صعيــد االقتصــاد اإلقليمــي 
والعالمــي، فقــد بيــن التقريــر أن هنــاك 
االقتصــاد  علــى  إيجابيــة  تأثيــرات 
المحلــي، إذ مــن المتوقــع أن ينتعــش 
االقتصاد العالمي واإلقليمي في الفترة 
القطاعــات  نمــو  المقبلــة مــع اســتمرار 
غيــر النفطيــة وتحســن أســعار النفــط 
فــي األســواق العالمية، مما ســينعكس 
بشــكل إيجابي على االقتصاد المحلي 

في مملكة البحرين.

االقتصاد يواصل نموه اإليجابي بنسبة 1.8 % في 2018
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مليون دوالر

المنامة - بنا

أعلنــت مجموعــة “جــي إف إتــش الماليــة”، المدرجــة ببورصــة البحريــن وســوق دبي 
المالي، عن تفاصيل عمليات صنع السوق التي تمت من قبل صانع السوق للمجموعة 

“سيكو” خالل شهر أبريل 2019 في كل من بورصة البحرين، وسوق دبي المالي.

 وأوضحــت المجموعــة بحســب بيــان لهــا 
نشــر علــى موقع ســوق دبــي أمس، أنــه بلغ 
مجموع عدد األوراق المالية التي اشــترتها 
نحــو 175.12 مليــون ســهم، فيمــا بلــغ عدد 
مليــون   52.93 المباعــة  الماليــة  األوراق 

ورقة.
 وأضــاف البيان أن المبالــغ المدفوعة بلغت 
نحــو 178.66 مليــون درهــم، فــي حيــن بلغ 
نحــو  المســتلمة  المبالــغ  مجمــوع  إجمالــي 
83.29 مليــون درهم، ليصل رصيد األوراق 
الماليــة 83.29 مليــون ورقــة ماليــة، فيمــا 

وصل الرصيد النقدي 60.83 مليون درهم.
 أمــا فــي بورصــة البحريــن، فبلــغ مجمــوع 
عــدد األوراق الماليــة التــي اشــترتها نحــو 
2.34 مليــون ســهم، فيمــا بلــغ عــدد األوراق 

المالية المبيعة 13.84 مليون ورقة.
 وأضــاف البيان أنه بلغت المبالغ المدفوعة 
بلــغ  حيــن  فــي  دوالر،  ألــف   644.46 نحــو 
نحــو  المســتلمة  المبالــغ  مجمــوع  إجمالــي 
األوراق  رصيــد  ليصــل  دوالر،  ألــف   3.78
الماليــة 60.65 مليــون ورقــة، فيمــا وصــل 

الرصيد النقدي 2.27 مليون درهم.

وكانت مجموعة “جي إف إتش المالية” أعلنت في شهر مارس الماضي عن  «
تعيين “سيكو” كموفر السيولة ألسهمها في سوق دبي المالي أنه بلغ مجموع 
عدد األوراق المالية المشتراة نحو 64.78 مليون سهم، فيما بلغ عدد األوراق 

المالية المبيعة 51.19 مليون ورقة.

“جي إف إتش” تشتري 2.3 مليون سهم بالبحرين
المحرر االقتصادي
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9/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2019 - 64661( 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: مناهل محمد حسن عبدهللا حسين

االسم التجاري الحالي: ابو نور لكي المالبس

االسم التجاري الجديد: ابو منير لألدوات المستعملة

قيد رقم: 97353-5

8/5/2019
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

)CR2019-63464( اعالن رقم
تنازل  - عن المحل التجاري

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

)CR2019-65338( اعالن رقم
تنازل أو بيع - عن المحل التجاري

تقدم���ت إلين���ا انتصار خديج���ة علي صالح عل���ي بطلب تحويل المح���ل التجاري 
التالي: الى السيدة/ احالم عبدالرحمن عبدهللا محمود االنصاري 

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

تق���دم إلينا الس���يد المعلن أدناه: س���ميرة علي صالح احمد محم���د  بطلب تحويل المحل 
التجاري التالي: الى السيد/ ايمان عبدهللا احمد ناصر المشيمع 

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
74263-2

رقم القيد
81254-7

االسم التجاري
صالون قصر الحنه للتجميل

االسم التجاري
صالون درشانا للتجميل

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 

شركة شركة حالل إلدارة المطاعم ش.ش.و

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن رقم )9299( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
مدينة وعلي ألصحابها مدينة أحمد ابراهيم وعلي محمد عبدهللا

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
اعالن رقم )40431( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية شركة انترالكن لتشييد المباني 
تضامن لصاحبها علي محمد عبدهللا وزهراء محمد ابرهيم الحداد

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

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة عبدالرحيم عبدالرحمن الغريب واوالدة ذ.م.م

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد/ خال���د طاهر احم���د علي باعتباره المصفي القانوني ش���ركة ش���ركة حالل 
إلدارة المطاعم ش.ش.و، المسجلة كشركة الشخص الواحد  بموجب القيد رقم 
73373، طالبا  إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من 
السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم 

بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
السيد/ عمار محمد عبدهللا محمد علي باعتباره المصفي القانوني لشركة مدينة 
وعل���ي ألصحابه���ا مدينة أحمد ابراهيم وعلي محمد عبدهللا، المس���جلة كش���ركة 
تضامن بحرينية  بموجب القيد رقم 102381، طالبا  إشهار انتهاء أعمال تصفية 
الش���ركة تصفي���ة اختيارية وش���طبها من الس���جل التج���اري، وذلك وفق���ا ألحكام 

قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه ق���د تقدم إليها 
الس���يد/ عم���ار محم���د عب���دهللا محمد عل���ي باعتب���اره المصف���ي القانوني لش���ركة 
انترالك���ن لتش���ييد المباني تضام���ن لصحابها علي محمد عب���دهللا وزهراء محمد 
ابرهيم الحداد، المس���جلة كشركة تضامن بحرينية  بموجب القيد رقم 103558، 
طالبا  إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001.

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

الس���يد/ مري���م عب���دهللا عل���ي احم���د مك���ي باعتب���اره المصف���ي القانوني لش���ركة 

عبدالرحيم عبدالرحمن الغريب واوالدة ذ.م.م، المس���جلة كش���ركة ذات مس���ؤلية 

محدودة  بموجب القيد رقم 77073، طالبا  إش���هار انتهاء أعمال تصفية الشركة 

تصفي���ة اختياري���ة وش���طبها م���ن الس���جل التج���اري، وذل���ك وفقا ألح���كام قانون 

الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة السجل التجاري
)CR2019 - 64830( 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: عيسى احمد عيسى يتيم

االسم التجاري الحالي: الجسي داينغ الدارة المطاعم

االسم التجاري الجديد: بريد تاون

قيد رقم: 71185-6

تعل���ن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناع���ة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم 
إليها الس���يد مجيد طاه���ر رضي عبدهللا المالك ل� مؤسس���ة طاهر للمقاوالت 
)مؤسسة فردية( والمسجلة بموجب القيد رقم 5509 طالبا تحويل المؤسسة 
الفردية بجميع فروعها إلى ش���ركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 

10000، لتصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1.  مجيد طاهر رضي عبدهللا

2 ياسر مجيد طاهر رضي

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  
اعالن رقم )56286( لسنة 2019
بشأن تحويل مؤسسة فردية 

إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 5509 

 تاريخ: 24/4/2019
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Call.

أحمــــد سلمـــان

36744700
جعفــــر النكــــال

36779771
صادق الشاخوري

36026222
عبـــــاس علـــي 

36600656
علــــي ضيـــــف 

36700722
دكتــور محمـــــد

39752929
حسيــــــن علـــي

39442411
أحمـــــد ثامــــــر 

 36799711

15358.120 77,092 
16468.320 100,816 
17300.219 61,396 
18300.319 61,416 
19300.219 61,396 
20300.319 61,416 
21300.219 61,396 
22300.319 61,416 
23300.219 61,396 
24300.319 61,416 
25300.219 61,396 
26300.319 61,416 
27300.219 61,396 
28300.319 61,416 
29300.219 61,396 
30300.319 61,416 
31300.219 61,396 
32300.319 61,416 
33300.219 61,396 
34403.320 86,822 
35360.520 77,608 
36429.520 92,463 
37300.319 61,416 
38300.319 61,416 
39300.319 61,416 
40300.319 61,416 
41300.319 61,416 
42300.319 61,416 
43300.319 61,416 
44300.319 61,416 
45300.319 61,416 
46300.319 61,416 
47300.319 61,416 

48300.319 61,416 
49300.319 61,416 
50300.319 61,416 
51300.319 61,416 
52300.319 61,416 
5336020 77,501 
5430620 65,876 
55309.419 63,277 
56309.519 63,298 
57309.419 63,277 
58309.419 63,277 
59309.519 63,298 
60309.419 63,277 
61309.419 63,277 
62309.519 63,298 
63309.419 63,277 
64309.419 63,277 
65309.419 63,277 
66309.519 63,298 
67309.419 63,277 
68309.419 63,277 
69309.519 63,298 
70478.920 103,098 
71429.520 92,463 
72300.319 61,416 
73300.319 61,416 
74300.319 61,416 
75300.319 61,416 
76300.319 61,416 
77300.319 61,416 
78300.319 61,416 
79300.319 61,416 
80300.319 61,416 

81300.319 61,416 
82300.219 61,396 
83300.319 61,416 
84365.720 78,728 
85315.620 67,942 
8631919 65,241 
8731919 65,241 
8831919 65,241 
8931919 65,241 
9031919 65,241 
9131919 65,241 
9231919 65,241 
9331919 65,241 
9431919 65,241 
9531919 65,241 
9631919 65,241 
97409.920 88,243 
98593.520 127,769 
9938019 77,716 

10038019 77,716 
10138019 77,716 
10238019 77,716 
103300.219 61,396 
104300.219 61,396 
105300.219 61,396 
106300.219 61,396 
107300.219 61,396 
108300.219 61,396 
109368.920 79,417 
11036320 78,147 
111300.219 61,396 
112300.219 61,396 
113300.219 61,396 

114300.219 61,396 
115300.219 61,396 
116302.419 61,846 
117403.219 82,461 
118333.919 68,288 
119404.919 82,809 
12047619 97,350 
12154719 111,870 
122384.919 78,718 
12345420 97,737 
124362.720 78,082 
125467.719 95,652 
126508.619 104,017 
127403.719 82,563 
128394.319 80,641 
129505.620 108,846 
130515.220 110,912 
131735.319 150,381 
132448.519 91,725 
133455.519 93,157 
13430419 62,173 
135366.620 78,922 
136585.620 126,068 
137390.419 79,843 
138390.419 79,843 
139390.419 79,843 
140390.419 79,843 
141586.420 126,240 
142532.920 114,723 
143390.320 84,024 
144390.220 84,002 
145390.320 84,024 
146390.220 84,002 

147462.220 99,502 
148360.320 77,565 
149366.420 78,879 
150300.119 61,375 
151300.319 61,416 
152300.119 61,375 
153300.319 61,416 
154300.219 61,396 
155300.319 61,416 
156300.119 61,375 
157300.319 61,416 
158300.119 61,375 
159300.319 61,416 
160300.219 61,396 
161300.319 61,416 
162300.119 61,375 
163300.319 61,416 
164300.119 61,375 
165300.319 61,416 
166300.219 61,396 
167300.319 61,416 
168300.119 61,375 
169300.319 61,416 
170418.320 90,052 
171356.620 76,769 
172402.520 86,650 
173361.720 77,867 
17433819 69,126 
175300.319 61,416 
17633819 69,126 
177300.319 61,416 
17837520 80,730 
17943620 93,862 
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international
@albiladpress.com

نفي تقارير عن انفجارات 
في ميناء الفجيرة

نفى بيان للمكتب اإلعالمي لحكومة 
الفجيرة باإلمارات ُنشر على تويتر صحة 
تقارير إعالمية عن وقوع انفجارات في 
ميناء الفجيرة. ولم يذكر البيان المنافذ 

اإلعالمية التي نشرت التقارير، لكن 
موقع برس تي.في اإليراني نقل عن قناة 

الميادين اللبنانية قولها إن سبع ناقالت 
نفط تعرضت لهجوم في الميناء. وقال 

البيان ”المكتب اإلعالمي لحكومة الفجيرة 
ينفي صحة التقارير اإلعالمية التي 

تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء 
الفجيرة اإلماراتي فجر األحد، ويؤكد 

أن حركة العمل في الميناء تجري وفق 
المعتاد، ويدعو وسائل اإلعالم إلى تحري 

الدقة واالعتماد على المصادر الرسمية“.

تصاعد التوتر بين واشطن وطهران... وتحذير إسرائيلي من “هجمات الوكالء”

الحرس الثوري: إذا تحركت أميركا سنضربها في الرأس

قال قائد القوة الجوية في الحرس الثوري اإليراني، أمس األحد، إنه إذا أقدمت أميركا على خطوة فســنوجه لها ضربة في الرأس، بحســب ما نقلته وكالة الطلبة 
اإليرانيــة لألنبــاء. وتابــع أميــر علــي حاجــي، قائــد القــوة الجويــة التابعــة للحرس الثوري خالل جلســة ســرية حضرها فــي البرلمان اإليرانــي، أن “الوجود العســكري 

األميركي في الخليج كان دوًما تهديًدا خطيرا، واآلن أصبح فرصة”.

تســع  طائــرات  “حاملــة  زاده  وأضــاف 
األقــل  علــى  طائــرة  و50   40 بيــن  مــا 
وقــوات قوامهــا نحو ســتة آالف جندي 
علــى متنهــا كانــت فــي الســابق تشــكل 
تهديــدا خطيــرا لنــا، لكــن اآلن تحولــت 

التهديدات إلى فرص”.
جلســة  اإليرانــي  البرلمــان  وعقــد  هــذا 
قــادة  بحضــور  األحــد،  أمــس  ســرية، 
التعزيــزات  لبحــث  الثــوري  الحــرس 
فــي  األخيــرة  األميركيــة  العســكرية 
المنطقة، بحسب ما نقلت وكالة األنباء 

اإليرانية.
فــإن  اإليرانيــة  األنبــاء  لوكالــة  ووفقــا 
الحالــي  الوضــع  ناقــش  االجتمــاع 
لألزمــة مــع الواليات المتحــدة والتعبئة 

األميركية في المنطقة.
يأتــي هــذا بينمــا دعــا الرئيــس اإليراني 
بيــن  الوحــدة  إلــى  روحانــي  حســن 
األحــزاب السياســية لمواجهــة الضغــط 
األميركي غير المسبوق، وقال روحاني 
إن البــالد تمــر بمرحلــة عصيبة أكثر من 
تلــك التــي كانــت عليهــا خــالل الحــرب 

العراقية اإليرانية.
الناجمــة  المرحلــة  بصعوبــة  واعتــرف 
عــن العقوبــات األميركيــة وقطــع جميع 

الصادرات اإليرانية.
وكان الرئيــس األميركي دونالد ترامب 
علــى  اإليرانييــن  المســؤولين  حــّث 
الدخــول فــي محادثــات بشــأن التخلي 
ال  إنــه  وقــال  النــووي  برنامجهــم  عــن 

يمكنه استبعاد مواجهة عسكرية.

حرب نفسية

عــن  البرلمــان  باســم  متحــدث  نقــل 
اإليرانــي قولــه  الثــوري  الحــرس  قائــد 
فــي الجلســة الســرية أمــس األحــد إن 
الواليــات المتحــدة بــدأت حربا نفســية 

في المنطقة.

وأرسل الجيش األميركي قوات شملت 
حاملــة طائرات ومقاتالت “بي 52” إلى 
الشرق األوسط لمواجهة ما قالت إدارة 
الرئيــس دونالــد ترامب إنها “مؤشــرات 
واضحــة” علــى تهديــدات تمثلهــا إيران 

للقوات األميركية هناك.
إبراهــام  الطائــرات  حاملــة  وتحــل 
لينكولــن محــل حاملــة طائــرات أخــرى 
الشــهر  الخليــج  منطقــة  مــن  خرجــت 

الماضي.
وقــال بهــروز نعمتــي المتحــدث باســم 
تصريحــات  ملخًصــا  البرلمــان  رئاســة 
قائــد الحرس الثــوري وفقا لوكالة أنباء 
)البرلمــان  اإلســالمي  الشــورى  مجلــس 
اإليرانــي( “بالنظر إلى الوضع القائم في 
المنطقــة، قــدم القائــد ســالمي تحليــاًل 
يفيد بأن األميركيين بدأوا حرًبا نفسية 
مســألة  جيشــهم  وإيــاب  ذهــاب  ألن 
طبيعية”. وُعين الميجر جنرال حســين 

ســالمي قائًدا للحــرس الثوري اإليراني 
الشهر الماضي.

مهاجمة إسرائيل

حــذر وزيــر إســرائيلي أمــس األحــد من 
بالوكالــة  أو  إيرانيــة مباشــرة  هجمــات 
علــى إســرائيل إذا تصاعــدت المواجهة 

بين طهران وواشنطن.
الــوزراء  رئيــس  حكومــة  والتزمــت 
اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو الصمــت 
التوتــرات  إزاء  كبيــرة  بدرجــة 
الحكومــة  وتؤيــد  المتصاعــدة. 
اإلسرائيلية موقف ترامب تجاه إيران.

لكــن وزيــر الطاقــة اإلســرائيلي يوفــال 
شتاينتز خرج عن هذا الصمت قائال إن 

“األوضاع تحتدم” في الخليج.
فــي  عضــو  وهــو  شــتاينتز،  وأضــاف 
متحدثــا  المصغــر،  األمنــي  المجلــس 
اشــتعلت  “إذا  نــت(  )واي  لتلفزيــون 

األوضاع بشكل ما بين إيران والواليات 
المتحــدة أو بين إيران وجيرانها فأنا ال 
أســتبعد أن يــؤدي ذلك إلــى تفعيل دور 
حــزب هللا والجهــاد اإلســالمي من غزة 
أو حتــى أن يحاولــوا إطــالق صواريــخ 

من إيران على دولة إسرائيل”.
هللا  حــزب  جماعــة  إيــران  وتدعــم 
اللبنانية التي تنشــط في سوريا ولبنان 
وحركــة الجهاد اإلســالمي التي تنشــط 

في فلسطين.
عــن  اإلســرائيلي  الجيــش  وامتنــع 
التعليق عندما ســئل عما إذا كان يتخذ 
تهديــدات  بخصــوص  ترتيبــات  أي 
محتملــة مرتبطــة بالمواجهة بين إيران 

والواليات المتحدة.
للقــوات  ضربــات  إســرائيل  ووجهــت 
اإليرانيــة فــي ســوريا وإلــى حــزب هللا 
فــي لبنــان لكنهــا لم تخض حرًبا شــاملة 

مع إيران.

عواصم ـ وكاالت

دبي ـ رويترز

حاملة الطائرات األميركية إبراهام لينكولن

القدس المحتلة ـ رويترزبيروت ـ وكاالتالخرطوم ـ وكاالت

كلفت أســرة الرئيس الســوداني المعزول عمر البشــير 4 محامين، لتولي الدفاع 
عنه أمام النيابة العامة والمحكمة حال وقوفه أمام القضاء.

عــن  المدافعيــن  المحاميــن  بيــن  ومــن 
البشــير، رئيــس البرلمــان األســبق أحمــد 
إبراهيم الطاهر، وعبد الباســط ســبدرات 
أوضحــت  العاطــي، حســبما  عبــد  وعمــر 
األحــد.  أمــس  “الســوداني”  صحيفــة 
 50 نحــو  فــإن  ذاتــه،  المصــدر  وحســب 
محاميــا أبــدوا اســتعدادهم للدفــاع عــن 
الرئيــس الســابق. وتباشــر النيابــة العامة 
مــع  األوليــة  التحقيقــات  الســودان  فــي 
البشــير، بشأن تهم غسيل أموال وحيازة 
“الســوداني”  أجنبيــة. وأضافــت  عمــالت 
البشــير،  اســتجوبت  العامــة  النيابــة  أن 

الخميــس، فــي غيــاب محامــي 
الخطــوة  وبــررت  الدفــاع، 
بأنهــا “مجــرد تحريــات أولية 
المتاحــة،  البيانــات  لتقييــم 

ومــن ثــم اســتصدار قــرار 

بفتــح البــالغ أو عدمه وفتــح الباب أمام 
فــي  البشــير  عــزل  وتــم  الدفــاع”.  هيئــة 
عارمــة  مظاهــرات  بعــد  الماضــي  أبريــل 
ضــد نظــام حكمــه، ويتولى إدارة شــؤون 
البــالد حاليــا مجلــس عســكري انتقالــي، 
تعهــد بنقــل الســلطة إلــى حكومــة مدنية 
فــي مدة أقصاها عامان. إلى ذلك، أصدر 
تجمع المهنيين في السودان بيانا جديدا 
يؤكد عدم تراجع المعارضة حول النقاط 

الخالفية مع المجلس العسكري.

ومن بين القضايا التي أكد عليها  «
البيان الجديد تشكيل مجلس سيادي 

مدني بمشاركة عسكرية محدودة 
وبرئاسة مدنية؛ يمثل الجانب 

السيادي ورأس الدولة بصالحيات 
محدودة جدا تتسق مع النظام 

البرلماني.

توفي البطريرك الماروني السابق مار نصر هللا بطرس صفير، أمس األحد، عن عمر 
99 عاما، حسبما قالت مصادر كنسية ووسائل إعالم لبنانية.

الصــرح  فــي  اإلعالمــي  المكتــب  وأعلــن 
البطريــرك  أن  بكركــي،  فــي  البطريركــي 
الراعــي  بطــرس  بشــارة  مــار  الكاردينــال 
أعلــن “خبــر وفــاة البطريــرك الكاردينــال مار 
نصــر هللا بطــرس صفيــر، أيقونــة الكرســي 
المارونيــة  الكنيســة  وعميــد  البطريركــي 
بــارزا  دورا  ولعــب صفيــر  الوطــن”.  وعمــاد 
فــي السياســة اللبنانيــة علــى مــدار عقــود، 
وعندمــا انتخب بطريــركا العام 1986 كانت 
إال  أشــدها،  فــي  اللبنانيــة  األهليــة  الحــرب 
أنــه ســاهم بقــوة فــي إنجــاز اتفــاق الطائــف 
عــام 1989 الــذي أنهــى الحــرب. وفــي العام 

الجبــل  2000، رعــى صفيــر مصالحــة 
مــع الزعيــم الــدرزي وليــد جنبــالط؛ 
إلنهاء أزمة بين الطائفتين الدرزية 

والمسيحية.
وفــي ســبتمبر من العام ذاتــه، أطلق 

“النــداء األول للمطارنــة الموارنــة” الذي دعا 
لخــروج القــوات الســورية مــن لبنــان، وهــو 
مــا تحقــق فــي أبريــل 2005، مــا دفــع عــددا 
مــن الباحثيــن العتبــاره “عراب ثــورة األرز”، 
أن  إال  واالســتقالل”.  الســيادة  و”بطريــرك 
مواقف البطريرك السياســية المنســجمة مع 
تيــار “14 آذار” بقيــادة رئيــس الوزراء ســعد 
الحريــري، أدت إلى توتر العالقات مع بعض 
األقطــاب المارونيــة األخرى فــي لبنان، مثل 

تيار المردة والتيار الوطني الحر.

