
المنامة - وزارة الداخلية

صــرح مديــر عــام اإلدارة العامــة للمباحث 
علــى  القبــض  تــم  بأنــه  الجنائيــة  واألدلــة 
3 ةأشــخاص يحملــون جنســية آســيوية، 
مشــتبه فــي قيامهــم بقتــل آخــر بمنطقــة 
الديــه كان قــد توفــي إثر نقله للمستشــفى 
متأثــرا بإصاباتــه البليغــة التــي لحقــت بــه 

جراء االعتداء عليه بآلة صلبة.
وأوضــح أنــه اثر تلقــي بالغا بالعثــور على 
المجنــي عليــه مصابــا ونقلــه للمستشــفى، 
تم مباشــرة أعمال البحث والتحري والتي 
أســفرت عــن تحديــد هويــة المشــتبه بهــم 
والقبــض عليهــم، منوها إلى أن المعلومات 
األوليــة تشــير إلــى وجــود خالفــات ماليــة 
بين المشــتبه بهــم الثالثــة والمجني عليه، 
قامــوا علــى أثرهــا باســتدراجه واالعتداء 
عليه بآلة صلبة، مما أدي إلى وفاته الحقا.

وأشــار إلــى أنه جــار اســتكمال اإلجراءات 
القانونيــة الالزمــة، تمهيدًا إلحالــة القضية 

إلى النيابة العامة.

القبض على 
المشتبه بقتلهم 
المطوع: تحفيز الجهات على تقديم أفضل مستويات األداء واإلبداعآسيويا في الديه

مليون دينار
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سمو رئيس الوزراء يعزز العمل الجماعي

المنامة - بنا

عقــد برنامج أفضل الممارســات الحكومية 
التابع لديوان صاحب السمو الملكي رئيس 
الــوزراء ورشــة عمــل الســتعراض نماذج 3 
وزارات  بهــا  قامــت  وتجــارب  ممارســات 
الداخليــة، والمواصــالت، واإلعــالم لتعزيــز 
مــن  الحكومــي  العمــل  جــودة  مســتويات 
خــالل محــاور وأهــداف البرنامــج، وذلــك 
الــوزراء  مجلــس  شــؤون  وزيــر  برئاســة 
محمد المطوع  وبحضور الشيخ حسام بن 

عيسى آل خليفة.
وأكــد الوزيــر المطــوع أن البرنامــج يهــدف 
إلــي تحقيــق اإلبــداع والتميــز فــي العمــل 
أنجــح  اســتعراض  خــالل  مــن  الحكومــي 
مــدى  وقيــاس  الحكوميــة  الممارســات 
تأثيرهــا علــي تطوير آليــات العمل في ظل 
وحــدة التطلعــات التنمويــة التــي تشــهدها 
المملكــة فــي كافــة المجاالت، مشــددًا على 
ضرورة االســتفادة من الـ 25 ممارسة التي 

قدمت من الجهات الحكومية والعمل علي 
تنميتها بما يكسبها اإلبداع واالبتكار.

وقــال إن روح العمــل الجماعــي والتعــاون 
البنــاء بيــن المؤسســات الحكومية أســاس 
تعززهــا  ثقافــة  وهــي  والريــادة  النجــاح 
حكومــة مملكــة البحريــن برئاســة صاحــب 
الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 

آل خليفــة رئيــس الــوزراء الموقــر، وتعمل 
القطاعــات  مختلــف  فــي  ترســيخها  علــي 
مشــيدًا  الحكوميــة،  والمؤسســات 
الجهــات  اســتعرضتها  التــي  بالممارســات 
وآلياتهــا  قدراتهــا  لتطويــر  الحكوميــة 
بمــا يحقــق التميــز والريــادة فــي مختلــف 

القطاعات الحكومية.

برنامج أفضل الممارسات الحكومية يعقد ورشة عمل

بيروت - رويترز

األولــى  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  تنظــر 
فــي قضيــة تزويــر لبطاقــات الهويــة ورخــص 
الســياقة، ارتكبهــا متهمــون آســيويون، بهدف 
اســتئجار ســيارات ثم بيعها خردة )ســكراب(، 
وأدواتهم للجريمة طابعة بطاقات بالستيكية 
وكمبيوتــر، وأرجــأت محاكمتهما حتى جلســة 
26 مايــو الجــاري؛ وذلــك لإلطــالع والــرد مــن 

باســتمرار  وأمــرت  منهــم،  كل  وكيــل  قبــل 
التفاصيــل  المقبلة.وتشــير  للجلســة  حبســهما 
إلــى ورود بالغ للشــرطة من آســيوي، ذكر أنه 
المتهــم األول  اشــترى ســيارة )ســكراب( مــن 
بقيمــة 750 دينــارا، لكنــه عندمــا تحقــق مــن 
ســجلها في نظام اإلدارة العامة للمرور اتضح 

عدم وجود سيارة بهذا الرقم.

قطــاع  تحــت  المدرجــة  الشــركات  فقــدت 
الصناعــة فــي بورصة البحريــن نصف أرباحها 
الربعية على أساس سنوي في الشهور الثالث 

األولى من العام الجاري.
ووفقــًا لمســح أجراه “مباشــر”، هبطت األرباح 
العائــدة علــى مســاهمي الشــركات الصناعيــة 
المدرجــة في ســوق البحرين بنســبة 47.9 % 

إلــى 16.8 مليــون دينــار )44.4 مليــون دوالر( 
مليــون   32.3 مقابــل  المذكــورة،  الفتــرة  فــي 
دينــار )85.2 مليــون دوالر( بالربــع األول مــن 

العام 2018.
وتدرج في بورصة البحرين شــركات صناعية 
لمطاحــن  “البحريــن  و  “ألبــا”،  شــركة  أبرزهــا 

الدقيق” و “دلمون للدواجن”.

انفجــارات  دوي  ســمعوا  إنهــم  ســكان  قــال 
مــن  فــي وقــت متأخــر  فــي دمشــق  ضخمــة 
الجمعة في حين أعلنت وسائل إعالم رسمية 
قادمــة  معاديــة“  ”ألهــداف  التصــدي  ســورية 
مــن اتجــاه إســرائيل التــي أقــرت في الســابق 

بتوجيه ضربات متكررة داخل سوريا. 
ونقل التلفزيون الرســمي الســوري عن مصدر 

عســكري قوله إن الدفاعات الجوية الســورية 
رصــدت أجســاما قادمة مــن اتجــاه ”األراضي 

المحتلة“ وأسقطت عددا منها. 
وعرض التلفزيون صورة ليلية لســماء دمشق 
أثناء تصدي الدفاعات الجوية لتلك األهداف. 
ولم ترد تقارير على الفور عن ســقوط ضحايا 

أو حدوث أضرار مادية.

أهداف إسرائيلية معادية تستهدف دمشقاألرباح الربعية لـ “الصناعية” المدرجةبدء محاكمة مزوري بطاقات لسرقة سيارات

واشــنطن تريــد حــوارا مفتوحــا مع طهــران بــدل الحرب

أزمة أميركا وإيران تتجه نحو التهدئة

واشنطن - وكاالت

أكــدت شــبكة “ســى إن إن” األميركيــة 
أن الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب ال 
يفضــل خــوض أي مواجهــات عســكرية 
مــع إيــران بخــالف مــا تــردده عــدد مــن 
مشــيرة  الغربيــة،  اإلعالميــة  التقريــر 
إلــى ترامــب يفضــل الدخول فــي حوار 
أن  خصوصــا  اإليرانييــن  مــع  مفتــوح 
خــوض الحــروب يتعــارض مــع وعــوده 

االنتخابية السابقة.
وقالــت “ســى إن إن” إن الرئيــس دونالد 
االنطبــاع  مــن  غاضبــا  أصبــح  ترامــب 
لألمــن  مستشــاريه  أن  عــن  الناشــئ 
القومى المنتمين للصقور يقودونه نحو 
حــرب مــع إيــران علــى الرغم مــن ميوله 
اإلنعزالية، حسبما أفادت مصادر مطلعة
وبــدال مــن ذلــك، أشــار ترامب إلــى نيته 
صعــود  مــع  اإليرانييــن  مــع  للحديــث 
التوترات مع طهران، وقام فريقه لألمن 
القومى باتخاذ خطوات يأملون أنها قد 

تسهل انفتاحا دبلوماسيا جديدا.
ودعــا رئیــس لجنــة األمــن القومــي فــي 
البرلمــان اإليرانــي حشــمت هللا فالحت 

أميركيــة  إلــى عقــد مفاوضــات  بيشــة، 
لتجــاوز  العــراق؛  أو  فــي قطــر  إيرانيــة 

التوتر بين البلدين.

سفن حربية أميركية في طريقها إلى الخليج العربي

المجالس ُتجّسد روح األسرة الواحدة
سمو الشيخ علي بن خليفة: رمضان يجمعنا في لقاءات المحبة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
المجالــس  أن  خليفــة  آل  خليفــة  بــن  علــي 
الواحــدة،  األســرة  روح  ُتجّســد  الرمضانيــة 
مشــيًرا إلــى أن شــهر رمضــان المبــارك يعــد 

مناســبة عظيمــة تجمــع أفــراد المجتمــع فــي 
لقاءات المحبة واألخوة.وكان سموه قد زار، 
ومستشــار ســمو رئيس الوزراء سمو الشيخ 
ســلمان بــن خليفــة آل خليفة، ونائــب رئيس 
مجلــس الوزراء الشــيخ خالــد بن عبدهللا آل 

خليفــة، ورئيس جهاز المســاحة والتســجيل 
العقاري الشيخ سلمان بن عبدهللا آل خليفة، 
ومحافــظ الجنوبيــة ســمو الشــيخ خليفة بن 
علــي آل خليفــة، المجلــس الرمضانــي لوزيــر 

التربية والتعليم ماجد النعيمي.

المعارك في الضالع تشتد مع تقدم المقاومة

عواصم ـ وكاالت

قتــل القائــد الميدانــي البــارز فــي 
اإليرانيــة  الحوثــي  ميليشــيات 
أبــو البــراء المدانــي، خــالل معارك 
األمنــي  الحــزام  قــوات  خاضتهــا 
والمقاومة الجنوبية، أثناء تحرير 
محافظــة  فــي  قطعبــة  مدينــة 
حســبما  البــالد،  جنوبــي  الضالــع 

لـ”ســكاي  مطلعــة  مصــادر  أكــدت 
نيــوز عربيــة”، أمس.وتمكنت قوات 
الحــزام األمنــي والمقاومــة الجنوبيــة 
مــن تحريــر مدينــة قعطبــة بالكامــل، 
إضافــة إلــى عــدد مــن القــرى شــمالي 
وغربي المدينة، بعد هجوم شامل من 

3 محاور.

تحرير قعطبة وتصفية قيادي حوثي بارز

   

من يتأهل إلى نهائي كأس النخبة؟سلوكيات جديدة في تبادل الطعاممحادثات بريكست على شفا االنهيار“بتكوين” تنخفض 20 %“الجنوبية” تكسب قضية ضد شركة إعالنات
كسبت بلدية المنطقة الجنوبية  «

قضية ضد إحدى شركات اإلعالن بعد 
أن أصدرت المحكمة الكبرى المدنية 
الثانية حكمًا لصالحها بإلزام الشركة 

بتسديد مبلغ 265 ألفا و650 دينارا، 
قيمة االنتفاع بمواقع إعالنية في 

المحافظة الجنوبية.

انخفض سعر بتكوين على نحو  «
مفاجئ أكثر من 20 % أمس، في 

خطوة لم يبد أن هناك محفزا 
محددا لها وتأتي بعد تعاف قوي 

للعملة المشفرة منذ أوائل أبريل 
دفعها ألعلى مستوى في عشرة 

أشهر.

سادت حالة من الضبابية مسار  «
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي 

مجدًدا أمس، حيث توشك المحادثات 
بين حزبي المحافظين والعمال 

بشأن اتفاق الخروج على االنهيار في 
ضوء التكهنات بشأن موعد استقالة 

رئيسة الوزراء تيريزا ماي من منصبها.

ينصب التحقيق في معرفة التحوالت  «
في العادات االجتماعية بين الماضي 

والحاضر في توزيع الطعام بشهر 
رمضان المبارك، كانت في السابق 

تقوم العملية على نوع من التالحم 
االجتماعي واآلن حدث تحول أوجد 
حواجز اجتماعية لم تكن موجودة.

تتحدد مساء اليوم )السبت( هوية طرفي  «
المباراة النهائية لكأس النخبة لكرة القدم 

للموسم الرياضي 2019-2018، بإقامة 
لقاءي نصف النهائي عند 9.30 مساء. يلعب 

المحرق مع الرفاع الشرقي على االستاد 
الوطني، والمنامة مع الحد على استاد الشيخ 

علي بن محمد آل خليفة.
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تكريم سمو رئيس الوزراء تتويج لدوره في النهوض بالصحة

سمو رئيس 
الوزراء

المنامة - بنا

تلقــى رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، مزيــدا من برقيات التهانــي من كبار 
المســؤولين بمناســبة اختيار ســموه وتكريمه قائــدا عالميا 
مــن قبــل منظمــة الصحــة العالمية. ورفــع كبار المســؤولين 
فــي برقياتهم أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات إلى مقام 
صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء بهذه المناســبة التي 
اعتبروهــا تتويجــا لــدور ســموه الرائــد وإســهاماته ورؤاه 
نجاحــات  مــن  البحريــن  مملكــة  حققتــه  ومــا  ومبادراتــه 
وإنجــازات لتكــون نموذجــا لدول العالم فــي مجال الصحة 
داعيــن هللا تعالــى أن يحفظ ســموه ويرعاه و يديمه عزا و 

فخــرا وســندا. وقالــوا إن التكريم جاء ليتوج دور ســموكم 
المتميــز فــي النهــوض بالقطــاع الصحــي الذي شــهد تطورا 
نوعيــا بفضل دعم ســموكم الكريم، ومــا قدمتموه من دعم 
متواصل وإسهامات كبيرة ومبادرات نوعية تصب جميعها 
فــي االرتقاء بجــودة الخدمات الصحية في المملكة والتي 

تسعى المنظمة األممية إلى تحقيقها.
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ســمو رئيــس الــوزراء يتلقــى برقيــة تهنئــة مــن العريض

التكريم إنجاز فريد يضاف إلى اإلنجازات العالمية

تلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي 
األميــر خليفــة بن ســلمان آل خليفــة برقية 
تهنئــة مــن نائــب رئيــس مجلــس الــوزراء  
جواد سالم العريض بمناسبة اختيار سموه 
قائــدا عالميــا مــن منظمة الصحــة العالمية، 

وهذا نصها:

صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
سلمان آل خليفة حفظه هللا 

رئيس الوزراء الموقر 

السالم عليكم ورحمه هللا وبركاته,,,
أن  الملكــي  الســمو  صاحــب  يــا  يشــرفني 
أســمى  الكريــم  ســموكم  مقــام  إلــى  ارفــع 
آيــات التهانــي والتبريكات بمناســبة تكريم 
مــن  عالميــا  قائــدا  واختياركــم  ســموكم 
منظمــة الصحــة العالميــة فــي ســابقة هــي 
االولــى فــي تاريــخ المنظمــة تأكيــدا للــدور 

الذي يقوم به سموكم.
إن هــذا اإلنجــاز يعد إنجــازا جديدا وفريدا 
العالميــة  ســموكم  إنجــازات  إلــى  يضــاف 
والتــي انتــم أهل لها وهو ما يؤكد مكانتكم 

العالميــة ومــا تحظــون به مــن تقدير دولي 
واسع على جميع الصعد ويسهم في رفع و 
تعزيز مكانة البحرين في المحافل الدولية 

وخاصة المرتبطة باإلنسان.
أســال هللا العلي القدير أن يحفظ ســموكم 
وان يديــم عليكــم نعمــة الصحــة والعافية؛ 

آمين يا رب العالمين.
ودمتم سالمين

المخلص لسموكم
جواد بن سالم العريض
نائب رئيس مجلس الوزراء

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء

local
@albiladpress.com

المنامة - بنا

تلقى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفة، مزيــدا من برقيات التهاني من كبار 
المســؤولين بمناسبة اختيار ســموه وتكريمه قائدا عالميا 
مــن قبــل منظمة الصحــة العالمية. ورفع كبار المســؤولين 
فــي برقياتهم أســمى آيات التهانــي والتبريكات إلى مقام 
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه المناسبة التي 
اعتبروهــا تتويجــا لــدور ســموه الرائــد وإســهاماته ورؤاه 
مــن نجاحــات  البحريــن  ومبادراتــه ومــا حققتــه مملكــة 
وإنجــازات لتكــون نموذجا لدول العالم في مجال الصحة 
داعيــن هللا تعالــى أن يحفظ ســموه ويرعــاه و يديمه عزا 
و فخرا وســندا. هذا وتلقى ســمو رئيس الــوزراء برقيات 
التهنئة من كل من: النائب األول لرئيس مجلس الشــورى 
جمــال فخــرو، والنائــب الثانــي لرئيــس مجلــس الشــورى 
هالــة رمــزي فايز، واألمين العام لمجلس الشــورى أســامة 

العصفور.
وتلقى صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء برقية تهنئة 
من رئيس المجلس األعلى للصحة الفريق طبيب الشــيخ 
محمد بن عبدهللا آل خليفة؛ بمناسبة اختيار سموه قائدا 

عالميا من منظمة الصحة العالمية، وهذا نصها:
ســيدي صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفة بن ســلمان 

آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،،،
ببالــغ الفخــر واالعتــزاز والتقديــر، يســعدني ويشــرفني يا 
صاحــب الســمو أن أرفــع إلــى مقــام ســموكم أســمى آيات 
التهانــي والتبريــكات بمناســبة االحتفاء باختيار ســموكم 
مــن قبــل منظمة الصحــة العالميــة للتكريم كقائــد عالمي، 

وهــي ســابقة تعــد األولــى مــن نوعها فــي تاريــخ المنظمة 
بحضــور ومشــاركة واســعة مــن رؤســاء دول وحكومــات 
ووزراء صحــة مــن الــدول األعضــاء فــي المنظمــة والبالغ 
عددهــا 194 دولــة، وتمثــل الهيئة العليــا بالمنظمة التخاذ 

القرارات.
سيدي صاحب السمو،،،

إن هــذا التكريــم جــاء ليتــوج دور ســموكم المتميــز فــي 
الحمــد -  ـ وللــه  الــذي شــهد  بالقطــاع الصحــي  النهــوض 
تطــورا نوعيــا بفضل دعم ســموكم الكريم، ومــا قدمتموه 
مــن دعــم متواصــل واســهامات كبيــرة ومبــادرات نوعية 
تصــب جميعهــا فــي االرتقــاء بجــودة الخدمــات الصحية 
في المملكة والتي تسعى المنظمة األممية إلى تحقيقها.

سيدي صاحب السمو،،،
ان هــذا اإلنجــاز يعّد مصدر عز ووســام فخــر لكل مواطن 
ومقيــم علــى هــذه األرض الطيبــة، ويضــاف إلــى الســجل 
عــززت  إنجــازات  مــن  بــه ســموكم  الــذي يزخــر  الحافــل 

المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها البالد.
وهللا أســأل أن يحفــظ ســموكم ويرعاكــم ويديمكــم عــزا 
وفخرا وسندا لمملكة البحرين وشعبها، وان يمتع سموكم 
بموفــور الصحــة والســعادة ويســدد خطاكــم علــى طريق 

الصالح والخير والنماء.
ودمتم سموكم سالمين موفقين

محمد بن عبدهللا آل خليفة
رئيس المجلس األعلى للصحة

وتلقى صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء برقية تهنئة 
مــن وزيــر اإلســكان باســم الحمر؛ بمناســبة اختيار ســموه 

قائدا عالميا من منظمة الصحة العالمية، وهذا نصها:

 صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة 
حفظه هللا 

رئيس الوزراء الموقر 
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

يطيــب لــي أن أرفــع إلــى مقــام ســموكم الكريــم أســمى 
آيــات التهانــي والتبريكات،بمناســبة قــرار منظمة الصحة 
العالميــة تكريــم ســموكم ‘كقائــد عالمي’،فــي ســابقة هــي 
األولــى فــي تاريــخ المنظمــة، وهــو التكريــم الــذي يأتــي 
تقديــرًا لجهــود ســموكم كشــخصية عالميــة لهــا دور بــارز 
اإلنســاني  العمــل  مجــال  المجاالت،والســيما  جميــع  ــي  ف

والصحي.
والشــك أن هذا التكريم المرموق والمســتحق يعد ترجمة 
واقعيــة لجهــود ســموكم علــى صعيــد دعــم جهــود تعزيــز 
البيئــة الصحية،كمــا يأتي هذا التكريم اســتمرارا لسلســلة 
الجوائــز التي تم منحها لســموكم الكريــم على الصعيدين 
الدوليــة  ســموكم  لمكانــة  تقديــرًا  والدولــي،  إلقليمــي  ا
المرموقة التي يشهد بها العالم في مختلف المجاالت،بما 

يمثل فخرًا لكل مواطن بحريني.
داعيــن المولــى عــز وجل أن يديــم على ســموكم حفظكم 
يجعلكــم  والعافيــة،وأن  الصحــة  موفــور  ورعاكــم  هللا 
ذخــرًا لهــذا الوطــن وألبنائه مــن مواطني مملكــة البحرين 

األوفياء.
وتفضلوا سموكم بقبول فائق التحية واالحترام،،

باسم بن يعقوب الحمر
وزير اإلسكان

كمــا تلقــى صاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء برقية 
جميــل  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل  وزيــر  مــن  تهنئــة 

حميدان، بمناسبة اختيار سموه للتكريم كقائد عالمي من 
قبل منظمة الصحة العالمية.

وفيما يلي نص البرقية:
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه
تحية طيبة وعرفاًنا وبعد...

يشــرفني أن أرفــع لمقــام ســموكم الكريــم، أســمى آيــات 
التهاني، بمناسبة اختياركم للتكريم كقائد عالمي من قبل 
منظمــة الصحــة العالميــة بمقــر المنظمــة فــي قصــر األمم 
المتحدة بجنيف، وذلك بحضور رؤســاء دول وحكومات 
المنظمــة  فــي  األعضــاء  الــدول  مــن  الصحــة  ووزراء 

المتخصصة.
إن تكريــم ســموكم مــن قبل منظمــة الصحــة العالمية في 
سابقة هي األولى من نوعها في تاريخ المنظمة العالمية، 
خالل هذا الحدث رفيع المستوى، هو اعتراف دولي مهم 
وشــهادة عالميــة بما حققته مملكــة البحرين من إنجازات 
ملموســة على صعيــد تحقيق أهداف التنمية المســتدامة 
بشــكل عام، وخصوًصا في المجال الصحي، وذلك بفضل 
نهج ســموكم القويم وفكركم المســتنير ورؤيتكم الثاقبة، 
وحــرص ســموكم علــى ضمــان تطبيــق أفضــل المعاييــر 
الصحية وتقديم مستويات عالية ومستدامة من الرعاية 

الصحية للمواطنين والمقيمين في المملكة.
وبهذه المناسبة، نود أن نؤكد على أن هذا اإلنجاز الدولي 
الجديد يعكس التأثير اإليجابي والصدى العالمي الواسع 
إلســهامات ســموكم، كقائــد عالمــي لــه إســهامات عظيمــة 
فــي مختلــف المجــاالت، وفــي مقدمتها المجــال الصحي، 
وحرصكــم علــى المســاهمة بإيجابيــة في كل جهــد دولي 
غايته االرتقاء بصحة اإلنســان في كل مكان، وهو إنجاز 

جديــد يضــاف إلى ســجل اإلنجازات التــي حققتها مملكة 
البحريــن علــى مختلــف األصعــدة في هذا العهــد الميمون 
لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 

عاهل البالد المفدى، حفظه هللا ورعاه.
إنه لشرف بأن تحظى مملكة البحرين بإشادة من منظمة 
الصحــة العالميــة، وذلــك بفضــل إيمــان ســموكم الكريــم 
القطــاع  لتطويــر  طموحــة  خطــط  وفــق  العمــل  بأهميــة 
الــذي  األمــر  والمجتمــع،  الفــرد  صحــة  وتعزيــز  الصحــي 
يتوافــق تماًمــا توصيات هــذه المنظمة الدولية ورســالتها 
اإلنســانية الســامية، حيث اســتطاعت البحرين أن تحقق 
خطــوات رائــدة علــى صعيــد توفير خدمــات صحية ذات 
جودة عالية، األمر الذي أهلها لتكون من النماذج الناجحة 
فــي هذا المجــال، وأن تقوم منظمة الصحة العالمية بنقل 
تجاربهــا المتميــزة فــي المجــال الصحــي لتســتفيد منهــا 

الدول األخرى.
ســموكم  يحفظكــم  أن  القديــر  العلــي  نســأل هللا  ختاًمــا 
ا وفخًرا وســنًدا لمملكــة البحرين  ويرعاكــم ويديمكــم عــزًّ
والســعادة  الصحــة  بوافــر  ســموكم  يمّتــع  وأن  وشــعبها، 
ويســّدد خطاكــم لمــا فيــه خيــر وصــالح مملكــة البحريــن 

الحبيبة.
وتفضلوا سموكم بقبول خالص التحيات وعظيم التقدير 

واالحترام.
جميل بن محمد علي حميدان
وزير العمل والتنمية االجتماعية

وتلقى صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء برقية تهنئة 
من رئيس جامعة البحرين رياض حمزة، بمناسبة اختيار 
ســموه للتكريــم كقائــد عالمــي مــن قبــل منظمــة الصحــة 

العالمية، هذا نصها:
ســيدي صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل 

خليفة حفظه هللا 
رئيس الوزراء الموقر  

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،، 
 يســعدني ويشــرفني باألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن 
جميــع منتســبي  جامعــة البحريــن،أن أرفــع إلــى ســموكم 
الكريم أســمى آيات التهاني  والتبريكات، بمناســبة تكريم 
سموكم من قبل منظمة الصحة العالمية  كقائد عالمي،في 
ســابقة هــي األولى من نوعهــا في تاريــخ المنظمة،تقديرًا 
إلنجــازات ســموكم الكبيــرة والقّيمة وإســهاماتكم الرائدة 
فــي مختلــف مجــاالت التنمية الشــاملة، وألدوار ســموكم 
مملكتنــا  وتشــهده  تحققــه  فيمــا  الميمونــة  والمتواصلــة 
كافــة  فــي  مباركــة  تنمويــة  ونهضــة  تطــور  مــن  الغاليــة 

المجاالت واألصعدة.  
سيدي صاحب السمو  

 إن هــذا التكريــم لهو مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على 
هــذه  األرض  الطيبة،ويســهم فــي رفــع اســم المملكــة في 
أبرز المحافل الدولية واإلقليمية،وإنني يا صاحب السمو 
ألدعــو المولــى عــز وجــل أن يحفظكــم ويرعاكــم ويســدد 
خطاكــم ويديــم علــى ســموكم موفــور الصحة والســعادة 
وتمام العافية،وأن يحفظ ســموكم ويبقيكم ذخرا وسندا 

لمملكة  البحرين الغالية وشعبها الوفي. 
الصحــة  بموفــور  لســموكم  تمنياتــي  الختــام  فــي   أكــرر 
الشــكر  خالــص  الســمو  يــا صاحــب  وتفضلــوا  والعافيــة، 

والتقدير واالمتنان. 
 األستاذ الدكتور رياض يوسف حمزة 
 رئيس جامعة البحرين

ســمو رئيس الــوزراء يتلقــى مزيدا مــن برقيــات التهنئــة بمناســبة تكريمه قائــدا عالميا

اعتراف دولي بإنجازات البحرين في الصحة
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تفّضــل نائــب رئيــس مجلــس الوزراء ســمو 
الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، ومستشار 
ســمو رئيــس الــوزراء ســمو الشــيخ ســلمان 
بــن خليفــة آل خليفة، ونائب رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ خالد بن عبدهللا آل خليفة، 
ورئيس جهاز المســاحة والتسجيل العقاري 
خليفــة،  آل  عبــدهللا  بــن  ســلمان  الشــيخ 
ومحافظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفة بن 
علــي آل خليفة، بزيــارة المجلس الرمضاني 
النعيمــي،  ماجــد  والتعليــم  التربيــة  لوزيــر 
والــذي حضره عدد من أفراد العائلة المالكة 
وأعضــاء  الــوزراء  مــن  وعــدد  الكريمــة، 
مــن  وعــدد  والنــواب،  الشــورى  مجلســي 
كبــار المســؤولين والســفراء واألكاديمييــن 

واإلعالميين والمواطنين.
 هــذا وقد أكد ســمو الشــيخ علــي بن خليفة 
الــوزراء  مجلــس  رئيــس  نائــب  خليفــة  آل 
الرمضانيــة  المجالــس  أن  زيارتــه  خــالل 
ُتجّســد روح األســرة الواحــدة التــي يتميــز 
بهــا المجتمــع البحرينــي فــي ظــل القيــادة 
الحكيمــة لهــذا البلــد العزيــز، مشــيًرا إلى أن 
شــهر رمضــان المبــارك يعد مناســبة عظيمة 
تجمــع أفــراد المجتمــع فــي لقــاءات المحبة 
واألخــوة التــي تميــزت بهــا مملكــة البحرين 

على مر األزمان.

 ومــن جانبه، أعــرب وزير التربيــة والتعليم 
باسمه ونيابة عن جميع الحضور عن شكره 
وتقديره لسمو نائب رئيس مجلس الوزراء 
علــى تفضلــه بهــذه الزيــارة الكريمــة، التــي 
تترجــم ما يتميز به بلدنا العزيز من تواصل 
مع المجتمع والحرص على الوحدة الوطنية 
ألبناء شــعب البحرين الوفي، مشــيًدا بدعم 

سمّوه الكبير للمسيرة التعليمية.
لعــدة  الوزيــر  مجلــس  اســتمر  وقــد  هــذا   
ساعات، وسط حضور كبير، حيث تم تبادل 
مــن  العديــد  ومناقشــة  الوديــة،  األحاديــث 
الموضوعــات المتصلــة بالعمليــة التعليميــة، 
حيــث أكــد الوزير أن العام الدراســي المقبل 
قطــاع  فــي  التطويــر  مــن  المزيــد  سيشــهد 
التعليــم، بمــا يترجــم أولويــات برنامج عمل 
مشــيًرا   ،2019-2022 للفتــرة  الحكومــة 
إلــى الجهــود التــي تبذلهــا الــوزارة لتطويــر 

التعليــم الفنــي والمهنــي بمــدارس المرحلــة 
الثانويــة، وتعزيــز مواءمتــه مــع متطلبــات 
ســوق العمــل، ومنهــا قيام الــوزارة بمراجعة 
شــاملة لهــذا القطــاع، بــدًءا بمراجعــة بنيــة 
النظام التعليمي، من خالل دراسات عديدة 
تمــت بالتعــاون مــع خبــراء عالمييــن، تقــّرر 
علــى إثرها دمج مســاري التعليم في مســار 
المعاييــر  مراجعــة  تمــت  ثــم  ومــن  واحــد، 
المهنيــة للنظــام، واســتحداث معايير مهنية 
عالميــة محدثــة، بمــا ينســجم مــع متطلبات 
ســوق العمــل، مبيًنــا أنــه فــي إطــار التوســع 

فــي التعليم الفني والمهنــي الموجه للبنات، 
فقد تم افتتاح تخصص تقنيات الحاســوب 
بمدرســة غــازي القصيبــي الثانويــة للبنــات، 
ليضــاف إلى التخصصات الجديدة المطبقة 
حالًيــا فــي مــدارس البنيــن والبنــات، ومــن 

أبرزها تخصص صيانة األجهزة الطبية.
 وأوضــح الوزيــر أنــه ســيتم خــالل الفتــرة 
المقبلــة فتــح تخصصــات فنيــة جديدة في 
معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، 
لتنويع التخصصات الدراســية للراغبين في 
الدراســة بالمعهــد، ومــن جانــب آخر ســوف 

خريجــي  احتضــان  إلــى  الــوزارة  تســعى 
التحصيــل  ذوي  مــن  اإلعداديــة  الشــهادة 
األكاديمــي المتوســط، لتدريبهــم علــى مهن 
حرفية مطلوبة في سوق العمل، إضافًة إلى 
إعادة تأهيل الطلبة المتعثرين في المرحلة 
ا لمنحهم شــهادات  الثانوية، وتدريبهم مهنيًّ
حرفيــة مطلوبة في ســوق العمل، انســجاًما 
مع الهدف االستراتيجي المتمثل في تعزيز 
مساهمة التعليم في نمو االقتصاد الوطني.

 وأشــار الوزيــر إلى أن الوزارة مســتمرة في 
الممارســات  المناهــج وفــق أفضــل  تطويــر 

العالمية في مجال التعليم الفني والتدريب 
المســتجدات  تواكــب  حتــى  المهنــي، 
المتســارعة، حيــث بــدء العمل علــى تطوير 
المناهــج للمســتوى الثالــث، وخصوًصــا في 
المســاقات ذات العالقة بتقنيــة المعلومات، 
بمــا يضمــن المرونة فــي تحديــث المحتوى 
التعليمي بصورة مستمرة، موضًحا أن عدد 
والمهنــي  الفنــي  التعليــم  بمــدارس  الطلبــة 
العــام  خــالل  بلــغ  وقــد  باســتمرار،  يرتفــع 
طــالب   )6509(  2018-2019 الدراســي 

وطالبات.

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

شهر رمضان مناسبة عظيمة تجمع أفراد المجتمع 

سمو الشيخ علي بن خليفة يشرف مجلس وزير التربية

ــة ــي ــرب ــت ــة يـــشـــرف مــجــلــس وزيــــــر ال ــف ــي ــل ــن خ ــ ــي ب ــلـ ــخ عـ ــيـ ــشـ ــو الـ ــمـ سـ
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تحــت رعايــة محافــظ الجنوبية ســمو الشــيخ خليفــة بن علي بــن خليفة آل خليفــة، نظم مجلس 
دول اآلسيان والبحرين، الحفل الختامي لجائزة القرآن الكريم لمجلس دول اآلسيان والبحرين 
بالتعاون مع المحافظة الجنوبية وذلك بجامع الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بمنطقة عوالي، 
حيث كان في اســتقبال ســمو المحافظ لدى وصوله، الشــيخ دعيج بن عيســى آل خليفة رئيس 

مجلس إدارة المجلس.

ال  أنــه  المحافــظ  ســمو  أكــد  المناســبة،  وبهــذه 
تنافــس أســمى مــن التنافس على حفــظ القرآن 
الكريم، والمحافظة الجنوبية تشــيد بالمبادرات 
الخيريــة والمســابقات الدينيــة تزامنــًا مــع شــهر 
حــرص  إلــى  ســموه  ونــوه  المبــارك.  رمضــان 
المحافظة على التعاون مع المؤسســات األهلية 
والفعاليــات  المبــادرات  لتبّنــي  واالجتماعيــة 
التــي تهدف إلى نشــر الخير والعطاء وتشــجيع 
روح التنافــس بيــن أفراد المجتمع، الفتا ســموه 
إلــى أن تنظيــم جائــزة القــران الكريــم لمجلــس 
دول اآلســيان والبحريــن يأتــي في إطــار الدعم 
المحافظــة  توليــه  الــذي  المســتمر  واالهتمــام 
الجنوبيــة فــي مجــال تحفيــظ وتجويــد القران 

الكريم ونشر علومه.
وأضاف سموه أن رعاية المسابقة يأتي انطالقًا 
مــن واجبنــا الدينــي باالهتمــام بالقــرآن الكريــم 
وتكريــم حفظتــه، وإيمانــًا بــأن المســابقات تعــد 
المنطلــق الثابــت لإلســهام في تشــجيع الناشــئة 

النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن  حفــظ  علــى 
الكبيــر  االنتشــار  وبالتالــي  مبادئهمــا  وتعزيــز 
للمراكــز والحلقــات القرآنية في مختلف مناطق 
المحافظــة. وأشــاد ســمو المحافــظ بالمشــاركة 
الفاعلة من قبل المتســابقين والمســتوى الرفيع 
الــذي ظهروا به خــالل تصفيات الجائــزة، مثمنا 
سموه في هذا الصدد جهود اللجان العاملة في 
الجائــزة ممــا كان لــه األثــر الطيب فــي إنجاحها 
وإظهارهــا بالمســتوى الذي يليــق بمكانة القران 

الكريم في قلوب الجميع.
دول  مجلــس  إدارة  مجلــس  رئيــس  وألقــى 
اآلســيان والبحريــن الشــيخ دعيــج بــن عيســى 
آل خليفــة كلمــة، أعــرب فيها عن خالص شــكره 
وامتنانــه إلــى محافــظ الجنوبيــة  ســمو الشــيخ 
خليفــة   علــى  آل  خليفــة  بــن  علــي  بــن  خليفــة 
رعايتــه المســابقة القرآنيــة األولــى التــي تعــزز 
ودول  البحريــن  مملكــة  بيــن  التعــاون  مبــادئ 
اآلســيان، وتهدف إلى نشــر علوم القرآن الكريم 

وتجويده بين فئات الشباب والكبار من مسلمي 
خبــرات  مــن  واالســتفادة  المشــاركة،  الــدول 
البحريــن وعلمائهــا فــي هذا الشــأن، مشــيرًا إلى 
أن تنظيــم مثــل هــذه الفعاليــات له أطيــب األثر 
فــي دعــم العالقــات االجتماعيــة بيــن البحريــن 
رمضــان  شــهر  فــي  خصوصــا  البلــدان،  وهــذه 
الفضيــل شــهر القــرآن الكريــم. وتضمــن برنامج 
قبــل  مــن  كريمــة  قرآنيــة  آيــات  تــالوة  الحفــل 
المشــاركين فــي الجائــزة، بعــد ذلــك كــرم ســمو 
المحافظ الفائزين بالمراكز األولى باإلضافة إلى 
تكريــم الرعاة والداعمين للجائزة، وكذلك لجان 
الفائزيــن،  التحكيــم والمنظميــن، مهنئــًا ســموه 

متمنيــًا للجميــع التوفيــق والنجــاح فــي تنظيــم 
مثــل هــذه الفعاليــات والبرامج الدينيــة القّيمة. 
وفــي ختــام الحفل، تســلم ســمو الشــيخ خليفة 
بــن علي بــن خليفة آل خليفة درعــا تذكاريا من 
رئيس مجلس إدارة مجلس اآلسيان والبحرين 
وذلــك تقديــرا لجهود ســموه فــي دعــم البرامج 
والفعاليــات التي تشــهدها المحافظة الجنوبية. 
المتســابق  الجائــزة، حصــول  نتائــج  وتضمنــت 
المركــز  أندونيســيا علــى  شــاهرون صالــح مــن 
األول، فيمــا حــاز المتســابق محمــد بانغــالن من 
الفلبيــن المركــز الثاني، وحاز المتســابق حســين 

ساموه من تايلند المركز الثالث.

سمو محافظ الجنوبية يرعى جائزة القرآن الكريم لمجلس دول اآلسيان والبحرين

المنامة - وزارة الداخلية

التعاون مع المؤسسات األهلية لتبّني مبادرات نشر الخير
ســمو محافــظ الجنوبيــة: ال تنافــس أســمى مــن التنافــس علــى حفــظ القــرآن الكريــم

 ينبع الوصل من طيب األصل 
يسعدنا أن نعبر عن جزيل الشكر وخالص التقدير إلى

صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

الرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة

نائب رئيس الوزراء حفظة اهلل ورعاه

على تفضلهما بالزيارة الميمونة المباركة إلى

مجلس عائلة المسلم

والتي جسدت حرص قيادة البالد الرشيدة في عهد

حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة

عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

واهتمام صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

بتعزيز أواصر التواصل والعالقات بين القيادة والمواطنين

سائلين المولى العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه، وينعم

عليه باألمن واالستقرار والرخاء والتقدم

عائلة المسلم
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عليه باألمن واالستقرار والرخاء والتقدم

عائلة المسلم
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مضــى علــى وجــوده فــي البحريــن قرابة 12 عاًما، وعاش طوال هذه الســنوات أجواء شــهر رمضــان المبارك التي – 
حسب وصفه – تسحره بالكثير من المعاني الجميلة حسب وصفه، وتضفي مشاعر خاصة “سبيشال فيلينغز”، وألنه 
يديــر شــركة ولــه عالقــات مع البحرينيين في مختلــف مناطق البحرين، فإنه اعتاد على أجــواء المجالس واللقاءات 

والتواصل مع الناس.

معبــًرا  دون”  “روري  يتحــدث  هكــذا 
عــن شــعوره بالســرور وهــو يســتقبل 
شــهر رمضــان، وأجمــل المعانــي التــي 
التــي  تلــك  الثنــاء  تســتحق  يراهــا 
تعــزز التواصــل والترابــط بيــن أبنــاء 
علــى  ســيما  ال  البحرينــي  المجتمــع 
فالكثيــر  العائلــي،  التواصــل  صعيــد 
يشــاهدها  لــه  بالنســبة  المشــاهد  مــن 
طوال العام، لكن لشــهر رمضان ميزته 
علــى  عــاوًة  واالجتماعيــة  الدينيــة 
الــروح الطيبــة التــي تجمع المســلمين 
ببعضهــم البعــض وبــكل األديــان فــي 
مجتمع معروف بالتســامح والتعايش 

والمحبة.

مشاركة في العمل الخيري

وســواء بالنســبة لـــ “روري” أم الكثيــر 
البلــد،  فــي  األجنبيــة  الجاليــات  مــن 
هــذا  فــي  لســنوات  عــاش  مــن  فــإن 
المجتمــع الكريم وتعــرف على عاداته 

وتقاليــده فــي هــذا الشــهر، يعبــر عــن 
الشــعور بالســعادة وهو يحضر أجواء 
الفئــات،  لــكل  الرمضانيــة  المجالــس 
وكذلــك الفعاليات واألنشــطة الخيرية 
والثقافية والتراثية التي يتم تنظيمها 
طيلة الشــهر، لكن بالنســبة ل “توماس 
كوفــر” فهــو يتحــدث عــن جانــب آخــر 
شــارك فيــه وال يــزال، فهــو يعمــل فــي 
إحــدى الشــركات ومن خــال تواصله 
مــع بعــض الموظفيــن والعمــال خــال 
الشــهر، يســاهم في األنشــطة الخيرية 
وإعــداد  المحتاجــة  األســر  كمســاعدة 
ويقــول:”كان  الرمضانيــة،  الســال 
لــدي صديق بحريني توفــي قبل عدة 
ســنوات، وهــذا الصديق هــو من طرح 
فكــرة المســاهمة فــي دعــم الجمعيات 
الخيريــة بحيث تولينــا إعداد ميزانية 
والمســاعدات،  التبرعــات  لتقديــم 
والجميل في األمر، أنك تشــعر بدورك 
في إحياء جوانب إنسانية رائعة حين 

تتســنى لك الفرصة للمساهمة، وليس 
هذا الجانب مقتصر علي فحســب، بل 
حتــى زوجتــي لهــا مشــاركتها، ونحــن 
أن  ونحــب  البحريــن  نحــب  بالفعــل 

نعيش شهر رمضان في البلد”.

