سمو رئيس الوزراء يأمر بإعادة بناء جامع الجسرة
المنامة  -بنا

سمو رئيس
الوزراء

أمر رئيس الــوزراء صاحب السمو الملكي

تطوير وتوسعة المساجد والــجــوامــع في

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بإعادة

الــبــحــريــن ،وبــمــا يــدعــم دورهـ ــا فــي خدمة

بناء وتوسعة جامع الجسرة ،الستيعاب

اإلسالم والمجتمع والقيام بدورها ورسالتها

مزيد من المصلين وبالشكل الذي يتناسب

في نشر وتعميق القيم اإلسالمية.

مع حاجة ورغبة أهالي منطقة الجسرة.

وقــد أشــاد رئيس مجلس إدارة األوقــاف

ّ
ووج ــه ســمــوه باعتماد المعايير الحديثة

السنية راشد الهاجري ،بأمر صاحب السمو

والــتــصــامــيــم اإلســامــيــة فــي إعــــادة بناء

الملكي رئيس ال ــوزراء ،بإعادة بناء جامع

ويأتي أمــر صاحب السمو الملكي رئيس
ال ـ ــوزراء ،انــطـ ً
ـاقــا مــن حــرص ســمــوه على

عــلــى تــطــويــر الــمــســاجــد والـــجـــوامـــع في

وتطوير الجامع.

الجسرة ،منوّ ً
ها باهتمام سموه وحرصه
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البحرين.

مرسوم ملكي بالعفو عن  167نزيال
المنامة  -بنا

تفضل عــاهــل الــبــاد صــاحــب الجاللة
ال ــم ــل ــك ح ــم ــد بـ ــن عــيــســى آل خــلــيــفــة
بــإصــدار مرسوم ملكي بالعفو الخاص
واإلفراج عن  167نزيالً محكومين في
قضايا مختلفة ،بعد أن قضوا فترة من
العقوبات الصادرة بحقهم .ويأتي العفو
واإلفـ ــراج ،بمناسبة حــلــول عيد الفطر
المبارك ،وذلك جريا على عادة جاللته
الكريمة وحــرصــه على إتــاحــة الفرصة
لمن شملهم العفو لالندماج في المجتمع
والمشاركة في مسيرة البناء والتقدم.

جاللة الملك

السنة Year: 11
العدد No: 3885
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بيانات قمم مكة تؤكد قوة وتماسك مجلس التعاون

مجلس الوزراء يستنكر تراجع قطر عن االتفاق الخليجي والعربي

اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك
المنامة  -بنا

أعلنــت هيئــة الرؤيــة الشــرعية فــي مملكــة البحريــن أن يــوم غد
الثالثــاء هــو أول أيــام عيــد الفطــر المبــارك .جــاء ذلــك فــي بيان
لهيئة الرؤية الشرعية فيما يلى نصه:
ه ــذا ويــغــتــنــم الــمــجــلــس األعــلــى

نائب القائد األعلى النائب األول

للشؤون اإلسالمية هذه المناسبة

لرئيس مجلس الــوزراء صاحب

السعيدة ليرفع إلى مقام عاهل

السمو الملكي األمـير سلمان بن

الــبــاد صــاحــب الــجــالــة الملك

حــمــد آل خليفة ،وإلـــى األس ــرة

حمد بن عيسى آل خليفة ،وإلى

الــمــالــكــة الــكــريــمــة ،وإلـ ــى شعب

رئــيــس الــــوزراء صــاحــب السمو

الــبــحــريــن ال ــوف ــي ،وإلـ ــى الــعــالــم

الملكي األمير خليفة بن سلمان

اإلسالمي ،أجمل التهاني وأزكى

آل خــلــيــفــة ،وإلـــــى ولـ ــي الــعــهــد

التبريكات بعيد الفطر المبارك.

تجاريا
“بتلكو” األولى في إطالق 5G
ً
الهملة  -بتكلو

سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء
المنامة  -بنا

ترأس ولي العهد نائب القائد األعلى النائب

وقـــد رحـــب مــجــلــس الــــــوزراء بــالــبــيــانــات

ف ــي مــصــلــحــة وحـــــدة الــبــيــت الــخــلــيــجــي

الــمــخــرجــات السامية يــقــدم للعالم أجمع

األول لــرئــيــس مــجــلــس الـ ـ ــوزراء صاحب

وخصوصا
ً
الختامية الصادرة عن قمم مكة

واستقراره وضمان األمن القومي العربي

ول ــدول مجلس التعاون وال ــدول العربية

السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل

بياني القمتين الخليجية والعربية الذي

واإلسالمي ،معربًا المجلس عن استنكاره

ارتباطه بأجندات تتعارض مع ما ذهبت

خليفة الــجــلــســة االعــتــيــاديــة األســبــوعــيــة

أكد قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة

التام لموقف قطر وتراجعها عما تم االتفاق

إلــيــه الــقــمــتــان الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة في

لمجلس الـ ــوزراء وذل ــك بقصر القضيبية

الصف في مواجهة التحديات وفق إرادة

عليه فــي القمتين الخليجية والعربية،

الــحــفــاظ عــلــى األم ــن الخليجي والــعــربــي

صباح أمس.

مشتركة ،وجــاءت كباقي قمم مكة تصب

مؤك ًدا أن من يتراجع عن تأييد مثل هذه

واإلسالمي.

أعــلــنــت شــركــة بتلكو،

في المنطقة.وتفتخر

المزود الرائد لخدمات

الشركة بتوفير هذه

االتصاالت الرقمية في

التكنولوجيا وطرحها

مــمــلــكــة الــبــحــريــن ،عن

ف ــي سـ ــوق الــمــمــلــكــة

إط ـ ــاق شــبــكــة الــجــيــل

ألهمية تقنية  5Gفي

الــخــامــس  5Gتــجــاريــا،

تــمــكــيــيــن االقــتــصــاد

لـ ــتـ ــكـ ــون أول ش ــرك ــة

الــــرقــــمــــي وتـــعـــزيـــز

تــطــرح تــقــنــيــة  5Gفي

قــطــاع التكنولوجيا

مملكة البحرين .وبهذا

ميكيل فينت

والـ ــمـ ــعـ ــلـ ــومـ ــات مــن

اإلنـــجـــاز تــنــضــم بــتــلــكــو إلـ ــى رواد

خــــال إم ــك ــان ــات فــائــقــة الــســرعــة

شــركــات االتــصــاالت فــي طــرح 5G

واالستيعاب.
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We’re devoted to the classic.
But reject the status quo. We
keep the best of the past. The

TUDOR 1926

best watchmaking practices,
the best designs. And push the
boundaries of what’s new. Born
for a purpose. Field-tested to
the extreme. For those who
are up for anything. Those who
face their fears. Those who reinvent themselves every day.
A TUDOR is #BornToDare

ثمن النسخة :السعودية :رياالن  -الكويت 200 :فلس  -اإلمارات :درهمان  -قطر :رياالن  -عمان 200 :بيسة  -مصر :جنيهان  -األردن 200 :فلس  -لبنان 1000 :ليرة  -المملكة المتحدة :جنيه استرليني  -الواليات المتحدة :دوالران  -أوروبا  2 :يورو
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام

حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

عيد الفطر السعيد

أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات

رامز محمد العواضي
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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام

حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة
عيد الفطر السعيد
وكل عام وانتم بخير

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وجميع منتسبي الشركة

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى
مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وجميع منتسبي باس
5/29/2019 10:16:50 AM

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي واألمة اإلسالمية بمناسبة عيد الفطر المبارك
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخيرات والبركات

31.5x26cm-2.indd 1

الثالثاء
 4يونيو 2019
غرة شوال 1440

04

local@albiladpress.com

ﺳﺆال اﻟﻴﻮم  ٣٠ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ أﺳﻮاق ﻣﻴﺪوي و ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻼد
ﻫﻞ ﻓﺮع دﻳﺎر اﳌﺤﺮق ﻣﻔﺘﻮح ﳌﺪة  ٢٤ﺳﺎﻋﺔ؟
ﻧﻌﻢ

ﺿﻊ ﻋﻼﻣﺔ

اﺷﱰك و اﺣﺼﻞ ﻋﲆ ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻔﻮز ﺑﻘﺴﻴﻤﺔ ﺗﺴﻮق ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٥٠دﻳﻨﺎر ﻳﻮﻣﻴﺎ ً

اﻻﺳﻢ

اﻟﻬﺎﺗﻒ

ﻛﻼ

اﻟﴩوط:
ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺪوق اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ ﻣﻘﺮ ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻼد.
آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﺘﺴﻠﻢ اﳌﺸﺎرﻛﺎت اﻟﺴﺎﻋﺔ  ١٠ﻣﺴﺎ ًء ﰲ ﻧﻔﺲ ﻳﻮم اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻻ ﻳﺤﻖ ﳌﻮﻇﻔﻲ أﺳﻮاق ﻣﻴﺪوي  /ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺒﻼد و أﻗﺎرﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ اﻻﺷﱰاك ﰲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ.

أﻣﺎم اﻻﺟﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ.

ﺗﺎﺑﻌﻮﻧﺎ ﻋﲆ

جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتبادلون التهاني

بـــــــمـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة عـــــــــيـــــــــد الـــــــــفـــــــــطـــــــــر الـــــــــمـــــــــبـــــــــارك

المنامة  -بنا

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة برقية
تهنئة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل
خليفة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد فيما يلي نصها:
حضــرة صاحب الجاللــة الملك حمد

الوفــي المحــب لجاللتكــم ،داعيــن

بــن عيســى آل خليفــة حفظــه هللا

المولــى عز وجل أن يحفظ جاللتكم

ورعاه

ويســبغ عليكــم موفــور الصحــة

ملك مملكة البحرين المفدى

والسعادة إنه سميع مجيب الدعاء.
والســام

الســام عليكــم ورحمــة هللا وبركاته

عليكــم

ورحمــة

هللا

وبركاته،،

وبعد،،
خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

فإنــه ليســرنا كثيــرا أن نكتــب إلــى
جاللتكم معبريــن عن خالص تهانينا
وتبريكاتنا بمناسبة حلول عيد الفطر

وقــد بعــث جاللــة الملك برقية شــكر

المبارك ،داعين هللا ســبحانه وتعالى

جوابيــة إلــى صاحب الســمو الملكي

أن يحفــظ جاللتكــم ويرعاكــم ،وأن

رئيس الوزراء هذا نصها:

جاللة الملك

سمو رئيس الوزراء

المبارك للعام 1440هـ ،وإننا إذ نشكر

ُ
إنــه ســميع مجيــب
وطــول العمــر

على جاللتكم ،وعلى شعب البحرين

صاحــب الســمو الملكــي العــم العزيز

ســموكم خالــص الشــكر لنبعــث إلــى

ودمتم بحفظ هللا سالمين.

الوفــي واألمــة العربيــة واإلســامية

األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفة

ســموكم بأطيــب التحيــات وصــادق

بوافر اليمن والخير والبركات.

حفظه هللا

التمنيــات بموفور الصحــة والعافية،

حمد بن عيسى آل خليفة

داعيــن هللا ،أن يعيــد علــى ســموكم

ملك مملكة البحرين

يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها

وانــه ليطيــب لنــا فــي هــذه األيــام
المباركة ،أن نعبر عن اعتزازنا بقيادة

رئيـــــس الـــــوزراء

جاللتكــم الحكيمــة لمســيرة الخيــر
والتقــدم والنمــاء فــي بلدنــا العزيــز،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

وبما تواصلون جاللتكم تحقيقه من

فلقــد تلقينــا برقيــة ســموكم العزيــز

إنجازات كبيرة ،لخير ورفاه شــعبكم

المهنئــة لنــا بمناســبة عيــد الفطــر

هــذه المناســبة المباركــة ،وعلــى
مملكتنــا العزيــزة وشــعبنا الوفــي
واألمــة العربيــة واإلســامية ،باليمن
والبركات.
ونســأله تعالــى أن يمتعكــم بالعافيــة

سمو ولي العهد

ً
مزيــدا مــن التقــدم واالزدهــار وأن

نصها:
صاحــب الســمو الملكــي ابننــا العزيــز
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة
حفظه هللا

يعيــد هــذه المناســبة علــى األمتيــن
العربيــة واإلســامية بالخيــر واليمن
والبركات ،إنه سميع مجيب.
ودمتم ســموكم بحفظ هللا ســالمين
موفقين ،،،

وتلقــى عاهل البــاد صاحب الجاللة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب

الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة

األول لرئيس مجلس الوزراء

برقيــة تهنئــة مــن ولــي العهــد نائــب

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس

أنــه لمــن دواعــي الغبطــة أن تلقينــا

مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو

برقيــة ســموكم ،المهنئــة لنــا بحلــول

الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل

عيــد الفطــر المبــارك للعــام 1440هـــ،

خليفــة بمناســبة حلــول عيــد الفطــر

وإننا إذ نشــكر سموكم خالص الشكر

الوزراء

السعيد  ،وفيما يلي نصها:

لنبعث لكم بأطيب تحياتنا وتمنياتنا،

وقــد بعــث صاحــب الســمو الملكــي

أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على
سيدي حضرة صاحب الجاللة الوالد

ســموكم ،وعلــى مملكتنــا العزيــزة

العزيــز الملــك حمــد بــن عيســى آل

وشــعبنا الوفــي واألمتيــن العربيــة

خليفة حفظه هللا ورعاه

واإلسالمية بالخير والمسرات.
ونســأله تعالــى أن يمتعكــم بالصحــة

ملك مملكة البحرين المفدى

والعافيــة والســعادة حفظكــم هللا
ورعاكم ،ودمتم بحفظه سالمين.

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،
يشــرفني أن أرفع إلى مقام جاللتكم

والدكـــم

التهانــي

حمد بن عيسى آل خليفة

بخالــص

ملك مملكة البحرين

الكريــم أســمى آيــات
ً
مقرونــة
والتبريــكات

األمنيــات بمناســبة حلول عيد الفطر
الســعيد ،داعيــا هللا ســبحانه وتعالى

وتلقى صاحب الســمو الملكي رئيس

في هذه المناسبة المباركة أن يحفظ

الــوزراء برقيــة تهنئــة مــن صاحــب

جاللتكــم ويحقــق كل مــا تتطلعــون

الســمو الملكــي

ولــي العهــد نائــب

إليــه مــن رفعــة وتقدم لهــذه المملكة

القائــد األعلــى النائــب األول لرئيــس

الغاليــة وأبنائهــا األوفيــاء ،وأن يعيد

مجلس الوزراء بمناســبة حلول عيد

هذه المناســبة الكريمة وأمثالها على

الفطر السعيد فيما يلي نصها:

جاللتكــم وأنتــم تنعمــون بموفــور
الصحــة والســعادة وطــول العمــر

صاحــب الســمو الملكــي العــم العزيز

وعلــى األمتيــن العربية واإلســامية

الوالــد األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

بالخير واليمن والبركات.

خليفة حفظه هللا

ودمتــم ســيدي بحفــظ هللا ســالمين
موفقين ،،،

رئيس مجلس الوزراء
ابنكم المخلص

سلمان بن حمد آل خليفة

الســام عليكم ورحمــة هللا وبركاته
،،،

ولي العهد نائب القائد األعلى

يســعدني بمناسبة حلول عيد الفطر

النائب األول لرئيس مجلس

الســعيد أن أرفع إلى ســموكم الكريم

وقــد بعــث عاهــل البــاد برقية شــكر

أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات
ً
ً
ســائل
مقرونــة بخالــص األمنيــات،

جوابيــة إلــى صاحب الســمو الملكي

هللا العلــي القديــر أن يديــم علــى

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب

ســموكم موفــور الصحــة والســعادة

األول لرئيــس مجلــس الــوزراء هــذا

وطــول العمــر وأن يحقــق للمملكــة

		
الوزراء

ابنكـــــم
سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس

رئيــس الوزراء برقية شــكر جوابية
إلــى صاحــب الســمو الملكــي ولــي
العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء هــذا
نصها :
صاحــب الســمو الملكي االبــن العزيز
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة
حفظه هللا ورعاه
ولي العهد نائب القائد األعلى
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
الســام عليكــم ورحمــة هللا وبركاته
وبعد،،،
فلقــد كان مــن دواعــي ســرورنا أن
نطلــع علــى برقيــة ســموكم الكريمــة
المهنئــة لنــا بمناســبة حلــول عيــد
الفطــر المبــارك ،واننــا لنــود فــي هذه
المناســبة العزيــزة أن نعبــر لســموكم
عن اعتزازنا بمشــاعر سموكم النبيلة
نحونــا ،معبريــن عن خالــص التهاني
والتبريكات بهذه المناســبة الكريمة،
داعيــن المولــى عــز وجــل أن يعيدها
عليكم بوافر الصحة والســعادة وأن
يحفظكم ويرعاكم انه سميع مجيب
الدعاء.
والســام

عليكــم

ورحمــة

هللا

وبركاته،،،
خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء

جاللة العاهل يتبادل التهاني بعيد الفطر المبارك
مع خادم الحرمين وقيادة الكويت وعاهل األردن وولي عهد أبوظبي وأمير تبوك

المنامة  -بنا

جرت اتصــاالت هاتفية أمس بين عاهل

الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين وولي

األمير فهد بن ســلطان بــن عبدالعزيز آل

البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن

عهــد دولــة الكويــت ســمو الشــيخ نواف

سعود.

عيسى آل خليفة ،وكل من اخوانه عاهل

األحمــد الجابر الصبــاح ولي العهد بدولة

وتــم خــال هــذه االتصــاالت تبــادل

المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة

الكويــت الشــقيقة وولــي عهــد أبوظبــي

التهانــي بمناســبة حلــول عيــد الفطــر

خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان

نائــب القائــد األعلــى للقــوات المســلحة

المبــارك داعيــن المولــى عــز وجــل أن

بــن عبدالعزيــز آل ســعود ،وأميــر دولــة

بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة

يعيد هذه المناسبة المباركة على مملكة

الكويت الشــقيقة صاحب الســمو الشيخ

صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد

البحرين ،وشــعوب هذه الدول الشــقيقة

صبــاح األحمــد الجابــر الصبــاح ،وعاهــل

آل نهيــان  ،وأمير منطقــة تبوك بالمملكة

باليمــن والخير والبــركات وعلى األمتين
ُ

المملكــة األردنيــة الهاشــمية الشــقيقة

العربية السعودية صاحب السمو الملكي

العربية واإلسالمية بالعزة والتقدم.
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جاللة العاهل وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد يتلقون التهاني
مــــن كــــبــــار أفــــــــراد الـــعـــائـــلـــة الـــمـــالـــكـــة الـــكـــريـــمـــة والـــمـــســـؤولـــيـــن
المنامة  -بنا

مـــمـــلـــكـــة الــــبــــحــــريــــن فــي

والمسلمين باليمن والخير

تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيســى آل خليفة برقيات تهنئة بمناســبة

الــخــارج ورؤســــاء البعثات

والمسرات.

الــخــارج ورؤســــاء البعثات

الدبلوماسية المعتمدين لدى

وتــلــقــى ولــــي الــعــهــد نــائــب

الدبلوماسية المعتمدين لدى

المملكة ورؤساء الجمعيات

القائد األعلى النائب األول

المملكة ورؤساء الجمعيات

واالتـــــــحـــــــادات واألنـــــديـــــة

لــرئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء

واالتـــــــحـــــــادات واألنـــــديـــــة

الــريــاضــيــة والــمــواطــنــيــن،

صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي

الرياضية والمواطنين ،إذ

الــذيــن رفــعــوا أســمــى آيــات

األمــــيــــر س ــل ــم ــان بــــن حــمــد

عــبــروا عــن خالص التهاني

الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلــى

آل خليفة بــرقــيــات تهنئة

والـــتـــبـــريـــكـــات إلــــــى ســمــو

صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي

بمناسبة حلول عيد الفطر

ولــي العهد بــهــذه المناسبة

رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء بـــهـــذه

السعيد من كبار أفراد العائلة

ال ــج ــل ــي ــل ــة ،مــبــتــهــلــيــن إل ــى

المناسبة الجليلة ،سائلين

المالكة

ورئيسي

الباري عز وجل أن يعيدها

الــمــولــى الــعــلــي الــقــديــر أن

مجلسي الــنــواب والشورى

على سموه بموفور الصحة

يعيدها على سموه بــدوام

والــوزراء وكبار المسؤولين

والــســعــادة وعــلــى مملكتنا

الــصــحــة وال ــس ــع ــادة وعــلــى

فــــي الــمــمــلــكــة والـــوجـــهـــاء

الغالية بتحقيق المزيد من

الــمــمــلــكــة وشــعــبــهــا الــكــريــم

واألعيان وأعضاء مجلسي

التقدم والنماء وعلى جميع

بـــاطـــراد الــرفــعــة والــتــقــدم

النواب والشورى والمجالس

الــعــرب والمسلمين بالخير

والرقي وعلى جميع العرب

الـــبـــلـــديـــة وال ــم ــح ــاف ــظ ــي ــن

والبركات.

حلول عيد الفطر الســعيد من كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ورئيســي مجلســي النواب

والشــورى ،والوزراء وكبار المســؤولين في المملكة والوجهاء واألعيان وأعضاء مجلســي
النــواب والشــورى وأعضــاء المجالــس البلديــة والمحافظين وســفراء مملكــة البحرين في

الخــارج ورؤســاء البعثــات الدبلوماســية المعتمديــن لــدى المملكــة ورؤســاء الجمعيــات
واالتحادات واألندية الرياضية والمواطنين.

وعبر الجميع في برقياتهم

التقدم واالزدهـــار والرخاء

المبارك من كبار أفراد العائلة

عن أطيب تهانيهم وخالص

في ظل قيادة جاللته وعلى

المالكة

ورئيسي

تمنياتهم لجاللة الملك بهذه

األمتين العربية واإلسالمية

مجلسي الــنــواب والشورى

الكريمة

باليمن والخير والبركات.

الـــوزراء وكــبــار المسؤولين

هللا العلي القدير أن يعيدها

كــمــا تــلــقــى رئــيــس الــــوزراء

فــــي الــمــمــلــكــة والـــوجـــهـــاء

على جاللته أعواما عديدة

صـــاحـــب الـــســـمـــو الــمــلــكــي

واألعــــــــــيــــــــــان وأعـــــــضـــــــاء

بموفور الصحة والسعادة

األم ــي ــر خــلــيــفــة ب ــن سلمان

مجلسي الــنــواب والشورى

وعـــلـــى مــمــلــكــة الــبــحــريــن

آل خليفة بــرقــيــات تهنئة

وأعضاء المجالس البلدية

وشعبها الوفي بالمزيد من

بمناسبة حلول عيد الفطر

وال ــم ــح ــاف ــظ ــي ــن وســـفـــراء

المناسبة

الكريمة،

داعين

 ...ويتلقون التهاني من أشقاء جاللة الملك

 ...ويتلقون التهاني من أنجال سمو الشيخ محمد بن سلمان

» »المنامة  -بنا :تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن

عيسى آل خليفة ،ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة
بن سلمان آل خليفة ،وولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول

لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن

حمد آل خليفة برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد من

كل من رئيس الحرس الوطني الفريق اول ركن سمو الشيخ محمد

» »تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة برقيات تهنئة بمناسبة

حلول عيد الفطر السعيد من كل من سمو

آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن
سلمان آل خليفة.

الملكي سمو الشيخ علي بن عيسى آل خليفة .رفعوا فيها اسمى
ضارعين إلى الباري جلت قدرته أن يعيدها على جاللته بموفور

الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالخير

تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

محمد بن سلمان آل خليفة ،وسمو الشيخ

وسمو الشيخ حمد بن محمد بن سلمان

المناسبة الكريمة ،داعين الله العلي القدير

وخالص تمنياتهم لجاللة الملك بهذه

آيات التهاني والتبريكات الى جاللة الملك بهذه المناسبة المباركة،

األمير خليفة بن سلمان آل خليفة برقيات

الشيخ أحمد بن محمد بن سلمان آل خليفة

بن عيسى ال خليفة ،ورئيس نادي راشد للفروسية وسباق الخيل
سمو الشيخ عبدالله بن عيسى ال خليفة ،ووزير شؤون الديوان

» »وتلقى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي

من كل من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن

» »وعبر الجميع في برقياتهم عن أطيب تهانيهم

والبركات.

الكريمة

وسفراء مملكة البحرين في

أن يعيدها على جاللته أعواما عديدة بموفور

الصحة والسعادة وعلى مملكة البحرين

وشعبها الوفي بالمزيد من التقدم واالزدهار
والرخاء في ظل قيادة جاللته وعلى األمتين

العربية واإلسالمية باليمن والخير والبركات.

سلمان آل خليفة وسمو الشيخ حمد بن

خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة ،الذين

رفعوا أسمى آيات التهاني والتبريكات آل

صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بهذه

المناسبة السعيدة ،سائلين المولى العلي

األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو

الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة،
برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر

السعيد من كل من سمو الشيخ أحمد بن

محمد بن سلمان آل خليفة ،وسمو الشيخ

حمد بن محمد بن سلمان آل خليفة ،وسمو
الشيخ خالد بن محمد بن سلمان آل خليفة.
» »وعبّروا في برقياتهم عن خالص التهاني

والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي ولي

القدير أن يعيدها على سموه بدوام الصحة

العهد بهذه المناسبة السعيدة ،مبتهلين إلى

باضطراد الرفعة والتقدم والرقي وعلى جميع

بوافر الصحة والسعادة وعلى وطننا العزيز

والسعادة وعلى المملكة وشعبها الكريم

العرب والمسلمين باليُمن والخير والمسرات.

» »كما تلقى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب

نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام

حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة
عيد الفطر السعيد
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات

الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على سموه
وشعب البحرين الوفي بالتقدم والرفعة

والرقي.
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البحرين تتبادل التهاني بعيد الفطر مع الدول الشقيقة
المنامة  -بنا

قصيدة مهداة لعاهل البالد صاحب الجاللة الملك

حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة عيد الفطر السعيد

لك البشرى
لــك الــبــشــرى ْ
إذ انبلج الضيا ُء
بــيــوم الــعــيــد وانــتــشــر الــهــنــا ُء
أتــى بعد الــصــيــام وبــعــد شه ٍر
يــرتــفــع الـــدعـــا ُء
كـــريـــم فــيــه
ٍ
ُ
بــاب
ويــفــتــح فــيــه لــلــرحــمــات
ٌ
ُ
ــه الـــتـــضـــ ّر ُع والـــرجـــا ُء
مــفــاتــح ُ
ُ
ِ
بـــه وفـــازوا
تــبــارى الــمــتّ ــقــون
ونـــالـــهـــم مـــن اهلل الــعــطــا ُء
ُ
ٍ
وســـمـــو نــفـ ٍ
ـس
ســـريـــرة
نــقــاء
ّ
ّ
الــصــفــا ُء
وقـــلـــب قـــد تــجــلــلــه

تبادل عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ،برقيات تهنئة
بمناســبة حلول عيد الفطر الســعيد مع إخوانه اصحاب الجاللة والفخامة والسمو
قادة الدول الخليجية والعربية واإلسالمية الشقيقة.
وقد عبر جاللته فيها عن خالص تهانيه

الشــقيقة ،ورؤســاء الــوزراء وأوليــاء

وأطيــب تمنياتــه لهــم بوافــر الصحــة

العهود.

والســعادة ،داعيــا المولــى عــز وجــل أن

وقــد أعــرب ســموه فيهــا عــن خالــص

يعيــد هذه المناســبة الســعيدة على هذه

تهانيــه وأطيــب تمنياتــه لهــم بموفــور

الــدول وشــعوبها الشــقيقة بمزيــد مــن

الصحة والسعادة ،سائال العلي القدير أن

الخير واليمن والمسرات.

يعيــد هذه المناســبة الســعيدة على هذه

وتبــادل رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو

الــدول وشــعوبها الشــقيقة بوافــر الخيــر

الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل

واليمن والمسرات.

خليفــة برقيــات تهنئــة بمناســبة حلــول

وتبــادل ولــي العهــد نائــب القائــد األعلى

عيــد الفطر الســعيد مــع إخوانه أصحاب

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء

الجاللــة والفخامــة والســمو قــادة الدول

صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن

واالســامية

حمــد آل خليفــة برقيــات تهنئة بمناســبة

الخليجيــة

وأدعـــــــو اهلل عــــودتــــه إلــيــنــا
ويــشــمــلــنــا بــرحــمــتــه الـــرخـــا ُء
ـد
هــنــيــئــا يـــا أبــــا ســلــمــان عــيـ ٌ
يــصــدح والــثــنــا ُء
بــه التسبيح
ُ
أهــنــئــكــم بــمــقــدمــه وأدعـــــو
ِ
أن يــســتــمــر اإللـــتـــقـــا ُء
بـــــه ْ
ِ
فــيــه
يــجــلــلــنــا مـــن الـــرحـــمـــن
مـــن الــبــركــات غــيــث وارتـــــوا ُء

أصحاب الجاللة والفخامة والسمو قادة

الصحة والسعادة ،مبتهال إلى الباري جل

الــدول الخليجيــة والعربية واالســامية

شــأنه أن يعيــد هــذه المناســبة الســعيدة

الشقيقة ،وأولياء العهود.

علــى هــذه الــدول وشــعوبها الشــقيقة

وعبــر ســموه فــي برقياتــه عــن خالــص

بوافر الخير واليمن والمسرات.