وبعد استقالته في العام 2011، ظل  «
البطريرك صفير مقيما في بكركي وعضوا 

في مجمع أساقفة الكنيسة المارونية، 
وكذلك ظل كارديناال للكنيسة الجامعة، 

وهو اللقب الذي منحه إياه بابا 
الكنسية الكاثوليكية يوحنا بولس 

الثاني العام 1994.

قــال متحــدث باســم نتنياهــو إن رئيــس الــوزراء اإلســرائيلي بنياميــن نتنياهــو 
سيطلب من الرئيس منحه وقتا أكبر لتشكيل حكومة جديدة.

ويتولى نتنياهو السلطة في البالد منذ 10 
ســنوات وقــد فــاز بفترة خامســة قياســية 
فــي االنتخابات البرلمانيــة التي جرت في 
اعُتبــرت علــى  أبريــل والتــي  التاســع مــن 
نطــاق واســع اســتفتاء فعليا علــى زعامته 
مــع مواجهتــه احتمــال توجيــه اتهامات له 
فــي ثــالث قضايــا فســاد. وينفــي نتنياهــو 

هذه االتهامات.
 ويتفــاوض نتنياهــو على الشــروط مع كل 
األحزاب اليمينية والقومية والدينية التي 
كانــت تشــكل حكومتــه المنتهيــة واليتهــا. 
فــي  اإلطــالق  علــى  حــزب  أي  يفــز  ولــم 

إســرائيل بغالبية مطلقة في الكنيست 
المؤلــف مــن 120 عضــوا، مــا يجعــل 

التقليــد  االئتالفيــة  الحكومــات 
عليــه  تجــري  مــا  غالبــا  الــذي 

المفاوضات السياسية.

وطبقــا للقانون اإلســرائيلي حصل نتنياهو 
على فترة مبدئية مدتها 28 يوما لتشــكيل 
حكومــة مــع احتمــال تمديدهــا 14 يومــا. 
األربعــاء.  يــوم  المبدئيــة  الفتــرة  وتنتهــي 
تمــت  إذا  األخيــرة،  مهلتــه  وســتنتهي 
مايــو.   29 فــي  التأجيــل،  علــى  الموافقــة 
وأشــار متحدث باســم نتنياهو إلى جدول 
مزدحــم يتضمن العطــالت اليهودية وأيام 
وتصعيــدا  وطنيــة  بمناســبات  االحتفــال 
فــي القتــال مــع المســلحين الفلســطينيين 
فــي قطاع غــزة األســبوع الماضــي كبعض 

األسباب للسعي إلى التأجيل.

ومن بين القضايا الملحة  «
التي تنتظر الحكومة الجديدة خطة 
الرئيس األميركي دونالد ترامب 

للسالم في الشرق األوسط إلنهاء 
الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي.

نتنياهو يطلب مزيدا من الوقت لتشكيل حكومةلبنان.. رحيل “البطريرك صفير”أسرة البشير تكلف 4 محامين للدفاع عنه
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غزة ـ أ ف ب

القاهرة ـ رويترز

فتــح  األحــد،  أمــس  إســرائيل،  أعــادت 
المحاصــر،  غــزة  قطــاع  مــع  معبريهــا 
بعدمــا أغلقتهمــا على وقــع التصعيد بين 
الطرفيــن فــي وقــت ســابق هــذا الشــهر، 
وزارة  فــي  مســؤولة  أفــادت  وفقمــا 

الدفاع.
الناطقــة  عــن  بــرس”  “فرانــس  ونقلــت 
باســم “وحــدة تنســيق أعمــال الحكومــة 
الدفــاع  لــوزارة  التابعــة  المناطــق”  فــي 

اإلســرائيلية، التي تشــرف علــى المعابر، 
أنــه تــم فتح معبــري إيريز )بيــن حانون( 
المخصــص لألشــخاص، وكرم أبو ســالم 
)كيريــم شــالوم( المخصــص للبضائــع مع 
غزة. وُأغلق المعبران في الرابع من مايو 
عندمــا أطلقــت حركتــا حمــاس والجهاد 
مئــات الصواريــخ مــن قطــاع غــزة علــى 
عشــرات  بقصــف  ردت  التــي  إســرائيل، 

األهداف داخل القطاع.

قضــت محكمــة جنايــات القاهــرة، امس 
األحد، باإلعدام شنقا لمتهمين اثنين من 
بين 11 متهما تورطوا في تنفيذ هجوم 

إرهابي على كنيسة ما رمينا بحلوان.
إبراهيــم  مــن  كال  المحكمــة  وعاقبــت 
إسماعيل إسماعيل، وعادل محمد إمام، 
إذ وجهت لهما النيابة، عضوية وتأسيس 
وتولــي قيادة جماعــة تكفيرية، وتمويل 
عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم 

أمين شرطة، والشروع في قتل آخرين، 
ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

وكان الهجــوم قــد وقــع في 30 ديســمبر 
من العام 2017، إذ سقط قتلى وجرحى 
اســتهدف كنيســة  إرهابــي  فــي هجــوم 
مصريــة بحلــوان جنــوب القاهــرة، فيمــا 
لتنظيــم  التابعــة  أعمــاق  وكالــة  أعلنــت 
التنظيــم  اإلرهابــي مســؤولية  “داعــش” 

عن الهجوم.

إسرائيل تعيد فتح المعبرين مع قطاع غزة

مصر.. اإلعدام لداعشَيين فّجرا كنيسة حلوان

رام اهلل ـ رويترز عدن ـ وكاالت

قالت مؤسســات فلســطينية تتابع شــؤون األســرى الفلســطينيين في الســجون اإلسرائيلية أمس األحد إن إســرائيل اعتقلت نحو 
900 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة خالل الشهرين الماضيين بينهم 133 طفاًل و23 امرأة.

وأضافت المؤسســات التي تضم هيئة شــؤون 
األســرى والمحررين ونادي األسير الفلسطيني 
وحقــوق  األســير  لرعايــة  الضميــر  ومؤسســة 
اإلنســان فــي تقريــر مشــترك أن “عــدد أوامــر 
آذار  خــالل  صــدرت  التــي  اإلداري  االعتقــال 
ونيسان )مارس وأبريل( وصلت إلى 112 أمًرا، 
علمــا أن عــدد األســرى اإلداريين بلــغ نحو 500 

أسير”.
وأشار البيان إلى العدد اإلجمالي لألسرى قائاًل 
“ســلطات االحتالل اإلسرائيلي تواصل اعتقال 
نحــو 250 طفــال وقاصــرا فــي ســجون مجــدو 
وعوفــر والدامــون... أمــا عــدد األســيرات فقــد 
وصــل إلــى 45 أســيرة، علمــا أن عــدد األســرى 
وتســتخدم  أســير”.   5700 بلــغ  الســجون  فــي 
لهــا  يتيــح  قديمــا  بريطانيــا  قانونــا  إســرائيل 
اعتقــال الفلســطينيين دون محاكمة بين 3 و6 
أشــهر قابلة للتجديد بدعوى وجود ملف سري 

للمعتقــل. وقــال نــادي األســير الفلســطيني في 
بيان منفصل أمس إن 3 معتقلين فلسطينيين 
في السجون اإلسرائيلية بدأوا إضرابا مفتوحا 

عــن الطعــام احتجاجــا علــى اعتقالهــم اإلداري 
بينهــم اثنــان مضربان منــذ 41 يوما فيما بدأ 

الثالث إضرابه قبل 18 يوما.

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني مســنودة بمدفعية قوات التحالف، هجوما لميليشــيا الحوثي االنقالبية بمديرية الصفراء 
بصعده. وأوضح قائد لواء الكواسر لوكالة االنباء اليمنية )سبأ( أن قوات الجيش اليمني أحبطت هجوما للمليشيا االنقالبية في 

جبهة الرزامات بمديرية الصفراء بمحافظة صعدة ولقي العديد من عناصر الميليشيا مصرعهم وأصيب آخرون.

وأكــد المرقشــي أن العملية جــاءت بعد التقدم 
المســتمر للجيــش الوطني في جبهــة الصفراء 
معركــة  إطــار  فــي  الماضيــة  األيــام  خــالل 
تحريــر محافظــة صعدة من ميليشــيا الحوثي 

اإلرهابية.
مــن جانــب آخــر، أّكــدت بعثــة األمــم المتحــدة 
المكّلفــة اإلشــراف علــى تنفيــذ اتفاقــات هدنــة 
فــي الحديــدة غــرب اليمــن، أمــس األحــد، أن 
علــى  تنــص  التــي  االنتشــار”  “إعــادة  عمليــة 
المحافظــة  موانــئ  مــن  المتمرديــن  انســحاب 

تسير وفق “الخطط الموضوعة”.
وقالــت البعثــة فــي بيــان تلقــت وكالــة فرانس 
برس نسخة منه “مضى اليوم األول من إعادة 
انتشــار قــوات )الحوثيين( مــن الموانئ الثالثة 
وفقــا  عيســى،  ورأس  والصليــف  الُحديــدة 

للخطط الموضوعة”.

وأعلنت األمم المتحدة أن أنشــطتها في األيام 
التاليــة ســتركز علــى إزالــة المظاهر العســكرية 

ونزع األلغام.

رســمي”  “تحقيــق  بإجــراء  البعثــة  وســتقوم 
لعمليــة انســحاب المتمرديــن مــن الموانئ يوم 

الثالثاء.

الشرطة اإلسرائيلية تعتقل محتجا فلسطينينا في القدس )رويترز(
بعثة مراقبي األمم المتحدة في ميناء سليف في محافظة الحديدة )أ ف ب(

بينهم 133 طفال و23 امرأة من الضفة المحتلة والقطاع المحاصر األمم المتحدة: إعادة االنتشــار بالحديدة تسير وفق خطط

خالل شهرين... إسرائيل اعتقلت 900 فلسطيني إحباط هجوم حوثي في الصفراء بصعدة

13 مايو 2019 االثنين
8 رمضان 1440
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ما حكاية المستشــارين الوافدين في القطاع الحكومي؟ ما هي مؤهالتهم األكاديمية؟ 
بمــاذا يتميــزون عــن الطاقــات الوطنية؟ أســئلة تتردد فــي خاطري منُذ زمــن طويل من 
دون أن أعــرف لهــا إجابــات، تظــُل ُتِلــُح علــى البــال كثيــرا، خصوصــا بعــد حضــور بعض 
اللقاءات والندوات التي يشارك فيها وافدون يحملون مثل هذه المسميات الوظيفية.

مســميات وظيفيــة فضفاضــة وكبيــرة، أكاُد أجــزم أنهــا أكبــر مــن حجــم المؤهــالت التي 
يحملها بعضهم، واألغرب في األمر أن لدى البعض صالحيات واسعة، فتراهم يتدخلون 
فــي أمــور خــارج نطــاق عملهــم وهــو ما رواه لــي أحــد الموظفين حيــن أســرني بحكاية 
مستشــار فــي إحــدى الــوزارات الحكوميــة وهو من جنســية عربية تخطى عمره ســتين 
عاما، يقوُم بالتوسط للجاليات من بلده في كل دائرة حكومية، وذلك باستغالل مسماه 
الوظيفــي )مستشــار وكيــل وزارة(. بــل أكثر من ذلــك، يتحدى المواطنيــن بعبارات فجة 
أن ال شــيء يصعب عليه في أية مؤسســة حكومية، ويكاد يصل األمر إلى التأثير على 

تجديد عقودهم وكتابة تقارير األداء السنوية الخاصة بهم.
عكفــُت أنــا وزميلــي علــى التدقيــق فــي الســير الذاتيــة لبعــض المستشــارين فــي إحدى 
الوزارت من خالل اســتخدام البرامج اإللكترونية الحديثة المتخصصة في نشــر الســير 
الذاتيــة الوظيفيــة، وكانــت المفاجأة أنهم يتقصــدون إخفاء العديد مــن التفاصيل فيما 
يخص الجامعة التي تخرجوا منها والمؤهل العلمي وأماكن أعمالهم الســابقة وســنوات 

الخبرة.
األكثــر مــن ذلــك، بعــد التحقــق مــن مؤهــالت بعضهــم تبيــن لنــا أنهــم خريجــو جامعــات 
غيــر معتــرف بهــا وذات صيــٍت ســيء أكاديميــا، بالرغــم مــن كل ذلــك، يســتحوذ هــؤالء 

المستشارون على امتيازات عديدة ال يتحصل عليها المواطن.
في دولة الكويت الشــقيقة تم االلتفات إلى هذا األمر جيدا وشــهد العام الماضي تحركا 
كبيرا لفحص وتدقيق مؤهالت المستشارين الوافدين وإنهاء عقود المئات بعد الكشف 
عن عدم مطابقة الشهادات األكاديمية معايير الجودة واالعتماد، ووضعت حينها خطة 

وطنية إلحالل المواطنين الشباب في وظائفهم األمر الذي أثلج صدور الجميع هناك.
مناشــدة لصاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة رئيــس الــوزراء 
الموقــر حفظــه هللا ورعــاه، ملــف المستشــارين الوافديــن فــي القطــاع الحكومــي ملــف 
ذو شــجون ونحــُن إذ نعمــل علــى إيصال همــوم الناس من خالل مقاالتنــا، نرجو أن يتم 
إحــالل المواطنيــن الشــباب فــي كل الوظائف االستشــارية فــي المؤسســات الحكومية، 
ولدينــا طاقــات بحرينيــة متمكنــة جاهــزة لمثــل هــذه المناصــب، حرصتم علــى تمكينها 
وتدريبهــا فــي برامجكــم الكثيــرة التــي تحظــى بمتابعــة وعنايــة فائقة مــن لدنكم أطال 

هللا في عمركم.

المستشارون الوافدون... ماذا بعد!

أرجــو أال أكــون مخطئًا بأن التصعيد في المنطقة هذه 
الفترة ســيعود إلى حجمه الطبيعي بعد فترة وجيزة، 
وأال تقــوم حــرب فــي المنطقــة التــي ُكتــب عليهــا أال 
ترتــاح منــذ أربعين عامــًا تقريبًا... أربعــة عقود وما مّر 
عقــد والخليــج ليس فيه دمار وحــروب، وليت األمور 
أيــام معــدودات  الحــرب وحدهــا، فهــي  تنتهــي عنــد 
ينتصر فيها من ينتصر، ولكنها متعلقة بما بعد الحرب 
مــن نتائــج تطول، وهاكم العراق مثــاالً، فالحرب عليه 
اســتمرت 44 يومــًا، لكنه يعاني مــن ويالتها على مدى 
16 عامًا، والمرجح أن تستمر المعاناة سنوات أخرى.

هنــاك مــن يصفــق ويهلــل للحرب، وهــو أكثــر جهالً من 
الجاهلي زهير بن أبي ســلمى إذ قال عنها: َوما الَحرُب 
ِم،  ِإاّل مــا َعِلمُتــم َوُذقُتُم... َوما ُهَو َعنها ِبالَحديِث الُمَرجَّ

يُتموها  َمتــى َتبَعثوها َتبَعثوها َذميَمــًة... َوَتضَر ِإذا َضرَّ
الغربــي  الســاحل  فــي  أننــا  الحقيقــة  وفــي  َفَتضــَرِم. 
للخليــج العربــي لم نعلم مــن الحرب إال قليالً، ولم نذق 
منهــا إال بعضــًا من جوانبها االقتصاديــة، ولكنها بالفعل 
ذميمــة، تذكرنــي بالصحافــي المصــري الراحــل محمــد 
ناجــي الــذي كان يعمــل فــي صحيفــة “األيــام”، أثنــاء 
تحرير الكويت، دخل علينا وســيجارته الســوبر ترتعد 
بين أصابعه وشــفتيه وعيناه كأنهما تنظران إلى أرض 
المعركــة قائــالً بصوت متهّدج: “بــدأت الحرب البرية... 
الدباباااات”، فنظرنا إليه نظرة ساخرة وقلنا ما لنا نحن 
والحــرب على بعد مئات الكيلومتــرات، فقال: “أصلكم 
مــا تعرفــوش معناتهــا أيه الحــرب!”، نعم لــم نكن نعلم، 
وال نــزال ال نعلــم... كل مــا نعلمــه أننــا ســنعود للفرجــة 

عليها عبر الشاشــات الالمعة، وأن ليســت لنا عالقة بها 
بشــكل مباشــر، وأنهــا لن تمــّس بالدنا، أو هكــذا نتمنى، 
فلمــا أرى قارعي طبول الحــرب أرى فيهم نظرة الذين 
يعتقدون أنهم سيخرجون منها ببعض الكدمات فقط.

إن أي حــرب ســتقام في المنطقــة نحن الغارمون فيها 
وليــس فيهــا مــن غانمين، وفــي أوضاعنــا االقتصادية 
التــي ال تــكاد تشــير إلــى عافيــة قريبــة، فــإن مجــرد 
وتصاعــد  بالحــرب  والتلويــح  والتهديــد  االضطــراب 
أصــوات الطبــول ســتعيد الخطوات إلى الــوراء، وهي 
التي ما كادت تتحرك خطوات إلى األمام، الميزانيات 
ســتتنوع  واألمــراض  ســيعم،  والتلــوث  ستنشــف، 
زيرانهــم  فــي  الطبــول  وقارعــو  أســماؤها،  وتتجــدد 

يعمهون.
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نواب المبالغة واإلثارة
مهما يكن من أمر، فإن الحقيقة الناصعة في 
وضوحهــا هــي أن بعض النواب ال يمتلكون 
مؤشــرات القــوة لتمثيل الشــعب والتحدث 
بلســانه، واحتــالل مواقع أفضل في ميدان 
األيــام  إلــى  ســريعة  وعــودة  المجابهــة، 
واألشــهر الماضية تبيــن أن بعض النواب ال 
يقفــون علــى أرض صلبــة يتحركــون عليها 
وهنــاك انعــدام للجهــد المبــذول مــن أجــل 
الدفاع عن هموم ومشاكل الناس، “تعددت 
األصوات بدون هدف” وكثر اللغو والثرثرة 

التي ال تفضي إلى شيء. 
البــد مــن وضــع اليــد علــى حقيقــة مفادهــا 
أن غيــاب الكفــاءة والعقالنيــة عنــد بعــض 
نواب المبالغة واإلثارة يشــكل ظاهرة بالغة 
الخطــورة ال منــاص مــن أن تنعكــس آثارها 

فــي نهايــة المطــاف علــى شــكل البرلمــان، 
ولعــل أخطــر مــا فــي هــذه الظاهــرة توزيــع 
االتهامــات علــى الــوزراء بدون أدلــة لقصد 
واحــد فقــط هــو اإلثــارة اإلعالميــة وإثــارة 
النــزوات الفرديــة والتهويــل، مقــوالت غير 
ومحــددة  مقنعــة  أســس  علــى  مســتندة 
األثيــر دون  فــي  ومجــرد شــعارات تطلــق 
رصيــد، ونقف عنــد نقطة ثالثة هي اختفاء 
الفعــل  مســتوى  علــى  األســماء  مــن  عــدد 
والنتيجة، وكأنها غير منســجمة مع طبيعة 
تســجل  أســماء  البرلمانــي،  العمــل  روح 
فــي  بالطائــر  أشــبه  وهــي  فقــط  الحضــور 
القفــص، ال كالم وال تعليــق وال هتافات وال 
تصفيــق، وال نعــرف كيــف ســتتخطى هــذه 
العقبــة وتكــون أكثــر جديــة وصــب أقصى 

مــا يمكــن من الجهــد في الرقابة والتشــريع 
وغيرهما من مهام. 

أشــعر أحيانا أن بعض النواب يحملون في 
أعماقهم كهولة كئيبة ويميلون إلى السكون 
الدائــم والوحدة واالكتفاء بالتفرج وحينما 
ينفجــر الموقــف الدرامــي مــن الممكــن أن 
تراهم يقلمون أظافرهم ويقشرون أناملهم 
كدليل على التفاعل المتبادل، أما المشاركة 
والدخول في مســرح األحداث فهذا صعب 
جــدا ويعتبرونه مثــل البحر المتالطم، ربما 
هنــاك من يقــول إن الفترة الماضية ليســت 
كافيــة للحكــم على بعض النــواب، ونجيب 
هؤالء، الشــواهد تبرز ثراء الشخصية ومن 
الســهل معرفــة مــن ال يــزال وليــدا يتلمــس 
طريقة عبر الكلمات واإلشارات واألصوات.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الشعوبيون الجدد... 
كذبة العرق الفارسي

التفاخــر بالعرقيــة مــن أجــل احتــالل األعــراق األخــرى 
والتفاخــر عليها، ومحاولة احتالل أراضي هذه األعراق 
وســرقة  واســتعبادهم  شــعوبها  وإذالل  والشــعوب، 
الطورانيــون  المجرمــون  القتلــة  فعــل  كمــا  خيراتهــم، 
بالعالــم العربــي، وكمــا تفعــل اآلن إيــران بقيــادة صنــم 
فــارس الخامنئــي باحتاللهــا وتدميرهــا األمــة العربيــة، 
شــيء مقــزز ينــم عن شــيء واحد هــو الشــعور بالنقص 
العرقــي مــن العرب المســلمين، الذين مرغــوا أنوف آباء 
وأجــداد كل من المجــوس أجداد الفــرس، والقوقازيين 

الوثنيين أجداد الطورانيين.
وعندمــا مــرغ العــرب المســلمون أنــف كســرى وأتباعــه، 
ووفــدت  أشــكالها،  بــكل  للمجوســية  وجــود  كل  أنهــوا 
جمــوع العــرب المســلمين بفتوحاتهــم إلــى هــذه األرض 
الجديــدة التــي تملكوهــا بنصــر مــن هللا، وأطفــأوا نــار 
كسرى إلى األبد، وأصبحت هذه األرض عربية خالصة، 
وانتهــت معهــا كل مظاهر الهوية المجوســية من شــعور 

بالعــرق أو الثقافــة، وانتشــرت اللغــة والثقافــة العربيــة، 
وعمت أشــكال العلوم والتطور بهذه األرض وباألراضي 
المجــاورة، وبهــذا انتهــى العــرق الفارســي وانتهــت معه 
أســطورة المجوســية الفارسية، وتم استبدالها بحضارة 
عربية إسالمية قادها العرب المسلمون. ولوال االحتالل 
الطورانــي للعالــم العربي اإلســالمي، وصراعاتــه القذرة 
العظمــى،  عربســتان  امبراطوريــة  أرض  حــكام  مــع 
ألصبحــت حــدود العالــم العربــي شــمال القوقــاز وتطــل 

على بحر قزوين.
هذا الصراع الطوراني مع حكام امبراطورية عربســتان 
العظمــى، جعــل بعــض حكامهــا مــن الخونــة يفتشــوف 
يجعــل  شــيء  أي  عــن  هللا،  أعزكــم  التاريــخ،  بمزابــل 
العربيــة،  الهويــة  أرض عربســتان العظمــى بمنــأى عــن 
حتــى ال تقــع حرب بيــن عربســتان العظمــى والمحتلين 
الطورانييــن، فقــد وصــل حقــد القتلــة الطورانييــن حدا 
جعلهــم يســعون لتدمير أيــة هوية عربيــة واحتالل أية 

أرض عربيــة، ولــم يجــد بعض حكام عربســتان العظمى 
إال االلتصــاق بهويــة غابــرة ال وجود لهــا وال حتى ألهلها 
وهــي الهويــة الفارســية، بعــد أن قضــى عليهــا العــرب 
المســلمون. لهــذا، فقــد عمــد هــؤالء الحــكام الخونة إلى 
تغيير كامل بالخريطة العرقية والدينية للشعب العربي 
المســلم فــي أرض عربســتان العظمــى، وقامــوا بجلــب 
بعــض المشــردين وقطــاع الطــرق ومــن ال أصــل لــه مــن 
أراضي المغول والصين وأعالي القوقاز، وأعادوا إحياء 
اللغــة الفارســية وهويــة وتراث وأســاطير المجوس من 
جديــد، حتــى وصلــت إلــى مــا وصلت إليــه إيــران اآلن، 
وألن  واآلن،  العظمــى.  عربســتان  امبراطوريــة  أرض 
العــرب  بإيــذاء  إيــران تمــادوا  الجــدد فــي  الشــعوبيين 
المسلمين وتفاخروا باحتاللهم أربع عواصم عربية، فقد 
حــان الوقــت لنقــول لهــؤالء الشــعوبيين الجــدد بإيران: 
أنتــم لســتم الفرس الذين أنهينا وجودهــم.. أنتم لقطاء 

عرقيون ونحن العرب المسلمون. وللحديث بقية.