نحترم المسلمين ونحبهم
يكن “تاكا ديبماهيم” المحبة واالحترام 
للمســلمين ولســائر األديــان فالمســألة 
بالنســبة له “أخاق عاليــة” يدركها كل 
إنســان يحتــرم األديــان والمعتقــدات 
ويؤمن بالتعايش والســام بين البشر، 
ألنهــم  كثيــًرا  المســلمين  يحــب  فهــو 
يصفهــم بأنهــم يحملــون في نفوســهم 
الخيــر، وطــوال ســنوات معيشــته في 
البحريــن التــي جــازت خمــس ســنين، 
تتيــح له أجواء شــهر رمضان التعرف 
على المجتمع البحريني عن قرب أكثر 
فأكثر، ويضيف: “أنا اآلن أقضي وقت 
العصر في أحد المتنزهات مع عائلتي، 

الجميــل  الرمضانــي  الجــو  هــذا  فــي 
نســتمتع بالمشــاركة في مكان يمارس 
فيــه النــاس الرياضــة ونلتقــط الصــور 
التذكاريــة، وألننــا فــي أول أيــام شــهر 
رمضان المبارك، تجد الناس يبادرونك 
بعبارة “رمضان كريم” دون أن يســألك 

أحد عن جنسيتك أو ديانتك”.

تعرفت على أطيب الناس
بطبيعتــه  طيــب  البحريــن  “شــعب 
ويمتلــك روًحا مرحــة”.. ولهذا تعرفت 
المــي تيــف علــى الكثيــر مــن النــاس 
الطيبيــن، وهــذا هو العــام الثاني الذي 
رمضــان  شــهر  أجــواء  فيــه  تعيــش 
المبــارك، وتقــول ان ما الحظته هو أن 
الحياة خال شهر الصوم فيها العديد 
مــن الصور الطيبة من الكرم والتكافل 
بين الناس، وتتفق معها ميراي ساندر 
فــي هــذا الجانــب وتعلمــت الكثير من 
معاني شــهر رمضان كشهر للعبادة من 
جانــب بالنســبة للمســلمين، وكموســم 
للخيــر مــن جانــب آخــر يشــاركهم فيه 
حتــى غير المســلمين، ونحن في غاية 
الســرور ألننــا نعيــش فــي بلــد عريــق 

وأهله من أحسن شعوب العالم”.

تاكا ماهيم ماري ساندرز المي تيف روري دون

“رمضان البحرين” لدى الجاليات.. شهر له “سبيشال فيلينغز”
أجواء المجالس وتقاليد المجتمع التراثية تبعث في نفوسهم السعادة

“أريد أن أسأل المتخاصمين.. خصوًصا إذا كان إخوة وأهل وأصدقاء.. كم ستعيشون؟ 
وهل تضمن أن تستكمل شهر رمضان أو أن تعيش للعام القادم”، هذه عبارة الحاج علي 
ربيــع الــذي شــاركنا في هــذه “الســوالف” الرمضانيــة من “البــالد” في عصريــة “رمضانية” 
جميلــة، فهــو يؤمــن بــأن الخير كل الخير في شــهر رمضــان، ولكن المالحظ فــي المجتمع 
البحريني هو وجود العديد من الناس ال يضعون لمعنى الصلح والتسامح في هذا الشهر 
الفضيــل أي مرتبــة! فهــم يقومون بعبادات وواجبات الشــهر الكريــم، إال أن هذه النقطة.. 

الخصام والخالف مع اآلخرين، وكأنها مهملة من جانبهم.

بالصلح... نفتح صفحة جديدة

مناطــق  مــن  عــدد  فــي  “البــاد”  تجولــت 
البحريــن فــي عصريــة جميلــة تشــعر فيهــا 
بــأن كل النــاس يريــدون أن يتحدثــوا عــن 
قيــم الشــهر الفضيــل وعــن مآثــره ومناقبه، 
لكننــا طرحنــا موضــوع “الصلــح والتســامح 
مهــدي  عبــدهللا  الحــاج  ليتحفنــا  والعفــو”، 
بالقول: “هذا الموضوع مهم.. نتمنى أن نقرأ 
فــي صحافتنا المحلية مثــل هذه المواضيع 
التــي تنفــع الناس.. إن شــهر رمضــان عظيم 
بما فيه من خيرات، نعم، نحن نواظب على 
قــراءة القــرآن الكريــم والعبــادات بالقيــام، 
ونصــل األرحــام ونقــوم باألعمــال الطيبــة، 
ومن أطيب تلك األعمال أن نفتح صفحات 
جديــدة فــي حياتنــا والصلــح بصراحــة من 

أهم هذه األمور”.
عبدالرســول  الحــاج  الــرأي  ويوافقــه 
عيســى حســن الــذي يرســل رســالة إلــى كل 
المتخاصميــن، فيقول: “هذا الشــهر الفضيل 
أيامــه ولياليــه... هــو شــهر اإليمــان  وهــذه 
أقــرب  ومــن  والتقــوى..  والغفــران  والخيــر 

ســمات التقوى هو الصلح، والحياة ستكون 
حلوة بالتأكيد حين القلوب تكون متصافية 

ومتحابة”.

عطور الصلح والتسامح

عــن  فــاح  عبــاس  الحــاج  ويتحــدث 
الفرصــة الكريمــة للتفاهــم والتصالــح بيــن 
يجمعنــا  الفضيــل  فالشــهر  المتخاصميــن، 
فــوت  وإذا  والفــاح،  والصــاح  بالخيــر 
وطــي  الخافــات  وإزالــة  الصلــح  اإلنســان 
فمتــى  الشــهر،  هــذا  فــي  الخصــام  صفحــة 
ستنســح لــه الفرصة؟ وأتمنى مــن كل قلبي 
أال ينقضــي شــهر رمضــان إال وأن يكــون كل 
الناس متحابين ومتصالحين، خصوًصا من 
األقــارب واألهل الذين يعيش بعضهم فترة 
خصــام وخــاف منــذ ســنين، وفــي الســياق 
ذاتــه يتمنــى أحمــد أبونور أن تنتشــر عطور 
الطيبــة والصلح بين الناس؛ ألننا في حاجة 
إلــى بعضنــا البعــض، ومــن ال يفهــم معانــي 
الشــهر الفضيــل، وهــو فــي ســن يمكنــه مــن 

ذلك، فعليه إعادة النظر.

هي من أفعال الشيطان

ويبدأ محمد حامد بدوي بإرسال رسالة إلى 

كل مــن يخاصــم أخيــه أو جــاره أو صديقــه 

األســباب:  كانــت  مهمــا  معارفــه  أحــد  أو 

“أقــول ليهــم شــنو.. عيــب.. وهللا عيــب..”، 
فنحن نعيش أيام الشــهر الفضيل الذي فيه 
يضاعــف لنــا هللا ســبحانه وتعالــى الثــواب، 
ومــع ذلــك يبقــى البعــض علــى هــذه النوايا، 
فــي حين أن القلــوب واألرواح تكون مهيئة 

لــكل شــيء طيــب، وختام المســك مــع عناد 
الخلــف وأميــن بوخالــد الذيــن اتفقــا علــى 
مازحــان  يتحدثــان  وهمــا  يتصالحــا”،  “أن 
بــأن التســامح والصلــح، أًيــا كانت األســباب 
النــاس مــن ورائــه إال  والدوافــع، ال يجنــي 

الخير، وال يجنون من بقاء الخاف إال الشر 
وتأليــب القلوب والغضــب وكل األمور التي 
تتعــب النفــس، وهــي مــن أفعــال الشــيطان 
الرجيــم، وال عاقــة لهــا بمــن يؤمــن بمقــام 

ومرتبة شهر رمضان.

جولــة “^ الرمضانية”... نتصـالح مع بعــض

أحمد بونور

عباس فالح

أمين بوخالد

عبدالرسول حسن

الحاج عبدالله مهدي

عناد الخلف

الحاج علي ربيع

محمد بدوي

كم فرع لديه أسواق ميدوي يف املحافظة الجنوبية؟

تابعونا عىل

١٣سؤال اليوم       مسابقة أسواق ميدوي و جريدة البالد

ضع عالمة     أمام االجابة الصحيحة.

٢٣

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

سعيد محمد

سعيد محمد

Û  إن التســامح والتعايــش التــي تميــزت به مملكــة البحرين“
مرتبــط بتكاتف الجميع وتاحمهم، أما من يســيء للوطن 
ويعمل على تفتيت لحمته الوطنية، فإن مســاعيه ســتبوء 
البحرينــي  المجتمــع  تماســك  أمــام  والخســران  بالفشــل 
وصابتــه”... لنتأمــل في هذه العبــارة التي أوردتها كمثال، 
للكثيــر مــن المقــوالت والكلمــات الســامية لرئيــس الوزراء 
صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
ولندرســها بعمــق لفهــم معانيهــا، ســنجد حتًمــا أن “الربــاط 
الوثيق” الذي كرر عليه ســموه دائًما، في مختلف الظروف 
والتحوالت والمتغيرات، على المستوى المحلي والخليجي 
واإلقليمــي، هــو ذلــك الربــاط الذي يصــون بيتنــا البحريني 
الكريــم، وألنــه “والد هذا البيت”، فكلماته الســامية تضيء 
لنا وتسري في عقول ووجدان كل البحرينيين المخلصين 

لوطنهم وخصوًصا في المحن والملمات.
Û  كثيــرة هــي التحــوالت والحــوادث والتطــورات حولنــا في

اإلقليــم، وكثيــرة هــي األنبــاء والتحليــات والتوقعات، إال 
أن مــا أوصانــا بــه خليفة بن ســلمان وال يزال، هو التمســك 
بثقافــة  مباشــًرا  اتصــااًل  المتصلــة  القيــم  مــن  بمنظومــة 
المواطنــة والوحــدة الوطنيــة، واألهــم مــن ذلــك، وهــذا ما 
شــهدناه في المبادرات والزيارات واللقاءات وفي مجلس 
ســموه حفظــه هللا وأطــال عمــره، هــو فتــح القلــوب قبــل 
األبواب لكل فكرة تضاعف وتعزز اللحمة الوطنية، وتفتح 
مســاحة أرحــب لتكريــس مدخــات ومخرجــات التوافــق 
الوطنــي بيــن جميــع األطياف، وهــذا ما ســنجني ثماره إن 
شاء هللا، وهذا ما يمثل تطلعات القيادة والشعب لصفحات 
مقبلــة إلــى “مــا نصبــو إليــه من تطــور ونماء”، فــي ظل كل 
تلــك التطــورات، يفيــض علينا “خليفة بن ســلمان” بتثمينه 
لجهــود وأدوار شــخصيات البلــد مــن نســاء ورجــال، ومــن 
النخــب المثقفــة وعلماء الديــن والمفكريــن واألكاديميين، 

إلى أبسط مواطن يؤمن بالمساهمة في رفعة الوطن.
Û  لقــد شــهدنا فــي مواقــف ومراحــل عديــدة، كيــف أن ســمو

رئيــس الــوزراء طالــب الجميــع وأوصاهــم بالتكاتــف، ألن 
تكاتــف أهــل البحريــن ووحدتهم هــي الرقــم الصعب الذي 
يحفــظ وحدة واســتقرار الوطــن، وألن المجتمع البحريني 
وتقاليــده  وعاداتــه  وتراثــه  مقوماتــه  علــى  يســاوم  ال 
ومواثيقــه وحرصــه علــى تراب الوطــن المقــدس، فإن كل 
ذلك، كما يرى سمو رئيس الوزراء أيده هللا، يمنحنا القدرة 
علــى تجــاوز الصعــاب وااللتفــاف حــول القيــادة الرشــيدة 
وبتعاضــد المجتمــع البحرينــي وأبنائــه المخلصيــن بذلــك 
الرباط الوثيق، للذود عن منجزات ومكتســبات شارك فيها 

الجميع.

كلمات سامية لألمير 
خليفة بن سلمان... 

“الرباط الوثيق” عادل عيسى المرزوق



والدفــاع  الخارجيــة  الشــؤون  لجنــة  أكــدت 
واألمن الوطني بمجلس الشــورى بأن التمســك 
ــا  بالوحــدة والثوابــت الوطنيــة، والوقــوف صفًّ
واحــًدا خلــف القيــادة الحكيمــة لعاهــل البــاد 
وتوجيهاته السديدة هو الخيار الوحيد لتحقق 
االســتقرار واألمــن لمملكــة البحريــن، خصوًصا 
والتحديــات  االســتثنائية  الظــروف  ظــل  فــي 
الكبيــرة والصعبــة التي تشــهدها دول المنطقة، 
والتــي تتطلب التزاًما واضًحا، وموقًفا صريًحا 
والتدخــات  اإلرهابيــة  لألعمــال  لتصــدي 
حــزم  بــكل  التصــدي  إلــى  إضافــة  الخارجيــة، 
وبمصالحهــا،  بالمملكــة  اإلضــرار  لمحــاوالت 
مــن خــال بــث الفتنــة والفرقــة فــي المجتمــع، 
ا  مؤكــدة اللجنــة أنــه حــان الوقت للوقــوف صفًّ
ونبــذ  الكلمــة  الطائفيــة وتوحيــد  لنبــذ  واحــًدا 
الفرقــة والخــاف واالنقســام لتفويــت الفرصة 
ا بأمن الوطن واســتقراره  علــى المتربصين شــرًّ

ووحدة شعبه.

الملــك  جالــة  بتوجيهــات  اللجنــة  وأشــادت   
المشــترك  االجتمــاع  ترؤســه  خــال  المفــدى، 
للدفــاع  األعلــى  والمجلــس  الــوزراء  لمجلــس 
وثنائــه علــى االلتــزام بالثوابــت ونبذ اســتغال 
المنابــر الدينية للتطرف والتعاطف مع األعمال 
اإلرهابيــة وفــي بث الفرقــة والفتنة بيــن أفراد 
المجتمــع الواحــد وفــي عــدم إظهــار المواقــف 
التــي تنبغي تجاه التهديدات أو التدخات في 
الشــؤون الداخلية والتصريحات المسيئة ألمن 

واستقرار البحرين.
 وأعربــت اللجنــة عــن فخرهــا واعتزازهــا بمــا 
والجهــات  البحريــن  دفــاع  قــوة  إليــه  وصلــت 
جاهزيــة  مــن  األخــرى،  واألمنيــة  العســكرية 
عاليــة تمكنهــا مــن الدفاع عــن مملكــة البحرين 
وحمايــة شــعبها العزيــز والــذود عــن مصالحهــا 
ومقدراتها، وبما تمتلكه من قدرة على التعامل 
مؤكــدة  والمخاطــر،  التهديــدات  كافــة  لــردع 
دعمها ومساندتها لكل الخطوات التي تتخذها 

األمــن  لتوفيــر  واألمنيــة  العســكرية  األجهــزة 
والحماية في مملكة البحرين.

 واســتنكرت لجنة الشــؤون الخارجية والدفاع 
ضــخ  محطــات  اســتهداف  الوطنــي  واألمــن 
النفط في المملكة العربية الســعودية الشقيقة، 
فيمــا أدانــت اللجنــة األعمــال التخريبيــة التــي 
استهدفت عدًدا من السفن التجارية في المياه 

الشــقيقة،  العربيــة  اإلقليميــة لدولــة اإلمــارات 
مؤكــدة أن ذلــك يعــد تهديــًدا ألمــن واســتقرار 
الدولتين الشــقيقتين ودول المنطقة. وأشادت 
بتأكيــد جالــة الملــك المفــدى للموقــف الثابــت 
والداعــم للدولتيــن الشــقيقتين ووقوفهــا إلــى 
جانبهــا في كل اإلجــراءات والخطوات الرامية 

لحماية أراضيها وحفظ أمنهما واستقرارهما.
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رفــــع الكفــــاءة المهنيـــــة للنقابييـــن
ــاج ــت ــراف اإلن ــ ــيــن أطـ ــقــة ب ــث ــاء ال ــن ــز ب ــو الـــى تــعــزي ــدع ــدان ي ــي ــم ح

التقــى وزيــر العمــل والتنميــة االجتماعية جميــل حميدان، رئيس مجلــس إدارة النقابة 
العمالية لشركة ألمنيوم البحرين )ألبا( يونس آل مبارك وعدد من أعضاء مجلس إدارة 

النقابة، وذلك في مكتبه بالوزارة.

وتــم خال اللقاء بحث عدد من المواضيع 
المتصلــة بتطويــر العمــل النقابــي وتنميتــه 
لتحقيق األهداف المشــتركة نحو اســتقرار 
المنشــآت وتعزيــز بيئــة العمــل الائقــة بمــا 
في ذلك تحســين شــروط وظــروف العمل، 
إضافة الى رفع الكفاءات المهنية للنقابيين 
ليعكــس مــا وصــل إليــه العمــل النقابي في 
مملكــة البحريــن مــن تقــدم بفضــل حــرص 
هــذه  تطويــر  علــى  الموقــرة  الحكومــة 
التجربــة وإثراءها لخدمــة مصالح أطراف 

اإلنتاج الثاثة وعجلة التنمية في الباد.

وفــي هــذا الســياق، أشــاد حميــدان بــدور 
وحرصهــا  ألبــا  لشــركة  العماليــة  النقابــة 
داخــل  االجتماعــي  الحــوار  دعــم  علــى 
الشــركة، والتعــاون الملموس الذي تشــهده 
ومنظماتهــا  الشــركة  إدارة  بيــن  العاقــة 
العماليــة، مؤكــدًا فــي هــذا اإلطــار علــى ان 
المنشــآت  إدارات  بيــن  المثلــى  العاقــة 
نحــو  دافعــًا  يشــكل  العماليــة  والنقابــات 
ازدهــار واســتقرار الشــركات والمؤسســات 
وتحقيقهــا لمســتويات عالية من اإلنتاجية 
الثقــة  بنــاء  تعزيــز  الــى  والربحيــة، داعيــًا 

بيــن أطــراف اإلنتــاج لتحقيــق المزيــد مــن 
المكاسب على صعيد العمل.

مــن جانبــه، ثمــن آل مبــارك جهــود الوزيــر، 
ومــد جســور  النقابــي  للعمــل  دعمــه  علــى 
التواصل والحــوار االجتماعي بين أطراف 
االيجابــي  الــدور  علــى  مؤكــدًا  اإلنتــاج، 
والتنميــة  العمــل  بــه وزارة  الــذي تضطلــع 
االجتماعية في ترسيخ قيم العمل النقابي 

وتعزيزه بما يحقق المصالح المشتركة بين 
مختلف األطراف.

النقابــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  قــام  وقــد 
العمالية لشــركة ألبا بتقديم هدية تذكارية 
لوزيــر العمــل والتنميــة االجتماعيــة تعبيرًا 
عــن تقدير النقابة لدوره في إنجاح الحوار 
االجتماعــي وتطويــر أداء العمــل النقابــي 

في البحرين.

من اللقاء

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

المنامة - هيئة الكهرباء والماء

والمــاء  الكهربــاء  وزيــر  اســتقبل 
مديــر  بمكتبــه  ميــرزا  عبدالحســين 
 Ernst الخدمات االستشــارية بشــركة
Young & للتدقيــق الداخلي ســليمان 
عجــاوي، حيــث قــدم عرضــًا عــن آخر 
مســتجدات أعمال الرقابــة والتدقيق 
الداخلــي على قطــاع الكهرباء والماء 
تعزيــز  وآليــات  الماضيــة  للفتــرة 
الرقابــة الداخلية بما يشــمل الحوكمة 
المؤسســية. وفــي هــذا الصــدد أشــاد 
 Ernst الدكتــور ميــرزا بجهــود شــركة
فيمــا  العريقــة  وخبرتهــم   & Young

يقومــون بــه مــن خدمــات فــي مجال 
بمــا يضمــن ســير  الداخلــي  التدقيــق 
العمــل بشــكل صحيــح اداريــًا وماليــًا، 
وأعطــى توجيهاتــه لتنفيــذ عــدد مــن 
التوصيــات خــال المرحلــة القادمــة، 
ومــن جانبــه عّبــر عجاوي عــن خالص 
للوزيــر علــى دعمــه  شــكره وتقديــره 
ومتابعته المستمرة آخذًا في االعتبار 
توجيهاتــه لــكل مــا مــن شــأنه تطويــر 

جوانب أعمال الرقابة الداخلية. 
حضر اللقــاء رئيس التدقيق الداخلي 

بهيئة الكهرباء والماء فؤاد زينل.

تعزيز الرقابة الداخلية على قطاع الكهرباء

مجلس الشورى

Û  ،يتقاســم البحرينيــون هــذه األيــام، ، فرحــة شــعبية رائعة
بمناســبة اختيــار )مجــد الوطــن( صاحــب الســمو الملكــي 
األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، 
الصحــة  منظمــة  مــن  عالمــي،  كقائــد  ورعــاه  حفظــه هللا 
العالميــة، وهــو المســمى المســتحق لســموه، نظيــر كل مــا 

قدمه لهذا الوطن.
Û  المكاتبــات يقــرأ  ومــن  قــرب،  عــن  ســموه  يعــرف  ومــن 

الوطنيــة، والتاريخيــة لتأســيس الدولــة الحديثــة، والتــي 
وقــف بهــا جنبــًا إلــى جنــب، مــع شــقيقه الراحــل الشــيخ 
عيســى بــن ســلمان آل خليفــة، طيــب هللا ثــراه، بمراحــل 
ببناء صعبة، تشــوبها التحديات والعراقيل، ســيعي جيدًا، 
حجم التضحيات التي وهبها من وقته، وصحته، وريعان 
شــبابه، ليبني هذا الوطن، على أســس حديثة، بما فيه من 

وخير وصاح للمواطن والمقيم.
Û  ولقــد أكــدت حكومــة البحريــن ونجحــت فــي عهد ســموه

الزاهــر، علــى عــدد مــن األســس اإلســتراتيجية  لتطويــر 
القطــاع الصحــي، منهــا التوســع فــي أقامــة المستشــفيات 
والمنشــآت الصحية، االرتقاء بالكــوادر الطبية التمريضية 
البحرينيــة، بتخريــج كفــاءات قــادرة علــى الجديــد مــن 
التكنولوجيــا الحديثة، والعمل على توفير أفضل وأحدث 

األجهزة الطبية في القطاع الطبي.
Û  هنالك أيضًا، التوسع الناجح في إقامة المشروعات الطبية

والصحية واستقطاب االستثمارات في هذا المجال، العمل 
على اســتدامة الخدمات الصحية عبر توفير المخصصات 
الماليــة الازمة وزيادتهــا، تعزيز جودة الخدمات الصحية 
وكفاءتها، العمل على أن يحظى المواطن بالعاج المتطور 
لكافة األمراض المزمنة المســتعصية، واألهم من ذلك كله 
االســتماع إلــى آراء المواطنيــن وماحظاتهــم فيمــا يقدم 
إليهم من خدمات صحية، وأخذها بعين االعتبار، وهو ما 

يؤكده سموه الكريم دائمًا.
Û  لهذه الجهود المباركة كلها، والتي تخطت حاجز الخمسين

عامــًا، ُيكــرم ســمو  رئيــس الــوزراء الموقــر فــي العشــرين 
مــن هذا الشــهر، بســابقة هــي األولى من نوعهــا في تاريخ 
منظمــة الصحــة العالمية، بحدث رفيع ســيحضره رؤســاء 
األعضــاء  الــدول  مــن  صحــة،  ووزراء  وحكومــات  دول 
فــي المنظمــة، والبالــغ عددهــا 194 دولــة، فهنيئــًا للبحرين 
ولشعبها بسمو رئيس الوزراء، قائدًا، ومعلمًا، وأبًا للجميع.

األمير خليفة بن 
سلمان والتتويج 

الُمرتقب

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

برنامج لمنح التراخيص لمشغلي المعدات الثقيلة
ــل ــم ع ــن  ــ عـ ــن  ــيـ ــثـ ــاحـ بـ بـــيـــنـــهـــم  ــا  ــ ــن ــ ــواط ــ م  20 ــب  ــ ــدريـ ــ تـ

تبــدأ وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة في منتصف شــهر يونيــو المقبل فــي تنفيذ برنامج 
تدريبــي لمنــح التراخيــص لمشــغلي المعــدات الثقيلــة، وذلــك بالتعــاون مــع المعهــد الوطنــي 
للتدريب الصناعي وAGORA لخدمات التدريب وشركة سيرين ناس، وبتمويل من صندوق 

العمل )تمكين(.

مــن  عــدد  تدريــب  إلــى  البرنامــج  ويهــدف 
المواطنيــن الباحثيــن عــن عمــل وتوظيفهــم 
فور االنتهاء من اجتيازهم الدورة التدريبية، 
والتــي من المقرر أن تســتغرق أربعة أســابيع، 
بالمهــارات  المتدربيــن  تزويــد  خالهــا  يتــم 
مشــغل  ترخيــص  علــى  للحصــول  المطلوبــة 

معدات ثقيلة.  
وقــال مديــر إدارة التدريــب وتطويــر القــوى 
العاملــة بــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة 
يعتبــر  البرنامــج  هــذا  إن  العلــوي،  عصــام  

منــح  مجــال  فــي  للــوزارة  األولــى  التجربــة 
Pi� )التراخيــص المتعلقــة بالمعــدات الثقيلــة 

lot(، الفتــًا إلى أنه ســيتم فــي المرحلة األولى 
تدريــب 20 مواطنــًا بينهــم باحثــون عن عمل 
ســيتم توظيفهــم بعــد االنتهــاء مــن التدريــب 
مباشــرة، إضافــة إلــى آخريــن ممــن هــم علــى 
رأس عملهــم فــي إطــار مبــادرات الــوزارة في 
مجــال تنميــة الكــوادر الوطنيــة العاملــة فــي 

القطاع الخاص.
وأشــار العلــوي إلــى أنــه ســيتم اخضــاع مــن 

يتــم اختيــاره فــي البرنامج الختبــار قبل بدء 
التدريب، وتســتغرق مدة التدريب نحو شــهر 
يحصــل بعدهــا المتــدرب اجتيــاز المتدربيــن 
البرنامــج بنجــاح علــى رخصــة مزاولــة مهنــة 
رفــع المعــدات الثقيلــة التــي ســتمنحها وزارة 

مــع  بالتعــاون  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل 
هــذه  ان  مؤكــدًا  معتمــدة،  دوليــة  جهــات 
الدفعة األولى ســتلحقها الحقًا دفعات تأهيل 
المواطنيــن الراغبيــن فــي االســتفادة من هذا 

البرنامج تمهيدًا إلدماجهم في سوق العمل.

من االجتماع

مدينة عيسى - وزارة العمل والتنمية االجتماعية

توحيد الكلمة ونبذ الفرقة واالنقسام والطائفية
ـــادة ـــف القي ـــوف خل ـــب الوق ـــتثنائية تتطل ـــروف االس ـــورى”: الظ ـــة الش “خارجي

القضيبية - مجلس الشورى

الرفاع - بلدية المنطقة الجنوبية

قامــت بلدية المنطقــة الجنوبية بتزيين 
الليليــة،  باإلنــارة  الرئيســية  الشــوارع 

الســنوية  عادتهــا  علــى  جريــًا  وذلــك 
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

الســاعة  دوار  الزينــة  أعمــال  وشــملت 

وزواياه، وبوابة مدينة عيسى، بتركيب 
10 عبــارات مضيئة وأخرى كبيرة تهنئ 

بقدوم الشهر الفضيل.

فــي  الخيــر  جامــع  خطيــب  قــال 
“بــأن  الجــودر  صــاح  قالــي 
والوطنيــة  الدينيــة  المســؤولية 
تحتم علينا الوقوف مع والة األمر، 
وااللتــزام بالتعليمات الصادرة من 
الجهــات الرســمية، وعدم الخروج 
عــن الثوابت الوطنيــة، أو محاولة 
إثارة الفتن أو شــق الصف. فاتقوا 
أوجــب  مــا  وأدوا  هللا،  عبــاد  هللا 
هللا عليكــم مــن حقوقــه وحقــوق 
إخوانكم، واحذروا من اإلشــاعات 
وتعاونــوا  وتكاتفــوا  واألراجيــف، 

وال تعاونوا على إثم”.
بــأن  جميعــًا  “لنعلــم  واضــاف 
المنطقــة اليــوم تشــهد حالــة مــن 
والجميــع  العســكري،  التصعيــد 
يعلم أن ذلك كله بســبب السياسة 
كانــت  وقــد  العميــاء،  اإليرانيــة 

اإليرانيــة  للحكومــة  التحذيــرات 
الشــئون  فــي  التدخــل  بعــدم 
الداخليــة لــدول المنطقــة أو دعــم 
أو  اإلرهابيــة  الجماعــات  وإيــواء 
الباســتية،  الصواريــخ  إطــاق 
ولكنهــا اســتمرت فــي )السياســات 

التخريــب  بتبنــي  الامســؤولة 
المخاطــر  وجعلــت  واإلرهــاب، 
لزعزعــة  المنطقــة  بــدول  تترصــد 
واســتهداف  واالســتقرار،  األمــن 

بعض الدول(”.

وفي موضوع آخر، قال الجودر  «
ان “الصدقة تطفئ غضب 

الرب كما يطفئ الماء النار، 
والصدقة أجرها ُمضاعف 

وثوابها عظيم، في الصدقة 
دفع للباليا والمصائب 

واألمراض”.

صور متنوعة للزينة التي قامت بتركيبها بلدية المنطقة الجنوبية في الشوارع الرئيسة

صالح الجودر

بلدية “الجنوبية” تزين الشوارع الرئيسة المسؤولية الدينية تحتم الوقوف مع والة األمر
محرر الشؤون المحلية

الجودر: عدم 
الخروج عن 

الثوابت الوطنية



عقد برنامج أفضل الممارســات الحكومية التابع لديوان صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء ورشــة عمل الســتعراض نماذج 3 ممارســات وتجارب 
قامــت بهــا وزارات الداخليــة، والمواصــالت، واإلعــالم لتعزيز مســتويات جودة العمل الحكومي مــن خالل محاور وأهداف البرنامج، وذلك برئاســة 

وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع  وبحضور الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة.

أفضــل  برنامــج  أن  المطــوع  الوزيــر  وأكــد 
تحقيــق  إلــي  يهــدف  الحكوميــة  الممارســات 
اإلبــداع والتميــز في العمــل الحكومي من خالل 
استعراض أنجح الممارسات الحكومية وقياس 
مــدى تأثيرهــا علي تطوير آليــات العمل في ظل 
وحدة التطلعات التنموية التي تشهدها المملكة 
ضــرورة  علــى  مشــددًا  المجــاالت،  كافــة  فــي 
االســتفادة مــن ال 25 ممارســة التــي قدمت من 
الجهــات الحكوميــة والعمــل علــي تنميتهــا بمــا 

يكسبها اإلبداع واالبتكار.
والتعــاون  الجماعــي  العمــل  روح  إن  وقــال 
أســاس  الحكوميــة  المؤسســات  بيــن  البنــاء 
النجــاح والريــادة وهــي ثقافــة تعززهــا حكومــة 
مملكــة البحرين برئاســة صاحب الســمو الملكي 
رئيــس  خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر 
فــي  ترســيخها  علــي  وتعمــل  الموقــر،  الــوزراء 
الحكوميــة،  والمؤسســات  القطاعــات  مختلــف 
مشــيدًا بالممارســات التــي اســتعرضتها الجهات 
بمــا  وآلياتهــا  قدراتهــا  لتطويــر  الحكوميــة 
يحقــق التميــز والريــادة في مختلــف القطاعات 

الحكومية.
وشــدد المطــوع علــى أن البرنامــج يحقــق رؤى 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  رئيــس  وتوجيهــات 

خليفــة  آل  ســلمان  بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي 
لتحفيــز الجهــات الحكوميــة علــى تقديم أفضل 
مســتويات األداء واإلبــداع بمــا يخــدم أهــداف 
المملكة في النهوض بمختلف القطاعات السيما 
إلــى تحقيــق  االقتصاديــة والتنمويــة ووصــوالً 

التنمية المستدامة.
وأوضــح أن الورشــة تمثل فرصــة مواتية وآلية 
ضروريــة لطــرح وتبــادل األفــكار بيــن الجهــات 
الحكوميــة المختلفــة وبحــث ومناقشــة تطبيق 
أفضل الممارســات في إطار الجهود التي تبذلها 
حكومــة مملكــة البحرين لالرتقــاء بآليات العمل 
الحكومي بمنتهــى الفعالية واالحترافية حفاظًا 
علــى مــا حققته الحكومــة من تراكمــات تنموية 

نوعية في مختلف مناحي العمل.
بــوزارة  الجنائيــة  األدلــة  إدارة  واســتعرضت، 
الداخليــة مبادرتهــا فــي ورشــة العمــل لبرنامــج 
أفضــل الممارســات الحكومية مــن خالل تفعيل 
مختلــف  فــي  المعرفــة  إدارة  ومبــادئ  اســس 
فــي  يســهم  ممــا  والفنيــة  العلميــة  تخصصاتهــا 
تعزيــز العمــل األمنــي لخفض معــدالت الجريمة 
ويضمــن اســتمرارية التميز في األداء الشــرطي 
وفــق مبــادئ ومعاييــر حقــوق االنســان لتحقيق 

أهداف التنمية المستدامة.

واألدلــة  للمباحــث  العامــة  اإلدارة  وأظهــرت 
الجنائيــة مــن خــالل العــرض تجربتهــا المتميزة 
العلميــة  منظومتهــا  وتحســين  تطويــر  فــي 
والتقنيــة كأفضل الرؤى التي مكنتها وســتمكنها 
مــن أن تكــون حصانــة أمنيــة فعالــة فــي مملكــة 
البحريــن حيــث اســتطاعت أن تنهــض بدورهــا 
األمني والخدمي بكفاءة عالية من خالل تعزيز 
وتطويــر البنيــة اللوجســتية فــي نطــاق العلــوم 
الجنائيــة لرفــع كفــاءة وأداء الخدمــات العلميــة 
للجهــات  رئيســي  داعــم  باعتبارهــا  الجنائيــة 
األمنيــة فــي تنميــة العمــل األمني علــى مختلف 

المستويات.
الموانــئ  شــئون  إدارة  تناولــت  جانبهــا،  مــن 
المواصــالت  بــوزارة  البحريــة  والمالحــة 
أهــداف  العمــل  ورشــة  خــالل  واالتصــاالت 
ممارســتها التي استعرضتها تماشــيًا مع برنامج 
أفضل الممارســات الحكومية من خالل تدشين 
اســتبدال  علــي  يعمــل  الــذي  مراســي  نظــام 
ويمنــح  باإللكترونيــة  الورقيــة  المعامــالت 
للمتعاملين مع الوزارة كافة الموافقات آليا على 
مدار الســاعة بما يضمــن أوتوماتيكية إجراءات 
السفن القادمة أو المغادرة لموانئ البحرين دون 
الحاجة للحضور الشــخصي لتقديم المستندات 

المتعلقة بالسفن والبضائع.
األهــداف  تحاكــي  الممارســة  هــذه  أن  وأكــدت 
األمميــة للتنميــة المســتدامة حيــث أن المبــادرة 
االســتغالل  مــن  الموانــئ  مســتخدمي  تســاعد 
األمثل للموارد وتعزز من النمو االقتصادي نظرا 
لســهولة وفاعلية الخدمات التــي تتيحها والتي 
ســتوفر بيئــة عمــل اســتثمارية وجذابــة محققًة 
بذلــك الهــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة وهو 
العمل الالئق ونمو االقتصاد، فضالً عن تحقيقها 
لهــدف “العمــل المناخــي” مــن خالل توفيــر أكثر 
مــن 3200 حركــة مركبــة ســنويا أي مــا يعــادل 
32 طنــا مــن ثانــي أكســيد الكربــون تنجــم عــن 
المركبات التي تعمل على إنهاء كافة المعامالت 
المتعلقــة بالســفن ســوف يتم توقيفهــا في حال 

تحويل اإلجراءات إلى الخدمة اإللكترونية.

وقدمــت وزارة شــؤون اإلعــالم عرضــًا موجــزًا 
لمشروع عربة النقل اإلذاعي الخارجي باعتباره 
نموذجــًا ألفضل ممارســات العمــل االعالمي في 
المنطقــة، الفتــًة أنهــا حرصــت علــي دعم خطط 
لتحقيــق  ســعيًا  اإلعــالم  مجــال  فــي  التطويــر 
أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــالل الدفــع 
بكافــة  مجهــزة  إذاعــي  خارجــي  نقــل  بمركبــة 
أجهزة وأنظمة اإلنتاج والبث لتغطية الفعاليات 

الخارجية.
وقالــت إن عربــة النقــل اإلذاعي هــي األولى من 
نوعهــا فــي المنطقــة واألولــى عالميــًا مــن حيث 
المواصفــات وتحتــوي علــي اســتوديو صوتــي 
متكامــل مــع غرفــة تحكم اثــاث تقنــي وتكييف 
هــواء مناســب مع أحدث المعــدات التكنولوجيا 
الالزمــة للبــث اإلذاعي فضالً عن تمكنها من نقل 

إشــارة الصــوت والصــورة عبــر اســتخدام نظام” 
ال ip “مباشــرة مــن عربــة النقــل الخارجــي إلــى 
غرفــة التحكــم المركزيــة، وكذلــك قدرتهــا علــى 

العمل في الظروف المدارية وشبه المدارية.
وأشــارت الــوزارة إلــي أن مبادرتهــا تعمــل علــي 
خاصــة  المســتدامة  التنميــة  أهــداف  تحقيــق 
“الصناعــة  وهــو  التاســع  بالهــدف  المتعلقــة 
واالبتــكار والهيــاكل األساســية “حيــث أن عربــة 
النقــل اإلذاعــي تــم اختيارهــا كأفضــل مشــروع 
ابتــكاري للعــام 2018، إلــى جانــب قــدرة العربــة 
الــدور  وهــو  والتثقيــف  التوعيــة  نشــر  علــى 
االساســي لــوزارة شــئون اإلعالم بمــا يصب في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

برنامج أفضل الممارسات الحكومية التابع لديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء يعقد ورشة عمل

المنامة - بنا

تحفيز الجهات الحكومية على تقديم أفضل مستويات األداء واإلبداع
الحكومــي العمــل  لتعزيــز  المتميــزة  النمــاذج  الســتعراض  ورشــة  يعقــد  الممارســات”  “أفضــل 

المنامة - هيئة الثقافة واآلثار إحياء القرقاعون تأكيد للهوية الوطنية

انطلقــت مســاء أمــس مــن متحــف موقع قلعــة البحرين أولــى فعاليات االحتفــاء بمناســبة “القرقاعــون”، والتي تنظمها هيئــة البحرين 
للثقافــة واآلثــار.  وتقــام احتفــاالت “القرقاعون” هذا العام على مدار 3 ليــال متتالية وفي مواقع ثقافية مختلفة حول المملكة، تأكيدًا 

من الهيئة على أهمية إحياء واحدة من أهم الموروثات الشعبية المرتبطة بشهر رمضان المبارك.

وتجمــع األطفــال مع عائالتهم في الســاحة 
قلعــة  موقــع  لمتحــف  المقابلــة  األماميــة 
البحريــن، حيث ارتدى المشــاركون الصغار 
األزيــاء التقليديــة المصممــة خصيصًا لهذه 
المناســبة حامليــن أكياســًا ملونــة ومطــرزة 
من أجل جمع حلويات القرقاعون. وأقيمت 
كذلــك مســابقات متنوعــة لألطفــال وســط 
لألهازيــج  وترديــد  الجمهــور  مــن  تفاعــل 
واألغانــي الشــعبية، وهــو مــا عــزز األجــواء 

الرمضانية التي تصاحب هذه المناسبة.
وتتواصل احتفاالت هيئة الثقافة بمناســبة 
“القرقاعون” اليوم )السبت( في قلب مدينة 

المنامة، وبالتحديد في باب البحرين.
أّمــا ختــام احتفــاالت الهيئة بهذه المناســبة 
بمنتــزه   ”244 “ســتوديو  فــي  فســتكون 

ومحميــة دوحــة عــراد األحــد المقبل حيث 
ســيكون األطفــال علــى موعــد مــع فقــرات 
متعــددة كنشــاط ســرد القصــص لألطفــال، 
فعاليــات  مــن  وغيرهــا  عمــل  وورشــة 

مصاحبة. 
ونوهــت الهيئــة إلــى أن التســجيل مطلوب 
بشــكل مســبق للمشــاركة في هــذه الفعالية 
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مهرجــان  الشــمالية  المحافظــة  أقامــت 
النصــف  ليلــة  بمناســبة  الســنوي  القرقاعــون 
مــن رمضان فــي مجمع الكونتــري مول تحت 
رعايــة المحافــظ علــي العصفــور، وذلــك فــي 
حفــل بهيج شــهد إقبــاال كبيرا مــن المواطنين 

والمقيمين.
وأكــد المحافــظ أن المحافظــة تحــرص علــى 
إقامة هذه المناســبة ســنويا لتحي من خاللها 
موروثا شــعبيا وتراثيا، نحــرص على الحفاظ 
عليــه ونقلــه والتعريــف بــه لألجيــال القادمــة 
مــن المواطنيــن مــن خــالل هــذه االحتفاليــة 

السنوية،
وبيــن أن مهرجــان القرقاعــون الســنوي يأتــي 
ضمن الفعاليات التي ترسخ رسالة المحافظة 
وأهدافها في الحفاظ على الموروث الشــعبي 
طياتــه  فــي  يحمــل  الــذي  األصيــل  والتــراث 
أهدافــا وطنيــة واجتماعيــة وثقافيــة تحقــق 
رؤيــة ورســالة المحافظــة فــي نقــل الصــورة 

الحضاريــة العريقة للمجتمــع البحريني قديما 
وحاضــرا مــن خالل هذه الموروثات الشــعبية 

الجميلة.
الفقــرات  مــن  العديــد  االحتفــال،  وشــمل 
الشعبية والتراثية الممتعة والتي تفاعل معها 
الجمهــور مــن األطفــال والكبــار باإلضافة إلى 
مسابقات وتوزيع الهدايا وحالوة القرقاعون، 
وكــرم المحافــظ، الجهــات الداعمــة للفعاليــة 
الرئيــس  علــي  يوســف  احمــد  الوجيــه  وهــم 

التنفيــذي لمجموعــة الضاحيــة، وإدارة مجمع 
والديــري  الســاتر  وأســواق  مــول  الكونتــري 
الجهــات  إلــى  باإلضافــة  والســياحة،  للســفر 
المتعاونة وهي شــعبة شرطة خدمة المجتمع 
بمديرية شرطة المحافظة الشمالية، وجمعية 
ابوصيبــع الخيريــة ولجنتهــا النســائية ومركز 
شــباب ابوصيبع، معبرا لهم عن خالص شــكره 
وعرفانــه لمــا قدمــوه مــن جهــود فــي ســبيل 

نجاح المهرجان.