جاللة الملك يتلقى شكر ملكة الدنمارك
» »تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة برقية
شكر جوابية من صاحبة الجاللة الملكة مارغريت الثانية ملكة مملكة
الدنمارك الصديقة ،وذلك ردًّ ا على برقية جاللته المهنئة لجاللتها بمناسبة
االحتفال بذكرى يوم ميالدها.
» »وعبرت الملكة مارغريت في البرقية عن شكرها وتقديرها لمشاعر جاللة
الملك الكريمة ،متمنية لجاللته موفور الصحة والسعادة ولمملكة
البحرين المزيد من التقدم واالزدهار.

سمو رئيس الوزراء يأمر بإعادة بناء جامع الجسرة
اعــتــمــاد المعايير الحديثة والتصاميم اإلســامــيــة فــي التطوير

ِ
بـــــه لــخــيــ ًرا
إن
وأيــــــم اهلل ّ
ِ
بـــه الــكــواكــب والــفــضــا ُء
تــنــوء

والعربيــة

حلــول عيــد الفطــر الســعيد مــع إخوانــه

تهانيــه وأطيــب تمنياتــه لهــم بــدوام

المنامة  -بنا

أمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة بإعادة
بنــاء وتوســعة جامــع الجســرة ،الســتيعاب المزيــد مــن المصليــن وبالشــكل الــذي
ّ
ووجه ســموه باعتماد المعايير
يتناســب مع حاجة ورغبة أهالي منطقة الجســرة.

الحديثة والتصاميم اإلسالمية في إعادة بناء وتطوير الجامع.
ويأتــي أمر صاحب الســمو الملكي رئيس
ً
انطالقــا مــن حرص ســموه على
الــوزراء،
تطويــر وتوســعة المســاجد والجوامــع

الســنية راشــد الهاجــري ،بأمــر صاحــب
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء ،بإعــادة
بناء جامع الجسرة ،منوّ ًها باهتمام سموه

فــي البحريــن ،وبمــا يدعــم دورهــا فــي

وحرصه على تطوير المســاجد والجوامع

خدمــة اإلســام والمجتمــع والقيــام

في البحرين.

بدورها ورســالتها في نشــر وتعميق القيم

وقــال إن هــذا الحــرص مــن ســموه يؤكد

اإلسالمية.

متابعــة ســموه ألوضاع كافــة دور العبادة

وقــد أشــاد رئيس مجلــس إدارة األوقاف

فــي البحريــن ،والعمــل على إعــادة تأهيل

وتطوير المساجد ،وتوسعتها بما يرفع من

واألعمــال التــي تضمــن إعــادة تأهيــل

قدرتها الستيعاب المزيد من المصلين.

الجامع بالصورة التي تليق بمكانته.

وأكــد الهاجــري أن مجلــس األوقــاف

ويذكــر أن جامــع الجســرة كان قــد تــم

الســنية ســوف يتعاون مع ديوان صاحب

بنــاؤه علــى نفقة رئيــس الــوزراء صاحب

الســمو الملكــي رئيس الــوزراء ،في تنفيذ

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل

أمــر ســموه بإعــادة بنــاء وتطويــر جامــع

خليفة ،وتم افتتاحه في غرة شعبان عام

الجســرة ،ومتابعــة كافــة اإلجــراءات

 1411هـ الموافق  15فبراير 1991مـ.

سمو رئيس الوزراء يبدأ زيارة خاصة
» »غادر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل
خليفة أرض الوطن متوجهً ا إلى الخارج في زيارة خاصة.

تــغــشــيــنــا بـــه الـــبـــركـــات طـــ ّرا
بــصــفــوٍ ال يـــكـــدره الــشــقــا ُء
أبـــا ســلــمــان يــا ألـــق الليالي
ِ
بـــه الـــوفـــا ُء
ويـــا قــلــبــا أحــــاط
ـت
ويـــا فـــذّ ا بــه الــبــحــريــن أضــحـ ْ
ّ
حــفــهــا بــكــم الــنّــمــا ُء
ديــــــارا
ديـــار قــد تــطــاول فــي سماها
ذرى األمـــجـــاد وارتـــفـــع الــبــنــا ُء
وأضحت وهي في فلك المعالي
ْ
تــجــلــلــهــا الــســمــاحــة واإلخـــــا ُء
أذوب بــهــا وأعــشــقــهــا وإنّ ـــي
لــطــهــر تــرابــهــا ولــهــا الـــفـــدا ُء
أفـــديـــهـــا وأفـــــدي ساكنيها
ّ
وتــرخــص دون ع ـزّتــهــا الــدمــا ُء
ـاءت وأشــرق في سماها
بكم ضـ ْ
ســـمـــ ٌّو وافـــتـــخـــا ٌر وارتــــقــــا ُء
وإنّ ـــي يبن عيسى حين أشــدو
ـم و بــهــا ليدفعني الـــوال ُء
بــكـ ْ
إلــيــك تــتــوق قافيتي وحرفي
ْ
ــه الـــمـــرا ُء
لـــم
بــشــع ـ ٍر
يــخــالــط ُ
ْ
أنـــشـــدت تــأتــي
لـــهـــذا كــلّــمــا
ُ
بــــي اإلبــــا ُء
وقــــد أحــــاط
إلــــي
ْ
َ
ّ
زهــــو وفــخــ ٌر
وخـــالـــط أحـــرفـــي
ٌ
لــــم يــدنــســه الـــريـــا ُء
ولـــكـــنْ
ْ
وحاشا الحرف وهو إليك ُيعزى
بــــأن يــعــلــو شــــــوارده الـــتـــوا ُء
ْ
ٍ
حــرف
ـت بــاســمــك أي
إذا غ ـ ّنــيـ ُ
يـــجـــلّـــ ُلـــه اإلبــــــا والـــكـــبـــريـــا ُء
ٍ
جــانــبــيــه ســنــا وعــطــ ٌر
ويــمــأ
ِ
فــأنــت لبحر قافيتي الــســنــا ُء
نــمــتــك إلــــى الـــعـــا آبـــــاء عــزٍّ
َ
وخـــ ْل ٌ
ُ
ـه الــجــفــا ُء
ـــق
لـــم يــخــالــطـ ُ
ْ

ْ
يعق ُه
ورأي فــي الــمــواقــف لــم
ٌ

ّ
واتـــقـــا ُء
عـــي
لـــدى الــعــزمــات
ٌّ

ٌّ
وكـــف لــيــس تــعــجــزه العطايا

ّ
يــنــهــل الــــــروا ُء
إذا مـــا جــــاد
فــدمــت ودامـــت البحرين تزهو
ّ
ويـــــرف بــالــمــجــد الـــلـــوا ُء
بــكــم
مــحــمــد هــــــادي الـــحـــلـــواجـــي

“هيئة الرؤية” تعلن اليوم أول أيام عيد الفطر

عــــــقــــــدت اجــــــتــــــمــــــاعً ــــــا لـــــتـــــحـــــري هــــــــــال شـــــــوال

المنامة  -بنا

أعلنــت هيئــة الرؤيــة الشــرعية فــي مملكــة
البحرين أن يوم غد الثالثاء هو أول أيام عيد
الفطر المبارك.
جاء ذلك في بيان لهيئة الرؤية الشرعية فيما
يلى نصه:
بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمــد للــه الــذي وفقنــا لصيــام شــهر رمضــان
وقيامه ،والصالة والســام على أشرف أنبيائه
وأكــرم رســله ،ســيدنا محمــد خيــر الصائميــن،
وإمام المتقين ،وعلى آله وصحبه أجمعين.

اجتماع هيئة الرؤية الشرعية

وبعــد ،فقــد اجتمعــت هيئــة الرؤيــة الشــرعية
المكونــة مــن أصحــاب الفضيلة الشــيخ عدنان
بــن عبــدهللا القطان ،والشــيخ الدكتور إبراهيم
بن راشــد المريخي ،والشــيخ راشــد بن حســن
البوعينيــن ،فــي قاعــة االجتماعــات بمبـــنى
المجلــس األعلــى للشــؤون اإلســامية ،مســاء
يـــوم اإلثنين ليلــة الثالثاء  29رمضان 1440هـ
الموافــق  3يونيــو 2019م ،لتلقــي األنبــاء
والشهادات برؤية هالل شهر شوال.
وحيــث إنــه لــم يتقــدم أحد لــإدالء بشــهادته،

غير أنه ثبت شرعً ا بالمملكة العربية السعودية

اإلســامية هــذه المناســبة الســعيدة ليرفع إلى

شــعب البحرين الوفي ،وإلى العالم اإلســامي،

رؤيــة هــال شــهر شــوال في هــذه الليلــة ،وأن

مقــام عاهل البــاد صاحب الجاللة الملك حمد

أجمــل التهانــي وأزكــى التبريكات بعيــد الفطر

يــوم غدٍ (اليوم) الثالثاء الرابع من شــهر يونيو

بــن عيســى آل خليفــة ،وإلــى رئيــس الــوزراء

المبــارك ،ضارعيــن إلــى هللا القديــر أن يجعــل

2019م هــو أول أيــام عيــد الفطــر المبارك لعام

صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان

هــذا العيــد فاتحــة خـــير وســام ويمــن وأمــن

1440هـ ،وبناء عليه ،فقد قررت الهيئة اعتماد

ً
مباركا عائ ًدا على
ما ذكر شرعً ا ،جعله هللا عي ًدا

آل خليفة ،وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى

للعــرب والمســلمين ،وأن يعيــد هــذه المناســبة

النائــب األول لرئيــس مجلس الــوزراء صاحب

الســعيدة على الجميع بالعزة والكرامة ،وصلى

جميع المسلمين باليمن والخير والبركات.

الســمو الملكــي األمـــير ســلمان بــن حمــد آل

هللا علــى ســيدنا ونبينــا محمــد وآلـــه وصحبــه

هــذا ويغتنــم المجلــس األعلــى للشــؤون

خليفــة ،وإلــى األســرة المالكــة الكريمــة ،وإلــى

أجمعين.

النعيمي يك ّرم الطلبة المتميزين من ذوي الهمم

حــقــقــوا قــصــص نـــجـــاح مـــشـــرّفـــة فـــي الــــدراســــة والـــمـــواهـــب

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

كرَّ م وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي 16
طال ًبــا وطالبة من ذوي االحتياجات الخاصة

الموهوبيــن والمتميزين ،ممن حققوا قصص
سواء على الصعيد الدراسي
ً
نجاح مشــرّ فة،
أو فــي مجاالت الموهبــة واإلبداع المتنوعة،
فــي ظــل مــا تقدمــه الــوزارة لهــم مــن دعــم
ومساندة في المدارس المخصصة للدمج.
ولــدى اســتقبالهم بديــوان الــوزارة بمدينــة
عيســى ،أكــد النعيمــي أن مــا حققــه هــؤالء
األبناء من نجاحات هو محل تقدير واعتزاز
الــوزارة ،ويحفزهــا علــى بــذل المزيــد مــن
الجهود في توفير أفضل الخدمات التربوية
والتعليميــة لهــم فــي مدارس الدمــج المهيأة
بكافــة اإلمكانــات المراعيــة الحتياجاتهــم
وقدراتهــم المختلفة ،إضافــة إلى احتضانهم
وصقــل مواهبهــم عبــر برامــج مركــز رعايــة
الطلبــة الموهوبيــن ،وغيرهــا مــن األنشــطة
الطالبيــة المنفــذة داخــل المدرســة أو علــى
صعيد الوزارة.
مــن جانبهــم ،عبــر أوليــاء أمــور الطلبــة
عــن شــكرهم وتقديرهــم للــوزارة علــى
مــا توليــه مــن اهتمــام كبيــر للطلبــة ذوي
االحتياجــات الخاصــة بمختلــف فئاتهم ،وما
وفرتــه لهــم مــن إمكانــات تتيــح لهــم تلقــي

ً
أســوة بأقرانهــم ،بمــا فيها
التعليــم المناســبة

نتائــج االختبــارات الدوليــة للرياضيــات

القدم.

المعلمــون المتخصصــون ،والبرامج التربوية

والعلوم “تيمس” ،والفوز في مســابقة تحدي

حضــر التكريــم بديــوان الــوزارة بمدينــة

والتعليمية الخاصة والمتطورة.

القــراءة ،والتميــز فــي الحســاب الذهنــي،

عيســى الوكيل المســاعد للخدمات التربوية

وشــملت مواهــب وإنجــازات الطلبــة :القرآن

والتمثيــل ،والخطابــة ،والرســم ،وكتابــة

واألنشطة الطالبية شيخة الجيب وعدد من

الكريــم ،والتفــوق الدراســي ،والتميــز فــي

القصــص ،والموســيقى ،والســباحة ،وكــرة

المسؤولين.
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سمو ولي العهد مترئسا جلسة مجلس الوزراء

الترحيب بالبيانات الختامية لقمم مكة واستنكار التراجع القطري
مجلــس الــوزراء يرفــع التهانــي لجاللــة الملــك وشــعب البحرين بمناســبة عيــد الفطر
المنامة  -بنا

تــرأس ولــي العهــد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب
الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفــة الجلســة االعتياديــة األســبوعية
لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس.
وبمناســبة قــرب حلــول عيــد الفطــر

أشــاد مجلــس الــوزراء بنجــاح أعمــال

المبــارك ،فقــد رفــع مجلــس الــوزراء

القمتيــن الخليجية والعربية الطارئتين

أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات

والقمــة اإلســامية الرابعــة عشــر التــي

إلــى مقام عاهل البــاد صاحب الجاللة

رأس وفد مملكة البحرين فيها صاحب

الملك حمد بن عيســى آل خليفة ،وإلى

الجاللــة الملــك ،مشــي ً
دا المجلــس بمــا

رئيــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي

عكســته الكلمتيــن الســاميتين اللتيــن

األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة،

وجههمــا جاللــة العاهــل مــن رؤى وبمــا

وإلــى ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى

احتوتــه مــن مضاميــن تدعــم التضامن

النائــب األول لرئيــس مجلــس الــوزراء

ّ
وتعــزز
الخليجــي والعربــي واإلســامي

صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان

الجهود للحفاظ على األمن واالســتقرار
األنظمــة

بــن حمــد آل خليفــة ،كمــا هنــأ المجلــس

فــي

المواطنيــن والمقيمين بمملكة البحرين

التخريبية والتصدي لإلرهاب ومموليه،

المنطقــة

ومواجهــة

واألمتيــن العربيــة واإلســامية بهــذه
ّ
عــز
المناســبة الســعيدة ســائالً المولــى
ّ
وجل بأن يعيدها على القيادة الرشيدة

والتأكيــد علــى حــق الفلســطينيين فــي
إقامة دولتهم المستقلة الكاملة السيادة
علــى حــدود  4يونيــو  1967وعاصمتها

التدرج في

الساميتين لجاللة

العقوبات التأديبية

الملك تدعم التضامن

لمهن المحاماة

الخليجي والعربي

والطب والهندسة

واإلسالمي

والصيدلة

أن مــن يتراجــع عــن تأييــد مثــل هــذه

بعدهــا ،هنأ صاحب الســمو الملكي ولي

المخرجات الســامية يقــدم للعالم أجمع

العهــد نائب القائد األعلــى النائب األول

ولدول مجلس التعاون والدول العربية

لرئيــس مجلــس الــوزراء المتفوقيــن

ارتباطــه بأجنــدات تتعــارض مــع مــا

والناجحيــن فــي امتحانــات الثانويــة

ذهبــت إليه القمتان الخليجية والعربية

متمنيــا ســموه لهم
العامــة واإلعداديــة،
ًّ

التوفيــق والنجاح في حياتهــم العلمية

فــي الحفــاظ علــى األمــن الخليجــي
والعربــي

واإلســامي

للبيئــة ،فقــد أكد صاحب الســمو الملكي

المجلــس اســتياءه كيــف لدولــة عضــو

ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائب

فــي مجلــس التعــاون وجامعــة الــدول

األول لرئيــس مجلــس الــوزراء علــى

العربيــة أن تتراجــع عــن دعــم مــا يعــزز

حــرص الحكومــة علــى رعايــة وتنفيــذ

الكيــان الخليجــي والعربــي ويحافــظ

البرامــج التــي تحافــظ علــى البيئــة

علــى أمنهمــا واســتقرارهما ،وضمــن

ومكافحــة مســببات تلــوث الهــواء
ومعالجــة آثــاره ومســاندة المجتمــع
الدولــي في جهوده للحفاظ على البيئة
العالمية.

الطارئــة والقمــة اإلســامية الرابعــة

الصــف فــي مواجهــة التحديــات وفــق

عشــرة مــن أجــل جمــع الكلمــة وتوحيد

إرادة مشــتركة ،وجــاءت كباقــي قمــم

الصفــوف لمواجهــة التحديــات التــي

مكــة تصــب فــي مصلحة وحــدة البيت

تواجــه المنطقــة والحفــاظ علــى األمــن

الخليجــي واســتقراره وضمــان األمــن

واالســتقرار فيهــا ،ورحــب مجلــس

القومــي العربــي واإلســامي ،معربًــا
المجلــس عــن اســتنكاره التــام لموقــف

هــذا الســياق فقــد قدم وزيــر الخارجية

قطــر وتراجعهــا عمــا تــم االتفــاق عليــه

تقريــرً ا تضمــن أهــم النتائــج والقرارات

في القمتين الخليجية والعربية ،مؤك ً
دا

الصادرة عن تلك القمم.

العزيــز بمزيــد مــن التقــدم والرخاء في

لمبادرة الســام العربية ولحل الدولتين

ظل عهد جاللة العاهل.

والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وقد أدلى األمين العام لمجلس الوزراء

كما أشاد المجلس بالدور القيادي الذي

الــوزراء بالبيانــات الختاميــة الصــادرة

ياســر الناصــر عقب الجلســة بالتصريح

يقــوم بــه خــادم الحرميــن الشــريفين

وخصوصــا بيانــي
ً
عــن هــذه القمــم

التالي:

بدعوتــه إلــى انعقــاد هــذه القمــة

القمتيــن الخليجيــة والعربيــة الذي أكد

وبمناســبة االحتفــال باليــوم العالمــي

التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة لدولــه
ً
مبديا
أو اســتهداف امنها واســتقرارها،

الخليجيــة الطارئــة والقمــة العربيــة

بالخيــر والبركــة وموفــور الصحــة

والعملية المستقبلية.

واســتنكار

قوة وتماســك مجلــس التعاون ووحدة

القــدس الشــرقية والوصــول إلــى حــل
ً
وفقا
عادل وشامل للقضية الفلسطينية

والعافيــة وعلــى الشــعب البحرينــي

مضامين الكلمتين

قرارات المجلس
بعــد ذلــك ،نظــر المجلــس المذكــرات المدرجــة علــى جــدول أعمالــه واتخــذ بشــأنها
القرارات التالية:
» »أوالً :بحث مجلس الوزراء وضع

تشريع يتيح التدرج في العقوبات

التأديبية المعمول بها في القوانين
المنظمة للمهن كالمحاماة والطب
والهندسة والصيدلة بما يكفل

» »ثانيًا :وافق مجلس الوزراء على
مذكرة تفاهم بين وزارة التربية
والتعليم ومؤسسة الملك

مزاولة المهنة لمدة محددة ثم

إلغاء الترخيص والحرمان نهائي ًا

من مزاولة المهنة ،وقرر المجلس
بعد بحث المذكرة المرفوعة لهذا

الغرض من نائب رئيس مجلس

عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع،

وذلك للتعاون بين الجانبين في

مجال اكتشاف ورعاية الطلبة

الموهوبين بمختلف المجاالت

وتبادل الخبرات وإثرائها بين طرفيها

والريادة العالمية لمملكة البحرين

المذكرة المرفوعة لهذا الغرض،

فقد وافق مجلس الوزراء على

الذكور واإلناث في الفئة العمرية

في توفير مثل هذه الخدمات،

آلية وشروط تخصيص السعات

والترددات في مختلف النطاقات
ميغاهيرتز و 3400إلى 3700

بقية المناطق ،ويهدف المشروع

الخدمات بما فيها خدمات الجيل

واالكتشاف المبكر له وتفعيل

المرض.

إدارية تتناسب مع طبيعة المخالفات

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام

اللجنة الوزارية للشؤون القانونية

أعاله بمخالفة القوانين أو اإلخالل

المهن الهندسية والمراسيم بقوانين

رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة

المجلس الجهات المختصة باتخاذ

الوقف عن مزاولة المهنة وإلغاء

وطب األسنان ومزاولة غير األطباء

كالتحقيق الشفهي واإلنذار الكتابي

وتنظيم مهنة الصيدلة والمراكز

العقوبات التأديبية وفرض جزاءات
في حال قيام أصحاب المهن

بواجباتهم ،بحيث تسبق عقوبة

الترخيص التدرج في العقوبات

والغرامة المالية ثم التوقيف عن

قانوني المحاماة وتنظيم مزاولة

بشأن مزاولة مهنة الطب البشري

والصيادلة للمهن الطبية المعاونة
الصيدلية.

والتشريعية التي عرضها نائب

المذكورة.

» »ثالثًا :في إطار التجهيزات الالزمة

الشراكة المجتمعية لمكافحة هذا

الخامس وذلك في ضوء المذكرة

المواصالت واالتصاالت ،وكلف
ما يلزم.

» »رابعً ا :بارك مجلس الوزراء إطالق

لتوفير أفضل الخدمات لالتصاالت

الحملة الوطنية للكشف المبكر عن

في شبكاته المختلفة بما يتواءم

والذي سيتم تنفيذه من خالل

المتنقلة وتشجيعً ا لالستثمار

للوقاية األولية من سرطان القولون

ميغاهيرتز ،وذلك لتوفير أفضل

المرفوعة لهذا الغرض من وزير

للشؤون القانونية والتشريعية

من محافظة المحرق ثم تعمم على

بما فيها النطاقات  800و2600

الوزراء أن يحيل إلى اللجنة الوزارية

في ضوء التوصية المرفوعة من

 75 - 45سنة ،وستشمل المرحلة

األولى من الحملة  5000شخص

في مجال الموهبة واإلبداع ،وذلك

تحقيق المزيد من العدالة في إنزال

وتستهدف هذه الحملة الوطنية

سرطان القولون في مملكة البحرين

ياسر الناصر

خامسا :بحث مجلس الوزراء إمكانية
ً
» »

مستشفى الملك حمد بالتعاون

وضع اإلعالنات على بعض المباني

المجلس األعلى للصحة ،باعتباره

الرياضية ،وأحال مجلس الوزراء إلى

مع وزارة الصحة وتحت إشراف

جزءًا من الخطة التنفيذية لمكافحة

السرطان لألعوام  2025 - 2016والذي

عرضته وزيرة الصحة من خالل

المخصصة للمنشآت والمالعب

اللجنة الوزارية للشؤون القانونية

والتشريعية المذكرة المرفوعة من
وزير الشباب والرياضة.

االرتقاء بالتحصيل العلمي للموظفين الحكوميين
المنامة  -هيئة الكهرباء والماء

اســتقبل وزيــر الكهربــاء والمــاء عبدالحســين ميــرزا بمكتبــه
رئيــس التدريــب بهيئــة الكهربــاء والمــاء رائــد المبــارك والذي
قــدم لــه نســخة من رســالة الدكتوراه فــي إدارة االعمال تحت

عنــوان “أنمــاط القيــادة وقيــم أفــراد جيــل اإلنترنــت” ،حيــث
تطرقــت هذه الدراســة إلى تحليــل قيم جيل اإلنترنت ،وكيف

لهــذه القيــم أن تؤثــر علــى كيفيــة رؤيــة كل جيل مــن األجيال

لمفهوم القيادة في العمل والنظر برؤية تفاؤلية للمستقبل.

وخلصــت الدراســة إلــى توصيــات لتطويــر برامــج التدريــب

والتوجيــه للجيــل القــادم مــن الشــباب وذلــك عــن طريــق
المؤسســات الحكوميــة ،واســتخدام نتائــج هــذه الدراســة

وزير الداخلية يستعرض العالقات مع السفير األردني
المنامة  -وزارة الداخلية

استقبل وزير الداخلية الفريق أول ركن

الهاشمية الشــقيقة لدى مملكة البحرين

الشــيخ راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة،

رامي العدوان.

عــدد مــن الموضوعــات ذات االهتمــام

صبــاح أمــس ســفير المملكــة األردنيــة

وتــم خــال اللقــاء اســتعراض العالقات

المشترك.

لتشجيع اإلبداع في مكان العمل.

وقــد أشــاد الوزيــر ميــرزا بالجهــود التــي بذلهــا المبــارك فــي

تحضيره لرسالة الدكتوراه في هذا المجال ،متمنيا له التوفيق

والســداد ،مؤكدا أنه دائما يســعى لدعم ومســاندة المســؤولين

المبارك يقدم نسخة من رسالة الدكتوراه لوزير الكهرباء

كفاءتهــم وقدراتهــم الوظيفية بمــا يعود بالنفــع والفائدة على

والمــاء والمســؤولين بالهيئــة علــى دعمهــم ومســاندتهم فــي

والموظفيــن فــي االرتقــاء بمســتوى تحصيلهــم العلمــي ورفــع

الثنائيــة بيــن البلدين الشــقيقين وبحث

إنتاجيــة العمــل ،وقــال “إننــا نفخــر بالكــوادر الطموحــة ،والتي
مــن جانبــه ،أعرب المبارك عن شــكره وتقديــره لوزير الكهرباء

تسعى لتقديم األفضل في العلم والعمل”.

ســبيل تحقيق النجاح في دراسته والحصول على الدكتوراه،
والتي بالشك سوف تصب في تطوير العمل الحكومي الرائد

في مملكة البحرين.
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توصية بفسخ عقود حظائر في الهملة

وزير البلديات :لن نتردد في اتخاذ اإلجراءات القانونية لتصحيح المخالفات

المنامة  -وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني

أكــد وزيــر األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي عصــام خلــف أن

سيد ضياء الموسوي

منطقــة حظائــر الهملــة تحظى باهتمام من جانب الــوزارة لما تضمها من مخزون

على مسلخ
الحب ()17

حيواني يشكل أهمية على مستوى األمن الغذائي النسبي ،وأشار إلى أن نظافة
المنطقة ومراعاة االشتراطات الصحية والبيئة تشكالن أولوية بالنسبة للوزارة.

Û Ûدع الخنجــر يســقط واهــرب بقلبــك طائــرا ،مــا كنت حرا بل ســجين ســم
ســميته عســا .ال تقبل أن تكون القاتل وال المقتول (عشــرون عاما فوق
درب الهــوى وال يــزال الــدرب مجهوال ،فمرة كنت أنا قاتــا وأكثر المرات
مقتــوال ،عشــرون عامــا ..يــا كتــاب الهوى ولــم أزل في الصفحــة األولى).

أن الجراح وحدها هي التي تملك
ويقــول نــزار قباني نثرا( :هل الحظتم َّ
وأن الفــرح ال ذاكــرة لــه ،الفــرح عصفــور مــن زجــاج ،يرتفع
ذاكــرة قويــةَّ ،

عــن األرض عشــرة أمتــار ،ثم يقع على األرض ويتهشــم .أمــا الحزن ،فهو

هــذه الســنونوة الســوداء التــي تحمــل أوالدها وتعشــعش على شــواطئ
العيــن ومدخــل القلــب وترفــض أن ترحــل” .تلــك هــي مشــكلة العشــاق

الذيــن يجعلــون مــن جراحهــم أضرحــة درامــا أو جــدار مبكــى .وهــوالء
مــن يمتلكــون ذاكــرة متورمــة لحــب مــاض عــادة مــا يجعلــون الحاضــر
ضحيــة الماضــي ،وحتــى إذا دخلــوا فــي عالقــة حــب جديــدة إنمــا هــي

عالقــة بانــدول عــن وجع رأس عالقــة ماضية ،وليس اســتمتاعا .ويقول
(احــذر أولئــك الذيــن يتخــذون أحبابــ ًا مؤقتيــن ريثما تبــرأ جراحهم” .أي

تعلــق مرضــي هــو تحايل عن انكســار طفولــي حدث لهــذا المتعلق ،هناك

خلل ســيكولوجي ســبب جفافا عاطفيا ،حوصر فترة زمنية ،فتفجر في
منعطفــات خطيــرة لهذا العاشــق .الهوس باألشــياء يهفــت عندما يصبح

فــي متنــاول اليــد لهــذا البشــر يتهافتون وال ينســون من يكســر كبرياهم

أو خــدش نرجســيتهم .أال تجــدون أن النســاء العنيــدات يصبحــن أكثــر

جمــاال فــي الالوعي عند الرجل؟ فالرجل وإن غضب يســتلذ بتقبيل اليد

التي تكســر بفأســها تمثال كبريائه كما يقول الشــاعر (ولي فؤاد إذا طال
العذاب به هـــام اشــتياقا إلى لقيا مـعـــذبه) .أو ذاك الشــاعر الذي يقول:
علــي بحكمهــا ولكــن ذلك الجور أشــهى مــن العدل).
َّ
(إن حكمــت جــارت

نحن مازوخيون في تعذيب أنفسنا ،ونرفض الحرية في كل شيء ،في
المنصــب والشــهرة والمــال والحــب ،وبعد ذلــك نظل نبكي ونشــتكي من
ســجون نحــن نرفــض الخروج منهــا!! كلنا أغبياء في الحب ،نيتشــه كان

غبيا في الحب ،بلزاك كان ساذجا في الحب .تشايكوفيسكي كان مختال
فــي الحــب وال يفــرق عنهــم أوســكار وايلد أو لــوركا أو تشــارلز ديكنز أو

البيركامــو أو ديــدرو أو ســلفادور دالــي .لــم أقــرأ لفيلســوف أو رســام أو
موســيقار إال وجدته األحمق في الحب ،العبقري في اإلبداع .لكل عشــق

إذا ما تم نقصان .إذً ا ال تراهنوا على العشق ،واألحالم العسلية ،فبلحظة
قدر ،يتحول العشق إلى بقع زيت أحاسيس ،ونفوق مشاعر على ساحل

تقاســمتوه مع من كنتم تعشــقون تحت أشــعة شمس في جزيرة جميلة.
ثــم ،فــي يــومٍ ،
يقــول الفرنســي المســرحي فيكتوريــان صــاردو (نتعانــقّ ،

يسأم أحدنا اآلخر ،إنّه الحب) .أصبحنا اليوم نعاني من حب فاستفودي

(ماكدونالزي) يسبب ترهل مشاعر ،وكلسترول أحاسيس قاتال ،وال يمكن
االعتمــاد عليــه في نظام حب صحي .صدقوني (ففي الناس أبدال وفي

التــرك راحــة) كمــا يقــول الشــافعي .ال تضخموا مــن احببتهــم ،فيتحولوا

إلــى أصنــام غــرور .يذلــون وجودكم ،يستســخفون ســهركم .يتفنون في

طعن قلوبكم انطلقوا في الحياة في توازن ،فالعالم منفتح جماال وسعة
وجود للراحة.

s.dheyaalmosawi

وشــدد علــى أن الــوزارة مســتمرة فــي

أوضاع حظائر الهملة واتخاذ اإلجراءات

جهودهــا لوقــف أيــة مخالفــات أو

اإلداريــة والقانونيــة بشــأن المخالفــات

تجــاوزات تقــع فــي هــذه المنطقــة وفقا

التي يتم رصدها ،والذي صدر بتاريخ 3

الختصاصاتهــا ،مؤكــدا أن الــوزارة لــن

ديسمبر  ،2018الفتا إلى أن فريق العمل

تتوانى عن اتخاذ أية إجراءات قانونية

قــام بعــدة زيــارات ميدانيــة للمنطقــة؛

لتصحيــح أيــة مخالفات تقع في منطقة

لمتابعة الوضع عن كثب.