د. طارق آل شيخان
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حرب الطبول
 في طبول الحرب

ghassan.shihaby@gmail.com

tariq @cogir.org 

غسان الشهابي

تتصــرف إدارة األوقــاف الجعفريــة مع إدارات المآتم بفوقيــة ال نظير لها، بل إنها 
تتصــرف بأمــوال المآتــم كمــا لــو أن هــذه اإلدارات فوضتهــا للتصــرف بمواردهــا 
وأمالكها، والمثال األقرب إلينا هو اختفاء ما يناهز مليونا وستمئة ألف دينار من 
حســاب مأتــم الهملــة دون موافقة القائميــن عليه أو حتى إشــعارهم أين صرفت 
هــذه األموال. األمر المثير لالســتغراب والــذي يدعو إلى القلق أّن األوقاف بررت 
فعلتها بشــراء قطعة أرض في منطقة الســيف )الســنابس(، بســعر يفوق بالضعف 
القيمــة الســوقية لــأرض دون مشــورة إدارة المأتم المعني. الســؤال هنا لماذا تم 
تجاهــل القائميــن علــى المأتــم فــي عمليــة شــراء األرض مــن قبل رئيــس مجلس 

إدارة األوقاف الجعفرية؟ 
عندمــا اعترضــت إدارة المأتــم علــى هذا التصرف الخارج على القانون أي شــراء 
األرض بهذا السعر الخيالي، وطالبت بإرجاع المبلغ كانت الصدمة تتمثل في الرد 
الصاعق من قبل اإلدارة )ليس لكم الحق في االستثمار(. وإذا لم يكن لإلدارة حق 
االســتثمار فمــن لــه الحق إذا؟ أليســت هــي اإلدارة المنتخبة من قبــل أهل القرية 
لإلشراف على المأتم وموارده؟ التمادي والتالعب لم يتوقف عند هذا الحد لكن 
تم تســجيل األرض لمســجد الهملة واألصول تقتضي تسجيلها باسم المأتم كون 

المال من الميزانية التابعة له. 
عندمــا اعترضــت إدارة المأتــم علــى ممارســات األوقــاف، قامــت األخيــرة بحــل 
مجلــس اإلدارة مــا أثــار البلبلــة بيــن أفــراد القرية، وقامــت بتعيين مجلــس إدارة 
جديــد دون استشــارة أي فــرد ورغــم وجــود حكــم قضائــي بــأن الواليــة تكــون 
باختيــار األعضــاء لمــن يكون صالحا للقيام بشــؤونه. اســتفزاز األوقــاف بلغ حدا 
ال يمكــن ألحــد أن يتخيلــه عندمــا أقدمت – اإلدارة - على عزل الرئيس الشــرعي 

إلدارة المأتم والمنتخب انتخابا حرا مباشرا من قبل األعضاء. 
الســؤال الــذي يفــرض نفســه هنــا وتلهج به ألســنة األهالــي لماذا تنتهــج األوقاف 
هــذه السياســة؟ وكيــف تتالعــب بأمــوال المآتــم دون حســيب أو رقيــب؟ بل بلغ 
استخفافها حد أّن اإلدارة ذاتها ال تنفذ حكما صادرا من محكمة االستئناف العليا 

الجعفرية!.

ماذا يجري في األوقاف الجعفرية؟

محمد المحفوظ

sm.adnan56
@hotmail.com

عباس ناصر

Abbasnas8 
2@gmail.com
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يسدل الستار اليوم على 
آخر مسابقات اتحاد كرة 

اليد، ونتمنى أن تكون “ختامها 
مسك” من ِقبل باربار والنجمة 

بالعبيهما وجماهيرهما. ونأمل 
من اتحاد اللعبة إعادة النظر في 

برنامج مسابقاته للموسم المقبل 
ا. ا وإعالميًّ ا وجماهيريًّ وتطويرها فنيًّ

عدم وجود نقل تلفزيوني 
من “الرياضية” لمباريات نصف 

نهائي كأس كرة اليد وبعض 
مباريات كأس النخبة لكرة القدم، 

أمر اعتيادي، واعتدنا أيًضا 
عدم وجود إيضاح لسبب غياب 

النقل أو حتى اعتذار للسادة 
المشاهدين.
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أشــاد ممثــل جاللــة الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون الشــباب رئيس المجلــس األعلى 
للشــباب قائــد الفريــق الملكــي للقــدرة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة بالنتائج 
الباهــرة التــي حققهــا فريــق االتحــاد الرياضي العســكري وتحقيقــه للمراكــز األولى في 
مســابقات قفز الحواجز للفرق والفردي للفئة العســكرية ضمن فعاليات مهرجان رويال 
ويندســور البريطانــي متفوقــًا علــى عــدد كبير من الفرق العســكرية مــن مختلف الدول 

مقدمين مستوى مشرف ويعكس مدى تطور رياضة الفروسية بالمملكة.

وأكد ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة أن 
مــا حققه فرســان الفريــق البحريني إنما يعكس 
االهتمــام الملكي البالغ مــن لدن حضرة صاحب 
الجاللــة الملــك وتشــريفه للمســابقة بويندســور 
والــذي يعــد بحــد ذاتــه دافــع وحافــز كبيــر نحو 

تحقيق األلقاب والنتائج المشرفة.
وأعــرب ســمو الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة 
عــن خالــص اعتــزازه وتقديره لحضــرة صاحب 
الجاللــة الملــك للتكريــم الملكــي الــذي حظي به 
فرســان الفريــق الملكي والفريق العســكري لقفز 
الحواجــز وذلــك بعــد االنجــازات التــي تحققــت 
للفروســية البحرينيــة فــي مهرجــان ويندســور 

للفروسية ببريطانيا.
وأضاف سموه بأن الفروسية البحرينية عاشت 
أحلــى أيامهــا بهــذا التكريــم الــذي جمــع جاللــة 
الملــك وملكــة بريطانيــا فــي يــوم االنتصــارات 
البحرينيــة وســط المشــاركة الدوليــة الواســعة 
في سباق القدرة وقفز الحواجز بصورة عامة.

بذلهــا  التــي  الكبيــرة  بالجهــود  ســموه  وأشــار 
الحواجــز  وقفــز  القــدرة  فــي  ســواء  الفرســان 
العســكري  الفريــق  أفــراد  بــأن  ســموه  مؤكــدا 
قــد بذلــوا مجهــودا كبيــرا طــوال أيــام البطولــة 
وتوجــوه باحتــالل المركــز األول وفــوز الفارس 
أحمــد منصور بالمركز األول حيث نجح الفريق 
الفــردي  المســتويين  علــى  النقــاط  جمــع  فــي 
والفــرق. وأضــاف ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد 
آل خليفــة إلــى أن الفريــق البحرينــي اســتطاع 
أن يجــد لنفســه موقع قدم وبــكل فخر واعتزاز 
في مهرجان ويندســور للفروسية للوقوف على 
الجماهيــري  الحضــور  وســط  التتويــج  منصــة 
الغفيــر فــي لحظــات تاريخية ال تنســى في هذا 

المهرجان الدولي الكبير في بريطانيا.
وأشــاد ســموه بعطــاء الفرســان خالــد الخاطري 
وأحمــد منصــور وصابــر ســلمان فــرج ومحمــود 
عبدالقــادر خــالل أيام البطولــة وتحقيق أفضل 

النتائج على اإلطالق.
وأشــار ســموه للتفــوق الفنــي للفريــق البحريني 
األول  بالمركــز  فــوزه  عبــر  البطولــة  هــذه  فــي 
علــى مســتوى الفــردي من خالل الفــارس أحمد 
منصور وعلى مستوى الفرق بعد العرض الرائع 
الــذي قدمــوه أمــام الجمهور وحــازوا من خالله 
علــى اعجاب الجميع مؤكدا ســموه بــأن الفريق 
البحرينــي يضــم خيــرة مــن الفرســان المميزين 
ســواء فــي القــدرة وقفــز الحواجز خاصــة وأنه 
حقــق اإلنجــاز األكبــر لفــوزه بالمركــز وهــو دليل 
على اهتمامه وحرصه على تطوير مستواه إلى 

األفضل.
وأضــاف ســموه إلــى أن الفريــق العســكري قدم 
أفضــل مســتوياته وحقــق انجازا مــن ذهب في 
هــذه المنافســات التي شــارك فيها كــم كبير من 

الفرسان من مختلف الدول.

خالد بن حمد: الحضور والدعم 
الملكي عنوان بطولة ويندسور

أكــد ســمو الشــيخ خالد بن حمــد آل خليفة 
النائــب األول لرئيــس المجلــس األعلى للشــباب 
والرياضــة، رئيــس اللجنة األولمبيــة البحرينية، 
رئيــس االتحــاد البحرينــي أللعــاب القــوى، قائد 
اســطبالت الخالدية أن المستوى المشرف الذي 

ظهر عليه فرسان الفريق البحريني في مسابقة 
قفز الحواجز إنما يترجم ما وصلت إليه رياضة 
الفروســية فــي المملكــة من اهتمــام ملكي كبير 
مــن لدن الفارس األول حضــرة صاحب الجاللة 
الملــك، وحضور وتشــريف صاحــب الجاللة لهو 
دليــل قاطــع علــى هــذا االهتمــام والــذي نعتبره 
جميعنا هو الفوز الحقيقي للفرسان والفارسات.

وأضاف ســموه أن النتائج االيجابية والمتميزة 
التــي حققهــا الفريــق الملكــي في ســباق القدرة 
مســابقات  فــي  البحرينــي  العســكري  والفريــق 
مكانــة  يؤكــد  ويندســور  فــي  الحواجــز  قفــز 
هــذه الرياضــة وأن البحريــن تمتلــك نخبــة مــن 
الفرســان والفارسات الذين يمتلكون االمكانات 
مثــل  فــي  للمشــاركة  تؤهلهــم  والتــي  العاليــة 
هــذه البطــوالت الخارجيــة الضخمــة وتحقيــق 
االنجــازات المشــرفة للمملكــة وتمثيــل الوطــن 

خير تمثيل.
وقــام ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة 
يرافقه ســمو الشــيخ فيصل بن راشد آل خليفة 
وســباقات  للفروســية  الملكــي  االتحــاد  رئيــس 
القــدرة نائــب رئيــس المجلــس األعلــى للبيئــة، 

بتكريم الفائزين بكأس الملك لقفز الحواجز.

تتويج الفائزين ببطولة فالكون 
ستيكس في مسابقة قفز الحواجز

تــوج ســفير مملكــة البحريــن لــدى المملكــة 

المتحــدة الشــيخ فــواز بن محمــد آل خليفة 
لقفــز  ســتيكس  فالكــون  ببطولــة  الفائزيــن 
الحواجــز والــذي أقيم ضمن مهرجان رويال 

ويندسور للفروسية ببريطانيا.
وأكــد الشــيخ فــواز بــن محمــد آل خليفة أن 
المهرجــان كان فرصــة حقيقــة البــراز اســم 
مملكــة البحريــن فــي هذا المحفــل الرياضي 
المنجــزات  علــى  الضــوء  وتســليط  الكبيــر 
الحضاريــة التــي تعيشــها المملكة فــي العهد 
الزاهــر لحضــرة صاحــب الجاللــة الملــك في 
شــتى المجاالت وخاصة رياضة الفروســية، 
معتبــرًا أن مملكــة البحريــن حققــت نهضــة 
التنميــة  مجــاالت  مختلــف  فــي  شــاملة 
وتســتحق أن تعــرض فــي المحافــل الدولية 
فــي  بــه  يحتــذى  رائــدًا  نموذجــًا  باعتبارهــا 
المنطقــة، مضيفًا أن المشــاركة في مهرجان 
ويندسور للفروسية تأتي في إطار العالقات 
التاريخيــة التــي تربــط البحريــن ببريطانيــا 
واســتمراريتها بيــن البلدين وفــي ظل العهد 
الزاهــر لحضــرة صاحب الجاللــة الملك الذي 
يحــرص علــى التواجــد فــي هــذه الفعاليــة 

لدعم نشاطات فرسان مملكة البحرين.

الخاطري: أجمل اللحظات 
مصافحة وتتويج جاللة الملك

أعــرب الفــارس المتميــز فهــد الخاطــري 

مــن  بتتويجــه  واعتــزازه  فخــره  عــن 
الملــك  الجاللــة  صاحــب  حضــرة  قبــل 
القــدرة لمســافة  فــوزه فــي ســباق  بعــد 
مهرجــان  ضمــن  تأهيلــي  كيلومتــرًا   80
ويندســور للفروســية، وقــال الخاطــري “ 
أجمــل اللحظــات عشــتها فــي ويندســور 
صاحــب  حضــرة  ســيدي  بمصاحفــة 
بالمركــز  لــي  وتتويجــه  الملــك  الجاللــة 
هــذه  واالعتــزاز  المفخــرة  قمــة  األول، 
أمــام  والوقــوف  التاريخيــة  اللحظــات 
الملــك، كلماته أثلجت صــدري وتدفعني 
لبــذل المزيــد مــن العطــاء والتضحيــات 
بالغالي والنفيس من أجل الوطن الغالي 

ورفع علمه وشأنه عاليًا ودائمًا “.

العلوي ينافس أفضل أبطال 

العالم بويندسور

قــدم الفــارس البحرينــي عدنــان العلــوي 
قفــز  مســابقات  فــي  متميــز  مســتوى 
ويندســور  مهرجــان  ضمــن  الحواجــز 
للفروســية، حيــث شــارك فــي مســابقات 
الخمس نجوم وشــارك أيضًا في مســابقة 
ســم   145 الرتفــاع   Manama stake
العلــوي  وكان  التمايــز،  لجولــة  ةتأهــل 
حاضــرًا فــي مســابقة كأس جاللــة الملــك 
حواجزهــا  ارتفــاع  بلــغ  والتــي  المفــدى 

155 ســم وبيــن نخبة مــن فرســان العالم 
مقدمــًا مســتوى رائــع واداء مميــز عكس 
مــن خالل مــدى تطور رياضة الفروســية 
وقفز الحواجز بشــكل خاص، وقد أعرب 
العلوي عن بالغ فخره واعتزازه بالتشرف 
الملــك  جاللــة  مقــام  علــى  والســالم 
وحضوره للمهرجان الذي يعتبر هو الفوز 
والنجــاح، كمــا اثنــى علــى الدعــم الكبيــر 
الذي يقدمه ســمو الشــيخ ناصــر بن حمد 
آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة وســمو الشيخ فيصل بن راشد آل 
خليفة لرياضة الفروسية عمومًا ورياضة 

قفز الحواجز خصوصًا.

جعفر ميرزا يتألق مع “أسد”
الفــارس المتميــز جعفــر ميــرزا والــذي شــارك 
في ســباق القــدرة لمســافة 120 كيلومترًا مع 
الجواد أســد أعرب عن بالغ ســعادته بالنتائج 
المتميــزة التــي حققها الفريــق الملكي للقدرة 
الدافــع  أن  مؤكــدًا  ويندســور،  ســباق  فــي 
والحافــز األكبــر كان حضور وتشــريف جاللة 
الملــك وقيــادة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة ومشــاركة ســمو الشــيخ خالــد بــن 
حمــد آل خليفــة للفريــق جعلتنــا نضاعف من 
جهودنــا مــن أجل أفضل النتائج، أعد الجميع 
بمواصلــة طريــق العطــاء مــن أجــل تحقيــق 

المزيد من االنجازات.

ناصر بن حمد يشيد بتحقيق الفريق العسكري المراكز األولى
ويندســور بمهرجــان  العســكري  والفريــق  الملكــي  الفريــق  جهــود  علــى  يثنــي  ســموه 

المكتب االعالمي

خالد بن حمد: 
االهتمام 
الكبير من 

جاللة الملك 
جعل رياضة 

الفروسية 
متميزة

سفير البحرين 
ببريطانيا يتوج 

الفائزين ببطولة 
فالكون ستيكس 

لقفز الحواجز

ناصر بن حمد يهنئ محمد بن زايد ومنصور بن زايد
بمناســبة تحقيــق مانشســتر ســيتي لقــب الــدوري اإلنجليزي
رفع ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــئون الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة التهاني والتبريكات إلى ولي عهد 
أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وإلى نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة مالك نادي مانشستر سيتي اإلنجليزي 
صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان؛ بمناسبة حصول النادي اإلنجليزي على لقب الدوري للموسم الرياضي 2018 - 2019، إذ أعرب سموه عن بالغ سعادته بهذه 

المناسبة التي يفتخر العرب بتحقيقها خصوًصا ان النادي االنجليزي يمتلكه أبناء دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة.
آل  بــن حمــد  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأكــد 
خليفة أن تحقيق مانشســتر ســيتي لقب 
الــدوري اإلنجليــزي يؤكــد الرؤيــة الثاقبة 
النــادي  مالــك  يمتلكهــا  التــي  والحنكــة 
صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل 
نهيــان والذي ضــرب أروع األمثلة بالعمل 

الــدؤوب والرائــع طــوال الموســم والــذي 
أثمر عن تحقيق لقب الدوري بكل جدارة 
المنافســة  مــن  الرغــم  علــى  واســتحقاق 
القويــة مــع األنديــة األخــرى خصوصا مع 
ليفربــول صاحــب المركــز الثانــي، مشــيًرا 
ســموه أن النــادي االنجليــزي حقــق طفرة 

نوعية منذ امتالك صاحب الســمو الشيخ 
منصــور بــن زايــد آل نهيــان للنــادي وهــو 
تحقيــق  نحــو  الثاقبــة  رؤيتــه  يؤكــد  مــا 

األمجاد.
وأوضــح ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفة أن صاحب الســمو الشــيخ منصور 

بــن زايــد وفــر البيئــة المناســبة للجهازين 
الفنــي واإلداري وجلــب أفضــل الالعبيــن 
لقــب  تحقيــق  عــن  أثمــر  مــا  العالــم  فــي 
التوالــي،  علــى  الثانــي  للموســم  الــدوري 
متمنًيا ســموه لهــم كل التوفيــق والنجاح 

سمو الشيخ ناصر بن حمد سمو الشيخ منصور بن زايدفي المواسم المقبلة.



شــارك عضــو مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم 
ورئيــس لجنــة الشــواطئ والصــاالت عــارف المناعــي، فــي 
اجتمــاع اللجنــة التنفيذيــة التحــاد غرب آســيا لكــرة القدم، 
والذي عقد الســبت 11 مايو الجاري، في العاصمة األردنية 

)عّمان(.
 وعقــد االجتمــاع برئاســة رئيــس اتحــاد غــرب آســيا لكــرة 
القــدم ســمو األمير علي بن الحســين، بحضــور األمين العام 

التحاد غرب آسيا خليل السالم وممثلي الدول األعضاء.
 وشــارك عــارف المناعــي في االجتماع الذي شــهد مناقشــة 
العديــد مــن الجوانــب، ومــن أبرزهــا اعتماد خطة األنشــطة 
والبطــوالت التــي ســينظمها اتحــاد غــرب آســيا لكــرة القدم 

خالل العام الحالي )2019(، ســواء على مســتوى الرجال أو 
السيدات، وذلك لجميع الفئات العمرية.

تواصلــت منافســات بطولة نادي النســر الذهبــي الرمضانية 
االتحــاد  رئيــس  برعايــة  تقــام  التــي  القــدم  لكــرة  الرابعــة 

البحريني لكرة القدم الشيخ علي بن خليفة آل خليفة.
وشــهدت المنافســات ســقوط حامــل اللقــب فريــق نظارات 
عمــار فــي فــخ التعــادل الســلبي بــدون أهــداف مــع فريــق 
الحجــر والقــدم، وفــي بقية منافســات البطولــة حقق فريق 
بلوغرانا فوزه الثاني وبنفس النتيجة وهي خمســة أهداف 
دون رد وكان علــى حســاب فريــق النائــب أحمــد بن ســلوم، 
وكذلك تمكن ســوبر ســوكر من تســجيل الفوز الثاني وعلى 

حساب شباب المحرق بأربعة أهداف لثالثة.
وقامت اللجنة المنظمة لبطولة المرحوم عبدعلي أمان عبر 

مديرهــا محمــد إبراهيــم بتكريــم عمــران النجــداوي رئيس 
اللجنة المنظمة لبطولة النسر الذهبي لدوره البارز في دعم 

الشباب الرياضي.

تواصل مباريات بطولة النسر الذهبيالمناعي يشارك في اجتماع تنفيذية غرب آسيا

إذا مــا اعتبرنــا أن فــوز األهلــي بــدوري الدرجــة الثانية لكــرة القدم وصعوده لــدوري ناصر بن حمــد الممتاز أمرا اعتياديــا لما يتمتع 
بــه الفريــق مــن عراقــة وتاريــخ زاخر بالبطــوالت واأللقاب، ليعود الفريــق إلى مكانه الطبيعي بيــن الكبار، تبقى لعبــة الكرة الطائرة 
الواجهــة المشــرفة والصــورة الناصعــة للقلعة الصفراء في الموســم الحالــي 2018/2019 بعدما أخفق فريقي كرة اليد والســلة في 

حصد أي لقب هذا الموسم.

وصنعــت لعبة الكــرة الطائرة مجدا جديدًا للقلعة الصفراء ابتداء 
من موسم 2013/2014 عندما فاز الفريق بأول بطولة دوري في 
تاريخــه بقيــادة المــدرب التونســي خالــد بلعيد لتتواصل مســيرة 
اإلنجــازات المحلية بفوز “النســور” ببطولــة الدوري مرتين والفوز 
بــكأس ولــي العهــد 5 مــرات وبطولــة كأس االتحــاد مــرة واحــدة 
إلــى جانــب الفوز ببطولــة األنديــة العربية مرتين ليكــون أول ناد 
يفــوز بهــذا اللقــب العربــي، باإلضافــة إلــى إحــرازه المركــز الثالث 

والميدالية البرونزية في بطولة األندية الخليجية عدة مرات.
فــي الموســم الحالي غابت لعبة كرة اليــد عن منصة التتويج بعد 

فــوز الفريــق بآخــر لقــب فــي موســم 2016/2017 اثــر تتويجه 
بــكأس االتحــاد، أمــا لعبة كرة الســلة فإنها دونت اســمها 

موســم  فــي  مــرة  بآخــر  األبطــال  شــرف  لوحــة  فــي 
دوري  بلقــب  الفريــق  فــاز  عندمــا   2009/2010
زيــن ومــن ذلــك الوقت فــإن المنافســة في كرة 

اليــد محصورة بين النجمة وباربار وفي كرة 
الســلة محصــورة بين المحــرق والمنامة قبل 

أن يدخل الرفاع هذا الموسم على خط المنافسة.