جانب من الفعاليات

الجمهور تفاعل  وســط  لألطفال  متنوعة  مسابقات  األصيل ــراث  ــت وال ــوروث  ــم ال على  الحفاظ  الشمالية:  محافظ 

“الثقافة” تحتفي بـ “القرقاعون” 3 لياٍل إحياء القرقاعون تأكيد للهوية الوطنية

محافظ الشمالية يرعى مهرجان القرقاعون السنوي في مجمع الكونتري مول
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المنامة - وزارة الداخلية

تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية وحرصه على توفير كل أشكال الرعاية الشاملة لمنتسبي وزارة الداخلية وأسرهم، وكذلك 
دعمه المستمر ألسر شهداء الواجب تقديرا لتضحياتهم في سبيل الوطن، أقام نادي ضباط األمن العام “الغبقة” الرمضانية 
لعضــوات النــادي وأســرهن وبمشــاركة عــدد مــن زوجــات وبنات شــهداء الواجب، وذلك في جــو اجتماعي ترفيهــي بالصالة 

الرياضية.

نــادي  مديــر  أشــاد  المناســبة،  وبهــذه 
جاســم  الرائــد  العــام  األمــن  ضبــاط 
الالمحــدود  بالدعــم  جاســم  حســن 
وزيــر  مــن  المســتمرة  والتوجيهــات 
الداخليــة بإقامــة البرامــج واألنشــطة 
الثقافية واالجتماعية والدينية خالل 
الشــهر الفضيــل ألعضــاء النــادي فــي 
جــو اجتماعي ودي مميز والعمل على 
أن يكــون النــادي الوجهــة الترفيهيــة 
خــالل  وعوائلهــم  ألعضائــه  األولــى 

الشهر الفضيل.
الغبقــة، مســابقات  وتضمنــت فعاليــة 
وثقافيــة  دينيــة  وأســئلة  وجوائــز 
متنوعــة،  مجــاالت  وفــي  وتاريخيــة 

اإلعالميــة  ألقتهــا  شــعرية  وفقــرة 
سبيكة الشــحي، واشتمل الحفل على 
الشــعبية  الضيافــة والمأكــوالت  ركــن 

وركــن الخــط العربــي وبوفيــه منــوع 
البحرينيــة  المأكــوالت  أشــهى  مــن 

الرمضانية.

نادي ضباط األمن العام ينظم “الغبقة” الرمضانية لعضوات النادي وأسرهن

ــة زوجــــــات وبـــنـــات شـــهـــداء الـــواجـــب ــارك ــش ــم ب

“الضباط” يقيم “الغبقة” النسائية

المنامة - وزارة الصحة

نّظم قسم تدريب األسنان بوزارة الصحة لقاًء مفتوًحا مع األطباء الخريجين الحاصلين على شهادة الزمالة وعضوية 
الكليــة الملكيــة بأدبنــرا، تنفيــًذا لتوجيهات ورغبة وكيل الــوزارة وليد المانع، بحضور القائــم بتصريف أعمال التدريب 

ابتسام فخرو، ورئيس البرامج التدريبية لطب األسنان منيرة السبيعي، وذلك في مركز حالة بو ماهر الصحي.

 وفــي اللقــاء، رّحــب المانــع باألطبــاء 
التهنئــة  لهــم  وقــّدم  الخريجيــن 
بحصولهــم علــى المؤهــل وشــّد علــى 

أيديهم واستمع لهم ولمقترحاتهم. 
دعــم  بأهميــة  الوكيــل  ونــّوه 
التدريبيــة  البرنامــج  واســتمرارية 
فــي مجال طــب األســنان ودوره في 
رفــع كفــاءة الخدمــات المقدمــة، كمــا 
أكــد ضــرورة الســعي والمثابــرة فــي 
خلــق برامــج جديدة لها مــردود على 
الكفــاءات المنتســبة لــوزارة الصحــة 
والمقيميــن  المواطنيــن  وتخــدم 
الصحيــة  الخدمــات  أفضــل  بتقديــم 

لهم.
وجــرى خالل اللقاء عــرض تصويري 

لبعــض األنشــطة والفعاليات الخاصة 
بالبرنامج التدريبي يتضح من خالله 

التّدرج الذي حصل للبرنامج وكيفية 
وصوله إلى أعلى المستويات.

لقطة تذكارية مع خريجي طب األسنان

ــردود عــلــى الــكــفــاءات ــ ــدة لــهــا م ــدي ــج ج ــرام خــلــق ب

المانع يعقد لقاًء مفتوًحا مع خريجي األسنان



6 سنوات لشاب سرق هاتفين وزور مستندات
الطبيـــب النفســـي أكـــد أنـــه مدمـــن مخـــدرات وعـــاش ظروفـــا أســـرية ســـيئة

سجنت المحكمة الكبرى الجنائية األولى شابا “18 عاما” دانته بـ8 وقائع مجرمة قانونا منها السرقة واالستيالء على هاتفين نقالين في إحداهما استعمل بطاقة 
هوية شــخص آخر بعدما زّور اســتمارات شــركة اتصاالت، وســرقة ســيارة مؤجرة؛ وذلك لمدة 5 ســنوات عن التهم من أوال وحتى خامســا وثامنا، وبحبســه لمدة 

سنة واحدة عن التهمة السادسة وتغريمه مبلغ 50 دينارا عن التهمة السابعة.

النفســي  الطبيــب  تقريــر  فــي  وورد 
عليــه  والمعــروض  بالمتهــم،  الخــاص 
لبيــان عمــا إذا كان المتهم مســؤوال عن 
تصرفاته من عدمه، بأن الشــاب مدمن 
ظروفــا  عــاش  وقــد  المخــدرة  للمــواد 
أســرية ســيئة أثــرت علــى تصرفاته، إذ 
كان يتابع لدى مستشفى الطب النفسي 
منذ العام 2006 بوحدة األطفال إال أنه 
لم يكن منتظما ولم يكن متعاونا خالل 

الكشف الطبي عليه.
وأكــد الطبيب النفســي علــى أن المتهم 
فــي الفتــرة الحاليــة ال يعانــي مــن أيــة 
اضطرابات، كما أنه يستعمل المؤثرات 

العقلية.
وتتحصــل وقائع القضية فــي أن مركز 
شــرطة الخميــس كان قــد تلقــى بالغــا 
لبيــع  محــل  فــي  العامليــن  أحــد  مــن 
وشــراء الهواتــف النقالــة، والــذي أفــاد 
أنــه وأثنــاء تواجــده فــي المحــل حضر 
لــه شــاب بحرينــي ومعــه هاتــف نقــال 
يرغــب في بيعــه، وكان يحمل بحوزته 
فاتورة شراء الهاتف من أحد المحالت 

المعروفــة بأحــد المجمعــات التجاريــة، 
وكان واضحــا أن الفاتورة الصادرة من 

إحدى شركات االتصاالت صحيحة.
وأضاف أنه اشــترى الهاتــف النقال من 
للمحــل  مغادرتــه  وبعــد  لكــن  الشــاب، 
اتضــح لــه أن هاتفــا نقــاال جديــدا قــد 
اختفــى فــي نفــس التوقيت الــذي كان 

أن  لــه  وثبــت  المتهــم،  فيــه  يتواجــد 
الشــاب نفسه قد اســتغل وقت توفيره 
لألموال قيمة الهاتف الذي باعه للمحل 

في سرقة الهاتف اآلخر.
صــورة  الشــرطة  أفــراد  عــرض  وعنــد 
الشخص المكتوب اسمه على الفاتورة 
المحــل  عامــل  أكــد  الهاتــف،  األصليــة 

أن الشــخص الــذي حضــر إليــه يختلف 
شــكله عن صاحب الصــورة المعروضة 
عليــه والــذي تمكن مــن ســرقة هاتفهم 
النقال، ما يعني أن الهاتف الذي اشتراه 

قد يكون مسروقا هو اآلخر.
وباســتدعاء صاحــب فاتــورة الشــراء، 
تــم إطالعــه على وقائــع الجريمــة، أكد 
ألفــراد الشــرطة أنــه قبــل أيام بســيطة 
مــن الواقعــة المحقــق بشــأنها اكتشــف 
مــن  بهــا  ومــا  نقــوده  حافظــة  ســرقة 
بطاقــات هوية، مؤكدا أن الذي ســرقها 
كان هــو المتهــم ذاتــه، إذ أنــه شــاهده 
بالقــرب من ســياراته، وبعدها مباشــرة 
تبيــن لــه أن محفظــة نقــوده قــد تمــت 

سرقتها.
لذا فقد تم إجراء المزيد من التحريات 
حول المتهم، والذي اتضح أنه من ذوي 
األســبقيات بمجــال الســرقة، وموقوف 
قــد  المتهــم  أن  الشــرطة، وتبيــن  لــدى 
اســتخدم بطاقــة هويــة المجنــي عليــه 
الثانــي فــي شــراء الهاتــف الــذي باعــه 
للمحــل، مســتخدما البطاقــة االئتمانية 
الخاصــة بالمجني عليه الثاني، وبعدها 
فــي  آخــر  محــل  إلــى  توجــه  مباشــرة 
منطقــة الخميس لبيع وشــراء الهواتف 
النقالة، وأثناء إتمام عملية البيع ســرق 
هاتفــا آخــرا مــن المحــل المجنــي عليــه 

األول.
مــن  المتهــم  ســير  حركــة  تتبــع  فتــم 
قبــل أفــراد الشــرطة، والــذي تبيــن أنــه 
دون  آخــر  شــخص  ســيارة  يســتخدم 
مــن  مســتأجرة  وأنهــا  خاصــة  علمــه، 

مكتب لتأجير السيارات.
وبالقبــض علــى المتهــم أنكــر مــا نســب 
إليــه مــن اتهامــات، وقــال إنــه صديــق 
للمجنــي عليــه الثانــي، وأن األخيــر هو 
نقــال  هاتــف  شــراء  بنيتــه  أبلغــه  مــن 
أنــه  علــى  أخــرى، مؤكــدا  مــرة  وبيعــه 
ذهب برفقته في ســيارة شــخص ثالث 

لشراء ذلك الهاتف النقال.

تنظــر المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولى فــي قضية تزويــر لبطاقــات الهوية ورخص 
ثــم بيعهــا خــردة  بهــدف اســتئجار ســيارات  الســياقة، ارتكبهــا متهميــن آســيويين، 
وأرجــأت  وكمبيوتــر،  بالســتيكية  بطاقــات  طابعــة  للجريمــة  وأدواتهــم  “ســكراب”، 
محاكمتهمــا حتــى جلســة 26 مايــو الجــاري؛ وذلــك لإلطالع والــرد من قبــل وكيل كل 

منهم، وأمرت باستمرار حبسهما لحين الجلسة القادمة.

وتشــير التفاصيل إلى ورود بالغ للشرطة 
من قبل آسيوي من جنسيتهما، والذي قرر 
فيه أنه كان قد اشــترى ســيارة “ســكراب” 
دينــارا،   750 بقيمــة  األول  المتهــم  مــن 
لكنــه عندمــا تحقــق عــن ســجل المركبــة 
فــي نظــام اإلدارة العامــة للمــرور اتضــح 
عــدم وجــود ســيارة بهــذا الرقــم، فحــاول 
االتصال بالمتهم األول وطلب منه إرجاع 
المبلــغ وتســليمه الســيارة المباعــة وورقة 
المبايعة، وفي الموعد المتفق عليه بينهما 
مســتند  علــى  واســتولى  المذكــور  حضــر 

المبايعة وهرب من المكان.
فأجــرى رجــال الشــرطة تحقيقهــم حــول 
المركبــة، والتــي عنــد التحقق مــن بياناتها 
فــي النظــام اإللكترونــي لــوزارة الداخليــة 
تأجيــر  لشــركة  تابعــة  أنهــا  تبيــن  “نجــم” 
ســيارات، ومســجل ضدها بالغ ومطلوبة 
لــدى مركــز شــرطة النبيــه صالــح، إذ أبلــغ 
والــذي  ضدهــا،  التأجيــر  شــركة  موظــف 
قال إن شــخصا آسيويا حضر إليه وسلمه 
الســيارة،  تلــك  واســتأجر  هويــة  بطاقــة 
وباالســتعالم عــن ذلــك الشــخص صاحب 

الهويــة المســلمة للشــركة تبيــن أنــه خارج 
البالد.

ســوى  الشــرطة  أفــراد  مــن  كان  فمــا  لــذا 
البحــث عــن المتهــم األول الــذي بــاع تلــك 
الســيارة، والــذي تــم التوصل إلــى هويته، 
حيث تمكن األخير من تزوير بطاقة هوية 
البــالد واســتأجر  غــادر  آســيوي  لشــخص 
باســمه تلك الســيارة ومن ثم باعها بهوية 

مزورة للمبلغ على أنها “سكراب”.
كمــا علــم الشــرطة أن المتهــم األول مــن 
ذوي األســبقيات بهــذا المجــال ومطلــوب 
فــي أكثــر مــن قضيــة، وتلقــوا معلومــات 
حولــه مفادهــا أنــه متواجد بتلــك اللحظة 
تمكــن  وبالفعــل  المعــارض،  شــارع  فــي 

الشرطة من القبض عليه.
وأثنــاء عمليــة تفتيشــه ذاتيــا تــم العثــور 
بحوزتــه علــى رخصــة قيــادة تحمل اســم 
شــخص آخــر رغــم أن عليهــا صورتــه، كما 

اســم  أنــه بحوزتــه بطاقــة هويــة تحمــل 
شخص ثان وعليها أيضا صورته.

اعتــرف  األول  المتهــم  مــع  وبالتحقيــق 
أنــه حضــر إلــى مملكــة البحرين فــي العام 
2006، وال يعــرف من هــو كفيله وال يملك 
جــواز ســفر أو بطاقــة هويــة، وكان يعمــل 
في الصباغة، لكن مدخوله كان ضعيفا وال 
يكفــي حاجتــه، لــذا فقد اتفق مــع صديقه 
الذي يقيم معه في السكن “المتهم الثاني” 
على تزوير رخص قيادة ألشخاص مقابل 

الحصول على مبالغ مالية.
وبالفعــل اشــتريا طابعــة خاصــة بطباعــة 
البطاقــات البالســتيكية وجهــاز كمبيوتــر 
محمول “البتوب”، واستعمال أحد البرامج 
أنهمــا  مبينــا  التزويــر،  عمليــات  الرتــكاب 
فــي  مــزورة  بطاقــة  اســتخدما  بالفعــل 
استئجار سيارة وبيعها على المجني عليه 

والذي أبلغ ضده الحقا.

بدء محاكمة آسيويين زّورا بطاقات لسرقة السيارات
فأحالتهمــا النيابــة العامــة للمحاكمة علــى اعتبار أنهما فــي غضون العام 

2019، ارتكبا اآلتي:

أوال: المتهم األول: «

1. ارتكب تزويرا في محررات رسمية “بطاقات الهوية” المنسوب  «
صدورها للجهاز المركزي للمعلومات والخاصة بالمجني عليهم 

ورخص القيادة السياقة المنسوب صدورها لإلدارة العامة للمرور 
للمجني عليهم، وذلك بأن اصطنع تلك البطاقات على غرار 

الصحيحة.

2. استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله. «

3. اختلس المركبة المملوكة لشركة تأجير السيارات. «

4. توصل لالستيالء على المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه  «
باستعمال المحرر المزور.

5. ارتكب تزويرا في محرر خاص وهو عقد بيع المركبة. «

ثانيا: المتهم الثاني: اشترك مع المتهم األول في ارتكاب الجرائم  «
المذكورة بالبند أوال.

محكمة

سماع اثنين من شهود اإلثبات بقضية تزوير “الجوازات”
العصابـــة تضـــم 25 متهمـــا عربيـــا وآســـيويا بينهـــم موظفـــون حكوميـــون بـــدول عـــدة

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية األولى محاكمة 25 شــخصا، من عدة جنســيات بينهم موظفين حكوميين وعرب وآســيويين 
وآخرين مقيمين في 3 دول، متهمين بتزوير وثائق جوازات السفر ورخص اإلقامة ومستندات أخرى في عدة دول خليجية 
وأجنبيــة، ويديــر العصابــة متهــم عربــي الجنســية، تمكنــوا مــن جمــع مبالغ ماليــة بادعائهــم المزعــوم بقدرتهم على اســتخراج 
جوازات ســفر بحرينية وصلت إلى 300 ألف دينار، كما تلقوا عبر شــركات الصرافة مبالغ وصل إجماليها إلى 135 ألف دينار، 
حتى جلســة 28 مايو الجاري، وذلك الســتدعاء شــاهد الثبات الثالث وموظف باإلدارة العامة للجنســية والجوازات واإلقامة 

لسماع شهادتهما.

ويتضــح مــن أوراق القضيــة أن المتهــم 
العربــي رئيس العصابــة كان يعمل خالل 
الفتــرة ما بيــن 2012 و2018 على تزوير 
وبيــع تأشــيرات اإلقامــة الخاصــة لعــدة 
دول خليجيــة وأوربية، وتمكن من جمع 
مبالــغ طائلة، كما جنــد لصالحه عددا من 
الموظفيــن الحكومييــن لتســهيل عملــه، 
 20 مبلــغ  لــه  دفــع  المتهميــن  أحــد  وأن 
ألــف دينــار فقــط ليحصــل علــى رخصــة 
مســتثمر، إضافــة لطلــب متهم آخــر مبلغ 

200 ألــف دينار من شــخص عربي ادعى 
الجنســية  اســتخراج  علــى  قدرتــه  لــه 
البحرينيــة مدعيــا امتالكه النفــوذ الالزم 
لذلــك، وأجرى المتهــم العربي العديد من 
العمليــات المالية علــى تلك األموال التي 
اإلجرامــي  نشــاطه  مــن  عليهــا  تحصــل 
بهــدف إخفــاء المصــدر الحقيقــي وغيــر 

المشروع.
قــد  كانــت  الداخليــة  وزارة  أن  يذكــر 
صرحت في وقت سابق أنه وانطالقا من 

حرصهــا على مواصلة إطالع الرأي العام 
وســالمة  بأمــن  المتعلقــة  بالمســتجدات 
المجتمع، وفي إطار مسؤولياتها األمنية 
والنظــام  األمــن  حفــظ  فــي  والقانونيــة 
العــام، وإلحاقــا للبيــان الصــادر بتاريخ 6 
نوفمبــر 2018 والمتضمــن القبــض علــى 
ارتــكاب جرائــم  فــي  خليــة، تخصصــت 
التزويــر والرشــوة وغســل األمــوال، فقد 
أصــدرت وزارة الداخلية بيانا توضيحيا، 
للمباحــث  العامــة  اإلدارة  فيــه  أكــدت 

واألدلــة الجنائيــة أنها أحالــت إلى النيابة 
العامــة، 28 شــخصا بينهــم موظفون في 
جهــات حكومية وينتمي عــدد منهم إلى 
القبــض  تــم  حيــث  مختلفــة،  جنســيات 
عليهم إثر قيامهم بتشكيل خلية، عمدت 
الســفر  وأختــام  جــوازات  تزويــر  إلــى 
وتأشــيرات وإقامــات خاصــة بعــدة دول 
باالســتعانة  وذلــك  وأجنبيــة،  خليجيــة 
بآخريــن يعملون ويقيمون داخل وخارج 
البحرين، بغرض بيعها ألشــخاص، مقابل 
مبالــغ ماليــة طائلة بهدف تســهيل عملية 
انتقالهم بين الدول، حيث تم تزوير عدد 
مــن جــوازات الســفر، وإصدار تأشــيرات 

مزورة.
وأضافــت أنه قد تــم القبض على عناصر 
وتحــري،  بحــث  عمليــات  بعــد  الخليــة 

تمــت بشــكل دقيــق واحترافــي وامتدت 
لتمــدد  نظــرا  بالقصيــرة،  ليســت  لفتــرة 
هــذه الخليــة وتعــدد جنســيات عناصرها 
وعملهــم فــي أكثر من دولــة، كما تم جمع 
المعلومات وتأكيدها ودراستها جيدا من 
زوايــا متعددة وربط خيــوط القضية مع 
بعضها والوصول إلى استدالالت محددة 
ودقيقــة، قادت إلى تحديد هوية عناصر 
كان  حيــث  عليهــم،  والقبــض  الخليــة 
المقبــوض عليــه الرئيســي يتحرك بجواز 
مختلــف  وباســم  خليجيــة  دولــة  ســفر 
إلى أن تم الكشــف عن اســمه وجنســيته 
الحقيقيــة والقبــض عليــه، فيمــا يجــري 
حاليــا متابعة العناصر األخرى الموجودة 
خارج البحرين ومواصلة عمليات البحث 
والتحــري للكشــف عــن بقيــة المتورطين 

في ارتكاب هذه الجرائم.
وأكــدت اإلدارة العامــة للمباحــث واألدلة 
الجنائيــة أنــه تم اتخاذ كافــة اإلجراءات 
مــن  المضبوطــات  وتحريــز  القانونيــة 
جوازات ســفر وتأشيرات وأختام مزورة 
وإحالــة القضيــة إلى النيابــة العامة التي 

تولت التحقيق. 
كمــا عبرت وزارة الداخليــة عن اعتزازها 
وتقديرهــا للتفاعــل اإليجابــي مــن قبــل 
الصحافــة الوطنيــة وكتــاب الرأي بشــأن 
هــذه القضية، وتقديرهم للجهود األمنية 
المبذولــة فــي القبــض علــى عناصــر هذه 
أشــادت  كمــا  الخطــورة،  بالغــة  الخليــة 
بوعــي المجتمــع البحريني وحرصه على 
االلتزام بالقانون وإتباع اإلجراءات التي 

تقتضيها السالمة العامة.

الرفاع - بلدية الجنوبية

كســبت بلديــة المنطقــة الجنوبيــة قضيــة ضــد إحــدى شــركات 
اإلعــالن بعد أن أصــدرت المحكمة الكبرى المدنية الثانية حكمًا 
لصالحهــا بإلــزام الشــركة بتســديد مبلــغ 265 ألفــا و650 دينــارا، 
قيمــة االنتفــاع بمواقــع إعالنية في المحافظــة الجنوبية عبارة 

عن أعمدة إنارة في عدد من الشوارع الرئيسة.

وكانــت الشــركة المذكــورة قــد 
اتفقت مع البلدية على االنتفاع 
بـ184 عمــود اعتبارًا من تاريخ 
 28/2/2017 حتــى   1/6/2015
منتشــرة فــي مواقــع مختلفــة، 
مقابــل مبلــغ بدل انتفــاع قدره 
265 ألــف و650 دينــارا، ولكنها 
لــم تقــم بســداده فــي مخالفــة 

لبنود العقد المبرم معها.
ســداد  عــدم  للمحكمــة  وثبــت 
الشــركة لبــدل االنتفــاع، إذ أنها 
لم تدفع للبلدية إال ما تمسكت 
بــه في الدعــوى المتقابلة منها، 

ولم تقدم ما يثبت ســدادها أي 
جزء من المبلغ المطالبة به.

إلــزام  المحكمــة  رأت  وعليــه، 
الشــركة بســداد المبلغ المذكور 
ومصروفــات  البلديــة  إلــى 

الدعوى األصلية.
المنطقــة  بلديــة  وتهيــب 
احتــرام  بضــرورة  الجنوبيــة 
والقوانيــن  األنظمــة 
البلديــة،  واالشــتراطات 
المبرمــة  بالعقــود  وااللتــزام 
وبنودها، تجنبًا ألي مســائلة أو 

إشكاالت قانونية مستقبالً.

“الجنوبية” تكسب قضية ضد شركة إعالنات
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عباس إبراهيم

محرر الشؤون المحلية

محرر الشؤون المحلية

فأحالته النيابة العامة للمحاكمة على اعتبار انه بتاريخ 2 مايو 2018:

أوال: استعمل بسوء نية بطاقة هوية صحيحة باسم  «
شخص غيره وانتفع بها بغير وجه حق بأن استعمل 

البطاقة وقدمها لشركة اتصاالت وتمكن من 
استخراج هاتف باسم المجني عليه.

ثانيا، استعمل محرر صحيح باسم غيره وانتفع بها  «
بغير حق بأن استعمل رخصة القيادة الخاصة باسم 

المجني عليه وقدمها لمحل لبيع الهواتف وتمكن 
من بيع الهاتف محل الجريمة في البند أوال.

ثالثا: ارتكب تزويرا بمحررات خاصة وهي استمارة  «
شركة االتصاالت بأن انتحل شخصية المجني عليه 

وحرف الحقيقة ومأل بيانات االستمارة باسم المجني 
عليه وأمهرها بإمضاء ونسبه زورا للمجني عليه 

واستعملها على أنها بيانات صحيحة.

رابعا: استعمل المحررات المزورة موضوع البند  «
الثالث مع علمه بتزويرها وقدمها لشركة االتصاالت.

خامسا: توصل إلى االستيالء على الهاتف النقال  «
المبين بالوصف والنوع باألوراق المملوكة للشركة 

المجني عليه وذلك باالستعانة بطرق احتيالية 
موضوع التهم في البنود ثانيا وثالثا ورابعا.

سادسا: سرق الهاتف النقال المبين بالوصف والنوع  «
والمملوك لمحل الهواتف.

سابعا: استعمل السيارة المبينة بالوصف والنوع  «
والمملوكة لشركة تأجيل السيارات دون علم 

صاحبها.

ثامنا: استعمل المال المملوك للمجني عليه  «
المذكور في البند األول.

محكمة



ــل” ــ “األم بـــ  تحتفي  لــلــتــصــويــر”  مــحــمــد  بــن  “حـــمـــدان 

تكريم أصحاب 17 عمال بميداليات التميز

أعتمد مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، 17 عمالً، سيتم تكريم أصحابها بمنحهم “ميداليات التمّيز”، التي تقّدمها الجائزة عن 
الدورة الثامنة “األمل”، تكريمًا لهم على جودة مشاركاتهم في هذه الدورة، باإلضافة إلهدائهم الكتاب السنوي للدورة نفسها، والذي يحوي الصور الفائزة والمرّشحة، باإلضافة 

للصور التي حصل أصحابها على ميداليات التمّيز المذكورة.

وقال األمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، إن “هذه 
الميداليات بمثابة شــهادة تقديٍر لهؤالء المصورين، الذين 
قّدمــوا أعماالً راقية اســتحقت الوصــول للمراحل النهائية 
لــذا قــّرر مجلــس أمنــاء الجائــزة منحهــم  مــن التحكيــم، 
هــذه اإلشــادة المســتحقة بأعمالهــم، كنــوٍع مــن التشــجيع 
واالعتراف بالتنافســية العالية ألعمالهم المشــاِركة، ونحن 
سعداء بحصول خمسة مصورين عرب على هذا التكريم، 
وهــو داللــة على التطــور المســتمر لجدية المصــور العربي 

في التعامل مع التصوير الفوتوغرافي.
وأضــاف بــن ثالــث “رغبًة مــن مجلس أمنــاء الجائزة بمنح 
تــمَّ  المميــزة،  الصــور  المزيــد مــن  لتتويــج  فرصــة أوســع 
انتقــاء  فــي  التحكيــم  عمليــة  ُمخرجــات  علــى  االعتمــاد 
مجموعــة من الصــور الحاصلة على تقييمــاٍت عالية، لتتم 

اإلشادة بها وتكريم أصحابها.
وقــد تــّم اختيــار ثالثــة أعمال عن محــور “األمــل”، وأربعة 
ملفــات عــن محور “ملف مصور”، وثالثة مقاطع من محور 
التصوير الجوي بالفيديو، باإلضافة إلى ســبعة أعمال من 
المحــور “العــام”، منهــا ثالثــة أعمــال ملّونة، وأربعــة أعمال 

باألبيض واألسود.
يذكــر أن الــدورة الثامنــة مــن الجائزة، والتــي كانت تحت 
مت فائزيها في 12 مارس الماضي، في  عنوان “األمل”، كرَّ

الحفل الختامي الذي أقيم في أوبرا دبي.

قطعة فنية

الُمقّدمــة عبــارة عــن قطعــة فنّيــة مصقولــة،  الميداليــات 
مطليــة بالنيــكل، قطرهــا 15 ســنتيمترًا، ُنقــش عليها اســم 
الجائــزة، والميدالية مــن تصميم الفنان اإلماراتي مطر بن 
الحج، وصناعة “توماس فاتوريني” الشــهيرة في المملكة 

المتحدة.

للتواصل: 17111509

إعداد: أسامة الماجد
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أصــدر مشــروع “كلمــة” للترجمــة فــي دائــرة الثقافــة والســياحة - أبوظبي 
للباحــث  والتنويــر”  والتعديــن  الكيميــاء  المــادة:  “حــدود  كتــاب  ترجمــة 
السويدي يلمار فورش، والصادر عن مطبعة جامعة شيكاغو سنة 2015.

يبحــث الكتــاب، الذي ترجمــه إلى اللغة 
وراجعــه  الخطيــب،  تحســين  العربيــة 
الكيفّيــة  فــي  الدكتــور أحمــد خريــس، 
التي ترّســخت بموجبهــا الفكرة المادية 
مــن  األول  النصــف  خــالل  الحديثــة، 
ن كيف أســهم  القــرن الثامن عشــر، فيبيِّ
الخيميائيون والكيميائيون في خطاب 

التنويــر المتعلق بالمادة، وذلك بتعريف 
طبيعّيــة،  بوصفهــا  العناصــر  بعــض 
وتعريف بعضها اآلخر بوصفها مختلفة، 
القيــام  وعبــر  موجــودة.  غيــر  ربمــا  أو 
ــر إبســتيمولوجي  بذلــك، ُرِبــط بيــن تغيُّ
األوروبيــة،  الثقافــة  فــي  جــرى  مهــمٍّ 

وتشكُّل نظام الكيمياء الحديث.

ترجمة كتاب “حدود المادة”

تحتضــن بلدية “يــار” الواقعة على بعد 
العاصمــة  20 كيلومتــرًا جنــوب شــرق 
ألعمــال  معرضــًا  باريــس  الفرنســية 
الفنــان األلماني “ماركيس لوبرتز” الذي 
“يتنفس الرسم” كما يصفه النقاد، ويرى 
يقبــل  ال  شــأن  الرســم  أن  الفنــان  هــذا 
وأن  الوســط،  الحلــول  وال  التنــازالت 
الموضــوع الوحيــد للرســم هــو الرســم. 

أثنــاء   1941 عــام  فــي  “لوبرتــز”  ُولــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة، ووجد نفســه 
فــي مواجهــة بيــن إبداعاتــه والتاريــخ 
مــن جهــة وتاريخ الفن مــن جهة ثانية، 
ويتتبــع معرضــه األخيــر الــذي يحمــل 
عنــوان “الجــرأة علــى الرســم”، مســاره 
منــذ ســتينات القــرن الماضــي وحتــى 

اليوم.

أعلنــت األكاديميــة الســويدية، التــي تمنــح جائــزة نوبــل فــي األدب ، انتخاب 
عضــو جديــد بهــا وذكرت األكاديمية أن الفيلســوفة الســويدية والكاتبة أســا 
ويكفــورس ستشــغل مقعدهــا بداية من يوم 20 ديســمبر المقبــل، لتحل محل 
ســارة دانيــوس، أول امــرأة ترأس األكاديميــة منذ عــام 1786، والتي تركتها 

بداية العام الجاري.

تســعى األكاديميــة إلــى التعافــي 
االنتهــاكات  فضيحــة  بعــد 

واإلســاءات واالدعــاءات 
بخــرق قواعــد تضــارب 

المصالح التي تسببت 
عميــق  صــدع  فــي 

داخل المؤسسة
النقــاب  وكشــف 
الفضيحــة  عــن 
 2017 نوفمبــر  فــي 

فيهــا  تــورط  والتــي 
زوج إحــدى العضــوات 

باألكاديميــة،  الســابقات 
الشــاعرة الســويدية كاترينا 

فروستنسون.

خــط كوفــي مذهــب علــى ورق نــادر يقدر 
عمــره بأكثــر مــن 1000 عــام، كتبــت آيــات 
مصبــوغ  رق  علــى  الكريــم  القــرآن  مــن 
باللــون األزرق النيلــي، يعتقــد أنهــا كتبــت 
فــي مدينــة القيــروان فــي تونــس، حيــث 
اشــتهرت المدينــة بصناعــة هــذا النوع من 
أميــن  العبيدلــي،  انتصــار  تقــول  الرقــوق، 
متحــف الشــارقة للحضارة اإلســالمية: إن 
هــذه الورقة المفردة مــن المصحف يعتقد 

أنهــا كتبــت خــالل القــرن الرابــع الهجــري، 
العاشر الميالدي، وتحتوي على 15 سطرًا.
الكوفــي  الخــط  العبيدلــي،  وتشــرح 
يقــوم  والــذي  المنقــط،  غيــر  المصحفــي 
بإمالــة فــي األلِفات والالمات نحــو اليمين 
قليــالً، مكتوبة به آيات من ســورة النســاء 
 .137 اآليــة  بدايــة  إلــى   135 اآليــة:  مــن 
ويعتبــر الخــط الكوفي، هو أقــدم نوع من 

الخط العربي.

ماركيس لوبرتز

عضو جديد بنوبل

ورقة نادرة من المصحف

يســتكمل الباحــث الفرنســي برتــران بــادي، فــي كتابــه “عندما يعيــد الجنوب اختــراع العالــم”، الصادر 
عــن مؤسســة الفكــر العربــي، وتولــى ترجمتــه إلــى العربيــة د. جان جّبــور، المشــروع الذي 

بدأه ســابقا في تفكيك النظام الدولي الحالي ونقده، بدءا من كتابه الشــهير 
زمن المذلولين )2014( وحتى الكتاب األخير لم َنُعد وحَدنا في العالم 

.)2016(

وتولــت مؤسســة الفكــر العربــي ترجمتــه 
القــوى  أن  إلــى  فيــه  أشــار  والــذي  أيضــا، 
القديمــة عاشــت لفتــرة طويلــة فــي وهــم 
العالــم  تقــود  بأنهــا  بالهــوس،  أشــبه  هــو 
وتختصره بمفردها، وأن العلوم السياسية 
بمنحاها الرسمي كانت في الواقع إسقاطا 
لهــذا التاريــخ األوحد لغــرب يمتد على مر 

القرون. 
الجديــد  كتابــه  فــي  المؤلــف  ويحــاول 
اإلبقــاء على تماســك هذه الفرضيــة، لكنه 
يســعى هذه المرة للنظر إلى العالم بمنظار 
الجنــوب، وإخراجــه مــن التهميــش الــذي 
ُيدفــع إليــه، من خــالل تســميات ُتلصق به 
مثــل “العالــم الثالث”، “المناطــق الَطَرفية”، 

وغيره.
هامشــية  فكــرة  إن 
الجنــوب لــم تعــد تتوافــق 

الدولــي  الواقــع  مــع  البتــة 
المعاصر، وحين نبذل بعض 
داخليــة  إلــى  للنفــاذ  الجهــد 
الفاعليــن في هــذا الجزء من 

مــن  البــد  العالــم، 
تتكشــف  أن 
مجموعــة  لنــا 
األفــكار  مــن 
ت  لتمثــال ا و
يتــم  التــي 

تجاهلها.

ــي ونـــقـــده ــالـ ــحـ ــام الــــدولــــي الـ ــظـ ــنـ ــك الـ ــي ــك ــف ت

عندما ُيعيد الجنوب اختراع العاَلم

القاهــرة  فــي  للنشــر  “العيــن”  دار  أطلقــت 
“جائــزة إســماعيل فهــد إســماعيل للرواية 
القصيــرة المخطوطــة”، على أن يبدأ تلقي 
مــن  األولــى  للــدورة  المرشــحة  األعمــال 

مختلف الدول العربية
وقالــت مديــرة دار “العيــن” فاطمــة بــودي 
إنهــا قــررت إطــالق تلــك الجائــزة بمبادرة 
فهــد  لمكانــة  “تقديــرا  منهــا،  شــخصية 
إســماعيل فهد المرموقة في تاريخ األدب 
العربــي الحديث، ولشــغفه بهــذا النوع من 

الروايات”.
وكشــفت بودي أن لجنة التحكيم ســتعلن 
قائمــة قصيــرة تضــم ثالثــة أعمــال، يتــم 
الــدورة  افتتــاح  خــالل  أصحابهــا  تكريــم 
المقبلــة لمعــرض الكويــت الدولــي للكتاب 

في 20 نوفمبر المقبل.
وأوضحت أن شروط المسابقة تتضمن أال 
يزيد عمر المتقدم على 40 عامًا، وأال تزيد 
عــدد كلمــات العمــل علــى 25 ألفا، وترســل 
األعمــال مخطوطــة فــي صيغتيــن ورقية 

وإلكترونية مع ســيرة ذاتيــة على العنوان 
التالــي: 4 ممر بهلــر – ميدان طلعت حرب 
– القاهــرة - “دار العيــن للنشــر”، الفتــة الى 
أن الدار “ستطبع عمل الفائز األول فقط”.

وكانــت الــدار نفســها نشــرت آخــر أعمــال 

إســماعيل “علــى عهــدة حنظلــة” فــي عــام 
.2017

ويعــد إســماعيل فهــد إســماعيل )1940 - 
2018( المؤســس الحقيقــي لفــن الروايــة 

في الكويت.

األدب تـــاريـــخ  فـــي  ــة  ــوق ــرم ــم ال لــمــكــانــتــه  ــرا  ــدي ــق ت

جائزة إسماعيل فهد إسماعيل للرواية

مع ان امواج األلفاظ تغمرنا 
أبدًا فإن عمقنا صامٌت أبدًا.

جبران خليل جبران
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لنعــش مًعــا بســام، دعــوة إنســانية ودينيــة وحضاريــة، وأن نتقبــل 
اختافاتنــا باحتــرام اآلخــر وعــدم نبذه مهمــا كان لونــه وعرقه ودينه 
ومذهبــه، وألهميــة هــذه الدعــوة الســامية حــددت الجمعيــة العامــة 
لألمــم المتحــدة يوما من شــهر مايو من كل عــام كيوم عالمي )للعيش 
مًعــا بســام( بموجب القــرار )72/130(، ليكــون يوًما للتســامح الديني 
ننعــم جميعنــا  أن  االجتماعــي ألجــل  والتكافــل  اإلنســاني  والتفاهــم 

بالسام والوئام.
العيــش بســام دعــوة لألفراد والُمنظمات واألحــزاب والدول من أجل 
تعزيز األمن والطمأنينة والتنمية الُمستدامة، ومن أجل هجر الحروب 
الُمدمــرة والفتــن الُمهلكــة وإنقاذ الناس من وياتهــا، ومن أجل تعاون 
دولي لعاج كل ما شــاب بين األمم من مشــاكل سياسية واقتصادية، 
واجتثاث الُعنف بأشكاله، ونشر ثقافة السام وتعزيز حقوق اإلنسان، 
ونحن نحتفل بيوم الســام هناك أراٍض ُتدمر وشــعوب تقتل وحقوق 
ُتغتصب حيث تغلبت آلة القتل على حوار العقل، واســتبدل التعايش 

بالتناحر، والتضامن بالفتنة.
إن الســام مــن المحاســن اإلنســانية، وتناســى البعــض أن الســام من 
المبــادئ التــي عمقــت األديــان جذورهــا فــي نفوس البشــر كجــزء من 

كيانهم.
لقــد عاشــت مملكــة البحرين ماضًيــا وحاضًرا في واحة من التســامح 
بين األديان واإلنســان، فأصبحت بذلك نموذًجا يحتذى به بين األمم 
والشــعوب في تعزيز ثوابت التســامح والتعايش اإلنســاني والحفاظ 
عليــه، وفــي نشــر ثقافة الســام وتربية األجيــال عليــه، مقتدية بذلك 
بدينهــا اإلســامي ديــن التســامح والســام وقيمهــا العربيــة، والعمــل 
على رفع قيم الســام بين الشــعوب والتضامن بين األمم، هدفها بناء 
عالم يســوده الِسلم والســام على أسس مبادئ العدل والديمقراطية، 

وإبعاد كل أشكال النزاعات واإلرهاب عن عالمنا حاضًرا ومستقبًا. 

البحرين تؤمن بالسالم قيادة وشعًبا كونه أمنية كل البشر  «
الذين ينتمون إلى أصل واحد، فبالسالم تتحقق المساواة 

بين الشعوب ويتحقق األمن واالستقرار لألرض. فلنعش مًعا 
بسالم.

قــد ال يكــون مــن الســهل أن يعتــرف أحــد بخطئــه، إال إذا كان مقتنعــًا 
بمــدى أهميــة االعتــذار عندمــا يخطــئ، وانعــكاس ذلك علــى عاقاته، 
وهــي ثقافــة ال تأتــي هكــذا جزافــًا؛ إذ يجــب أن يعتادهــا الفــرد، وأن 
يملــك الشــجاعة الكافيــة حيالها، وأن ُيَقّدر ثمــن تقييم موقفه أو رأيه 
أو تصرفــه وكل مــا يصدر عنه بحيادية تامــة. إيجاد المبررات، وعدم 
اإلنصــات إلــى الطــرف اآلخــر، والحكــم المســبق، وعــدم قبــول الــرأي 

اآلخر، وعدم االعتراف بالحقيقة، موضع االختيار.
قبــل فتــرة صادفنــي أن تحدثــت مــع شــخصين معنييــن عــن نفــس 
الموضــوع، وكان الحديثــان مثــاال يؤكــد صــدق ما أفردتــه في الجمل 
الســابقة مــن حيــث اختــاف تعاطــي األفــراد مــع القضايــا؛ فطــرف 
بــدا حياديــًا بجــدارة، بينمــا الطــرف اآلخــر ألنه قــد يتحمل جــزءًا من 
المســؤولية ســواء مــن قريب أو بعيــد فبدا منه بعــض االنحياز، حتى 

إن حاول أحيانًا التظاهر بعكس ذلك.
الحياديــة موجعــة إذا كان المخطــئ نفســه من يتبعهــا، فقلما نجد من 
يتحلــى بهــذه الســمة، وهــي الســمة األعمــق واألكثــر فائــدة وتحضــرًا 
بشــكل عــام. مــا أود إيجــازه في هــذا المقال هو أن قضــاء الوقت في 
إبــداء المبــررات واألعذار ال يحل المشــكات؛ ألن ذلك ال يضع األيدي 

على مكامن الخلل، ويسمح بتكرار األخطاء.