حظائر الهملة.

وأوضــح أن مهــام الفريــق تتمثــل فــي

وجــاء تصريــح الوزيــر خالل زيــارة قام

دراسة وبحث أوضاع الحظائر المقامة

بهــا إلــى منطقــة حظائــر الهملــة عصــر

علــى األرض المملوكــة لشــؤون الزراعة

أمــس ،رافقــه خاللهــا وكيــل الــوزارة

بمنطقة الهملة ،ومدى التزام المنتفعين

للزراعــة والثروة البحرية الشــيخ محمد

بتلــك الحظائــر باالشــتراطات المقــررة

بن أحمد آل خليفة ،وعدد من مسؤولي

بموجــب عقــود االنتفاع المبرمة بشــأن

الــوزارة ،وهدفــت إلــى االطــاع علــى

تلــك الحظائــر ،ورصــد المخالفــات

حقيقة الوضع فــي المنطقة والخطوات

وخصوصــا فيمــا يتعلــق بعمليــات

إلى ذلك ،قال رئيس فريق عمل دراسة

المتخــذة مــن جانب فــرق عمــل الوزارة

النظافــة أو ممارســة الذبــح العشــوائي

أوضــاع حظائــر الهملــة ،مديــر إدارة

والصحيــة

الهندســة الزراعيــة ومصــادر الميــاه

لتصحيح أية مخالفات.

أو

وقــد حضــر النائبــان أحمــد الدمســتاني

ومخالفــات البنــاء واتخــاذ اإلجــراءات

ومحمــد بوحمــود ،وتــداوال مــع الوزيــر

اإلدارية والقانونية بالتنســيق مع إدارة

حــول المالحظــات واالقتراحــات التــي

الرقابــة والصحــة الحيوانية والشــؤون

مــن شــأنها تطويــر الموقــع واالرتقــاء

القانونيــة بشــؤون الزراعــة وبلديــة

بمستوى الخدمات فيه.

المنطقــة الشــمالية والجهــات الرســمية

وقال خلف“ :إن جهود مختلف اإلدارات

ذات العالقــة ،عــاوة علــى رصــد

فــي الــوزارة مســتمرة وبشــكل تكاملي؛

الحظائــر غير المســتغلة أو تم تأجيرها

المخالفــات

الفنيــة

مــن أجــل تصحيــح الوضــع فــي منطقــة

مــن الباطــن بالمخالفــة ألحــكام العقــد،

غيــر الملتزميــن من المنتفعيــن بحظائر

واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة وفقا لعقد

المشــروع

البلديــة

االنتفاع.

بخصــوص رخــص البنــاء وااللتــزام

شــوقي المناعــي“ :إن منجــزات الفريق
تمثلــت فــي إزالــة إشــغاالت الطــرق
بيــن الحظائــر الواقعــة فــي المشــروع
بالتنســيق مع بلدية المنطقة الشــمالية،
والعمــل علــى رصف شــوارع المشــروع
بالتنســيق مــع وزارة األشــغال (إدارة
الطــرق) ،إلــى جانــب إنــذار ومخالفــة

بالتنســيق

مــع

بالنظافة”.
وأضاف المناعي “استطاع فريق العمل
انــذار ومخالفــة المخالفيــن لشــروط
االنتفــاع بخصــوص الحظائــر المؤجرة
بالباطن ،إضافة إلى الذبح في المسالخ
العشــوائية ،ومخالفــة مجاالت االنتفاع
المذكــورة فــي العقــد بتشــييد حظائــر
لتربيــة حيوانــات غير األبقــار واألغنام،
وعــدم االســتغالل األراضي المخصصة
إلنشــاء حظائــر مــن جانــب المنتفعيــن،
إضافة إلى مخالفة شروط البناء”.
وأشــار إلــى أن مــن التوصيــات التــي

حظائــر الهملــة ،فيمــا يتعلــق برصــف

خرج بها الفريق هي فســخ عقود بعض

الشــوارع وأعمــال النظافــة ،عــاوة
علــى مراجعــة رخــص البنــاء الخاصــة

الحظائر في الهملة التي لم تستغل منذ

بالحظائر”.

اســتالمها أو تلــك التــي لــم يتــم البنــاء

واشــاد الوزيــر بالتنســيق المســتمر مــع

فيهــا حتــى اآلن ،أو تلــك الحظائر التي

مجلــس بلــدي المنطقــة الشــمالية ومــا

اســتغلت لغيــر الغرض المرخــص له ،أو

لــه مــن أهمية فــي معالجــة المالحظات،

التي تم تأجيرها بالباطن.

وذلــك انطالقــا مــن مبــدأ الشــراكة مــع

وأشــار إلى أن أعمال النظافة مســتمرة

المجالس البلدية.

في المنطقة من خالل توفير الحاويات،

مــن جهتــه ،أكد الشــيخ محمد بــن أحمد

عــاوة على تواجد اآلليات التي تتولى

آل خليفــة أن ملف حظائر الهملة يشــكل

مهمــة إزالة المخلفــات يوميا ،الفتا إلى

أولويــة علــى ســلم اهتمامــات شــؤون

أن فريــق العمــل أوصــى بضــرورة أن

الزراعــة والثــروة البحريــة ،ومــن هــذا

يوفــر أصحــاب الحظائــر حاويــات أمام
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المفتاح يشيد بتكريم جاللة الملك “سفراء القرآن”

الــبــحــريــن تــفــخــر بــالــمــراكــز الــمــشــرفــة الــتــي يحققها المتسابق

المنامة  -بنا

أشــاد وكيل الشــؤون اإلســامية بوزارة العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف فريد المفتاح بالرعاية السامية من لدن
عاهــل البــاد صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة لحفل تكريم ســفراء القــرآن من قــراء مملكــة البحرين
ً
مؤخرا
الفائزيــن فــي مســابقات القــرآن الكريــم الدوليــة ،وذلــك ضمــن برنامج إحيــاء ليلة القــدر المباركــة ،والذي نظمــه
المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية بجامع مركز أحمد الفاتح اإلسالمي بحضور عدد من العلماء والمسؤولين والنواب
والسفراء.
وقــال المفتــاح فــي تصريــح خــاص

باهتمــام وتكريــم رئيــس المجلــس

والتــي بلغت أكثر مــن  80مركزا وفوزا

لوكالــة أنباء البحرين (بنــا) “إن الرعاية

األعلــى للشــؤون اإلســامية الشــيخ

فــي مســابقات القــرآن الكريــم الدولية،

سفيرنا في طوكيو يحضر إفطار شينزو آبي

الملكية الســامية لعاهــل البالد صاحب

عبدالرحمــن بــن محمــد آل خليفة لهذه

مشــيدا بالجهــود المبذولــة مــن قِ بــل

المنامة  -وزارة الخارجية

الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل
خليفــة لهــذا الحفــل ُتجســد اهتمــام

الكوكبة من القراء الذين شرفوا مملكة

منتســبي إدارة شــؤون القــرآن الكريــم

البحريــن ،وحققــوا المراكــز المتقدمــة

الهتمامهــم ببرنامــج إعــداد وتأهيــل

وحــرص قيــادة جاللتــه علــى الدعــم

بجدهم واجتهادهم.

المتســابقين للمشــاركة في المســابقات

المســتمر لجميــع المســابقات والبرامج

وأعــرب وكيل الشــؤون اإلســامية عن

القرآنيــة الدوليــة ،وجــودة مخرجــات

واألنشــطة المتعلقــة بخدمــة القــرآن

فخره واعتزازه بالمراكز المشرفة التي

المراكــز والحلقــات القرآنيــة التابعــة

الكريــم وحفاظه ومراكــز تعليم القرآن

يحققهــا المتســابقون البحرينيــون في

الكريــم ،كمــا تترجــم االهتمــام الخاص
مــن قِ بل جاللته بحفــاظ القرآن الكريم

المســابقات القرآنيــة الدوليــة ،والتــي

اهتمــام قيــادة عاهــل البــاد صاحــب

تضــاف إلــى ســجل اإلنجــازات الحافل

الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل

وحملتــه” ،مشــيدا فــي الوقــت ذاتــه

للبحريــن فــي مجــال القــرآن الكريــم،

خليفة بكتاب هللا تعالى وحفظته ،كما

تجاهل مجتمعي لحسابات

لمكافحــة

المفاهيم الخاطئة والدفاع عن
المكتسبات الوطنية.

االقتصــادي واإللكترونــي عــن

وأشــار إلــى أن هــذه الجهــود،
كل

إلــى

يترجــم االهتمــام الالمحــدود لمســيرة

المعتمديــن لــدى اليابــان فــي مبنــى

دعــم وتعزيــز العالقــات بيــن اليابان

رئاســة الــوزراء بمناســبة شــهر

وبلدانهــم ،مؤكــ ًدا عمــق عالقــات

رمضان الفضيل.

الصداقة القائمة بين اليابان والدول

وقد ألقى رئيس وزراء اليابان كلمة

اإلسالمية في مختلف المجاالت.

مراكز ومسابقات القرآن الكريم.

مدينة عيسى  -وزارة التربية والتعليم

المنامة  -وزارة الداخلية

الفســاد

فريد المفتاح

إفطــار لســفراء الــدول اإلســامية

اســـتمرار االجتماعـــات الســـتيفاء مناقشـــة التقاريـــر الخاصـــة بالمشـــروع

التواصل المثيرة للفتنة
واألمــن

شــينزو آبــي ،مســاء أمــس ،حفــل

الــدول اإلســامية ،منوّ ًهــا بالــدور

المهــم الــذي يلعبــه الســفراء فــي

متابعة تطوير الهيكل المؤسسي لـ “التربية”

“الجرائم االلكترونية”:

أعــرب مدير عام اإلدارة العامة

للــوزارة ،وهــو مــا يُ عــد ثمــرة مــن ثمــار

أقــام

رئيــس

وزراء

اليابــان

ّ
رحب فيها بســفراء ورؤساء بعثات

تقديــره للتجــاوب المجتمعــي

تهــدف

في ضوء ما شهدناه من التزام

الحســابات التــي تبــث مــواد

مواجهــة

وتســيء

للقانــون

تــرأس وكيل وزارة التربية والتعليم لشــؤون المــوارد والخدمات محمد جمعة
االجتمــاع األول للجنــة التوجيهيــة المختصــة بمتابعة مشــروع تطويــر الهيكل
المؤسســي لــوزارة التربيــة والتعليم ،وذلك بقاعــة االجتماعات بمبنــى الوزارة
بمدينــة عيســى ،وبحضــور أعضــاء اللجنــة الممثليــن عــن القطاعــات التعليمية
واإلداريــة مــن داخــل الــوزارة باإلضافــة إلى الشــركاء مــن خارجهــا ،وذلك في

بعــدم التفاعــل مــع حســابات

مخالفــة

التواصــل االجتماعــي المثيــرة

للبحرين وشــعبها ،ســواء كانت

للفتنــة والتحريــض ،والتــي

تــدار مــن خــارج البــاد أو مــن

تهــدد الســلم األهلــي ،موضحــا

الداخــل ،داعيــا مســتخدمي

سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

أن عــدم إعــادة بــث مــا تنشــره

حسابات التواصل االجتماعي،

وفــي بدايــة االجتمــاعّ ،
رحــب رئيــس

متخصصة في الهيكلة المؤسسية ،كما

هــذه الحســابات ،يســهم فــي

إلى ضــرورة تحري المصداقية

اللجنــة بالحضــور ،ونقــل لهــم تحيــات

تــم اســتعراض ملخــص حــول التقارير

حمايــة المجتمــع مــن األفــكار

وعــدم إعــادة نشــر مــا تبثــه

وزيــر التربيــة والتعليــم وتمنياته لعمل

الصــادرة مــن الشــركة ،واتفــق أعضــاء

المتطرفــة وتشــجيع االعتــدال

حســابات التواصل االجتماعي

اللجنة بالتوفيق.

اللجنة على اســتمرار عقد االجتماعات

وحفــظ النســيج االجتماعــي،

الهادفــة إلــى بــث الشــائعات

ومــن ثــم اســتمع أعضــاء اللجنــة إلــى

الســتيفاء مناقشــة التقاريــر بجميــع

وهــو مــا يســتدعي تكاتفــا

المغرضــة التــي تمــس األمــن

عــرض قدمــه أندريــاس بيولــو حــول

تفاصيلهــا مــع تقديــم المقترحــات

مجتمعيــا ،يتضمــن تصحيــح

والسلم األهلي.

إطــار توجيهــات وقــرارات المجلس األعلــى لتطوير التعليم والتدريب برئاســة
نائــب رئيس مجلس الوزراء رئيــس المجلس األعلى لتطوير التعليم والتدريب

مراحــل

مشــروع

تطويــر

الهيــكل

الــذي

تنفــذه

شــركة

المؤسســي

والرؤى الداعمة للمشروع.
ثــم قدمــت مستشــار تطويــر التعليــم

وكيل التربية للموارد والخدمات يترأس اجتماع لجنة تطوير هيكل الوزارة المؤسسي

ً
عرضــا تضمــن
والتدريــب هيكيــا براتــا

والجديــر بالذكــر أن تشــكيل اللجنــة

عــد ًدا مــن المقترحــات الخاصــة ببــدء

التوجيهيــة جــاء فــي ضــوء قــرار

العام الدراســي ،حيث تم مناقشة هذه

المجلــس األعلــى لتطويــر التعليــم

المقترحــات وإحالتها إلــى فريق العمل

والتدريــب فــي جلســته المنعقــدة

المختص بالوزارة.

بتاريخ  21فبراير2019م.
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الرميحـــي :الفقيـــد كان علمـــا وقلمـــا رائـــدا وأمينـــا فـــي طرحـــه

المنامة  -بنا

أكــد وزيــر شــؤون اإلعــام علــي الرميحــي في ختام عــزاء نائب مدير تحرير صحيفــة أخبار الخليج لطفي نصر أن الوســط الصحافي فقــد برحيله أحد
ً
صحافيا رائ ً
عاشــقا لمهنة الصحافة أفنى ســنوات عمره في خدمتها إيمانا برســالتها النبيلة ودورها المحوري
دا،
رواد الصحافة البحرينية وعلمً ا وقلمً ا
ً
في نهضة األوطان وتطورها.

واســتذكر الرميحــي دور الراحــل

مــا كان يتمتــع بــه الراحــل الكبيــر

والنقــل الصــادق ،وهــو بحــق قــد

فــي تطــور الصحافــة البحرينيــة

مــن مهنيــة فــي تغطياتــه لجلســات

تمثــل أخالقيات الصحافة وأدبياتها

ودوره الفاعــل فــي تأســيس جريدة

مجلســي النواب والشورى ومختلف

وجعــل منهــا ســلوك وواقــع فــي
ممارسة عمله.

أخبــار الخليــج والعمــل بهــا ،وكان

القطاعــات ،وموضوعيتــه في كتابة

الراحــل مدرســة صحفية تتلمذ على

مقاالتــه اليوميــة ،وأن لطفــي نصــر

وختــم

يــده العديــد مــن أعمــدة الصحافــة

كان صاحــب كلمــة صادقــة زخــر بها

إن شــخصية لطفــي نصــر هــي

البحرينية.

عمــوده الصحفــي الــذي أكــد فيــه
ً
أيضــا خالصــة تجربــة فــي ماهيــة

عنــوان مهــم فــي مســيرة الصحافــة
البحرينيــة التي لن يطويها النســيان

ً
نموذجا للصحافي المحب
نصــر كان

ودور العمــود الصحفــي ومــا ميــزه

وســتكون ماثلــة دائمً ا كونهــا تجربة

لمهنتــه المتفانــي فــي عملــه ،وهــو

مــن أســلوب اختــص به فــي التطرق

ثرية تستحق أن يقتدى بها ويقتفى

نمــوذج يحتــذى بــه فــي اإلخــاص

للشأن العام.

أثرهــا كل مــن يريد النجــاح والمجد

لمهنة الصحافة حيث كان رحمه هللا

وأوضــح الوزيــر أن

فــي طريقــه إلــى العمــل حيــن وافته

ســتظل ســيرته وما قدمه من عطاء

وأكد وزير شؤون اإلعالم أن لطفي

لطفــي نصــر

المنية مساء الخميس الماضي.

ســخي لخدمــة الصحافــة البحرينية

الوزيــر تصريحــه بالقــول

داعيــا
فــي الصحافــة واإلعــام.
ً

ســعادته هللا العلــي القديــر أن يرحم

علي الرميحي

فقيــد الصحافــة البحرينية ويســكنه

وقــال الرميحــي إن لطفــي نصــر من

حاضــرة علــى الــدوام ،وأن تجربتــه

مهنــة مالحقــة الخبــر والتجديــد

فســيح جناتــه وأن يلهمنــا جميعً ــا

رواد الصحافة البحرينية ،مســتذكرً ا

جديــرة أن تحتــذى فــي الصبــر على

والموضوعيــة الدقيقــة فــي التناول

جميل الصبر والسلوان.

جهود مقدرة
للتربية
واإلسكان

إبراهيم النهام

ÛÛأوجــزت النتائــج المشــرّ فة التــي خرج بهــا أبناؤنا وبناتنــا الطلبة
فــي المراحــل الثانويــة العامــة واإلعداديــة ،قصــص النجاحــات

وجل ،ثــم بالجهــود التكافلية
ّ
التــي تحققــت بفضــل من هللا عــزّ
والتكامليــة مــا بيــن البيــت والمدرســة التــي ميّ ــزت الطالــب
البحريني ،ووضعته بمكانته المستحقة والمقدرة.

 ÛÛوما بين الفرحة بالنتائج المثلجة للصدور ،واســتقبال الصحف
للمتفوقيــن ،ونشــرها لصورهــم ،وألحالمهــم ،ولتطلعاتهــم

المســتقبلية ،نشــير بيــد الشــكر واالمتنــان لجهــود وزارة التربية
والتعليــم علــى رأســها الدكتــور ماجــد بن علــي النعيمــي ،والذي
نجــح بترجمــة رؤى الحكومــة الرشــيدة فــي التطويــر والدفــع
بحــراك العمليــة التعليميــة والتربويــة ،بالرغــم مــن التحديــات
الجمة والعسيرة التي تواجهها.

 ÛÛفــي المقابــل ،تأخــذ وتيرة بناء المشــاريع اإلســكانية في شــتى
محافظــات المملكــة ،منحنى متوازنًا ومتطورً ا ،يواكبه شــفافية

واضحة في اإلعالن عنها ،وفي توزيع وحداتها على المنتفعين،
مقدر لوزيرها المهندس باســم بن يعقــوب الحمر ،ووكيل
ّ
بجهــد
الوزارة الشيخ عبدهللا بن أحمد آل خليفة والفريق التابع لهما.

 ÛÛهذا التصاعد اإليجابي ،في بناء المســاكن الباعثة لألمل ،وفي

“التمييز” تؤيد اإلعدام لقاتل الشرطي وجدي

رفضـــت طعـــون  11مدانًـــا آخريـــن محكوميـــن بالمؤبـــد و 3و 5ســـنوات
عباس إبراهيم

وإدارة جماعة إرهابية عمد أفرادها إلى تفجير عبوتين بالقرب من مركز تجمع الدوريات األمنية بمنطقه أبوصيبع بمحاذاة
ً
مدانا آخرين بالقضية ذاتها وأيدت العقوبات الصادرة عليهم.
“كونتري مول” ،كما رفضت كذلك طعون 11
وكانــت المحكمــة قضــت فــي وقــت

همــا ومســئولية عــن أداء واجبهمــا ،بــل علــى العكــس اســتمرت
ًّ
قياداتهمــا وفــرق العمــل بهما على وضع كافــة البدائل ،والخطط
االستراتيجية المتجددة ،والمرنة ،للخروج بأفضل النتائج ،وهو

قديمة خلف “البراحة الجنوبية” وقاموا

منطقــة كرانــة ،وفــي الســاعة 7:30

إلزامهــم

متضامنيــن بــأداء مبلــغ وقــدره 2094

بإنشــاء وإدارة جماعــة إرهابيــة بهــدف
وإحــداث

تفجيــرات واســتهداف أفــراد الشــرطة
وقتلهــم ،وتمكنوا من ضم المتهمين من
 5وحتــى  22و 28و 29و 30إلــى هــذه
الجماعة ،والعمل لتحقيق أهدافها.
ولفتــت المحكمــة إلــى أن المتهميــن
األربعــة األوائــل اتفقــوا علــى القيــام
بواقعــة تفجيــر ،الســتهداف رجــال
األمن وقتلهم ،وأعــد المحكوم باإلعدام
المتهــم  3-لهــذا الغــرض عبوتيــنمتفجرتيــن وقاموا بزرعهمــا بمقربة من
بعضهمــا البعــض عنــد الحواجــز األمنية
بالقــرب مــن مركــز تجمــع الدوريــات
األمنية بمنطقه أبوصيبع.
واتفــق األربعــة األوائــل مــع المتهميــن
مــن  5وحتــى  22و 28و 29و 30علــى
قيــام بعضهــم بعمليــة المراقبــة ،وقيــام
اآلخريــن بالتجمهــر إلثــارة رجــال األمن
واســتدراجهم إلــى مــكان زرع العبوتين
المتفجرتيــن ،وبالفعــل تجمعــوا فــي

الستيالئه على  16ألف دينار من موكله
محرر الشؤون المحلية

مســاء يــوم الواقعة عنــد مدخل منطقة

 2و 3بإحــدى المــزارع ،وحينهــا أخبرهم

كرانــة بالقرب من مجمع “كونتري مول”

المتهم  3بأنه سوف يتم تفجير عبوتين

وتــم تزويــد  6متهميــن وكذلــك المتهــم

فــي “الديــرة” ،عــن طريق جماعة ســرايا

الحــدث بهواتــف نقالــة للقيــام بعمليــه

المختــار وأنــه ســوف يتســلم مبلــغ مــن

المراقبة.

المــال ،وقبــل انصرافهــم قــام بإعطــاء

وعلــى إثــر ذلــك ،قــام باقــي المتهميــن

المتهمــان األول والثاني مبلغ  50كمقدم

بالتجمهــر حاملين زجاجات المولوتوف

للقيام بهذه الواقعة.

ومــا أعــدوه مــن أدوات لهــذا الغــرض

وأضافــت أنــه وبعــد عــدة أيــام طلــب

وقامــوا بإغــاق الطريــق وإثــارة أعمــال

المتهــم الرابع من المتهــم األول مقابلته

الشــغب الســتدراج رجــال األمــن ،وقــد

خلــف “البراحــة الجنوبيــة” ،فتوجــه

تحقــق مــا ســعوا إليــه وقــام أحــد أفراد

إليــه وكان كال مــن المتهميــن  3و 4و6

المراقبــة بإبالغ المتهــم األول بقدومهم

متواجديــن ،واســتقلوا ســيارة المتهــم

واالقتــراب مــن مــكان زرع العبــوات

 ،6وتوجهــوا إلى إحــدى الغرف القديمة

المتفجرة ،فقام المتهمان األول والثالث

بمنطقــه بنــدر كرانــة القديــم ،وأحضروا

بتفجيــر العبوتين عن بعد ،مما نتج عنه

حقيبتين ســوداوين ،كان بكليهما قنبلة

مقتــل الشــرطي وجــدي صالــح محســن

متفجــرة ،وتــم وضعهمــا فــي الســيارة،

مــن قوة شــرطة حفــظ النظــام ،وإصابة
المجنــي عليهــم اآلخريــن ،فضــاً عــن

ثــم توجهــوا إلــى مزرعة أخــرى بمنطقه
كرانة وتركوهما فيها.

مســاء تجمــع هو و 10متهميــن وآخرين
باستالم هاتف نقال منه.

أكثــر مــن  16ألــف دينــار من أمــوال موكله والتــي تحصل عليها
ً
تنفيذا لحكم قضائي ،ومن المقرّ ر أن تبدأ المحاكمة بتاريخ 11

وتابعــت ،أن المتهــم الســابع تولــى
المراقبــة من أعلــى الجبل الكبير المطل
علــى الشــارع العــام ،وتولــى اآلخــر
المراقبــة عنــد وادي الســام ،ثــم قامــوا
جميعً ــا بإغــاق مدخــل كرانــة بجــذوع
النخــل والحجــارة والطابــوق ،ثم قاموا
بإلقــاء زجاجــات “المولوتــوف” علــى
إحــدى الدوريــات األمنيــة المتواجــدة
بالقــرب مــن الشــارع العام ،ثــم حضرت
دوريات أخرى.
وعند حضور رجال الشــرطة والوقوف
خلــف الحواجــز األمنيــة هبــط المتهــم
األول مــن الجبل وتوجه ناحيتهم وقام
بالضغــط علــى زر جهــاز التحكــم فوقــع
االنفجــار علــي الفــور ،ثــم قــام المتهــم
الثالــث بعدهــا بقليــل بتفجيــر القنبلــة
األخرى ثم هربوا جميعً ا.
وأكــد المتهــم األول أنه بعــد يومين من

وقبــل الواقعــة بيــوم واحــد تقابلــوا

الواقعــة تواصــل معــه المتهــم  ،4والذي

وفصلــت المحكمــة اعترافــات المتهــم

جميعً ــا مــرة أخــرى وتوجهــوا إلــى

أبلغــه عــن وجــود مبلــغ  100دينــار فــي

األول ،والــذي قــرّ ر بتحقيقــات النيابــة

مــكان إخفــاء الحقيبتيــن وقــام كال

العامــة مــن أنــه قبــل حصــول الواقعــة

مــن المتهميــن  1و 3بحملهمــا وتوجهــا

ظــرف بالقــرب مــن منزلــه ،فتوجــه

وبنــاء علــى اتفــاق تــم بينه
ً
بعــدة أيــام،

مترجلين إلى الشــارع العــام ،حيت قام

وبين المتهم الرابع ،تقابلوا مع المتهمين

المتهم  4بعمل حفرتين بجوار الحواجز

حدوث أضرار بعدد من السيارات.

علمت “البالد” أن النيابة العامة قرّ رت إحالة محام بحريني من
أصــل عربي للمحاكمة الجنائية بتهمة خيانة األمانة الختالســه

ملثمين ،ثم قام كال من المتهمين  7و18

دينــارً ا و 200فلــس قيمــة التلفيــات

مــن األول وحتــى الرابــع ،فيمــا بينهــم

إحالة محام معروف للمحاكمة

وقامــوا بوضعهــا خلــف بيــوت بمقدمــة

مبلــغ وقدره  690دينــارً ا قيمة التلفيات

وأمرت بمصادرة المضبوطات.

@albiladpress.com

بحمــل عدد مــن زجاجــات “المولوتوف”

متهمً ــا بالتضامــن فيمــا بينهــم بــأداء

ّ
وتتحصــل الواقعــة فــي قيــام المدانين

ebrahim.alnahham

ثــم قــام المتهــم  3بإعطائه جهــاز تحكم

برفقــة المتهميــن  2و 15إلــى “حوطــة”

كما حكمت بإسقاط الجنسية البحرينية
عــن  25مــن أصــل  26مدا ًنــا ،وبإلزام 22

بســيارتين مملوكتيــن الثنين من المارة،

والنجاحات.

ودفنهمــا بهمــا ،وانصرفــوا عقــب ذلــك

بعد صالة المغرب من يوم الواقعة توجه

إليهم.