واعتــاد األهلــي في كل موســم الفوز بثالث إلــى أربع بطوالت، أو 
بطولــة واحــدة فــي كل لعبة من ألعــاب الصاالت علــى أقل تقدير 
بآخــر 8 ســنوات، وهــو من األندية المنافســة بجميع األلعاب، لكنه 
لــم ينجــح في الموســم الحالــي إال بتحقيق لقب كأس ســمو ولي 
العهد للكرة الطائرة وهو اللقب األغلى للنادي هذا الموســم لتنقذ 
الكرة الطائرة سمعة القلعة الصفراء، وتفرح جماهير النادي التي 

سعدت كثيرا بلقب “أغلى الكؤوس”.
ولعــل الفرحــة األخرى لألهالوية هذا الموســم، تكمن في الصعود 
لــدوري األضــواء أكثــر مــن الفــوز بلقــب دوري الدرجــة الثانيــة 
لكــرة القــدم، والــذي كان نتــاج جهــود كبيرة بذلهــا مجلس 
إدارة النــادي والجهازيــن الفنــي واإلداري والالعبين، 
فالصعود للدرجة األولى أهم وأغلى من االحتفال 
الهــدف  فهــو  الثانيــة،  الدرجــة  دوري  بــدرع 
األساسي إلعادة األهلي إلى مكانه الطبيعي 
بيــن الكبار والمنافســة علــى اللقب بعدما 
بشــكل  األهالويــة  القــدم  كــرة  تراجعــت 

ملحوظ خالل السنوات الماضية.

ــات الـــتـــتـــويـــج ــ ــص ــ ــن ــ ــة والـــــيـــــد عـــــن م ــ ــل ــ ــس ــ ــد غــــيــــاب لـــعـــبـــتـــي ال ــ ــع ــ ب

الكرة الطائرة.. الوجه الناصع لألهلي بموسم 2019/2018

وزارة التربية والتعليم

حلقــت مدرســة الشــيخ عبدالعزيز بلقــب بطولة الكــرة الطائرة للمرحلــة الثانوية 
للبنيــن بعــد التغلــب فــي المبــاراة النهائية على فريق مدرســة الشــيخ عيســى بن 
علــي حامــل اللقــب بشــوطين مقابــل شــوط واحــد، وأقيمــت علــى صالــة نــادي 
النجمة وشهدت تنافًسا شديًدا للغاية بين الفريقين من أجل الظفر باللقب الذي 
طــار بــه العبو مدرســة الشــيخ عبدالعزيز فــي النهايــة، وقامت الوكيل المســاعد 
للشــئون التربويــة والخدمــات الطالبيــة بــوزارة التربية والتعليم شــيخة الجيب 
بتتويج الفائزين وبحضور مدير إدارة التربية الرياضية والكشــفية والمرشــدات 
عصــام عبــدهللا، ورئيــس قســم التربية الرياضية نــادر جمالي ورئيــس مجموعة 

المسابقات عبدهللا العباسي.
ومثــل الفريــق البطــل: أحمــد طاهــر عبــدهللا، جعفــر إبراهيــم علــي، أحمــد ياســر 
أحمــد، ســيد جالل موســى، محمــد عبدالعظيم علي، جعفر زهيــر عبدهللا، محمد 
عبدالرضا عبدهللا، علي أوال جعفر، جعفر رضي أحمد، علي عبدهللا علي، محمد 
ســعيد علــي وعلي حســين ميــرزا، وقــاد الفريق معلــم التربيــة الرياضية عبدهللا 

المناعي، وأشرف عليه المعلم األول سيد صادق شبر.

مدرسة الشيخ عبدالعزيز بطال للطائرة اجتماع تنفيذية بطولة العالم للطائرة اليوم
ــرات ــي ــض ــح ــت ــة وبـــــدء ال ــل ــام ــع ــات الـــلـــجـــان ال ــب ــل ــط ــت ــة م ــش ــاق ــن م

تبــدأ اليــوم االثنيــن التحضيــرات األوليــة 
الســتضافة بطولــة العالــم تحــت 21 عامــا 
للكــرة الطائرة والتي ســتقام مــن 18 لغاية 
27 يوليــو المقبل على أرض المملكة وذلك 
بانعقــاد االجتمــاع األول للجنــة التنفيذيــة 
والتــي تضــم رؤســاء اللجــان العاملــة فــي 

البطولة.
برئاســة  العليــا  المنظمــة  اللجنــة  وكانــت 
الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة رئيــس 
التنفيذيــة  اللجنــة  اعتمــدت  قــد  االتحــاد 
والتــي تتكــون من رؤســاء اللجــان العاملة 
وفق الهيكل التنظيمي التالي محمد أحمد 
الــذوادي مســاعد مديــر البطولــة للشــؤون 
مســاعد  عبــدهللا  محمــد  حبيــب  الفنيــة، 
مديــر البطولة للشــئون المالية، محمد علي 
الفردان رئيس لجنة االســتقبال والعالقات 
العامة والمراســم، راشــد جابر سيار رئيس 

لجنــة المالعب، علي محمد حســين رئيس 
لجنــة اإلحصاء، محمد مجيد كاظم رئيس 
لجنــة الســكن، حســن علــي محمــد رئيــس 
اللجنــة اإلعالميــة، مهــدي الجمــري رئيــس 
رئيــس  الشــيخ  خالــد  المواصــالت،  لجنــة 
رئيــس  الزعابــي  عبــدهللا  الطبيــة،  اللجنــة 

اللجنة األمنية، فيما ســيتم ترشــيح رئيس 
لجنــة تقنيــة المعلومــات مــن قبــل اللجنــة 

األولمبية الحقا.
ومــن المؤمــل أن تتــم فــي اجتمــاع اليــوم 
اللجــان  واحتياجــات  متطلبــات  مناقشــة 
العاملــة، باإلضافــة إلى رفع أســماء اللجان 

العاملة في البطولة العتمادها رسميًا.
اســتضافت  البحريــن  مملكــة  أن  ويذكــر 
بطولــة العالــم تحــت 21 عامــا ألول مــرة 
المنتخــب  1997 وفــاز بلقبهــا  فــي ســنة 
البطولــة  ذات  تحتضــن  وهــي  البولنــدي 

للمرة الثانية.

جانب من اجتماع اللجنة المنظمة العليا

األهلي بطل كأس سمو ولي العهد

االثنين 13 مايو 2019 
8 رمضان 1440

تقــام اليــوم )اإلثنيــن( المبــاراة النهائية لكأس الدرجة األولى لكــرة اليد والتي تجمع فريقي باربــار والنجمة، وذلك في 
تمام الساعة 10 مساًء على صالة مدينة خليفة الرياضية.

ا كبيًرا من   ومن المؤمل أن تشهد المباراة حضوًرا جماهيريًّ
أنصار الفريقين خصوًصا وعشــاق لعبة كرة اليد عموًما، لما 

لها من أهمية وحســابات لدى الطرفين اللذين تســّيدا 
في الســنتين الحاليتيــن المباريات النهائية 

لمسابقتّي الدوري والكأس.
لقــاء اليــوم لــن يختلــف كثيــًرا عــن 

نهائــي الدوري الذي ظفر به باربار 
كمــا حــدث بالموســم الماضــي، 
ســوى أن الحســابات ســتتغير 
رد  يريــد  الــذي  باربــار  لــدى 
الدين للنجمة لنهائي الكأس 
حينمــا  الماضــي  الموســم 
الــدوري  جمــع  مــن  حرمــه 
بالكأس، والبنفسج سيسعى 

هذه المــرة ألن يجمع اللقبين 
فــي موســم اســتثنائي.  وفــي 

الجهــة األخــرى النجمــة، يأمــل بتــدارك الوضــع والخــروج 
ببطولــة الــكأس بعدمــا أخفــق فــي الــدوري، وحصــد اللقــب 
الســوبر  الســوبر،  )كأس  الموســم  هــذا  فــي  الثالــث 
البحرينــي اإلماراتي(، والــذي قد يعتبر 
ا إذا مــا ذكرنــا  فــي مجملــه جيــًدا جــدًّ
أنه لم يشــارك فــي بطولة كأس 
آسيا لألندية التي كان يحمل 

لقبها.
لــدى  مكشــوفة  األوراق 
مدربّي الفريقين وســواعد 
الالعبين هي من ستصنع 
الفارق بأرضية الميدان... 
حاضــًرا:  الســؤال  ليبقــى 
أم  باربــاري  اليــد..  كأس 

نجماوي؟

تلقــى االتحــاد البحرينــي لكــرة الســلة 
دعوة رســمية من االتحاد العربي للعبة 
من أجل المشاركة في البطولة العربية 
لمنتخبــات الناشــئين التــي ســتقام في 
العاصمــة المصريــة - القاهرة 16 يونيو 
المقبــل، علــى الصالــة المغطــاة باســتاد 

القاهرة الدولي.
 ويّتجه اتحاد كرة السلة لقبول الدعوة 
والمشاركة في البطولة، على اعتبار أن 
منتخبنا يســتعد للمشــاركة فــي بطولة 
آسيا للناشئين، وهي المؤهلة لنهائيات 
بطولــة العالم الصيــف المقبل، وبالتالي 
وديــة  لقــاءات  خــوض  منــه  يتطلــب 
قويــة، وهــو ما سيشــّكل فرصــة كبيرة 
لتحضيــر منتخبنــا لمنافســات البطولــة 

اآلسيوية.
الســلة  لكــرة  العربــي  االتحــاد  وأجــرى 
البطولــة،  إقامــة  موعــد  علــى  تعديــالً 

شــهر  مــن  عشــر  الســادس  فــي  لتقــام 
يونيو المقبل، بدالً من موعدها السابق 
 17 10 حتــى  الفتــرة مــن  المقــرر فــي 
يوليو، بســبب اعتــذار االتحاد المصري 
عــن اســتضافة البطولة لتضارب موعد 
البطولــة مع البطولة اإلفريقية المؤهلة 

لبطولة العالم المقبلة 2020.

دّشــن  قــد  الناشــئين”  “أحمــر  وكان   
مايــو  شــهر  مطلــع  الفنيــة  تحضيراتــه 

بقيادة المدرب الصربي غوسا.
 40 المنتخــب األوليــة  وضمــت قائمــة 
العًبا سيخضعون إلى عملية “التصفية” 
خالل مراحل اإلعداد حتى يصل العدد 

المطلوب في القائمة الرئيسية.

االتحــاد العربــي يجــري تعديــاً علــى موعــد البطولــة“البنفسج” لموسم استثنائي والرهيب لحصد اللقب الثالث

اتحاد السلة يتلقى دعوة للمشاركة في “عربية الناشئين”كأس اليد.. بارباري أم نجماوي؟
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ــا أمام فريــق العهد اللبنانــي، وذلك على اســتاد مدينة كميل شــمعون  يخــوض ممثــل المملكــة فريــق المالكيــة، عنــد 9 مــن مســاء اليــوم )اإلثنيــن(، لقاًء مهمًّ
الرياضية في العاصمة اللبنانية )بيروت(، ضمن الجولة السادسة )األخيرة( من المجموعة الثالثة، بدور المجموعات في كأس االتحاد اآلسيوي.

ويحتــاج ممثــل المملكــة فريــق المالكيــة الفــوز بــأي 
إلــى  والتأهــل  المجموعــة  صــدارة  لخطــف  نتيجــة 
نصف نهائي منطقة غرب آسيا، فيما العهد المتصدر 
يدخــل المبــاراة بفرصتــي التعــادل أو الفــوز للتأهــل 
فــإن  منهمــا  واحــدة  حدثــت  إن  النتيجتــان  وهمــا 

ا. المالكية سيودع المسابقة رسميًّ
صــدارة  إلــى  ــا  حاليًّ المجموعــة  ترتيــب  ويشــير   
الفريــق اللبناني برصيد 11 نقطــة، المالكية 8 نقاط، 
القادسية الكويتي 7 نقاط، وأخيًرا السويق العماني 

بنقطة واحدة.
صالــح  أحمــد  الوطنــي  المــدرب  المالكيــة  ويقــود 
الدخيــل، والــذي يســعى رفقــة فرســان الغربيــة إلى 
المالكيــة  هبــط  حينمــا  الــدوري  إخفــاق  تعويــض 

الدرجــة  إلــى دوري   2018-2019 الحالــي  الموســم 
الثانية.

ويقود العهد اللبناني المدرب باسم مرمر.
ويديــر مبــاراة اليوم طاقم تحكيم من أوزبكســتان، 
شــيرزود،  قاســيموف  الســاحة  حكــم  مــن  ومكــون 
ويعاونــه مواطنــاه عثمانــوف اليشــر وشايشــوبوف 
ســانجار، وســيكون الماليــزي محمــد نظمــي حكمــا 
المبــاراة رافيشــنكار جيرمــان مــن  رابًعــا. ويراقــب 
الهنــد، علــى أن يكــون التايالنــدي بيروميــا شــاالش 

مقيًما للحكام.
انتهــت  الطرفيــن  بيــن  الذهــاب  مواجهــة  وكانــت 

بالتعادل السلبي.

النجمة يختتم التحضيرات
مــن جهــة أخــرى، يختتــم ممثــل المملكــة الثانــي 
اليــوم، تحضيراتــه  النجمــة،  فريــق  البطولــة  فــي 
الســوري،  االتحــاد  فريــق  لمواجهــة  اإلعداديــة؛ 
غــًدا الثالثــاء علــى االســتاد الوطنــي، ضمــن ختام 

منافسات المجموعة الثانية.
وتعتبــر المبــاراة غيــر مؤثــرة علــى مشــوار النجمة 
ا وال يملك  في البطولة؛ كونه وّدع المســابقة رسميًّ

الحظوظ للترشح إلى الدور التالي.
إلــى صــدارة  الثانيــة  المجموعــة  ترتيــب  ويشــير 
ثــم  نقطــة،   13 برصيــد  األردنــي  الجزيــرة  فريــق 
الكويــت الكويــت وصيًفا برصيد 10 نقاط، النجمة 

فريق المالكية4 نقاط، وأخيًرا الفريق السوري بنقطة واحدة.

عيون المالكية على نقاط العهد اللبناني
اآلســـيوي االتحـــاد  لنصـــف نهائـــي كأس  التأهـــل  الفـــوز فقـــط يمنحـــه بطاقـــة 

اعتبر أمين سر لجنة رياضات الموروث الشعبي التابعة للجنة األولمبية البحرينية 
محمــد جناحــي أن مهرجــان ناصر بن حمد الرمضاني الشــعبي هو مهرجان رياضي 
وترفيهــي، مشــيًرا إلــى أنهــم حريصــون على تقديم وجبــة ترفيهيــة متكاملة تمس 

كافة أفراد األسرة.

المنظمــة  اللجنــة  إن  جناحــي  وقــال   
الرمضانــي  حمــد  بــن  ناصــر  لمهرجــان 
الشعبي تولي الجانب الترفيهي اهتماًما 
كبيــًرا حتــى يكــون المهرجــان مهرجاًنــا 
ا يحيي األلعاب الشعبية  ا تنافســيًّ رياضيًّ
القديمــة، ويحتضــن الشــباب البحرينــي 
الحديثــة،  اإللكترونيــة  األلعــاب  فــي 
إضافــة إلــى أن يكــون فعاليــة ترفيهيــة 
جاذبــة لجميــع أفــراد العائلــة مــن خــالل 
علــى  تقــام  التــي  المصاحبــة  الفعاليــات 

هامش المهرجان.
 وأكــد أن الفعاليات الترفيهية التي تقام 

علــى هامــش مهرجــان ناصــر بــن حمــد 
الرمضانــي الشــعبي غيــر تقليدية، حيث 
الجماهيــر  تجــذب  الفعاليــات  هــذه  إن 

لحضور المهرجان.
 وأضــاف: “حضــور المهرجــان ال يقتصــر 
على المشــاركين في األلعاب الشــعبية أو 
اإللكترونيــة، بل يتواصل إلــى الجماهير 
تقــام فعاليــات ترفيهيــة عديــدة  حيــث 
علــى هامش المهرجــان، وهذه الفعاليات 
تناسب جميع األعمار، وحرصنا على هذا 
الشــيء إلقامــة فعاليــة رمضانيــة غنيــة 

بالترفيه غير التقليدي”.

مــن  الكثيــر  هنــاك  أن  إلــى  جناحــي  وأشــار 
بــن حمــد  الجمهــور يحضــر لمهرجــان ناصــر 
الرمضانــي الشــعبي للترفيــه، وهــذا الشــيء 
يؤكــد نجــاح اللجنــة المنظمة برئاســة خليفة 
القعــود رئيــس لجنــة رياضــات  بــن عبــدهللا 
الموروث الشعبي، في تنظيم أول نسخة من 

هذا المهرجان الذي يستمر حتى التاسع عشر 
من شهر رمضان المبارك.

الفعاليــات  مــن  العديــد  “هنــاك  وتابــع:   
المخصصــة  األلعــاب  منهــا  الترفيهيــة 
محبــي  إلــى  إضافــة  الصغــار،  لألطفــال 
لعبــة الببجــي الذيــن بإمكانهــم الحضــور 

لمدرجــات صالة االتحاد البحريني لذوي 
اإلعاقــة لمتابعــة منافســات هــذه اللعبــة 
التــي يشــارك فيهــا نحو 3 آالف شــخص، 
كذلك هناك المطاعــم المتنقلة المتعددة، 
المنتجــة  األســر  معــارض  إلــى  إضافــة 
والمعــارض التراثيــة التقليديــة، كمــا أن 

هنــاك فعاليــات أخرى مثل ممارســة لعبة 
كرة الطاولة عبر كرة القدم”.

 وكشف جناحي عن وجود جهاز محاكاة 
للطائــرات يتمثل في قمــرة قيادة طائرة 
نــوع بوينــغ “B737” الشــهيرة ذات  مــن 

الممر الواحد.

لجنة الموروث

وجبة ترفيهية متكاملة بمهرجان ناصر بن حمد الشعبي

جانب من المنافسات محمد جناحي
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باربار يتجاوز الداخلية “أ”... وبناغاز “أ” يخسر أمام الداخلية “ب”
للسنوكر ــات  ــرك ــش وال األنــديــة  بــطــولــة  مــنــافــســات  ــع  االتــحــاد م رئــيــس  وتــفــاعــل  حــضــور 

واصــل فريــق باربــار عروضــه القويــة والملفتة في بطولة األندية والشــركات للســنوكر 
الرمضانيــة 2019 والتــي تقــام برعاية االتحــاد البحريني للبليارد والســنوكر والدارتس 

على صالة كيو إن بالمنامة.

 وتمكن باربار من تجاوز فريق الداخلية “أ” 
بنتيجــة )1/ 2( إثر فوز عبدالمنعم الشــويخ 
علــى ماجــد ضيــف 1/ 3 واحتســاب يحيــى 
حسن فائًزا على يونس الصقر بنتيجة 0/ 3 
لتخلــف األخير عن الحضور، فيما كان فوز 
الداخليــة الوحيــد عبــر هشــام الصقــر على 

علي العالي 0/ 3.
محــط  الشــويخ وضيــف  مبــاراة  وكانــت   
الجماهيــر  ِقبــل  مــن  ومتابعــة  اهتمــام 
الحاضــرة وفــي مقدمتهــم رئيــس االتحــاد 
البحرينــي للبليادر والســنوكر والدارتس د. 
ســعيد اليمانــي الــذي تابع اللقــاء خصوًصا 
مــع  وتفاعــل  عموًمــا  المنافســات  وباقــي 
الفــرق  العبــي  قدموهــا  التــي  األلعــاب 
المتبارية وتناول بعض األحاديث الجانبية 
الشــويخ وضيــف  وقــّدم  الحاضريــن.  مــع 
مبــاراة عاليــة المســتوى ســادها الحمــاس 
والشــد والجــذب بينهمــا منــذ البداية حتى 
النهايــة. فيمــا انقــض الصقــر علــى خصمــه 
العالي بشراسة وفاز بالمواجهة عن جدارة 

واستحقاق.
وفــي المباراة الثانية، خســر بناغاز “أ” أمام 
فريــق الداخليــة “ب” بنتيجــة )0/ 3(، بعدما 
فــاز رائــد أحمــد علــى ســيد محمــد جــواد 
0/ 3 وطالل جاســم على جميل عطية 0/ 3 
وصادق عبدالغني على حســين عبدالخالق 

0/ 3 . ولم يجد العبو الداخلية رائد وطالل 
وصــادق أيــة صعوبــة في عبور منافســيهم 
بهــا  ظهــروا  التــي  األداء  قــوة  ظــل  فــي 

والتركيز العالي والتي أهلتهم للفوز.

العالي: باربار قادر للوصول 

للمباراة النهائية

العالــي أن  باربــار علــي  نــادي  يــرى العــب 
فريقــه قادر على الوصول للمباراة النهائية 
لبطولــة األنديــة والشــركات للســنوكر رغــم 

مشاركتهم األولى في هذه البطولة.
وقال العالي “في ظل اإلمكانات الموجودة 
التــي  والمســتويات  فريقــه  صفــوف  فــي 
حققوهــا فــي الظهور الثاني في منافســات 
البطولــة والــذي أثمــر عــن االنتصــار الثاني 
علــى  قــادر  الفريــق  فــإن  التوالــي،  علــى 
الوصــول ألبعــد المراحل في هــذه البطولة 
وتحديــًدا للمباراة النهائية، وهذا من ضمن 

طموح المشاركة بالنسبة لهم.
وأثنــى العالي على طريقــة ونظام البطولة 
األنديــة  تجمــع  بطولــة  إقامــة  “إن  قائــالً 
والشــركات وعــدم اقتصارهــا علــى األندية 
فقــط خطوة أكثر من رائعة من ِقبل اتحاد 
الــذي يتيــح فرصــة لجميــع  اللعبــة، األمــر 
الفــرق المشــاركة بحريــة اختيــار الالعبيــن 
أن  البطولــة، كمــا  فــي  الذيــن ســيمثلونهم 

نظــام البطولــة بخــوض العــب ضــد العــب 
آخر، يعطي فرصة لالعب نفســه ألن يظهر 
إمكاناتــه وقدراتــه الفنية وروح المنافســة 

للتألق واإلبداع وتحقيق االنتصار”.
وأشــار العالــي إلــى أن مســتويات البطولــة 
ممتــازة للغايــة، وقــد أظهــرت المنافســات 

حتــى اآلن العبيــن عــدة مميزيــن. مختتًما 
للمســؤولين  الشــكر  بتوجيــه  تصريحــه 
مــن  األكثــر  التنظيــم  علــى  اللعبــة  باتحــاد 

رائــع لهــذه البطولــة وتوفير كافــة األجواء 
المثاليــة لخوض منافســتها علــى األصعدة 

كافة.