أكثر توضيحًا واختصاراً، اعتراف البعض بأخطائه قد ال يحميه،  «
لكنه يحمي المجتمع، وفي الوقت الذي قد تعلو في مكنونات 

البعض المصلحة الشخصية فوق المصلحة العامة، فإن ذلك 
أساس المعضلة!.

كلنـا شركاء في السـالم

الحيادية

ثالثي األبعاد
فــي إنجــاز طبي كبيــر، قــام الباحثون “بطبــع” أول 
ثاثــي  الدمويــة  لألوعيــة  هندســيًا  قلــب مصمــم 
المريــض  خايــا  باســتخدام  العالــم  فــي  األبعــاد 
والمــواد البيولوجية الخاصــة به. حتى اآلن، نجح 
علمــاء الطــب التجديــدي - وهــو حقــل يقــع علــى 
فــي   - والتكنولوجيــا  البيولوجيــا  طــرق  مفتــرق 
طباعــة األنســجة البســيطة فقــط بــدون األوعيــة 
الدمويــة، وهــذه هي المرة األولــى التي يقوم فيها 
أي شــخص فــي أي مــكان بتصميــم وطباعــة قلــب 
كامل مليء بالخايا واألوعية الدموية والبطينين 

والغرف.
أمراض القلب الســبب الرئيسي للوفاة بين الرجال 
والنساء في العالم، ويعتبر زرع القلب حالًيا العاج 
الوحيــد المتــاح للمرضى الذيــن يعانون من قصور 
القلــب فــي المرحلــة النهائيــة، وبالنظر إلــى النقص 
الحــاد فــي المتبرعيــن بالقلــب، فــإن الحاجــة إلــى 
تطويــر أســاليب جديــدة لتجديــد القلــب المصــاب 

تعتبر ملحة.
يتكــون هــذا القلــب مــن الخايــا البشــرية والمــواد 
عمليتهــم،  فــي  بالمريــض،  الخاصــة  البيولوجيــة 
bio- “تكــون هذه المــواد بمثابة الحبــر البيولوجي 
inks”، مواد مصنوعة من الســكريات والبروتينات 
التــي يمكــن اســتخدامها للطباعــة ثاثيــة األبعــاد 
لنمــاذج األنســجة المعقدة، وتمكن األشــخاص في 

الماضــي مــن طباعــة هيــكل القلــب ثاثــي األبعاد، 
الدمويــة،  األوعيــة  أو  الخايــا  مــع  ليــس  لكــن 
وُتظهــر النتائــج التي حققوهــا إمكانيات مقاربتهم 
لهندســة األنسجة البديلة واســتبدال األعضاء في 

المستقبل.
ووفًقــا للباحثين، يعد اســتخدام المــواد “الخاصة” 
بالمريــض أمــًرا ضرورًيــا لنجاح هندســة األنســجة 
واألعضاء، ويعد التوافق الحيوي للمواد الهندسية 
الــزرع،  مــن مخاطــر رفــض  للتخلــص  أمــًرا مهًمــا 
ممــا يعــرض نجــاح هــذه العاجــات للخطــر، ومــن 
الناحيــة المثالية، يجب أن تمتلــك المادة الحيوية 
والميكانيكيــة  الكيميائيــة  الخصائــص  نفــس 
هنــا،  نفســه.  المريــض  ألنســجة  والطبوغرافيــة 
يمكنهم اإلباغ عن طريقة بســيطة ألنسجة القلب 
السميكة واألوعية الدموية القابلة للطباعة ثاثية 
األبعاد التي تتطابق تماما مع الخصائص المناعية، 

الخلوية، البيوكيميائية والتشريحية للمريض.

يخطط الباحثون اآلن الستنباط القلوب المطبوعة  «
في المختبر و”تعليمهم أن يتصرفوا” مثل 

القلوب، ثم يخططون لزرع القلب ثالثي األبعاد 
في النماذج الحيوانية. ربما، خالل عشر سنوات، 

ستكون هناك طابعات لألعضاء في أفضل 
المستشفيات حول العالم، وسيتم إجراء هذه 

اإلجراءات بشكل روتيني.

opinions
@albiladpress.com

عبدعلي الغسرة

علي الصايغ

Ali.alsayegh15 
@gmail.com

“هناك حاجة ملحة إلى تطوير  «
أساليب لتجديد القلب المصاب”.
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“هؤالء على البال”
عندمــا تقتــرب لحظــات اإلفطــار فــي هــذه األيــام المباركة ونحن وســط أســرنا ننعم 
بنعمة األمن واألمان والســكينة واالســتقرار فوق هذه األرض، نتذكر أولئك األبطال 
مــن منتســبي قواتنــا وقــوات المملكــة العربيــة الســعودية وقــوات دولــة اإلمــارات 
العربية المتحدة المرابطين في أرض اليمن العربية بعيدا عن أفراد أســرهم وأهلهم 

وأصدقائهم.
نعــم... نتذكرهــؤالء البواســل وهــم يــؤدون واجبهــم المقــدس بــكل عزيمــة وتفــان 
وإخــاص وإيثــار ونكــران الــذات فــي جبهــات ومياديــن الشــرف والبطولــة والفــداء 
داخــل هــذا القطر الشــقيق في إطــار التحالف العربــي لدعم الشــرعية وعملية إعادة 
األمــل ونصــرة الحــق ورفــع الظلــم عــن أشــقائنا فــي موطــن العــرب بقيادة الشــقيقة 

المملكة العربية السعودية العظمى.
في مثل هذه األوقات نتذكر منتسبي مؤسستنا العسكرية المرابطين في قطاعاتهم 
ومواقعهــم العســكرية المنفتحــة فــي البــر والبحــر والجــو، وهــم يقومــون بواجبهــم 
المشــرف فــي كل شــبر فــوق األرض البحرينيــة مــن أجــل حمايــة وصون مكتســبات 

الباد والعباد. 
فــي  المســؤولية  فــي مواقــع  العامليــن  الرجــال والنســاء  األثنــاء  فــي هــذه  نتذكــر 

المشــافي والمؤسســات الحكوميــة الذيــن تتطلــب طبيعــة وظائفهم العمــل في مثل 
هــذه األوقــات. نتذكــر في هــذه األثناء أن هناك أســرا بحرينية متعففــة وصابرة في 
كل أصقــاع المملكــة بحاجــة ملحــة مــن الدولة ومن الســلطة التشــريعية ومن األســر 
واألفراد الميســورين ومن مؤسســات المجتمع المدني والشــركات والبنوك التجارية 

المختلفة مساعدتهم ومؤازرتهم والوقوف بجانبهم في هذا الشهر الفضيل. 
 نتذكــر فــي هــذه األوقــات الرجــال والنســاء والشــباب المتطوعيــن المخلصيــن من 
عمــوم أهــل البحريــن الذيــن ال ينتمــون بأيــة صلــة ألي صنــدوق أو مركــز أو جمعية 
خيريــة، أولئــك األخيــار يقومــون بدورهم اإلنســاني والخيري في صمــت، ويؤدون 
الغذائيــة  المــواد  بتوزيــع  وذلــك  مهمــة،  ثغــرة  ســد  فــي  هــذا  االســتثنائي  عملهــم 
والمساعدات العينية والنقدية والمتطلبات األخرى للمحتاجين والفقراء والبسطاء 
داخــل البحريــن بعيدا عــن األضواء والكاميــرات والصور وبأســاليب وطرق تحفظ 

الخصوصية للمستفيدين.

نتذكر في هذه األوقات تلك األرواح الطاهرة النقية التي رحلت إلى خالقها،  «
وشعلة الحنين واالشتياق والذكريات الجميلة مازالت مشتعلة في قلوبنا وال 

نملك سوى أصدق الدعاء لهم. وعساكم عالقوة.

a.aziz.aljowder@gmail.com

عبدالعزيز الجودر

مشاهدات وبرلمان )2(
تزامنا مع فض دور انعقاد الدور التشــريعي األول من عمر مجلس النواب 
أداء  الــذي تضمــن ماحظــات علــى  لمقالــي األخيــر  الحالــي، واســتكماال 
المنتخبيــن الجــدد مقارنــة بمن ســبقهم، أقدم في هذه المســاحة مجموعة 

من الماحظات الجديدة. 
ســجل عــدد مــن النــواب تضاربا فــي المواقف المعلنــة، فوجهوا ســهام نقد 
جارحــة نحو مشــاريع قانونيــة، إال أن موقفهم أثناء عملية التصويت تغير 
إلــى النقيــض، وضغطــوا “الــرز األخضــر”!. تظهــر المتابعــة اإلعاميــة ألداء 
بعــض النــواب تواصــا وثيقــا يجمعهــم مــع أصحــاب حســابات التواصــل 
االجتماعــي النشــطة والفاعلــة - قــد يكون تواصــا إعانيــا مدفوعا ولكنه 
غير مشهر - ويدلل على ذلك إبراز جانب محدد من مداخلة النائب يعكس 
صــورة إيجابيــة للمتابعيــن، وتجاهــل الجانــب األكبــر من المداخلــة بما قد 

يخلقه من رد فعل سلبي لدى الجمهور. 
فــي مقابــل هــذه الوقائــع، ســجل المجلــس الحالــي جوانــب مشــرقة فــي 
أدائــه، وأبرزهــا أن نــواب ٢٠١٨ فــي المجمل يبدون - لغايــة اللحظة - أكثر 
انحيــازا وتمثيــا آلراء وأصــوات ناخبيهــم مــن نــواب ٢٠١٤، يشــهد علــى 
ذلــك التصويــت في المشــاريع المفصليــة أو القوانين التي واكــب تمريرها 

موجــة جــدل. يبــدو المجلــس فــي تركيبتــه الحاليــة أكثــر وحــدة وصابة 
إزاء القضايــا التــي تمــس الواقــع المعيشــي للنــاس، فبعــد أن انقســم نواب 
٢٠١٤ إزاء قضية عدم معادلة طلبة الصين، وحد النواب الحاليون - على 

اختاف ألوانهم- الصفوف دعما إليجاد حل لهذه المعضلة. 
المحتــوى  “صناعــة  فنــون  أو  الخطــب”  “إلقــاء  يجيــدون  ال  نــواب  هنــاك 
وتقدمــوا  التشــريع  علــى مســتوى  فاعلــون صامتــون  لكنهــم  اإلعامــي”، 
بمقترحات قانونية مهمة “لم تعلن حتى اللحظة”، ومن هؤالء أذكر النائبين 
الســيد فــاح هاشــم ومحمود البحرانــي. وقدم عدد من النــواب مداخات 
تميزت بالجرأة، ورفعت ســقف الطرح تحت قبة البرلمان، وشــكلت ضغطًا 
إيجابيــًا علــى جهات حكومية كما هو حال النــواب زينب عبداألمير وحمد 
الكوهجي وخالد بوعنق، وآمل أن تمتد الماحظات الناقدة لهؤالء لتشمل 

أداء مسؤولين آخرين، فا تقتصر على وزيرين أو ثاثة 

أظهر نواب أداء أراه متميزا والفتا في تفعيل األدوات الدستورية الرقابية  «
الممنوحة إليهم “توجيه األسئلة البرلمانية، لجنة التحقيق، التحرك 

نحو االستجواب”، وهم النواب إبراهيم النفيعي ومحمد عيسى وكلثم 
الحايكي.

رجاء مرهون

د. جاسم حاجي

Raja.marhoon@gmail.com
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تراجعـــت 48 % قياًســـا بالفتـــرة المقابلـــة مـــن 2018

األرباح الربعية لـ “الصناعية” المدرجة 

فقدت الشركات المدرجة تحت قطاع الصناعة في بورصة البحرين نصف أرباحها الربعية على أساس سنوي خالل الشهور الثالث األولى من العام 
الجاري.

ووفًقا لمســح أجراه “مباشــر”، هبطت األرباح العائدة على مســاهمي الشــركات الصناعية المدرجة في ســوق البحرين بنسبة 47.9 % إلى 16.8 مليون 
دينار )44.4 مليون دوالر( خالل الفترة المذكورة، مقابل 32.3 مليون دينار )85.2 مليون دوالر( بالربع األول من عام 2018.

البحريــن  بورصــة  فــي  ويــدرج 
أبرزهــا  صناعيــة  شــركات  ثالثــة 
“ألبــا”  البحريــن  ألمنيــوم  شــركة 
وهــي مــن المتوقــع أن تصبح أكبر 
مصهــر لأللمنيــوم فــي العالم عقب 
الســادس  الصهــر  خــط  تشــغيل 
شــركتي  إلــى  إضافــة  بالكامــل، 
البحريــن لمطاحن الدقيق ودلمون 

للدواجن.
وتكبــدت شــركة ألمنيــوم البحرين 
)ألبا(، خسائر عائدة على مساهميها 
بقيمــة 15.8 مليــون دينــار، مقارنة 
بصافــي أرباح بقيمــة 33.9 مليون 
دينار للربع األول من العام 2018.

وتأثــرت إيــرادات وأرباح الشــركة 
العــام  مــن  األول  الربــع  خــالل 
بانخفــاض  2019 بشــكل أساســي 
أســعار األلمنيوم فــي بورصة لندن 
للمعادن التي سجلت انخفاضًا بلغ 

14 % على أساس سنوي.
يشــار إلــى أن أســعار األلومينا، قد 
المســبوق  غيــر  ارتفــاع  ارتفعــت 

بنسبة21 بالمائة من سعر األلمنيوم 
فــي بورصــة لنــدن للمعــادن خالل 
الربــع األول لعــام 2019 مقابــل 18 
% من ســعر األلمنيوم في بورصة 

لنــدن للمعــادن خــالل الربــع األول 
لعــام 2018، وفــق للقوائــم الماليــة 

للشركة.
تكلفــة  زادت  لذلــك،  ونتيجــة 

 202.6 إلــى  الربعيــة  المبيعــات 
مليون دينار، مقابل تكلفة مبيعات 
وصلــت إلــى 181.3 مليــون دينــار 

بالفترة ذاتها من العام الماضي.

“بتكوين” 
تنخفض 20 %

نحــو  علــى  بتكويــن  ســعر  انخفــض 
مفاجــئ أكثــر مــن 20 % أمــس، فــي 
خطوة لم يبد أن هناك محفًزا محدًدا 
لهــا وتأتــي بعــد تعــاف قــوي للعملــة 
دفعهــا  أبريــل  أوائــل  منــذ  المشــفرة 

ألعلى مستوى في عشرة أشهر.
وتراجعت بتكويــن إلى 6178 دوالًرا 
منخفضــة  بتســتامب،  بورصــة  فــي 
21.6 % مقارنة مع اإلغالق الســابق، 
وهبطت في أحدث تعامالت 8.2 % 

إلى 7236 دوالًرا.
وبعــد أشــهر مــن الضعــف، بــدأ ســعر 
أوائــل  منــذ  االرتفــاع  فــي  بتكويــن 
أبريل ليبلغ أعلى مســتوى في عشرة 

أشهر.

طوكيو - رويترز:

طوكيو - رويترز:

ارتفعــت أســعار النفــط مجــددا أمــس وباتــت فــي طريقهــا لتحقيــق أول مكاســب 
أســبوعية هــذا الشــهر مــع تأجيج زيــادة التوتر في الشــرق األوســط المخاوف من 

تعطل اإلمدادات.

وارتفعــت عقــود خــام القيــاس العالمــي 
مزيج برنت 38 سنتا أو 0.5 % عن آخر 
إغــالق لها إلى 73 دوالًرا للبرميل. وهذه 
هــي الجلســة الرابعــة علــى التوالي التي 
يرتفــع فيها برنــت. وارتفع الخام 3.4 % 
هذا األســبوع ليكون بصدد تحقيق أول 

مكاسبه في ثالثة أسابيع.
ولــم تكــن عقود خــام القيــاس األميركي 
حظــا  أقــل  الوســيط  تكســاس  غــرب 
مــن ســابقتها، إذ صعــدت هــي األخــرى 
 63.32 إلــى   % 0.7 46 ســنتا أو  ولكــن 
دوالر للبرميــل. وارتفعــت عقــود الخــام 
علــى  الرابــع  لليــوم  أيضــا  األميركــي 
التوالــي لتصبــح فــي طريقهــا لتســجيل 
مكاسب أسبوعية نسبتها 2.7 %، وذلك 

للمرة األولى في أربعة أسابيع.
ونفــذ التحالــف الــذي تقــوده الســعودية 
بضــع ضربات جوية يــوم الخميس على 
اليمنيــة  العاصمــة  أهــداف حوثيــة فــي 
الحوثــي  اإلرهــاب  قيــام  بعــد  صنعــاء، 
هجمــات  بشــن  إيــران  مــن  المدعــوم 

محطتيــن  علــى  مســيرة  بطائــرات 
ســعوديتين لضخ النفط في وقت سابق 

هذا األسبوع.
كمــا تعرضــت أربــع ناقــالت نفــط قبالــة 
ســاحل دولة اإلمارات العربيــة المتحدة 

إلى هجمات يوم األحد الماضي.
وكانــت الواليــات المتحــدة أجلــت هــذا 
مــن  أميركييــن  موظفيــن  األســبوع 
ســفارتها ببغــداد فــي حيــن أمــر الرئيس 
دونالــد ترامــب بنشــر مجموعــة حاملــة 
بــي52- وصواريــخ  وقاذفــات  طائــرات 

باتريوت في الشرق األوسط.

النفط يصعد إلى 73 دوالًرا للبرميل
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16.8
دينار مليــون 

الذهب يتراجع.. و“عيار 21” بـ 13.66 ديناًرا
شــــــهــــــريــــــن فــــــــــــي  قــــــيــــــمــــــتــــــه  مــــــــــــن   %  2 فــــــــقــــــــد 

تراجع ســعر الذهب عيار 21 قيراًطا بالســوق المحلية إلى 13.66 دينار للغرام خالل تعامالت الخميس، مقابل 13.95 دينارا للغرام في أواخر مارس الماضي، 
بانخفاض نسبته 2.07 %.

إلى ذلك، انخفض ســعر الذهب عيار 24 قيراط إلى 
للغــرام خــالل تعامــالت أمــس األول  15.61 دينــار 
مقابــل 15.94 دينــار فــي 24 مــارس 2019، بتراجــع 

بلغت نسبته 2.07 %.
وفــي تفاصيــل حركــة تغيــر أســعار الذهــب عيار 21 
قيراًطا خالل األســبوع الماضي، فقد ســجل المعدن 
األصفــر األحــد الماضي 14.65 دينــاًرا للغرام وارتفع 
اليوم التالي إلى 13.79 ديناًرا، إال أنه انخفض قليالً 
يــوم الثالثاء إلــى 13.76 ديناًرا، ووصل عند 13.75 
دينــاًرا يوم األربعــاء، وزاد انخفاًضا الخميس ليصل 

إلى 13.65 ديناًرا.
وفيمــا يتعلــق بالذهب عيــار 24 قيراًطا، فقد ســجل 
15.60 دينــاًرا للغــرام في 13 مايو، وزاد يوم االثنين 
إلــى  وتراجــع  دينــاًرا،   15.76 إلــى  ليصــل  الماضــي 

15.73 دينــاًرا اليــوم التالــي، ثــم تراجــع بشــكل غير 
ملحــوظ يوم األربعاء ليســجل 15.72 ديناًرا للغرام، 

إال أنه انخفض يوم الخميس إلى 15.60 ديناًرا.
ا، يتأرجح الذهب لكن في نطاق ثابت أمس،  وعالميًّ
بعــد أن تكبــد أكبــر خســارة يوميــة بالنســبة المئوية 
في شــهر في الجلسة الســابقة، بفعل ارتفاع الدوالر 
وتزايد شهية المستثمرين لألصول العالية المخاطر 
بفضل بيانات أميركية قوية ونتائج أعمال شركات.

واســتقر فــي المعامــالت الفوريــة دون تغيــر يذكــر 
تقريبا عند 1286.44 دوالر لألوقية )األونصة(.

عنــد  اآلجلــة  األميركيــة  العقــود  فــي  اســتقر  كمــا 
1287.20 دوالر لألوقية.

ونــزل الذهــب فــي المعامــالت الفوريــة 0.8 % يــوم 
المئويــة  بالنســبة  انخفــاض  أكبــر  فــي  الخميــس، 

فــي يــوم واحــد فــي شــهر بعد تحســن اإلقبــال على 
المخاطرة.

وقــال بنجاميــن لــو المحلــل لــدى فيليــب فيوتشــرز 
ومقرهــا ســنغافورة ”األســواق تميــل بشــدة صــوب 
األصــول العالميــة المخاطــر. المســتثمرون يســعون 
فــي  انفراجــة  حــدوث  الحســبان  فــي  يضعــوا  ألن 
المحادثــات )التجاريــة الصينيــة األميركيــة( بســبب 

اللغة التصالحية الصادرة عن المعسكرين“.
وأضاف أن نتائج أعمال قوية لشركات قدمت أيضا 

الدعم لألسهم والدوالر مما يضغط على الذهب.
مكاســبها  األميركيــة  األســهم  مؤشــرات  وواصلــت 
بفضــل أربــاح إيجابيــة وكذلــك بيانــات اقتصاديــة 
قويــة تبرز قــوة االقتصاد المحلي. في غضون ذلك، 
بلغ مؤشر الدوالر، الذي يتتبع أداء العملة األميركية 

مقابــل ســلة عمــالت منافســة، أعلــى مســتوى فــي 
أسبوعين.

ومــن شــأن ارتفاع الدوالر زيــادة تكلفة الذهب على 
حائزي العمالت األخرى.

انخفضــت  األخــرى،  النفيســة  للمعــادن  وبالنســبة 
الفضــة 0.2 % إلــى 14.52 دوالًرا لألوقيــة، بعــد أن 
بلغت أدنى مســتوى منذ 14 ديســمبر من 2018 عند 

14.46 دوالًرا لألوقية.
ونــزل البالتين 0.6 % إلــى 824.95 دوالًرا لألوقية، 
بعــد أن بلــغ أدنى مســتوى في شــهرين عند 823.50 

دوالًرا في الجلسة السابقة.
دوالًرا   1323.57 إلــى   %  0.5 البالديــوم  وهبــط 
لألوقيــة وتراجــع مــا يزيــد عن 18 % منذ أن ســجل 
المعــدن الُمســتخدم فــي المحــوالت التحفيزيــة في 
ا مرتفًعا عند  أنظمة عوادم السيارات مستوى قياسيًّ

1620.53 دوالًرا في مارس.

غرام الذهب )عيار 21( 13.66 دينار . 1

غرام الذهب )عيار 24( 15.61 دينار . 2

أوقية الذهب 485.58 دينار. 3

جنيه الذهب 109.30 دينار. 4

كيلو الذهب 15,613 دينار. 5

األسعار يوم الخميس مقابل 
مارس 2019 )محليا(

كما انحدرت األرباح العائدة على مســاهمي شركة دلمون 
للدواجــن بنســبة كبيــرة ســجلت هبوطــًا بواقــع 91.5 % 
إلــى 29.6 ألف دينار خــالل الفترة المذكورة، مقابل أرباح 

بقيمة 348.6 ألف دينار بالربع األول من من عام 2018.
وكانــت أبــرز أســباب خســائر أداء الشــركة خــالل الثالثــة 
أشــهر األولى في نســب المبيعات والتمويــل، حيث زادت 
تكلفــة المبيعــات إلى 3.9 مليون دينار خالل فترة الثالثة 
أشــهر األولــى من العــام الجــاري، مقابل 3.2 مليــون دينار 

بنفس الفترة من العام الماضي.
وتكبــدت الشــركة تكاليــف تمويــل بقيمــة 6.8 آالف دينار 
خــالل الربــع األول مــن عــام 2019، لــم تكــن موجودة في 

نفس الفترة من عام 2018.

أمــا شــركة البحريــن لمطاحــن الدقيق، فحققــت أرباًحا بلغــت نحو مليون 
دينــار خالل الفتــرة المذكورة، مقابل أرباح بقيمة 813.8 ألف دينار بالربع 

األول من من عام 2018، بصعود 27.4 %.
ويعــود ســبب صعــود األربــاح الفصليــة للشــركة إلــى ارتفــاع فــي التغيــر 
بالقيمة العادلة الســتثمارات األوراق المالية إلى 947.5 ألف دينار، مقابل 

613.2 ألف دينار بنفس الفترة من العام الماضي.
وذلــك بالرغــم مــن تراجــع معــدالت المبيعــات، إذ بلغــت مبلــغ 1.8 مليــون 
دينــار، مقارنــة بنحــو 1.9 مليــون دينــار فــي الربــع األول مــن عــام 2018، 

بهبوط 4 %.
وفي عام 2018، بلغ إجمالي األرباح للشركات الصناعية نحو 61.4 مليون 
دينار )162 مليون دوالر( في عام 2018، مقابل 97.8 مليون دينار )258.1 

مليون دوالر( في عام 2017، بانخفاض 37.2 %.

مبيعات ضعيفةتكاليف التمويل

واصلت مؤسســة “تكريم” تســليط الضوء على وجوه عربية أحدثت فرقًا في مجتمعاتها في مجاالت عديدة، وتحويلهم أمثلة تشــّكل 
مصدر إلهام للشباب العربي. وأكدت في بيان أنها وفي عيدها العاشر، نضجت أكثر، وازدادت خبرة وحجزت لنفسها موقعًا رياديًا في 

المشهد العربي لتتحّول جوائزها األكثر مصداقية، شفافية وشمولية. 

وككل عام، استضافت العاصمة البريطانية 
لندن المجلس التحكيمي الدولي للمؤسسة، 
الــذي التــأم الختيــار الفائزيــن لــدورة هــذا 
العــام، والذيــن ســيعلن عن أســمائهم خالل 
الحفل الســنوي الذي سيقام في التاسع من 

شهر نوفمبر المقبل في بيروت.
وعلــى هامــش االجتمــاع الــذي أداره بــول 
ســالم، أقيــم حفَل عشــاء ضخم فــي فندق 
“فــور سيســونز”، تخّللــه تكريــم اســتثنائي 
المجلــس  أعضــاء  أبــرز  أحــد  لذكــرى 
التحكيمــي لمؤسســة “تكريــم”، المغفــور لها 
صاحبة السمو الملكي األميرة البندري بنت 
التنفيــذي  الرئيــس  الفيصــل،  عبدالرحمــن 
وذلــك  الخيريــة،  خالــد  الملــك  لمؤسســة 

تقديــرًا إلنجازاتها الكبيرة في مجال العمل 
الخيــري واإلنســاني ونشــاطها االجتماعي. 
واستلم الجائزة التقديرية شقيقها صاحب 
السمو الملكي األمير سعود بن عبد الرحمن 
مجــدي  الســير  البروفســور  مــن  الفيصــل 
يعقــوب وصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة 

عالية الطّباع.
األميــرة الراحلــة حاصلة علــى بكالوريوس 
الملــك  جامعــة  مــن  اإلنكليــزي  األدب  فــي 
مشــوارها  وأكملــت  الريــاض،  فــي  ســعود 
المتحــدة، حيــث  الواليــات  فــي  التعليمــي 
فــي  الماجســتير  درجــة  علــى  حصلــت 
هارفــارد  كليــة  مــن  العامــة  السياســات 
جــون كينيــدي للدراســات الحكوميــة فــي 

كامبريدج عام 1988. 
البنــدري  الســعودية  األميــرة  وكانــت ســمو 
قــد أدارت “مؤسســة الملك خالــد” منذ العام 
1999، حيــث الحظــت خــالل عملهــا حاجــة 
المملكة العربية السعودية إلى بناء القدرات 
الربحيــة  غيــر  المؤسســات  مجــال  فــي 
والمنظمــات، فباشــرت فــي مســاعدتها على 
وضــع الخطــط وتطويــر البرامــج وتدريــب 
كوادرها على أرض الواقع، بغية بناء قطاع 

قوي في جميع أنحاء المملكة. 
كما ســاهمت ســموها في إطالق وتأســيس 
مســاعدات  وبرامــج  اجتماعيــة  مبــادرات 
الدوليــة  المحافــل  علــى  مختلفــة، وجالــت 
وشــاركت فــي المؤتمــرات لتســليط الضوء 

على أهمية بناء نظام خيري صلب وقوي.
فــي  للزمالــة  الخــاص  مركزهــا  وأسســت 
“كليــة كنــدي” لدعم طالب الجاليــة العربية. 
وكانــت عضوًا فّعــاال في عدد من المنظمات 
النهضــة  “مؤسســة  أبرزهــا  والجمعيــات 
الخيريــة” لدعــم المــرأة ومؤسســة “صــوت 

المختلفين عقليًا”. 
وتخلــل الحفــل أيضًا، ندوة نقاشــية بعنوان 
“نســاء تشــّكلن أحــداث العالــم” أدارها رجل 
األعمال خالد جناحي، وشــارك فيها كل من 
المصرفيــة كارين فرانــك، اإلعالمية في ال 
CNN نينــا دوس ســانتوس، والناشــطة في 

حقوق اإلنسان فادومو دايب. 
ويضم مجلس “تكريم” التحكيمي الشــيخة 
الطّبــاع،  عاليــة  األميــرة  الصبــاح،  بــوال 
الدكتــور أحمد هيــكل، رجا صيــداوي، خالد 
جناحــي، الدكتــورة فريدة العاّلغــي، الليدي 
حيــاة بالومبــو، عبدالحميــد صّديقــي، بــوال 
العسكري، فادومو دايب، أميل حّداد، شون 
طه، رفيــق بن عياد، مهى قّدورة، والدكتور 

هالل الساير.

لندن - تكريم

“تكريم”: إعالن أسماء الفائزين نوفمبر المقبل

مجلس “تكريم” التحكيمي

 المحرر االقتصادي

زينب العكري 

كّرمت األميرة 
البندري بنت 

عبدالرحمن 
الفيصل
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تصاعدت في األيام األخيرة حّدة التوترات في العالقات التجارية بين أميركا والصين 
التــي ظهــرت فــي العــام الماضــي، بعــد الفشــل فــي التوصــل إلــى اتفــاق وإعــالن الرئيس 
ترامــب فــرض المزيــد مــن الرســوم الجمركيــة علــى الــواردات الصينيــة ابتداًء مــن مايو 

الجاري، التي ردت عليها الصين بالمثل.

وقــد يكــون لهــذه الحــرب التجاريــة تأثيــر 
سلبي ليس فقط على األطراف المعنّية، بل 
من الممكن كذلك أن يصل تأثيرها إلى عدة 

دول في أنحاء العالم.
الحــرب  بشــأن  الصــراع  احتــدم  أن  وبعــد 
فــي  االقتصادييــن  كبيــر  قــال  التجاريــة 
مجموعــة بنــك الكويــت الوطني لـ”مباشــر”: 
التعــاون  مجلــس  لــدول  بالنســبة  “إنــه 
الخليجــي والمنطقــة بشــكل عام، لــن يكون 
هناك في نظري آثار مباشرة ومهمة للحرب 

التجارية على المنطقة”.
وأوضح الدكتور سعادة شامي، أن المنطقة 
ال تعتبر معنّية بشكل مباشر بهذه النزاعات 
الحالية. إن دول الخليج منطقة مســتوردة 
باألساس، تعتمد غالبًا على صادرات النفط.
وأضــاف أنــه ولذلــك ال توجــد أســباب لقيام 
دول أخــرى بفــرض رســوم جمركيــة علــى 
الصادرات وال يوجد أي سبب يدفع المنطقة 

لفرض رسوم جمركية على وارداتها.

4 عوامل رئيسة

وأشــار إلــى أن دول الخليــج ســتتأثر بعض 
الشــيء بالتأثيرات المرتــّدة لتلك النزاعات 
من خالل بعض القنوات وهي تتلخص في 

النقاط األربع التالية:
أوالً، إذا تضــّرر النمــو العالمــي، ســينخفض 
الطلب على النفط كما ستنخفض أسعارها، 
ممــا قــد يدفع بعــض الــدول المنتجة للنفط 
إلــى خفــض إنتاجها. عالوة علــى ذلك، تعد 
الصيــن ودول آســيوية أخــرى مــن الــدول 
المستوردة الرئيسية للنفط، واألكثر تضررًا 
ســيفرض  ممــا  التجاريــة،  النزاعــات  مــن 

ضغوطًا على أسعار النفط.
إلــى  الرســوم  فــي  الزيــادة  ثانيــًا، ســتؤدي 
ذات  الــدول  معظــم  فــي  األســعار  ارتفــاع 
أميــركا.  وباألخــص  التجاريــة،  الشــراكة 
تســتورد  الخليــج  دول  أن  إلــى  وبالنظــر 
ارتبــاط  إلــى  إضافــة  الســلع،  مــن  العديــد 
ذلــك علــى  بالــدوالر، فســينعكس  عمالتهــا 
الخليــج،  دول  فــي  التضخــم  مســتوى 
السياســات  مــن  ســيتطلب مجموعــة  ممــا 

التقييديــة ذات التأثيــر الســلبي والمعاكس 
للنمو.

أميــركا  فــي  التضخــم  ارتفــع  إذا  ثالثــًا، 
بســبب الرســوم الجمركيــة المرتفعــة، وإن 
المؤشــرات  ظــل  فــي  معتــدل  بشــكل  كان 
ســيضطر  األخــرى،  القويــة  االقتصاديــة 
ســعر  رفــع  إلــى  الفيدرالــي  االحتياطــي 
الفائدة، مما ســيدفع دول المنطقة إلى رفع 
معدل فائدتها نظرًا للحاجة إلى إبقاء ربط 
ســعر الصرف بالــدوالر األميركي في غياب 

أي رقابة أو قيود على رأس المال.
رابعــًا، قــد يــؤدي عــدم اليقيــن والمخاطــر 
الناجمــة عن النزاعات التجارية إلى خروج 
رؤوس األمــوال مــن األســواق الناشــئة إلى 
األســواق المتقدمة األكثر أمانًا واســتقرارًا. 
وتيــرة  تنخفــض  أن  الممكــن  مــن  حيــث 
منطقــة  إلــى  األمــوال  رؤوس  تدفقــات 
الخليــج، وخاصــة فــي ظــل هــذه الظــروف 

التي تشهد بعض التوترات.
وعلى ذات الصعيد ومنذ أيام نوه صندوق 
الحــرب  أمــد  الدولــي مــن أن طــول  النقــد 
علــى  يؤثــر  ســوف  الحاليــة  االقتصاديــة 
الجميع ومن المتوقع تأثر األسواق العالمية 
بموجات من ارتفاع األسعار والتضخم مما 
يؤثر على أســعار الفائدة الدولية وبالتبعية 

معدالت النمو لالقتصاديات المرتبطة.

“شجار صغير”

واليــة  مغادرتــه  وخــالل  ســاعات  ومنــذ 
“لويزيانــا”  لواليــة  زيــارة  واشــنطن قاصــدًا 
أطلق الرئيس األميركي رسائل طمأنة قائالً 
إن الحرب التجارية المتصاعدة حّدتها بين 
بالده والصين ما هي ســوى “شجار صغير”، 
مؤكــدًا أّنه مــا زال بإمــكان البلدين التوّصل 

إلى اّتفاق يضع حّدًا لها.
ومــن المثيــر أن الرئيــس األميركــي ال يكــف 
عــن اإلشــادة بالرســوم الجمركيــة اإلضافية 
التــي فرضتها إدارته علــى صادرات صينية 
ورّدت عليهــا بكيــن بخطــوة مماثلــة، مؤكدًا 

أّن هــذه الرســوم تمــأ خزينــة الدولــة، على 
الّرغــم مــن أّن مــن يدفــع هــذه الزيــادة هــم 
والمســتهلكون  المســتوردون  النهايــة  فــي 

األميركيون.

تاريخ الحرب

خــالل  مــن  المتحــدة  الواليــات  وتســعى 
تلــك الحــرب التجاريــة لتضييــق الخنــاق 
علــى العمــالق الصيني ليس فــي الواليات 
شــركائها  عبــر  ولكــن  فقــط  المتحــدة 
التجارييــن علــى مســتوى العالــم وهــو مــا 
يزعج الصين أكثر في حربها االقتصادية.

وبــدأ الرئيس األميركي ترامب في مارس 
2018 الحرب بفرض رســوم جمركية على 
واأللمنيــوم  الصلــب  مــن  بــالده  واردات 
وكتــب “ترامــب” في تغريدة على حســابه 
المتحــدة  الواليــات  أن  “تويتــر”  بموقــع 
تخســر مليــارات الــدوالرات فــي عالقاتهــا 
التجاريــة مع الدول األخــرى وأن الحروب 
التجاريــة جيدة ومن الســهل علــى أميركا 
الفــوز بها، وبالتبعية قامــت الصين بفرض 

إجراءات مضادة. 
وقامــت واشــنطن فــي فتــرات متالحقــه 
 10 يعــادل  بمــا  جمركيــة  رســوم  بفــرض 

% رفعــت أخيــرًا إلــى 25 % علــى بضائــع 
دوالر،  مليــار   200 يــوازي  بمــا  صينيــة 
وألمــح ترامب إلى وصولها إلى 325 مليار 
دوالر وتشــمل الرســوم نحــو ألــف صنــف 
مــن البضائــع الســيما مكونــات إلكترونيــة 
وأدوات وآليــات وبعدمــا توعــدت الصيــن 
أميركــي،  إجــراء  أي  علــى  بالمثــل  بالــرد 
أعلنــت وزارة التجــارة الصينيــة فــورًا عن 

“رد ضروري”.
رســومًا  متزامــن  بشــكل  بكيــن  وفرضــت 
 110 علــى  بالمائــة   25 بنســبة  جمركيــة 
األميركيــة  البضائــع  مــن  دوالر  مليــارات 
المتحــدة  الواليــات  وتتهــم  المســتوردة، 
الصيــن باالنخــراط في ممارســات تجارية 
غير عادلة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية 
خاصــة مــن العمالق الصينى هــواوي الذي 
أصبــح رمــزًا للتنيــن فــي عصــر االقتصــاد 

الرقمي.
وامتــدت رقعة الحرب إلى تهديد أميركي 
واردات  علــى  جمركيــة  رســوم  بفــرض 
المقابــل  وفــي  وكنديــة  أوروبيــة  ســلع 
ســوف تفــرض رســوم حمائيــة مــن الدول 
المتضــررة والصيــن توســعت حروبهــا مــع 
أوروبا في قطاع الطاقة الشمسية وقطاع 
ســبق  مــا  وكل  المعلومــات  تكنولوجيــا 
يعنــي تأثيــر علــى االقتصــاد العالمــي ككل 
تراجعــت أســواق تــداول األســهم العالمية 
وســط تخــوف متزايــد مــن انــدالع حــرب 

تجارية بين أكبر دول العالم.

دبي - مباشر:

هل تتأثر دول الخليج بالحرب التجارية العالمية ؟
ــدان الــــــخــــــاف االقـــــتـــــصـــــادي ــ ــ ــعِّ ــ ــ ــص ــ ــ أمـــــيـــــركـــــا والـــــصـــــيـــــن ت

لقاء يجمع بين الرئيسين األميركي والصيني 

اســتقر الــدوالر األميركــي أمــام العمالت الرئيســية خالل تعامالت أمس قرب أعلى مســتوى في أســبوع، مــع ترقب التطورات 
التجارية.

عنــد  اليــورو  أمــام  الــدوالر  واســتقر 
1.1175 دوالر، بينمــا تراجــع أمــام الين 

بنسبة 0.2 % إلى 109.65 ين.
أمــام  األميركيــة  العملــة  وصعــدت 
الجنيــه اإلســترليني بنحــو 0.1 % عنــد 
أمــام  هبطــت  بينمــا  دوالر،   1.2784
الفرنك السويســري بنسبة 0.09 % إلى 

1.0091 فرنك.

وفــي تلك الفترة اســتقر مؤشــر الدوالر 
الرئيســي الذي يقيــس أداء العملة أمام 
6 عمــالت رئيســية عنــد 97.815، وذلك 
مســتوى  األول  أمــس  ســجل  أن  بعــد 
 3 منــذ  مســتوى  أعلــى  وهــو   97.882

مايو.
الخضــراء  الورقــة  مكاســب  وتزامنــت 
أمــس األول مــع ارتفــاع ســوق األســهم 

“داو  مؤشــر  شــهد  حيــث  األميركــي، 
جونــز” مكاســب للجلســة الثالثــة علــى 
التوالي وارتفع بما يزيد عن 200 نقطة.
وكانــت البيانــات االقتصاديــة أظهــرت 
أن عمليــات بــدء بناء المنــازل الجديدة 
تســجل  ســوف  المتحــدة  بالواليــات 
مليــون   1.235 قدرهــا  ســنوية  وتيــرة 
وحــدة فــي أبريــل، وهــو مســتوى أعلى 

من التقديرات عند 1.21 مليون وحدة.
وعلــى صعيد التطــورات التجارية، فأن 
الحكومــة الصينيــة هــددت بالــرد علــى 
تعريفــات  لفــرض  األميركــي  المقتــرح 
جمركيــة علــى ســلع بقيمــة 300 مليــار 

دوالر تستوردها من بكين.
كما أن الواليات المتحدة أضافت شركة 
االتصاالت الصينية “هواوي” إلى قائمة 
المنتجــات التي تمثل تقويضًا للمصالح 

الوطنية في واشنطن.

الدوالر يستقر قرب أعلى مستوى بأسبوع

أعلنــت الواليــات المتحــدة خفض التعريفات الجمركية علــى واردات الصلب من تركيا 
والتــي كانــت رفعتهــا فــي أغســطس الماضــي بالتزامــن مــع التوتــرات السياســية بيــن 

الدولتين.

وقال البيت األبيض في بيان إن التعريفات 
الجمركيــة على واردات الواليات المتحدة 
من الصلب من تركيا ُخفضت من مســتوى 

50 بالمئة إلى 25 بالمئة.
ولــم يشــير البيــان إلــى وضــع التعريفــات 

مــن  واشــنطن  واردات  علــى  الجمركيــة 
األلومنيوم من تركيا حيث كانت ضاعفتها 

أيضًا عند 20 بالمئة.
ترامــب  كان  الماضــي  أغســطس  وفــي 
التواصــل  موقــع  علــى  تغريــدة  فــي  قــال 

بمضاعفــة  أمــر  إنــه  “تويتــر”  االجتماعــي 
التعريفــات الجمركية على واردات الصلب 
واأللومنيــوم من تركيا النهيار قيمة الليرة 

أمام الدوالر.
كما أشــار ترامب وقتها إلى تأزم العالقات 
بســبب  وذلــك  تركيــا  مــع  الدبلوماســية 
مســجونين مــن الجنســيتين يرغبــان فــي 

تبادلهما.
وردت تركيــا علــى القــرار األمريكــي آنذاك 

بتطبيــق رســوم إضافيــة بنســبة 50 بالمئة 
الســيارات  علــى  بالمئــة  األرز و120  علــى 
و60 بالمئــة علــى التبغ الذي تســتورده من 

الواليات المتحدة.
كما تقدمت تركيا في ذلك الوقت بشكوى 
لمنظمــة التجــارة العالمية بســبب الرســوم 
التــي أقرتهــا حكومــة ترامب، مشــيرة إلى 
أنها ال تتماشــى مع أحكام االتفاقية العامة 

للتعريفات والتجارة بمنظمة التجارة.