القيــام

منيعً ــا أمــام هاتيــن الوزارتيــن الخدميتيــن األكبــر واألثقــل

ثــم قام المتهمــان  1و 3بوضع القنبلتين

وأضافــت أن المتهــم األول اعتــرف بأنه

آلخريــن ،وببــراءة  6متهمين مما نســب

وكــذا

األمنيــة التــي يحتمــي بهــا رجــال األمن

الشرطة.

والســجن  5ســنوات الثنين و 3ســنوات

بأعمــال

تتحد ث.
ّ
تعمل ،أكثر من أن

ســدا أو حاجــزً ا
ًّ
 ÛÛولــم تحــل الظــروف الماليــة للدولــة ،ألن تكــون

يعطيــه إشــارة فــي حــال تواجــد رجال

لـــ 13متهمً ــا ،والســجن  15ســنة لثمانية،

إرهابيــة

اإلســكان ،كــوزارة خدميــة ناجحــة ،تجتهــد فــرق العمــل بها ألن

عــن بعــد (ريمــوت) ،وقرّ ر له بأنه ســوف

ســابق علــى  32متهمً ــا ،بالســجن المؤبد

بدوريــة

ال يحتذى به لوزارة
يقدم مثــا ً
ّ
للقــاء المواطنيــن ،واإلنصات لهم،

ال لكل من يحقــق هذه البطوالت
مــا تحقــق بالفعل ،فشــكرً ا جزي ً

أيدت محكمة التمييز معاقبة المدان بقتل الشــرطي وجدي صالح والشــروع في قتل آخرين شــرطة ومدنيين ،وبتأســيس

الشــرطة،

اســتمالك األراضــي ،وبنــاء المشــاريع المتجددة ،وفتــح األبواب

الســتالمه ،مبينًــا أن المتهــم الثالــث هو
من أســس هــذه الجماعة بغــرض تنفيذ

يونيو الجاري.
وذكــر المصــدر أن البــاغ جــاء

بشــكوى تأديبيــة أمــام وزيــر

عبــر وكيلــة المجنــي عليــه

العــدل ،والتي صــدر فيها حكم

للمحامــي

بوقفه عن العمل لمدة  3أشهر،

المتهــم) متهمة إيــاه باختالس

وطالبه أمــام المحكمة المدنية

مبلــغ  16.672دينــارً ا مــن ملف

بتســديد المبلــغ المطالــب بــه،

التنفيــذ الخــاص بموكلهــا ،إذ

والتــي أمــرت بنــدب خبيــر في

قضائيا كسبه
نفذ المتهم حكمً ا
ًّ

الدعــوى ،والــذي أودع تقريــره

(المــوكل

الســابق

لصالــح موكلــه ،وبعــد حصــول

مثبتًــا فيــه صحــة المطالبــة

المتهــم علــى األمــوال حولهــا

وقيــام المحامــي المعــروف

على حســابه البنكي الشخصي

باالختــاس مــن المجني عليه،

وقــام بالتصــرف فيــه ورفــض

وبمــا يخالــف القانــون الــذي

تســليم المبلــغ للمجنــي عليــه

يوجــب علــى المحامــي رد

دون وجه حق.

أمــوال المــوكل فــورً ا من وقت

ولفــت المصــدر إلــى أنــه عنــد

تسلمها.

مطالبــة المحامي المتهم بذلك

ونظرً ا لتلك الوقائع فقد قرّ رت

المبلــغ رفض الســداد ممــا حدا

النيابــة العامة إحالــة المحامي

بالمجنــي عليــه تقديم شــكوى

العربي األصل للمحاكمة بعدما

جنائيــة ضــد المحامي الخاص

أســندت لــه تهمــة خيانــة أمانة
موكلــه ،فضــاً عــن المطالبــة

ولــم يكتــف المجنــي عليــه
ً
بهــذا البــاغ بــل تقــ ّ
أيضــا
دم

بإيقــاع عقوبــة تأديبيــة عليــه

به.

لمخالفته قانون المحاماة.

عمليه التفجير.

زور مستندات تصدير
تأييد الحبس  3سنوات لموظف ّ
محرر الشؤون المحلية

ضبطت في سيارته
دفاتر حكومية
مختفية وليست
من اختصاصاته

صرح وكيل النيابة بنيابة محافظة المحرق أحمد الرمضان بأن محكمة التمييز أيدت في جلسة أمس حبس موظف عام لمدة
ثــاث ســنوات مــع النفــاذ؛ وذلــك لما ثبــت قبله من ارتكاب جرائم التزوير في محرر رســمي واســتعماله واختالس المســتندات
واألوراق من جهة عمله واالحتيال.
وأضــاف أن النيابــة العامة كانت أحالت

وأوضــح أن تلــك الواقعــة تأكــدت مــن

البحريــة المــدة المذكــورة فــي البيــان

المتهــم إلــى المحاكمــة الجنائيــة ،حيث

خالل اســتجواب المتهم وســؤال شهود

أعاله؛ التهامه باختالس دفاتر شهادات

اســتغل صفتــه الوظيفيــة كونــه أحــد

الواقعــة بتحقيقــات النيابــة العامــة

صحيــة وتزويــر بيانــات الموظــف

العامليــن في إحــدى الجهات الحكومية

وتقريــر خبير التزييــف والتزوير بإدارة

المختص واالستيالء على الرسوم.

وأوهم أحد المتعاملين من الغير بقدرته

األدلــة الماديــة التابعــة للنيابــة العامــة،

وأثنــاء القبــض علــى المتهــم ضبــط

علــى تصديــر شــحنة نباتــات لخــارج

والذي أثبت أن المتهم هو المزور ،فضال

بحوزتــه مجموعة من دفاتر الشــهادات

البحريــن ،وتوصل بذلك إلى االســتيالء

عمــا عثــر عليه من مســتندات مختلســه

الصحيــة فــي ســيارته ،حيــث كان

على مقدار من المبالغ المالية دون وجه

مــن الــوزارة الحكومية بحوزتــه ،وعليه

يســتخدمها

تراخيــص

حــق من الغيــر مقابل تســليمه عددا من

تــم إحالتــه للمحاكمــة الجنائيــة إلــى أن

الشــهادات الصحية النباتيــة والحصول

المســتندات تفيــد على خــاف الحقيقة

صدر الحكم المتقدم.

مقابــل ذلك علــى الرســوم ومبالغ أخرى

أحقيته في تصدير تلك الشحنة ،وذلك

يذكــر أن محكمــة أول درجــة كانــت

لتمريــر تلك التصاريح بعيدا عن اإلدارة

بعــد أن اختلــس تلــك المســتندات مــن

حبســت الموظــف بــوزارة األشــغال

المختصة ،وأن تلك األوراق المزورة تم

جهة عمله وتالعب في بياناتها.

والبلديــات وشــؤون الزراعــة والثــروة

بموجبهــا تصدير ما يقارب  200شــحنة

فــي

منــح

ثــم ظهــر أشــخاص حضــروا بســيارة
أخــرى وتحدثوا مع المتهــم ،ثم غادروا،
خارج البالد.

تبين اختفاء مجموعة من دفاتر إصدار

وتكشــفت الواقعــة عندمــا تبيــن إلدارة

تلــك األذون ،فبــدأت اإلدارة بمراجعــة

الزراعــة والثــروة البحرية صــدور أذون

الكاميــرات األمنيــة ،والتي لم تظهر في

إعــادة تصدير لمنتجــات زراعية وزهور

البداية أي شيء مريب.

لشــركتين تعمــان فــي المــواد الغذائيــة

لكــن لوحــظ تواجــد ســيارة المتهــم

وأحد المشاتل ،دون وجود أي مرجعية

بالقــرب مــن ســور اإلدارة تقــف فــي

لهــا ضمــن مســتندات اإلدارة ،وبالبحــث

منطقــة غيــر معتــادة وبشــكل مريــب،

فبــدأت الشــكوك تحــوم حــول المتهــم
رغم أنه ليس المسؤول عن إصدار تلك
التصاريــح ،وبمراقبتــه لفتــرة تبيــن أنــه
يتــردد كثيرا على مكتب المختص دون
داع ،وعنــد القبــض عليــه تبيــن وجــود
مجموعــة مــن الدفاتــر المختفيــة فــي
سيارته.

 70مليون دينار

لتغطية أذونات خزانة
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المنامة  -المصرف المركزي

أعلــن مصــرف البحريــن المركــزي بأنــه

السماح للشركات األجنبية باســتخراج النفط والغاز يشجع االستثمار

تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم ISIN( 1759
 )BH000D911319مــن أذونــات الخزانــة
الحكومية األسبوعية.

المنامة  -بنا

تبلــغ قيمة اإلصدار  70مليون دينار لفترة

أشاد وزير النفط الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بقرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رقم

استحقاق  91يومً ا تبدأ في  5يونيو 2019
وتنتهــي فــي  4ســبتمبر  ،2019كمــا بلــغ

( )10لســنة  2019بشــأن الســماح للشــركات األجنبية الدولية العاملة في مجال النفط والغاز بتأســيس وتملك ســجل تجاري في نشــاط

معدل ســعر الفائدة عليها  % 3.18مقارنة

استخراج النفط والغاز الطبيعي داخل المملكة.

بســعر الفائــدة  % 3.14لإلصــدار الســابق
بتاريــخ  29مايــو  .2019وبلــغ معدل ســعر
الخصــم  % 99.203وتــم قبــول أقل ســعر
للمشــاركة بواقــع  % 99.173علمً ــا بأنه قد

هذا اإلصدار ما قيمته  2.110مليار دينار.

حسابات التواصل
االجتماعي

وبــدوره فــي تشــجيع الشــركات وتمكينهــا

توجهــت ســابقا الى منح الشــركات النفطية

أعــاه لتســريع اإلجــراءات وتســهيلها علــى

مــن االســتثمار بمملكــة البحريــن والدخــول

الدوليــة اســتثناء لتأســيس ســجل تجــاري

الشــركات النفطيــة الدوليــة المتعاقــدة مــع

بتعاقــدات مــع حكومــة مملكــة البحريــن

داخــل المملكــة عنــد ابرامهــا عقــود امتيــاز

الحكومــة وتمكينهــا مــن تنفيــذ التزاماتهــا

القانونيــة

الســتخراج وانتــاج النفــط وذلــك لوجــود

التعاقديــة داخــل المملكــة وفــق عقــود

والدســتورية المعتمدة ،موضحا ان السماح

قيود كانت تمنعها من ذلك.
وأضــاف قائــاً “ولتجنــب إجــراءات منــح

االمتيــاز المبرمة بصورة تتفق مع الدســتور
والقانــون ،دون المســاس بحقــوق ملكيــة

لمــوارد الدولــة ،ولفــت إلــى ان الحكومة قد

االســتثناءات فقــد صــدر القرار المشــار إليه

الدولة لمواردها الطبيعية”.

وذلــك

تمت تغطية اإلصدار بنسبة .% 109
كما بلغ الرصيد القائم ألذونات الخزانة مع

وزير النفط يشيد بقرار سمو رئيس الوزراء

الثالثاء

 4يونيو 2019
غرة شوال 1440

وفقــا

لإلجــراءات

لتلــك الشــركات ال يشــمل اية حقــوق ملكية

وزير النفط

مكناس :سنضخ  50مليون دينار إلحياء “بوابة أمواج”
د .عبد القادر ورسمه

 5أعــــــوام الـــمـــدة الــمــتــوقــعــة إلنـــجـــاز الــمــشــروع

تلعــب حســابات التواصــل االجتماعــي ،فــي كل الــدول ،دورًا كبيــرًا فــي تقويــة التواصــل
اليومــي لدعــم الحركة التجارية واالقتصادية .ويتم ذلك عبر تبادل المعلومات الضرورية
على المســتويين المحلي والعالمي .ومن هذا التواصل ،تنتقل الفائدة للعديد من الجهات
وتمكنها من تنمية وتطوير أعمالها وعرض ما لديها من منتجات وبضائع وخدمات .ولكن،
مــن الجانــب اآلخــر ،نجــد من يســتغل هــذه الحســابات بصــورة ضــارة ومخالفــة لألعراف

علي الفردان
كشــف رئيــس مجلــس إدارة شــركة “بروموســفن” القابضــة أكــرم مكنــاس عن خطة الســتثمار

قرابــة  50مليــون دينــار إلعــادة إحياء مشــروع “بوابة أمــواج” العقاري المتعثــر وذلك بعد يوم

واحد من فوز شــركة “اســتيراد أمواج” بالمزايدة التي أشــرفت عليها اللجنة القضائية المعنية
بالمشــروعات المتعثــرة ،والتــي شــكلتها الحكومــة لحــل هــذه المشــكلة التــي هــي مــن مخلفات

والتقاليــد ،وهــذه التصرفــات ال يقبلهــا القانــون والمجتمــع .لــذا نالحــظ ،أن اإلدارة العامــة
لمكافحــة الفســاد واألمــن االقتصــادي واإللكترونــي أصــدرت بيا ًنــا يشــير لوجــود بعــض

األزمة المالية العالمية التي ضربت المنطقة والعالم في .2008

الحســابات التحريضيــة المخالفــة للقانــون ،تدار من الخارج ،مشــيرة إلــى أن إعادة بث ما

وأبلغ مكناس “البالد” أن “بروموسفن” القابضة

وبين مكناس أن مجلس إدارة شركة “استيراد

أسســت شــركة مع شركة “اســتيراد” ،وهي من

أمواج” سيعد اجتماعا ثانيا إلقرار الخطة التي

الشــركات القديمــة والمعروفــة فــي البحريــن،

تتعلق بالمشروع ،لكنه توقع أن ستبدأ األعمال

أو االســتخدام ،أو تــداول أو نقــل أو وزع أو أرســل أو نشــر أو أتــاح مــادة بواســطة نظــام

تحت اســم “اســتيراد أمواج” وذلك بالمناصفة

في غضون األشهر الستة المقبلة ،خصوصا أن

بينهمــا ،وأن الشــركة تقدمــت لشــراء مشــروع

اإلجراءات النهائية للمزاد لم تنته بعد.

تقنيــة المعلومــات .ومــن الواضح ،أن القانون يهدف لحماية المجتمع من كل ما يســبب له

“بوابــة أمــواج” المتعثــر عــن طريــق المزايــدة

وأكــد مكنــاس أن المســتثمرين تســلموا

وذلك بمبلغ  14.75مليون دينار.

المشــروع خاليا من أي مطالبات ،وأن مشــتري

وأشــار مكنــاس إلــى أنــه كان يبحــث شــخصيا

الوحــدات اإلســكانية فــي المشــروع ســيكون

عن شــريك للدخول وشراء المشروع من أجل

عليهــم إنهــاء مطالباتهــم وإجراءاتهــم مــع

إحيائه منذ  3أعوام ،مؤكدا أنه كان يريد عونا

الجهات القضائية المعنية ،مستدركا أن المالك

للمســاعدة على إتمام المشــروع واصفا شــركة

الجدد مســتعدين للتعــاون وتفهم وضع هؤالء

“اســتيراد” بالشــريك المناســب لهــذه الخطــوة،

المشــترين فــي إشــارة منــه إلــى بنــاء عالقــة

خصوصا أن األخيرة مقبلة على عملية هيكلة،

جديــدة مع المشــترين الســابقين الراغبين في

تنشره هذه الحسابات التحريضية تعرض للمساءلة القانونية.
ووفــق قانــون “جرائــم تقنيــة المعلومــات” البحرينــي ،يعاقــب بالحبــس والغرامــة ،كل من
أنتج مادة بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات ،استورد أو باع ،أو عرض للبيع

ضررًا في كافة األشــكال وعبر كل الطرق خاصة الوســائل اإللكترونية الحديثة المنتشــرة
على نحو واســع .ومن دون شــك ،فان إعادة نشــر أو بث مضمون الحســابات التحريضية
المخالفــة للقانــون يعمــل علــى انتشــارها وتوســيع دائرتها لتصــل للجميع ،وهــذا ما يرغب
فيــه أصحــاب هــذه الحســابات ،ألن هناك من يتطوع ويقــوم بعملهم بالوكالــة عنهم .وهذا
التصــرف ،يعتبــر مخالفــة صريحــة للقانــون ألن فيــه مســاعدة ومشــاركة تامــة لمرتكــب
الجريمة بزيادة صب الزيت على النار.
إن استخدام وسائل التواصل االجتماعي يتطلب من الجميع االلتزام بالقوانين واألنظمة
والتقيــد بأخالقيــات التعامــل ،مــع االبتعــاد التام عن كل مــا يعكر صفو المجتمــع ،وإال كان
التواصل أداة هدم وتدمير لمفاصل المجتمع المتطلع لألمن واالستقرار.
* مستشار وخبير قانوني
awarsama@warsamalc.com

وأنهــا دخلت االســتثمار العقاري للمــرة األولى،

شراء المشروع مجددا.

حيث ســتكون خبرة “بروموســفن” في القطاع

وتــم بيــع “بوابــة أمــواج” بعــد  8مــزادات علــى

العقاري عامال داعما في االســتثمار بالمشــروع

مدى عامين تقريبا ،إذ عرض المشروع المتعثر

المتعثر.

للبيــع للمرة األولى في  2017من خالل اللجنة

القضائية؛ لتســوية المشروعات المتعثرة بمبلغ

اللجنة وإال صار البيع نهائيا بعد انتهاء الفترة

 36مليــون دينــار ،لكنــه لم يحصل على مشــتر

المشار إليها.

وقتهــا ثــم أعيد طرحه  8مــرات ،وفي كل مره

وقــد أحيــل ملــف المشــروع إلــى لجنة تســوية

يتم تخفيض الســعر ،دون جدوى ،ما يعني أن

مشــاريع التطويــر العقاريــة المتعثــرة  -اللجنــة

المشــروع تم بيعه بأقل من نصف الســعر الذي

ذات الصفــة القضائيــة  -مــن جانــب اللجنــة

عرض به قبل سنوات.

الوزاريــة لألعمــار والبنية التحتية بعد دراســة

وطرحــت لجنــة تســوية مشــاريع التطويــر

اســتوفت جميــع النواحــي وحصــر الديــون

العقاريــة المتعثــرة مشــروع بوابــة أمــواج

وااللتزامات والحقوق من خالل االطالع على

المــدرج ضمــن المشــاريع العقاريــة المتعثــرة

البيانــات والمعلومــات والمســتندات والوثائــق

للبيــع بالمــزاد العلنــي فــي جلســة  2يونيــو

الخاصة به ،والتي تقدم بها عدد من المشترين

 2019فــي تمــام الســاعة  12:00ظهــرا ،بمبنى

الذيــن أفــادوا تضررهــم جــراء عــدم وفــاء

وزارة العدل والشــؤون اإلســامية واألوقاف،

المطــور بالتزاماتــه تجاههــم .ويعتبــر مشــروع

بســعر يبــدأ مــن  14.75مليــون دينــار .وفــي

بوابــة أمواج من المشــاريع العقاريــة المتعددة

بدايــة الجلســة تقدم ممثــل “اســتيراد أمواج”

االســتخدام ،ويقــع بالقــرب مــن مدخــل جــزر

بالعــرض الوحيد دون وجود أي منافســين له؛

أمــواج ،بمحافظة المحرق ويتكون من برجين
ً
طابقا ويتســعان ل
متطابقيــن مؤلفيــن من 20

اإلجراءات.
وفقــا ألحكام قانــون المرافعات المدنية يجوز

 384شقة ،إضافة إلى مبنى مكون من طابقين
يضــم  93منــزالً ،ويشــمل المشــروع ً
أيضا ً
برجا

لــكل شــخص أن يقــرر ،خــال األيــام العشــرة

مخصصــا لفنــدق مؤلــف من  143غرفــة .وكان
ً

التالية لرســو مزاد العقار ،بالزيادة على الثمن،

مقــررًا االنتهــاء مــن المشــروع بحلــول يوليــو

بشرط أال تقل الزيادة عن عُ شر الثمن ،ويجب

 ،2010وهو يحتل مســاحة أرض تبلغ 33.391

أن يــودع مقــرر الزيــادة خزينــة وزارة العــدل

ألــف متــر مربــع ،فيمــا تصــل إجمالــي مســاحة

ليتــم اإلعــان عن فوزه بالمزاد شــريطة إتمام

والشــؤون اإلســامية واألوقــاف ُخمس الثمن

البنــاء نحــو  190ألــف متــر مربــع بعــد إتمــام

الجديــد بموجــب محضــر ينظمــه أميــن ســر

انجازه.

بتلكو األولى في إطالق

السندات المالذ اآلمن وسط عاصفة األسواق العالمية

 5Gتجاريا في البحرين

أقــــل ربـــحـــا ربـــمـــا مـــن األســـهـــم لــكــنــهــا تــحــمــل مـــؤشـــرات اقــتــصــاديــة

دبي  -مباشر

الجميع يقوم بشراء السندات الحكومية لالقتصادات المتقدمة ،هذه هي الحقيقة الواضحة
التي شــهدتها األســواق العالمية خالل األســبوع الماضي ،فعندما يشــعر المســتثمرون بالقلق
يلجأون لتلك األصول؛ كونها رهانا آمنا .وربما تكون الســندات الحكومية أقل ربحا بالنســبة
للمســتثمرين عند المقارنة بأســواق األســهم على ســبيل المثال ،لكنها تحمل أدلة مهمة بشــأن
االقتصاد كما أنها ترسل إشارات تحذيرية بأن هناك مشكلة وربما عاصفة اقتصادية قادمة.

ميكيل فينت

ومع تكالب المستثمرين نحو أسواق األصول

التجاريــة علــى النمــو االقتصــادي العالمــي

الهملة  -بتلكو

ذات الدخــل الثابت ،فــإن العائد اتخذ منحنى

إضافــة للتوتــرات بيــن إيطاليــا واالتحــاد

أعلنت شركة بتلكو ،المزود الرائد لخدمات االتصاالت الرقمية

هابط مســجال مستويات لم يشهدها في عدة
أشــهر ،وذلك بسبب وجود عالقة عكسية بين
األسعار والعائد على تلك الديون.
وخــال جلســات األســبوع الماضــي ،تراجــع
العائــد على ســندات الخزانــة األميركية آلجل
 10ســنوات إلــى أدنــى مســتوى فــي نحــو 20
شهرا ،كما انخفض العائد على ديون الحكومة
األلمانية التي يحل موعد استحقاقها بعد 10
أعوام إلى مســتوى قياسي متدني ،وذلك في
سياق التحول العالمي نحو األصول اآلمنة.
وعلــى صعيــد آخــر ،فــإن العوائــد فــي إيطاليا
واليونان كانت تعاني تسجيل ارتفاع ملحوظ
بالنســبة األولى بســبب مشكالت أخرى تتعلق
بالخــاف حــول نســبة الديون للناتــج المحلي
اإلجمالــي ،واألدنــى فــي التاريــخ بالنســبة
لألخيــرة وســط ترقــب انتخابــات مبكــرة في
البالد.
وتجــاوزت عوائــد الســندات اإليطاليــة آلجــل
 5ســنوات نظيرتهــا اليونانيــة فــي تعامــات
الجمعــة ،فــي مشــهد يحدث للمــرة األولى في
أكثر من عقد من الزمن.
وتؤدي التحركات القوية في هذا الســوق إلى
تصاعــد المخــاوف بيــن صفوف المســتثمرين
بشــأن ركــود اقتصــادي يلــوح فــي األفــق فــي
ظــل عــدم وجود إشــارات حــول تخفيف قوة
الحرب التجارية.

تفاقم الحرب التجارية
ومع الحرب التجارية المتفاقمة بين الواليات
المتحــدة والصيــن ،فــإن الرئيــس األميركــي
دونالد ترامب شن حملة أخرى ضد المكسيك
تتضمــن فــرض تعريفــات علــى الســلع كافــة،
فــي خطــوة تهدف لردع عمليــات الهجرة غير
الشــرعية التــي تتدفق للبالد ،ما أدى لخســائر

األوروبــي حــول الديــون ،فضــا عــن االفتقار

فــي مملكــة البحريــن ،عــن إطالق شــبكة الجيــل الخامس 5G

التفاقية من شــأنها تنظيم عملية البريكســت،

تجاريــا ،لتكــون أول شــركة تطــرح تقنيــة  5Gفــي مملكــة

في إرســال عوائد ســندات الخزانة األميركية

البحريــن .وبهــذا اإلنجــاز تنضــم بتلكــو إلــى رواد شــركات

ألدنــى مســتوياتها منــذ ســبتمبر 2017

االتصاالت في طرح  5Gفي المنطقة.

باألسبوع الماضي.

وتفتخر الشــركة بتوفير هذه التكنولوجيا وطرحها في ســوق

وفي ســوق ســندات الخزانــة األميركيــة ،فإن

المملكــة ألهميــة تقنيــة  5Gفــي تمكييــن االقتصــاد الرقمــي

منحنــى العائــد انعكــس بعــد أن أصبــح العائــد

وتعزيــز قطــاع التكنولوجيــا والمعلومــات مــن خــال إمكانات

على الديون الحكومية آلجل  10سنوات أقل
من العائد الذي توفره أذون الخزانة مستحقة
السداد بعد  3أشهر.
وينظــر إلــى اســتمرار انعكاس منحنــى العائد،
مــن الناحيــة التاريخيــة ،على أنه مؤشــر قوي
بــأن حدوث ركودا اقتصاديا أمرا محتمال في
غضــون فتــرة تتــراوح بيــن عــام إلــى عامين،

فائقة السرعة واالستيعاب.

تهافت المستثمرين
على أسواق األصول
ذات الدخل الثابت

المخاوف المتعلقة

منحنى العائد.
وكانــت شــهية المســتثمرين قويــة حيــال
األصــول اآلمنــة ،حيــث حقــق الذهــب كأحــد
مــاذات التحــوط فــي فتــرات القلق مكاســب
أسبوعية قوية تتجاوز  % 1.7إضافة لصعود
ملحــوظ فــي عمــات المــاذ اآلمن مثــل الين
الياباني والفرنك السويسري.
وفــي المقابــل ،فــإن الخســائر كانــت الســمة
الســائدة خــال األســبوع المنقضــي داخــل
أســواق األســهم بفعــل ابتعــاد المســتثمرون
عــن األصــول الخطــرة ،حيث انخفض مؤشــر
“نيكــي” الياباني بنحــو  ،% 2.4كما تراجع كل
مــن مؤشــرات “وول ســتريت” الثالثــة نحــو
 % 3مــع هبــوط ملحــوظ داخــل البورصــات
األوروبية.
ومــع الهبــوط فــي العوائــد ،فــإن احتمــاالت
خفــض معــدل الفائــدة زاد بــدال الفرصــة

رئيســين مــع التــزام قــوي من جميــع األطراف المعنيــة لضمان
نجاح إطالق التكنولوجيا تجاريا .كما أن هذه الخدمة ســوف

بشأن النمو
االقتصادي عالمية

حيــث إن كل ركــود اقتصــادي حــدث علــى
مدى الســتين عاما الماضية ســبقه انقالبا في

وقــد تــم تنفيــذ تطوير  5Gلشــركة بتلكو بالتعاون مع شــركاء

تتوفر في مناطق مختارة في المملكة ،وتعمل الشركة لتوفير
شــبكة الجيــل الخامــس تدريجيــا فــي جميــع أنحــاء المملكــة
بحسب طلب الزبائن ومتطلباته.
كما أوضحت بتلكو أن قطاع االتصاالت يتغير بوتيرة سريعة

وتوجــد فرصة بأكثر من  % 80لتنفيذ خفض

عالميــة كما تحتفظ الواليــات المتحدة بوضع

لمرة واحدة على األقل بحلول شــهر ديســمبر،

عملتها االحتياطية.

بحســب مؤشر “سي.إم.إيه” الذي يتبع تداول

وتقــوم األســواق فــي الوقــت الحالي بتســعير

العقــود اآلجلة لمؤشــر االحتياطــي الفيدرالي
بعــد أن كان المســتثمرون يضعــون احتماليــة
 % 63لتنفيــذ مرتيــن بالخفــض بحلــول يناير
المقبل.

تحذير من تباطؤ النمو
ويحــذر آخــرون مــن تقليــل المســتثمرين
الحتماليــة حــدوث ركــود تضخمــي (تســارع
التضخــم مــع ركود االقتصــاد) داخل الواليات
المتحــدة ،لكنهــم يركــزون بــدال من ذلــك على
تباطــؤ النمــو االقتصــادي ،بحســب محلل في
شركة “نوميرا”.
ويــرى االقتصــادي محمــد العريــان أن مؤشــر
الــدوالر صعــد إلــى أعلــى مســتوياته هــذا

المتســاوية لخفــض أو رفع الفائــدة وذلك في

العــام مــع جــذب العوائــد المنخفضة لســندات

احتمالية خفض معدل الفائدة  3مرات بحلول
نهاية العام المقبل ،في ظل اســتمرار انعكاس
منحنى العائد ،على حد قول العريان.
لكــن علــى النقيــض ،يــرى المؤســس المشــارك
فــي بيســبوكي لالســتثمار “بــول هيكــي”

ويتجــه إلــى التحــول الرقمــي ،والــذي بــدوره يتطلــب أحــدث
التقنيــات الرقميــة التــي تســتطيع ان تلبي احتياجــات الزبائن
وأصحاب االعمال الحالية والمستقبلية .وتحرص بتلكو دائما
علــى أن تكــون ســباقة فــي توفيــر األحــدث واألفضــل لزبائــن
الشــركة والســوق المحلية تماشــيا مع آخر ما تقدمه األســواق
العالمية في التكنولوجيا الرقمية.
وبهذه المناســبة صرح الرئيــس التنفيذي لبتلكو ميكيل فينت
عــن فخــره بهــذا اإلنجــاز قائــاً :إننــا ســعيدون للغايــة بطــرح
خدمــات تكنولوجيــا الجيــل الخامــس فــي مملكــة البحريــن،

فــي تعليقــات مــع شــبكة “سي.إن.بي.ســي”

ونفتخــر بكوننــا األول في طرح هذه الخدمة ،حيث إن توفير

األميركيــة أنــه قــد يكــون هنــاك تحــوال كبيــرا

آخــر مــا تقدمــه التكنولوجيــا الرقميــة إلــى زبائننــا الكــرام مــن

داخــل ســوق الســندات ،حيــث يســتعد العائــد
علــى الديــون الحكوميــة آلجــل  10ســنوات
للصعــود مــرة أخــرى بعــد أن أعــاد اختبــار
مســتويات متدنيــة ليقتــرب مــن .% 2.20
وأرجــع “هيكــي” رؤيته إلى أنه ســيكون هناك
حــا بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن بشــأن
التجــارة مــا ســيؤدي النحســار المخــاوف
المتعلقــة

بالنمــو

االقتصــادي،

وبالتالــي

اجتماع ســبتمبر المقبل كما يتوقع بنك “جي.