اتحاد البليارد

االثنين
13 مايو 2019 
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أحمد مهدي

سعيد اليماني علي العالي



أعرب ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية 
األعلى  المجلس  رئيس  الشباب  وشــؤون 
لــلــشــبــاب والــريــاضــة ســمــو الــشــيــخ ناصر 
للجهود  تــقــديــره  عــن  خليفة  آل  حمد  بــن 
الكبيرة والمخلصة التي تبذلها شركة فيفا 
من  البحريني  المجتمع  خــدمــة  أجــل  مــن 
الفعاليات  لمختلف  الشركة  رعاية  خــالل 
تشهدها  ــتــي  ال والـــريـــاضـــة  االجــتــمــاعــيــة 
المملكة، مؤكدًا سموه أن دعم شركة فيفا 
لدورة ناصر بن حمد الرمضانية الخامسة 
لأللعاب الرياضية »ناصر 12« محل التقدير 
مستوى  رفــع  في  الرعاية  هــذه  وستسهم 
ــعــديــد من  ــتــي يـــشـــارك فــيــهــا ال الـــــدورة ال
الالعبين المتميزين على مستوى البحرين.

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن رعاية 
وحرصها   »12 »نــاصــر  لـــدورة  فيفا  شــركــة 
على تقديم الدعم الكبير سيساهم بال شك 
بالمستوى  وظهورها  البطولة  نجاح  فــي 
الــدورة  حجم  مع  يتناسب  الــذي  المأمول 
مشددًا سموه على أن شركة فيفا تستحق 
كل التقدير واإلشادة على دورها وحرصها 
لهذه  والــرعــايــة  الــدعــم  تقديم  فــي  الكبير 
التقدم  من  المزيد  سموه  متمنيًا  البطولة، 
واالزدهــار للشركة، واالستمرار في دعمها 
لــلــفــعــالــيــات الــشــبــابــيــة والـــريـــاضـــيـــة في 

المملكة.
ــاف ســمــوه أن رعـــايـــة فــيــفــا لـــدورة  ــ وأضـ
»ناصر 12« سيكون أحد األسباب الرئيسية 
أن  سموه  مؤكدًا  الشبابي،  التجمع  لنجاح 
المشرفة على  اللجنة  المشترك بين  العمل 
ــشــركــة ســيــســاهــم فـــي تميز  الــبــطــولــة وال
بالمظهر  وظــهــورهــا  ونــجــاحــهــا  الــبــطــولــة 
واإلداريــة  التنظيمية  الناحية  من  المتميز 
معربًا عن تمنياته باستمرارية هذا التعاون 
المشرفة  اللجنة  بين  المشترك  والــعــمــل 
تطوير  أجــل  مــن  والــشــركــة  البطولة  على 
للشباب  المقدمة  الــريــاضــيــة  المسابقات 

البحريني.
شركة  رئيس  نائب  قال  المناسبة،  وبهذه 
بن  زيــاد  الشيخ  الحكومية  للشؤون  فيفا 
الــدورة  أن  المؤكد  »مــن  خليفة  آل  فيصل 
لجميع  بالنسبة  وممتعة  مفيدة  ستكون 
لتقديم  للغاية  ســعــداء  نــحــن  المعنيين. 
ــذا الــجــهــد الــــذي يشجع  الـــدعـــم لــمــثــل هــ

ويصقل مهارات الرياضيين المحليين«.
على  دائــمــا  تحرص  فيفا  شركة  أن  وأكــد 
دعـــم دورة ســمــو الــشــيــخ نــاصــر بــن حمد 
الرعاية  هــذه  أن  إلــى  مشيرا  الرمضانية، 

لباب  الــشــركــة  تفعيل  إطـــار  ضــمــن  تــأتــي 
المسؤولية المجتمعية عبر تحقيق شراكة 

ناجحة مع القطاع الرياضي.
ــاد بـــن فــيــصــل إلـــى أن  ــ ــفــت الــشــيــخ زي ول
 ،”12 “نــاصــر  دورة  بدعم  فــخــورة  الشركة 
مستوى  على  المهمة  الفعاليات  من  كونها 
على  للقائمين  متمنيا  البحرينية،  الرياضة 
الدورة كل التوفيق والنجاح في إظهارها 

بأفضل صورة ممكنة.

فيكتوريوس وصقور البحرين 

يتأهالن للثمانية

ربع  ــدور  ال إلــى  فيكتوريوس  فريق  تأهل 
بعد فوزه على   ،”12 “ناصر  لدورة  النهائي 
مقابل،  دون  أهــداف  بثالثة  دلمون  فريق 
في المباراة التي جمعت الطرفين، السبت، 
عــلــى اســـتـــاد مــديــنــة خــلــيــفــة الــريــاضــيــة، 
األولــى  المجموعة  منافسات  ختام  ضمن 

للمسابقة.
ــل رصــيــد فــريــق فــيــكــتــوريــوس إلــى  ووصـ
6 نــقــاط مــن فــوزيــن وخــســارة ضــمــن بها 
أول  ليكون  الثمانية،  دور  إلــى  الــوصــول 
المتأهلين عن المجموعة األولى كمتصدر، 
في حين أن فريق دلمون ودع منافسات 
نقاط   3 بتحقيق  اكتفى  أن  بعد  الـــدورة 
متتاليتين  وخسارتين  فــوز  من  حصدها 

في الجولتين الثانية والثالثة.
في  جميعها  الـــمـــبـــاراة  ــداف  ــ أهـ ــاءت  ــ وجـ
ــالح في  عــبــدهللا صـ عـــن  األول،  الـــشـــوط 
الدقيقتين  فــي  علي  هــزاع   ،)5( الدقيقة 

)26( و)45+2(.
عن  ثانيا  البحرين  صــقــور  فــريــق  وتــأهــل 
مثيرة  مباراة  في  فــاز  أن  بعد  المجموعة 
 ،)4-3( بــنــتــيــجــة  األســـاطـــيـــر  فــريــق  عــلــى 

السادسة، فيما ودع  ليحصل على نقطته 
ــدورة بحلوله أخــيــرا في  الـ األســاطــيــر 

المجموعة من فوز وخسارتين.
ــداف فــريــق صقور  وســجــل أهـ
عمر  سعيد،  عبدهللا  البحرين 
ــشــيــخ ســـعـــود بن  مــحــمــد، ال
ركلة  مــن  خليفة  آل  فيصل 

فيما  عبداألمير،  وأيمن  جــزاء 
ســجــل لــفــريــق األســاطــيــر طــالل 

الــشــروقــي )هــدفــيــن( أحــدهــمــا من 
ركلة جزاء ومحمد األنصاري.

النجومية لبوشقر وعبداألمير

حصل العب فريق فيكتوريوس فواز 
البحرين  صقور  فريق  والعــب  بوشقر 
في  النجومية  على  عبداألمير  أيمن 

الجولة الثالثة للمجموعة األولى.
ــواز  العـــــب فـــريـــق فـــيـــكـــتـــوريـــوس فــ
فريقه  فــوز  فــي  كثيرا  ســاهــم  بوشقر 
عــلــى دلــمــون بــثــالثــة أهــــداف نظيفة، 
الصدارة  مركز  في  فريقه  مع  ليتأهل 
موعدا  ويــضــرب  ــى  األولـ بالمجموعة 
مع وصيف المجموعة الثانية في ربع 

النهائي.
ــور الـــبـــحـــريـــن أيــمــن  ــقـ ــب صـ ــ ــا العـ ــ أمـ
العبا  بصفته  يلعب  الـــذي  عبداألمير 
محترفا، فقد قدم أداء كبيرا في خط 
بالوصول  فريقه  مع  وساهم  الوسط، 
ضمنت  الــتــي  الــســادســة  النقطة  إلـــى 
ربع  منافسات  فــي  الــتــواجــد  للصقور 
ــاراة صعبة  ــبـ ــنــهــائــي، وذلــــك بــعــد مـ ال

ومثيرة أمام األساطير.

احتماالت التأهل مفتوحة في 

الثالثة اليوم

هوية  االثنين  الــيــوم  تحسم 
الــفــريــقــان الــمــتــأهــالن إلــى 
عــن  الـــثـــمـــانـــيـــة  دور 
الــمــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
ــبـــطـــولـــة “نـــاصـــر  لـ
عبر  وذلــك   ”12
ــن  ــيـ ــاراتـ ــبـ ــمـ الـ
الـــــــــلـــــــــتـــــــــان 
ســـــتـــــجـــــمـــــعـــــان 
ويــنــنــغ وفـــــور ايـــفـــر في 
وتليها  التاسعة،  الساعة  تمام 
ــزعــيــم في  مــواجــهــة نــومــاس وال
الساعة الحادية عشرة والربع على استاد 

مدينة خليفة.
ــنــغ وفــي  يـــدخـــل ويــن الــلــقــاء األول  ــي  فـ
رصيده 4 نقاط من فوز وتعادل، فيما فور 
وبالتالي  فقط،  واحــدة  نقطة  يمتلك  ايفر 
أجل  من  التعادل  أو  للفوز  ويننغ  يحتاج 
يضمن تأهله للدور ربع النهائي، فيما فور 
ايفر يتوجب عليه الفوز إذا ما أراد التأهل، 
ولكن تعتبر حظوظ ويننغ أوفر في الفوز 
الالعبين  من  عناصره  قــوة  تفوق  بفضل 

على فريق فور ايفر.
وفي المباراة الثانية يدخل فريق الزعيم 
4 نقاط فيما نوماس يملك  اللقاء برصيد 
الزعيم  يلعب  وبــالــتــالــي  ــدة،  ــ واحـ نقطة 
فقط،  الفوز  بفرصة  ونــومــاس  بفرصتين 
مع  ولكن  متكافئة  المواجهة  تكون  وقــد 
أفضلية نسبية لفريق الزعيم الذي برز في 

الجولتين الماضيتين.

األرقام بعد جولتين.. 49 هدفا 

و5 بطاقات حمراء

ــــى والــثــانــيــة من  الــجــولــتــان األول حظيت 

كبيرة،  تهديفية  بغزارة   ”12 “ناصر  دورة 
وظهر  مناسبة،   49 في  الشباك  اهتزت  إذ 
الــالفــت فــي مستويات  الــتــطــور  واضــحــا 
ارتــفــاع  مــع  خــصــوصــا  التنافسية،  الــفــرق 
عن  الثانية  الــجــولــة  فــي  ــداف  األهــ نسبة 
األولى، إذ بلغ عدد أهداف الجولة الثانية 
هدفا   20 ــى  األولـ الــجــولــة  فيما  هــدفــا   29
3 أهداف لكل  فقط، وبلغ معدل التهديف 

مباراة.
ــرابــعــة هــي األكــثــر  وتــعــتــبــر الــمــجــمــوعــة ال
 17 ــداف فيها  ــ األهـ عـــدد  بــلــغ  إذ  تــهــديــفــا، 
هدفا، فيما المجموعة الثالثة األقل بعد أن 
اهتزت شباك الفرق في 6 مناسبات فقط.

النيجيري  النوايف،  فريق  محترف  ويعد 
برنس، هدافا للبطولة حتى اآلن بتسجيله 
الجولة  لقاء  كانت جميعها في  أهــداف   5

الثانية أمام فريق جرناس.
فريقي  فإن  الثانية،  الجولة  نهاية  وحتى 
ــن الــمــجــمــوعــة  ــايــتــد مـ بــتــلــكــو جـــنـــرز يــون
لم  الثالثة  المجموعة  من  والزعيم  الثانية 
الحارس عبدهللا  إذ حافظ  تهتز شباكهما، 
يــوســف مع  الــجــنــرز ومــحــمــد  مشيمع مــع 

الزعيم على نظافة شباكهما حتى اآلن.
وعــلــى مــســتــوى الــبــطــاقــات الــمــلــونــة، فقد 
أشهر الحكام حتى اآلن أكثر من 50 بطاقة 

صفراء، باإلضافة إلى 5 بطاقات حمراء.

يافطة العبي الصقر األبيض

األبــيــض يافطة  الصقر  فــريــق  رفــع العــبــو 
ــى مــمــثــل جــاللــة الــمــلــك لــألعــمــال  شــكــر إلـ
المجلس  الشباب رئيس  الخيرية وشؤون 
الشيخ  سمو  والــريــاضــة  للشباب  األعــلــى 
ناصر بن حمد آل خليفة، وذلك قبل لقاء 
الثانية  الجولة  الفرسان، ضمن  الفريق مع 

للمجموعة الرابعة في دورة “ناصر 12”.

واشتملت يافطة الشكر على عبارة )أسرة 
فــريــق الــصــقــر األبـــيـــض يــشــكــرون شيخ 
الشباب على دعمه المتواصل للرياضة في 
مملكتنا الغالية(، كما تضمنت صورة لسمو 
وشعار  خليفة  آل  حمد  بــن  ناصر  الشيخ 

فريق الصقر األبيض.
من  وعرفانا  تقديرا  الشكر  يافطة  وتأتي 
الكبير  لــلــدور  األبــيــض  الصقر  فــريــق  قبل 
والـــجـــهـــود الــمــضــنــيــة الــتــي يــبــذلــهــا سمو 
دعما  خليفة،  آل  حمد  بــن  نــاصــر  الشيخ 
البحرينية،  والرياضة  البحريني  للشباب 
الفرصة  والــكــفــاءات  الــمــواهــب  منح  عبر 
باتت  التي  الـــدورة  فــي  إبداعاتهم  إلبـــراز 
الشباب  قبل  واسعة من  بمشاركة  تحظى 

البحريني.

تفاعل كبير في حساب 

االنستغرام

ــدورة نــاصــر  ــ ــ شــهــد الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي ل
الــخــامــســة لأللعاب  الــرمــضــانــيــة  بــن حــمــد 
التواصل  موقع  على  )ناصر12(  الرياضية 
من  كبيرا  تفاعال  )انستغرام(،  االجتماعي 
خصوصا  للدورة،  المتابعين  مختلف  قبل 
للمسابقة  اإلعــالمــيــة  الــلــجــنــة  إشــهــار  مــع 
الجماهيرية المستمرة على طول فعاليات 
دشنت  اإلعالمية  اللجنة  وكانت  الـــدورة، 
مــســابــقــة جــمــاهــيــريــة لــمــتــابــعــي الــحــســاب 
 ،)nasser12.bh( وهــو  ــلــدورة  ل الــرســمــي 
وهي عبارة عن سؤال يومي يحصل الفائز 
عليه بالقرعة جائزة مالية قدرها 50 دينارا 
البطولة  حساب  متابعو  وتجاوز  بحرينيا، 
انطالق  قبل  إنــشــاءه  رغــم  متابع   2500

البطولة بأيام معدودة.

فرحة فريق صقور البحرين بالتأهل لدور الثمانية

فرحة فريق صقور البحرين بالتأهل لدور الثمانية

غزارة تهديفية في الجولة الثانية للبطولة

فرحة فريق فيكتوريوس بالتأهل لدور الثمانية

العبو فريق الصقر األبيض يرفعون يافطة شكر لسمو الشيخ ناصر

لقطة من مباراة فريقي صقور البحرين واألساطير

غزارة تهديفية في الجولة الثانية

محترف النوايف برنس يتصدر قائمة الهدافين

ناصر بن حمد: رعاية »VIVA« ستكون أحد أسباب نجاح “ناصر12”
ــة ــايـ ــرعـ ــر الـــشـــركـــة بـــتـــقـــديـــم الـ ــخـ ــرب عــــن فـ ــ ــع ــ زيـــــــاد بــــن فـــيـــصـــل ي

اللجنة اإلعالمية
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جانب من تكريم الفائزين بالمسابقة الجماهيريةأيمن عبداألمير أفضل العب في مباراة صقور البحرين واألساطيرالشيخ زياد بن فيصل

طوق.. دينمو البطولة   قالوا بعد المباراة 
قال العب فريق فيكتوريوس سلمان  «

المال بعد فوز فريقه على دلمون 
وتأهله لدور الثمانية “بداية، أبارك 

للفريق من جهازين فني وإداري 
والعبين هذا الفوز والتأهل للدور 

الثاني. فقد كانت مباراة صعبة خصوصا 
مع طرد حارس المرمى الذي أربك حسابات 

الفريق، ولكن بعزيمة الشباب وإصرارهم على 
تحقيق النتيجة، استطاع الفريق أن يحرز انتصاره بالثالثة في 
هذه المواجهة والذي منحه فرصة مواصلة المشوار في هذه 
البطولة. فالتركيز اآلن سينصب على منافسات دور الثمانية، 

خصوصا بعدما نجح الفريق من تجاوز مرحلة دور المجموعات 
بنجاح. فالالعبين عاقدين العزم على تقديم مستوى مغاير 

والظهور بصورة أفضل، خاصة وأن الفريق يسعى أن يصل إلى 
أبعد نقطة في هذه المشاركة، والمنافسة على إحراز اللقب، 
والذي يعتبر حقا مشروعا لجميع الفرق التي ستتأهل للدور 

الثاني”.

يلعب المنسق العام لبطولة  «
ناصر بن حمد الرمضانية 

الخامسة لأللعاب الرياضية 
“ناصر 12” محمد طوق دورا 

بارزا في الربط والتنسيق بين 
اللجان العاملة والتنسيق مع 

الفرق المشاركة وكذلك اجتماعات 
اللجنة المنظمة العليا للبطولة. 

ويشغل طوق هذا المنصب منذ النسخة 
الماضية، حيث ساهمت جهوده في تحقيق 

البطولة النجاح المطلوب. ويبدو أن استمراره 
في هذا المنصب للعام الثاني على التوالي، يؤكد 

ثقة اللجنة العليا على ما سيقدمه من جهود 
كبيرة سيكون لها بالغ األثر في إحراز هذه النسخة 

لألهداف التي وضعتها اللجنة، والتي تنعكس 
على تحقيق المزيد من النجاحات والتألق لهذه 

البطولة التي بدأت منذ عام 2007.

قال قائد فريق صقور البحرين الشيخ  «
سعود بن فيصل آل خليفة بعد فوز 

فريقه على فريق األساطير وتأهله 
لدور الثمانية “بداية، الحمد لله على 

الفوز، كانت مباراة صعبة خصوصا 
بعد نتيجة فريق فيكتوريوس، والتي 

وضعتنا أمام خيارين إما الفوز أو التعادل، 
فهذا األمر يدفع بالفريق للتشتت الذهني، ولكن 

حاولنا قدر المستطاع التركيز على تحقيق الفوز، ونجحنا 
في ذلك. اآلن الفريق في سيكون متواجد في منافسات الدور 

الثاني من المنافسات، وسيالقي أحد الفريقين في المجموعة 
الثانية واألغلب سيكون فريق الجنرز، والذي يعتبر فريق بطل 

وقد نجح في الوصول لنهائي البطولة في أكثر من 4 مناسبات 
سابقة. سنسعى لالستعداد بالشكل المناسب، من خالل 

تصحيح األخطاء والعمل التركيز الذهني والتحضير الفني، 
الذي من خالله نتطلع إلحراز نتيجة إيجابية تمنحنا المواصلة 

في األدوار النهائية”.

قال مدرب فريق دلمون فريد  «
عبدالستار بعد خسارة فريقه 

من فريق فيكتوريوس وخروجه 
من البطولة “بداية، أبارك لفريق 

فيكتوريوس الفوز والتأهل، وحظا 
أوفر لفريقنا في المشاركات القادمة. 

فقد قدم الفريق مستوى جيدا في المواجهة 
األولى وكذلك في المواجهة الثانية رغم الخسارة. وقد 

تأثر الفريق كثيرا في هذه المباراة من غياب 4 عناصر من 
التشكيلة األساسية بسبب اإليقاف واإلصابات. وحاول 

الفريق العودة إال أن فارق اإلمكانيات كان واضحا، واستطاع 
فريق فيكتوريوس حسم األمور لصالحه”، مضيفا ان الفريق 

سيسعى لالستفادة من هذه المشاركة عبر تصحيح األخطاء 
والتحضير بشكل مبكر، على الشكل الذي يخدم تطلعاته 

في التعويض وتقديم األفضل في المشاركة القادمة”.



“الضباط”: 90 طفال في “الصائم الصغير”
بمشـــاركة أبنـــاء شـــهداء الواجـــب... وضمـــن مبـــادرات خطـــة “تعزيـــز االنتمـــاء”

تنفيــذا لتوجيهات وزيــر الداخلية بتعزيز الجانب االجتماعي لدى أعضاء نادي 
ضبــاط األمــن العام، وضمــن فعاليات برنامــج ليالي رمضــان الثقافية، وحرصا 
على غرس البذرة الصالحة في نفوس أبنائنا الصغار وتشجيعهم على الصيام، 
نظــم النــادي وللعــام الخامــس علــى التوالــي فعالية الصائــم الصغير بمشــاركة 
90 طفــا مــن أبنــاء األعضــاء وبمشــاركة أبناء شــهداء الواجب، وهــو ما يأتي 
كذلــك فــي إطــار تطبيــق بعض من المبــادرات التي وردت فــي الخطة الوطنية 
لتعزيــز االنتماء الوطني وترســيخ قيم المواطنــة للحفاظ على التراث والهوية 

الوطنية.

واشتمل البرنامج على درس ديني عن الصوم 
والصالة للشيخ إبراهيم النصف العثمان، تلتها 
بتطبيقــات  القــرآن  عــن قصــص  ورشــة عمــل 

“الليغو” من تقديم مركز براعة للتدريب.
الصائــم  برنامــج  مــن  النســخة  هــذه  وفــي 
الصغيــر، وألول مــرة تم إشــراك بنات األعضاء 
ببرنامــج خــاص، بدأ بــدرس ديني عــن الصوم 
والصــالة مــن إلقــاء نفيســة الكوهجــي، وبعده 

ورشــة عمل بالتعاون مع مجموعة “ســرد بيت 
الطفــل الثقافــي”، وهدفــت لتعريــف األطفــال 
ومــن  المتوارثــة،  رمضــان  وعــادات  بمظاهــر 
ثــم انطلــق المشــاركون لموقــع إطــالق مدفــع 
اإلفطــار، وبعدها توجهوا إلى مجمع “األفنيوز” 
ألداء صــالة المغــرب وتنــاول وجبــة اإلفطــار، 
وفــي ختــام البرنامــج تــم توزيــع الهدايــا علــى 

المشاركين.