واشنطن - وكاالت:

تخفيض الرسوم على واردات الصلب التركية

نيويورك - رويترز:

ينعكــس ضعــف الطلب على بيع وشــراء العقار بشــكل إيجابي على قطاع تأجير المنــازل بأنواعها وأحجامها، والتي فلتت من 
التقلص الكبير في الحركة الحادثة بشكل سنوي تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تمكن قطاع تأجير المساكن من 
التحليق عاليا بالنســبة إلى األفرع العقارية األعلى طلبا ونشــاطا، بعد شــبه توقف في عمليات البيع والشــراء التي وصلت إلى 
مســتويات متدنية، بحســب تأكيدات متعاملين عقاريين ال يأملون كثيرا عليها في مكاســب الشــهر الفضيل، نتيجة انخفاض 

الحركة العامة، األمر الذي انعكس على تسيد قطاع تأجير المساكن للحركة العقارية.

وساعد تباطؤ الطلب على الشراء إنعاش 
حركــة العقــار ومكاتــب السماســرة التــي 
حركــت القطاع العقــاري ككل وبثت فيه 
األمــل بالحركــة، كمــا ألقــت هــذه الحركة 
بظاللهــا إيجابا على الكثير من األنشــطة 
التجاريــة المرتبطــة، أهمها شــركات نقل 
مــن  إمكاناتهــا  اســتنفرت  التــي  األثــاث 
أجــل االســتفادة مــن هــذا النشــاط الــذي 
يدور رحاه هذه األيام، وتعددت أســباب 
تفضيــل شــهر رمضــان علــى غيــره مــن 
الشــهور مــن أجــل التنقل إلى عــدة أمور، 

منهــا هدوء المنــاخ العام في هذه األيام، 
منــزل جديــد  عــن  البحــث  إلــى  إضافــة 
اســتعدادا لبــدء الموســم الدراســي، كمــا 
خــالل  طويــال  يكــون  الــذي  الفــراغ  أن 
نهــار رمضــان يظــل جاذبا قويــا للعائالت 
للتنقــل، وأهمها الهدوء الكبير في حركة 
الزيــارات العائليــة واســتقبال الضيــوف، 
وجميعهــا أمــور دفعت بالنشــاط العقاري 

بفرع التأجير إلى االنتعاش.
وقــال بنــدر التويــم الــذي يمتلــك شــركة 
عقاريــة متخصصــة، إن هنــاك الكثير من 

الســعودية  العائــالت  لتفضيــل  أســباب 
فــي شــهر رمضــان، منهــا طــول  للتنقــل 
مــن  يمكــن  الــذي  الفضيــل  الشــهر  نهــار 
نقــل األثــاث إلــى المنــزل الجديــد، إال أن 
أهــم أمــر يدفعهــم إلــى التنقــل فــي هــذا 
الشــهر هــو محدودية اســتقبال العائالت 
للضيوف في هذا الشــهر، حيث تستطيع 
التنقــل بحريــة وترتيــب المنــزل، قبل أن 
يســتضيفوا أي شــخص بالمنزل الجديد، 
إضافــة إلــى هــدوء المنــاخ العــام لمدينة 
الرياض خالل ســاعات النهار، األمر الذي 

يمكنهم من التنقل بحرية مطلقة، كما أن 
حركة التنقل في رمضان أنقذت وسطاء 
العقــار من هبــوط أرباحهــم نتيجة ركود 
تعتبــر  والتــي  والشــراء  البيــع  عمليــات 

المصدر األول في تحقيق األرباح.
وحــول األنــواع األكثــر طلبــا أكــد التويم 

أن الشــقة الجديــدة التــي تقع فــي الدور 
األرضــي هــي األشــد بحثا واألكثر ســعرا 
إلــى  بالنســبة  بمثيالتهــا  مــا قورنــت  إذا 
فــرع الشــقق، وتقــل نســبة الفائــدة كلمــا 
أن  كمــا  األعلــى،  إلــى  األدوار  ارتفعــت 
المصعــد الكهربائــي يعتبــر ميــزة تحقــق 

أن  كمــا  جاذبــة،  وعملــة  إضافيــا  ربحــا 
الشــقق متوسطة العمر تأتي في المرتبة 
الثانيــة مــن حيــث زيــادة األســعار، تليها 
القديمــة التــي ال يحــرص المســتأجرون 
على اتخاذها عشــا للزوجية وهم النسبة 
المؤثــرة علــى هــذا اإلقبال الذي يشــهده 
القطــاع، إذا مــا اســتثنينا من ذلك نســبة 
ذوي الدخــول المنخفضــة، الفتــًا إلــى أن 
فــرض رســوم األراضــي أثــر بشــكل كبير 
علــى حركــة العقــار ككل األمر الــذي دفع 
مقدمــة  احتــالل  إلــى  المنــازل  بتأجيــر 

النشاط العقاري محليًا.

الرياض - الشرق األوسط

انتعاش التأجير يدعم الوساطة العقارية بالسعودية
وسط عزوف عن 

البيع والشراء



+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464
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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

1121227 352,241 

21108.127 322,045 

31123.427 326,491 

4112127 325,794 

51100.127 319,720 

61315.530 424,801 

71425.424 368,232 

81376.924 355,703 

91372.324 354,514 

101368.424 353,507 

111364.524 352,499 

121359.524 351,208 

131352.524 349,399 

141139.530 367,967 

15358.120 77,092 

16468.320 100,816 

17300.219 61,396 

18300.319 61,416 

19300.219 61,396 

20300.319 61,416 

21300.219 61,396 

22300.319 61,416 

23300.219 61,396 

24300.319 61,416 

25300.219 61,396 

26300.319 61,416 

27300.219 61,396 

28300.319 61,416 

29300.219 61,396 

30300.319 61,416 

31300.219 61,396 

32300.319 61,416 

33300.219 61,396 

34403.320 86,822 

35360.520 77,608 

36429.520 92,463 

37300.319 61,416 

38300.319 61,416 

39300.319 61,416 

40300.319 61,416 

41300.319 61,416 

42300.319 61,416 

43300.319 61,416 

44300.319 61,416 

45300.319 61,416 

46300.319 61,416 

47300.319 61,416 

48300.319 61,416 

49300.319 61,416 

50300.319 61,416 

51300.319 61,416 

52300.319 61,416 

5336020 77,501 

5430620 65,876 

55309.419 63,277 

56309.519 63,298 

57309.419 63,277 

58309.419 63,277 

59309.519 63,298 

60309.419 63,277 

61309.419 63,277 

62309.519 63,298 

63309.419 63,277 

64309.419 63,277 

65309.419 63,277 

66309.519 63,298 

67309.419 63,277 

68309.419 63,277 

69309.519 63,298 

70478.920 103,098 

71429.520 92,463 

72300.319 61,416 

73300.319 61,416 

74300.319 61,416 

75300.319 61,416 

76300.319 61,416 

77300.319 61,416 

78300.319 61,416 

79300.319 61,416 

80300.319 61,416 

81300.319 61,416 

82300.219 61,396 

83300.319 61,416 

84365.720 78,728 

85315.620 67,942 

8631919 65,241 

8731919 65,241 

8831919 65,241 

8931919 65,241 

9031919 65,241 

9131919 65,241 

9231919 65,241 

9331919 65,241 

9431919 65,241 

9531919 65,241 

9631919 65,241 

97409.920 88,243 

98593.520 127,769 

9938019 77,716 

10038019 77,716 

10138019 77,716 

10238019 77,716 

103300.219 61,396 

104300.219 61,396 

105300.219 61,396 

106300.219 61,396 

107300.219 61,396 

108300.219 61,396 

109368.920 79,417 

11036320 78,147 

111300.219 61,396 

112300.219 61,396 

113300.219 61,396 

114300.219 61,396 

115300.219 61,396 

116302.419 61,846 

117403.219 82,461 

118333.919 68,288 

119404.919 82,809 

12047619 97,350 

12154719 111,870 

122384.919 78,718 

12345420 97,737 

124362.720 78,082 

125467.719 95,652 

126508.619 104,017 

127403.719 82,563 

128394.319 80,641 

129505.620 108,846 

130515.220 110,912 

131735.319 150,381 

132448.519 91,725 

133455.519 93,157 

13430419 62,173 

135366.620 78,922 

136585.620 126,068 

137390.419 79,843 

138390.419 79,843 

139390.419 79,843 

140390.419 79,843 

141586.420 126,240 

142532.920 114,723 

143390.320 84,024 

144390.220 84,002 

145390.320 84,024 

146390.220 84,002 

147462.220 99,502 

148360.320 77,565 

149366.420 78,879 

150300.119 61,375 

151300.319 61,416 

152300.119 61,375 

153300.319 61,416 

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 

موقع ممتاز

سـعـر ممتاز

مساحة ممتازة

خدمات متوفرة

RAالسكني مداخلمباشرة COMالتجاري  محجوزتم البيع
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السعودية تستثني 
القطريين من التسجيل 

اإللكتروني ألداء العمرة

رحبت الحكومة السعودية بالمواطنين 
القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، 

حيث يمكنهم حجز باقات خدمات العمرة 
بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك 
عبدالعزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى 

التسجيل اإللكتروني قبل وصولهم.
جاء ذلك، عقب قيام السلطات القطرية 

بحجب الروابط اإللكترونية التي خصصتها 
وزارة الحج والعمرة الستقبال طلباتهم.
وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن هذا 

اإلجراء يأتي إنفاًذا لتوجيهات ملكية 
باستثناء القطريين من التسجيل اإللكتروني 

الذي تم حجبه، وتمكينهم من القدوم إلى 
المملكة ألداء مناسك العمرة.

مقاتــات التحالف تغير على معاقل الحوثي في تعز وصعدة

تحرير قعطبة .. وتصفية قيادي حوثي بارز

قتل القائد الميداني البارز في ميليشيات الحوثي اإليرانية أبو البراء المداني، خالل معارك خاضتها قوات الحزام األمني والمقاومة الجنوبية، أثناء تحرير مدينة 
قطعبة في محافظة الضالع جنوبي البالد، حسبما أكدت مصادر مطلعة لـ”سكاي نيوز عربية”، أمس الجمعة. وقد تمكنت قوات الحزام األمني والمقاومة الجنوبية 

من تحرير مدينة قعطبة بالكامل، إضافة إلى عدد من القرى شمالي وغربي المدينة، بعد هجوم شامل من 3 محاور.

منــذ  المدينــة  فــي  القــوات  وتقدمــت 
ســاعات الصبــاح الباكر، أمــس الجمعة، 
وتخوض معارك مع ميليشيات الحوثي 
اإليرانيــة، التي أصبحــت محاصرة في 
منطقة الفاخر بالمينة، وفق بيان صادر 

عن قوات الحزام األمني.
ونشــر ناشــطون يمنيــون صــورا تظهــر 
عشــرات الجثث من قتلى الميليشــيات 
الحوثيــة فــي الشــوارع الشــمالية مــن 
مدينــة قعطبــة، ممــن قتلوا فــي معركة 

تحرير المدينة.
وأعلنــت قوات الحزام األمني االنتصار 
فــي معركــة تحريــر قعطبة، كمــا أعلنت 
عــن تحريــر مناطــق الريبــي والعبــارى 

ووادي شــداد ومســاحة تصــل إلــى 25 
كيلومترا شمالي المدينة.

وذكــر البيــان أن قــوات الحــزام األمنــي 
خاضــت معارك ضارية مع الميليشــيات 
باتجــاه  خاللهــا  تقدمــت  المتمــردة، 
قعطبه، واقتحمت المدينة بالتزامن مع 

عملية تمشيط واسعة.
الحوثــي  ميليشــيات  مســلحو  وفــر 
مــن مدينــة قعطبــة علــى متــن عربــات 
عسكرية، بعد خســائر فادحة تكبدوها، 
الســاعات  مــدار  المعــارك علــى  نتيجــة 

القليلة الماضية.
أنهــا  األمنــي  الحــزام  قــوات  وأكــدت 
مــع  تعــاون  مــن  كل  مــع  تتهــاون  “لــن 

الفتــرة  خــالل  الحوثــي  ميليشــيات 
الماضية”، ال سيما “أولئك الذين تسببوا 

في قتل وإصابة الكثيرين”.
قــوات  بيــن  االشــتباكات  وتجــددت 
الحــزام األمنــي و ميليشــيات الحوثــي 

في محافظة الضالع .
بصواريــخ  المتمــردون  وقصــف 
الكاتيوشــا مدينــة الضالــع، مــن مواقــع 

تمركزها في مدينة قعطبة.
للحوثييــن  العســكري  التصعيــد  وأدى 
في الضالع منذ عدة أســابيع إلى توقف 
للحركــة التجاريــة و نقــل البضائــع مــن 
ميناء عدن عبر الضالع إلى المحافظات 

الشمالية من البالد.

كما توقفت حركة المسافرين من والى 
هذه المناطق.

مــن ناحية أخــرى، اســتهدفت مقاتالت 
لعناصــر  تجمعــات  العربــي  التحالــف 
ميليشــيا الحوثــي اإليرانيــة  فــي جبــل 
جنوبــي  حيفــان،  بمديريــة  المنظــرة 

محافظة تعز.
غــارات  عــدة  المقاتــالت  شــنت  كمــا 
فــي  للحوثييــن  مواقــع  اســتهدفت 
ابوجبــارة  آل  ووادي  البقــع  منطقتــي 

بمديرية ُكتاف بمحافظة صعدة.
و  أهدافــا  التحالــف  طيــران  وقصــف 
ســويد  بنــي  منطقــة  فــي  لهــم  مواقــع 

بضواران آنس بمحافظة ذمار.

عواصم ـ وكاالت

الرياض ـ وكاالت

المعارك في الضالع تشتد مع تقدم المقاومة

اعظم كره )الهند( - أ ف بلندن - رويترزدبي - العربية نت

بدأ القضاء التونسي، أمس األول، محاكمة 
المتّورطيــن فــي اغتيــال الزعيم السياســي 
صالــح بــن يوســف، مــا أثــار جــدال سياســيا 
وإعالميــا واســعا بيــن التونســيين، الســيما 
بورقيبــة  الحبيــب  األســبق  الرئيــس  أن 
يعــد مــن أبــرز المتهميــن فــي هــذه القضية، 
بيــن مــن رأى أن النبــش فــي الماضــي فيــه 
مســيرته  فــي  وتشــكيك  لصورتــه  إســاءة 
النضاليــة وإثارة للفتــن، ومن اعتبر أن هذه 
المحاكمــة فرصــة لكشــف الحقائــق، تعزيزا 
لقانــون العدالــة االنتقاليــة الــذي ينظــر فــي 
جرائم الماضي السياســي فــي تونس. وتم 
اغتيال الزعيم السياســي صالح بن يوسف 

مدينــة  فنــادق  بأحــد   1961 ســنة 
بطلقــات  بألمانيــا  فرانكفــورت 
قــادة  أبــرز  أحــد  وهــو  ناريــة، 
والحــزب  الوطنيــة  الحركــة 
الجديــد،  الدســتوري  الحــر 

الذيــن دخلــوا في صدام 

مــع بورقيبــة. وأحيــل ملف اغتيــال الزعيم 
صالــح بــن يوســف، إلــى الدائــرة القضائيــة 
المتخصصــة بالمحكمــة االبتدائية بتونس، 
مــن قبــل هيئــة الحقيقــة والكرامــة، التــي 
 3 أنهــا تمكنــت مــن تحديــد هويــة  أكــّدت 
أطــوار  وكشــف  االنتهــاك  إليهــم  منســوب 
أرشــيفية  وثائــق  مــن  انطالقــا  الواقعــة، 

تحصلت عليها الهيئة من ألمانيا وتونس.

وفي أولى جلسات المحاكمة، اتهم  «
لطفي بن يوسف نجل الراحل صالح 
بن يوسف، الرئيس األسبق الحبيب 

بورقيبة بالوقوف وراء جريمة 
اغتيال والده، مضيفا أنه “اعترف 

في حياته بأنه هو من نسق عملية 
اغتيال غريمه، وذلك في محاضرة 

ألقاها في ديسمبر 1973 بمعهد 
الصحافة وعلوم اإلخبار”، مبينا 
أن هذه المحاكمة، ستساهم في 

إعادة االعتبار لوالده، ودوره في 
تاريخ الحركة الوطنية.

ســادت حالــة مــن الضبابيــة مســار خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي مجــدًدا امــس 
الجمعة، حيث توشك المحادثات بين حزبي المحافظين والعمال بشأن اتفاق الخروج على 

االنهيار في ضوء التكهنات بشأن موعد استقالة رئيسة الوزراء تيريزا ماي من منصبها.

وبعــد نحــو 3 أعــوام مــن التصويــت علــى 
نحــو غيــر متوقــع باالنفصــال عــن االتحــاد 
ال يــزال مــن غيــر الواضــح متى ســتنفصل 
علــى  ســتخرج  كانــت  إن  أو  بريطانيــا 
اإلطــالق من التكتــل الذي انضمت له العام 
1973. وذكــرت هيئــة اإلذاعــة البريطانيــة 
حــزب  بيــن  المحادثــات  أن  )بي.بي.ســي( 
المحافظيــن بزعامــة مــاي وحــزب العمــال 
المعــارض توشــك علــى االنتهــاء مــن دون 
اتفــاق بعــد ســاعات مــن موافقة مــاي يوم 

الخميس على تحديد إطار زمني لترك 
منصبها في مطلع يونيو.

لجنــة  رئيــس  بــن  هيــالري  وقــال 
األوروبــي  االتحــاد  مــن  الخــروج 

تســفر  لــم  “إذا  بالبرلمــان 
المحادثــات عــن شــيء فــإن 

هــذا في رأيــي يؤدي لنهاية واحدة... هناك 
ســبيالن فقــط للخروج مــن أزمة االنفصال 
التــي نواجههــا: إما أن يوافق البرلمان على 
اتفــاق أو نرجع للشــعب البريطاني ونطلب 

منه االختيار”.

وأعلنت المعارضة العمالية البريطانية  «
أمس الجمعة وقف المفاوضات 

مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي 
بشأن بريكست بعد 6 أسابيع على 

المفاوضات غير المثمرة. وفي 
رسالة إلى ماي، قال زعيم المعارضة 

العمالية جيريمي كوربن إن 
المفاوضات: ذهبت إلى أقصى 

حد ممكن بسبب ضعف الحكومة، 
معبرا عن عدم ثقته فيها 

للتوصل إلى أي اتفاق.

خالل اجتماعهم المســائي اليومي، يخرج 6 أســاتذة هنود متقاعدون بتوقعات 
قاتمــة بشــأن مصيــر أقليتهــم المســلمة فــي حــال فــاز رئيــس الــوزراء القومــي 

الهندوسي ناريندرا مودي بوالية ثانية.

اتــر  واليــة  فــي  كــره  أعظــم  مدينــة  ومــن 
براديــش شــمال الهنــد والتــي ارتبط اســمها 
منــذ القــدم بشــعراء وأكاديميين مســلمين، 
يقــول محــي الديــن آزاد “نحــن على وشــك 
التحــول إلى مواطنيــن درجة ثانية”. ويرى 
هذا األســتاذ الســابق للغة العربية “إذا نجح 
فإننــا  جديــد،  مــن  الســلطة  بتولــي  مــودي 
ســنضيع”. وصــل القوميــون الهنــدوس مــن 
حــزب نارينــدرا مــودي “بهاراتيــا جناتا” )بي 
جي بي( إلى السلطة في الهند بالعام 2014، 

وهــم يأملون فــي الفوز بوالية ثانية 
من 5 سنوات في هذه االنتخابات 

الضخمة، األكبر في التاريخ. 
 %  80 الهنــدوس  ويشــّكل 

مــن 1,3 مليار هنــدي، فيما 
أكبــر  ثانــي  الهنــد  تضــم 

مجتمــع مســلم فــي العالــم حيــث يبلــغ عدد 
المسلمين فيها 170 مليون نسمة.

ومنــذ وصــول نارينــدرا مودي إلى الســلطة 
قبل 5 سنوات، تشعر هذه األقلية بالتهديد. 
كانــت  عديــدة  مــدن  تســمية  وأعيــدت 
أســماؤها مســتوحاة مــن التراث اإلســالمي 
المغولــي، وعّدلــت عــّدة كتــب مدرســية من 
أجل تقليص إسهامات المسلمين في تاريخ 

الهند.

وبين مايو 2015 وديسمبر 2018، قتل  «
44 شخًصا أكثريتهم مسلمون في 

عمليات ضرب حتى الموت نفذتها 
حشود غاضبة دفاًعا عن عبادة 

البقرة، الحيوان المقّدس لدى 
الهندوس، بحسب منظمة 
“هيومن رايتس ووتش”.

مسلمو الهند قلقون من والية ثانية لموديمحادثات بريكست على شفا االنهيارمحاكمة بورقيبة بتهمة تصفية معارضيه
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ابوظبي ـ أ ف ب

القاهرة ـ وكاالت

أعلنت اإلمارات أمس الجمعة عن إطالق سراح ثالثة مهندسين فلبينيين 
ا كانوا اختطفوا في يوليو الماضي جنوب غرب ليبيا،  ا جنوبيًّ ورابًعا كوريًّ

وذلك بالتنسيق مع قوات المشير خليفة حفتر، رجل شرق ليبيا القوي.

والتعــاون  الخارجيــة  وزارة  وقالــت   
الدولــي اإلماراتيــة فــي بيــان إنــه تــم 
إطالق ســراحهم “نتيجة لجهود كبيرة 
بذلتهــا دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الجيــش  مــع  والتنســيق  بالتعــاون 
الوطنــي الليبــي بقيادة المشــير خليفة 

المحتجزيــن  نقــل  تــم  حيــث  حفتــر، 
لمغادرتهــم  تمهيــًدا  أبوظبــي،  إلــى 
فــإن  البيــان  وبحســب  بالدهــم”.  إلــى 
اإلمارات تواصلت مع قوات حفتر بعد 
طلب كل من الفلبين وكوريا الجنوبية 

المساعدة منها.

ا  أصــدر الرئيــس المصري عبدالفتاح السيســي، أمس الجمعة، عفًوا رئاســيًّ
عن 560 محبوًسا بقضايا جنائية وسياسية وعسكرية.

وأصــدر السيســي، القــرار رقــم 232 
عــن  الرئاســي  بالعفــو   2019 لســنة 
560 محكوًمــا عليهــم، منهــم ضباط 
شــرطة، وعــدد من المحكــوم عليهم 
المعروفــة  القضيــة  فــي  بالمؤبــد 
بأحــداث مجلــس الــوزراء، والكاتب 
قنديــل  عبدالحليــم  الصحافــي 

القضيــة  فــي  عليــه  والمحكــوم 
المعروفة بإهانة القضاء.

بينهــن  فتــاة،   15 العفــو  وشــمل 
ضمــن  عليهــن  محكــوم  فتيــات   8
القضيــة رقــم 4337 جنايــات قســم 
أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة 

باسم قضية فتيات دمياط.

اإلمارات: إطالق 4 آسيويين اختطفوا في ليبيا

عفو رئاسي عن مئات السجناء في مصر

الخرطوم ـ رويترز الجزائر ـ رويترز

قال تحالف قوى إعالن الحرية والتغيير المعارض بالسودان إن تعليق المجلس العسكري الحاكم التفاوض مع المحتجين لـ3 أيام 
قرار ”مؤسف“ يشكل انتكاسة لجهود اإلعداد لعهد ديمقراطي جديد بعد اإلطاحة بالرئيس عمر البشير.

وجــاء رد فعــل التحالــف بعــد أعمــال عنــف في 
وســط الخرطــوم تعتبــر األســوأ منــذ أســابيع. 
وأصيــب 9 أشــخاص علــى األقــل يــوم األربعاء 
إلــى  الســودانية  األمــن  قــوات  لجــأت  عندمــا 

الذخيرة الحية لتفريق متظاهرين.
االثنيــن  يــوم  األقــل  علــى  أشــخاص   4 وُقتــل 
عندمــا حاولــت قــوات األمــن فــض االعتصــام 
فــي بعــض مواقــع االحتجاجــات. وكانــت تلــك 
أول مــرة يســقط فيهــا قتلى فــي االحتجاجات 
منــذ أســابيع. واتهــم رئيس المجلس العســكري 
البرهــان  الفتــاح  عبــد  ركــن  الفريــق  االنتقالــي 
المتظاهرين بخرق تفاهم بشأن وقف التصعيد 
بينمــا كانــت المحادثــات ال تــزال جاريــة وقــال 
إن المحتجيــن يعطلــون الحيــاة فــي العاصمــة 
ويســدون الطرق خــارج منطقة اعتصام اتفقوا 
عليها مع الجيش. وقال البرهان في بيان أذاعه 

العســكري قــرر وقــف  المجلــس  التلفزيــون إن 
التفــاوض لمــدة 72 ســاعة حتــى ”يتهيــأ المناخ 
المالئم إلكمال االتفاق“. وسعى المحتجون في 

األيــام الماضيــة إلــى توســيع منطقــة وجودهم 
الموجــود حــول مقــر  بمــا يتخطــى االعتصــام 

وزارة الدفاع وهو مركز مظاهرات المعارضة.

قــال مصــدر أمــس الجمعة إن االنتخابات الرئاســية الجزائرية الوشــيكة قد تؤجل بينما عاد المحتجون إلى الشــوارع في الجمعة 
الثالثة عشرة على التوالي للمطالبة بإزاحة النخبة الحاكمة في البالد.

وتنحــى الرئيــس عبدالعزيــز بوتفليقــة الشــهر 
الماضــي بعد ضغوط مــن المحتجين والجيش 
للمطالبــة  اســتمرت  االحتجاجــات  لكــن 
بإصالحات سياســية وعزل جميع المســؤولين 

المنتمين للحرس القديم. 
وتحدد يوم الرابع من يوليو إلجراء انتخابات 
رئاسية. لكن مصدرا مطلعا قال إن االنتخابات 
األمــور  تنظيــم  صعوبــة  بســبب  تؤجــل  قــد 
إلــى جانــب  المالئــم  الوقــت  فــي  اللوجســتية 

المعارضة في الشارع.
الــذي طلــب عــدم ذكــر اســمه  وقــال المصــدر 
لرويتــرز ”لــن تكون هنــاك انتخابات فــي الرابع 
مــن يوليــو“. وتجمع مئــات المحتجيــن مجددا 
الرئيــس  باســتقالة  للمطالبــة  الجمعــة  أمــس 
المؤقــت عبدالقــادر بن صالح ورئيــس الوزراء 
نــور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام 

من تنحيه. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل 
للدموع لمنع المتظاهرين من الدخول إلى مقر 

البريد المركزي في العاصمة الجزائرية.

ومــن المتوقــع أن يصــدر المجلــس الدســتوري 
بيانــا  االنتقاليــة  المرحلــة  علــى  الــذي يشــرف 

بشأن االنتخابات خالل فترة وجيزة.

متظاهرون بالقرب من المقر العسكري في العاصمة الخرطوم )اف ب(  متظاهر جزائري مصاب خارج مكتب البريد المركزي خالل احتجاج مناهض للحكومة )أف ب(

المعارضة تأســف لتعليق المجلس العسكري للمحادثات االنتخابات الرئاســية قــد تؤجل واالحتجاجات مســتمرة
تصاعد غضب المحتجين في السودان الجزائر.. الغاز لتفريق حشود “الجمعة الـ13”



لندن - رويترز

رفضت الحكومة البريطانية تعريفا لمصطلح “اإلسالموفوبيا”، اقترحته مجموعة 
نــواب مــن أحــزاب عــدة، وذلــك بعــد تحذيــر مــن خبــراء ومختصيــن رأوا أن هــذه 
الخطوة قد تعرقل مكافحة اإلرهاب، وتستخدم كباب خلفي لقانون ازدراء الدين، 

وتحد من حرية التعبير.

وحســب موقــع هيئة اإلذاعــة البريطانية “بي 
بي سي”، فالتعريف المقترح قائم على اعتبار 
اإلســالموفوبيا أو الخوف من اإلسالم، شكال 
مــن أشــكال العنصريــة التــي تســتهدف طرق 
التعبيــر عن العقيــدة اإلســالمية أو مفهومها. 
التعريــف  إن  البريطانيــة  الحكومــة  وقالــت 
المقتــرح لم يقبل على نطاق واســع، ويحتاج 
مزيــدا مــن الدراســة والتأنــي. وفــي خطــاب 
إلى رئيســة الحكومــة تيريزا ماي، دعا رئيس 
الشــرطة البريطانية مارتــن هيويت إلى عدم 
اإلقــدام علــى هــذه الخطــوة؛ ألنها ســتضعف 

قوانين مكافحة اإلرهاب بالبالد، وقد تقوض 
حق أفراد شرطة المطارات والموانئ الجوية 
فــي توقيــف المشــتبه بهــم وتفتيشــهم، دون 

الحصول على إذن مسبق.

وسادت حالة من الجدل الواسع  «
بريطانيا بعد أن تبنى بعض النواب 

االقتراح بوضع تعريف لإلسالموفوبيا. 
وفي تقرير لهم، قال النواب الداعون 
إلى هذا المقترح أن التعريف الجديد 
لإلسالموفوبيا سيسمح للمسلمين 
باإلبالغ عن أي جرائم يتعرضون لها.

موسكو - سبوتنيك

قــال المتحــدث الرســمي باســم الرئاســة الروســية، دميتــري بيســكوف، أمــس 
الجمعــة، إن عقوبــات الواليــات المتحــدة ضــد فرقــة التدخــل الســريع “تيريــك” 

تتطلب منا تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والرد على اإلجراءات الهدامة.

وقال بيســكوف فــي تصريح صحافي 
بمبــدأ  ســنلتزم  بأخــرى  أو  “بطريقــة 
المعاملــة بالمثــل، الــذي يتطلــب اتخاذ 
إجــراءات مضــادة معينــة، كمثــل تلــك 
حــال،  أي  علــى  الهدامــة.  اإلجــراءات 
بالمثــل.  المعاملــة  مبــدأ  أوال: ســنطبق 
ثانيا: سنسعى خلف مصالحنا الوطنية 
في المقام األول، وســنقوم بكل شــيء 

وفقا لمصالحنا الوطنية”.
كتيبــة  المتحــدة  الواليــات  وأدرجــت 
الخاصــة  األمــن  قــوات  مــن  “تيريــك” 
فــي جمهورية الشيشــان الروســية، و5 

مواطنين روس، في قوائمها السوداء، 
وذلــك بنــاء علــى مــا يســمى بـــ “قانون 

ماغنيتسكي”.

وقالت الخزانة األميركية في  «
بيان، يوم الخميس، إن العقوبات 

تشمل كال من قائد كتيبة 
“تيريك”، أبو زيد ويس مرادوف، 

وسيرغي كوسييف، الرئيس 
السابق ألحد مراكز اإلصالح في 

روسيا، وثالثة أشخاص آخرين 
قالت الوزارة األميركية إنهم 

موظفون في لجنة التحقيقات 
الروسية.

كابول - رويترز

قــال مســؤول فــي الحكومــة األفغانية أمــس الجمعة إن 8 علــى األقل من رجال 
الشرطة قتلوا في ضربة جوية في إقليم هلمند وسط تصعيد للعمليات الجوية 

والبرية ضد “طالبان”.

حاكــم  باســم  المتحــدث  زواك  عمــر  وقــال 
هلمنــد إنــه لم يتضح بعــد إن كانت طائرات 
أفغانية أم أميركية هي التي شــنت الضربة 
مــن  بالقــرب  الخميــس  مســاء  الجويــة 

لشكركاه عاصمة اإلقليم. 
وأضــاف أن بيــن القتلــى ضابطيــن كبيريــن 
تبــادل  فــي  آخــر أصيبــوا  11 شــرطيا  وأن 
خــالل  طالبــان  مقاتلــي  مــع  النــار  إلطــالق 
نفــس العمليــة األمنية. ولم يتســن االتصال 
بمسؤولي قوات الدعم الحازم التي يقودها 
حلف شــمال األطلســي في كابول للحصول 
األميركيــة  القــوات  وتقــدم  تعليــق.  علــى 

فــي  األفغانيــة  للقــوات  باســتمرار  الدعــم 
عملياتها ضد “طالبان”.

ياســين  محمــد  هلمنــد  حاكــم  وقــال 
إن  كابــول  فــي  بالحكومــة  ومســؤولون 

تحقيقا يجرى في الضربة الجوية.

وتصاعد القتال خالل فترة شهدت  «
محادثات سالم بين الواليات 

المتحدة و “طالبان” إلنهاء 
الحرب المستمرة منذ أكثر من 17 

عاما. وترفض “طالبان” إلى اآلن 
اقتراحات وقف إلطالق النار مطالبة 

بانسحاب القوات األميركية وقوات 
حلف شمال األطلسي أوال.

حكومة بريطانيا ترفض 
تعريف “اإلسالموفوبيا”

الكرملين: سنرد بالمثل 
على عقوبات واشنطن

مقتل 8 شرطة في ضربة 
جوية بأفغانستان

سليماني يسعى لتحريك “أذرع إيران”

نستعرض اهم ما ينشر في 
الصحف العربية العالمية. 

مقال اليوم من صحيفة:

ذكر تقرير نشرته صحيفة “غارديان” البريطانية، أن قائدا عسكريا إيرانيا بارزا قابل 
قيــادات فــي ميليشــيات عراقيــة موالية إليران فــي بغداد، وطلب منهم االســتعداد 

للحرب.
ونقلــت الصحيفــة البريطانيــة عن مصادر اســتخباراتية رفيعة قولهــا إن قائد فيلق 
القــدس اللــواء قاســم ســليماني، اجتمــع قبــل 3 أســابيع بعناصــر مــن الميليشــيات 

الموالية إليران في العراق، بالتزامن مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.
وأثــار تحــرك ســليماني الرامــي لتعبئــة حلفــاء إيــران اإلقليمييــن مخــاوف أميــركا 
وحلفائهــا من تعــرض مصالحهم في المنطقة لتهديدات، األمر الذي جعل الخارجية 
األميركية تطلب من موظفيها “غير األساسيين” مغادرة العراق، كما رفعت بريطانيا 
الخميــس مســتوى التأهــب لقواتهــا ودبلوماســييها؛ نظــرا لمخاطــر أمنيــة كبيرة من 

إيران.
ورغــم االجتماعــات المســتمرة بيــن ســليماني والميليشــيات المواليــة إليــران علــى 
مــر الســنوات الخمــس الماضيــة، إال أن حديثه هــذه المرة كان مختلفا بحســب أحد 
المصــادر الــذي قــال “رغــم أنها لم تكــن دعوة صريحة للحرب إال أنهــا في المقابل لم 

تكن بعيدة كثيرا عن ذلك السياق”.

كابولموسكولندن

دعا رئیس لجنة األمن القومي في البرلمان اإليراني حشمت هللا فالحت بيشة، إلى عقد مفاوضات أميركية إيرانية في قطر أو العراق؛ لتجاوز التوتر 
بين البلدين. وكتب حشمت هللا فالحت بيشة، على صفحته الخاصة في “تويتر”: “هناك طرف ثالث يستعجل اندالع الحرب بين طهران وواشنطن”.

وقــال فالحــت بيشــة إنــه “علــى الرغم مــن نفي 
النيــة  وأميــركا  إيــران  فــي  المســؤولين  كبــار 
إلشــعال الحــرب، إال أن هنــاك جهــة ثالثــة، علــى 

عجلة لتدمير قسم كبير من العالم”.
إيجــاد طاولــة بخطــوط  “ينبغــي  أنــه  وأضــاف 
العــراق أو قطــر، تضــم مســؤولي  فــي  حمــراء 
مهمــة  إليهــا  تــوكل  وأميــركا(،  )إيــران  البلديــن 

خاصة بإدارة التوتر”.
وتصاعــد التوتــر بين إيــران والواليات المتحدة 
في اآلونة األخيرة، كما تزايد القلق حيال تفجر 
صــراع محتمــل فــي وقت تشــدد فيه واشــنطن 
العقوبــات والضغــوط السياســية علــى طهــران، 

وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.
اإليرانــي  الثــوري  الحــرس  قائــد  نائــب  وأكــد 
البرلمانيــة، محمــد صالــح جــوكار أن  للشــؤون 

الصواريخ اإليرانية، حتى تلك القصيرة المدى، 
يمكنها الوصول للســفن الحربيــة األميركية في 
الخليــج العربــي، مضيفــًا أن الواليــات المتحــدة 
غير قادرة على تحمل حرب جديدة، بحسب ما 

نقلت وكالة فارس لألنباء أمس الجمعة.
وأضاف “حتى صواريخنا قصيرة المدى يمكنها 
األميركيــة  الحربيــة  للســفن  بســهولة  الوصــول 
فــي الخليــج”. وكشــفت قنــاة أميركيــة نقال عن 
جيــش  أن  واشــنطن،  فــي  كبيريــن  مســؤولين 
الواليات المتحدة قام بتعزيز قواته في الشرق 
األوســط، بعدما رصد تحركات عســكرية مريبة 

إليران في مياه الخليج العربي.
وبحســب ما نقلت قناة “إي بي سي” األميركية، 
فإن صورا أميركية أظهرت قيام إيران بتحميل 
صواريخ “كروز” على متن زوارق صغيرة ألجل 

استخدامها ضد سفن أو أهداف على األرض.
وقــال المســؤوالن اللــذان لــم يجر ذكر اســمهما، 
إن الصــور التــي التقطها المخابــرات األميركية، 
أكــدت وجــود تهديد لســفن البحريــة األميركية 

وباقي السفن والدول الشريكة.
وأضافــا أن تلــك الصور هي التي دفعت القيادة 
الوســطى فــي الجيــش األميركــي إلــى تســريع 
لنكولــن”  “إبراهــام  الطائــرات  حاملــة  وصــول 
الخليــج  منطقــة  إلــى  الهجوميــة  ومجموعتهــا 
العربــي. وتأتي تلك التصريحــات بعد أيام على 
تأكيــد المرشــد اإليرانــي علــي خامنئــي، أنــه لن 
تكــون هنــاك حرب مــع الواليــات المتحــدة على 
البلديــن  بيــن  المتزايــدة  التوتــرات  مــن  الرغــم 
إيــران  قــدرات  بســبب  اللدوديــن؛  العدويــن 

النووية وبرنامجها الصاروخي.

عواصم - وكاالت

طهران تدعو إلى عقد مفاوضات مع واشنطن
ــا” ــه ــال ــط ــا بـــالـــخـــلـــيـــج.. “صـــواريـــخـــنـــا ت ــركـ ــيـ إيـــــــران تـــهـــدد ســـفـــن أمـ

بكين - وكاالت

نيويورك ـ اف ب

واشنطن ـ وكاالت

أدانــت محكمــة اتحادية في مانهاتــن أميركًيا من أصل لبناني، باالنتماء إلى حزب 
هللا والمساهمة في خطط لشن اعتداءات لصالح الحزب المدعوم إيرانًيا.

عاًمــا(   34( كورانــي  علــي  وأديــن 
بالتهــم الثمانــي الموّجهــة ضــده، بينها 
المشــاركة فــي مؤامــرة بهــدف حيــازة 
أســلحة الرتــكاب جريمــة، وهــي تهمــة 

عقوبتها السجن المؤبد.
وعلــى إثــر محاكمــة اســتمّرت 8 أّيــام، 
قــال مكتــب جيفــري بيرمــان، المّدعي 
إن  مانهاتــن،  فــي  الفدرالــي  العــام 
الحكم علــى كوراني المولود في لبنان 
والحاصــل علــى الجنســّية األميركيــة 
بالعام 2009، ســيصدر في 27 سبتمبر 

المقبل.
وبحســب التحقيق، أقَدم كوراني على 
األمــن وطريقــة  عــن  جمــع معلومــات 
العمــل في مطارات عــّدة في الواليات 
المتحدة، بينها مطار جون إف كينيدي 
بنيويــورك، وراقــب مبانــي عائــدة إلــى 

قّوات األمن في مانهاتن وبروكلين.
بيــان  فــي  بيرمــان  جيفــري  وقــال 
“ُأديــَن كورانــي بجرائمــه، فــي محكمٍة 

أراَد  التــي  المواقــع  أحــد  بجــوار  تقــع 
مبنــى  إلــى  إشــارة  فــي  اســتهدافها”، 

جايكوب جافيتس في مانهاتن.
يذكــر أن كورانــي وصــل إلــى الواليات 
خضــع  بعدمــا   ،2003 العــام  المتحــدة 
بحســب المصدر نفســه لتدريبات عّدة 
في معسكرات لحزب هللا بلبنان، وكان 
يتلّقــى مباشــرًة أوامــر مــن عناصر في 

الحزب الشيعي المدعوم من إيران.
وُتصّنــف الواليــات المتحدة حزب هللا 
“منظمــًة إرهابّيــة”. ومنــذ إنشــائه فــي 
ثمانينــات القــرن الماضــي، ُنســبت إلى 
الحــزب اعتــداءات عــّدة، الســّيما فــي 

فرنسا ولبنان وبلغاريا.
كما أوِقَف رجل ثان ُيدعى سامر الدبك 
ُيشــتبه أيًضــا فــي انتمائــه إلــى حــزب 
هللا، في 8 يونيو 2017 في ميشــيغن، 
في نفس يوم اعتقال كوراني. لكن لم 

د أي تاريخ لمحاكمته. ُيحدَّ

أميركا تدين منتٍم لحزب اهلل بالتخطيط الستهداف مطارات

ذكــرت مصــادر بالكونغــرس األميركي 
أن مسؤولين من إدارة الرئيس دونالد 
ترامب ســيدلون بإفادات سرية بشأن 
الموقــف مــع إيــران األســبوع المقبــل، 
بعــد أن طلــب مشــرعون مــن الحزبين 
الديمقراطــي والجمهــوري مزيــدا مــن 

المعلومات.
وقــال معاونــون بالكونغــرس إن وزير 
الخارجية مايك بومبيو ورئيس هيئة 
الجنــرال جوزيــف  المشــتركة  األركان 
دانفــورد والقائــم بأعمــال وزير الدفاع 
باتريك شــاناهان ســيحضرون جلســة 
عصــر الثالثــاء المقبــل أمــام مجلــس 

الشيوخ بكامل هيئته.
وأفــادت مصــادر فــي مجلــس النواب، 
الديمقراطيــون،  عليــه  يســيطر  الــذي 
بأنهــم يتوقعــون أيضا إفادة األســبوع 
المقبل مع بومبيو لكن لم يتم االنتهاء 

بعد من التفاصيل األخرى.