الحكومة األميركية الكثير من االهتمام.

حادة في قيمة عملتها “البيزو”.

بي.مورجان” خفض الفائدة األميركية مرتين

وأشار إلى أن هذا المشهد يعتبر بمثابة تذكير

ســتتراجع التوقعــات الحــادة بشــأن خفــض

وساهمت المخاوف من اآلثار السلبية للحرب

بحلول نهاية .2019

بأن المخاوف المتعلقة بشأن النمو االقتصادي

معدالت الفائدة كما ترتفع العوائد.

أهــم اولوياتنــا ،وهــو جــزء ال يتجزأ من اســتراتيجية الشــركة
الرقمية” ،وأضاف“ :إن شــركة بتلكو ملتزمة كل االلتزام بدعم
قطاع االتصاالت في مملكة البحرين تماشيا مع رؤية المملكة
لالقتصاد الرقمي والعمل على إطالق اإلمكانات الهائلة لتقنية
الجيــل الخامــس التــي تلمــس جميــع مجــاالت الحيــاة ،والتي
بدورها سوف ترتقي بمفهوم االتصاالت لدى المجتمع”.

الشركة طورت شبكة
الجيل الخامس بالتعاون
مع شركاء رئيسين

“أسري” تحقق  5ماليين ساعة عمل دون حوادث
للشــركة فــي العــام  2017والبــدء فــي المرحلــة

التــي تــم تطبيقها  -في إدارات عمليات الشــركة،

هــذا العــام .النجــاح فــي مجــال الســامة ال ينتج

األولــى مــن إســتراتيجية التحــول؛ لتحقيــق

والحســابات ،والمــوارد البشــرية ،والمشــتريات،

عــن مبــادرة واحــدة فقط ،بل هــو حصيلة تحول

االســتقرار في الشــركة ،كان العنصر األساس في

وجميع اإلدارات والدوائر  -كلها مترابطة وتعتمد

ثقافي متعدد األوجه على المســتوى المؤسســي،

المرحلة هو االلتزام بمعايير الســامة الرائدة في

على بعضها البعض ،حيث إن نجاح أحدهم يدفع

حيــث لــم يكــن ذلــك ممكنًــا إال مــن خــال مئــات

مجــال الصناعــة .يعــد هــذا اإلنجــاز ،وهو خمســة

لنجــاح اآلخــر ،لذلــك ســجل الســامة هــذا يشــير

المبادرات وتغيير العمليات وتحديث اإلجراءات

مضيعــة للوقــت بتاريــخ  22مايــو  ،2019إذ تعــد

مالييــن ســاعة عمــل مــن دون حــوادث مضيعــة

أيضا إلى التطور العام للشركة”.

وااللتزامــات الفردية التــي حدثت خالل العامين

للوقــت ،دليــا على تحقيق هذا الهدف األســاس،

مــن جانبــه ،قــال مديــر عــام الصحــة والســامة

الماضييــن .تعــد هــذه عمليــة تحســين مســتمرة

هــذه الفتــرة األطــول فــي تاريــخ الشــركة منــذ

وهــو مؤشــر علــى التقــدم الشــامل الــذي أحرزتــه

واألمــن والبيئــة بالشــركة ،مــارك بــوروس “أنــا

ودائمــة لطريقــة عمــل الشــركة ،وستســتمر فــي

تأسيسها في العام .1977وقال الرئيس التنفيذي

الشــركة نحــو الحفــاظ علــى ركيــزة مســتدامة

فخــور جــدا بهــذا اإلنجــاز تحديــدا وذلــك نظــرا

التطــور مســتقبال للحفــاظ علــى ســامة أكثر من

لشــركة أســري ،أندرو شــو “منــذ إعــادة انضمامي

للقطــاع الصناعــي البحريني .إن برامــج التطوير

لحجــم العمــل وتعقيــده طوال النصــف األول من

 5000موظف من العاملين بالشركة”.

الحد  -أسري

حققــت “أســري” الشــركة الرائــدة فــي مجــال
اإلصــاح والبنــاء البحــري فــي منطقــة الخليــج
العربي ،إنجازا جديدا في مجال الســامة ،حيث
ســجلت  5مالييــن ســاعة عمــل دون أي حــوادث
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الثالثاء

 41.6التبادل التجاري بين البحرين و“إلينوي” األميركية
مليـــــــون دوالر

الــمــمــلــكــة تـــصـــدر مــنــتــجــات بـــــ  19.2مـــلـــيـــون دوالر إلـــــى الـــواليـــة
أمل الحامد من شيكاغو
تجــاوز حجــم التبــادل التجــاري بيــن البحريــن ووالية “إلينــوي” األميركيــة  41.6مليون
دوالر في العام الماضي  ،2018فيما تخطى إجمالي حجم التبادل التجاري بين الوالية
ودول العالــم حاجــز الـــ  200مليار دوالر ،وذلك وفقا إلحصاءات رســمية حصلت عليها
“البالد” من مركز “وورلد بيزنس شيكاغو” في مدينة شيكاغو بوالية إلينوي األميركية.
وبلــغ إجمالــي واردات إلينــوي مــن البحريــن

القمــة العالميــة لريــادة األعمــال ،وكانــت

 19.2مليــون دوالر ،بمــا فــي ذلك البالســتيك

الجولــة فــي هذا العــام إلى والية واشــنطن،

واأللمنيــوم ،وأســاك األلمنيــوم ،والخــوذات

ومدينــة شــيكاغو فــي واليــة إلينــوي،

الرياضيــة ،وقماش الكتان ،والجبن ،واأللياف

بالواليــات المتحــدة األميركيــة ،وبعدها إلى

الزجاجيــة .أمــا إجمالي صــادرات الوالية إلى

الهاي في هولندا.

البحريــن ،فبلغــت  22.4مليــون دوالر ،بما في

وتضــم الجولــة  20صحافيــا علــى مســتوى

ذلــك أجهــزة اإلرســال واالســتقبال /معــدات

العالــم مــن :البحريــن ،مصــر ،الصيــن،

االتصاالت ،وأجهزة الطرد المركزي ،واألدوات

كولومبيــا ،كرواتيــا ،جورجيــا ،الهنــد ،غانــا،

الطبيــة ،واألطعمــة الجاهــزة .فالمملكــة مــن

أوكرانيا ،تنزانيا ،اإلكوادور وغيرها”.

ضمــن الــدول التــي وقعــت اتفاقيــة التجــارة

وبــدأت فعاليــات القمــة العالميــة لريــادة

الحرة مع الواليات المتحدة األميركية.

األعمــال  2019بنســختها التاســعة فــي

ويبلــغ إجمالــي الناتــج المحلــي للبحريــن 35

الهــاي بهولنــدا ،أمــس وتســتمر حتــى غــدا

مليــار دوالر مقارنــة بمنطقــة شــيكاغو التــي

دينيس فيكياريلي متحدثا في لقاء مع الصحافيين

 100مليار دوالر االستثمارات

شــيكاغو يتمتــع بشــبكة دوليــة ،حيــث يقدر
حجمــه بنحــو  634مليــار دوالر ،للعــام

األجنبية في شيكاغو
قدر نائب الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال
فــي “وورلــد بيزنــس شــيكاغو” ،دينيــس
فيكياريلــي ،حجــم االســتثمارات األجنبيــة

الســادس علــى التوالــي .ووفقــا لتقريــر “آي
بــي أم” للعــام  ،2018فــإن الواليات المتحدة
األميركيــة تقــود مجــال االســتثمار األجنبي
المباشر .واحتلت المرتبة األولى بين أفضل

النمــو االقتصــادي الشــامل وخلــق فــرص

وتــم تصنيفهــا بالمرتبــة األولــى لتوســعة

العمل ،ودعم االقتصاد ،والترويج لشــيكاغو

أعمال الشركات وانتقالها على مدار األعوام

كمدينــة عالميــة رائدة .وتعمل على تنشــيط

السـ�تة الماضيـ�ة مـ�ن مجلـ�ة �Select Selec

التأثيــر المحلــي للنطــاق العالمــي من خالل:

 tionمنذ العام  ،2011بزيادة قدرها % 142

مبــادرات تطويــر األعمــال والمبــادرات

في توسعة أعمال الشركات.

اإلســتراتيجية والمبــادرات اإلســتراتيجية

وال تتجاوز مســاهمة أية قطاع في اقتصاد

األربعــاء ،بمشــاركة  2000مــن رواد األعمال

المباشــرة فــي مدينة شــيكاغو بـــ  100مليار

يبلغ  634مليار دوالر.

والمســتثمرين والشــركاء فــي النظــام

 10دول تنافسية لألعمال التجارية عالميا.

العالمية.

شــيكاغو أكثــر مــن  ،% 14ويعتبــر قطــاع

دوالر .ويبلغ عدد المؤسسات األجنبية التي

وتنظــم وزارة الخارجيــة األميركيــة ســنويًا

اإليكولوجــي والمســؤولين الحكومييــن من

مقرها في شيكاغو نحو  1800مؤسسة.

وبيــن أن “وورلــد بيزنــس شــيكاغو” هــي
ّ

وأشــار إلــى أن شــيكاغو اليــوم تعتبــر مــن

األغذيــة مــن أكثــر القطاعــات الصناعية من

جولــة لوســائل األعــام قبــل وأثنــاء انعقــاد

أنحاء العالم.

مؤسســة غيــر ربحيــة بالشــراكة بيــن

المــدن الرياديــة لألعمــال ،حيــث ارتفــع

ناحيــة التوظيــف وفي المركــز الثاني قطاع

وأوضح فيكياريلي للصحافيين أن اقتصاد

القطاعيــن العــام والخــاص ،تهــدف إلى دفع

التوظيــف بنســبة  % 15.8منذ العام .2011

المواصالت.

“المركزي” 13.2 :مليار دينار السيولة النقدية للفصل األول

ارتــــــفــــــاع احــــتــــيــــاط الــــعــــمــــات األجــــنــــبــــيــــة إلـــــــى  1105.9مــــلــــيــــون ديــــنــــار

المنامة  -المصرف المركزي

األول  2019مقابــل  8084.5مليــون دينــار

تماشــيا مع تطــور األوضــاع االقتصاديــة والمالية فــي البحرين ،حيث
اســتمر التحســن فــي المؤشــرات الرئيســة فــي القطــاع المالي
ً

فــي الفتــرة نفســها  ،2018أي بنســبة نمــو

ارتفعــت الســيولة النقديــة (ن )3بشــكل ملحــوظ ،حيــث بلغــت  13.2بليون دينار في نهايــة الفصل األول من العــام  2019مقابل 12.4

بلغت .% 7.2

بليــون دينــار فــي نهايــة الفصــل األول مــن العام الماضي .كما تشــير البيانات إلى ارتفــاع احتياطات المصرف مــن العمالت األجنبية

إن البيانــات األوليــة للقطــاع الخارجــي

من  530.7مليون دينار في نهاية الفصل األول من العام  2018إلى  1105.9مليون دينار في نهاية الفصل األول من العام .2019
مــن جانب آخر ،أظهرت البيانات أن عمليات

البيانــات ارتفــاع قيمــة إجمالــي القــروض

الفترة نفسها من العام الماضي.

بطاقــات االئتمــان وبطاقــات الخصــم عبــر

والتســهيالت االئتمانيــة القائمــة المقدمة من

وبالنســبة لمؤشــرات الســامة المالية للقطاع

منصــات نقــاط البيــع قــد حققــت مســتوى

جانــب مصــارف قطاع التجزئــة إلى 9623.2

المصرفــي ،فقد بلغ مؤشــر كفايــة رأس المال

قياســيا ،حيــث بلغــت قيمــة هــذه العمليــات
ًّ

مليــون دينــار فــي نهايــة الفصــل األول مــن

للنظــام المصرفــي  % 18.2فــي نهايــة شــهر

 560.5مليون دينار الفصل الربع األول 2019

 2019مقابــل  8986.8مليون دينار في نهاية

مارس  2019مقابل  % 18.8في نهاية شــهر

مقابــل  493.0مليــون دينــار خــال الفصــل

الفصــل األول مــن العــام  ،2018أي زيــادة

مــارس  .2018وهــو أكثــر بكثيــر مــن الحــد

األول  ،2018أي زيادة بنسبة .% 13.7

بنســبة  .% 7.1ويشــمل هــذا المبلــغ القروض

األدنــى المطلــوب حســب توجيهــات مصرف

ارتفعت الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي

والتســهيالت القائمــة المقدمــة لمؤسســات

البحرين المركزي البالغ  .% 12.5أما بالنسبة

من  71.1بليون دينار في نهاية الفصل األول

قطــاع األعمال ،والتــي بلغت قيمتها 5092.8

للقــروض المتعثــرة للقطــاع المصرفــي ،فقــد

للفصــل األول  2019تشــير إلــى تحقيــق
فائــض فــي الميزان الســلعي بقيمــة 209.4
مليــون دينــار مقابــل عجز بلــغ  52.5مليون
دينــار خــال الفصــل األول العــام الماضــي.
كمــا تشــير البيانــات إلــى انخفــاض قيمــة
تحويــات العامليــن مــن  305.9مليــون
دينار خالل الفصل األول  2018إلى 238.9
مليــون دينــار فــي الفتــرة نفســها .2019
مــن جهــة أخــرى ،وبالنظــر ألهــم مؤشــرات

نهايــة الفصــل األول  ،2019أي زيــادة بنســبة

بورصــة البحرين ،يتبين ارتفاع قيمة مؤشــر

.% 7.2

 2018إلى  78.0بليون دينار في نهاية الفصل

مليــون دينار في نهاية الفصل األول من هذا

ظلــت ثابتــة عنــد نســبة  % 5.6فــي الفتــرة

البحريــن العام من  1318.40نقطة في نهاية

كمــا بلغــت القيمــة الســوقية للبورصــة

األول  2019أي بنســبة  .% 9.7كمــا أظهــرت

العــام مقابــل  4748.2مليــون دينار في نهاية

نفسها.

الفصــل األول  2018إلى  1413.32نقطة في

 8667.9مليــون دينــار فــي نهايــة الفصــل

الشيخ :نساند الشباب لخوض تجربة االستثمار
أكــد أن رؤيــة ســمو ولــي العهــد تدعــم ريــادة األعمــال واالبتــكار
وأثنــى الشــيخ على مبادرة ســمو الشــيخ

أكــد رجــل األعمــال ،مالــك شــركة مونتريــال للســيارات إبراهيــم الشــيخ أن “رجــال

ناصــر بــن حمــد آل خليفــة ،التــي تعــزز

األعمــال وشــركات القطــاع الخاص لن يتــرددوا في تقديم الدعم للشــباب لالنخراط

صورة الشــباب البحريني محليا وإقليميا

في ســوق العمل ،الســيما بعد طرح مبادرة الممثل الشــخصي لجاللة الملك لألعمال

ودوليا ،من خالل الدعم الكامل لتأسيس

الخيرية وشــؤون الشــباب ،رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ،ســمو الشــيخ

الشــركات

ناصر بن حمد آل خليفة ،بشــأن وضع الضوابط واآلليات لممارســة من هم بين ســن
ً
مضيفا أن عاهل البــاد حضرة صاحب
 18-21ســنة لألعمــال واألنشــطة التجاريــة”،

والمشــروعات

الصغيــرة

والمتوسطة”.
ورأى الشيخ أن صدور الضوابط واآلليات

الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة يوجه دائما بتمكين الشــباب ،الســيما فيما

لفتــح األنشــطة التجاريــة لمــن هــم بيــن

يتعلــق بالجانــب التجــاري مــن خــال تأســيس الشــركات التجاريــة والمشــروعات

ســن  18-21ســنة مــن جانب وزيــر العدل

الصغيرة والمتوسطة.

والشــؤون اإلســامية واألوقاف سيسهم

وقــال الشــيخ “إننــا فــي القطــاع الخــاص

مجال العمل التجاري”.

ســنقف مســاندين للشــباب الطمــوح الذي

وذكــر أن القــرار الصــادر بشــأن ضوابــط

يســعى إلــى خــوض تجربــة االســتثمار

تأســيس القصــر والبالغيــن  18عامــا،

وتأســيس شــركات تجاريــة” ،مضيفــا أننا

للشركات التجارية ،يتوافق مع رؤية ولي

“ســنوجه خبراتنــا فــي دعــم وتشــجيع

العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب األول

الشــباب مــن أجــل االنخــراط فــي ســوق

لرئيــس مجلــس الوزراء” ،صاحب الســمو

العمــل واكتســاب الخبــرة الكافيــة فــي

الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة،

إبراهيم الشيخ

معتبــرا أن ريادة األعمال واالبتكار تصب
فــي صالــح رؤيــة البحرين  ،”030مشــيدا
بالرؤيــة الثاقبــة لصاحــب الســمو الملكــي
ولــي العهــد فــي تحفيــز االقتصــاد ودعــم
الشباب.

بشــكل مباشر في ضخ االســتثمارات في
الســوق البحرينيــة بمــا يحقــق نهضة في
قطــاع االقتصــاد ،داعيا الشــباب الطموح
الــذي يســعى إلــى فتــح أنشــطة تجاريــة
وخــوض المجــال التجــاري إلــى الدخــول
فــي شــراكات إســتراتيجية؛ مــن أجــل
اكتساب مزيد من الخبرة والتطوير.

وحقــق الميــزان الكلــي لميــزان المدفوعات
ً
فائضــا خــال الفصــل األول  2019بلــغ

 406.2مليــون دينار مقابل عجز بلغ 349.9
مليون دينار خالل الفصل األول .2018

“البورصة” :تداول  2.39مليون سهم بـ 517.3ألف دينار
المنامة  -بورصة البحرين

أقفل مـؤشر البحريـن العام يـوم أمس اإلثنين عند مستوى  1,434.62بانخفاض وقدره 0.59
نقطة مـقارنـــة بإقفالـــه يوم األحد ،في حين أقفل مؤشــر البحريـــن اإلسالمـــي عند مســتوى
 766.31بانخفاض وقـدره  2.50نقطة مـقارنـة بإقفالـه السابق.
وقــد بلغ إجمالي كميــة األوراق المالية المتداولة

األوراق المالية المتداولة وبكـمية قدرها 554.21

 2.56مليون سهم وسند ووحدة ،بقيـمة إجـمـالية

ألف سهم ،تـم تنفيذها من خـالل  10صفقات.

قدرها  624.19ألف ديـنـار ،تـم تنفيذها من خالل

أمـــا الـمركـــز الـثـــاني فكـــان لـــشركة البحريــن

 73صفقة.

لالتصــاالت (بتلكــو) بقيـــمة قدرهــا  136.27ألــف

وتداول المســتثمرون في بورصة البحرين 2.39

ديـنـــار أي ما نسبته  % 21.83من إجـمـالـــي قيمة

مليون ســهم بقيمة قدرها  517.29ألف دينار تم

األوراق المالية المتداولة وبكـمية قدرها 395.99

تنفيذها من خالل  70صفقة ،وركز المســتثمرون

ألف سهم ،تـم تنفيذها مـن خـالل  19صفقة.

تعامالتهــم علــى أســهم قطــاع البنــوك التجاريــة

ثـم جاءت مجموعة جي اف اتش المالية بقيـمة

والتــي بلغــت قيمــة أســهمه المتداولــة 234.64

قدرهـــا  60.02ألف ديـنـــار أي ما نســبته % 9.62

ألــف دينــار أي مــا نســبته  % 37.59مــن القيمــة

مــن إجـمـالـــي قيمــة األوراق الماليــة المتداولــة

اإلجماليــة لــأوراق الماليــة المتداولــة وبكميــة

وبكـــمية قدرهــا  649.80ألف ســهم ،تـــم تنفيذها

قدرها  1.08مليون ســهم ،تــم تنفيذها من خالل

من خالل  7صفقات.

 29صفقة.

وتـم يـوم أمس تداول أسهم  11شركة ،ارتفعت

جــاء البنــك األهلــي المتحــد فــي الـمركـــز األول

أســعار أســهم  3شــركات ،فــي حيــن انـــخفضت

إذ بـــلغت قيـــمة أســهمه الـمتداولـــة  171.70ألــف

أســعار أســهم شــركة واحــدة ،وحافـــظت بقـيـــة

ديـنـــار أي ما نسبته  % 27.51من إجـمـالـــي قيمة

الشركـات على أسعار إقـفاالتها السابـقة.
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
اعالن رقم ( )CR2019-57514لسنة 2019
بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية
شركة ترف القابضة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة التسجيل
بشأن تغيير االسم التجاري
لشركة  165بلس للتجارة ذ.م.م
تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم

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

إليها الس���ادة اصحاب ش���ركة  165بلس للتجارة ذ.م.م المس���جلة بموجب
القيد رقم  ،1-129839طالبين تغيير االسم التجاري

السيد /هيثم عبدالرحمن هاشم عبدالرحمن الكوهجي باعتباره المصفي القانوني

من :شركة  165بلس للتجارة ذ.م.م

لش���ركة ترف القابضة ذ.م.م ،المسجلة كشركة ذات مسؤليةمحدودة بموجب القيد

165 PLUS TRADING CO WLL

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

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

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

بالمرسوم بقانون رقم  21لسنة 2001

مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة السجل التجاري
اعالن رقم ()CR2019 -75156
تسجيل اسم تجاري

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

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

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

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

اسم التاجر :جعفر علي منصور المدحوب

اسم التاجر :حسن ابراهيم احمد نعمة

االسم التجاري الحالي :الفيصل للسفر والسياحة2

االسم التجاري الحالي :بوابة النعمة للجلسات العربية

االسم التجاري الجديد  :واحة العرب للسفريات والسياحة

االسم التجاري الجديد  :بوابة النعمة لبيع األجهزة الكهربائية واإللكترونية

قيد رقم42089-10 :

]1

قيد رقم89808-1 :
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التج���اري للف���رع الثان���ي من ش���ركة بيت الس���عادة العقارية ش���ركة تضامن

160 PLUS TRADING CO WLL

تسجيل اسم تجاري

]3

بحريني���ة المس���جلة بموجب القيد رق���م  ،128751-2طالبين تغيير االس���م

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

اعالن رقم ()CR2019 -65266

112
376

إليه���ا الس���ادة اصح���اب لش���ركة بي���ت الس���عادة العقاري���ة ش���ركة تضام���ن

الى :شركة  160بلس للتجارة ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -ادارة السجل التجاري

]2

تعلن إدارة التس���جيل ب���وزارة الصناعة والتجارة والس���ياحة بأنه قد تقدم

بحرينية الى بيت الكريب  -شركة تضامن بحرينية

رق���م  ،1-116154طالب���ا إش���هار إنته���اء أعم���ال تصفي���ة الش���ركة تصفي���ة اختيارية

65

القيد128751-2 :
تاريخ2/6/2019 :
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وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم ( )---لسنة 2019
بشأن تغيير االسم التجاري
لشركة بيت السعادة العقارية شركة تضامن بحرينية

alforsamm@hotmail.com
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المغرب يفكك خلية

14

إرهابية موالية لـ “داعش”

international

@albiladpress.com

الرباط  -أ ف ب

أعلنت المملكة المغربية ،أمس االثنين،

فض دموي لموقع االعتصام في الخرطوم

“الحرية والتغيير” تجمد جميع االتصاالت مع المجلس العسكري

تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم
“داعش” ،تنشط بمدينتي الراشيدية
وتنغير جنوب شرقي البالد.

الخرطوم ـ وكاالت

وأوضح بيان للشرطة أنها ألقت القبض

اقتحمت ق ــوات األم ــن الــســودانــيــة موقع

على أعضاء خلية إرهابية موالية

اعتصام في وسط الخرطوم صباح أمس

لتنظيم “داعش” بمدينتي الرشيدية

االثــنــيــن وتـ ـ ــرددت أن ــب ــاء ع ــن مــقــتــل 13

وتنغير ،كانوا بصدد اإلعداد لتنفيذ

شخصا على األقــل في أســوأ أعمال عنف

اعتداءات إرهابية بالبالد .وأضافت

الشرطة أن الخلية تتكون من  3أفراد

منذ اإلطــاحــة بحكم الرئيس عمر البشير

متطرفين ،أعمارهم بين  26و28

في أبريل.

سنة ،كانوا يقومون بنشر الخطابات

وأظـ ــهـ ــرت لــقــطــات ن ــش ــرت عــلــى مــواقــع

المتطرفة لـ “داعش” ويعملون على

التواصل االجتماعي وتحققت منها رويترز

استقطاب وتجنيد أفراد آخرين لتنفيذ
عمليات وهجمات إرهابية.

الثالثاء

مشاهد فوضوية ألشخاص يركضون في

 4يونيو 2019
غرة شوال 1440

الشوارع بينما تدوي أصوات إطالق النار
وآخرين يهرعون لنقل الجرحى.
وقـــال شــهــود إن االعــتــصــام ق ــرب وزارة
ال ــدف ــاع ،مــركــز االحــتــجــاجــات المناهضة
للحكومة التي بدأت في ديسمبر ،تم فضه
لكن المحتجين تدفقوا على الشوارع في

العراق يقضي بإعدام فرنسيين “دواعش”

مناطق أخرى في الخرطوم وخارجها ردا
على الهجوم.
وات ــه ــم ــت الــجــمــاعــة الــرئــيــســة الــمــنــظــمــة

بغداد ـ رويترز

لالحتجاج المجلس العسكري الحاكم بفض

قضت محكمة عراقية بإعدام فرنسيين أمس االثنين النتمائهما لـ “داعــش” ليرتفع

االعتصام ووصفت الهجوم بأنه ”مجزرة“.

عدد الفرنسيين الصادر ضدهم أحكام باإلعدام في العراق إلى .11
ويمكن استئناف األحكام .وقالت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن
فرنسا تعارض عقوبة اإلعدام لكن تحترم سيادة العراق.
ويجري العراق محاكمات آلالف من المقاتلين الذين يشتبه في انتمائهم لـ “داعش”
بمن فيهم مئات األجانب الذين ألقي القبض عليهم بعد انهيار معاقل التنظيم.
والمدانون األحــد عشر بين  280محتجزا عراقيا وأجنبيا سلمتهم قــوات سوريا
الديمقراطية المدعومة من الواليات المتحدة في فبراير للسلطات العراقية.
وذكرت مصادر عسكرية إن المجموعة تتضمن  14فرنسيا لكن يبدو أن بعضهم جرى
تحديد هويتهم على سبيل الخطأ على أنهم فرنسيون.

ل ــك ــن ال ــم ــج ــل ــس ق ـ ــال إن قــــــوات األمـ ــن
اس ــت ــه ــدف ــت ”مــنــفــلــتــيــن“ ق ـ ــرب مــنــطــقــة
االعتصام.

نيودلهي ـ رويترز

قال مسؤولون في الحكومة الهندية إن طائرة عسكرية فقدت أمس االثنين في

عصيان مدني شامل
وأعلن “إعالن قوى الحرية والتغيير” ،وهو
تحالف لجماعات المعارضة واالحتجاج
ف ــي الـ ــسـ ــودان ،وقـ ــف ك ــاف ــة االت ــص ــاالت
وأصدر حزب األمة القومي بقيادة الصادق
الــمــهــدي ،بــيــا ًنــا أدان فيه فــض االعتصام
بالقوة في السودان ،معتبرا أن ما قام به
المجلس العسكري يعتبر “غــدرا وجريمة
وتهورا” .كما دعا الحزب جماهيره وكافة
الشعب الــســودانــي للنزول إلــى الــشــوارع،

الجبال النائية بشمال شرق البالد على حدود الصين.
وأقلعت الطائرة وهي من طراز “أيه إن  ”32التي تستخدم عادة في النقل ،من بلدة

وخارج العاصمة ،بحسب البيان.

لكنها فقدت االتصال بالمحطات األرضية .وقال مسؤول في الحكومة ”ثمانية من
أفراد الطاقم وخمسة ركاب كانوا على متنها“.
وقال مسؤول آخر في الحكومة إن سالح الجو بدأ عملية بحث اشتملت على نشر
طائرة مقاتلة من طراز سوخوي .وقال وزير الدفاع راجناث سينغ الذي تقلد المنصب
األسبوع الماضي إنه على اتصال بمسؤولي سالح الجو.

انتقالية.
ويــريــد الــمــتــظــاهــرون أن يــديــر المدنيون
يبلغ عــدد سكانها  40مليون نسمة إلى

وإقـ ــامـ ــة ع ــش ــرات االع ــت ــص ــام ــات داخ ــل

جورهات في والية أسام في طريقها إلى مينتشوكا في والية أروناتشال براديش

عــلــى االح ــت ــف ــاظ بــالــســلــطــة خـ ــال فــتــرة

الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة وق ــي ــادة ال ــب ــاد الــتــي

والمفاوضات مع المجلس العسكري.