المنامة - وزارة الداخلية

العليــا  االســتئناف  محكمــة  رفضــت 
الجنائية األولى اســتئناف شــاب مدان 
بحيازة أســلحة نارية وذخائرها فضال 
المحكوميــن  مــن  عــدد  إخفــاء  عــن 
الهاربيــن من إدارة اإلصالح والتأهيل، 
إذ رتــب لهــم أمــر تســكينهم فــي عــدد 
مــن األماكن، وأيدت معاقبته بالســجن 
فضــال  دينــار،   500 وتغريمــه  المؤبــد 
ومصــادرة  جنســيته  إســقاط  عــن 
المضبوطــات. وقــرر المســتأنف أثنــاء 
التحقيــق معــه بمعرفــة النيابــة العامــة 
 ،2017 ينايــر  شــهر  بدايــة  فــي  أنــه 
برنامــج  عبــر  شــقيقه  معــه  تواصــل 
)اإلنســتغرام(،  االجتماعــي  التواصــل 
والذي كلفه بالتوجه إلى مقبرة منطقة 
أبوصيبع الســتالم عدد من المطلوبين 
بمنطقــة  شــقته  فــي  وإيوائهــم  أمنيــا 
باربــار. وأضــاف أنــه وافــق علــى طلبه 
وتقابــل فــي المقبــرة مــع 4 محكومين 

هاربين، من ضمنهم رضا الغســرة الذي 
قتــل خالل مقاومة الشــرطة بالســالح 
أثنــاء محاولتــه الهــرب إلى إيــران عبر 
كان  الهاربيــن  أحــد  أن  وبيــن  البحــر. 
بحوزتــه حقيبــة ســوداء اللــون ثقيلــة 
علــى  تحتــوي  أنهــا  لــه  تبيــن  الــوزن، 
ســالحين نارييــن )كالشــنكوف وفرد(، 
وذخيرتهمــا، مبينا أنهــم مكثوا برفقته 
فــي الشــقة نحــو 3 أســابيع. ولفت إلى 
تســلم  أيضــا  منــه  طلــب  شــقيقه  أن 
شــخص آخــر، والــذي اتضــح أنــه هــو 
اآلخــر هــارب مــن ســجن جــو ومتهــم 
الشــرطة.  أفــراد  ألحــد  قتــل  بقضيــة 
وتابــع بأنــه وأثنــاء وجودهــم برفقتــه 
لهــم شــرائح هواتــف ومالبــس  جلــب 
ماليــة، وعندمــا  نقــاال ومبالــغ  وهاتفــا 
أوصلهــم  الخــارج  إلــى  الهــرب  قــرروا 
قــرب البحــر بمنطقــة باربار، وتســلمهم 

منه شخص آخر وانتهت مهمته.

تأييد المؤبد للمتستر على الغسرة
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إلغاء قرار لـ“الداخلية” بمصادرة تأمين بـ 26 ألف دينار8 رمضان 1440
“الجمـــارك” رفضـــت تقديـــم إثبـــات صـــدوره مـــن الموظـــف المختـــص

قــال المحامــي حســين الكعبــي إن محكمــة 
برفــض  قضــت  المدنيــة  العليــا  االســتئناف 
اســتئناف ممثــل جهــاز قضايــا الدولة بشــأن 
مطالبــة موكيلــه بإعادة مبلغ يصــل إلى نحو 
26 ألــف دينار، والتــي صدر قرار من موظف 
بــإدارة الجمــارك بمصادرتهــا،  غيــر مختــص 
–وكيــاله-  ضدهمــا  المســتأنف  أن  مدعيــا 
قدمــا بيانــات فواتيــر غيــر صحيــح لبضاعــة 
“ترانزيــت” مؤلفة مــن أنابيب نفط ومنصات 

بحرية بأسعار مخالفة للحقيقة.
أنهمــا  ضدهمــا  المســتأنف  وكيــل  وأوضــح 
بــوزارة  الجمــارك  إدارة  ضــد  تقدمــا  كانــا 
الداخليــة بالئحــة دعــوى، ذكــرا فيهــا أنهمــا 
جلبــا “ترانزيت” بضاعة قــد دخل جزءا منها 
مملكــة البحريــن، وهــي عبــارة عــن أنابيــب 
نفــط منتهية الصالحية “ســكراب”. أما باقي 
البضاعــة، فكانــت 4 منصــات بحريــة ظلــت 
مركونــة فــي منطقــة أســري، إذ إنهمــا أدخــال 
األنابيب للمملكة وورداها إلى منطقة أسري؛ 
إلعــادة شــحنها مــع المنصــات البحريــة إلــى 
باكســتان؛ لكونها جميعها منتهية الصالحية، 
خصوصــا وأن الشــركة البائعة لهذه البضاعة 
ارتأت بيعها كســكراب بدال من صيانتها؛ ألن 

تكلفة الصيانة تفوق قيمة البضاعة أصال.
وأضاف أنه وفقا لألصول القانونية المعمول 
بهــا لدى المدعى عليها قام المدعيان بســداد 
مبلــغ وقــدره 25 ألفا و723 دينارا و50 فلســا 
بتاريخ 3 أبريل 2017، حيث أثبتت المدعى 

عليها بإيصال البيانات بأن ذلك المبلغ عبارة 
عــن تأميــن جمركــي لحيــن خــروج البضاعة 

من البالد.
وبالفعــل أفرجت المدعى عليها عن البضاعة 
وغــادرت الميــاه اإلقليميــة لمملكــة البحرين، 
إال أنهــا لــم تقــم باإلفــراج عــن مبلــغ التأميــن 
رغــم المراجعــات المتكــررة مــن المدعييــن، 
واللذين ظال يراجعانها شفاهة دون جدوى.

وأشــار المحامــي الكعبــي إلــى أنــه بعــد ذلــك 
اضطــر مــوكاله إلــى مخاطبة المدعــى عليها 
كتابيــا باإلفــراج عــن مبلــغ التأميــن، وحينهــا 
فقــط قامــت المدعــى عليهــا بتحريــر إشــعار 
تبليغ بمخالفة، حيث بررت عدم اإلفراج عن 
مبلــغ التأميــن بحجة أنه قد صــودر باعتباره 
غرامة بزعم أن المدعيين تقدما بمســتندات 
بالمخالفــة  وذلــك  غيــر صحيحــة؛  وفواتيــر 
لواقــع الحــال والثنيــن من منتســبي المدعى 
قيمــة  تقديــر  أثبتــا صحــة  واللذيــن  عليهــا، 

البضاعة.
ودفــع الكعبــي بأن القرار اإلداري بشــكل عام 
يفتــرض بــه الصحــة وأن يصــدر خاليــا مــن 
العيــوب الشــكلية واإلجرائيــة، لكــن كل هذه 
العيوب قد شــابت القرار المتظلم منه؛ كونه 
قد صدر بالمخالفة لقانون الجمارك لصدوره 
مــن شــخص غيــر مخــول وظيفيا بإصــداره، 
فضــال عن أنه قد صدر متســاندا على واقعة 

وهمية ال وجود لها.
القــرار  بإبطــال  بالقضــاء  المحكمــة  وطالــب 

اإلداري المتعلــق بالمخالفة المزعومة وإلزام 
المدعــى عليهــا بــرد المبلــغ المقــدر بـــ 25 ألفا 

و723 دينارا و50 فلسا.
لــذا حكمــت محكمة أول درجــة بإلغاء القرار 
التأميــن  مبلــغ  بمصــادرة  عليــه  المطعــون 
الجمركــي المــودع مــن جانــب المدعيين، مع 
مــا يترتــب علــى ذلــك من آثــار أخصهــا إلزام 
المدعــى عليهــا برد هــذا المبلغ إلــى المدعين 
وإلزامهمــا بالمصروفــات و20 دينــارا مقابــل 
أتعــاب المحامــاة، وهــو مــا لم تقبل بــه إدارة 
الجمــارك فــي وزارة الداخليــة فطعــن ممثــل 
الحكــم  هــذا  علــى  الدولــة  قضايــا  جهــاز 

باالستئناف.
مــن جهتهــا، قالــت محكمــة االســتئناف فــي 
الجهــة  امتنعــت  إذا  إنــه  حكمهــا  أســباب 
اإلداريــة المدعــى عليهــا عن تقديــم األوراق 
النــزاع  بموضــوع  المتعلقــة  والمســتندات 

والمنتجــة فــي إثباته إيجابــا ونفيا، فإن هذا 
االمتنــاع يقيم قرينة لصالح المدعي توجب 
األخــذ بطلباته، باعتبار أن ذلك النكوص إنما 
يمنــع المحكمة من أعمــال دورها في الرقابة 
على مدى مشــروعية قرار اإلداري المطعون 
عليه ومدى اســتخالص النتيجة استخالصا 
ســائغا مــن أصــول ماديــة تنتجــه قانونــا من 
عدمــه، وإن كانــت هــذه القرينــة تســقط إذا 
القضــاء  أمــام  عليهــا  المدعــى  وضعــت  مــا 
بالنــزاع  المتعلقــة  والمســتندات  األوراق 
للبحــث والتحقيق عن صحة الوقائع وإنزال 
الحقيقــة  ضــوء  فــي  عليهــا  القانــون  حكــم 

المستخلصة من تلك األوراق والمستندات.
الــوزارة  كلفــت  أنهــا  المحكمــة  وبينــت 
قــرار  يفيــد صــدور  مــا  بتقديــم  المســتأنفة 
فرض الغرامة من مدير عام الجمارك أو من 
يفوضــه، إال أنهــا نكلــت عــن تقديم مــا يفيد 
صــدور هذا القــرار من صاحــب االختصاص 
فــرض  قــرار  إصــدار  قانونــا  بــه  المنــوط 
الغرامــة محــل التداعــي، ونظــرا إلــى عــدم 
تقديمهــا لهــذا القــرار، فــإن ذلك يقيــم قرينة 
مقتضاهــا صــدور القــرار مــن غيــر المختص 
قانونــا ومخالفا لصحيح حكم القانون حريا 

باإللغاء.
بقبــول  المحكمــة  حكمــت  األســباب  فلهــذه 
االســتئناف شــكال وفــي الموضــوع برفضــه 
وتأييد الحكم المســتأنف وألزمت المستأنفة 

المصاريف ومبلغ 50 ينارا أتعابا للمحاماة.

حسين الكعبي

فــي هــذه المناســبة العظيمــة التــي تمــر 
المبــارك،  رمضــان  شــهر  بحلــول  علينــا 
أعضــاء  جميــع  عــن  بالنيابــة  يشــرفني 
الســفارة الصينيــة لدى مملكــة البحرين، 
خالــص  البحرينــي  للشــعب  أقــّدم  أن 
حلــول  بمناســبة  والتبريــكات  التهانــي 

شهر رمضان المبارك!
 ففــي هــذا الشــهر المبارك ُتغفــر الذنوب 
القلــب والجســد مــن الخطايــا،  وُيطّهــر 
إنــه شــهر يتجلــى فيــه الســالم والوئــام 
بيــن  والتعــاون  والتضامــن  والمــودة 
والتقاليــد  فالثقافــة  المجتمــع.  أفــراد 

فــي شــهر رمضــان تمثالن قمــة القيم اإلســالمية - وهي الفضائل األســمى التي 
تتبناهــا البشــرية في عملية تنطوي على التأمــل الصادق لما يختلج في النفس 
والمحاســبة الذاتية والنقدية لها إلى جانب العطف على اآلخرين. وبذلك، فإن 
شهر رمضان المبارك ينشر الصالح والمودة في حين يجّسد أعلى مظاهر الحياة 

اإلسالمية المتحضرة المتمثلة في الخير والتسامح والتعايش والترابط.
وفــي الصيــن توجــد عشــر أقليــات قوميات مســلمة، مــن بينها الهــوي والويغور 
والقــازاق ودونغشــيانغ وقيــر غيــز وســالور، والتي تشــكل المســلمين الصينيين 
الذيــن يزيــد عددهــم عــن 23 مليــون نســمة. ينــص دســتور الصين علــى أن كل 
المواطنيــن الصينييــن يتمتعــون بحريــة االعتقــاد الدينــي، وتحتــرم الحكومــة 
الصينية وتحمي النشــاطات الدينية للمسلمين الصينيين وتقاليدهم وعاداتهم 
باإلضافــة إلى حرية االعتقــاد الدينية بموجب القوانين الصينية. تطبق الصين 
نظــام الحكم الذاتي اإلقليمي القومي، وتنشــأ المنطقــة الذاتية الحكم والوالية 
الذاتيــة الحكــم والمحافظــة الذاتيــة الحكــم فــي المناطــق التــي تتركــز فيهــا 

المسلمون.
أنا أنحدر من قومية الويغور األقلية القومية وإن جميع المســلمين في مســقط 
رأسي شينجيانغ مع أكثر من 23 مليون صيني مسلم، مثل جميع المسلمين في 
كافة أرجاء المعمورة، يترقب حلول شهر رمضان الكريم في أجواء من السالم 
واألمــن حيــث يمارســون بحريــة شــعائرهم الدينيــة وتتجســد القيمــة الدينيــة 
العميقة لتحقيق المعنى الحقيقي للدين اإلسالمي في ممارسة الشعائر الدينية 
فــي شــهر رمضــان المبــارك متمثلــة فــي الســالم والمحبــة. وفــي الوقت نفســه، 
تتجسد ثقافة الشهر الفضيل في التضامن المتبادل وحب الوطن والمحبة بين 

أفراده ومد يد العون واإلحسان إلى اآلخرين.
يتمتــع أبنــاء شــينجيانغ من مختلــف القوميات بحريــة االعتقاد الدينــي التامة 
ألــف موقــع   25 وفًقــا للقانــون. وفــي الوقــت الراهــن، يوجــد فــي شــينجيانغ 
للنشــاطات الدينيــة المتكونة من المســاجد والكنائس والمعابــد، منها 24.4 ألف 
مســجد، و8 معاهــد ومــدارس دينيــة. يبلغ عدد ســكان منطقة شــينجيانغ 24.4 
مليون نسمة، منهم حوالي 13 مليون نسمة يعتنقون اإلسالم، ما يعني أن هناك 

مسجد واحد لكل 530 مسلًما في المتوسط. 
ومنذ تســعينات القرن العشــرين، خططت ونظمت “قوى الشــر الثالث” المتمثلة 
في اإلرهاب واالنفصالية والتطرف الدينية داخل الصين وخارجها آالف أعمال 
العنــف في شــينجيانغ، مما أســفر عــن إصابة ومقتل عدد كبير مــن األبرياء من 
مختلف القوميات. انطالًقا من الواقع المحلي، قامت حكومة شينجيانغ بأعمال 
مكافحة اإلرهاب والقضاء على التطرف بشــكل عميق على أســاس االســتفادة 
من تجارب مكافحة اإلرهاب للمجتمع الدولي، وحققت نتائج واضحة، وارتفع 

شعور أبناء شينجيانغ باألمن والسعادة والرضى ارتفاًعا كبيًرا.
إجــراءات شــينجيانغ  تســاعد  للبشــرية، وال  المشــترك  العــدو  اإلرهــاب  يعتبــر 
لمكافحــة اإلرهــاب ونبــذ التطــرف علــى صيانــة اســتقرار شــينجيانغ وتنميتهــا 
ا لمكافحة اإلرهاب لجميع أنحاء العالم، ويســتحق  فحســب، بل تلعب دوًرا مهمًّ
لالســتفادة مــن تجاربهــا الناجحــة. وإن جهود شــينجيانغ الرامية إلــى مكافحة 
اإلرهــاب ونــزع التطــرف تقــدم فكــرة جديــدة لمعالجة مشــكلة عالميــة متمثلة 
فــي مكافحــة اإلرهــاب من ظواهــره وبواطنه في آن واحد. وســتواصل الصين 
أن تســاهم فــي قضيــة مكافحة اإلرهاب الدولية، وتبــذل الجهود مع كافة دول 
العالــم للحفــاظ علــى ســالم العالم وتنميته، وتعمــل يًدا بيد علــى إقامة مجتمع 

مصير مشترك للبشرية.
تضرب جذور الصداقة بين الصين والبحرين في أعماق تاريخها، فإنها تتجدد 
باستمرار. ال تعتبر البحرين نقطة التالقي لطريقي الحرير البري والبحري فقط، 
بــل أيًضا شــريك التعاون المهم للصين في التشــارك في بنــاء الحزام والطريق. 
وخــالل الـــ30 ســنة الماضية التــي مضت على بــدء العالقات الدبلوماســية بين 
الصيــن والبحريــن، تحافــظ العالقــة بيــن البلديــن علــى التيــار التنمــوي الجيــد، 
تتكثف التبادالت الرفيعة المســتوى بين البلدين بشــكل مســتمر، وتتعمق الثقة 
المتبادلة السياســية بين الجانبين ويتطور التعاون االقتصادي والتجاري يوًما 
بعد يوم، وقد حققت التبادالت الثقافية واإلنسانية نتائج مثمرة، خصوًصا مع 
االندماج بين مبادرة الحزام والطريق رؤية االقتصادية 2030 لمملكة البحرين، 
ستكون العالقات الصينية البحرينية مقبلة على مستقبل أكثر إشراًقا. كما آمل 
تعزيــز التبــادل والتعــاون بيــن مســلمي البلدين الصديقيــن، بما يرســخ القاعدة 

الشعبية واآلراء المشتركة للصداقة بين البلدين.
وأخيًرا، أود أن أقّدم مجدًدا التبريكات الخالصة إلى الشعب البحريني الصديق 

ا للشعب البحريني كل السعادة والخير. مع حلول شهر رمضان المبارك، متمنيًّ

نبارك للشعب البحريني حلول شهر 
رمضان المبارك

سفير جمهورية الصين الشعبية لدى البحرين

أنور حبيب اهلل 

عباس إبراهيم

قرارا مكافحة اإلرهاب بمهنة المحاماة ال يخالفان الدستور
ـــر ـــون آخ ـــق قان ـــدف تطبي ـــة به ـــاال تنفيذي ـــا أعم ـــة: تضمن ـــل الدول ممث

تســلمت أمــس المحكمــة اإلداريــة رد ممثــل 
وزيــر العــدل والمســجل العام بالــوزارة على 
دعــوى المحاميــن المطالبين بإلغاء القرارين 
رقــم 64 لســنة 2017 ورقــم 20 لســنة 2019 
بشــأن االلتزامات المتعلقــة بإجراءات حظر 
ومكافحة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب 
وتوجيهــات  ومبــادئ  المحامــاة  مهنــة  فــي 
تلــك اإلجــراءات، والــذي دفــع بعــدم قبــول 
دعواهــم لســقوط حقهــم فــي الطعــن، علــى 
اعتبــار أن ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة 
فيمــا يتعلق بطلبات اإللغــاء يجب أن يكون 
فــي فتــرة قصيــرة نســبيا مــن تاريــخ نشــر 
القــرار اإلداري المطعــون فيــه فــي الجريــدة 
الرســمية؛ مــن أجــل كفالــة تحقيق اســتقرار 
األوضــاع اإلدارية ولتحقيق مصالح األفراد 
فــي توفير الثبات لمراكزهــم القانونية، وأن 
األحــكام القضائية الســابقة أثبتــت أن مرور 
القــرارات  علــى  للطعــن  كاملــة  ســنة  مــدة 
الطعــن  فــي  الرغبــة  عــدم  دليــل  اإلداريــة 

وبالتالي سقوط الحق في الطعن.
وأضــاف أنــه ولمــا كان القــرار المطعون فيه 
قــد صــدر في تاريــخ 5 نوفمبر 2017 ونشــر 
 ،2017 نوفمبــر   9 فــي  الرســمية  بالجريــدة 
أي أنــه صــدر منــذ قرابــة الســنة و8 أشــهر، 
وأن المدعيــن علمــوا علــم اليقيــن بصــدور 
القرار المطعون فيه، وأن ذلك العلم ال يقبل 
الشــك، فضــال عــن تدخــل بعــض المدعيــن 
رفعهــا  ســابقة  قضيــة  فــي  الدعــوى  بهــذه 
المحامــي حســن بديوي وآخــرون ضد وزير 
العــدل طعنا على نفــس القرار، ما يؤدي إلى 
ســقوط حقهم فــي الطعن ويجعــل دعواهم 
جديــرة بعــدم القبــول شــكال لســقوط حقهم 
فــي الطعــن علــى قــرار المدعــى عليــه محل 

الدعوى.

وأفاد بأنه ال ينال من ذلك صدور القرار رقم 
20 لســنة 2019 بإصــدار المبادئ التوجيهية 
الخاصــة بإجراءات حظر ومكافحة غســيل 
مهنتــي  فــي  اإلرهــاب  وتمويــل  األمــوال 
المحاماة والتوثيق، كون أن ذلك القرار قرار 
تنفيذي للقرار رقم 64 لسنة 2017، ومن ثم 
فــال يعــد قــرارا إداريــا منفصــال، وإنمــا يدور 

وجودا وعدما مع القرار 20 لسنة 2017.
كمــا أكــد انتفــاء القــرار اإلداري، إذ إن تلــك 
االلتزامــات الــواردة بالقراريــن مجرد أعمال 
تنفيذيــة ال يقصــد بها تحقيق آثــار قانونية، 
وإذا كان القانــون يرتــب عليهــا آثــار معينــة، 
فــإن تلــك اآلثــار هــي وليــدة إرادة المشــرع 
مباشــرة ال إرادة اإلدارة، وبمعنــى آخــر فــإن 
االلتزامــات الــواردة بالقــرار 20 لســنة 2017 
والــي تمثــل أصــل الحــق، مقــررا أصــال فــي 
مــا  القانــون،  وهــو  عامــة  تنظيميــة  قاعــدة 
يضحــى معــه القــراران المطعــون فيهما وما 
مجــرد  وتصرفــات  أعمــال  مــن  تضمناهمــا 
أعمــال تنفيذية تهــدف إلى تطبيــق القانون 
وهو مجرد إجراء احترازي تنفيذي ال يسمو 

إلى مرتبة القرار.
كمــا دفــع بعدم جدية المدعيــن بالدفع بعدم 

الدســتورية للقراريــن المطعــون عليهمــا، إذ 
إنهــم لــم يفصحوا عــن الفقــرات أو العبارات 
التــي وردت فــي القرار والمتعارضة مع نص 
المادتيــن 26 و31 مــن الدســتور، مــا يعنــي 

عدم ذكر موضوع المخالفة الدستورية.
ولفــت إلــى أن الطعــن على إعطاء المســجل 
العــام الحــق فــي تفتيــش المكاتب هــو زعم 
عــار تماما مــن الصحة، إذ إن التفتيش ليس 
مقــررا بموجــب هذين القراريــن، وإنما مقرر 
بنــص المــادة 6 مــن القانــون رقــم 4 لســنة 
2001 بشــأن حظر ومكافحة غسل األموال، 
بعد الحصول على إذن من قاضي التحقيق، 
ما يعني أن نعي المدعين بمخالفة القرارين 
مــن  لمبــرره وســنده  فاقــدا  للدســتور جــاء 
الواقــع والقانــون جديــر بالرفــض، وطالــب 

برفض الدعوى.
إلــى ذلــك حجــزت المحكمة الكبــرى المدنية 
األولــى )الدائرة اإلداريــة( النظر في الدعوى 
المرفوعــة مــن 3 محاميــن ضد وزيــر العدل 
ومنفذ القراريــن، والذين يطالبون بإلغائهما؛ 
يونيــو   26 بجلســة  فيهــا  بالحكــم  للنطــق 
المقبل، ورفضت ضمنا طلبا للمدعين بوقف 
دعــوى  بتحريــك  لهــم  والتصريــح  الدعــوى 

دســتورية لوجــود شــبهة دســتورية حســبما 
أوردوا في مذكرتهم.