إفادات سرية عن 
إيران أمام الكونغرس 

األسبوع المقبل

بعد أن أبدت إيران مراًرا عتابها على عجز “أوروبا” عن إنقاذ االتفاق النووي، ومناشدتها أكثر من مرة تفعيل اآللية األوروبية التي 
حكي عنها مراًرا من دون أن تبدو فعالة حتى اآلن، الســيما بعد تشــديد العقوبات األميركية على طهران، اســتأنف وزير الخارجية 

اإليراني محمد جواد ظريف جهوده الدبلوماسية للمضي قدًما في محاولة إلنقاذ هذا االتفاق الذي أبرم العام 2015.

وفــي حيــن انتقد ظريــف، من بكين، أمس الجمعــة، المجتمع الدولي قائاًل 
إنــه “اكتفــى حتى اآلن باإلدالء بالتصريحات بشــكل رئيــس بدال من إنقاذ 
االتفــاق”، دعــا “أصدقاء” إيران )الدول الموقعة على االتفاق وهي االتحاد 
األوروبــي وفرنســا وبريطانيــا والصيــن وروســيا( إلــى اتخــاذ “خطــوات 

ملموسة” إلنقاذه، حسب ما أفادت وكالة أنباء إرنا الرسمية.
وقــال بحســب شــريط مصــّور نشــرته وزارة الخارجيــة اإليرانيــة “يجــب 
إيــران االقتصاديــة، إذا كان المجتمــع الدولــي والــدول  تطبيــع عالقــات 
األعضــاء األخــرى فــي االتفــاق وكذلــك أصدقاؤنــا مثــل الصيــن وروســيا 
يريــدون الحفــاظ علــى هــذا اإلنجــاز، يجب التأكــد عبر خطوات ملموســة 
مــن أن اإليرانييــن يســتفيدون” مــن النــص. يذكــر أن الوزيــر اإليراني كان 
اعتبــر مطلــع أبريل الماضي أن االتحــاد األوروبي عاجز عن االلتفاف على 
العقوبــات التــي فرضتهــا الواليــات المتحــدة علــى بــالده بعــد قــرار ترمب 
االنســحاب مــن االتفــاق النــووي اإليرانــي. وقــال ظريــف فــي مقابلــة مــع 
الموقع الرســمي للمرشــد األعلى للجمهورية علي خامنئي، إن “األوروبيين 
كانوا يعتبرون في البداية )خطة العمل الشــاملة المشــتركة( إنجاًزا، لكنهم 

ربما لم يكونوا مستعدين، وحتًما هم لم يكونوا قادرين على الوقوف في 
وجــه العقوبــات األميركية”. وأضاف “ســنواصل الضغط علــى األوروبيين 
لتنفيذ التزاماتهم. يجب على أوروبا أن تدرك أنها ال تستطيع التملص من 

مسؤوليتها ببعض البيانات والخطط غير المكتملة”.

وزير الخارجية اإليراني

وجــه انتقادات إلى األوروبيين.. أين خطواتكم الملموســة؟
ظريف يناشد األصدقاء إنقاذ النووي

سفن حربية أميركية في طريقها إلى الخليج العربي
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فوز ميرزا أحمد بانتخابات 
نادي الشباب واحتفاظه 

بمنصب الرئاسة حتى 2023 يؤكد 
مدى ثقة الناخبين بخبرته وحنكته، 

وأنه األكفأ واألفضل للمرحلة المقبلة. 
ميرزا يتطلب عليه اآلن تطوير 

استراتيجيته وخصوًصا المالية لكي 
ينعش بها جذور الماروني.

حديث نجم منتخبنا ونادي 
النجمة لكرة اليد علي عيد عقب 
نهائي كأس اليد عن تصرفات 

ا،  بعض الجماهير له شخصيًّ
يؤكد وبالدليل القاطع أن “ثقافة 

الفوز والخسارة” غائبة تماًما 
وأنها تفتقد ألسس ومبادئ 

األخالق وحسن المعاملة.

تتحــدد مســاء اليــوم )الســبت( هويــة طرفي المباراة النهائية لكأس النخبة لكرة القدم للموســم الرياضــي 2019-2018، وذلك بإقامة لقاءي نصــف النهائي عند 9.30 
مساء. يلعب المحرق مع الرفاع الشرقي على االستاد الوطني، والمنامة مع الحد على استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة.

فــي المبــاراة األولــى، يدخــل المحرق بصفتــه متصدر 
المجموعــة األولــى أمــام وصيــف المجموعــة الثانيــة 

الرفاع الشرقي.
يقود المحرق المدرب الوطني علي عامر، فيما الرفاع 

الشرقي المدرب اإلسباني بيدرو جوميز كارمونا.
وســبق للفريقيــن أن التقيا ذهاًبا وإياًبا في منافســات 
دوري ناصــر بن حمــد الممتاز، وانتهت المباراتان بفوز 

المحرق.
بنظــام  تقــام  كونهــا  تماًمــا؛  اليــوم مختلفــة  مواجهــة 
إخــراج المغلــوب، وال مجال للتعويــض، وهي الفرصة 
األخيــرة للمحرق لإلبقاء علــى حظوظه في الحصول 
على بطولة هذا الموسم، في حين أن الرفاع الشرقي 
يســعى لحصد لقب ثان بعد أن توج منتصف الموســم 

بلقب كأس االتحاد.
متصــدر  المنامــة  تجمــع  فإنهــا  الثانيــة،  المبــاراة  أمــا 

المجموعة الثانية مع الحد وصيف المجموعة األولى.
المنامــة هو الفريق الوحيد الذي حقق العالمة الكاملة 
بحصــده  تأهــل  الحــد  فيمــا  المجموعــات،  دور  فــي 

نقطتين من تعادلين متتاليين.
يقــود الطرفيــن مدربــان وطنيان: محمد الشــمالن مع 

المنامة، وموسى مبارك مع الحد.
هــذا  الفريقيــن  مواجهــات  سلســلة  إلــى  وبالعــودة   
الموســم، وبالتحديد في دوري ناصر بن حمد الممتاز، 

فإن المنامة تفوق ذهاًبا وإياًبا على الحد.
الفريقان األزرقان سيكونان على موعد مرتقب اليوم 
في لقاء مثير نحو حصد بطاقة الوصول إلى المباراة 

النهائية... فمن يظفر بها؟
يشــار إلــى أن المبــاراة النهائيــة لــكأس النخبة ســتقام 
يــوم الثالثــاء المقبــل الموافــق 21 مايــو الجــاري على 

االستاد الوطني.

الحــد أمــام  والمنامــة  الشــرقي..  الرفــاع  يالقــي  المحــرق 

من يتأهل إلى نهائي كأس النخبة؟
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احتفــظ رئيــس مجلــس إدارة نــادي الشــباب ميرزا أحمــد بمنصبه رئيســا للنادي، 
عقــب فــوزه فــي انتخابــات مجلــس اإلدارة الجديــد التــي أجريت خــال اجتماع 
الجمعية العمومية الذي عقد مساء أمس األول )الخميس(، في مقر النادي بمدينة 

جدحفص، وتم خاله انتخاب مجلس جديد للدورة االنتخابية 2023/2019.

وجــاء فوز ميرزا أحمد برئاســة مجلس 
إدارة النــادي للفتــرة االنتخابية الممتدة 
حتى 2023، بتفوقه على حساب مرشح 

الرئاسة الثاني شاكر عبدالجليل.
وجــاءت انتخابات رئاســة النــادي قوية 
واســتطاع  المرشــحّين،  بيــن  وســاخنة 
ميــرزا أحمــد مــن الحفــاظ علــى منصبه 
رئيســا للنــادي بعد أن نال ثقــة الجمعية 
صوتــا،   28 علــى  بحصولــه  العموميــة 
شــاكر  عــن  فقــط  أصــوات   4 بفــارق 

عبدالجليل الذي حصد 24 صوتا.
مجلــس  أعضــاء  انتخابــات  وأســفرت 
جديــدة  وجــوه   7 دخــول  عــن  األدارة 
منصــور  عبــدهللا  وهــم:  للمجلــس، 
أميــر  غســان  صــوت(،   52( الموالنــي 
قاســم )52 صــوت(، رضــا حمــاد عبدهللا 
)51 صــوت(، إبراهيــم يوســف إبراهيــم 
)51 صــوت(، إبراهيــم عبــدهللا الوطنــي 
)51 صــوت(، حبيــب أحمــد المطوع )48 
صوت( وكفاح جاسم أحمد )34( صوت.

بينمــا احتفــظ عضوان فقــط بمقاعدهم 
صــادق  وهــم  الجديــد،  المجلــس  فــي 
عبدالعزيــز الزيمــور الــذي نــال 51 صوتا 

ومحمود جعفر الكامل ب50 صوتا.

وحصــل محمــد علــي حســين علــى 30 
صوتا ليكون االحتياط األول.

وقبــل انعقاد الجمعية العمومية العادي، 
اجتماعهــا  العموميــة  الجمعيــة  عقــدت 

الغير العادي.
البدايــة  فــي  وتضمــن جــدول األعمــال 
توافــر  مــن  للتأكــد  الحضــور  تســجيل 

النصاب القانوني.
رئيــس  رحــب  االجتمــاع  بدايــة  وفــي 
مجلــس اإلدارة ميــرزا أحمــد بالحضــور 

وتمنى لهم التوفيق والنجاح.
مقترحــا  االجتمــاع  خــالل  وطــرح 
بتقليــص عــدد أعضــاء مجلــس اإلدارة 
من 10 أعضاء )9 أعضاء +الرئيس( إلى 
8 أعضــاء )7 أعضــاء + الرئيــس(، إذ لــم 

تتم الموافقة على هذا المقترح.
بعــد ذلك، عقــدت الجمعيــة العمومية 
اجتماعها العادي، إذ استعرض رئيس 
مجلس اإلدارة ميرزا أحمد في بداية 
مجلــس  منجــزات  أبــرز  االجتمــاع 
اإلدارة الســابق ومشــاريع االســتثمار 
نفــذت  التــي  الرياضيــة  والمنشــآت 
فــي النــادي خــالل الــدورة االنتخابية 
الماضيــة، إضافــة إلى أبــرز المعوقات 
التي تعترض طريق العمل في النادي 
وفــي مقدمتها موضــوع وثيقة أرض 

النادي.
وقبــل بــدء عمليــة االنتخابــات، صــّدق 
مجلس اإلدارة الســابق علــى التقريرين 
اإلداري والمالي لدورته االنتخابية دون 
العموميــة  الجمعيــة  أعضــاء  يبــدي  أن 
أي اعتــراض علــى ما جاء فيــه، قبل أن 
بتقديــم  القديــم  اإلدارة  يقــوم مجلــس 

استقالته الرسمية.

ميــرزا أحمــد يحتفــظ برئاســة نـادي الشبــاب

جانب من اجتماع الجمعية العمومية

جانب من عملية االقتراع ميرزا أحمد يحتفظ برئاسة نادي الشباب

اتحاد الكرة - المركز اإلعالمي

عّين االتحاد البحريني لكرة القدم، المدرب الوطني أحمد عيســى؛ ليشــغل 
منصب مساعد مدرب المنتخب الوطني األول، للفترة القادمة.

الوطنــي  المــدرب  تعييــن  وجــاء 
مســاعًدا  ليكــون  عيســى؛  أحمــد 
لمــدرب المنتخب، البرتغالي هيليو 
ســوزا، والــذي تعاقــد معــه االتحاد 
البحرينــي لكــرة القدم خــالل فترة 

سابقة.
بــه  يتمتــع  لمــا  وفًقــا  ذلــك  يأتــي   
المــدرب الوطني أحمد عيســى من 
تدريبيــة متنوعــة وحافلــة  ســيرة 
أشــرف  إذ  المحليــة،  مالعبنــا  فــي 
علــى رئاســة الجهــاز الفنــي للفريق 
األول بنــادي البديــع بصفتــه مدرًبا 
الجهــاز  عمــل ضمــن  كمــا  للفريــق، 
الفنــي للفريــق األول بنــادي الرفاع 
بصفته مساعًدا للمدرب، باإلضافة 
الحالــي  الموســم  فــي  عملــه  إلــى 
ــا  فنيًّ 2019-2018 مدرًبــا ومديــًرا 
في الفئات العمرية بنادي المحرق.

أحمــد  الوطنــي  المــدرب  ويعتبــر   
الوطنيــة  الكفــاءات  مــن  عيســى 
الفنية التي تحمل أعلى الشــهادات 
التدريبيــة المعتمــدة لــدى االتحــاد 

إنــه  إذ  القــدم،  لكــرة  اآلســيوي 
حامــل لشــهادة دبلــوم كــرة القــدم 
للمحترفيــن، باإلضافة إلى أنه أحد 
الكــوادر الوطنيــة التي تــم تأهيلها 
لتطويــر  االتحــاد؛  مشــاريع  ضمــن 
الكــوادر الفنيــة، عبر مشــاركته في 
برنامج المدربين الواعدين المنظم 
مــن قبــل االتحــاد اآلســيوي لكــرة 

القدم.

عيسى مساعًدا لمدرب “أحمر الكرة”

أحمد مهدي

أحمد عيسى

اللجنة اإلعالمية

ُتقــام اليــوم الســبت مباريــات الــدور ربــع النهائــي )دور الثمانيــة( لبطولة نادي النســر 
الذهبــي الرمضانيــة الرابعــة لكرة القــدم التي ُتقــام برعاية رئيس االتحــاد البحريني 
لكــرة القــدم الشــيخ علي بن خليفة آل خليفة، إذ ســُتلعب أربــع مباريات على ماعب 

نادي النسر الذهبي بسلماباد.

فريــق  ســيلتقي  مســاًء  التاســعة  فعنــد   
الحــرم مــع التعاون، وفي نفــس التوقيت 
ســيتقابل بلوغرانا مع إثمار، بينما الساعة 
العاشــرة ســيلتقي عذاري مع مركز شباب 
عمــار  نظــارات  وكذلــك  والقــدم  الحجــر 

حامل اللقب مع خدمات لؤي للسيارات.
 وجــاء تأهــل الحــرم لهــذه المرحلــة بعــد 
أن تصــدر المجموعــة األولــى بـــ12 نقطــة 
التــي  جــراء فــوزه فــي مبارياتــه األربــع 
خاضهــا، وتأهــل التعــاون بصفتــه وصيًفا 
للمجموعــة األولى بتســع نقاط مــن الفوز 
فــي 3 مباريــات والخســارة لمــرة واحدة، 

المجموعــة  تصــدر  فقــد  بلوغرانــا  أمــا 
انتصــارات   4 مــن  نقطــة  بـــ12  الثانيــة 
وإثمــار حــل ثانًيــا فــي المجموعــة األولى 
بتســع نقــاط مــن 3 حــاالت فوز وخســارة 
واحــدة، فيما تأهل عذاري لــدور الثمانية 
متصــدًرا للمجموعــة الثانيــة بعشــر نقاط 
عــن  وتأهــل  وتعــادل،  انتصــارات   3 مــن 
نفــس المجموعة خدمات لؤي للســيارات 
ثانًيــا بتســع نقــاط محقًقــا الفــوز 3 مــرات 
المجموعــة  وعــن  واحــدة،  لمــرة  وخســر 
متصــدًرا  عمــار  نظــارات  تأهــل  الثالثــة 
 10 وجمــع  وتعــادل  انتصــارات  بثالثــة 

نقــاط وهــو نفــس الرصيــد الــذي جمعــه 
فــارق  ولكــن  والقــدم  الحجــر  الوصيــف 
لنظــارات عمــار.  وكانــت آخــر  األهــداف 
مباريــات الدور التمهيدي قد أســفرت عن 
فــوز الحجر والقــدم على شــباب المحرق 
بثالثيــة نظيفــة، وبنفــس النتيجــة تغلــب 

 ،B فريق خدمات لؤي على النسر الذهبي
فيمــا تغلــب الحــرم على النجــوم الذهبية 
بخمســة أهــداف لهدفين، والتعــاون على 
الخليــج بســتة أهــداف لهــدف.  وســتقام 
األحــد  غــًدا  النهائــي  نصــف  مباراتــي 
والنهائي يوم الخميس 23 مايو الجاري.

اليوم دور الثمانية لبطولة النسر الذهبي

فريق الحرم 

محمد الدرازي

انتخابات ساخنة 
ودخول 7 وجوه 
جديدة لمجلس 

اإلدارة

جانب من عملية فرز األصوات جانب من الحضور في االجتماع



تحــت رعايــة الشــيخ عيســى بــن راشــد آل خليفــة النائــب الثانــي 
لرئيــس المجلس األعلى للشــباب والرياضة الرئيس الفخري للجنة 
األولمبيــة البحرينيــة، تختتــم اليوم الســبت بطولــة المرحوم خالد 
االتحــاد  علــى صالــة  وذلــك  الطاولــة،  لكــرة  الرمضانيــة  بوحمــود 
البحريني لكرة الطاولة، حيث ستبدأ البطولة عند الساعة التاسعة 
مساًء.  وستشهد البطولة إقامة المواجهات النهائية، حيث أقيمت 
في اليومين الماضيين األدوار التمهيدية وسط مشاركة واسعة من 
العبــي األنديــة الوطنية وعدد كبير من مختلف الجنســيات، حيث 
بلــغ عــدد الجنســيات المشــاركة أكثــر مــن 10 جنســيات والالعبين 
أكثر من 85 العًبا. من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبطولة عيسى 
الحــداد أن هنــاك جوائز قيمة تنتظــر الجماهير الحاضرة في اليوم 

الختامــي اليــوم الســبت، حيــث أوضــح أن الجوائــز القيمــة ســيتم 
توزيعها على الجماهير في ســحوبات ســتجري بعد ختام البطولة. 
وخــالل اليومين الماضيين، تّوج عيســى الحداد وعدد من أعضاء 
اللجنة المنظمة ومسئولي الشركات الراعية أبطال بطولة الصغار.

يشارك فريق سيدات نادي البحرين لهوكي الجليد في بطولة زايد 
الرياضيــة لهوكــي الجليد للســيدات 2019، المنظمة من قبل نادي 
ضبــاط القــوات المســلحة اإلماراتــي التــي تعقــد بمدينــة أبو ظبي 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة الشــقيقة على صالة التزلج على 
الجليــد بمدينــة زايــد الرياضية حيث يشــارك ســتة فــرق خليجية 
مــن اإلمــارات والســعودية والبحريــن اعتبــاًرا مــن 15 ولغايــة 19 
مايــو 2019م. ولعــب فريق ســيدات نادي البحريــن لهوكي الجليد 
يــوم  مســاء  اإلماراتــي   1 ســتورمز  فريــق  ضــد  األولــى  مباراتــه 
الخميــس الموافــق 16 مايــو 2019م والتــي تفــوق بفــوزه بنتيجة 
ثالثة أهداف مقابل ال شــيء. ومن جانبه، تقدم عبدهللا القاســمي 
رئيــس مجلــس إدارة نــادي البحرين لهوكي الجليد بجزيل الشــكر 

والتقديــر إلــى نادي ضباط القوات المســلحة اإلماراتي وأكاديمية 
الشــيخة فاطمــة بنــت مبــارك للرياضة النســائية واتحــاد اإلمارات 
للرياضــات الجليديــة على حســن الضيافة واالســتقبال وحرصهم 

المتواصل لمشاركة فريق النادي البحريني.

بطولة خارجية لسيدات هوكي الجليداليوم ختام بطولة بوحمود للطاولة

اختتمــت فعاليــات بطولة ســمو الشــيخ أحمد بــن محمد آل 
خليفة الرمضانية لزوجي السوبر للتنس، التي أقيمت على 
مالعــب االتحاد البحريني للتنــس بجامعة البحرين بمدينة 
عيســى فــي الفتــرة مــن )09 – 16( مايــو بمشــاركة 16 العًبا 
ومدرًبا من البحرينيين والمقيمين من مختلف الجنســيات.  
كانــت المبــاراة النهائيــة بين الثنائي )نادر عبد العال، حســن 

عبــد الرضــا( حيث فازا في قبل النهائــي على الثنائي )كريم 
عبــد الرضــا، عبــد هللا محمــد أحمــد( فــي مبــاراة متوســطة 
وجــاءت  وحمــد  لنــادر  فيهــا  الســيطرة  كانــت  المســتوى 
النتيجــة 3/6,6/4 )5-10(، وكان الثنائــي )حمــد عبــد العــال، 
يوســف قائــد( طرفــي المبــاراة النهائيــة الثانــي حيــث فــازا 
فــي قبــل النهائــي على )إليــاس عبد الرضا، خالد الموســوي( 
6/1,6/7 )7 – 5(.  وكانــت بدايــة المباراة النهائية قوية وبدا 

واضًحا تفوق الثنائي )نادر، حســن( بفضل ضربات اإلرسال 
القويــة التــي كانــت تــرد لتصطــدم بالشــبكة داخــل ملعــب 
الثنائي )حمد، يوسف( مما تسبب في خسارتهما للعديد من 
النقاط، كما أن يوسف لم يكن في مستواه المعهود، وبذلك 
تحقــق الفوز للثنائي )نادر، حســن( بنتيجة 6/4,6/3 واحتال 
المركز األول. وعقب المباراة تفضل ســمو الشــيخ أحمد بن 
محمــد آل خليفــة وأعضاء مجلــس إدارة االتحاد البحريني 

للتنــس بتتويج الفائزين وتســليمهم جوائــز البطولة المالية 
والتذكارية.  وبهذه المناســبة أعرب ســمو الشــيخ أحمد بن 
محمــد عــن خالــص شــكره وتقديــره ألعضاء مجلــس إدارة 
االتحــاد واللجنــة المنظمــة للبطولــة، وأثنــى علــى جهودهم 
برئاسة الشيخ عبد العزيز بن مبارك آل خليفة نائب الرئيس 
ا في جميع مراحلها  الــذي حــرص على متابعة البطولة يوميًّ
ممــا حقــق لها النجاح في عامهــا األول، وأكد أن إقامة مثل 

هذه البطولة يهدف إلى رفع مســتوى الالعبين البحرينيين 
بخوضهــم مباريــات قوية مــع العبين أجانب على مســتوى 
جيد.  ويسعى االتحاد أن يكون إقامة العديد من البطوالت 
المحليــة وتبادل الزيارات لخوض مباريات والمشــاركة في 
بطوالت دول مجلس التعاون وتنظيم معســكرات خارجية 
للمنتخبــات بجميــع فئاتهــا لتطويــر مســتوى الالعبيــن مــن 

أولويات اهتماماته.

حجــز فريــق وحــدة هندســة الميــدان الملكيــة بطاقــة التأهــل للــدور الثاني بعــد أن فاز 
علــى فريــق معســكر الصمــان بنتيجة ســاحقة قوامها 10 أهداف مقابــل 4، مع انطالقة 
الجولــة الثالثــة لمنافســات البطولــة الرمضانيــة لكرة القــدم للضباط الرابعــة والمقامة 
تحــت رعايــة ســمو النقيــب الشــيخ محمد بن ســلمان آل خليفــة التي جرت مســاء يوم 

الخميس 16 مايو 2019م على ملعب المدفعية الملكية.

وقــد ســجل أهداف فريق هندســة الميدان 
مبــارك  حمــد  لالعــب  أهــداف   9 الملكيــة 
يوســف  علــي  لالعــب  وهــدف  الشــاعر، 
معســكر  أهــداف  أحــرز  فيمــا  البوعينيــن، 
الصمــان الالعب طالل الكــواري 3 أهداف، 
وهــدف لالعــب محمــد البوعينين، وحصل 
علــى أفضــل العــب فــي المبــاراة الالعــب 
هندســة  فريــق  مــن  الشــاعر  مبــارك  حمــد 

الميدان الملكية.
وفــي المبــاراة الثانيــة فــاز فريــق الحــرس 

الملكــي على فريــق الدفاع الجــوي الملكي 
بنتيجة 2 إلى 1، ليؤكد صدارته للمجموعة 
األولــى والتأهــل للــدور الثانــي والمنافســة 
علــى لقــب البطولــة، وقــد شــهدت المبــاراة 
منافســة قويــة بيــن الفريقيــن، إال أن خــط 
وســط فريق الحرس الملكــي كان له الدور 
البارز في الســيطرة على مجريات المباراة 
والفــوز علــى فريق الدفــاع الجــوي العنيد، 
الملكــي  الحــرس  فريــق  هدفــي  وأحــرز 
وســجل  النعيمــي،  محمــد  راشــد  الالعــب 

الالعــب  الملكــي  الجــوي  الدفــاع  هــدف 
أحمــد فــؤاد، وقــد فــاز بأفضــل العــب فــي 
المباراة العب الحرس الملكي راشد محمد 

النعيمي.
الحــرس  فريــق  أصبــح  النتيجــة  وبهــذه   
الملكــي متصدًرا المجموعة األولى بنتيجة 

فريــق  رصيــد  ارتفــع  حيــن  فــي  نقــاط،   7
نقــاط   5 إلــى  الملكيــة  الميــدان  هندســة 
ليحتــل المركــز الثاني، وفــي المركز الثالث 

بـــ4 نقــاط،  فريــق الدفــاع الجــوي الملكــي 
ومعســكر الصمــان في آخــر الترتيب بدون 

نقاط.

اللجنة اإلعالمية

اللجنة اإلعالمية

والتذكاريـــة الماليـــة  البطولـــة  جوائـــز  ويســـلم  يتـــّوج  محمـــد  بـــن  أحمـــد 

ــدم ــق ــة لـــكـــرة ال ــي ــان ــض ــرم ــة الــضــبــاط ال ــول ــط ــات ب ــس ــاف ــن ــم ــة ل ــث ــال ــث الــجــولــة ال

نادر عبدالعال وحسن عبدالرضا بطال زوجي السوبر

الحرس الملكي وهندسة الميدان الملكية إلى الدور الثاني
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واصــال فريقــا الوطــن وأخبار الخليــج صدارتهما للمجموعــة الثانية بدورة 
مركز شباب الهملة لفئة الكبار، وذلك بعد تعادلهما بنتيجة سلبية في ختام 
مباريــات الــدور األول لفئــة الكبار، حيث كانت هذه المباراة ســتحّدد مالح 
بطــل المجموعــة وأحــد المرشــحين األقوياء لبلــوغ الدورة نصــف النهائي 

والفوز بالبطولة.

حيــث دخــل فريــق الوطــن المبــاراة 
خطــة  علــى  معتمــًدا  حــذًرا  أكثــر 
دفاعيــة من أجل مواجهة قوة فريق 
أخبــار الخليــج، حيــث افتقــد الوطن 
بداعــي  العبيــه  مــن  بعــض  لجهــود 
اإلصابــة، وهو ما جعــل مدير الفريق 
يوّجــه العبيــه طــوال وقــت المباراة 
باالعتماد على خطة دفاعية محكمة 
الماجــد  عــادل  المخضــرم  قادهــا 
والمدافــع الصلــب المشــاكس محمــد 
عبدالرســول، حيــث أوصــال فريقهما 
والخــروج  األمــان  بــر  إلــى  الوطــن 

متعــادالً صفــر لصفــر، وبالرغــم مــن 
الخليــج  أخبــار  فريــق  محــاوالت 
تهديــد مرماهــم أكثــر من مــرة، فيما 
أيًضــا أضــاع العبو الوطــن مجموعة 
من األهداف، ربما كانت ستشفع لهم 
المجموعــة،  صــدارة  فــي  وتضعهــم 
الســلبي  بالتعــادل  المبــاراة  لتنتهــي 
ويبقــى فريق أخبــار الخليج متصدر 
 4 الثانيــة برصيــد  المجموعــة  فــرق 
نقــاط فيمــا يليــه فــي المركــز الثانــي 
الوطــن  فريــق  األهــداف  وبفــارق 
بقيــادة عبدالواحــد محمــد برصيد 4 

نقاط، ونحن بانتظار ما ستسفر عنه 
مباريات الدور الثاني.

وفــي المجموعــة األولى أبقــى فريق 
حســين  بقيــادة  القصيبــي  ســفريات 
فــي  أملــه  علــى  المويشــي  بوعجــي 
المنافســة علــى التأهــل للــدور نصــف 
النهائي، حيث اســتطاع فــي مباراته 
الخــروج  مــن  األبــراج  فريــق  أمــام 
مقابــل  أهــداف   3 بنتيجــة  متعــادالً 
3، حيــث كان خاســًرا طــوال وقــت 
عــن  األبــراج  تقــدم  حيــث  المبــاراة، 
طريــق العبه عبــدهللا عبدعلي، ومن 

ثــم ســجل علــي بابــا هــدف األبــراج 
الثاني، لينتهي الشوط أألول بنتيجة 

هدفين مقابل ال شيء، ليبدأ سفريات 
القصيبي شــوطه الثاني أكثر تنظيًما 

ويســجل هدافه حسين حجي أحمد 
هدف جميل برأســية، ليستمر ضغط 
ســفريات القصيبــي لتعديل النتيجة، 
فريــق  عاجلــه  مــا  ســرعان  ولكــن 
األبــراج بهدف ثالث عن طريق العبه 
محمــد عبدالعظيم، لتشــتعل المباراة 
ويواصــل ســفريات القصيبي ضغطه 
علــى مرمــى األبــراج حيث اســتطاع 
مــن  أحمــد  حجــي  حســين  هدافــه 
تســجيل الهدف الثانــي، ليليه محمد 
حسين بهدف ثالث للسفريات وسط 
ضيــاع  مــن  األبــراج  العبــي  ذهــول 
النتيجــة، لتنتهــي المبــاراة بالتعــادل 
ويبقــي ســفريات القصيبي على أمله 
فــي المنافســة، رغــم احتاللــه المركز 
بذلــك  صــرح  بالمجموعــة.  الثالــث 
إبراهيــم عبــدهللا أمين الســر ورئيس 

العالقات العامة بالمركز.

اللجنة اإلعالمية

صـدارة ثنـائيـة لـدورة الهملـة الكـرويـة

جانب من المباريات

فريق نادي البحرين لهوكي الجليد جانب من المنافسات

اللجنة اإلعالميةتغطية - اللجنة اإلعالمية

سمو الشيخ أحمد بن محمد يتوسط الفائزين

جانب من المنافسات

ختام مباريات 
الدور األول لفئة 

الكبار
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حجــز فريــق بناغــاز “ب” مقعــده في المبــاراة النهائية لبطولة األندية والشــركات 
للســنوكر 2019 التــي ينظمهــا االتحــاد البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتــس، 
وتختتم منافستها غًدا األحد على صالة كيو إن بالمنامة.   وجاء ذلك، إثر فوزه 
على فريق وزارة الداخلية “ب“ في مباراة الدور نصف النهائي بنتيجة )1/2( بعد 
فــوز خليــل إبراهيم على طالل جاســم 3/4 وفهد خلف علــى رائد أحمد 1/4 فيما 

جاء فوز الداخلية عن طريق صادق عبدالغني على عبدهللا مجيران 2/4.

قوتــه  أثبــت  الــذي  بناغــاز  وســيالقي  ونوايــاه البطوليــة في المبــاراة النهائية  

والخريجيــن  باربــار  لقــاء  مــن  الفائــز 
حيــث  المربــع،  أضــالع  كمــال  اللذيــن 
أقيمــت المواجهــة في وقــت متأخر من 
مســاء أمــس الجمعــة، علــى أن ينتظــر 
فريــق الداخليــة هويــة خصمــه ليالقيه 
اليوم الســبت لتحديــد المركزين الثالث 

والرابع. 
والداخليــة  بناغــاز  مبــاراة  وكانــت   
أشــبه بالمبــاراة النهائيــة بحســب رؤيــة 
المتابعيــن للبطولــة، بســبب قــوة العبي 

التــي  الرائعــة  والمســتويات  الفريقيــن 
المجموعــات  دور  خــالل  قدماهــا 
والتــي تأهــال منهــا بجدارة واســتحقاق 
منصبــة  الترشــيحات  أن  وخصوًصــا 
مسبًقا ألحدهما لتحقيق المركز األول. 

 عبدالغني العب الداخلية اســتطاع من 
إنهــاء مواجهتــه مــع مجيــران بسالســة 
أســلوبه  وفــرض  نفســه  قــدم  بعدمــا 
بشكل مميز ليخطف الفوز بجدارة. في 
المقابــل فهــد خلــف اســتفاد مــن تقدمه 

بالشوط األول الذي تحصل عليه بعدما 
بحســب  الحضــور  فــي  خصمــه  تأخــر 
بكســب  رائــد  عــودة  ورغــم  القانــون. 
الشــوط الثانــي إال أن فهــد انقــض علــى 
خصمه بشراســة من خالل أدائه الراقي 
وإتقانــه إحراز الكرات باحترافية ليفوز 

باألشواط والمباراة. 
نحــو مواجهــة خليــل  األنظــار  لتتجــه   
كانــت  التــي  جاســم  وطــالل  إبراهيــم 
متعــة الســهرة، حيــث تبــادل الطرفــان 

الفوز باألشــواط حتى تعادال 3/3 وسط 
ترقــب مــن زمالئهمــا والجمهــور الغفيــر 
الحاضــر، كــون الفوز ألحدهما ســيرجح 
خليــل  وتمكــن  للنهائــي،  فريقــه  كفــة 
وطــالل مــن الظهــور بأقــوى صــورة من 
علــى  والتغلــب  العالــي  التركيــز  خــالل 
الضغــط النفســي وخصوًصا خليل الذي 
وضــرب  الحاســم  الشــوط  فــي  تعملــق 
بقــوة لينهــي األمــور لصالحــه ولصالــح 

بناغاز.

بناغاز ينفجر أمام الداخلية ويتأهل للنهائي
ــات لــلــســنــوكــر ــ ــرك ــ ــش ــ ــة وال ــ ــدي ــ ــي بـــطـــولـــة األن ــ ــاه ف ــ ــوايـ ــ ــه ونـ ــوتـ ــت قـ ــبـ أثـ

اتحاد البليارد والسنوكر والدارتس

18

اتحاد المالكمة - المركز اإلعالمي لجنة رياضات الموروث الشعبي - المركز اإلعالمي

ينّظــم االتحــاد البحريني للمالكمــة بطولة البحريــن الوطنية للمالكمة 
يــوم الســبت الموافــق 29 يونيــو المقبــل.  ويدعــو االتحــاد المواطنين 
والمقيمين الراغبين في المشــاركة التسجيل عبر الرابط الموجود في 
BAHRAIN� @البايــو بالحســاب الرســمي لالتحــاد علــى االنســتغرام: 

BOXING، حيــث ســيكون آخــر يــوم للتســجيل يــوم الســبت الموافق 
15 يونيــو.  وبهــذه المناســبة، أكد أمين الســر العام لالتحــاد البحريني 
للمالكمة وليد خالد ســيار أن إقامة هذه البطولة تأتي ضمن روزنامة 
مســابقات االتحــاد لعــام 2019، وفــق الخطــة التــي وضعهــا االتحــاد 
برئاســة خالــد عبدالعزيــز الخيــاط، والــذي يســعى مــن خاللهــا لتطوير 
وارتقــاء هــذه الرياضــة، بمــا يحقــق أهــداف االتحــاد لتكويــن الفــرق 
والمنتخبــات الوطنيــة القــادرة تمثيــل المالكمــة البحرينيــة التمثيــل 
المشــرف في مختلف المشــاركات والبطوالت الخارجية، والتي تسهم 
فــي تحقيــق الهــدف األكبــر وهــو الوصــول لمنافســات دورة األلعــاب 
األولمبية، والذي يخدم تطلعات النائب األول لرئيس المجلس األعلى 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة، في تحقيق رؤية سموه في تأكيد حضور وتواجد 

البحريــن فــي هــذا المحفــل الرياضــي العالمــي خــالل الفتــرة القادمة.  
وقــال ســيار: “إن الدعــوة مفتوحــة لجميــع الراغبيــن مــن المواطنيــن 
والمقيمين بالمشاركة في هذه البطولة، وإظهار قدراتهم وإمكانياتهم 
والتي تساهم في اختيار العناصر المميزة، التي يخدم االستفادة منها 

في الفرق الوطنية خالل المشاركات بالمرحلة المقبلة”.

تســتعد اللجنة المنظمة لمهرجان ناصر بن حمد الرمضاني الشــعبي للدخول في منافســات األدوار النهائية لأللعاب الشعبية واإللكترونية 
التي يتضمنها المهرجان الذي يقام في أيام الشهر الفضيل ويستمر حتى التاسع عشر من رمضان. 

 وعكفــت اللجنــة المنظمــة على إصدار جداول المنافســات المختلفة 
لأللعــاب الشــعبية واإللكترونيــة أيًضــا التي ضمت إلــى المهرجان من 

خالل إصدار جداول المباريات المخصصة لألدوار النهائية.
 وعلى صعيد متصل، انتهت المنافســات في بعض األلعاب الشــعبية 
التــي تقــام بأكثــر مــن نظــام، حيــث انتهــت منافســات لعبــة الكيــرم 
بنظام الزوجي، كما انتهت منافســات لعبة الدامة بالنظام البحريني، 

والشطرنج الخاطف أيًضا.  وفي لعبة الكيرم النظام الزوجي، 
حقق عالء حسن وعلي جمعة المركز األول، فيما جاء 

إبراهيم ســلمان وأحمد عبدهللا فــي المركز الثاني، 
علــي ميــرزا وعزيــز ســرحان ثالًثــا، ســلمان مكــي 
وخالد الهزاع رابًعا، محمد عبدهللا وخالد الشيخ 

خامًسا، شــاكر جاســم ومحمود عبدالرسول 
سادًســا، حاتــم العكــراوي ومحمــد جاســم 

ســابًعا، ســيد حســين شــبر ومحمــد حميــد ثامًنــا، مرتضــى الفــردان 
وأحمد القحطان تاسًعا، وأخيًرا ناصر عبدهللا وحميد سمير عاشًرا.

 وفــي لعبــة الدامــة بالنظــام البحرينــي، حقــق أحمــد مــال هللا المركز 
األول، بينمــا جــاء خالــد عبــدهللا فــي المركــز الثانــي، فهــد بوفرســن 
ثالثا، عارف الحادي رابعا، عدنان مظفر خامســا، وليد فخرو سادًســا، 
عادل محمد سابعا، محمد جاويد ثامًنا، يوسف أحمد تاسًعا، وأخيًرا 

عبدهللا قراطة عاشًرا. 
 وفــي لعبــة الشــطرنج الخاطف، حقــق المغربي محمد 
تيســير المركــز األول، فيمــا حــل ماهــر عيــاد مــن 
مملكة البحرين ثانيا، وزياد جناحي من البحرين 
أيًضــا ثالًثــا. فيما فاز بجائــزة أفضل العب فوق 
60 عاًمــا علي الغســرة، أمــا الفلبيني رومنك 

قوبيو فحقق جائزة أفضل العي هاوي.

الرياضـــة تطويـــر  والهـــدف  مايـــو   29 تقـــام  يســـتمر حتـــى 19 رمضـــان بجوائـــز تبلـــغ 200 ألف دوالر

”BOXING“تنظيم بطولة البحرين الوطنية لـ مهرجان ناصر بن حمد الشعبي يدخل األدوار النهائية

أكد أمين السر باالتحاد البحريني للبليارد والسنوكر والدارتس إحسان حاجي أن بطولة األندية والشركات التي دخلت مراحلها الحاسمة قد حققت نجاًحا كبيًرا على الصعد اإلدارية والفنية واإلعالمية 
والجماهيرية أيًضا.  أما الناحية التنظيمية فكانت دقيقة ومنظمة وواضحة للجميع، والفضل يعود إلى وجود الكادر المتمكن من عمله والذي ينّفذ ما تم االتفاق عليه، وكذلك التعاون الكبير بين اللجان 

العاملة في البطولة ووصفهم باألسرة الواحدة وكل واحد يكمل اآلخر، وقال: لو تقاعس أي فرد ال بد أن تظهر الثغرات لكن الكادر ملتحم وتهمه التفاصيل الصغيرة والكبيرة والتوجيهات.

وقــال حاجــي “بطولة األندية والشــركات غنية 
عــن التعريــف، وعودتهــا للواجهــة بعــد غيــاب 
طويــل يعتبــر نجاًحــا، ومــا زادهــا نجاًحــا آخــر 
هــو قــوة المشــاركة من ِقبــل مختلف الــوزارات 
والشــركات والمؤسسات في نســختها الحالية. 
وأضاف ولله الحمد شــهدت منافســات البطولة 
خــالل 15 يوًما الماضية تنظيًما الئًقا بالبطولة. 
القى استحسان وإعجاب جميع الحاضرين من 
العبيــن وجماهير، وهذا يأتي امتداًدا لسلســلة 
مــن النجاحــات التــي حققها اتحــاد البليارد من 

خالل تنظيمه لكافة البطوالت السابقة.
أن  الســر  أميــن  فبّيــن  الفنــي  المســتوى  أمــا   
بيــن  محمومــة  منافســة  شــهدت  البطولــة 
الالعبيــن فــي مرحلــة الدور التمهيــدي في كلتا 
المجموعتيــن بهــدف ضمــان التأهــل، وهــذا مــا 
جعــل أيام البطولة تكون أكثــر إثارة وقوة بين 
الفــرق المتبارية، والذي أســفر عن نتائج كبيرة 
لــم تكــن مفاجــأة للجميــع،  وغيــر متوقعــة إن 
وخصوًصــا أن هنــاك فرًقا لها ثقلهــا بالعبيها لم 
تتمكــن مــن تحقيــق الوصــول لــألدوار النهائية 

وفــي الوقــت نفســه هنــاك فــرق غيــر مرشــحة 
تمكنــت مــن الوصــول لذلــك. مؤكــًدا أن هــذه 
المســتويات العاليــة التــي تشــهدها البطولة هو 
الهــدف الــذي يســعى إليــه اتحــاد اللعبــة والذي 
مــن شــأنه أن يصــب لمصلحــة اللعبــة خصوًصا 
ولالعبين عموًما والذي سيعود عليهم بالمنفعة 
مســتقبالً. ووضــح حاجي “إن إقامــة مثل هذه 
البطــوالت وبعيــًدا عــن الفــوز والخســارة، فهي 
العبــي  بيــن  األخويــة  للروابــط  تعزيــًزا  تأتــي 
الفرق، وتمنح الشباب الفرصة بتعميق الروابط 

وتبــادل الخبرات الرياضية بينهم، في ســهرات 
بمشــاركة  أملــه  عــن  رمضانيــة جميلــة، معرًبــا 

واسعة في البطوالت المقبلة”. 
وختم حاجي تصريحه، باإلشــادة للدور الكبير 
الذي تلعبه الصحافة المحلية في نشر فعاليات 
والــذي  والســنوكر  البليــاردو  اتحــاد  وأنشــطة 
ينعكــس باإليجــاب على نجاح هــذه الفعاليات، 
ــا اســتمرار هــذا التعــاون لمــا لــه مــن دور  متمنيًّ
فعال في تطوير األنشطة الرياضية وتطويرها 

إحسان حاجيبما يخدم المجتمع.