فقدان طائرة عسكرية هندية على متنها 13

محتجون يغلقون طريقا في الخرطوم بإطارات مشتعلة (رويترز)

ووصلت المحادثات بين الطرفين بشأن
الحكم خــال الفترة االنتقالية بعد عزل
الرئيس البشير إلى طريق مسدود.
وعـ ــرض الــمــجــلــس الــعــســكــري االنــتــقــالــي،
الـ ــذي تــولــى الــســلــطــة فــي أبــريــل بــعــد أن
عزل الجيش البشير ،السماح للمحتجين
بتشكيل حكومة إلدارة البالد لكنه يصر

اإلرياني :إيران تهدد المالحة الدولية

اســتعراض الحوثييــن بالحديــدة يؤكد كــذب ادعاءاتها

الديمقراطية.
وقــالــت لجنة أطــبــاء الــســودان المركزية

وقــالــت ألــيــســون كينج الــمــتــحــدثــة باسم

وقــال شهود إن المحتجين تدفقوا على

عناصر إجرامية

الحكومة البريطانية في الشرق األوسط

شــوارع الخرطوم ومدينة أم درمــان على

وش ــم ــال إفــريــقــيــا إن الــمــجــتــمــع الــدولــي

الضفة األخــرى لنهر النيل وأغلقوا طرقا

العنف أمس االثنين وإن  116على األقل
أصيبوا بجروح.

قال الفريق شمس الدين كباشي المتحدث

سيحمل الــمــجــلــس الــعــســكــري مسؤولية

بالحجارة واإلطارات المشتعلة.

باسم المجلس العسكري إن قــوات األمن

العنف.

ووردت تــقــاريــر عــلــى م ــواق ــع الــتــواصــل

استهدفت عناصر إجرامية وإن المحتجين

ووصفت السفارة األميركية في الخرطوم

االج ــت ــم ــاع ــي عـ ــن مـ ــواجـ ــهـ ــات أعــقــبــتــهــا

بأمان.

الهجوم على االعتصام بأنه ”خطأ“ وقالت

احــتــجــاجــات جــديــدة فــي م ــدن وبــلــدات

وقال كباشي ”لم يتم فض االعتصام ولكن

إنه يجب أن يتوقف.

أخــرى وعلى الــطــرق الــواصــلــة بينها .ولم

كانت القوات بصورة قانونية تحاول فض

ودعـ ــا االت ــح ــاد األوروبـــــي أم ــس قــيــادات

يــتــســن لــرويــتــرز الــتــأكــد مــن ذلـ ــك .وقــال

المنفلتين في منطقة كولومبيا المجاورة

الــجــيــش الــســودانــي للسماح باالحتجاج

مستخدمو اإلنترنت إن الخدمة قطعت.

لالعتصام وفــر بعض المنفلتين لمنطقة

السلمي وحث على انتقال السلطة سريعا

وف ــي الــخــرطــوم ،رش ــق محتجون قــوات

االعتصام وأحــدث هذا حالة من الربكة“.

لقوى مدنية.

األمن بالحجارة وسط دوي إطالق مكثف

وأضـ ــاف ”الــمــجــلــس الــعــســكــري مــلــتــزم بما

وفـ ــي ال ــق ــاه ــرة ق ــال ــت مــصــر إن ــه ــا تــتــابــع

للنيران.

تــم االتــفــاق عليه سابقا مــع قــوى الحرية

تطورات السودان ”ببالغ االهتمام“.

وتم إغالق الجسور على النيل التي تربط

والتغيير ومستعدون الستمرار التفاوض

وأض ــاف بــيــان أصــدرتــه وزارة الخارجية

عدة مناطق بالعاصمة السودانية.

ترامب يهاجم رئيس بلدية لندن

شــن “عاصفــة انتقــادات” ضــده ووصفــه بـــ “الفاشــل”

اإلرياني “إن إقامة الميليشيات الحوثية
عـ ً
ـرضــا عسكريًا داخــل مدينة الحديدة،
وع ــل ــى بــعــد أم ــت ــار م ــن مــيــنــائــهــا ،ورف ــع

الرئاسية فــي العاصمة البريطانية ،في

ص ــور الــخــمــيــنــي وأعــــام إيــــران وحــزب

مستهل زيارة دولة تستمر  3أيام.

هللا “اللبناني” ،بالتزامن مع مظاهرة في

وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر “إن

العاصمة صنعاء ،التي رفعت شعارات

خان يذكرني كثيرا بعمدة مدينة نيويورك

ع ــدائ ــي ــة ،هـــي تــهــديــد إيـ ــرانـ ــي واضـــح

بيل دي بازيو ،األبله وغير الكفء ،فقد

باستهداف خطوط المالحة الدولية في

أدى عمل مريعا ( )...أتطلع إلى أن كون

الطائفية ،واالستهداف اإلرهابي لناقالت
النفط في المياه اإلقليمية لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،وأنابيب ضخ النفط في
المملكة العربية السعودية”.

مقر إقامته وإنه يشعر بقلق بالغ.

اآلن“.

خـ ــان ،قــيــل دق ــائ ــق م ــن هــبــوط طــائــرتــه

عــلــى خــلــفــيــة مــمــارســاتــه ومــيــلــيــشــيــاتــه

سمع إطالق نار كثيف ألكثر من ساعة من

حواجز طرق

قوات األمن.

المعارضة إن  13شخصا قتلوا في أعمال

قــال وزي ــر اإلع ــام اليمني ،معمر مطهر

في المنطقة ،في ظل ارتفاع حدة التوتر

قال السفير البريطاني في الخرطوم إنه

تحقيق تطلعات الشعب السوداني“.

لمثل هذا الهجوم .يجب أن يتوقف ذلك

أمس االثنين ،رئيس بلدية لندن صادق

استعراض أوراقــه وإبــراز خريطة تمدده

مخاوف دولية

إل ــى مــائــدة الــمــفــاوضــات وال ــح ــوار بهدف

من خيام أحرقت فيما يبدو أثناء مداهمة

هاجم الرئيس األميركي دونالد ترامب،

تــأتــي ضمن مــحــاوالت الــنــظــام اإليــرانــي

السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة

وكتب على حسابه على تويتر ”ال مبرر

دبي ـ العربية نت

واعــتــبــر اإلريـ ــانـ ــي ،أن ه ــذه الــتــحــركــات

وللمسار السياسي“.

وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا يتصاعد

لندن ـ وكاالت

باب المندب والبحر األحمر”.

”تؤكد مصر أهمية التزام جميع األطراف

صديقا عظيما للمملكة المتحدة”.

استعراض عسكري للحوثيين في الحديدة بعربات األمم المتحدة

وفــــي ت ــغ ــري ــدة أخــــــرى ،كــتــب الــرئــيــس

وأشار إلى أن “رفع الميليشيات الحوثية

الميليشيات الحوثية والمبعوث األممي

صـ ــور الــخــمــيــنــي وخــامــنــئــي لــيــس أم ـ ـرًا

مارتن غريفثس بشأن االنسحاب األحادي

جــدي ـ ًدا ،وهــو يــؤكــد انقياد الميليشيات

المزعوم من موانئ الحديدة ،واستغالل

وارتــهــانــهــا لــلــنــظــام اإليـــرانـــي وتبعيتها

الميليشيات التفاق السويد لوقف عملية

المباشرة للحرس الثوري اإليراني ،وعدم

تحرير موانئ ومدينة الحديدة ،واستمرار

جاهزيتها وجديتها في السالم”.

وجودها العسكري بمحاذاة البحر األحمر،

وأوضــــــــح اإلريـــــانـــــي أن االســـتـــعـــراض

خدمة لألجندة اإليرانية التي تستهدف

بـ “الفاشل” ،داعيا إيــاه إلى التركيز على

الـ ــعـ ــسـ ــكـ ــري يــــؤكــــد كـــــــذب ادعــــــــــاءات

أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.

الجريمة في لندن ،ال توجيه االنتقادات

األميركي “خان أدى عمال مريعا؛ باعتباره
رئيسا لبلدية لــنــدن .أدل ــى بتصريحات
سيئة بصورة حمقاء عن زيــارة الرئيس
األمــيــركــي ،الــذي يعد إلــى حــد بعيد أهم
حلفاء المملكة المتحدة”.
ووصف رئيس بلدية العاصمة البريطانية

ترامب لدى وصوله إلى العاصمة البريطانية لندن

إلى دونالد ترامب.

بلدية لندن إلى مقاطعة زيارة ترامب إلى

ودأب صـــــــــادق خـــــــان عـ ــلـ ــى إطـ ـ ــاق

المملكة المتحدة العام .2017

التصريحات المناهضة لترامب ،منذ كان

وفـ ــي يــنــايــر  ،2018اقــتــحــم م ــؤي ــدون

األخــيــر مرشحا فــي الــحــزب الجمهوري

لترامب ،مؤتمرا كان يتحدث فيه خان،

لالنتخابات الرئاسية قبل أعــوام ،حينما

وحاولوا اختطافه ،قائلين إنهم يسعون

هاجم حظر السفر الذي اقترحه ترامب.

إلى اعتقاله بمقتضى قانون يعود للقرن

ودع ــا أول مسلم يتولى منصب رئاسة

 13الميالدي.

الكرملين يرفض انتقادات ترامب بشأن إدلب

كوشنر يشكك في قدرة الفلسطينيين على الحكم

محكمة سويدية ترفض طلبا العتقال أسانج

موسكو ـ رويترز

القدس المحتلة ـ أ ف ب

اوبساال (السويد) ـ أ ف ب

رد الكرملين أمــس االثنين على انتقاد

وردا على ســؤال عن انتقاد ترامب يوم

رأى صهر الرئيس األميركي دونالد ترامب

إلى نظام قضائي عادل ( )...حرية إعالم

رفــضــت محكمة ســويــديــة أم ــس االثنين

استخدامه إذا كان المشتبه به خارج البالد

الرئيس األميركي دونالد ترامب للتحرك

االثنين ،قال ديمتري بيسكوف المتحدث

العسكري الروسي والسوري في محافظة

باسم الكرملين للصحفيين إن المسلحين

ومــســتــشــاره جــاريــد كــوشــنــر فــي مقابلة

وحرية تعبير وتسامح مع جميع األديان”

طــلــب الــنــيــابــة تــوقــيــف م ــؤس ــس مــوقــع

إدلب السورية ،وقال إنه مطلوب لوقف

يستخدمون إدلــب قاعدة لشن هجمات

أن الفلسطينيين غير مستعدين إلدارة

أو ال يمكن تحديد موقعه ،وهو يعد أول

قبل أن تصبح األراضي الفلسطينية “قابلة

هجمات المعارضة من المنطقة.

على أه ــداف مدنية وعسكرية ،واصفا

شؤونهم بأنفسهم ،وذل ــك قبيل الكشف

لالستثمار فــيــهــا” .وذك ــر كوشنر أن على

ويكيليكس جــولــيــان اســانــج رســمـ ًـيــا في

كـ ــان ت ــرام ــب ق ــد ح ــث روس ــي ــا وقـ ــوات

ذلــك بــأنــه غير مقبول .وق ــال بيسكوف

المرتقب عن خطته للسالم.

الــســويــد بــتــهــمــة االغــتــصــاب وال ـ ــذي كــان

خطوة في إجراءات طلب ترحيله.

الفلسطينيين أن يتمتعوا بحق “تقرير

سيمهد لطلب تسليمه من بريطانيا.

الحكومة السورية يوم األحد على وقف

للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف ”بالطبع

مصيرهم بأنفسهم” دون أن يوضح إن كان

ويشكل قرار محكمة اوبساال (شرق) الذي

قصف إدلب بعد أن أصدر الكرملين بيانا

هجمات المسلحين من إدلب غير مقبولة،

ذلــك يعني إقامة دولــة مستقلة أو شكل

يمكن استئنافه نكسة لــادعــاء الــذي كان

ي ــوم الجمعة أش ــار فــيــه الســتــمــرار دعــم

ويــجــري اتــخــاذ إجـ ــراءات لتحييد هذه

أقل من أشكال الحكم الذاتي .وألمح في

يأمل في إصــدار مذكرة توقيف أوروبية

موسكو لهجوم قوات الحكومة السورية

الــمــواقــع الهجومية“ .وأض ــاف أن تركيا

وقت سابق إلى أن الخطة لن تدعم إقامة

تمهيدا لنقل األسترالي إلــى السويد قبل

دولة فلسطينية .وفي مقابلة “أكسيوس”،

إغالق الملف بالتقادم في أغسطس .2020

ق ــال كــوشــنــر “إذا ل ــم تــكــن هــنــاك البنية

وقالت نائبة االدعاء العام في السويد ايفا

المناسبة لقيام حكومة وأمــن مناسبين،
وعندما يعيش الناس في خوف ورعب،

إن مؤسس ويكيليكس
 مــاري بيرسون ّل ــم يــتــعــاون م ــع الــمــحــقــقــيــن الــســويــديــيــن

فــإن ذلــك يــؤذي الفلسطينيين” .ورفضت
ً
مسبقا خطة
الــقــيــادة الفلسطينية

سابقا وهــرب من أمــر بترحيله وهــو ما

على إدلب المستمر منذ شهر.
وأثـ ــار الــهــجــوم مــخــاوف مــن وقــوع
أزمة إنسانية مع لجوء السوريين

تتحمل مــســؤولــيــة ضــمــان ع ــدم وقــوع
مثل هذه الهجمات بناء على اتفاق
توصلت إليه روسيا وتركيا في

الــنــازحــيــن؛ بــســبــب الــقــتــال إلــى

سبتمبر.

الحدود التركية .وفر أكثر من

وسمح االتفاق بإقامة منطقة

 200ألــف شخص من المنطقة

مــنــزوعــة الــســاح فــي إدلــب

مــنــذ ب ــدء الــهــجــمــات فــي نهاية

ودعــــا إلـ ــى إخــائــهــا م ــن كل

أبريل نيسان وفقا لتقديرات
األم ـ ــم الــمــتــحــدة.

األسلحة الثقيلة والمقاتلين
المتشددين.

وقال كوشنر لموقع “أكسيوس” اإلخباري
في مقابلة نشرت مقتطفات منها في وقت
متأخر األحد إنه غير مهتم بشأن عدم ثقة
الفلسطينيين به ألنهم سيبنون قراراتهم
عــلــى مــســألــة إن كــانــت الــخــطــة ستحسن
حياتهم .ولدى سؤاله بشأن إن كان يعتقد
أنــه بإمكان الفلسطينيين
شــؤونــهــم دون تــدخــل
إســرائــيــل ،رد بالقول
“ن ــأم ــل بـ ــأن يصبحوا
مع الوقت قادرين على
الحكم” .وأكــد كوشنر أن
الــفــلــســطــيــنــيــيــن
“ي ـ ــح ـ ــت ـ ــاج ـ ــون

إدارة

الــســام المرتقبة ،مشيرة إلى
أن تصرفات تــرامــب تعكس
انـ ــحـ ــيـ ــازه بــشــكــل صـ ــارخ
لصالح إسرائيل.

يستدعي توقيفه والتحقيق معه.
وطالبت بيرسون المحكمة بإصدار
قـ ـ ــرار ب ــت ــوق ــي ــف اس ــان ــج
غيابيا ،وهــو إجــراء في
القانون السويدي يتم

إن “هدف هذا االعتقال هو
وقالت بيرسون ّ
أن نتمكن من استكمال التحقيقات وتقديم
جوليان اسانج للعدالة”.
بــدروه ،قال محامي اسانج السويدي بير
إن أم ــر االعــتــقــال الــذي
اي ســامــويــلــســون ّ
ّ
يــطــالــب بــه االدعـ ــاء “ال معنى ل ــه” ،إذ إن
موكله معتقل حاليا في بريطانيا وال يمكن
اعتباره خطرا.
ووجــهــت الــواليــات المتحدة
 18تهمة لألسترالي اسانج
( 47عاما) الذي كان يختبئ
فــي ســفــارة األكـ ـ ــوادور في
لندن لمدة  7سنوات إلى حين
اعتقاله في  12أبريل بعد
أن تخلت كيتو عنه.

Osama.almajed@albiladpress.com
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اإلعالم اإليراني

يجعلك تضحك

حتى تدمع عيناك

أسامة الماجد

» »تهنئة

الحالــة األولــى( :وكالــة مهــر لألنبــاء ...أعلــن قائــد حــرس الحدود فــي محافظة

(بمناســبة عيــد الفطــر المبــارك ،أتقــدم بخالص التهانــي والتبريكات إلى ســيدي
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا
ورعاه ،وإلى ســيدي صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة
رئيــس الــوزراء الموقــر حفظــه هللا ورعاه ،وإلى ســيدي صاحب الســمو الملكي
األميــر ســلمان بــن حمــد آل خليفة ولــي العهد نائــب القائد األعلــى النائب األول
لرئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه هللا ورعــاه ،داعين المولى عز وجــل أن يحفظ
قيادتنــا ،وأن يعيــد هــذه المناســبة الكريمة وأمثالها على شــعب البحرين الوفي
واألمة العربية واإلسالمية باليمن والخير والبركات).
ثمــة حقيقــة واضحــة ال جــدال فيها هي أن اإلعــام اإليراني يرتكــز على أقدام
وأصابــع مــن الكــذب والغبــاء ويجعلــك تضحك حتــى تدمع عيناك وربمــا تتقيأ،
إعالم غارق في عار الظلمات والخسة والحقارة ويستخدمه الماللي المجرمون
كاألفيون الذي يعمي المبصرين من الشعب اإليراني المغلوب على أمره ،إعالم
قفز إلى ما فوق التخلف والتحجر وأصبح يعيش في مهزلة الغباء ،ومن يطلع
على أخبارهم – مجرد اطالع  -يشعر بدوار من كثرة الكذب والتزييف.

اآلراء الواردة في
«منطلقات» تعبر
عن أصحابها وال
»
تلزم «

سيســتان وبلوشســتان العقيــد “محمــد مالشــاهي” عــن ضبــط طنيــن و195
كيلوجــرام مــن األفيــون وتفكيــك عصابــة كبيــرة لتهريــب المخــدرات) .الحالــة
الثانيــة( :وكالــة أنبــاء فــارس ...قــال الســيد الحوثــي ...حضــور شــعبنا في يوم
القــدس كان مميــ ًزا ونســتطيع القــول إنــه كان فــي صــدارة العالــم العربــي فــي
الحضور واالهتمام بهذه المناســبة ..نحن في مرحلة يتآمر فيها أعداء اإلســام
علينا).
مشكلة النظام اإليراني أنه غبي إلى درجة ال يمكن تصورها ،فإيران تعتبر بوابة
تهريــب المخــدرات للمنطقــة ،وبإيعــاز من الحــرس الثوري اإليرانــي هناك خطة
إلغراق دول الخليج بالمخدرات ،كما تشير تقارير صحافية إلى وجود أكثر من
 2000مــادة كيميائيــة تســبب اإلدمان متاحة في الســوق اإليرانية ،وهناك عدد

الثالثاء

 4يونيو 2019
غرة شوال 1440

للتواصل17111483 :

مــن المعامــل داخل إيران تقوم بتصنيــع هذه المواد ،ثم يخرج اإلعالم اإليراني
ويتحدث عن ضبط ومحاربة وإلخ...
» »أما خبر الحوثي الزنديق وحديثه عن مرحلة يتآمر فيها أعداء اإلسالم،
فال تحتاج منا إلى تعليق ،فهو كمن يريد قطع الحديد بريشة.

عبدعلي الغسرة

قمة الحزم والعزم ()1
تلبيــة لدعــوة خــادم الحرمين الشــريفين حضر أصحــاب الجاللة والســمو والفخامة القمة
الطارئــة الخليجيــة العربيــة اإلســامية التــي عقدت في مكــة المكرمة لمناقشــة تداعيات
الهجوم اإليراني على السعودية والشارقة وعدد من القضايا التي تمر بها األمتان العربية
واإلســامية ،وتداعيــات العــدوان اإليرانــي ليســت تداعيــات خليجيــة وعربيــة فحســب،
بــل كذلــك هــي تداعيــات خطيــرة على ِ
الســلم واألمــن اإلقليمــي والدولي وعلــى إمدادات

واســتقرار أســواق النفط العالمية ،وناقشــت القمة الكثير من القضايا الخليجية والعربية
واإلســامية وفــي مقدمتهــا اســتهداف الميليشــيات الحوثيــة اإليرانيــة الســفن التجاريــة
وآبار النفط الســعودية بإشــراف مباشر من حرس النظام اإليراني الذي استحق فعال لقب
“منظمة إرهابية”.

عالميــا على تجارة
إيرانيــا علــى العقوبات األميركيــة ،وتؤثر
إن هــذه الهجمــات تمثــل ر ًدا
ً
ً
يوميــاُ ،
وخمســها يأتــي مــن منطقة
النفــط العالميــة التــي تبلــغ نحــو ( )100مليــون برميــل
ً
ً
اســتهدافا للســعودية بل
الخليــج العربــي .إن الهجــوم علــى آبــار النفط الســعودية ال يُ مثل
للميــاه الدوليــة الناقلــة للنفــط وتهدي ًدا ألســواقها ،وألجل ذلــك البد من هــذه القمة حماية

لهذه المياه وتجارة النفط الدولية وألجل ضمان استقرار وأمن المنطقة الذي يتالعب به
النظــام اإليرانــي حيــن يختنــق من تداعيات السياســة األميركية تجاهه .لقــد عمل النظام
اإليراني منذ 1979م على تصدير أهداف نظامه إلى الكثير من المناطق العربية والعالمية
وقامت ميليشياته بتدريب العديد من أبناء هذه الدول من أجل تنفيذ أجندته وأهدافه،
مــا أجــج الصراعــات والنزاعــات السياســية والطائفيــة ،وكان البــد أن يقابــل ذلــك بتحــرك
وتنســيق خليجي عربي لمواجهة هذا المســار والوقوف ضده ،هذا المســار الذي يستهدف
أعز وأفضل بقعة على األرض وهي مكة التي يســتهدفها الحوثيون اإليرانيون بين فترة
وأخرى بالصواريخ الباليستية.

الحرب العقائدية ...سالح
إيران الخفي ()3

» »إن استمرار الدعم اإليراني للحوثي يساهم في استمرار الحرب الحوثية المفروضة
على اليمن وقيادتها وشعبها ،ويمثل عرقلة ألي حل سياسي لألزمة اليمنية،
وتهديدً ا ألقطار الخليج العربي والمنطقة العربية ،لذا كان البد أن تنعقد هذه
القمة من أجل إيجاد نهاية حقيقية لتهديدات النظام اإليراني من أجل وجودنا
العربي وأمننا وضمانا لحرية المالحة في مضيق باب المندب االستراتيجي .لذا،
فإن الدول التي حضرت هذه القمة عليها أن تتحمل مسؤوليتها ودورها اإليجابي
بصد تصرفات النظام اإليراني حمايةً لمصالحها ولإلسهام في إعادة األمن
واالستقرار لمنطقة الخليج العربي التي هي جزء من األمة العربية والعالم.

رنا خالد

لقــد ســربت تقاريــر وكالــة االســتخبارات األميركيــة تزايــد انتشــار التجمعات

السياســية فــي إيــران ،إال أن أي صــراع عســكري شــبيه بالــذي تلــوح مالمحــه

الشــيعية في جنوب شــرق آســيا ،وأن هذا االنتشــار وإن كان قد أبطأ انتشــار

اليوم في الشــرق األوســط بين الواليات المتحدة وإيران ،قد يؤثر على قدرة

التنظيمــات اإلرهابيــة العالميــة  -القاعدة وداعــش  -إال أنه ال يقل خطورة في

المؤسســة السياســية علــى التحكم في هــذه التنظيمــات ،وبالتالي قد تتحول

التنظيم واالنتشار.

هذه التنظيمات إلى عصابات منفلتة تحاكي نموذج داعش الشــبحي وقدرته

إيــران نجحــت أيضا فــي التوغل في المجتمعــات األوروبية عبر أســلوب آخر

على التخفي واالنفجار بين المدن ،وهو أمر قد ينذر بوالدة خطر أشد فداحة

يختلــف عــن أســلوبها فــي آســيا ،حيــث حاكــت المنظمــات الشــيعية  -إيرانية
الدعــم  -النمــوذج الليبرالي األوروبي في تشــكيل الجمعيات والمنظمات ذات
الطابع االجتماعي الخيري ،وعلى عكس بعض منظمات أهل السنة والجماعة
المتشــددة والمنغلقــة ،اتبعــت المنظمــات الشــيعية أســلوب االنفتــاح وتقديــم
الهبات والهدايا وفتح األبواب ،وجعلت نشــاطاتها أشــبه بالنشــاطات الثقافية
والخيريــة لكــي ال تثير حفيظة المجتمعات األوروبية ،مســتفيدة في ذلك من
الدعــم اللوجســتي الــذي يقدمــه رجــال الدين ورجــال األعمال والمســتثمرون
واألثرياء اإليرانيون وغير اإليرانيين من أتباع في أوروبا والواليات المتحدة،

من داعش على األمن والسلم في الشرق األوسط والعالم.
وإذا كانــت الواليــات المتحــدة تعتقــد أنهــا حــدت مــن تأثيــر الحــرس الثــوري
اإليرانــي عندمــا حولته إلى منظمة إرهابية ،فإنها قد تكون مخطئة ،فالحرس
الثوري اإليراني سيتحول إلى رمز جامع لهذه التنظيمات المصنفة أصال بأنها
إرهابية ،وهو عندما رد على الواليات المتحدة بأن أعلنها دولة إرهابية يكون
بذلــك قــد أعطى الضوء األخضــر ألتباعه بأن يهاجموا المصالح األميركية في
أي مكان في العالم في حال تعرضت إيران إلى أي عمل عسكري شامل.
» »إيران ستراهن على التفسير العقائدي للصراع مع الواليات المتحدة،

والذيــن تربطهــم عالقــات وثيقــة وعريقــة مع النظــام اإليرانــي وخصوصا مع

وستسعى إلى كسب قلوب المريدين واألتباع من خالل تفسير صراع

العالم.
ً
ً
كبيــرا يجعل من هذه
خطرا
القــدرة علــى تحشــيد هذا الــوالء العقائدي تمثــل

اإلسالم ،وهذا ما سيزيد من خطورة السالح العقائدي ألنه سيصبح

الحــركات والمنظمــات التــي تدعمهــا إيران قنابــل موقوتة داخــل مجتمعاتها،

امتداداً لسلوك الجماعات اإلرهابية السلفية المتشددة وربما يتحالف

نعــم إن التنظيمــات العقائديــة ال تــزال تحــت الســيطرة بفعــل قــوة المؤسســة

ال وحدة عقائدية تجمعها منطلقات الصراع الديني المتشدد
معها مشك ً
والعدو المشترك حتى إن افترقت معها في اآليديولوجيا“ .إيالف”.

الحــرس الثــوري اإليرانــي الراعــي األول لهــذه النشــاطات في مختلــف أرجاء

tariq
@cogir.org

القوة والنفوذ في الشرق األوسط على أنه ضمن دائرة الحرب على

د .طارق آل شيخان

الشعوبيون الجدد ...ترانيم إبليس
عندمــا نــزغ إبليــس عليــه اللعنــة المقبــور الخمينــي ،وأغــراه بأنــه ســيصبح زعيــم األمــة
اإلســامية ،وأنــه ســيأتي بمذهــب جديد ينافــس فيه المذهب الشــيعي والســني ،وأن كل
المســلمين ســيتبعون هــذا المذهــب ،كانــت وصيــة ابليس لــه أن ابــدأ أوال بالســيطرة على
عقول العرب من شــيعتهم وســنتهم ،بعد ذلك ســتأتيك كل أعراق المسلمين طوعا وكرها،
وتحقق النبوءة بأنك الولي الفقيه على األمة.
وتعهــد إبليــس بإنجــاح هــذا المخطــط عبــر وسوســته للــدول الغربيــة بأننــي لكــم مــن
الناصحين ،أال فادعموا الخميني وثورته ليكون سيفا مسلطا على األمة العربية المسلمة،
ويعيــث بأرضهــم الطائفيــة والفرقة وينشــغلوا بمحاربته ومواجهته ،وتســتطيعون ابتزاز
هذه الدول العربية المسلمة ،وبالتالي سيعم التشرذم وتنتشر الفوضى وتتصارع األنظمة

B7747
@hotmail.com

العربية فيما بينها ،وتضيع الهوية العربية المسلمة لهذا الشعب ،وبالنهاية ستصبح القضية
الفلســطينية في خبر كان ،وستســتطيعون ضم الجوالن والقدس الشــرقية إلسرائيل ولن
يفــرح الفلســطينيون حتــى بحــل الدولتيــن النشــغال العرب المســلمين بمواجهــة الحوثي
والحشد وحزب هللا من جهة ،وقطر واإلخوان من جهة أخرى.

ومازلنا نبحث مسألة إرضاع
الكبير!