كان  الحربــي  حمــد  المحامــي  أن  يذكــر 
عــن  وكيــال  وباعتبــاره  باســمه  تقــدم  قــد 
بــن  وفاطمــة  صالــح  ســكينة  المحاميتيــن 
رجــب أمام المحكمة اإلدارية بالئحة دعوى 
طلب فيها إلغاء القرار رقم 64 لســنة 2017 
بشــأن االلتزامات المتعلقــة بإجراءات حظر 
ومكافحة غســل األمــوال وتمويــل اإلرهاب 
فــي مهنــة المحامــاة، والقــرار رقم 20 لســنة 
التوجيهيــة  المبــادئ  إصــدار  بشــأن   2019
الخاصــة بإجــراءات حظــر ومكافحة غســل 
األموال، والمرفوعة ضد وزير العدل وكذلك 
منفــذ القرار المســجل العــام باإلنابة؛ لوجود 
شــبهات دســتورية عدة بالقرارين، خصوصا 
أنها ســتقوض من حرية المحامي في قبول 
الترافــع عــن المتهمين خوفا من المســؤولية 
الجنائيــة المترتبــة على القراريــن فضال عن 
كونهــم معرضين للمســائلة بتهمــة الحصول 
علــى أمــوال مــن مصــادر مشــبوهة، إضافــة 
إلى جعلهم تابعين لوزارة الداخلية وإفشاء 
أســرار موكليه لها بالرغــم من حصانتهم من 

ذلك وفقا لقانون المحاماة.

فاطمة بن رجب

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

حمد الحربي سكينة صالح
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إعداد: هبة محسن

وســط مشــاركات عربية وعالمية متميزة لمصممات أزياء بحرينيات وعربيات، انطلقت في قاعة التاج بفندق شــيراتون 
البحرين في اليومين الماضيين فعاليات “الســجادة الحمراء”، وســط حضور غفير يتقدمه عدد واســع من سيدات ورجال 
األعمــال والشــخصيات المرموقــة فــي المجتمــع، حيــث كانت المنافســات المشــوقة لعروض األزيــاء والمجوهــرات والتي 

اتسمت بالتنوع الشديد وكانت ممزوجة برونق اإلبداع واألناقة.

مجلــس  رئيــس  قالــت  جانبهــا  ومــن 
للمعــرض  المنظمــة  الشــركة  إدارة 
الشــيخة نــورة بنــت خليفــة آل خليفــة 
“اســتقبلنا  االفتتاحيــة:  كلمتهــا  فــي 

وعارضــات  المصمميــن  مــن  العديــد 
العالــم،  دول  مختلــف  مــن  األزيــاء 
العــروض  فــي  للمشــاركة  والمهتميــن 
العالميــة والمعــرض المصاحــب لفعالية 

السجادة الحمراء والذي فتحت أبوابه 
للــزوار والجمهــور علــى مــدار اليوميــن 

الماضيين”.
وتطرقــت الشــيخة نــورة بنــت خليفــة 

آل خليفــة إلــى زيارتهــا لمخيــم األزرق 
البقعــة  ومخيــم  الســوريين  لالجئيــن 
لالجئيــن الفلســطينيين بــاألردن، ضمن 
وفــد مكــون مــن لجنــة القــادة الدائريــة 
فــي منظمــة اليونســيف العالميــة وذلك 
للحملــة الرمضانيــة لالجئين التي تقوم 
بهــا المنظمــة لإلطــالع عــن قــرب علــى 
معانــاة العديد من الالجئين الســوريين 

والفلسطينيين.

مشــاركات محليــة وعالمية فــي مهرجان “الســجادة الحمراء”

الشيخة نورة تستعرض زيارتها لمخيم األزرق

األوروبيــة  الســيارات  شــركة  أعلنــت 
مــع  شــراكتها  عــن  روڤر  النــد  جاكــوار 
الكويتي-البحريــن،  التمويــل  بيــت 
لمنــح العمــالء أفضــل عــروض التمويــل 
علــى  المرابحــة  بنظــام  الحصريــة 

مجموعة مختارة من طرازاتها.
انطالًقا من مســاعيها المســتمرة لتقديم 
أفضــل العــروض للعمــالء الكــرام وعبــر 
التمويــل  بيــت  مــع  المثمــرة  شــراكتها 
شــركة  تقــدم  الكويتي-البحريــن، 
الســيارات األوروبيــة جاكــوار الند روڤر 
فرصــة مميــزة المتــالك إحــدى روائعهــا 
الفاخرة باالســتفادة من حلــول التمويل 
المتوفــرة  المرابحــة  بنظــام  المذهلــة 
ضمــن عــروض شــهر رمضــان الفضيــل. 
مــن  االســتفادة  الزبائــن  وباســتطاعة 
خدمــات تمويــل المرابحة بمعدالت ربح 

تنافسية ثابتة تبدأ من 0 %.
تتوافر عروض الحملة على تشكيلة من 
طــرازات جاكــوار المتألقــة، حيــث تضــم 
إلــى   ،XF و   XE مــن طــراز جاكــوار  كل 
 .F-PACE و   E-PACE طــرازي  جانــب 
كمــا تشــمل الحملــة تشــكيلة مميــزة من 
ســيارة  فيهــا  بمــا  روڤر،  النــد  طــرازات 
ديســكڤري ســبورت ورينج روڤر ورينج 
روڤر سبورت ورينج روڤر ڤيالر ورينج 
روڤــر إيڤوك. تقدم الحملة للمســتفيدين 
مــن عروضهــا، خدمــة التســجيل وخيــار 
تظليــل نوافــذ الســيارة مجاًنــا، إضافــة 
لحصولهــم علــى باقــة خدمــات صيانــة 
ممــا  مجاًنــا،  ســنوات   5 لمــدة  وضمــان 
المركبــات  هــذه  إحــدى  امتــالك  يجعــل 
الرائعة أكثر ســهولة وراحة من أي وقت 

مضى.

“السيارات األوروبية” تقدم أفضل العروض

احتفلــت العالمــة التجاريــة الفاخرة “كيراســتاز” 
 Blond منتــج  بإطــالق  المنامــة  فــي  وفريقهــا 
Absolu للعنايــة بالشــعر بمجموعــة جديــدة مــن 
ســراب  رويــال  جميــرا  فــي  وذلــك   Kerastase
بحضــور نخبــة من الضيوف والعمالء الرئيســين 
فــي البحريــن. وبدأت األمســية وحفل التدشــين 
ماريــان  المنتــج قدمتهــا  عــن  تعريفيــة  بجلســة 
بيكــداش، وتعــرف الحضــور مــن خاللهــا على ما 
يتضمنــه المنتج الجديد من مميزات ذات جودة 

ودقة عالية.

“سبرنج دلتا للعقارات” و“سباير” ينظمان غبقتهما السنوية ”Blond Absolu“ كيراستاز” تطلق“

للتواصل: 17111509

منتجع الريف ينظم 
غبقته لإلعالميين
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ليالي  بعض  في  االجتماع  على  القدم  منذ  والخليج  البحرين  أهــل  اعتاد 
الذكر، في  التراويح ومجالس  انتهاء صالة  بعد  الفضيل، وخصوصا  الشهر 
لقاء تراثي رمضاني يطلقون عليه اسم “الغبقة”، وهي مائدة رمضانية عادة 
الرمضانية  التقاليد  توقيتها، وهي واحدة من  السحور في  ما تسبق وقت 
شهدتها  التي  العصرية  األنماط  رغم  التراث  بروح  احتفظت  التي  العريقة 

طوال السنوات الماضية
ومعنى كلمة “غبقة “ العشاء الرمضاني المتأخر الذي يسبق وجبة السحور، 
أي أنها وليمة تؤكل عند منتصف الليل أو قبله بقليل، وهي أيضا كلمة عربية 
حليب  هو  والغبوق  “الغبوق”،  إلى  أصلها  ويرجع  البادية،  حياة  من  أصيلة 

الناقة الذي يشرب ليال.

“ الغبقة” العشاء الرمضاني المتأخر

13 مايو 2019 االثنين
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اضطــرت بعــض القنــوات المصريــة خــال األيــام األولــى من 
رمضان، وخاصة شبكة قنوات أون ودي إم سي وسي بي سي، 
لضبــط الخريطــة البرامجية، وعــدم اإلطالة علــى الجمهور 
فــي الفواصل اإلعانية؛ نظرا لعزوفه خال الســاعات األولى 
مــن الشــهر الكريم عــن هذه القنــوات، وتوجهــه إلى بعض 

القنــوات العربية، ووقوعها في فخ كبير من خال مواعيد هذه 
القنــوات، وجاءت المشــكلة من خــال عرض قناة إم بي ســي 4، 

لمسلسل”كلبش 3”.

مازال مسلســل “دفعــة القاهــرة” يتصــدر اهتمامات 
عشــاق ومتابعي الدراما، وما إن انتهت أزمة اتهامات 
الجمهــور الموجهة للعمل، حتى أثــار مرتادو مواقع 
التواصــل مشــكلة أخــرى حول مشــهد الغــرق في 
الحلقــة الثالثــة، معتبريــن أن ما جــرى تصويره من 

أحداث ال ينســجم مع روحانيــات رمضان الكريم، وكان 
على فريق العمل تصوير المشــهد بطريقــة أخرى تفاديا 

لهجوم الجمهور على العمل.

يحيــي الفنــان تامر حســني أولــى حفــات مهرجــان “ليالي 
العاصمــة” الذي أعلن عن تعاقده مع حســني؛ إلحياء أولى 
لياليه ليكون البداية لحفات صيف 2019، والمقرر إقامتها 
رابع أيــام عيد الفطــر المبــارك الموافق 7 يونيــو المقبل 
بالتجمع الخامس. وصرح المنتج أشرف منير بأن التعاقد 

مع النجم تامر حسني إلحياء أولى حفات “ليالي العاصمة” 
جاء تلبية لرغبة واختيــار الجمهور، حيث يتم حاليا العمل على 

قدم وساق، ليخرج الحفل بالشكل الائق.

تامر وحفالت العيدمشهد جريءضبط الخريطة

 للتواصل واإلضافة: 
tariq.albahar@albiladpress.com االثنين
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  مجلس عبدالحميد النجار 33336059 مدينة حمد
  مجلس أحمد راشد الرويعي وأوالده 39433191 مدينة حمد
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  مجلس أم يعقوب )مجلس نسائي( 39615156 الحورة 

  مجلس عدنان محمد المالكي 39857788 مدينة عيسى 
  مجلس عائلة حسن أحمد الحليبي 37776111 المنامة 

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

  مجلس المرحوم جعفر عبداهلل الحداد 39461196 الماحوز
  مجلس ديوانية الخلف 39628881 الزنج 

  مجلس علي أكبر الري وأوالده 39666776 القفول 
  مجلس نوار علي الوزان 39664838 السقية 

  مجلس فريد غازي جاسم رفيع 39470972 سند
  مجلس إبراهيم عبداهلل الحدي 39675467 الحد 

  مجلس عبدالباري الشهابي 39426262 مدينة عيسى 
  مجلس عبدالرحمن اللحيدان وأوالده 33821423 عالي
  مجلس محيي الدين عبداهلل بهلول 39463765 عالي 

  مجلس السادة 39665000 الحد 
  مجلس أبناء المرحوم الحاج إبراهيم بن حسن كمال 39613888 المحرق
  مجلس محمد وعبدالرحمن أبناء المرحوم مبارك بن محمد السليطي 39445338 عراد

  مجلس الشيخ عبدالرحمن عبدالسالم 39677107 عراد
  مجلس يوسف عبداهلل المحميد 39470123 عراد 

  مجلس محمد حسن عباس 39623116 الدير
  مجلس راشد جمعة النعيمي 39670079 حالة السلطة

  مجلس الدكتور إبراهيم عبداهلل مطر 39632302 البسيتين 
  مجلس أبناء المرحوم عبدالجبار الكوهجي 39991222 الجسرة 

  مجلس عبدالرحمن شاهين المضحكي 39632078 البسيتين
  مجلس أبناء السيد مجيد الماجد 39468668 جنوسان 

  مجلس عبدالرحمن علي المناعي 36742429 قاللي
  مجلس سامي أحمد الشاعر 39696960 قاللي 

  مجلس د. كاظم وسميح بن رجب 36664747 جبلة حبشي 
  مجلس الشيخ جمال آل خرفوش 33738738 السماهيج

  مجلس يوسف زين العابدين زينل 39655570 مدينة حمد
  مجلس أبناء المرحوم عبداهلل بن عبداللطيف بن هاشم السادة 39977933 بوكوارة

  مجلس نزار البصري 39693636 مدينة حمد
  مجلس إبراهيم عبدالرحيم فخرو 39603130 بوكوارة 

  مجلس أبناء إسماعيل كازروني 39667993 سار 
  مجلس عيسى محمد بن سالمين 33450035 الرفاع الشرقي 

  مجلس عائلة أجور 39609939 الجنبية 
  مجلس موسى بن علي البلوشي 36706000 الرفاع الشرقي

  مجلس فيصل بن جاسم بن أحمد البوعينين 39668799 عسكر

اللهم يا سامع األصوات، 
وعالم الخفيات، وباعث 

األموات، ومجيب 
الدعوات، وقاضي 

الحاجات، وخالق األرض 
والسموات، اخلص نيتي، 
واقض حاجتي، وحقق لي 

أمنيتي.

“العاصوف 2” عن التحوالت المجتمعية في السعودية
عمــل درامي بإيقاع ســريع لمس المشــاهد فــي الجزء األول

“يسّلط الجزء الثاني من “العاصوف” الضوء على الطفرة التي حصلت في المملكة 
العربيــة الســعودية بعــد منتصــف الســبعينيات حتى أواخــر الثمانينيــات من القرن 
الماضــي، وذلــك مــن خالل شــخصيات العمــل وتطور عالقاتهــا، آخذًا فــي االعتبار 
التطــورات اإلنســانية واالجتماعيــة فــي المملكــة”. هكــذا، يختصــر النجــم ناصــر 
القصبي أحداث الحلقات الجديدة من الدراما االجتماعية الســعودية “العاصوف” 
 STUDIOS“ في رمضــان، من إنتــاج MBC1 فــي جزئــه الثانــي، الــذي يعرض علــى

.”MBC

ــداث الــجــزء  يــتــطــّرق الــقــصــبــي إلـــى أحــ
ــائـــالً: “شــخــصــّيــات  ــره قـ ــثــانــي وجـــوهـ ال
ــي امــــتــــداد لــتــلــك  ــد هــ ــديـ ــجـ ــزء الـ ــجــ ــ ال
الــجــزء األول من  ــتــي قــدمــنــاهــا فــي  ال
ــم أن  ــمــشــروع الــمــلــحــمــي”. ورغــ هـــذا ال
تتشابك  العريضة  الــدرامــيــة  الخطوط 
أساسًا حول الصراع الدائر بين األخوة، 
يــذهــب القصبي إلــى مــا هــو أعــمــق من 
ذلــك مــوضــحــًا: “نــرصــد أحـــوال المملكة 
في تلك األثــنــاء، كيف بــدأت وإلــى أين 
مرورًا  هذا  كل  تبّدل،  الذي  وما  وصلت 
ببعض أهم األحداث التي جرت في تلك 
الحقبة وتركت آثارًا كبيرة على المملكة 
والعالم بأسره. هذا هو جوهر العمل! أما 
التي  التحوالت  فهو  العريض  العنوان 
خالل  الــســعــودي  المجتمع  فــي  حصلت 
تلك الفترة، وهي تحوالت مهولة قياسًا 
بتجربة الشعوب، ففيها قفزة هائلة تغّير 
إيقاٍع  وفــق  كبير  بشكل  المجتمع  فيها 

سريع أفرز ارتباكات اجتماعية كثيرة”.
خالل  “نحاول  قائالً:  القصبي  ويضيف 
التي طرأت  المتغيرات  تلك  العمل سبر 

ــر رصــــد األحـــــداث  ــى الــمــجــتــمــع عــب عــل
الــتــي عاشتها  والـــظـــروف  ــتــحــوالت  وال
آنذاك، وما نتج عنها من تغّيرات  البالد 
طــالــت الــكــثــيــر مــن الــمــفــاهــيــم، بــمــا في 
والثقافية  االجتماعية  التحوالت  ذلــك 
والــســيــاســيــة وغـــيـــرهـــا”. وفـــي مــعــرض 
بين  االرتباط  ســؤال حول  على  إجابته 
وعامل  جهة  مــن  وشخوصها  الحكاية 
القصبي:  يجيب  أخــرى  من جهة  الزمن 
“نحن أمام مشروع درامي يشتمل على 
الشخصيات،  وتفرعات  رئيسية  حكاية 
نتحرك  لــذا  فرعية.  محاور  إلــى  إضافة 
الظرف  الشخوص وفق  من خالل هذه 
الزماني للعمل، وأتمنى أن يكون الجزء 

الجديد عند حسن ظن الجمهور”.
ويردف القصبي: استغرقت كتابة النص 
بالعمل  الخروج  بهدف  طويالً  وقتًا  منا 
لذا  نقدمها،  التي  النهائية  الصورة  وفق 
تتميز  أحـــداثـــًا  تتضمن  الــحــلــقــات  فـــإن 
من  النوع  هــذا  أن  إذ  السريع،  بإيقاعها 
ويختم  الــبــطــيء.”  يحتمل  ال  األعــمــال 
أهم  اليوم  المسلسالت  “باتت  القصبي: 

فلَم  الغرب،  في  وتحديدًا  األفــالم،  من 
الصناعة من حيث  نلحق بركب هذه  ال 
إيقاعها،  تطورها وقوة حبكتها وسرعة 
لنقدم في النتيجة مادة ترضينا ونفتخر 

بها أمام جمهورنا؟”
يتطرق عبد اإلله السناني إلى شخصية 
ــقــــول: “لــمــس  ــ ــي الـــعـــمـــل، وي مــحــســن فـ
هــذا  أن  األول  الـــجـــزء  فـــي  ــمــشــاهــد  ال
األسرة.  أفــراد  بقية  الرجل مختلف عن 
تـــزداد حــدة الصراع  الثاني  الــجــزء  فــي 
تمثله  توازن  مقابل  الشقيقين، في  بين 
الوضع”.  تهدئة  دائمًا  تحاول  التي  األم 
النفسية  األســـبـــاب  الــســنــانــي  ويــوضــح 
والمادية لنقمة محسن، عازيًا ذلك لعدم 
كونه  عــن  فــضــالً  اإلنـــجـــاب،  مــن  تمكنه 
ــذا فهو يغار  ل تــجــارتــه،  نــاجــح فــي  غير 
ما  مرحلة  في  سيدفعه  ما  شقيقه  من 
إلى ارتكاب أشياء قد ال تحمد عقباها”. 
شخصية  “هـــــذه  الـــســـنـــانـــي:  ويــضــيــف 
ــع الــحــدث  ســايــكــولــوجــيــة، تــتــفــاعــل مـ

متذبذبة،  نــراهــا  لــذا  المصالح،  بحسب 
اضــطــرابــيــة”. من  نفسية  حــالــة  تــعــانــي 
ــرى يــوضــح الــســنــانــي أهمية  نــاحــيــة أخـ
فــيــقــول:  ــه،  ــ لـ ــنــســبــة  ــال ب مــحــســن  دور 
لــي أنــنــي تحولت  بــالــنــســبــة  “الــمــكــســب 
أكرر  ال  حيث  الشر،  إلــى  الكوميديا  من 
شخصيات  أقدم  أالّ  ومشروعي  نفسي، 
كوميدية قبل انتهاء “العاصوف”، وأعد 
قدمتها  شخصية  أكـــّرر  ال  أن  الجمهور 

سابقًا”.
ــى الــعــمــل  ــ يــتــطــرق حــبــيــب الــحــبــيــب إل
عمومًا وإلى دوره خصوصًا: “نقّدم دراما 
اجتماعية، أقّدم خاللها الخط الكوميدي 
الموقف.  كوميديا  إطــار  ضمن  الوحيد 
كل عمل أشارك فيه يعطيني نقله نوعية 
في مسيرتي الفنية، وهذا العمل أعتبره 
جبارًا على مستوى عناصر النجاح، فهو 
مــشــروع ضــخــم نــســتــعــرض مــن خالله 

تاريخ المملكة في قالب درامي”.

ال أكرر نفسي

مشروع درامي يشتمل على حكاية رئيسة وتفرعات الشخصيات

هذا النوع من األعمال ال يحتمل البطيء



وينبغي  ا  جــدًّ مهمة  صحية  مسألة  األعمار،  كافة  في  العظام  صحة  تعتبر 
في  وتساعد  اإلنسان  جسم  تدعم  العظام  كــون  كبير،  بشكل  بها  االعتناء 
العظام  كانت  حال  وفي  بها.  يقوم  التي  األعمال  وكافة  وتنقالته  حركاته 
هشة أو ضعيفة، فإنها تعيق حركة اإلنسان وتسبب له اآلالم والمضاعفات 

الصحية الكثيرة مثل هشاشة العظام والكسور وغيرها.
ا في تقوية وتدعيم العظام، وعلى رأس الالئحة  ويلعب الغذاء دوًرا أساسيًّ
لبناء  الغذائية  المصادر  أهم  يعتبر  والذي  بالكالسيوم  الغني  الحليب  يأتي 
العظام وتقويتها على مر الوقت. وينصح بتناول الحليب في كافة األوقات 
تناول  عن  االنقطاع  إن  حيث  رمضان  شهر  خــالل  خصوًصا  والمناسبات، 
الطعام والشراب لساعات طويلة يفقد الجسم الكثير من العناصر الغذائية 

التي تحميه وتدعمه ومنها الكالسيوم.
مرحلة  مراحل عدة من حياتها، سواء  للمرأة في  أهمية خاصة  وللحليب 
أو  اليأس  الحمل والــوالدة والرضاعة وباألخص في مرحلة سن  أو  البلوغ 
وضعفها  العظام  هشاشة  من  النساء  معظم  تعاني  حيث  الطمث  انقطاع 
ــراء نــقــص الــكــالــســيــوم لــديــهــا مـــع تـــراجـــع مستوى  وســهــولــة تــكــســرهــا جــ

االستروجين في الجسم.
حسب  الفاتر  او  البارد  الحليب  من  كوب  تناول  المرأة  على  ينبغي  وعليه 
الرغبة، على وجبة اإلفطار ووجبة السحور لضمان الحصول على حاجتها 

من الكالسيوم الضروري للحفاظ على صحة وقوة العظام أثناء الصيام.
لتقوية  الحليب ال يعد ضروريا فقط في رمضان  الباحثين، فان  وبحسب 
العظام عند النساء، بل انه يساعد أيضا على امتالء المعدة وعدم الشعور 

بالجوع خالل ساعات الصيام نهارا.
نوح  الصحية بجامعة  العلوم  كلية  االستاذة في  اينانتش،  ناريمان  وتشير 
ناجي يارغان التركية، الى ان الحليب ذو فائدة كبيرة لمنع وتخفيف الشعور 
بالجوع خالل الصيام خاصة في فصل الصيف. كما تنصح اينانتش بتناول 
الحليب خالل وجبتي الفطور والسحور، إضافة لألطعمة الغنية بالسوائل 

والبروتينات التي تبقى لوقت اطول في المعدة وتزيد من الشعور بالشبع.
ويحتوي الحليب على كمية وافرة من البروتين الذي يعزز الشعور باالمتالء 
اضافة لترطيب الجسم، وهو من ضمن افضل أصناف الطعام التي ينصح 
الخبراء بتناولها على وجبتي اإلفطار والسحور لضمان الحفاظ على الصحة 

والتوازن المائي داخل الجسم أثناء الصيام.
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فــي حــوار ثقافــي متواصل، تســتمر هيئــة البحريــن للثقافة واآلثار فــي عرض اإلبداعــات الفنية 
التشــكيلية البحرينيــة فــي الجمهوريــة اإليطاليــة، وذلــك عبــر معــرض “حديث: فنون مــن مملكة 
البحرين” الذي تستضيفه أكاديمية ألبيرتينا للفنون بمدينة تورينو حتى 2 يونيو 2019 بمشاركة 

اثني عشر فنانًا وفنانة.