طالل جاسم فهد خلف صادق عبدالغني

ــة ــيـ ــالـ ــعـ ــى قـــــــوة الــــمــــشــــاركــــة والــــمــــســــتــــويــــات الـ ــ ــل ــ ــى ع ــ ــنـ ــ أثـ

ا ا وفنيًّ حاجي: البطولة ناجحة إداريًّ

العب بناغاز خليل إبراهيم عبدالله مجيران رائد أحمد



لــدورة  النهائــي  نصــف  الــدور  يونايتــد  جنــرز  وبتلكــو  فيكتوريــوس  فريقــا  بلــغ 
“ناصــر12”، وذلــك بعد تخطيهما فريقي الفخار وصقــور البحرين على التوالي، في 
مواجهــات اليــوم األول لربــع نهائــي المســابقة، والتــي أقيمــت علــى اســتاد مدينة 

خليفة الرياضية.

فيكتوريــوس  نجــح  األولــى،  المبــاراة  فــي 
فــي اجتيــاز الفخــار بنتيجــة )6-7( بــركالت 
الترجيــح بعــد التعــادل فــي الوقــت األصلــي 
لحســين  بهــدف  أوالً  الفخــار  وتقــّدم   .)1-1(
علــي “بيليــه” مــن ركلة جزاء، قبــل أن يعادل 
بوشــقر،  فــواز  عبــر  النتيجــة  فيكتوريــوس 
ليلجــأ الطرفــان إلــى ركالت الترجيــح التــي 

ابتسمت لصالح فريق فيكتوريوس.
وفــي ركالت الترجيح، ســجل لفيكتوريوس 
أحمــد يوســف، حســن بوجيري، طاهــر علي، 
فوزي عايش، راشــد الشــروقي، فواز بوشقر، 
ســلمان المال، وأضاع هزاع علي، فيما ســجل 
يعقــوب،  مصطفــى  الصفــار،  أحمــد  للفخــار 
عبدهللا حميــدان، محمود العجيمي، عبدهللا 
مهدي، حســن عبدهللا، وأضاع: ســعيد حسن 

وإبراهيم القصاب. وفي المباراة الثانية، فاز 
بتلكــو جنــرز يونايتــد علــى صقــور البحرين، 
بهدفيــن مقابل واحد. وانتهى الشــوط األول 
يونايتــد  جنــرز  بتلكــو  بتقــدم  المبــاراة  مــن 
بهــدف دون رد، وفــي الشــوط الثانــي حســم 

الجنرز النتيجة لصالحه.
وســجل لبتلكو جنرز يونايتد كل من عبدهللا 
الحشاش في الدقيقة )37( والسنغالي ممادو 
درامي في الدقيقة )78(، فيما ســجل لصقور 

البحرين أيمن عبداألمير في الدقيقة )70(.
جنــرز  بتلكــو  مــع  فيكتوريــوس  وســيلعب 
يونايتــد فــي أولى مواجهات نصــف النهائي، 
والتــي ســتقام غــًدا األحــد 19 مايــو الجــاري 
خليفــة  مدينــة  اســتاد  علــى  مســاء   9 عنــد 

الرياضية.

فيكتوريوس وبتلكو جنرز في نصف النهائي
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يشهد اليوم السبت إقامة منافسات بطولة السباحة ضمن الفعاليات المصاحبة لدورة ناصر بن 
حمد الرمضانية الخامســة لأللعاب الرياضية “ناصر 12”، وذلك بمقر االتحاد البحريني للســباحة 
بمدينــة خليفــة الرياضيــة، حيــث ســتقام البطولة ليوم واحد فقط، وقد شــهدت األيــام الماضية 
تنســيًقا متقدًمــا بيــن اللجنــة المنظمــة لبطولة “ناصــر 12” واالتحــاد البحريني للســباحة من أجل 
إبــراز الحــدث بالصــورة المميزة بما يتناســب والمكانة والســمعة التي وصلت إليهــا بطولة ناصر 
الرمضانية، كما جاء قرار إقامة بطولة السباحة في هذا اليوم بالتحديد نظًرا لتزامنه مع فترة 
الراحة والتوقف لفرق مسابقة كرة القدم بعد انتهاء منافسات الدور ربع النهائي وقبل استئناف 

مباراتي الدور نصف النهائي.

وأكــد االتحــاد البحريني للســباحة أنه اســتكمل 
كافة اســتعداداته الحتضان البطولة وذلك عبر 
إقامــة “بروفــة” نهائية لحفل االفتتــاح والختام 
ومراســم دخول السباحين وتســيير المسابقات 
بالطريقــة التــي تضمــن انســيابية البطولــة مــن 
أجل إنجاح وإظهار النسخة األولى من البطولة 
بالمســتوى العالــي والمتميــز الــذي يليــق بمكانة 

راعي البطولة.
 وأوضح االتحاد البحريني للسباحة أن البطولة 
ستشهد مشاركة أكثر من 50 متسابًقا من أعمار 
مختلفة من الجنســين من مختلف الجنســيات، 
البحريــن  منتخــب  أفــراد  مشــاركة  عــن  فضــال 
والمنتخــب الســعودي وســباحين مــن المدرســة 
الفرنســية باإلضافــة إلى مشــاركة ســباحين من 
جنســيات أوروبية وعربية وبعض األكاديميات 

الرياضية المحلية.
 وفيمــا يتعلق بمســابقات البطولة فقــد تقّرر أن 
تقــام لفئتي الرجال والســيدات، حيث ستشــهد 
كل فئــة إقامــة 5 أنــواع مــن الســباقات متمثلــة 
فــي 50 متــر حرة، 100 متر حــرة، 50 متر ظهر، 
50 متــر صــدر، و50 متــر فراشــة، وجميــع تلــك 
المســابقات ســتكون لخمســة أعمار تتراوح من 

13 إلى 17 للفئتين.
وأبــدى االتحــاد البحرينــي للســباحة اســتعداده 
التام للبطولة وتم في هذا الشــأن تشكيل لجنة 
إنجــاح  لضمــان  االتحــاد  فــي  داخليــة  منظمــة 
الحدث يترأســها أمين السر العام لالتحاد أحمد 
عبدالغفار وهي اللجنة التي ســتقوم باإلشــراف 
علــى ســير عمل وتنظيــم المســابقات، باإلضافة 
إلــى اعتمــاد حــكام البطولــة، وتنظيــم مراســم 

التتويج في نهاية البطولة.
وعلــى صعيــد متصــل وبالتنســيق مــع اللجنــة 
قنــاة  ســتقوم   ”12 “ناصــر  لبطولــة  المنظمــة 
البحريــن بنقــل وقائــع منافســات البطولــة علــى 

الهواء مباشرة.

نبيل وخلف يحصدان لقب األفضل

 حصــد حــارس فريــق فيكتوريوس علــي نبيل 
يونايتــد حســين  جنــرز  بتلكــو  فريــق  والعــب 
الــدور  خلــف جائــزة األفضــل خــالل مباراتــي 
ربــع النهائــي، فقــد جــاء اختيــار حــارس فريــق 
فيكتوريــوس علــي نبيــل كأفضــل العــب بعــد 

أن لعــب دوًرا بــارًزا ومؤثًرا فــي صفوف فريقه 
فــي  خصوًصــا  الفخــار،  أمــام  المبــاراة  خــالل 
ركالت الترجيح، إذ تمكن من التصدي لركلتين 
أهــل بهمــا فريقــه إلى نصــف النهائي، كمــا تألق 
فــي الــذود عن مرمــاه خــالل المبــاراة بتصديه 
بذلــك  ليســتحق  البــارزة  الفــرص  مــن  لعــدد 

النجومية.
 أمــا العــب فريــق بتلكــو جنــرز يونايتد حســين 
خلــف، فقــد كان عالمــة مؤثرة بصفــوف فريقه 
فــي منطقة الوســط، وكان حلقة الوصل ســواء 
وقــدم  الهجوميــة،  بمســاهماته  أو  الدفــاع  مــع 
حسين خلف مباراة ممتازة من جميع النواحي، 
وكان شــعلة مــن النشــاط فــي صفــوف فريقــه، 

واستحق على إثرها النجومية.

ذكريات الزمن الجميل

تشــهد بطولة 12 وكعادتها الســنوية تجمع لعدد 
كبيــر مــن الالعبيــن، وفــي مقدمتهــم الالعبيــن 
الدوليين الســابقين، حيث تعتبــر فرصة مثالية 
أمــس األول  يــوم  بينهــم، وقــد شــهد  لاللتقــاء 
الســابقان  الدوليــان  الالعبــان  لقــاء ودي جمــع 
بالمنتخــب الوطنــي محمد حســين قائد األحمر 
والــذي يمثــل فريــق بتلكــو جنــرز يونايتــد فــي 
البطولــة مــع الالعــب الدولــي الســابق وزميلــه 
بالمنتخــب فــوزي عايــش والــذي يلعــب لفريــق 

فيكتوريوس.

أول حمراء خالل الركالت الترجيحية

إشــهار  أول   ”12 “ناصــر  بطولــة  شــهدت 
لبطاقة حمــراء خالل الركالت الترجيحية 
وذلــك فــي مبــاراة فيكتوريــوس والفخــار 
ضمــن الــدور ربع النهائــي، إذ تحصل عليها 
العــب فريــق فيكتوريــوس صالــح أحمــد 
والذي اتجه لتنفيذ أحدى ركالت الترجيح 
ولكنه افتعل خطأً خالل التنفيذ استوجب 
لالعــب  الثانيــة  وكانــت  صفــراء  بطاقــة 
ليشــهر له الحكم الدولي إســماعيل حبيب 
بطاقــة حمــراء وبالتالــي تم اســتبعاده من 
الملعب وتم االســتعانة بالعب آخر لتنفيذ 
الركلــة بــدالً عنــه، وقــد حقــق فريقــه الفوز 
فــي ركالت الترجيــح وتأهــل للــدور نصف 

النهائي.

مسبح االتحاد البحريني للسباحة

اليوم.. منافسات “ناصر 12” تنتقل لـ“حوض السباحة”
ســـبـــاًحـــا  50 ــن  ــ مـ ــر  ــ ــث ــ أك بـــمـــشـــاركـــة  لـــــلـــــدورة  ــة  ــبـ ــاحـ ــصـ مـ ــة  ــيـ ــالـ ــعـ فـ

اللجنة اإلعالمية

قالوا بعد المباراة

قال العب فريق فيكتوريوس سلمان مال  «
بعد فوز فريقه على الفخار وتأهله 

لنصف النهائي “أهنىء الفريق 
بإحرازه هذه النتيجة ووصوله للدور 

قبل النهائي من البطولة، وحظا 
أوفر لفري الفخار في المشاركات 

القادمة. فرغم التقلبات التي شهدها 
اللقاء، إال أن العبي الفريق قدموا أداًء 

ا ونجحوا في إدراك هدف التعادل  رجوليًّ
والوصول لركالت الحظ الترجيحية التي 

ابتسمت للفريق ومنحته الوصول للنقطة ما قبل 
األخيرة في هذه النسخة. أعتقد إن الفريق سيسعى لتقديم 

األفضل في المباراة المقبلة، من أجل إحراز االنتصار الذي يواصل به 
السير نحو المباراة الختامية، فطموحنا المنافسة على اللقب وحصد 

الكأس الغالية”.

قال العب فريق بتلكو جنرز يونايتد  «
حسين خلف بعد فوز فريقه على 

صقور البحرين وتأهله للدور نصف 
النهائي “بداية، أوّجه شكري لجميع 

ا  الالعبين الذين قدموا أداًء بطوليًّ
في هذه المواجهة الصعبة وإحراز 
نتيجة الفوز. فالفريق يسير خطوة 
بخطوة نحو بلوغ هدفه وهو نهائي 

البطولة. فالفريق افتقد لدخول بعض 
الالعبين ألجواء المباراة حتى الشوط الثاني، 

ونجح في أن يقول كلمته في نهاية المطاف وأن 
يحرز نتيجة االنتصار، التي كانت كفيلة بعبوره للدور قبل 

النهائي. فالفريق سيركز آلن في المرحلة المقبلة من المنافسات، والتي 
لن تكون سهلة على الفريق، والتي يتطلع لتجاوزها من أجل بلوغ المباراة 

الختامية والمنافسة على تحقيق اللقب”.

قال العب فريق الفخار عبدالله حميدان بعد  «
خسارة فريقه من فيكتوريوس في الدور 

ربع النهائي “أعتقد إن خسارة الفريق 
في هذه المباراة كانت بسبب ركالت 

الحظ الترجيحية التي ابتسمت لفريق 
فيكتوريوس، رغم أن المباراة كانت تسير 

لصالح فريقنا، إال أن الهدف الذي جاء بالخطأ 
في مرمى فريقنا، هو من أعاد فيكتوريوس 

لجو المباراة ووصول لمرحلة الركالت الترجيحية، 
التي رجحت كفتهم في هذه المواجهة. الفريق قدم 

المستوى الفني المطلوب ولكن لم يحالفه الحظ للخروج 
بنتيجة االنتصار. وأعتقد إن مشاركة الفخار في هذه النسخة كانت 

أفضل من النسخة الماضية، مع وجود عناصر الخبرة الالعب حسين بيليه 
وعبدالله مهدي وحسين سلمان، ولكن الحظ عاند الفريق، ونتطلع للتعويض 

في المشاركات القادمة”.

فرحة العبي فريق فيكتوريوس باالنتصار على الفخار بركالت الترجيح

فرحة العبي بتلكو جنرز بالفوز والتأهل للدور نصف النهائي

فيكتوريوس 
وبتلكو جنرز يونايتد 

وجًها لوجه في 
نصف النهائي

بتلكو جنرز يؤكد 
نواياه التنافسية 

ويتجاوز صقور 
البحرين

ممادو هداف 
الدوري جديد 

بطولة “ناصر 12”

ركالت الحظ 
الترجيحية تبتسم 

لفيكتوريوس على 
حساب الفخار

جنــرز  بتلكــو  فريــق  عــّزز 
يونايتــد صفوفــه بمحترف 
دوري  هــداف  وهــو  جديــد 
الممتــاز،  حمــد  بــن  ناصــر 
محتــرف فريــق النجمة في 
2018- الحالــي  الموســم 
ممــادو  الســنغالي   ،2019
ممــادو  وســجل  درامــي، 
درامــي ظهــوره األول فــي 
دورة “ناصــر12” مــع فريــق 
بتلكــو جنــرز يونايتد خالل 
أمــام  النهائــي  ربــع  مبــاراة 
فريــق صقــور البحريــن، إذ 

ســاهم فــي ترجيــح كفــة فريقه بتســجيله هدف الفوز فــي المواجهة التــي انتهت بنتيجة 
1-2 لفريقه.

ــا لصفــوف بتلكو جنــرز يونايتــد، خصوًصا لمــا يمتلكه  ويعتبــر ممــادو درامــي تعزيــًزا قويًّ
الالعــب مــن إمكانــات بدنيــة وفنيــة عالية، عــالوة على حســه التهديفي المميــز، وتمركزه 
الجيد داخل المنطقة، األمر الذي رجح كفة الالعب في دوري ناصر بن حمد الممتاز أيضا، 

وجعله يحتل صدارة الهدافين مع ختام الدوري.
وعلى الجانب اآلخر ضم فريق فيكتوريوس العب ومهاجم فريق المالكية أحمد يوسف، 

والذي مثل الفريق هو اآلخر في مباراة الفخار بالدور ربع النهائي.

هداف دوري “ناصر 12”

 تشهد بطولة ناصر بن حمد  «
الرمضانية لكرة القدم “ناصر 12” 
مشاركة حكام وحكام مساعدين 

دوليين في إدارة مبارياتها، وذلك 
بالتنسيق بين اللجنة المنظمة 

للبطولة واالتحاد البحريني لكرة القدم 
ممثاًل في لجنة الحكام، وقد أبدى 

الحكام سعادتهم بالمشاركة في إدارة 
 مباريات البطولة.

 الحكم الدولي إسماعيل حبيب 
أكد أن منافسات دورة ناصر بن 

حمد الرمضانية تحقق العديد من 
النجاحات التنظيمية واإلدارية، مقدًما 

الشكر لسمو الشيخ ناصر بن حمد 
لدعمه الرياضة البحرينية واستمرار 
هذه المبادرة الرائعة من خالل دورة 
سموه الرمضانية، مشيًرا أن الدورة 

تتيح الفرصة للجميع سواء الالعبين 
المحترفين أو الهواة أو الالعبين 

صغار السن، وهي مناسبة مثالية 
ومهمة لظهور مواهب جديدة على 
الساحة الفنية، وأنها كذلك تشكل 

فرصة لإلداريين والمدربين أيًضا، 
عالوة على الحكام الذين يحصلون 

على فرصة االستفادة من الدورة 
للظهور والبروز وتحقيق العديد من 

 المكتسبات.
 أما الحكم الدولي للكرة الشاطئية 

وليد محمود فقد قال “نتقّدم بالشكر 
الجزيل إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد 

آل خليفة، وذلك على حرص سموه 
الستمرار دورة سموه الرمضانية”، 

وأوضح أن منافسات دورة “ناصر12” 
ا من قبل  ا ومثاليًّ تشهد تعاوًنا إيجابيًّ

األجهزة الفنية واإلدارية عالوة على 
المنظمين مع األطقم التحكيمية، 

معتبًرا هذا التكاتف والتعاون للحرص 
على نجاح الدورة وإخراجها بالصورة 

المثالية، وأشار إلى مشاركته تعتبر 
السادسة في هذه البطولة، مؤكًدا أن 

 البطولة تتطور من عام إلى آخر.
 وقّدم الحكم الدولي لكرة الصاالت 
عبدالرحمن الدوسري شكره لسمو 

الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، 
للدعم الذي يقدمه ويوليه سموه 

للرياضة البحرينية عموًما، واستمرار 
دورة سموه الرمضانية للعام الـ 12 

على وجه الخصوص، وقال “هذه 
الدورة عزيزة علينا جميًعا كشباب 
بحرينيين، ألنها تجمع الرياضيين 

في محفل رمضاني بتنافس شريف، 
وفي شهر مبارك والجميع يحقق 
االستفادة من مشاركته في هذه 

الدورة، سواء على مستوى الالعبين 
القدامى أو الجدد من المواهب 

الصاعدة للبروز والظهور وإظهار 
إمكاناتهم وإبداعاتهم المختلفة 

داخل المستطيل األخضر”، وذكر 
أن مشاركتهم كحكام أيًضا تعد أمًرا 

ا، خاصة مع تحقيق االستفادة  إيجابيًّ
في االستمرار على ذات النسق الذي 
يسيرون عليه في الموسم الرياضي.

قضاة “ناصر 12” يشيدون بالدورة

الحكم المساعد عبدالرحمن الدوسريالحكم إسماعيل حبيبالحكم وليد محمود



اإليطالــي،  يوفنتــوس  نــادي  أعلــن 
أمــس الجمعة، رحيل ماســيميليانو 
أليجري، المدير الفني للبيانكونيري، 

عقب نهاية الموسم الجاري.
موقعــه  عبــر  يوفنتــوس  وذكــر 
الرســمي على اإلنترنت، أن أليجري 
بــدالء  مقاعــد  علــى  يكــون  لــن 
الســيدة العجــوز بدايــة من موســم 

)2020/2019( المقبل.
أن  اإليطالــي  النــادي  وأضــاف 
أنيلــي،  أندريــا  بجانــب  أليجــري 
فــي  ســيتواجدان  النــادي،  رئيــس 
مؤتمر صحفي اليوم السبت، داخل 

أليانز ستاديوم. 
إلــى أن أليجــري تمكــن مــن  يشــار 
لقــب  لتحقيــق  يوفنتــوس  قيــادة 
مــدار  علــى  اإليطالــي،  الــدوري 
علــى  األخيــرة  ســنوات  الخمــس 
كأس  بلقــب  فــاز  فيمــا  التوالــي، 
إيطاليــا ألربــع نســخ متتاليــة، فيمــا 
فشل في تحقيق لقب دوري أبطال 
أوروبا رغم وصوله لنهائي البطولة 

مرتين في األعوام الماضية.

حلم الثالثية
يقف مانشستر سيتي على أعتاب إنجاز غير مسبوق في تاريخ الكرة اإلنكليزية يتمثل 
بإحــراز الثالثيــة المحليــة عندمــا يلتقــي واتفــورد فــي نهائــي كأس انكلتــرا علــى ملعب 

ويمبلي في لندن اليوم السبت.

 وكان الســيتيزن توج بكأس رابطة األندية 
بــركالت  تشلســي  علــى  بفــوزه  اإلنكليزيــة 
الترجيــح فــي أواخــر فبرايــر الماضــي، قبل 
أن ينهــي ســباًقا مثيــًرا في الــدوري المحلي 
محتفًظــا بلقبــه بفــارق نقطــة واحــدة عــن 

منافسه المباشر ليفربول.
الثالثيــة   ولــم يســبق ألي فريــق أن جمــع 
كتيبــة  لكــن  واحــد،  موســم  فــي  المحليــة 
المدرب األسباني جوسيب غوارديوال تقف 

على بعد 90 أو 120 دقيقة لتحقيق ذلك.

المخضــرم  المدافــع  ســيتي  قائــد  وقــال 
البلجيكــي فانســان كومبانــي بعــد التتويــج 
باللقــب المحلــي االحــد الماضــي “أنــا أتطلع 
قدًمــا إلــى التتويــج بكأس انكلتــرا. ال يمكن 
أن تدركــوا مــدى األولوية التــي نوليها لهذه 

الكأس”.
وأضاف مشــيًدا بزمالئه في الفريق “أعرف 
مــن  مجموعــة  وهــم  الفريــق  هــذا  جيــًدا 
االســود. عندمــا يكون الفريــق جائًعا ال يرى 

حدوًدا ألي شيء”.

وقــد يخــوض كومبانــي آخر مباراة رســمية 
لــه في صفوف فريقــه الن عقده ينتهي في 
30 يونيو المقبل ولم تصدر أي إشارات من 

النادي بإمكانية تجديده حتى االن.

أمــا مدرب ســيتي غوارديــوال “الفوز يصبح 
إدمانــا. عندمــا تفــوز بلقــب مــا تريــد إحــراز 

التالي ثم التالي”.
وأضاف “الفوز يجعل الحياة أفضل وأسهل 

ويعّزز من مكانة النادي”.
علــى  فريقــه  أفضليــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
واتفورد في النهائي اكد المدرب الكاتالوني 
أن كل شيء ممكن وقال “إنها مباراة نهائي 

الكأس، كل شيء وارد، مثل الحصول على 
األفضــل  الفريــق  عموًمــا،  حمــراء.  بطاقــة 
كل  يغيــر  قــد  تحكيميــا  قــرارا  لكــن  يفــوز، 
أن  يمكــن  المحلــي  الــدوري  فــي  شــيء. 
تحصل على فرصة جديدة لكن في الكأس 

هذا األمر غير موجود”.
وتبــدو كفــة ســيتي راجحــة بعــد أن حقــق 
فــي  األخيــرة   14 الـــ  مباراتيــه  فــي  الفــوز 
الــدوري كمــا انه تغلــب على واتفــورد ذهاًبا 

وإياًبا في الدوري.
وتوج سيتي بالكأس المحلية خمس مرات 
اخرهــا عــام 2011، فــي حيــن بلــغ واتفــورد 
عــام  منــذ  االولــى  للمــرة  النهائيــة  المبــاراة 

1984 عندما خسر أمام ايفرتون صفر2-.

المشهـــــد األخيــــر

وكاالت

األسبانيان بيب غوارديوال وخافي غارسيا

يتوقــف مســتقبل نيكــو كوفاتــش فــي بايــرن ميونــخ إلــى حد كبيــر علــى احتفاظ 
النــادي البافــاري بلقــب دوري الدرجــة األولــى األلمانــي لكــرة القدم اليوم الســبت، 
وتجنــب التعثــر في ختام الموســم مما قد يســمح لبوروســيا دورتمونــد بوضع حد 

لهيمنته الطويلة على المسابقة.

ومــا زال المدرب الكرواتي، في موســمه 
األول في ميونخ، يستطيع الفوز بثنائية 
الدوري والكأس لكن أشــرس سباق على 
الــدوري منــذ ســنوات دق جــرس  لقــب 
إنــذار فــي بايــرن البطــل فــي المواســم 

الستة السابقة.
ويســتضيف  نقطــة   75 بايــرن  ويملــك 
ينافــس  الــذي  فرانكفــورت،  آينتراخــت 
أوروبــا،  أبطــال  لــدوري  التأهــل  علــى 
بينمــا يحــل دورتموند، ولديــه 73 نقطة، 
مونشــنجالدباخ  بوروســيا  علــى  ضيفــا 
الــذي يســعى أيًضــا للوصــول إلــى دوري 

األبطال.
وفــوز بايــرن أو تحقيقــه لنتيجــة مثــل 
لــه  ســيضمن  دورتمونــد  يحققهــا  التــي 
أيًضــا  لكوفاتــش  يضمــن  وربمــا  اللقــب 

منصبــه، ولكــن حدوث مفاجأة بخســارة 
الفســتيفال  أســود  يمنــح  قــد  البايــرن، 
مقعــد  مــن  بكوفاتــش  ويطيــح  اللقــب 

المدير الفني.
وأي نتيجة بخالف الفوز على أرضه في 
ختــام الموســم قد تكون مكلفة بالنســبة 

للمدرب الذي يمتد عقده حتى 2021.
ومــر كوفاتش بموســم صعــب في بايرن 
فــي  البافــاري  الفريــق  أبقــى  أنــه  رغــم 
طريقــه نحــو لقبيــن وواجــه اإلقالــة في 
نوفمبر حين تراجع بايرن بفارق 9 نقاط 

خلف دورتموند.
فتــرة  بعــد  جيــدة  نتائــج  سلســلة  لكــن 
الفريــق  أعــادت  الشــتوي  التوقــف 

للصدارة.
ويحتــاج أينتراخــت، وهــو النــادي الــذي 

قــاده كوفاتش إلحراز لقــب كأس ألمانيا 
النقــاط  إلــى  بشــدة  الماضــي،  الموســم 
الثالث إذ يحتل المركز السادس برصيد 
54 نقطــة بفارق نقطة واحدة خلف باير 

ليفركوزن وجالدباخ.
وتتأهــل الفــرق األربعــة األولــى إلى دور 

المجموعات في دوري األبطال.
ويواجه دورتموند مهمة صعبة هو أيًضا 
ضــد جالدبــاخ الــذي يرغــب فــي إنهــاء 
الموســم ضمــن المربــع الذهبــي والعودة 
ثــالث  فــي  مــرة  ألول  األبطــال  لــدوري 

سنوات.

نيكو كوفاتش

وكاالت

وكاالت

وكاالت

رحيل أليجري

عانى مارسيلينو مدرب فالنسيا من نتائج 
محبطة وغضب جماهيري وتكهنات بشأن 
إقالته لكنه سيتمتع بنهاية سعيدة لموسم 
مضطــرب في حــال فوز فريقــه على ريال 
بلــد الوليد مطلع األســبوع المقبل ليقتنص 
آخــر المراكز المؤهلة لــدوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم.
 ورغــم التعــادل فــي 16 مبــاراة بالــدوري 
والبقــاء معظــم فتــرات الموســم بعيًدا عن 
اســتعادة  فالنســيا  أن  إال  الذهبــي  المربــع 
مستواه في الوقت المناسب ويحتل حاليا 
المركــز الرابــع فــي دوري الدرجــة األولــى 
اإلســباني برصيــد 58 نقطــة متســاوًيا مــع 
خيتافــي الذي تراجع للمركز الخامس قبل 

الجولة األخيرة.
 ويملــك إشــبيلية، فــي المركــز الســادس، 
فرصــة التقــدم مركزيــن والتأهــل لــدوري 
األبطــال لكنــه يحتــاج للفوز علــى أتليتيك 
فــي  بيلبــاو وخســارة فالنســيا وخيتافــي 

الجولة األخيرة ليقتنص المركز الرابع.
البطــل  ســيزور  أخــرى  مباريــات  وفــي   

برشلونة فريق إيبار بينما سيلعب وصيفه 
أتلتيكــو مدريــد علــى أرض ليفانتــي فيمــا 
سيســتضيف ريــال مدريد صاحــب المركز 

الثالث فريق ريال بيتيس.
 ولم يتأهل خيتافي إلى دوري األبطال من 
قبل بينما يرى فالنســيا، الذي خســر نهائي 
نســختي 2000 و2001، أن مشــاركته فــي 

البطولة األوروبية األبرز طبيعية.
 وبــدا أن العودة لدوري األبطال حلم بعيد 

المنال حيث كان فالنســيا في المركز الـ12 
فــي ترتيــب الــدوري في ديســمبر الماضي 
باإلطاحــة  تطالــب  كانــت  وجماهيــره 

بمارسيلينو.
 وبــدأ غضب الجماهير خالل التعادل 1-1 
مع إشبيلية في ديسمبر عندما لوحت في 
المدرجــات بمناشــف ورقيــة وهــي إشــارة 
تعنــي  اإلســبانية  المالعــب  فــي  تقليديــة 

عدم الرضا.
تحــول  شــهور  أربعــة  غضــون  وفــي   
مارســيلينو من شــخص غيــر مرغوب فيه 
إلــى أن أصبــح علــى وشــك أن يكــون أول 
مــدرب يقــود فالنســيا إلــى احتــالل أحــد 
المراكــز المؤهلــة إلــى دوري األبطــال منــذ 

أوناي إيمري في 2012.
وخــاض الفريــق 12 مبــاراة بدون خســارة 
مثلهــا  وتعــادل  ســت  فــي  انتصــر  حيــث 
مــا هــدأ غضــب الجماهيــر وإدارة النــادي 
حتى تســلل للمركز الرابع الجولة الماضية 
عندما خســر خيتافي على أرض برشــلونة 

-2صفر.

فالنسيا يسعى للعودة لدوري االبطال

جولة مصيرة

sports@albiladpress.com
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أحــرز ســتيفن كــوري 37 نقطة وقدم 
تمريرة حاســمة ســجل منها دريموند 
جريــن نقطتيــن حاســمتين قبل نحو 
12 ثانيــة مــن النهايــة ليفــوز جولــدن 
ستيت وريورز 111-114 على ضيفه 
نهائــي  فــي  بليــزرز  تريــل  بورتالنــد 
الســلة  كــرة  بــدوري  الغربــي  القســم 

األميركي للمحترفين.
ويتقدم وريورز -2صفر في السلسلة 
التي تحسم على أساس األفضل في 
ســبع مباريــات قبــل أن يحــل ضيًفــا 
علــى بورتالند فــي المباراتين الثالثة 
والرابعة يوم السبت ثم يوم االثنين.
 وأبلــغ ســتيف كيــر مــدرب وريــورز 
ــا ”ســرقنا الفــوز. لعبنا  مؤتمــًرا صحفيًّ
بخــوف ولــم نعثر على إيقاعنا ســوى 

في الربع الثالث“.
وحقــق وريــورز الفــوز رغم تســجيله 
 18 مقابــل  ثالثيــة  رميــات  تســع 

لبليزرز.

فوز صعب

السبت 18 مايو
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ليفربــــول األقـــــرب للقــــــب
ــا للفوز بلقب دوري أبطال  قــال جــاري لينيكــر مهاجم منتخب إنجلترا الســابق إن ليفربول هو المرشــح األوفر حظًّ

أوروبا لكرة القدم عندما يواجه توتنهام هوتسبير في النهائي في مدريد في األول من يونيو.

 وقضــى لينيكــر ثالثــة مواســم مــع 
توتنهــام بيــن 1989 و1992 وأشــار 
 26 بلــغ  الــذي  الكبيــر  الفــارق  إلــى 
نقطة فــي ترتيب الدوري االنجليزي 
الممتــاز بين ليفربــول وصيف البطل 
الرابــع  المركــز  صاحــب  وتوتنهــام 
بيــن  الكبيــرة  الهــوة  علــى  كدليــل 

الفريقين.
ــا  حاليًّ يعمــل  الــذي  لينيكــر  وأبلــغ   
لصحيفــة  التلفزيونــي  بالتحليــل 
التايمز ”إجمــاالً إذا قارنا حظوظ كل 
طــرف فإن ليفربول يملك التشــكيلة 
األفضل من الالعبين. أنهى ليفربول 
الموســم متفوًقــا بأكثر مــن 20 نقطة 
علــى توتنهــام هذا الموســم وبالتالي 

يكــون من الصعب القول إن توتنهام 
ا“. هو األوفر حظًّ

وتابــع ”لكن كما نعلــم جميًعا في كرة 
األفضــل  الفريــق  ينتصــر  ال  القــدم 

دائًما“.
المديــح  عاًمــا(   58( لينيكــر  وكال 
كلــوب  يورجــن  ليفربــول  لمــدرب 
لنجاحه في بناء فريق يحمل سماته 
الشــخصية، مشــيًرا إلــى أن توتنهــام 
االســتثمار  مــن  مزيــد  إلــى  يحتــاج 
لالرتقاء لمستوى طموحات المدرب 

ماوريسيو بوكيتينو.
وقــال لينيكــر ”كلــوب مــدرب مفعــم 
لناديــه.  واإلخــالص  بالحمــاس 
تعكــس  الحاليــة  ليفربــول  تشــكيلة 

كثيــًرا شــخصية هذا المــدرب.. فهي 
تشــكيلة مفعمــة بالطاقــة والحيوية. 
إنــه مــدرب ذكــي للغايــة يعشــق كرة 

القدم“.
وتابــع ”بوكيتينو على الجانب اآلخر 
واحد من أفضل المدربين في العالم 
لكــن توتنهام يحتاج إلى االســتثمار. 
ا. يحتــاج إلى  أبلغنــي بذلــك شــخصيًّ
دعم صفوفه وأعتقد أن النادي لو لم 
يقــم بهذه الخطوة فإنه ســيكون من 

الصعب اإلبقاء على هذا المدرب“.
ولــم يتعاقــد توتنهــام مــع أي العــب 
في آخر فترتي انتقال حيث أجبرت 
خطــط االنتقــال إلــى ملعــب جديــد 

جاري لينيكر النادي على تقليل اإلنفاق.

وكاالت
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إعداد: هبة محسن

البحريــن  مطــار  خدمــات  شــركة  أقامــت 
أمــس  مســاء  الســنوية  غبقتهــا  )بــاس( 
األربعــاء الموافــق 15 مايــو 2019، وذلــك 
فــي فندق جميــرا رويال. بحضور عدد من 

الرؤساء التنفيذيين والمسؤولين.  
وعلــى هامــش اللقــاء، قــال رئيــس مجلس 
)بــاس(  شــركة  إن  محمــد  جــال  اإلدارة 
 41 عــن  يزيــد  الــذي  التاريخــي  بعمقهــا 
عامــا قــادرة علــى تقديــم أعلى مســتويات 
الجــودة واألداء، وإن مــا حققتــه الشــركة 
خــال األعــوام األخيــرة من إنجــازات وما 
حصدتــه مــن جوائز وإشــادات إنما يطمئن 

المستثمرين فيها نحو مستقبل الشركة.
مــن جانبــه، أكــد الرئيــس التنفيذي ســلمان 
المحميــد أن الشــركة تعمــل علــى توســعة 
خــال  مــن  وذلــك  التجاريــة،  أعمالهــا 
تعمــل  والتــي  عنهــا،  المتفرعــة  الشــركات 
فــي مجاالٍت متعددة خــارج نطاق المطار، 
للشــحن،  العالميــة  بــاس  شــركة  ومنهــا: 
وشــركة بــاس للتطويــر، حيــث تقــدم تلــك 
والحراســة  األمــن  خدمــات  الشــركات 
والتمويــن والشــحن والتخليــص الجمركي 
وغيرهــا، منوهــا بــأن تلــك التوســعة تأتــي 

لتنويــع االســتثمارات لمواجهــة المتغيرات 
في عالم الطيران.

التجاريــة  األعمــال  زيــادة  بــأن  وأضــاف 

الكفــاءات  مــن  المزيــد  اســتقطاب  تعنــي 
الشــابة وخلــق فــرص  الوطنّيــة والكــوادر 
عمل اســتثنائية. الســيما وأن إستراتيجية 

الشــركة تركــز علــى االســتثمار فــي الثروة 
البشــرّية، الفتــا إلــى ارتفاع نســبة البحرنة 

لنحو 82 % من إجمالي العاملين.

ــة ــ ــوي ــ ــن ــ ــس ــ ــم غـــبـــقـــتـــهـــا ال ــ ــي ــ ــق ــ “بـــــــــــــاس” ت

المحميد: خطة لتنويع االستثمارات

أعلنــت مدينــة التنين، أكبر مركز تســوق 
صينــي للبيــع بالجملة والتجزئــة بمملكة 
ترويجيــة  لحملــة  إطاقهــا  البحريــن 
جديدة تحــت عنوان “مفاجآت رمضان” 
وذلــك فــي مجّمــع مدينــة التنيــن الكائن 
فــي ديــار المحرق في الفتــرة ما بين 12 
مايــو إلــى 18 مايــو 2019، حيــث تقــدم 
مــن خــال الحملة العديد مــن المفاجآت 
لجميــع  القّيمــة  والجوائــز  المذهلــة 
احتفاالتهــا  ضمــن  وذلــك  المتســوقين 

بحلول شهر رمضان المبارك.
 إلــى جانب األجواء الرمضانية الجميلة 
فــي مدينة التنيــن، تأتي الحملة لتضفي 
ا مــن اإلثــارة للمتســوقين وذلك من  جــوًّ
خــال مســابقة “امســح واربــح” مــع كل 
20 دينــاًرا يتــم إنفاقها فــي المجّمع، مما 
يمنــح العماء الفرصة للفوز بالعديد من 

الهدايــا الرائعة فوًرا، بمــا في ذلك تذاكر 
الطيران مرجعة وهواتف ذكية وقسائم 
القّيمــة  الجوائــز  مــن  والكثيــر  تســوق 
إدارة  مجلــس  رئيــس  وعّلــق  األخــرى. 
المشــغلة  الشــركة   ،Chinamex شــركة 
لمدينــة التنيــن البحريــن باتريــك جينــج 
شــوا قائــًا: “تأتــي هــذه الحملة متســقًة 
مــع التزامنا فــي مدينة التنين بمشــاركة 
مملكــة البحريــن قيادًة وشــعًبا االحتفاء 
والدينيــة  الوطنيــة  المناســبات  بشــّتى 
والتراثية. وبمناسبة حلول شهر رمضان 
إطــاق  عــن  نعلــن  أن  يســرنا  الفضيــل، 
حملــة ’مفاجــآت رمضــان‘، والتــي تقــام 
لمــدة أســبوع ولمرتين خال هذا الشــهر 
الكريــم، حيــث إن الحملــة ســوف تقــام 
مــرة أخــرى فــي الفتــرة ما بيــن 26 مايو 

حتى األول من شهر يونيو المقبل”.

مدينة التنين تطلق حملة “مفاجآت رمضان”

أعلنت شركة إبراهيم خليل كانو، الوكيل 
مملكــة  فــي  تويوتــا  لســيارات  الحصــري 
البحريــن عــن إطــاق حملتهــا الرمضانية 
مــن  العديــد  تقــدم  والتــي  للمبيعــات، 
التخفيضــات علــى مجموعــة مختارة من 

موديات تويوتا. 
تبدأ الحملة الترويجية من اآلن وتســتمر 
طــوال فتــرة شــهر رمضــان وتوفــر مزايــا 
علــى  خصومــات  منهــا  للعمــاء  عديــدة 
 Avalonو  Corollaو  Yaris موديــات 
مميــزة  تمويليــة  وعــروض   Camryو
علــى   %  20 لغايــة  تصــل  وتخفيضــات 
 Ziebart وزيبارت Llumar خدمات لومار

للعناية بالسيارات.
وعادة ما يشهد معرض تويوتا في سترة 
ارتفــاع كبيــر في عــدد الزوار خــال فترة 
الفضيــل  الشــهر  يعــد  إذ  رمضــان،  شــهر 
مــن  لاســتفادة  للعمــاء؛  فريــدة  فرصــة 
العروض المميزة واالضطاع على أحدث 

موديات تويوتا. 

وتحــدث المديــر األول لتســويق تويوتــا 
أيمــن  كانــو  خليــل  إبراهيــم  شــركة  فــي 
شــحادة عــن شــعبية ســيارات تويوتا في 
المملكــة، قائــا: “تحظــى ســيارات تويوتا 
بشــعبية واســعة بفضــل مــا تتمتــع بــه من 
جــودة و قــوة تحمل واعتمادية مما يوفر 
وتعمــل  ومريحــة.  آمنــة  قيــادة  تجربــة 

هــذه الصفــات مجتمعــة بجانــب تمتعهــا 
بقيمــة عاليــة عند إعــادة البيع على جعلها 
الخيــار المفضــل في المملكــة. نعمل دائما 
علــى طرح العــروض الرمضانيــة المميزة، 
ونحــن  سلســلة،  شــراء  تجربــة  وتوفيــر 
نتطلــع الســتقبال المزيــد مــن العماء في 

معرضنا هذه السنة”.

في اطار برامجها للمسؤولية االجتماعية، 
للتســهيات  البحريــن  شــركة  نظمــت 
التجارية بالتعاون مع مركز األمير سلطان 
بن عبدالعزيز لتنمية السمع والنطق زيارة 
البحرينــي  العلمــي  المركــز  إلــى  ترفيهيــة 
التابــع لــوزارة شــؤون الشــباب والرياضــة 

في مدينة عيسى.
علــى  الشــركة  حــرص  ذلــك ضمــن  يأتــي 
إدماج الفئات الخاصة من ذوي الهمم في 
المجتمــع، وتقديم الدعــم المادي والمعني 
المبــادرات.  مــن  العديــد  خــال  مــن  لهــم 
أبــرز  علــى  التعــرف  تــم  الزيــارة  وخــال 
مجــال  فــي  واالبتــكارات  االكتشــافات 
التطبيقــات  وأبــرز  المســتدامة،  التنميــة 

العملية التي تناسب مختلف األعمار. 
وقد أبدى المشاركون اعجابهم  «

وتفاعلهم مع التجارب العلمية والعلوم 
الممتعة التي تضم أقسام المركز 

العلمي. وفي نهاية الزيارة تم توزيع 
هدايا تذكارية على الطلبة المشاركين.