كما وســوس إبليس لمؤســس حماس أن ابدأ بتحقيق حلمك وحلم حســن البنا ،بتأســيس
أول دولة إخوانية بالعالم اإلســامي قاطبة ،وانتزع النضال الفلســطيني من منظمة فتح

بثينة خليفة قاسم

مــا هــذا بحــق الســماء أيهــا الســادة؟ األرض تهتز تحــت أرجلنــا والمنطقة
تنتظــر جحيمــا ال يعرف مــداه إال هللا ،والصواريخ توجه إلى أكثر األماكن
قداســة في العالم ،الصواريخ توجه إلى مكة المكرمة ،وإســرائيل تســتعد
لتصفيــة القضيــة الفلســطينية ،وحــرب الوجــود تــدور بيــن غالبيــة الدول
العربيــة وبيــن اإلرهاب ،ووســط كل هذا البالء يطلــع علينا من يبحث في
قضية إرضاع الكبير! أال يدعو هذا إلى اليأس واإلحباط؟

» »أي نفع سيعود على أمة حالها كما نرى من البحث في قضية

إرضاع الكبير؟ أي نفع سيعود على من يرضع أو من ترضع؟ وما

الذي سيعود على الدين أو الدنيا إذا ثبت أنها حالل أو حرام؟ ففي
الوقت الذي تخشى فيه الواليات المتحدة على أمنها من شركة

هواوي الصينية وما وصلت إليه في تكنولوجيا الـ  5gوتقوم بحظر
التعامل مع هذه الشركة خوفا من ممارسة التجسس عليها ،نجد

شيخنا الجليل يبحث كيفية الرضاعة ومدى حدوث إثارة الرجل عند

كنت أحســب أن هذه القضية نســيت وســط الهموم الكبيرة التي تعيشــها

رؤيته المرأة؟ ونحن ال نملك سوى أن نقول ال حول وال قوة إال بالله

فوجئت بعودتها إلى السطح مرة أخرى وأفرد لها الكثيرون مساحات في

بتسطيح وعي الناس وشغل عقولهم بتوافه األمور والقضايا التي

أمل كبيرة أن نرى بعض المشــايخ يســقطون في الفخ ويبحثون قضية ال

عربية قاموا بدور في إثارة هذه القضية التي كانت قد انتهت منذ

حتــى تكــون مقاومــة إســرائيل العباءة التــي تحمي دولتك ،وســتتلقى الدعم والمســاندة
مــن أنــاس ال يوجــد مــن هو أطهر منهم علــى أرض الكون ،وهم الخمينــي وخامنئي وقطر
والطوراني صاحب حلم عودة االمبراطورية العثمانية لكي يستعبد العرب المسلمين.
ولــم يكتــف إبليــس بهــذا األمــر ،فقد وســوس لمرشــد إخــوان مصــر ،أن الوقت حــان لبناء
امبراطوريــة اإلخــوان بإلحــاق هذه الدول العربية اإلســامية إلى ملك حفيــد العثمانيين،
وتقديم نســاء ورجال وقبائل وشــيوخ العرب المســلمين قربانا لزعيم وسلطان هذه األمة
حفيد العثمانيين ،وتقديم الوالء والسمع والطاعة من قبل كبار اإلخوان ،وتقبيلهم أقدام
هــذا الزعيــم العثمانــي لكي يرضى عنهم ،وســيفتح بــاده لزعمائكم لتبثــوا منها حمالتكم
وهجماتكم اإلعالمية ضد مصر والسعودية واإلمارات خصوصا.
» »لكن إبليس فشل ألن تحالف الشرف والكبرياء والعزة العربية اإلسالمية مصر

األمــة بعــد أن أخــذ المتنطعون وقتا طويال في بحثها منذ ســنوات ،لكنني

العلي العظيم! األمة في كرب وهناك من يقوم عن عمد أو عن جهل

والسعودية واإلمارات ،أفشل وتصدى وأنهى تحالف الخيانة والغدر الشعوبي

أحاديثهم ومنشوراتهم على وسائل التواصل االجتماعي! يا لها من خيبة

ال تقدم وال تؤخر ،والشيء المحزن أن أئمة مساجد كبيرة في دول

الذين يسمون أنفسهم أحفاد العثمانيين” .وسترى يا إبليس ماذا سيفعل

جدوى من ورائها ويمعنون في التفاصيل بشكل يدعو إلى التهكم!

أعوام.

“اإلخوان ولقطاء العرق الذين يسمون أنفسهم الفرس ،والقوقازيون الوثنيون
هذا التحالف الثالثي بمن طعننا من الخلف من العرب .وللحيث بقية.
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الموسم الرياضي

المنصرم شهد تفوق

المدربين الوطنيين لكرة اليد على

نظرائهم األجانب بالفئات العمرية

النصف يستقبل رئيس اتحاد السنوكر

Sports

@albiladpress.com

كافة ،وهذه داللة أن المدرب الوطني

االطـــــــــاع عـــلـــى أنـــشـــطـــة وبــــــرامــــــج االتــــحــــاد

جدير بالثقة وسيحقق األهداف
المنتظرة متى ما تحصل على

الفرصة والبيئة الصحية للعمل.

اللجنة األولمبية

اســتقبل األميــن العــام للجنــة األولمبيــة البحرينيــة محمــد النصــف رئيــس االتحــاد
البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتــس ســعيد اليمانــي ،وذلــك بمكتبــه بمقــر اللجنة
األولمبيــة بحضــور عدد من أعضاء مجلــس إدارة االتحاد والمدير التنفيذي للشــئون

ساحة كرة اليد مليئة

الرياضية باللجنة عبدالجليل أسد.

بالمدربين الوطنيين األكفاء

لقيادة أي فريق لفئة الرجال،

ورحــب النصــف برئيس وأعضــاء االتحاد

ولكن المعضلة هناك من يتغنّى

ومدربيــن وإدارييــن وحــكام وتقديــم

منوّ ًهــا بالجهــود التي يبذلونها في ســبيل

بالمدرب الوطني من باب المجاملة

فقط ،وفي الحقيقة يصرفون

األموال على مدرب أجنبي “يأتي

الثالثاء

ويذهب والمحصلة صفر”!

 4يونيو 2019
غرة شوال 1440

كافــة أشــكال الدعــم للمنتخبــات الوطنية

االرتقاء بمســيرة االتحاد وتحقيق المزيد

واالرتقــاء بالمســابقات المحليــة عبــر

من النجاحات واإلنجازات ،واطلع النصف

إيجــاد مصــادر تمويــل ذاتيــة مــن خــال

علــى البرامــج واألنشــطة التــي يعتــزم

عقــود الرعايــة مــع شــركات ومؤسســات

االتحــاد تنفيذهــا خالل المرحلــة القادمة،

القطــاع الخــاص وتطويــر العمــل المالــي

مؤكــ ًدا حــرص اللجنــة األولمبيــة علــى

والفنــي واإلداري وتطبيق نظام الحكومة

والعمل المؤسســي ،مؤكــ ًدا وقوف اللجنة

مســاندة االتحــاد بما يســهم فــي النهوض

لماذا نعشق
الزمالك

جعفر حبيب الخراز

مــن األنديــة المصريــة رغــم كثرتهم
وتواجدهــم

وأكــد النصــف أهمية العمل وبــذل المزيد

وتطلعاته وفق اإلمكانات المتاحة.

مــن الجهود خالل المرحلة القادمة بهدف

ومــن جانبــه ،أعــرب رئيــس االتحــاد

تطويــر كافــة عناصــر اللعبــة مــن العبيــن

البحرينــي للبليــارد والســنوكر والدارتــس

المســتويين

المحلــي والخارجــي؟ هــذا الســؤال مــن الصعــب أن تجيــب عليه ما لــم تكن قمت
بزيارة إلى هذا النادي ورأيته عن كثب كما سبق لنا وإن زرناه أكثر من مرة.
حبا في جدرانه
ال أريد أن أكشــف عن ســر هذا الحب األزلي لنادي الزمالك ليس ًّ

ومرافقــه الرياضيــة المتعــددة ،بــل الحــب ينبــع لرجالــه الســابقين والالحقيــن
عشاقهم من المحيط إلى الخليج العربي.
فريــق الكــرة األول فــي نــادي الزمالــك وقبــل هــذه اللحظــات صعــد إلــى المبــاراة
بالء حســنًا على ملعب
ً
النهائيــة لبطولــة الكونفيدراليــة اإلفريقية وأبلى الالعبين
المنافس القوي وخرجوا بالتعادل دون أهداف لكنهم أضاعوا هدفين في متناول
أرجل المهاجمين لكن االســتعجال حال دون كســب غير النتيجة الســلبية ،وكانت
اإليجابية قد تحققت في القاهرة بهدف دون رد للمهاجم محمود كهربا.

بــن حمــد الرمضانية الخامســة لأللعاب

الرياضية “ناصــر  ”12درعً ا تذكاريًّ ا إلى

ناصــر بــن حمــد لأللعــاب الرياضيــة

عائلة المرحوم سلمان الحايكي المحرر
وافتــه المنية أثنــاء الدورة ،وذلك نظرًا

تعتبــر الملحق الرياضــي بجريدة أخبار
ً
أساســيا للجنــة فــي
شــريكا
الخليــج
ًّ

نجاح الدورة ،وذلك من خالل التغطية

لجهــوده البارزة في تغطية الدورة منذ

الواســعة التــي حظيــت بها الــدورة من

انطالقتها حتى الدورة رقم (.)12

قبــل الملحــق الرياضــي بجريــدة أخبار

وزارت اللجنــة المنظمة للدورة متمثلة

الخليــج األمــر الذي ســاهم فــي وصول

برئيــس البطولة علي الماجد والمنســق

رسالة وقيم وأهداف الدورة للجميع.

العــام للــدورة محمد طــوق مقر جريدة

وأعــرب الماجــد عــن الــدور الكبيــر

والمنتخــب األول ثــم الشــباب وزرع المهارات الفرديــة لالعبين وحصد الكثير من

وأســس الكرة الحديثة على مســتوى األندية
المدرب حمادة الشــرقاوي الذي بنى ّ

تعالى الصحفي سلمان الحايكي والذي

الثمرات وصنع العديد من األسماء الالمعة.

يعتبــر من الصحفيين المخضرمين في

كذلك المرحوم أحمد رفعت وطويل العمر المدرب محمود أبو رجيلة وعدد كبير

الصحافــة البحرينيــة مشــي ًدا بمناقــب

من الالعبين المصريين شاركوا مع األندية المحلية ،وهذا على مستوى الكرة ،أما

الفقيــد الغالي وحرصــه الموصول على

على غير هذا المستوى فالثقافة واإلبداع الفني سمة من سمات الشعب المصري

دعــم الرياضــة البحرينيــة وخاصــة

عامة ونادي الزمالك خاصة ولذلك نحن تأثرنا برجال الزمالك وعلى هذا األساس

دورة ناصــر بن حمــد لأللعاب الرياضية

نعشق قميص الزمالك وشعاره وال يمكن أن ينافس حبه الرياضي أي نادٍ آخر.

والتي ساهم من خالل جهده الصحفي

أخيرًا تحية حب لكل زملكاوي في هذا الشهر الفضيل.

اختبارات بدنية محلية لحكامنا الواعدين

اللجنة المنظمة تقدم درعً ا تذكاريًّا وفاء للمرحوم

فــي نجاحهــا ووصولهــا لألهــداف التي

تعالــي الصحفــي األســتاذ ســلمان
الحايكــي والــذي يعتبر مــن الصحفيين

الرياضــي علــى تغطيتهــم المتميــز

وجدت من أجلها.

لفعاليات الدورة منحها مساحة واسعة

والتقــى الماجــد وطــوق بالمحــرر

فــي صفحــات الجريــدة باإلضافــة إلــى

الرياضــي بصحيفــة أخبــار الخليــج

حــرص القائمين على الملحق الرياضي

جميــل ســرحان ،ونقال تقديــر وتحيات

بعمــل مــادة إعالميــة متكاملــة تتضمن

اللجنة المنظمة للدورة برئاسة الرئيس

آراء ولقــاءات مــع اإلدارييــن والفنييــن

التنفيــذي للجنــة المنظمــة توفيــق

حــول الــدورة والتــي اســتفادة منهــا

الصالحــي لكافــة العاملين فــي الملحق

اللجنــة المنظمــة فــي تطبيــق عــدد من

المخضرمين فــي الصحافة البحرينية،
مشــي ًدا بمناقب الفقيــد الغالي وحرصه

الموصول على دعم الرياضة البحرينية
وخاصــة دورة ناصــر بــن حمــد لأللعاب
الرياضيــة والتــي ســاهم مــن خــال
جهــده الصحفي فــي نجاحها ووصولها
لألهداف التي وجدت من أجلها.

دانييــا رايــف تخطــف فــو ًزا ثمي ًنــا فــي الرمــق األخيــر

اتحاد الكرة

المكتب اإلعالمي

أجــرى الحــكام الواعــدون (أحمــد خليــل،

استطاع فريق البحرين للتحمل  13أن يخطف
ً
محققا انتصــارات مهمة
األضــواء فــي أوروبــا،

محليــة للياقــة البدنيــة ،والتــي أقيمــت

فــي سويســرا ،وألمانيــا وهولندا وجــاء انتصار

أحمــد الغريــب ومحمــد خالــد) ،اختبــارات

الفريــق فــي ســباق سويســرا للرجــل الحديدي

علــى المالعــب الخارجيــة التابــع لالتحــاد

 70.3على يد دانييال رايف التي استطاعت أن

البحريني لكرة القدم.

تخطــف الفــوز فــي الرمق األخير بزمــن وقدره

وأقيمــت االختبــارات البدنيــة بإشــراف

 ،4:08:24متفوقــة بزمــن وقــدره ثمــان دقائــق

قســم شــؤون الحــكام باالتحــاد ومتابعــة

عن أقرب منافساتها.

رئيس لجنة الحكام خليفة الدوسري ،في

فــي األثنــاء ،لــم يظهر زميلها فــي الفريق جان

حيــن تولــى التدريــب المدربــان المحليان
خالد خليل وإبراهيم سبت.

فرودينــو أي عالمــات هبوط بالمســتوى خالل

جانب من التدريبات

وجــاءت االختبــارات للحــكام الثالثــة

جانــب االتحاد اآلســيوي لكرة القدم ،فيما

(كوااللمبــور) تابعــة لبرنامــج أكاديميــة

الحكم محمــد خالد ضمن البرنامج الثاني

الحكام اآلسيوية.

الــذي شــمل قائمــة جديــدة مــن الحــكام

ومــن المؤمــل أن يشــارك الحكمــان أحمــد

بحسب ترشيحات االتحادات األعضاء.

خليــل وأحمــد الغريــب فــي ورشــة عمــل

ويعد الحكمان أحمد خليل وأحمد الغريب

وتأتــي االختبــارات للتأكــد مــن الجاهزيــة

خــال الثلــث األخيــر مــن شــهر يونيــو

البدنيــة للحكام طــوال العام ،خصوصا مع

الجــاري بماليزيــا ،علــى أن يشــارك الحكــم

مشــاركين ضمــن البرنامــج األول الذي تم

مشــاركتهم فــي ورش عمــل مختلفة تقام

محمد خالد في ورشــة عمل أخرى ستقام

تدشــينه فــي األكاديميــة المســتحدثة من

علــى مــدار الســنة فــي العاصمــة الماليزية

بشهر يوليو المقبل.

ظهــوره األول فــي بطولــة كريشــجاو للرجــل
الحديدي بنصف المســافة بألمانيا ،حيث حقق
ًّ
مستحقا بفارق  12دقيقة.
انتصارًا
مــن جهتــه ،اســتطاع أليســتير براونلــي أن

يضيــف انتصارًا جديــ ًدا على الفوز الذي حققه
فــي بطولة العالــم في كالياري قبل أســبوعين،
حيــث حقــق لقبه األوروبــي الرابع في سلســلة
بطــوالت االتحــاد األوروبــي للترايثلــون
بانتصــاره فــي بطولة هولنــدا للترايثلون وقال

األولمبي يخسر من المكسيك بثنائية
اتحاد الكرة

خســر منتخبنــا األولمبــي أمــام نظيــره المكســيكي بهدفيــن دون مقابــل ،فــي المبــاراة التــي
جمعتهمــا ،أمــس ،علــى ملعــب  stade de latrreبفرنســا ،ضمــن منافســات الجولــة األولــى
للمجموعــة الثالثــة لبطولــة تولــون الدوليــة الوديــة المقامة حاليا بفرنســا وتســتمر حتى 15
يونيو الجاري.
وانتهــى الشــوط األول مــن المبــاراة بتقــدم

وتحســن أداء أولمبينــا بعــد الهدفيــن محاوال

المكسيك بهدفين دون مقابل ،فيما لم يشهد

التقليــص فــي عدد من الفــرص أبرزها ألحمد

الشوط الثاني أي أهداف.

صالــح الــذي جاءت كرتــه فــي العارضة دون

واســتقبل منتخبنا األولمبي هدفين مبكرين،

أن تجد موقعا في الشباك.

إذ جــاء األول فــي الدقيقــة الخامســة ،فيمــا

وبــدأ مــدرب منتخبنــا األولمبــي ،التونســي

جاء الثاني في الدقيقة التاسعة.

ســمير شــمام ،المبــاراة أمس بتشــكيلة ضمت
الحــارس يوســف حبيــب ،والالعبين:ســالم

في افتتاح
مبارياته ببطولة
تولون الدولية
الودية

الــذي قــام بــه المغفــور لــه بــإذن هللا

“البحرين للتحمل” يخطف األضواء في أوروبا

شملت المشــاركين في برنامج أكاديمية الحكام اآلسيوية

األكاديمية.

فــي الوقت ذاته بمتابعــة واهتمام األمين

األصعدة والمستويات.

قدمــت اللجنــة المنظمــة لــدورة ناصــر

الكبير الذي قام به المغفور له بإذن هللا

علــى طلــب المســؤولين المشــرفين علــى

تقدمه من دعم ومساندة لالتحاد ،مشي ًدا

ورفــع اســم مملكــة البحريــن علــى كافــة

األفكار التطويرية.

رجــال الزمالــك مــن مدربين ســابقين جــاؤوا إلــى البحرين منذ مجــيء المرحوم

لكــرة القــدم ،إذ أقيمــت االختبــارات بنــاء

الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفــة على ما

للعمــل مــن أجل توســيع رقعــة اإلنجازات

وبيــن الماجد أن اللجنة المنظمة لدورة
ّ

أخبــار الخليــج وقدمــا درعً ــا تذكاريًّ ــا
وفاء واعتزا ًزا بالدور
ً
للمحلق الرياضي

أكاديمية الحكام التابعة لالتحاد اآلسيوي

للجنــة األولمبيــة البحرينية برئاســة ســمو

مجلــس إدارة االتحــاد وكافــة منتســبيه

الرياضــي بجريــدة أخبــار الخليج الذي

والصاعديــن والقادميــن على طريــق رجال الماضي الذين زرعوا الحب في قلوب

الواعديــن؛ كونهــم مشــاركين فــي برنامج

ســعيد اليمانــي عــن بالــغ شــكره وتقديــره

ّ
يحفز
العام محمد حســن النصف وهو ما

اإلشـــادة بعطـــاء المرحـــوم ســـلمان الحايكـــي

لمــاذا نحــب الزمالــك دون غيــره
علــى

بلعبة السنوكر والبليارد والدارتس.

األولمبية بجانب االتحاد لتحقيق أهدافه

النصف أثناء استقبال رئيس اتحاد السنوكر والبليارد والدارتس

عــادل ،حســين الخيــاط ،أحمد بوغمار ،ســيد
محمــد أمين ،محمد الحردان ،جاســم خليف،
أحمــد صالــح ،محمــد مرهــون ،عبدالرحمــن
األحمدي وسيد إبراهيم علوي.
وفــي الشــوط الثاني ،شــارك أحمد الشــروقي

من اللقاء

وعباس العصفور وعدنان فواز وحسن مدن،

وكانــت مباريــات المجموعــة افتتحــت بلقاء

مــكان ســيد إبراهيــم علــوي وجاســم خليــف

جمــع منتخبــي إيرلنــدا والصيــن ،إذ فــازت

وأحمد صالح ومحمد الحردان.

إيرلندا بنتيجة (.)4-1

أدار المبــاراة الحكــم األذربيجانــي،aghayev

وســيخوض المنتخب األولمبــي لقاءه الثاني

وعاونــه مواطنــاه zeylanovو ،amirali

فــي البطولة يــوم الخميس المقبل الموافق 6

والحكم الرابع  vautrotمن فرنسا.

يونيو الجاري ،وذلك أمام منتخب الصين.

دانييال رايف

بعد الســباق“ :أنا سعيد لفوزي بلقبي األوروبي

غوميــز ،فينشــنت لويــس وفيكــي هوالند .في
أثنــاء ذلــك ،سيشــارك ً
كل مــن بيــن كانوتيــه

مــرة أخــرى للتســابق شــكرًا لــكل مــن دعمنــي

وأشــليغ جينتيــل فــي ســباق “إســكيب فــروم

وسأشــارك األســبوع القادم في سباق ليدز في

ألكاتــراز” للترايثلــون المميزوســيكون هــذا

موطني ،وحان الوقت ألستعد لذلك”.

الســباق هــو األول لجنتيلــي بعــد فوزهــا بلقب

وسيشــارك لجانبــه فــي ليــدز كال مــن خافييــر

هذا السباق في عام .2015

الرابــع لقــد تطلــب األمــر عنــاءً كثيــرًا للعــودة

اعتماد قائمة منتخب السباحة لبطولة العالم
اتحاد السباحة

التعاقد مع
المدربة
اإليطالية
فيوريال
ماراي

عقــد مســاء أمــس األول اجتمــاع العمــل الثانــي لالتحــاد البحرينــي للســباحة بيــن عــدد مــن
أعضاء مجلس اإلدارة.
وتــم خــال االجتمــاع الموافقــة علــى صرف

عضــو مجلــس اإلدارة أمين الســر العام أحمد

حوافز تشــجيعية شــهرية ألفضل الســباحين

عبدالغفــار فــي اجتماعات كونغــرس االتحاد
الدولــي للســباحة والمزمع انعقــاده في كوريا

وانضباطيا.
فنيا
ًّ
ًّ

كمــا تــم اإلعالن عن قائمــة المنتخب الوطني

الجنوبية على هامش بطولة العالم للسباحة.

للســباحة المشــارك في بطولة العالم للسباحة

وتعاقــد االتحــاد مــع المدربــة اإليطاليــة

فــي كوريــا الجنوبيــة ،حيــث ضمــت القائمــة

فيوريــا مــاراي ،حيث ســتتم مباشــرة عملها

الالعبين :عبدهللا عيســى ،عمر عبدهللا وآالء

كمعلمــة لتدريب الســيدات باإلضافــة لبرامج

عــادل بــن رجــب .واعتمــد االتحــاد مشــاركة

تعليم السباحة للصغار.
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النصف شهد مراسم القرعة
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 2019الثالثاء
غرة شوال 1440

علي بن محمد متحدثًا خالل حفل القرعة

منتخبنا مع الصين والمغرب وبورتوريكو بالمجموعة ()A

قــــــرعــــــة بـــــطـــــولـــــة الـــــعـــــالـــــم لـــــلـــــكـــــرة الــــــطــــــائــــــرة تـــــحـــــت 21
حسن علي
سحبت مساء أمس األول األحد قرعة منافسات بطولة العالم تحت  21عام للكرة الطائرة
التــي تحتضنهــا مملكــة البحرين من  18لغاية  27يوليو المقبل بمشــاركة  16منتخ ًبا ،وذلك
بفنــدق “جلــف كــورت” برعايــة الشــيخ علــي بن محمــد آل خليفة رئيــس االتحــاد البحريني

للكرة الطائرة ،رئيس اللجنة المنظمة العليا ،وبحضور األمين العام للجنة األولمبية محمد
حســن النصــف وبإشــراف ممثــل االتحاد الدولــي للكرة الطائرة ( )FIVBســعيد دارخشــنده

األحمر يختار
مواجهة بورتوريكو
في االفتتاح

وأعضاء مجلس إدارة االتحاد البحريني ورؤســاء وأعضاء اللجان العاملة باإلضافة إلى
تواجد منتخب الشباب المشارك في البطولة ومنتخب الناشئين.
وأســفرت القرعــة عــن وقــوع منتخبنــا فــي

مواجهتها تباعً ا ،فيما سيلتقي في المواجهة

المجموعــة ( )Aالتــي تضــم كال مــن الصيــن،

الثانيــة أمام المنتخب المغربي الشــقيق يوم

ضمــت

الجمعــة  19يوليــو ،وفــي المواجهــة الثالثــة

والمغــرب،

وبورتوريكــو،

فيمــا

المجموعــة ( )Bكال مــن كوبــا ،األرجنتيــن،

يلتقي أمام الصين يوم السبت  20يوليو.

مصر ،كوريا ،والمجموعة ( )Cروســيا ،إيران،

وكانت مراســم ســحب القرعة بــدأت بعزف

التشــيك ،تونــس ،وأخيــرًا المجموعــة ()D

الســام الملكــي تبعهــا كلمــة لرئيــس االتحاد

بولندا حامل اللقب ،البرازيل ،كندا ،إيطاليا.

الشــيخ علــي بــن محمــد آل خليفــة رحــب

وأشــرف على ســحب القرعــة ممثل االتحاد

فيهــا بالحضــور ،معربًــا عــن ســعادته الكبيرة

الدولــي ســعيد دارخشــنده ،حيــث جــرى

باســتضافة مملكة البحريــن لفعاليات بطولة

الســحب علــى المجموعــة والمنتخــب مــع

العالــم تحــت  21وهو ما يعكــس دعم جاللة

مراعــاة عــدم وقــوع أكثــر مــن منتخبين من

الملــك حفظــه هللا ورعــاه وتشــجيع جاللتــه

قــارة واحــدة فــي مجموعــة واحــدة ،فيمــا

للرياضــة والرياضييــن كمــا أن اســتضافة

قــام بعملية الســحب قائــدا منتخبنا الوطني

البطولــة تتوافــق مــع رؤيــة ســمو الشــيخ

األول السابقان مجيد ضيف ومحمد الشيخ،

ناصــر بن حمد آل خليفــة ممثل جاللة الملك

فــي مبادرة رائعة من االتحــاد تقديرًا لعطاء

لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب ،رئيــس

ومشوار الالعبين.

المجلــس األعلى للشــباب والرياضــة ،في أن

نسبيا لمنتخبنا
وتعد نتيجة القرعة متوازنة
ًّ

تكون المملكة عاصمة للرياضة في المنطقة،

الوطنــي في ظل تقــارب المســتويات الفنية

مؤكــ ًدا حــرص اتحــاد الكــرة الطائــرة علــى

بيــن منتخبــات المجموعــة ( ،)Aوبحســب

تنفيــذ تلــك الرؤيــة لتعزيــز مكانــة البحريــن

نظــام البطولــة يتأهــل األول والثاني من كل

كوجهة الستضافة كبرى البطوالت العالمية.

ً
ووفقــا لجــدول المنافســات فــإن الجهــاز

بالشــكر الجزيــل لرئيــس االتحــاد الدولــي

الفنــي لمنتخبنــا بقيــادة المــدرب الوطنــي

البرازيلــي “آري جراســا” علــى منــح البحرين

يوســف خليفــة اختــار مواجهــة بورتوريكــو

شــرف اســتضافة البطولــة ،وهــو مــا يعكــس

فــي المبــاراة االفتتاحيــة بــدور المجموعات

الثقــة بقــدرات المملكة وشــبابها على كســب

التي ســتقام يوم الخميس  18يوليو ألحقية

التحــدي وإخــراج البطولــة بأفضــل صــورة،

البلــد المســتضيف باختيــار الفــرق التــي يود

معربًــا عــن شــكره لكل من ســاهم في تنظيم

مجموعة لدور الثمانية.

كمــا تقــ ّدم الشــيخ علي بن محمــد آل خليفة

النصف يشهد
مراسم سحب
القرعة
البطوالت السابقة.

ممثل االتحاد الدولي وأعضاء االتحاد وأمين عام اللجنة األولمبية

كمــا أعــرب عن شــكره وتقديــره للدعم الذي
يحظــى بــه االتحــاد مــن اللجنــة األولمبيــة
البحرينية برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد
آل خليفــة ومتابعــة واهتمــام األميــن العــام
محمــد حســن النصف مثمنا جهــود األولمبية
في دعم االتحاد الستضافة الحدث العالمي،
وشــكر جميــع الشــركات الراعيــة ووســائل
اإلعالم مهنئا الجميع بعيد الفطر المبارك.
عقــب ذلــك ،ألقــى األميــن العــام للجنــة
األولمبيــة محمــد حســن النصــف كلمــة
قصيــرة رحــب فيهــا بالحضور وشــكر اتحاد
الكــرة الطائــرة علــى الدعــوة ،معربًــا عــن
ثقتــه بنجــاح البحرين في اســتضافة بطولة
خصوصــا وأنهــا ليســت المــرة األولــى
ً
العالــم
التــي تســتضيف فيها مثل هــذا الحدث على

مســتوى اللعبة ،مؤك ًدا دعــم ووقوف اللجنة
ً
تنفيذا
األولمبية لالتحاد إلنجاح االستضافة

من مراسم سحب القرعة

لتوجيهــات ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل
خليفــة وســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل
متمنيــا التوفيــق والنجــاح لجميــع
خليفــة،
ًّ

المنتخبــات المشــاركة مقــدرًا دور وســائل

متمنيــا لمملكــة
قدومــه إلــى ارض المملكــة،
ًّ

اإلعالم في إبراز الحدث.

فيهــا االتحــاد البحرينــي للكــرة الطائرة على

بعــد ذلــك ،ألقى ممثل االتحاد الدولي ســعيد

الجهــود التــي قــام بهــا الحتضــان مراســم

البحريــن نجــاح االســتضافة كمــا تمنــى

دارخشنده كلمة رحب فيها بالحضور وشكر

القرعــة وتوفيــر كافــة التســهيالت لــه منــذ

التوفيق لجميع المنتخبات المشاركة.