المعرض  افتتحت  قــد  الثقافة  هيئة  وكــانــت 
الهيئة  رئيسة  بحضور  الماضي  أبريل   12 يوم 
ووســط  خليفة  آل  محمد  بــنــت  مــي  الشيخة 

تواجد ثقافي وفني رفيع. 
ــمـــعـــرض عـــلـــى تـــعـــريـــف الــمــجــتــمــع  ويـــعـــمـــل الـ
الفنية  الحركة  األوروبي والدولي على مالمح 
 22 يقدم  إذ  البحرين،  مملكة  في  التشكيلية 
متحف  مقتنيات  بين  مــا  تتنوع  فنية  لــوحــة 
البحرين الوطني وأعمال من مجموعة الفنانين 
فنية  مقاربات  اللوحات  وتستعرض  الخاصة. 
الفنية  ــمــدارس  وال األساليب  وتمثل  مختلفة 
إبــداع  بــذلــك  عاكسة  المملكة،  فــي  الــمــتــعــددة 
الفنانين البحرينيين والغنى الفني الذي يتمتع 

به رواد الحركة التشكيلية المحلية. 
ويتضمن المعرض أعماالً فنية لكل من: الشيخ 

الفنان عبدالرحيم  آل خليفة،  بن خليفة  راشد 
عدنان  الفنان  فخرو،  بلقيس  الفنانة  شريف، 
هال  الفنانة  بوسعد،  إبــراهــيــم  الفنان  األحــمــد، 
نــادر  الفنان  خنجي،  غــادة  الفنانة  خليفة،  آل 
الراحل  الفنان  العريبي،  الفنان جعفر  العباسي، 
أحــمــد بــاقــر، الــفــنــان الــراحــل نــاصــر الــيــوســف، 

والفنان الراحل يعقوب يوسف قاسم.
ويــمــثــل مــعــرض “حـــديـــث: فــنــون مـــن مملكة 
البحرين” تتويجًا لعالقات التعاون ما بين هيئة 
ألبيرتينا  وأكاديمية  ــار  واآلث للثقافة  البحرين 
المؤسسات  أهم وأعرق  أحد  تعد  التي  للفنون 
والعالم.  أوروبــا  مستوى  على  للفن  األكاديمية 
أنتج  قــد  المؤسستين  بين  مــا  الــتــعــاون  وكــان 
ــان مـــن أبــرزهــا  ــع ثــقــافــيــة مــخــتــلــفــة كــ مــشــاري
لمعرض  الوطني  البحرين  مــســرح  استضافة 

المشاهد  عــمــارة  لتاريخ  نــمــاذج  “ســيــنــامــادري: 
المسرحّية” العام الماضي. كما ويعكس التعاون 
العالقات  متانة  واألكــاديــمــيــة  الهيئة  بين  مــا 
والجمهورية  البحرين  مملكة  بين  ما  الثقافية 
ــســفــارة اإلطــالــيــة  اإليــطــالــيــة حــيــث تــســاهــم ال
البرامج  مــن  العديد  انــتــاج  فــي  البحرين  لــدى 
إبــراز  فــي  بــاســتــمــرار  تساهم  الــتــي  المشتركة 
مملكة البحرين كحاضنة للفنون ومركز ثقافي 

إقليمي وعالمي.

ــة الـــتـــشـــكـــيـــلـــيـــة ــ ــي ــ ــن ــ ــف ــ ــة ال ــ ــركـ ــ ــحـ ــ ــح الـ ــ ــامـ ــ ــى مـ ــ ــل ــ ــف الـــمـــجـــتـــمـــع الـــــــدولـــــــي ع ــ ــري ــ ــع ــ ت

استمرار “حديث: فنون من مملكة البحرين”

صحتك مع الصوم

تناول المرأة للحليب

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

واستمروا في تأديتها على مّر السنوات الماضية. 

سامي  المتميز  البحريني  الفنان  يعبر 
 75% “يعتبر  بقوله  ذلــك  عن  رشــدان 
فنانين  الــبــحــريــنــيــيــن  الــمــمــثــلــيــن  مـــن 
باالضافة الى عملهم الثابت في نفس 
العاملين  الــجــهــات  بــاخــتــالف  الــوقــت 
اعمل  انــا  الفني،  الــوســط  خــارج  فيها 
)الشفتات( فإذا كان  في شركة بنظام 
عملي في فترة النهار سأتناول وجبة 
االفطار في المنزل مع االهل واذا كان 
بعيدا عنهم بحكم  غير ذلك فسأكون 
العمال  وبالنسبة  العمل،  مع  ارتباطي 
ــا بــعــيــد عـــن مــشــاهــدتــهــا  رمـــضـــان فــان
ــعــمــل والــتــحــضــيــر  ــروف ال ــ بــســبــب ظـ
لذلك  الــقــادم  الــفــطــر  عــيــد  لمسرحية 
وحتى  للمشاهدة،  الفرصة  لي  التــاح 
استمتع  ولــكــن  اشــاهــدهــا  ال  اعــمــالــي 
الناس وتشجيعهم وهذا  اراء  بسماع 
نجهز  الــمــســرح  صعيد  وعــلــى  يكفي، 
)خــال  بــعــنــوان  جــديــد  مسرحي  لعمل 
الكلفس( من اخراجي وتاليف محمود 
العلوي مع اعضاء المجموعة السابقة 
باالضافة للفنانة سلوى بخيت والفنان 

احمد عيسى.

الفنان المتميز سامي رشدان

المكونات

 300 غرام طحين جميع 

االستعماالت 

 3 بيضات كبيرة

 رشة ملح

الخطوات
 ضعي الدقيق على سطح عمل 

رخامي أو خشبي. قومي بعمل بئر في 

الوسط ثم ضعي البيض وأضيفي 

الملح.

 باستخدام الشوكة، قومي بضرب 

البيض برفق ودمج الطحين المحيط 

به، بما يخلق عجينة رقيقة.

 باستخدام مكشطة، خذي الدقيق 

المتبقي واتجهي نحو المركز، وأدخليه 

في الخليط. المكشطة ستمنع يديك 

من االلتصاق وستساعد العجينة في 

أن تصبح متجانسة. إذا كان العجين 

شديد الصالبة، أضيفي ملعقة كبيرة 

من الماء في وقت واحد حسب الحاجة.

 عندما يشكل المزيج كرة، ابدئي 

العجن بيديك. قومي بتسطيح الكرة، 

ثم قومي بتمديدها وإضعافها من 

األعلى باتجاه المركز بدورة 45 درجة 

وكرري.

 اعجني لمدة 10 دقائق حتى تحصلي 

على عجينة ناعمة وطرية.

 ضعي العجينة في وعاء واسع 

وقومي بتغطيتها جيًدا، ثم ضعيها 

في الثالجة لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.

 لفي العجينة مع آلة المعكرونة أو 

مع عصاة الفرد.

 قسمي العجينة إلى 3 أجزاء 

متساوية. خذي واحدة، سطحيها 

قلياًل بعصاة الفرد وافرديها 5 إلى 6 

مرات. اقلبي العجينة 45 درجة ثم 

افرديها مرة أخرى من 5 إلى 6 مرات. 

استمري في التدوير واالنعطاف 

بنفس الطريقة، حتى يصل العجين 

إلى سمك ثابت يبلغ 1 ملم.

 مع عجلة المعجنات أو السكين، 

اقطعي ورقة مستطيلة وفًقا لشكل 

وحجم طبق الخبز الخاص بك. انقليها 

إلى قطعة قماش جافة لمدة 30 

دقيقة.

مطبخ

مع الشيف
 فجر المنصوري

الزانيا

االثنين
13 مايو 2019 
8 رمضان 1440
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نصائح تناسب الصيام ألداء أفضل في االمتحانات
فتــرة  العربيــة  الــدول  معظــم  فــي  رمضــان  شــهر  يصــادف 
االمتحانــات النهائيــة لطــاب المــدارس والجامعــات، وتزيــد 
بالتالــي لــدى الطــاب الضغــوط النفســية، وتســيطر حالــة من 

التوتر والقلق على بعضهم.
يتســبب الصيــام أحيانــا للبعض بالصــداع والشــعور باإلرهاق، 
وهــو مــا يؤثر على القــدرة علــى التركيز واالســتيعاب وإنجاز 

المهام المطلوبة.
نشــر موقــع “bbc” تقريــرا عرض من خاله عــددا من النصائح 
الطــرق والوســائل التي يمكن للطــاب اتباعها من أجل تجنب 

مثل هذه الحاالت خال فترة الصيام.
وقــال الطبيب أحمد دياب االستشــاري فــي التغذية العاجية 
وفقــا لما نشــره الموقع، بأنه علــى الطاب الحرص على تناول 
المــخ خــال شــهر  أمــاح مهمــة لوظائــف  4 فيتامينــات و4 
رمضــان، ومــن ضمن الفيتامينات كل مــن الكولين، المهم جدا 
لوظيفــة نقل المعلومات فــي المخ، ويمكن الحصول عليه من 
الفول الســوداني، والمكســرات، أو تناول طبق بليلة مع وجبة 

السحور.
الخــس  الــذي يمكــن الحصــول عليــه مــن  الفوليــك  وحمــض 
والســبانخ باإلضافة لفيتامين )ب( المركب والموجود في لبن 
الزيــادي، إضافــة لتنــاول فيتاميــن )أ( والــذي يمكــن الحصــول 

عليه من الجزر أو الفلف األخضر.

ومن األماح المعدنية الواجب تناولها كل من، الحديد، والذي 
يمكــن الحصــول عليــه من طبق َســلطة على اإلفطــار، وملعقة 
عسل أسود في السحور، أو ثمرة موز بين اإلفطار والسحور، 
إضافــة ألمــاح المنجنيــز، ويمكــن الحصــول عليــه مــن طبــق 

بليلة، العيش البلدي العادي، وحبوب القمح الكاملة.
كمــا ينصــح بتنــاول المــواد التي تحتــوي على اليــود الموجود 
في الســمك والبيض المسلوق، إضافة للفوسفور والذي يمكن 

الحصول عليه من المأكوالت البحرية ومنتجات األلبان.
وللتغلب على مشــكلة العطش ينصح الطبيب بشــرب 12 كوبا 
مــن الميــاه والســوائل والعصائــر، فــي الفتــرة مــا بيــن اإلفطار 
والســحور، وكذلــك تجنــب الميــاه الغازيــة تمامــا؛ ألنهــا تزيــد 
مــن اإلحســاس بالعطــش، إضافــة للنــوم الجيــد واالبتعــاد عن 

الضوضاء.

القبــض  الباكســتانية  الشــرطة  ألقــت 
على رجل؛ لاشتباه في محاولته قتل 
فتــاة )16 عامــا( بعــد أن غمرهــا بمــادة 
النيــران فيهــا، عقابــا  نفطيــة وأشــعل 

على رفضها عرضه للزواج.
تقريرهــا  فــي  الفتــاة  والــدة  واتهمــت 
إلى الشــرطة رجــا وصديقه بالهجوم 
المــروع علــى الفتــاة، حســبما أفــادت 

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
ورغــم الحروق على وجهها وجســدها 
وذراعيها، قالت الشرطة إن الفتاة في 
حالة مستقرة بعد نقلها إلى مستشفى 

مظفرغاره جنوبي باكستان.
وقالــت الصحيفــة إن التقريــر األولــي 
للواقعــة، ضــم “تفاصيــل فظيعــة” عــن 
الهجوم الذي كاد يودي بحياة الفتاة.

وقالــت األم إنهــا رأت رجليــن يهربــان 
بعــد أن غمــرا ابنتهــا بالزيــت، قبــل أن 
أن  وأفــادت  فيهــا،  النيــران  يشــعا 
الرجــل وصديقه كانا يهدفان إلى قتل 

ابنتها بعد أن رفضت عرض الزواج.

رفضت عرضه 
للزواج فأشعل النار 

بجسدها
ألقت الشرطة المصرية القبض على فتى أقدم على إشعال النار في قطة كانت ال 

تزال حية، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق األوسط الرسمية.

وقالــت الوكالة إن “األجهزة األمنية المصرية 
رصــدت انتشــار فيديــو على موقــع التواصل 
أحــد  فيــه  يظهــر  فيســبوك،  االجتماعــي 
األشــخاص أثنــاء قيامه بإشــعال النيران في 

قطة”.
وأثار التســجيل جدال واســعا واســتياء كبيرا 
فــي صفــوف مســتخدمي مواقــع التواصــل، 
التحــرك  إلــى  الشــرطة  دفــع  الــذي  األمــر 

والتحقيق في الحادثة.
وبعــد ســاعات مــن التحــري، تمكنــت أجهــزة 
البحــث الجنائــي فــي مديريــة أمــن الغربيــة، 
فــي دلتــا النيــل، مــن الوصــول إلــى الجانــي، 
وهــو طالــب في الصــف األول الثانوي، ويبلغ 
بارتــكاب  الفتــى  14 عامــا. وأقــر  العمــر  مــن 
فعلته، وقال إنه عقب تعرض القطة للدهس 

بسيارة، أراد إنهاء حياتها.

طــّور علمــاء تقنية تصوير جديدة تســتخدم 
وذلــك  العقــارب؛  ســم  فــي  موجــودا  مركبــا 
لتسهيل رؤية األورام الدماغية، في المراحل 

المبكرة.
طــوره  الــذي   ”BLZ-100“ المركــب  ويعمــل 
فريــق بمركــز “ســيدارز ســايناي” الطبــي فــي 
لــوس أنجلــوس بالتعــاون مــع شــركة “بايــز 
بيوســاينس”، علــى إضاءة الــورم، األمر الذي 
يمكــن جراحــي األعصاب مــن الحصول على 
األورام  نمــو  ومــدى  لموقــع  أفضــل  صــورة 

إزالتهــا  يصعــب  مــا  غالبــا  والتــي  الخبيثــة، 
بسبب تداخلها مع األورام الحميدة.

ووفق ما نقلــت مجلة “نيوزويك” األميركية، 
BLZ- فــإن العلمــاء أعطــوا المرضــى المركب
100 ممــن لديهــم أورام دماغيــة إلــى جانــب 
عنــد  يتوهــج  الــذي  المشــع،  “الفلورســنت” 
تحفيــزه بالليــزر، وهو ما ســاعدهم في رؤية 
األورام الخبيثة بشــكل دقيق وخصوصا في 
حــاالت “الورم الدبقي”، الــذي يصيب الدماغ 

والحبل الشوكي.

اعتقال صبي أحرق قطة حية على “فيسبوك”

مساٍع علمية لعالج األورام بسم العقارب

لحظة إطاق مدفع اإلفطار في حديقة أم اإلمارات 
في العاصمة أبوظبي )إيبا(

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

توجد أغذية يمكن شــراؤها من أي متجر، 
قد تساعدك على اإلقاع عن التدخين.

وعــدد الخبــراء األغذية التي تســاعد على 
اإلقــاع عن التدخيــن، ومنها الشــوكوالته 
الخضــراوات  وكذلــك  والزنجبيــل،  المــرة، 

والفواكه المرة.
الريســا  التغذيــة  اختصاصيــة  وحســب 
بولياكوفــا، يمكن للزنجبيــل خفض الرغبة 
فــي الحصول علــى النيكوتين، إضافة إلى 

تسريع عملية إزالة السموم من الجسم.
أما بالنسبة للفواكه الحمضية، فهي مصدر 
إضافي لفيتامين C، الذي يتم تدميره في 
الجســم عن طريــق تنازل التبــغ. والخبراء 
علــى يقيــن مــن أنــه يكفــي إضافــة عصير 
الليمــون إلــى المــاء أو الشــاي، أو ببســاطة 

وضعه في السلطة.
وتســاعد الفواكه والخضــراوات الحامضة 
والمــرة علــى اإلقــاع عــن التدخيــن؛ ألنهــا 
تجعل طعم الســجائر سيئا، وبالتالي تثبط 

الرغبة في التدخين.
وتعتبــر القرفــة مــن األغذيــة التي تســاعد 

على اإلقاع عن التدخين.

أعلنــت رئاســة جنوب الســودان فــي بيان، 
مــن  والحــد  الليليــة  الماهــي  كل  حظــر 
ســاعات فتــح الحانات فــي العاصمة جوبا 
بسبب “أعمال غير أخاقية” تحدث فيها.

واليــة  “حكومــة  بــأن  الرئاســة  وأفــادت 
الليليــة  الماهــي  كل  حظــرت  جوبيــك 
والحانــات والعــروض الموســيقية الليليــة 

في مدينة جوبا”.
وقــال حاكــم جوبــا، اوغوســتينو جــادهللا 
واني، في شريط فيديو نشر على فيسبوك 
إن الماهــي الليلية ســتغلق، لكــن الحانات 
يمكن أن تفتح أبوابها في ساعات المساء 
األولــى وال يمكنهــا اســتقبال زبائــن خــال 

النهار.
وأوضــح “ســنحظر بشــكل كامــل الماهــي 
الليليــة؛ ألن مــا يحصــل خطيــر فعليا على 
مســتقبل الباد”،  مضيفــا أن مراهقين في 

سن 13 عاما يرتادون الماهي الليلية.
مــن جانــب آخــر ســيكون إلزاميــا علــى أي 
شــخصين يرتــادان فندقــا أن يقدمــا إفادة 

زواج.

أغذية تساعد على 
اإلقالع عن التدخين

عاصمة جنوب 
السودان تحظر 
المالهي الليلية

تألألت سماء مدينة إيطالية بألوان براقة، في أكبر مهرجان للضوء في منطقة األلب، 
والذي ركز على أهمية المياه وآثار التغيرات المناخية.

وحــول أكبــر مهرجــان للضــوء علــى اإلطــاق 
فــي منطقــة األلــب، مدينــة بريســانوني إلــى 
“معــرض مفتــوح”، مــع عــروض ضخمــة فــي 
الهــواء الطلق، وذلك بفضل إبداعات 24 فنانا 

عالميا.
ومــزج المهرجــان بين األضواء والفــن والماء 
والطبيعــة؛ بهــدف رفــع الوعــي بشــأن أهميــة 
مياه الجبال، حســب مــا ذكرت وكالة رويترز. 

وحلقت طائرات ورقية على شكل أسماك في 
الظام، وتضمن المهرجان الكثير من األعمال 
جميــع  مــن  الســائحين  جذبــت  التــي  الفنيــة 

أنحاء إيطاليا وأوروبا.
وركــزت أعمــال فنية أخرى علــى أهمية القمر 
والمــد والجــزر، وكذلــك علــى دور الميــاه فــي 
تاريخ البشرية، إذ جرى عرض فيديو يوضح 

ذلك.

أضواء ساحرة تسطع في سماء األلب

إفطار جماعي لمعتصمين سودانيين خارج مقر الجيش في العاصمة الخرطوم )أ ف ب( شهدت جبال األلب بعض الظواهر نتيجة التغيرات المناخية مثل تكرار الفيضانات واالنهيارات 
الجليدية.

ahmed.bahar
@albiladpress.com

أحمد البحر

Û  كنــت وأحــد الزمــاء في انتظار بــدء المحاضرة التاليــة حين تقّدم
نحونا شــاب أنيق وبأســلوب راق، قال مخاطًبا زميلي: هل تعرفني 
أســتاذي؟ أنا على يقين بأنك لم تنســني رغم مرور الوقت الطويل 
ومــا تركــه مــن آثــار على مامحنــا!. شــاهدت الحيرة والحــرج على 

مامح الزميل وكأن الشاب قد لحظ ذلك أيًضا فبادر قائًا:
Û  أنــا اســمي محمــد... وقد بدأت العمل معك في وظيفة مراســل بعد

أن أقنعتني بأن هذه الوظيفة ستكون بالنسبة لي المحطة األولى، 
ويمكننــي التقــدم إذا واصلــت الدراســة، فأنــا لــم أكــن وقتــذاك قــد 
أنهيــت المرحلــة الثانوية بعد. وأذكر أنــي أبديت لك عدم اهتمامي 
ا: إن مشــكلتي  بالدراســة وقلــت لــك ومــا زلــت أذكــر مــا قلتــه حرفيًّ
ليست الشهادة يا أستاذ وإنما المشكلة هي هذه المحفظة الفارغة!

Û  هنــا تذّكــر الزميــل ذلك الشــاب فقــال له باســًما: وهل تذكــر ما قلته
لــك آنــذاك؟ أقصــد المثــل القديــم؟. احمــّر وجــه الشــاب خجــًا ورّد 
قائــًا: وهــل أقــدر علــى نســيان ذلــك!. إنــه ال يــزال محفــوًرا فــي 
ذاكرتــي، بــل أصبح الحافــز والتحــدي للوصول لألفضــل دائًما. لقد 
قلــت لــي وبهدوئــك المعهــود: يــا بني المحفظــة الفارغــة أفضل من 
العقــل الفــارغ، هكذا يقول المثل األلمانــي القديم وهو يعني الكثير 
ا، فالفرصة قد تأتي في  فاحرص على إكمال دراستك وكن مستعدًّ

أي وقت.
Û  ابتسم الزميل وسأل الشاب عن وضعه المهني، وبحماس غير عادي

أجــاب: أنــا اآلن رئيــس قســم فــي إحــدى المؤسســات االقتصادية، 
وقــد أكملــت دراســتي الجامعية اآلن وعلق ضاحــًكا وهو يصافحنا 
بحــرارة: تأّكــد أســتاذي بــأن العقل لن يظــل فارًغا أبــًدا، فكلما امتأل 
هــو ازداد وزن المحفظــة أليــس كذلــك أســتاذي؟! يقول جون ســي 
ماكســويل:...’’وأفضل الكشــوفات كلها هي أننا لن نتطّور غًدا ما لم 

نتحّرك اليوم‘‘. ما رأيك سيدي القارئ؟.

المحفظة 
الفارغة أفضل 

من ...

للخطــوط  تابعــة  ركاب  طائــرة  تمكــن طاقــم 
الجويــة الوطنية الميانمارية من تنفيذ هبوط 
اضطــراري دون وقــوع إصابــات، رغــم تعطــل 
عجلــة الهبــوط األمامية خــال تنفيذها رحلة 
داخلية. وأكدت إدارة مطار مانداالي الدولي، 
وهــي ثانــي أكبــر مدينــة فــي البــاد، ســامة 
جميــع ركاب وطاقم الطائرة البرازيلية الصنع 
مــن طــراز Embraer 190-LR جــراء الهبــوط 

االضطــراري. وأبلــغ قائــد الطائــرة المتوجهــة 
إلــى مانداالي مــن مدينة يانغون، وعلى متنها 
82 راكبا والطاقم المؤلف من سبعة أشخاص، 
إدارة المطــار بأنــه ال يســتطيع إخــراج عجلــة 
الهبوط األمامية نتيجة خلل فني. وبعد إفراغ 
الوقــود، نفــذ الطيــارون الهبــوط االضطــراري 

باستخدام العجات الخلفية فقط.

طائرة تهبط دون عجلة أمامية في ميانمار السنة الحادية عشرة - العدد 3863 

االثنين
13 مايو 2019 
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