خصومــات على “يــارس” و “كــوروال” و “أفلــون” و “كامري” العلمــي المركــز  إلــى  ترفيهيــة  زيــارة  تنظيــم 

“تويوتا” تطلق عروض شهر رمضان المميزة “التسهيالت” تعرف الطلبة بابتكارات التنمية

18 مايو 2019 السبت
للتواصل: 1317111509 رمضان 1440

األعــوام،  مــدار  علــى 
فــي  الفنــار  قاعــة  تبقــى 
الطابــق الرابــع عشــر لفندق 
بلــو  راديســون  الدبلومــات 
ذات  ســبا  آنــد  ريزيدانــس 
اإلطالــة الســاحرة الوجهــة 
المثاليــة للعائــات واألفراد 
وأصحــاب األعمــال لتنــاول 
شــهر  فــي  اإلفطــار  وجبــة 

رمضان. 
الشــيف  قــام  وقــد 
البحرينــي  التنفيــذي 
يونــس رمضــان بتحضير 
يتكــون  متكامــل  بوفيــة 
مــن أطبــاق مختــارة مــن 
الشرق األوسط واألطباق 

إلــى االســتمتاع  العالميــة المميــزة واألكات البحرينيــة التقليديــة، إضافــة 
بالطبخ الحي المباشر.

ويوجــد أيضــا جميــع االنــواع مــن األطعمــة والمشــروبات الرمضانيــة، إضافــة إلى 
األنواع الوفيرة من الحلوى الشهية العربية الرمضانية.

“الدبلومات راديسون” يحتفي بضيوفه
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بوفيه إفطار 
متكامل 

من الشرق 
األوسط 

واألطباق 
العالمية
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قــراءة القرآن لهــا أثر عظيم وكبير 
في النفــوس وخاصة في رمضان، 
النبــي صلــى هللا  ُعهــد عــن  وممــا 
الصالحيــن  عليــه وســلم والســلف 
بعــده أنهــم كانــوا إذا جــاء رمضان 
تفرغــوا لقراءة القرآن دون ســواه، 
فالصيام تهذيب للنفس وتعويدها 
مــن  هــو  والقــرآن  علــى كل خيــر، 
يرســخ ذلك الشــيء عمالً، فهو من 

يدلنا على ســبل الســعادة الدنيوية 
أبوابــًا  لنــا  ويفتــح  واألخرويــة، 
عليــم،  بــه  هللا  مــا  الخيــرات  مــن 
ويحــرص أهــل البحريــن فــي هــذا 
الشــهر الفضيل على “ ختم القرآن” 
الكريــم، ولــكل بيــت طريقته في “ 
الختمــة” ولكــن الجميع يجتهد في 
الختمة من شــباب ورجال ونســاء 

وشيوخ.

أهل البحرين وختم القرآن في رمضان

18 مايو 2019 السبت
13 رمضان 1440
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يشــارك الفنان خالد لعجيرب في مسرحية “روحة بال ردة”، التي 
ينتجها بمعية الفنان عبدالرحمن العقل، ويشارك فيها نخبة 
من النجوم، منهم شــهاب حاجيه، ومن البحرين ريم أرحمة 
ورانيا شهاب وفرحان العلي وعبدالله الفريح، ومجموعة من 
الشــباب، ومن إخراج الفنان عبدالعزيــز صفر، ومن المتوقع 

عرض المسرحية في الدمام، على أن يعود لعرضها في الكويت 
الحقا. يذكــر أن لعجيرب يشــارك في “هايبر لــوب”، وهو للكاتب 

خلف الحربي.

تعرضــت الفنانة وفاء عامــر النتقادات شــديدة، لعدم إتقانها 
اللغــة الفرنســية، إذ كان واضًحا ضعفهــا في نطق مخارج 

الحروف بشكل صحيح في مسلسل “حكايتي”
ولــم تتمكــن وفــاء من نطــق بعــض الكلمــات والجمل 
الفرنســية، حيث ظهرت كأنها مبتدئة في تعلم اللغة، رغم 

أنــه يفترض، وفق األحداث، إتقانها الشــديد للفرنســية، وان 
اســتخدامها في الحوار يتسم بالســهولة. في المسلسل، ذاته، 

وّجهت للنجمة ياسمين صبري انتقادات مرتبطة بطريقة حديثها.

يســتعد الفنان تامر حســني لالحتفال بعيد الفطــر المبارك 
فــي دولة اإلمارات المتحدة، حيــث يطل على جمهوره على 
مســرح دار أوبــرا دبي، مســاء الخميس 6 يونيــو المقبل 
ويعــود تامر إلــى اإلطاللة على جمهوره فــي الخليج عقب 
النجــاح الجماهيــري الكبيــر الذي القــى آخــر حفالته في 

الســعودية منتصف أبريل المنصرم، كما يطــل هذه المرة 
على أحد أعرق مســارح اإلمارات الموســيقية، دار األوبرا في دبي 

للمرة األولى.

تامر في اإلماراتإتقان اللغة الفرنسيةروحة بال ردة

 للتواصل واإلضافة: 
tariq.albahar@albiladpress.com السبت

 مجلس الشيخ عبداهلل بن خالد آل خليفة 39465800 الرفاع الغربي 

 مجلس خميس بن حمد الرميحي 39451854 جو

 مجلس الدوي 39462552 المحرق 

 مجلس محمد أحمد الجزاف 39470550 عراد

 مجلس مجيد عيسى الزيرة 39694544 كرانه 

 مجلس أبناء محسن العرجاني 33000388 مدينة حمد

 مجلس أبناء أحمد بن عبدالرحمن الزياني 17661400 الرفاع الغربي 

 مجلس علي حمود الفرج 39668281 مدينة حمد 

 مجلس محمد جاسم أحمد عليوي وإخوانه 39644611 بوقوة

 مجلس مهنا البوعينين 36668263 المحرق

 مجلس يوسف أحمد سيادي 39665044 البسيتين 

 مجلس خوات دنيا )مجلس نسائي( 35520520 البسيتين

 مجلس أبناء السيد محمد صالح عدنان الموسوي 33737797 القريه 

 مجلس علي حمود الفرج 39668281 مدينة حمد

 مجلس عبداهلل بن حمود القحطاني 33060888 الرفاع الغربي

 مجلس أبناء االستاذ جمعة بن جعفر المنديل 39644010 مدينة عيسى

 مجلس سلمان خالد سبت السبيعي 33300045 الرفاع الشرقي

 مجلس المرحوم الحاج احمد عبدالرسول بن رجب وابنائه بني جمرة 

 مجلس عائلة العوضي 39323932 مجمع العوضي

 مجلس حسن عيد بوخماس 39652626 الجفير 

 مجلس محمد يوسف جالل وأوالده 39677880 العدلية 

 مجلس أبناء المرحوم حسن بن سرور النعيمي 33312621 أم الحصم

 مجلس مازن أحمد العمران 39665552 الماحوز 

 مجلس ناصر محمد جميل العريض 38387916 السقية 

 مجلس الخاجة 36666924 مقابل جامع السيف

 مجلس حسين علي بوكنان وإخوانه 39453575 البرهامة 

 مجلس أحمد محمد البنا 39632500 جمعية البحرين لرعاية الوالدين

 مجلس عيسى بن أحمد الجودر 39440949 قاللي

 مجلس سيد شرف سيد جعفر سيد أحمد محمود 39658800 القرية 

 مجلس أحمد عبد الرسول رجب وأوالده 39605221 بني جمرة

 مجلس ميرزا أحمد علي 66762555 شرق باربار 

 مجلس محمد الدرازي 39655977 باربار 

 مجلس عباس حسن 39643380 بوري 

 مجلس عبدالرسول حسن ابراهيم 39410697 بوري

 مجلس الحاج عبداهلل ابراهيم شيبو 36828666 بوري

 مجلس جاسم حسن عبد العال 39605262 المالكية 

 مجلس خالد عبداهلل المناصير 39618818 مدينة حمد

 مجلس النشابة 39683770 مدينة حمد 

 مجلس يوسف الجاسم 39650676 الرفاع الشرقي 

 مجلس المحامي حمد جاسم الحربي وأوالده 17776166 الرفاع الشرقي 

 مجلس ناصر بن محمد بن متعب الذوادي 39696460 الزالق

ْرِني ِفيِه ِمَن  “ اللَُّهمَّ َطّهِ
ْرِني  َنِس َو اأْلَْقَذاِر، َوَصّبِ الدَّ

َعَلى َكاِئَناِت اأْلَْقَداِر، 
َقى َو ُصْحَبِة  ْقِني ِللتُّ َوَوّفِ
اأْلَْبَراِر، ِبَعْوِنَك َيا ُقرََّة َعْيِن 

اْلَمَساِكيِن”.

سلوكيات جديدة في تبادل الطعام
رمضان يشهد تحوالت في العادات االجتماعية بين الماضي والحاضر

ينصب التحقيق في معرفة التحوالت في العادات االجتماعية بين الماضي والحاضر في توزيع الطعام بشهر رمضان المبارك، كانت في السابق تقوم العملية على 
نوع من التالحم االجتماعي والتواصل ويشــعر اإلنســان البحريني بحاجة جاره وقريبة في شــهر تتجلى فيه مظاهر العطاء والكرم واألنفاق في ســبيل هللا واآلن 

حدث تحول كبير صار هناك نوع من الحواجز االجتماعية التي ما كانت موجودة سابًقا. 

كميلة يعقوب الدمستاني 
اختصاصية تعزيز الصحة 

تشير الدمستاني كان تبادل األطعمة في 
شــهر رمضان الكريم عــادات متوارثة من 
األجــداد الى األبناء وكان التواصل وجها 
لوجــه وكانت البيــوت متقاربة وال حاجة 
ألخــذ موعــد مســبق او اتصــال كمــا االن. 
واآلن بسبب ما وصلنا إليه من تكنولوجيا 
االجتماعــي  التواصــل  وســائل  وتطــور 
حيــث باعــدت هــذه الوســائل بيــن الناس 
فتالشــت  ــا  اجتماعيًّ حاجــًزا  وصنعــت 
العــادات فــي زمــن الماديات وبيــن تبادل 
الغــذاء الشــعبي النــاس أصبحــت تتبادل 
الطعــام الغيــر صحي فنالحــظ اآلن تبدل 
الطعام ذاته ففي الســابق كانوا ال يعانون 
كالكروســترول،  صحيــة  مشــاكل  مــن 
الســكر، والضغــط بالكثافــة التــي نعانيهــا 

نحن في الوقت الحالي.

عبد الحسين محمد آل ضيف 

وفيمــا قــال عبد الحســين محمد آل ضيف 
رئيــس مجلــس اإلدارة لجمعيــة دمســتان 
الخيريــة، فــي شــهر رمضــان المبــارك تقوم 
الجمعيــة الخيريــة بتوزيع المــواد الغذائية 
وقســائم الشــراء التــي تحصــل عليهــا مــن 
الشــركات والداعميــن ومــن البنــوك، علــى 
ان  الــى  وأشــار  والفقــراء.  المحتاجيــن 
المســاعدات التــي تقدمها الجمعية ليســت 
محصــورة في طعام معيــن لتعدد الرغبات 

واالذواق واختالف االحتياجات.

نيفين عبد الرحمن مدور

وتقــول نيفيــن طالبــة إعــالم بجامعــة 
البحريــن في هذا الشــهر الكريم نتبادل 
األطبــاق مــع الجيــران الذيــن يســكنون 
بجوارنــا، فهي عادة موروثة منذ القدم 
وتعتبــر هــذه العــادة جزءا أساســيا من 

رمضان بأن يتم تبادل األطباق.

فاطمة الصالح 

ربــة  الصالــح  فاطمــة  الســيدة  وقالــت 
المنــزل، فــي شــهر رمضــان شــهر الخير 
والكــرم أحــب أن أتبــادل األطبــاق مــع 

جيراني واألهل واألصحاب.

أمينة الماجد 

وقالت السيدة أمينه الماجد إنني أتبادل 
الذيــن  األشــخاص  مــع  الطعــام  أطبــاق 
أعرفهم وتربطني بعد عالقة قوية فقط، 
وأعمــد علــى زيــادة الكميــة عندمــا أطهو 
أطباًقــا يفضلهــا أصدقائــي وزمالئي لكي 

افضــل  وإننــي  عليهــم،  بتوزيعهــا  أقــوم 
إعداد أطباق من صنع يدي.

زهراء سعف 

فــي حيــن قالــت زهــراء طالبــة اعــالم 
الماضــي  فــي  اذكــر  البحريــن  بجامعــة 
الجميل عندما كنت طفلة كانت جدتي 
ترســلني لتوزيع األطبــاق على الجيران 
وتهديني طبق خاص لي افرح به جدا.

حميدة صباح 

و اضافت زميلتها حميدة صباح طالبة 
اعالم بجامعة البحرين نتبادل األطباق 
مع األهل والجيران واالصدقاء، وكنت 

يقول المثل “كل مشروك مبروك”.

فاطمة حسن 

وأضافــت فاطمة حســن مــرزوق كانت 
ا في القرى  العالقات قوية مترابطة جدًّ
الــى  مســتمرة  ومازالــت  الســابق  فــي 
االن، بينمــا في المدن وبســبب التحضر 

واختالط األجيــال والثقافات أصبحت 
بيــن  قويــة  أواصــر  تربطهــا  ال  النــاس 
الجيــران ونــادرا ما تتبادل األطباق في 

شهر رمضان المبارك.

زينب الشهابي

وفي حين أشارت الفنية اإلدارية السيدة 
زينب الشهابي، أن العالقات االجتماعية 
في الســابق كانت قوية جدًا وكان شــهر 
رمضــان المبــارك فــي الســابق مخصــص 
لتبادل االطباق بين الجيران واألصدقاء 
وكان  العزومــات،  وتبــادل  والمعــارف 
النــاس يتبادلــون األطعمــة فــي اطباقهم 
“الفريــج”  حــول  االطبــاق  هــذه  وتــدور 

وباقتراب العيد يسترد الناس.
اطباقهم، أما اال فاصبح تبادل االطباق 
فــي  الطعــام  نتبــادل  واصبحنــا  قليــل 

اطباق بالستيكية ومعدنية.

تحقيق: فاطمة الماجد 
 طالبة إعالم بجامعة البحري

فاطمة الصالح

امينة الماجد

زينب الشهابي

زهراء سعاف

كميلة الدمستانيعبدالحسين محمد

فاطمة حسن

حميدة صباح

نيفين عبدالرحمن



تتميــز الحلويــات الرمضانيــة بتنوعها بدًءا من زنود الســّت والبقــاوة والقيمات 
والكنافــة وغيرهــا مــن الحلويات اللذيذة والشــهية. ويبدأ معها الصراع النفســي 
بين الكمية التي يجب تناولها لعدم اكتساب المزيد من الوزن، والوقت المناسب 

بعد اإلفطار.
أوالً: احــرص علــى تقطيــع الحلــوى إلــى قطــع صغيــرة قبــل تقديمهــا ألن هــذه 
الطريقة تساعد على تناول قطعة واحدة أو اثنتين على األكثر منها، على عكس 

قطع الحلوى الكبيرة التي تحفزك الإراديا على تناول كميات أكبر منها. 
ثانًيــا: يجــب تنــاول الحلوى الكاملة الدســم مرة في األســبوع وبكمية قليلة. كما 
يمكــن تنــاول الحلــوى المعتدلــة الســكر والدســم والمصنوعة من الدقيق األســمر 
مرتيــن فــي األســبوع، أمــا الحلــوى الدايــت فيمكــن تناولهــا كل يــوم بــدل حصة 

الفاكهة.
ثالًثــا: اخَتــر بدائــل الحلــوى الرمضانيــة قليلــة الســعرات الحراية، فمثــاً الكنافة 
المحّمــرة أقــل دســامة مــن الكنافــة المعــدة بالفــرن. كذلــك البقــاوة المغموســة 
بالعســل األبيض أفضل من الســكر. يمكنك أيضًا اختيار الكنافة بالجبن بدالً من 

الكريمة. هذا ال يتناقض مع ضرورة التخفيف من كميتها.
رابًعــا: اســتخدم الزبــدة الطبيعيــة أو الزيــت النباتــي بدالً من الســمنة فــي إعداد 

الحلوى.
خامًســا: تنــاول كوبــًا من المــاء قبل تناول الحلوى، إذ يحفز على الشــبع ســريعًا. 
ا من الماء ألنها تساعد على ترطيب  سادسًا: اشرب ما ال يقل عن 8 أكواب يوميًّ

الجسم وتطهيره من السموم وإنقاص الوزن.
ســابًعا: واظب على ممارســة الرياضة بشــكل منتظم خال شــهر رمضان لزيادة 
معــدل الحــرق. فيمكنــك الذهاب الى النادي ثاث مرات في األســبوع وممارســة 

مجموعة من تمارين األيروبكس والكارديو للحفاظ على وزنك.
ثامًنــا: ال تتغافــل عــن تناول الفاكهة بأنواعها في رمضــان، ألنها تعّد بدياً صحيًا 
لتعويــض نقــص الســكر مــن جســمك فــي رمضــان بــدالً مــن الحلويــات. تاســعًا: 
اســتخدم العســل األبيض بدالً من السكر في تحلية العصائر الرمضانية، ويفضل 
تناول العصائر الطبيعية التي ال تحتاج إلى تحلية مثل عصير البرتقال والبطيخ 

وغيرها.
أخيــًرا: تجنــب تنــاول الحلــوى بعــد تنــاول اإلفطار مباشــرة حتى ال يــزداد حجم 
المعدة. بل من األفضل تناولها بعد ســاعتين او ثاث ســاعات من اإلفطار حتى 
تكــون المعــدة قــد هضمت الوجبة الرئيســية. وفي حال كنــت بحاجة إلى تناول 
شــيء من الحلوى مباشــرة بعد اإلفطار، فيمكنك اســتبدالها بالتمر الذي ســيمدك 

بالطاقة والسكر المطلوبين.

tariq_albahhar صحتك مع الصوم

تناول الحلويات الرمضانية

مــع حلــول شــهر رمضــان المبــارك، ومن المتعــارف في هــذا الشــهر الكريم أن 
تكثر األعمال التلفزيونية التي يقوم فيها الفنانون بأداء أدوار في الغالب ما 
تكــون بعيــدة عن شــخصياتهم الحقيقية، إذ يجســدون أدوارا أخرى عديدة، 
وفــي العادة تدور في ذهن المشــاهد تســاؤالت عن حياتهــم الطبيعية وكيف 
يقضــون أيامهم، اســتطلعت “مســافات البالد“ مع بعــض الفنانين البحرينيين 
للتعــرف علــى حياتهــم اليوميــة فــي شــهر رمضــان الكريم وعــن كيفية قضاء 
الشهر الكريم وما طقوسهم الخاصة التي يتبعونها خالل الشهر الفضيل وما 
البرامــج المفضلــة لهــم بعيــدا عن أجواء العمل والروتين باقي أشــهر الســنة، 
وهــل كانــت جديدة أم أنها أتــت تواصال لعادات قديمة تأصلت في وجدانهم 

واستمروا في تأديتها على مّر السنوات الماضية. 

النجــم البحريني المتميــز امين الصايغ 
يعبــر عــن ذلــك بقوله:”منــذ 2004 لان 
غيــر  الكريــم  رمضــان  شــهر  وأجــواء 
منتظمــة لــدي، فــي الســنوات الســابقة 
مــن بدايــة رمضــان الــى نهايتــه اكــون 
منشــغل بالتحضيــر لمســرحيات العيد، 
وذلــك يمنعني مــن االســتمتاع بأجواء 
الشــهر الفضيــل، وأمــا بالنســبة ألعمــال 
شــهر رمضان التلفزيونية فانا بعيد كل 
البعــد عــن مشــاهدتها بســبب ظــروف 

العمل وارتباطي بالمسرح، لهذا ال تتاح 
لــي الفرصة للمشــاهدة، وحتــى اعمالي 
ايضا ال أشــاهدها ولكن استمتع بسماع 
آراء النــاس وتشــجيعهم وهــذا يكفــي، 
فــي الشــهر الكريــم عــادة اقــوم باتبــاع 

حميــة صحيــة لتخفيــف الــوزن ولكــن 
ذلــك ال يمنعنــي مــن تنــاول القليــل من 
الوجبات الموسمية الرمضانية المميزة 
بنســبة قليلــة كالسمبوســة والثريــد لما 

لها من نكهة مميزة في رمضان “.

الفنان المتميز أمين الصايغ

المكونات

 كيلو روبيان متوسط مقشر

 ملعقة ملح صغيرة

 نصف ملعقة صغيرة من الفلفل األسود 

المطحون

 ½ ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

 كوب دقيق متعدد االستعماالت

 ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو

 بيضتان 

 كوب من فتات البانكو

 لتر من زيت نباتي للقلي

الخطوات

 ضعي الروبيان في وعاء وتبليه بالملح والفلفل ومسحوق الثوم.

 قومي بخلط الدقيق والبابريكا مًعا.

 ضعي البيض وفتات البانكو في أوعية منفصلة.

 سخني الزيت في مقالة عميقة إلى 375 درجة فهرنهايت )190 درجة مئوية(. واغمسي كل الروبيان في 

خليط الطحين، ثم في البيضة، وأخيًرا في فتات البانكو.

 قلي في وقت واحد حتى يصبح لونه بنًيا ذهبًيا، وال يستغرق هذا أكثر من 5 دقائق. أخرجيها بمصفاة 

وثم ضعيها على مناشف ورقية قبل التقديم.

مطبخ

مع الشيف
 فجر المنصوري

جمبري بالبقصمات

السبت
18 مايو 2019 
13 رمضان 1440
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عمل مسرحي جديد   
ســيــكــون حـــاضـــًرا في 
ــر،  ــطـ ــفـ أيــــــــام عـــيـــد الـ
“خال  مسرحية  وهــي 
ــفــس” مـــن فــكــرة  ــكــل ال
الفنان سامي  وإخراج 
ــف  ــ ــي ــ ــأل ــ رشـــــــــــــدان وت
مـــــحـــــمـــــود الــــعــــلــــوي 
ــمــشــاركــة نــخــبــة من  ب
نــــــجــــــوم الــــــفــــــن فـــي 
حسن  وهــم:  البحرين 
مـــحـــمـــد وإبــــراهــــيــــم 
ــى والــــقــــديــــرة  ــسـ ــيـ عـ
سلوى بخيت، وسامي 
رشــــــــدان، وآخـــــــرون. 
أن  ــل  ــ ــؤمـ ــ ــمـ ــ الـ ومــــــــن 

هذه  عــن  التفاصيل  مــن  المزيد  العمل  فريق  يكشف 
المسرحية التي تعد الرابعة التي ستعرض في موسم 
العيد مع مسرحيات اخرى مثل “السحر األسود” “جنون 

خمس نجوم” وغيرها خال األيام القادمة.

بيــن  الخرشــنه  “طائــر  فيلمــه  بعــد 
الحائــز  التكاثــر”  وســيرة  الهجــرة 
مســابقة  فــي  األول  المركــز  علــى 
اإلبــداع التلفزيوني عــن فئة “األفام 
اإلعــام،  شــؤون  بــوزارة  الوثائقيــة” 
الوثائقيــة  األفــام  مخــرج  أعلــن 
الفطريــة  الحيــاة  فــي  المتخصصــة 
زكريــا العمران عن االنتهاء من فيلمه 

الجديد “القصب األســود” حيث يرصد فيه “غراب البحر الســقطري” 
وهــو طائــر ينتمــي إلــى الغاقيات، ويصنف مــن بين الطيــور المهددة 

باالنقراض. 
يعيــش “غــراب البحر الســقطري” في جزر مختلفــة بمملكة البحرين، 
وقــد تــم تســجيل تلــك الجــزر كأكبر مســتعمرة في الشــرق األوســط 
يستوطنها هذا الطائر، حيث بلغ تعداد أسرابه على تلك الجزر قرابة 
الربــع مليــون طائــر.  وفــي هذا الســياق صــرح المخرج العمــران بأنه 
ومــن خــال فيلمــه الوثائقــي سيكشــف عــن تفاصيل جديــدة تتعلق 
اللــوه”  الســقطري-  البحــر  “غــراب  بمســار هجــرة واســتيطان طائــر 

واستيطانه في جزر المملكة.

“خال الكلفس” 
مسرحية لرشدان

“القصب األسود” جديد أفالم 
العمران الوثائقية

أعلنــت الســفارة الفرنســية لــدى مملكــة البحريــن 
بالتعــاون مــع الرابطة الفرنســية الثقافيــة “اليانس 
فرانســيس” عــن دعوتهــا الفنانيــن والموســيقيين 
للمشــاركة فــي مهرجان صناعة الموســيقى، حيث 
بإمكان الفرق الموســيقية والفنانين على اختاف 
درجاتهم المشــاركة وإمتاع الجمهور بفنهم، وذلك 
الفرنســية  الرابطــة  مقــر  فــي  يونيــو   21 بتاريــخ 
بمدينة عيســى من الســاعة 4 عصرًا حتى الســاعة 
الراغبيــن فــي المشــاركة إرســال  ليــا، فعلــى   11

المقاطع والوصات إلى العنوان التالي:
scac.manama-amba@diplomatie.gouv.fr

دعوة للمشاركة في مهرجان 
الموسيقى الفرنسي

أكــدت الفنانــة البحرينيــة ســعاد علــي أنهــا وفقــت 
هذا العام في اختيار عملين أطلت خالهما وحققا 
ردود فعــل طيبــة خــال األيــام األولــى من الشــهر 
الكريــم. وقالــت ســعاد إنهــا ذهبــت فــي اتجاهيــن 
مــن خــال مسلســل  تراجيــدي  األول  مختلفيــن، 
“عذراء” واآلخر كوميدي بطابع اجتماعي إنساني 
فــي “جديمــك نديمــك”، الفتــة إلــى حرصهــا علــى 
األخــرى  الدراميــة  األعمــال  مــن  العديــد  متابعــة 
ســعادتها  عــن  وأعربــت  الفنانيــن.  مــن  لزمائهــا 
الطيبــة تجــاه مسلســل “عــذراء”  بــردود األفعــال 
التــي تشــارك فــي بطولتــه إلــى جانــب نخبــة مــن 
النجــوم، منهم شــجون الهاجري، وبــإدارة المخرج 
محمد القفاص، وهو لألمانة مخرج محترف يهتم 
بــأدق تفاصيــل العمل، وتلــك تجربتنــا األولى معًا، 
واستمتعت بالعمل معه وهو واٍع ومدرك، وأعطى 
جميــع الشــخصيات حقهــا، نشــيط فــي اللوكيشــن 
ولمــاح ودقيــق. واســتطردت النجمــة البحرينيــة، 
لذلــك ال أبالــغ عندما أقــول إن القفاص دقيق جدًا، 
وهنــاك أمــور أخرى قد ال ناحظهــا نحن الممثلين، 
العمــل  أن  وأكــدت  عليهــا  يديــه  يقبــض  لكنــه 

اجتماعي مميز، وأنها تعلقت بشخصية رقية التي 
جســدتها وهي مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل، 
إذ اســتطاع القفــاص أن يســتفز ملكاتــي فــي هــذا 
العمــل ألقــدم رقيــة بصــورة مختلفــة وأتمنــى أنها 
وصلــت إلــى الجمهور. يذكر أن مسلســل “العذراء” 
مــن إخــراج محمد القفاص، ويشــارك فــي بطولته 
شــجون  منهــم  الخليجييــن،  الفنانيــن  مــن  نخبــة 
ومرام ومشاري البام وعبدهللا الطليحي وهيفاء 

حسين.

ا الـــمـــخـــرج الـــقـــفـــاص دقـــيـــق جـــدًّ

سعاد علي في اتجاهين مختلفين
محرر مسافات

علي حسين
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أستاذ يجاهر باإلفطار وتونس تحّقق
التربيــة  وزارة  مصالــح  فتحــت 
ا، فــي واقعة  التونســية، تحقيًقــا إداريًّ
مجاهرة أســتاذ باإلفطار العلني خالل 
شــهر رمضــان داخــل قاعــة التدريــس 
الجــدل  وأعــادت  الطــالب،  وأمــام 
مــرة أخــرى حــول حرّيــة اإلفطــار بين 

المفطرين والصائمين في تونس.
 وفي التفاصيل، قام أستاذ بالتدخين 
وشــرب القهوة على مرأى طالبه أثناء 
تقديمه درًسا في مادة اللغة الفرنسية 
بالمدرســة اإلعداديــة بمدينة بوحجلة 
وســط  القيــروان،  لمحافظــة  التابعــة 
الطــالب  اســتغراب  أثــار  مــا  تونــس، 

الذين نقلوا الواقعة ألوليائهم.
بمحافظــة  الــوزارة  منــدوب  وقــال 
فــي  الخالــدي،  عــادل  القيــروان، 
تصريح صحافي، إنه ســيتم التحقيق 
“القانــون  يأخــذ  حتــى  الواقعــة  فــي 
مساره”، مشــيًرا إلى أن الوزارة تنتظر 
و”فــي  المدرســة،  مديــر  مــن  تقريــًرا 
ســيتم  الواقعــة،  صّحــة  أثبــت  حــال 
استدعاء األســتاذ الستجوابه واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة بشأنه”.
إلــى ذلــك، اعتبــر الخالــدي، أن إفطــار 
أســتاذ داخــل قاعــة التدريــس “ليــس 
خــالل  ــا  أخالقيًّ وال  ــا  قانونيًّ مقبــوالً 
شــهر  فــي  بالــك  فمــا  العاديــة  األيــام 
هــذه  مثــل  أن  مؤكــًدا  رمضــان”، 
الممارسات “ال تدخل في إطار الحرية 

الفردية”.
 يذكــر أن القانــون التونســي ال يمنــع 

أن  رغــم  رمضــان  نهــار  فــي  اإلفطــار 
الدســتور ينــص في فصلــه األول على 
أن “اإلســالم ديــن الدولــة”، لكــن بعض 
المجاهــرة  أن  اعتبــروا  التونســيين 
باإلفطــار والتدخيــن فــي مــكان عــام 
وأمام الناشــئة “عمل استفزازي ومّس 
مــن عقيدتهــم وتشــكيك فيهــا بشــكل 
متعّمــد”، فــي حيــن رأى البعــض اآلخر 

أن القانون ال يمنع ذلك.

كشــفت تقاريــر صحفيــة حديثــة عــن عزم 
الحكومــة اليابانيــة التدخل ســريعا، خوفا 
مــن نفــاد جميــع أرقــام الهواتــف المحمولة 

المكونة من 11 رقما بعد 3 أعوام تقريبا.
إلــى  تايمــز”  “”جابــان  صحيفــة  وأشــارت 
خطــة لــوزارة االتصــاالت اليابانيــة، نالــت 
بالفعــل موافقة الشــركات المشــغلة الثالث 
األرقــام  مليــارات  لطــرح  تهــدف  الكبــرى، 
بصيغــة جديــدة مكونــة مــن 14 رقما، قبل 
نهاية عام 2021. وحسب موقع “ذا فيرج” 
نقــال عن مصادر يابانية، فــإن عدد األرقام 
التــي ســتوفرها الــوزارة ســيصل إلــى 10 
األرقــام  وســتبدأ  تقريبــا.  رقــم  مليــارات 
الجديــدة بـــ”020”، وهــي البدايــة الخاصــة 
عبــر  بعضهــا  مــع  المترابطــة  باألجهــزة 
بروتوكــول اإلنترنــت، المعروفــة اختصارا 

باسم “إنترنت األشياء”. 
ومن المتوقع زيادة اإلقبال على  «

األرقام الجديدة العام المقبل، 
مع بدء تشغيل شبكات الجيل 

الخامس في اليابان.

أزمة في اليابان 
بسبب “أرقام 

المحمول”
ألقى شاب مصري والدته من الطابق الثالث، 
ما أدى إلى كسر عمودها الفقري، بدعوى أنها 
تتحــدث مــع جارتهــا بصــوت عال، ما تســبب 
فــي إزعاجــه وإيقاظــه مــن نومــه، وفــق مــا 

نشرت مواقع إخبارية محلية.
الواقعة شــهدتها قرية شرنقاش، حيث تلقت 
مديريــة أمــن الدقهلية بالغا بســقوط ســيدة 
مــن الطابــق الثالث بعــد أن ألقاهــا نجلها منه 
بعــد مشــادة كالميــة بينهما. وبفحــص البالغ 

تبين قيام عامل يبلغ 25 عاما، بإلقاء والدته 
59 سنة- ربة منزل من بلكونة الطابق الثالث 
بمنزلهمــا بعد نشــوب مشــادة كالميــة بينهما، 
لتحدث األم من البلكونة مع جيرانها بصوت 
عال أثناء نومه، وطالبها بالسكوت فرفضت، 
فنشبت مشادة بينهما، فخافت األم وهرولت 
ناحية البلكونة فقام األخير بإلقائها منه، وتم 
نقلها إلى المستشفى الذي أكد إصابتها بكسر 

في العمود الفقري.

مــن أجــل توفير المال، قامت عروس من ســانت ماريا فــي كاليفورنيا، بالجمع بين 
حفل زفاف وجنازة في وقت واحد بإحدى الكنائس.

وقالــت العــروس علــى فيســبوك، إن أســعار 
الجنائــز ارتفعــت جــدا، لــذا نظمــت الحدثيــن 

معا، حسب صحيفة “مترو” البريطانية.
وأكــدت العــروس أن أي شــخص يريــد وداع 
فــي  متاحــا  األمــر  فســيكون  كاريــن  عمتهــا 
وقــت زواجهــا. وأضافــت أن عمتهــا كاريــن 
كانت تحب زواجها. وفي منشور على موقع 
فيســبوك، قالت العروس: “أصدقائي األعزاء 

وعائلــة العــرس، بالتأكيــد بلــغ بعضــم الخبــر، 
لقــد توفيــت عمتي كارين ألســباب طبيعية”. 
وأضافت:”لقــد فوجئنــا بفقــدان عمتــي، لكننا 
نعــد بعــدم إلغــاء حفــل الــزواج”. وأوضحت: 
“نحــن نعــرف أنهــا كانــت تريدنــا أن نحتفــل 

بكثير من الحب والمتعة”.
وأكدت أنه من المتاح ألي شخص أن يتوقف 
خالل حفل الزفاف لكي يقول وداعا لعمتها.

بدعوى إزعاجه.. شاب يلقي أمه من الطابق الثالث

حفل زفاف وجنازة في وقت واحد توفيًرا للنفقات

ذكــرت تقاريــر صحفية، أن القط الذي اشــتهر كثيًرا فــي المنصات االجتماعية 
بمالمحه الغاضبة، رحل عن الحياة، مؤخًرا، تارًكا وراءه ثروة مهمة.

وبحسب ما نقلت “تلغراف” البريطانية، 
فــإن القــط الــذي يوصــف بـ”المتجهــم”، 
ســنوات،  ســبع  يناهــز  عمــر  عــن  نفــق 
وهــو عمــر ليــس بالمبكــر بالنســبة إلــى 
الحقيقــي  األليــف.  واالســم  الحيــوان 
للقــط هو تــاردار ســوص، وكان يعيش 
فــي واليــة أريزونــا، ونجمــت مالحمــه 
الغاضبة، باألســاس، عــن عامل القزامة 
الوراثــي، ألنــه جــاء إلــى الحيــاة وظــل 
قصيــر القامــة. وحظــي القــط بإعجاب 
االجتماعيــة،  المنصــات  علــى  واســع 
وحصــل علــى عائــدات إعالنيــة وقــدم 
لــه متبرعــون عــدة مبالــغ، وصــار يملك 

فــي آخــر حياتــه نحــو 890 ألــف دوالر 
أميركــي، وهــو مــا جعل الحيــوان ينال 
لقــب “المليونيــر”. وقالــت مربيــة القط 
الراحــل، تابات بونديســن، فــي تغريدة 
علــى موقــع تويتــر، أن الحيــوان رحــل 
صحيــة  متاعــب  بســبب  الحيــاة  عــن 
ناجمة عن عدوى في المسالك البولية. 
ويحظى القط بـ 2.4 مليون متابع على 
موقع انســتغرام، فضالً عن 1.5 مليون 
متابــع علــى موقــع تويتر، وتحــول إلى 
واجهــة إعالنيــة لقهــوة مثلجــة أطلــق 
عليهــا “غرامبوتشــينو” وظهر في فيلم 

ناجح بالواليات المتحدة.

“القط الغاضب” يفارق الحياة 
ويترك “ثروة كبيرة”

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

هوفــارد  كينيــت  الطفــل  علــى  عثــر 
المفقــود منــذ أربعــة أيــام، فــي غابــة 
بمنطقــة فلويــد بواليــة كينتاكــي، بعد 
عنــاء مضــن من البحث المســتمر وهو 
علــى قيــد الحيــاة رغم أنه لــم يأكل أو 

يشرب طيلة ذلك الوقت.
قبل أيام بلغ عمر كينيت سنة وعشرة 
مايــو   12 األحــد  يــوم  وفــي  أشــهر، 
الجــاري اختفى فجــأة، حتى أن والده 

اعتقد أنه اختطف.

وبدأت فرقة اإلنقاذ والمروحيات  «
والدرونات والكالب البوليسية 

عمليات البحث عنه وقامت 
بتمشيط الغابة إلى أن عثرت 

عليه بعد مضي أربعة أيام، على 
بعد 1.5 كلم عن المنزل، حيث 
سمع رجال اإلنقاذ صوت بكاء 

عند أسفل المنحدر، وتمكنوا من 
انتشاله، ونقله إلى أقرب مركز 

طبي، حيث أعلن األطباء بعد 
فحصه أنه بحالة صحية جيدة.

أقــدم طفــل، عمره 8 ســنوات، على إطالق 
النــار علــى أمــه من مســدس حقيقــي، ظنا 

منه أن السالح الناري لعبة ليس إال.
وعثــر الطفــل علــى المســدس فــي ســيارة 
العالميــة  الحــرب  لحقبــة  تعــود  عســكرية 
باســتعراضها  يقــوم  مالكهــا  كان  الثانيــة، 
المضــرب،  لكــرة  مبــاراة  خــالل  للجمهــور 
فــي مدينــة ميلنغتــون، الواقعة فــي والية 

تينيسي األميركية.
وحمل الطفل المسدس وبدأ بممازحة أمه 
مصوبــا فوهة المســدس ناحيتها، ظنا منه 
أن المســدس مجــرد لعبــة للتســلية ليــس 
إال، وحيــن ضغــط على الزنــاد خرجت منه 

طلقة واستقرت في جسد أمه.

وأكدت مصادر محلية أن حالة األم  «
الصحية ما زالت حرجة، بينما ألقت 
الشرطة القبض على مالك السيارة، 

تشارلز مكفرالند، ووجهت إليه تهما بـ 
“تعريض اآلخرين لخطر سالح مميت، 

بشكل متهور”، خاصة أن المسدس 
لم يكن مؤمن الزناد حينها.

العثور على طفل 
أقل من سنتين في 

غابة

طفل يفتح النار 
على أمه في حادثة 

الفتة!
تواجــه نجمــة الغنــاء األميركية بريتني ســبيرز 
مشــاكل كبيرة قد تنهي مشــوارها الفني بشــكل 
مفاجئ، بعد مســيرة طويلة اســتمرت ألكثر من 
20 عامــا.  وذكــر موقع “تــي أم زي” المطلع على 
أخبــار النجــوم، أن نجمــة البــوب األميركيــة لــن 
تســتمر فــي أداء عروضهــا، وقد تتوقــف نهائيا، 

حسب ما أفاد مدير أعمالها الشخصي.
رودولــف:  الري  بريتنــي،  أعمــال  وكيــل  وقــال 
لتقديــم  تعــود  لــن  فانهــا  معلوماتــي  “حســب 

العروض الغنائية، ربما لألبد”.
وأشــار الموقــع إلــى أن بريتنــي )37 عامــا( غيــر 
جلســات  الســتكمال  وذهنيــا  صحيــا  جاهــزة 
التدريــب للعــروض القادمــة، والتــي كانــت مــن 
المخطــط أن تنطلــق فبرايــر الماضــي، ولكن تم 

تأجيلها بسبب مرض والد المغنية.
وأكــد رودولــف أنــه ال يريد المغنية الشــهيرة أن 
تعــود للغنــاء مجــددا، خوفا علــى صحتها، التي 

تدهورت كثيرا في السنوات الماضية.

نهاية مفاجئة لبريتني سبيرز في عالم الغناء

برأت محكمة في مدريد النجمة الكولومبية الشهيرة شاكيرا من تهمة السرقة 
التي وجهها لها الفنان الكوبي ليفان كاستيانو فالديز بسرقتها ألغنية حققت 
لها أكثر من مليار و300 مليون مشاهدة. واتهم الفنان الكوبي ليفان المغنية 

شاكيرا، بسرقة ونسخ جزء من أغنيته “يو تي كييرو تانتو” التي أصدرها 
عام 1997، واستخدامها في أغنيتها “ال بيثكيليتا” التي غنتها مع مواطنها 

كارلوس فبفس ونالت عام 2016 جائزة غرامي ألفضل أغنية وحققت أكثر 
من مليار و300 مليون مشاهدة على “يوتيوب”. وانطلقت بريتني سبيرز للشهرة في مطلع األلفية، حيث أصبحت واحدة من أشهر مغنيات البوب 

في العالم بسرعة قياسية، قبل أن تفقد شعبيتها بسبب تدهور الحالة الصحية وزيادة في الوزن.

انتشــر مقطع فيديو جديــد يوّثق حادثة الفتة 
قــام خاللهــا رجل بنصب كميــن محكم لعصابة 
أقدمــت على اقتحــام منزله بالقــوة، في والية 
كيــف  المقطــع  ويظهــر  األميركيــة.  كنتاكــي 
ــا منهم أنهم  اقتحــم رجــال العصابــة المنزل ظنًّ
يملكــون عنصــر المفاجأة، فــي حين كان قاطن 
المنــزل يتوقع دخولهــم على ما يبدو، إذ نصب 

كميًنــا محكًما وفتح عليهم النار بعد أن صاروا 
داخل المنزل، األمر الذي دفعهم للهرب سريًعا. 
وذكــر مصــدر رســمي فــي الشــرطة األميركيــة 
أن صاحــب المنــزل أصيــب بطلــق نــاري خالل 
المداهمــة، فــي حيــن أصيــب اثنــان مــن أفــراد 
العصابة بجروح أيًضا، وألقت الشــرطة القبض 

على أحد اللصوص والبحث جار عن البقية.

رجل يلّقن عصابة سطو درًسا ال ينسى

بالقهوة والسيجارة ..أستاذ تونسي يجاهر باإلفطار 

فلسطيني يرشُّ الماء على األطفال للمساعدة في تخفيف 
الحرارة، أمام مسجد قبة الصخرة في باحة المسجد األقصى 
في القدس، حيث ارتفع عدد المصلين باألقصى إلى 200 ألف 

في الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.  )اف ب(