المغرب تستضيف البطولة العربية ألندية السلة
محمد الدرازي

الرفاع مرشح للمشاركة
في البطولة
لحصوله على كأس
خليفة بن سلمان

أعلن االتحاد العربي لكرة السلة ،برئاسة إسماعيل القرقاوي ،موعد انطالق البطولة العربية لألندية والمقرر إقامتها العام الجاري
بالمغرب .وحدد االتحاد العربي إقامة البطولة العربية لألندية في الفترة من  21إلى  31أكتوبر المقبل ،وستقام باستضافة نادي
جمعية سال المغربي.
ووافــق االتحــاد العربــي لكــرة الســلة علــى

األبطال إلى االتحاد البحريني لكرة السلة.

خليفة بن ســلمان ،ونيله الميدالية الفضية

طلــب المغرب اســتضافة البطولــة العربية

وأرســل االتحــاد العربــي المســؤول عــن

والمركز الثاني في دوري زين للرجال.

لألندية البطلة ذكورا وإناثا.

إقامــة وتنظيــم البطــوالت العربيــة خطابــا

وكانــت آخــر مشــاركة لألنديــة البحرينيــة

وتوصلــت الجامعة الملكيــة المغربية لكرة

إلــى اتحــاد الســلة يفيــد بترشــيحه فريقــا

فــي البطولــة بالعــام  2017بمشــاركة

الســلة بالموافقــة الرســمية مــن االتحــاد

واحــدا لتمثيــل البحريــن فــي االســتحقاق

فريــق المحــرق فــي النســخة الثالثيــن من

العربي للعبة لتنظيم هذه البطولة ،المقررة

العربي المقبل.

المنافســات العربيــة التــي اســتضافتها

هذا العام.

ومن المؤمل أن يقوم اتحاد السلة بتوجيه

المغرب.

وســتقام منافســات الرجــال فــي نســختها

الدعوة لفريــق الرفاع؛ كونه يمتلك أحقية

وعــادت أنديتنــا الوطنيــة للمشــاركة فــي

 32بمدينــة ســا ،إذ يســتضيفها فريــق

المشاركة في البطولة لحصوله على بطولة

البطولــة بالعــام  ،2010حينمــا شــارك

الجمعية الســاوية ،فيما يستضيف النادي

كأس خليفة بن سلمان في الموسم.

المحــرق في لقب النســخة  23من البطولة

المكناسي النسخة  21الخاصة بالسيدات.

وكان فريــق الرفــاع قــد فرض نفســه على

التي أقيمت بمدينة اإلسكندرية المصرية،

إلــى ذلك ،وجه االتحاد العربي للعبة دعوة

الســاحة المحليــة بقــوة خــال الموســمين

المشــاركة فــي البطولــة العربيــة لألنديــة

الماضييــن ،بعــد حصولــه علــى لقــب كأس

بيــروت ،وحقــق نتائــج إيجابيــة بحصولــه
على المرتبة الرابعة.
يذكــر أن فريــق ســلة االتحــاد الســكندري
المصري يحمل لقب بلقب البطولة العربية
ألندية السلة والتي أقيمت ببيروت أكتوبر
وســبق للمنامــة أن مثــل الســلة البحرينيــة

وق ّ
دم حينها مســتويات الفتة ،إذ استطاع

فــي النســخة الثانيــة والعشــرين التــي

التأهل إلى الدور الثاني.

أقيمــت منافســاتها فــي العاصمــة اللبنانية

الماضــي ،بعــد الفــوز علــى صاحــب األرض
بنتيجــة  74/70فــي المبــاراة النهائيــة
للبطولة ،محققا اللقب العربي السادس.
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“الماجد” ُيتوج بلقب بطولة الصقر األبيض للصاالت
أمــــســــيــــة جــــمــــاهــــيــــريــــة جـــمـــيـــلـــة بــــصــــالــــة نــــــــــادي الـــــرفـــــاع
أهداف (هاتريك).

اللجنة اإلعالمية

احتضنــت الصالــة الرياضيــة بنــادي الرفــاع
المباراة النهائية لبطولة الصقر األبيض األولى
لكــرة الصاالت بين فريقــي الماجد ومحاربين
الواحــة وذلــك بحضــور ســمو الشــيخ عبدهللا
الفاتــح ومحمــد المناصيــر (راعــي البطولــة)
وضيــوف المبــاراة النهائية مــن نجوم الخليج
الالعبان السعوديان وفريق االتحاد السعودي
سابقا مناف أبوشقير وحمد المنتشري (أفضل
العــب فــي قــارة آســيا لعــام  )2005والعــب
فريق الوحدة اإلماراتي والمنتخب اإلماراتي
حمدان الكمالي ،باإلضافة إلى نجوم البحرين
وهــم الالعــب الدولــي الســابق طــال يوســف
والعبــي المنتخــب الوطني الحالي إســماعيل
عبداللطيــف وعبدالوهــاب علــي الصافــي
وعبدالوهــاب المالود ووليــد الحيام ،وحضور
جماهيــري غفيــر اكتظت به مدرجــات الصالة
الرياضيــة .وقــد تــوج فريــق الماجــد بلقــب
البطولة بعد أن قدم مباراة كبيرة ومميزة من
الجانب الهجومي وتفوق على فريق محاربي
الواحــة بنتيجة  ،13-3وتناوب على تســجيل
أهــداف فريــق الماجــد كل مــن علــي صالــح
وعلــي ناصــر أربعــة أهــداف (ســوبر هاتريــك)
كل منهمــا وهدفيــن لــكل من أحمــد اليعقوبي
وليــث هاشــم وهــدف واحد بواســطة الالعب
الســعودي معــاذ العســيري ،فيما ســجل لفريق
محاربين الواحة الالعب حسين حاجي ثالثة

وبعــد نهايــة المبــاراة تم تتويج فريــق الماجد
بلقــب النســخة األولــى للبطولــة وفريــق
محاربيــن الواحــة كأس المركــز الثانــي ،وتــم
تكريــم حــكام البطولــة ومعلقــي المباريــات،
وحســاب أخبــار الرياضــة البحرينية الشــريك
اإلعالمــي للبطولــة ،كمــا قــدم راعــي البطولــة
محمــد المناصيــر هديــة تذكاريــة لســمو
الشــيخ عبــدهللا الفاتــح ،وقدم رئيــس اللجنة
المنظمــة للبطولة ايــاد الحمري هدية تذكارية
لراعــي البطولة محمــد المناصيــر ،وتم تكريم
ضيــوف المباراة النهائية من الالعبين النجوم
الخليجييــن والبحرينييــن .كمــا تــم تســليم
الجوائــز الفرديــة والتــي كانــت مــن نصيــب
حــارس فريــق الماجد محمد دســاس كأفضل
حــارس ،والعــب فريق الماجد معاذ العســيري
كأفضــل العــب فــي البطولــة ،والعــب فريــق
ً
هدافــا للبطولــة ،والعــب
الماجــد علــي صالــح
فريــق أكاديميــة اســبانيا عمــر عبدالباســط
كأفضل العب صاعد في البطولة ،فيما جائزة
أفضل مدرب فكانت من نصيب مدرب فريق
الماجــد جاســم الجبــن ،وقــد وجــرت مراســم
التتويــج في أجواء تنظيميــة مميزة بإضاءة
جميلــة ومســرح خــاص مــع تحيــة جماهيرية
كبيــرة ،واختتمــت مراســم التتويــج بالصــور
الجماعيــة التذكاريــة والســحب علــى الجوائز
القيمة المخصصة للجماهير.

أخبار الخليج بط ً
ال لكبار “الهملة الكروية”
مركز الهملة

توّ ج فريق أخبار الخليج بقيادة المدرب داوود محمد بطالً لفئة الكبار بدورة مركز
شــباب الهملة لكرة القدم لهذا العام 2019م بعد فوزه بركالت الترجيح على فريق
األيام بقيادة حســن مهدي بعد انتهاء المباراة بالتعادل هدفين لهدفين في وقتها
األصلي.
وأقيمــت المبــاراة النهائيــة لــدورة مركز

أخبــار الخليــج علــي كاظم منعــت فريق

الهملــة لكــرة القــدم لفئــة الكبــار بمبــاراة

األيــام مــن تحقيــق ذلــك معظــم وقــت

جمعت بين فريقي أخبار الخليج بقيادة

المبــاراة رغــم محاوالتــه وضغطــه علــى

المخضــرم داوود محمد ثاني المجموعة

مرمــى أخبــار الخليج ،ليتمكن مايســترو

الثانيــة بالــدور األول واأليــام بقيــادة

الوســط سيدحســين ســيدعطية مــن

حســن مهــدي متصــدر نفــس المجموعــة

تســجيل هــدف جميــل أشــعل المبــاراة

والمرشــح األقوى لبطولــة هذا العام ،في

بيــن الفريقين ،وبدت االحتجاجات على

مبــاراة جميلــة غلــب عليهــا طابــع الحذر

قــرارات الحكــم ،فيمــا عمــد فريــق أخبار

مــن كال الفريقين وتبــادل فيها الهجمات

الخليــج إلــى إحــكام منطقته لتفــادي أي

فــي بدايتهــا ،خاصــة في شــوطها األول،

هــدف فــي الدقائق العشــر األخيرة ،فيما

ً
واضحا تعمد الفريقين إحكام
حيث كان

اضطــر الحكــم لطــرد قائــد وســط أخبــار

منطقــة الدفــاع واالعتماد على الهجمات

الخليج ســيد حســين عطيــة ،مما صعب

المرتــدة ،حيــث كان ألخبــار الخليــج

الوضــع على العبيه الذين استبســلوا من

أفضليــة حيــث تقــ ّدم بهــدف جميــل

أجــل الحفــاظ علــى الفــوز ،،لكــن األيــام

سجله هدافه العائد محمد جميل جعفر،

ســرعان مــا باغــت أخبــار الخليــج بهدف

ليبــدأ األيــام فــي فــرض ســيطرته علــى

جميــل على طريقــة الكبار ومن منتصف

مجريات الشــوط األول وسط استبسال

الملعــب لتســكن الزاويــة التســعين بقدم

دفــاع أخبــار الخليــج بقيــادة ســيدحيدر

هــداف الفريــق ســيدعادل ســيدعطية،

سيدشــبر ،لكــن األيــام وبفضــل براعــة

لتأخــذ المبــاراة طابــع الحــذر فــي

مهاجمــه حســن فتــاح الــذي أودع الكــرة

ً
واضحــا ســعي
دقائقهــا األخيــرة ،وبــدا

بضربــة رأس جميلــة ســكنت المرمــى

الفريقيــن لالحتــكام لضربــات الجــزاء،

وســط غفلة مــن مدافعي أخبــار الخليج

لتنتهــي المبــاراة بالتعــادل اإليجابــي

لينتهــي هذا الشــوط بالتعــادل اإليجابي

ويلجــأ الفريقــان لضربــات الجــزاء حيث

وفــي الشــوط الثانــي قــ ّدم الفريقــان

الحــارس علــي كاظــم حالــت دون ذلــك،

هدف لهدف.

ً
واضحــا تقــ ّدم األيــام ،لكــن براعــة
بــدا

مستوً ى جي ًدا أمتع الجمهور الكبير الذي

ليختمهــا المبــدع جميــل جعفــر بتســديد

حضــر المبــاراة ،حيــث تبــادل الفريقــان

الركلــة األخيــرة التي رجحــت كفة أخبار

الســيطرة على مجريات الشــوط وتبادال

الخليــج ،حيــث أكــد أخبــار الخليــج أنــه

الهجمــات ،وغلــب هــذا الشــوط الشــد

فريق بطوالت وقادم بقوة ليحقق الفوز

العصبــي مــن كال الفريقيــن وكادت

مثبتًــا جدارتــه بالفوز حيــث فاجأ العبي

المبــاراة تفلــت مــن زمــام حكمهــا ،،فيمــا

فريــق األيــام الذيــن كانــوا يتوقعــون

كان األيــام يحاول التقدم للظفر بنتيجة

فوزهــم بالمبــاراة ،لتنتهــي المبــاراة بفوز

المبــاراة وإحــكام ســيطرة دفاعــه ،فيمــا

أخبــار الخليج ،ويتــوج بطال لكبار الهملة

استمر ضغط فريق األيام لتحقيق هدف

الكرويــة واأليــام وصيفــا للبطــل لهــذا

الفــوز ،لكــن استبســال وبراعــة حــارس

العام.

» »وقام رئيس مركز الهملة محمد خليل وبحضور النائب عبدالله الدوسري

والعضو البلدي محمد سعد الدوسري ،ورئيس مركز شباب الجسرة مسعود
ال لفئة الكبار
العميري ،وإداريين نادي الهملة سابقً ا بتتويج أخبار الخليج بط ً

مقدما كأس البطولة وجائزة المركز األول النقدية للفريق البطل وكذلك جوائز

المركز الثاني لكبار األيام .صرح بذلك إبراهيم عبدالله أمين السر ورئيس

العالقات العامة بالمركز.
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مكافأة كلوب

يعتــزم نــادي ليفربــول اإلنجليزي مكافأة المدير الفني للفريق األلماني يورجن كلوب عقب قيادته
للريدز لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا.
وذكــرت صحيفــة “ليفربــول إيكــو” أن ليفربــول

كلــوب في الهــواء عقــب المباراة ،فهــم يعترفون

يأمل في تجديد عقد كلوب؛ لضمان استمراره مع

بمــا يعرفــه جميــع مشــجعي ليفربــول ،وهــو أنــه

الفريــق لما بعد  ،2022مشــيرة إلى أن المجموعة

شــخص محبوب من جانب جميع الذين يقدرون

المالكــة للنــادي اإلنجليــزي ،تحرص علــى مكافأة

كــرة القــدم ،إنه مــدرب رائع وبخــاف ذلك ،رجل

األلمانــي بعــد نجاحه في دوري األبطال .ونوهت

متواضــع” .وختــم“ :لقــد مددنا عقــده بالفعل مرة

إلــى أن كلــوب يتبقــى فــي عقــده  3ســنوات مــع

مــن قبــل ،وكل ما يمكننــي قوله هو إنه من المهم

ليفربــول ،ويحصــل علــى نحــو  7مالييــن يــورو

أن يبقى هنا لفترة طويلة كما يحب ،نحن نعتقد

فــي الموســم الواحد ،إال أن مــاك النادي يرغبون

أنه ملتزم بليفربول” .وتوج ليفربول بلقب دوري

فــي اســتمراره لفتــرة أطــول والحفــاظ على قوة

األبطال للمرة السادســة في تاريخه واألولى منذ

الريــدز .وبحســب الصحيفــة ،قــال تــوم ويرنــر،

 14عامــا عقــب الفوز على توتنهام هوتســبير في

رئيــس ليفربــول“ :عندمــا ألقى الالعبــون يورجن

المباراة النهائية بنتيجة (.)2-0

دوري األمــم

االتحاد األوروبي يستعين بحكم الفيديو
وكاالت

وكاالت

قــال االتحــاد األوروبــي لكــرة القــدم إنــه

النظام في النهاية القرارات الصحيحة“.

سيســتعين بتقنيــة حكــم الفيديــو المســاعد

واالنتقــاد الرئيــس الــذي يوجــه لهــذا النظــام

تســتعد البرتغال الســتضافة المربع الذهبي للنســخة األولى من دوري األمم األوروبية اعتبارا من يوم غد

فــي نهائيــات دوري األمــم فــي البرتغــال هذا

هو الوقت الذي يســتغرقه لمراجعة القرارات

األســبوع .واســتخدمت هــذه التقنيــة فــي

التحكيميــة إضافــة إلــى أن الجماهيــر

كأس العالــم  2018فــي روســيا وفــي أدوار

الموجــودة فــي الملعــب ال تــدري مــا يــدور

خــروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا هذا

حولها بينما يراجع الحكم إعادة الفيديو على

الموســم .وســيتم االســتعانة بها فــي الدوري

جانبــي الملعــب .وقــال رونالد كومــان مدرب

اإلنجليزي الممتاز اعتبارا من الموسم المقبل.

هولندا إن هذا النظام لديه مساحة للتحسن.

وأطلــع االتحــاد القــاري مدربــي منتخبــات

وأوضح ”يســاعد حكم الفيديو المســاعد في

البرتغــال وإنجلتــرا وسويســرا وهولنــدا على

اتخــاذ قــرارات أكثر عدالــة وتصحيح معظم

كيفيــة اســتخدام هــذه التقنيــة فــي أبريــل

األخطاء ،وهو بالطبع أمر طيب“.

الماضــي ،ورحــب جاريث ســاوثجيت مدرب

وتابــع ”لكننــا نعــرف جميعــا أن الجــدل لــن

إنجلترا باستخدامها.

يتوقــف؛ ألن النــاس تفســر القــرارات بأكثــر

وقــال ســاوثجيت ”ال يوجــد نظــام يعمــل

مــن طريقــة .أؤيــد اســتخدام هــذه التقنيــة

بنسبة مئة في المئة ،لكنه نجح في تصحيح

لتصحيــح األخطاء الكبيــرة والواضحة فقط

أخطــاء رئيســة وواضحــة .إجمــاال اتخذ هذا

بدال من مراجعة كل خطأ محتمل“.

األربعــاء ،وهــي بهالــة مختلفــة تماما عما كان عليه الوضع عندما اســتضافت البطولة الكبرى األخيرة على
أرضها ،نهائيات كأس أوروبا .2004
تلتقــي البرتغــال األربعــاء مــع سويســرا فــي المبــاراة

العالمي الثاني.

األولــى من الدور نصــف النهائي للبطولة القارية التي

وتدين البرتغال بالتخلص من هذه العقدة إلى مدربها

اســتحدثت؛ مــن أجــل أن تحــل بــدال مــن المباريــات

فرنانــدو ســانتوس الــذي رأى أنــه “خــال األعــوام

الوديــة ،وفــي صفوفهــا العــب متــوج بلقــب أفضــل

العشــرين األخيــرة ،شــاركت البرتغــال علــى الــدوام

العــب فــي العالم خمــس مــرات وبلقــب دوري أبطال

فــي البطــوالت الدولية ،ومنــذ أن توليت المهمة العام

أوروبا خمس مرات أيضا بشخص قائدها كريستيانو

 2014وصلنــا إلــى األدوار النهائيــة لهــذه البطــوالت.

رونالدو.

هــذا األمر يقول الكثير عن قيمة الالعبين والمدربين

كان العــب يوفنتوس اإليطالي الحالي وريال مدريد

البرتغاليين ،لكن أيضا عن العمل الذي قام به االتحاد

اإلســباني السابق شــابا يافعا عندما استضافت بالده

(البرتغالي لكرة القدم)”.

نهائيــات كأس أوروبــا  2004التــي وصلــت فيهــا الــى

مــن البديهــي أن وجــود نجــم عالمــي مثــل رونالــدو

المباراة النهائية قبل أن تسقط في المتر األخير أمام

تســبب بتغييــر عقليــة كــرة القــدم البرتغاليــة التي لم

اليونــان ،مفرطــة بفرصة إحرازهــا اللقب األول لها إن

تعــد تخفي طموحاتهــا ،وإلى جانب الكــرات الذهبية

كان على الصعيد القاري أو العالمي.

الخمــس التــي نالهــا “ســي آر  ،”7شــهدت البرتغــال

لكــن البرتغالييــن تخلصوا أخيرا مــن عقدة البطوالت

والدة أفضــل العبيــن فــي العالــم فــي كــرة الصــاالت

الكبــرى بتتويجهــم أبطــاال للقارة العجــوز العام 2016

(ريكاردينو) وفي كرة القدم الشاطئية (مادير).

بفوزهم في نهائي كأس أوروبا على فرنســا المضيفة

وبعــد أن تأهلــت الــى المربــع الذهبــي بتصدرهــا

التي توجت بعدها بعامين في مونديال روسيا بلقبها

مجموعتها في المســتوى األول أمام إيطاليا وبولندا،

وكاالت

اإليطالي بداية من الموسم الجديد.
ماوريسيو ساري

أن ســاري ســيصبح المــدرب الجديــد

الجميــع فــي ســتامفورد بريــدج باتوا
يعرفــون أن ســاري لــم يعــد ينتمــي
لتشيلســي بعد اآلن ،مؤكــدة أن إدارة
البلــوز بــدأت البحــث عــن المــدرب
الجديــد بالفعــل ،إذ تميــل للتعاقــد مع
فرانــك المبــارد ،ليقــود الفريــق ،وهــو
المرشــح األبرز لتشيلسي .وأوضحت

على مركزها الرابع في مونديال روسيا .2018

الســبت الماضــي .وجــرى لــف نعــش الالعــب

ســبورت” اإليطاليــة أمــس اإلثنيــن

يــورو كراتــب ســنوي .ولفتــت إلى أن

بيــن هولندا المتجــددة وإنجلترا الطامحــة إلى البناء

أنطونيو رييس ،الذي توفي في حادث سير،

وذكــرت صحيفــة “كوريــري ديللــو

المــدرب اإليطالــي علــى  6مالييــن

األوروبيــة األحد بمواجهــة الفائز من مباراة الخميس

حاشــدة لالعب كرة القدم اإلسباني خوسيه

المهمــة الفنيــة لنــادي يوفنتــوس

لـــ  3ســنوات مقبلــة ،فيمــا ســيحصل

بفرصــة أن تكــون أول مــن يرفــع كأس دوري األمــم

شــارك اآلالف أمــس اإلثنيــن فــي جنــازة

ماوريســيو ســاري قري ًبــا مــن تولــي

عقــد ســاري مــع يوفنتــوس ســيمتد

“إســتاديو دي دراغاو” في بورتو؛ من أجل أن تحظى

وكاالت

بــات المديــر الفنــي الحالي لتشيلســي

عــن الصفقــة قــد يتــم .وأضافــت أن

تأمــل البرتغــال تخطــي سويســرا األربعــاء علــى

جنـازة حـاشـدة لرييــس

الموعد جديد

ليوفنتــوس ،موضحــة أن اإلعــان

كريستيانو رونالدو

أن رومــان أبراموفيتــش ،رئيــس
تشيلســي ،أعطــى الضــوء األخضــر
لرحيــل ســاري خــال االجتمــاع الذي
عقــد يــوم الجمعــة الماضــي بيــن
جرانوفســكايا ،مستشــارة النــادي،
وفالي رمضاني ،وكيل أعمال المدرب
اإليطالي ،مشيرًا إلى أن البلوز حافظ

بعلــم نــادي إشــبيلية الذي نشــأ فــي صفوفه،
وأقيم قداس جنازته في كنيسة سانتا ماريا
ببلــدة أوتريــرا ،بمقاطعــة إشــبيلية ،مســقط
رأســه .ونكســت أوتريرا األعــام حدادا على
الالعــب ،وأعلن عمــدة البلدة الحداد يومين.
وتوفــي رييــس الســبت فــي حــادث ســيارة
بمقاطعــة إشــبيلية (إقليــم األندلــس جنوبــي
إسبانيا) عن عمر  35عاما.
» »وتعرض رييس لحادث في صباح

السبت في الساعة  11.40بالتوقيت

علــى كلمتــه بإطــاق ســراح األخيــر

المحلي على طريق سريع ،حيث

عقــب نهائي الدوري األوروبي .وتوج

اشتعلت سيارة العب كرة القدم.

ســاري بلقب الــدوري األوروبي برفقة

ويمتلك رييس ،العب إكستريمادورا

تشيلسي ،عقب فوز كبير على الغريم

بدوري الدرجة الثانية الحالي ،مسيرة

التقليدي آرســنال ،في نهائي البطولة،

في أندية كبيرة إسبانية وأوروبية مثل

بنتيجة .4-1

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وإشبيلية،

وكذلك آرسنال اإلنجليزي.

جانب من جنازة رييس

ووريرز ينتفض
وكاالت

أطلق غولدن ستايت ووريرز سلسلة نهائي دوري كرة السلة األميركي للمحترفين من نقطة الصفر ،وذلك بإدراكه التعادل  1-1بعد
فوزه على تورونتو رابتورز في معقله  109-104في المباراة الثانية من أصل سبع ممكنة.
وبعــد أن خســر أول مبــاراة علــى اإلطــاق

الربــع الثالــث وتقــدم بفــارق  13نقطة 72-

لكــن أندريــه إيغــووداال قــال كلمتــه فــي

تقــام فــي النهائــي خــارج األراضــي

 59قبــل أن يعجــز عــن التســجيل طوال 5

الوقــت القاتــل بتســجيله ثالثيــة الحســم

األميركيــة الخميــس الماضــي بنتيجــة

دقائــق ونصــف ،ما ســمح للمضيف الكندي

للضيــوف فــي آخــر  5,9ثانيــة مــن اللقــاء

 ،109-118تمكــن ووريــرز ،الســاعي إلــى

في العودة من بعيد وتقليص الفارق حتى

الــذي أنهــاه بثمانــي نقــاط فقــط ،فيمــا

إحراز لقب الدوري للمرة الثالثة تواليا في

 4نقــاط  88-92في أوائل الربع األخير إثر

كان كالي طومســون األفضــل مــن ناحيــة

إنجــاز لم يتحقق منذ  2002على يد الجار

ثالثيتين لكايل الوري وداني غرين.

التســجيل فــي صفــوف فريــق المــدرب

لــوس أنجليــس ليكرز ،من انتــزاع أفضلية

ورد الضيــوف بتســجيلهم  14نقطــة ،بينها

ســتيف كيــر بـــ  25نقطــة قبــل أن يتــرك

الملعــب مــن رابتــورز بحســمه المواجهــة

ثالثيتــان علــى التوالــي لالحتياطي كوين

المبــاراة فــي الربــع األخيــر بســبب إصابــة

الثانيــة قبــل االنتقــال الــى ملعبــه “أوراكل

كــوك ،مقابــل  6لرابتــورز مــا ســمح لهــم

عضلية.

أرينــا” لخــوض المباراتين الثالثــة والرابعة

باالبتعــاد  106-94قبــل  5,39دقيقــة علــى

ويعــود ووريــرز إلــى ملعبه وســط شــكوك

ضــد هيوســتن روكتــس فــي نصــف نهائي

متابعات و 9تمريرات حاســمة والعائد من

متابعــة ،وأضــاف الوري  13والكاميرونــي

يومي األربعاء والجمعة.

النهايــة ،لكــن الفــارق أصبــح  5نقــاط فقط

بإمكان مشــاركة طومسون وحتى كيفون

المنطقة الغربية.

اإلصابــة دانيــال كازنــس  11نقطــة مع 10

باســكال سياكام الذي سجل  32نقطة في

وبحضور الرئيس األميركي الســابق باراك

 106-101فــي آخــر  68ثانيــة إثــر ثــاث

لونــي فــي المبــاراة الثالثة بســبب اإلصابة

ورغــم معاناتــه مــن الجفــاف فــي جســمه،

متابعات و 6تمريرات حاسمة.

المبــاراة األولــى 12 ،فقــط مــع  8متابعــات

أوباما في مدرجات ملعب “سكوشيا بنك”،

رميــات حــرة لكواهــي لينارد ،ثــم نقطتين

التــي حرمــت حامــل اللقــب مــن خدمــات

لعــب صانــع األلعــاب ســتيفن كــوري دورا

أمــا مــن ناحيــة تورونتــو الــذي يصــل إلــى

و 5تمريــرات حاســمة ،فيمــا ســاهم صانــع

تخلــف ووريرز بفــارق  12نقطــة في الربع

بعــد ثالثيــة مــن دانــي غريــن فــي آخر 26

نجمــه كيفــن دورانت فــي مبارياته الســبع

حاســما أيضا في فوز فريقه بتســجيله 23

نهائــي الــدوري للمــرة األولى ،فــكان لينارد

األلعــاب االحتياطــي فريــد فانفليــت بـ 17

الثانــي ،ثم ســجل النقاط الـــ 18األولى في

ثانية.

األخيــرة ،وتحديدا منذ المباراة الخامســة

نقطــة ،وأضاف درايموند غرين  17مع 10

األفضــل بتســجيله  34نقطــة مــع 14

نقطة.
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المعدل
% ٩٦.٣
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المعدل%91 :

فيصل حسين
عبداهلل علي

المعدل
% 93.83

علي بشار الدوي

حسن يوسف
عبدالرحمن البلوشي

مدرسة الشيخ عبدهللا بن عيسى الثانوية الصناعية للبنين
تخصص تقنيات حاسوب
مدرسة الرفاع الشرقي الثانوية للبنين
أهدي تفوقي لوطني البحرين وألمي وأبي ومعلماتي.

المعدل التراكمي:
% ٩١.٨٣

فيصل غازي
الغريري

مدرسة الرفاع اإلعدادية للبنين
اإلهــداء :أحمــد هللا تعالــى علــى هــذا التفــوق والنجــاح الــذي أهديه إلى
والدي ووالدتي ،اللذين كان لهما الفضل بعد هللا تعالى في هذا المعدل.

المعدل% 97 :

هالل جمال هالل
مبارك هالل صليبيخ

معلمي الذين كانوا خير عون لي في تحقيق
أهدي هذا النجاح إلى أبي وأمي ،وإلى
َّ

هذا التفوق ،وأتمنى أن أواصل دراســتي في مجال تقنيات الحاســوب؛ نظرا لحبي
لهذا التخصص ،وسأحرص على أن أوظف كل ما تعلمته في خدمة وطني الغالي.

المعدل
% 97.36

زهراء فائز
عبدالمهدي منشد

مدرسة الدراز اإلعدادية للبنات
أهدي تفوقي إلى أمي وأبي وجميع أهلي الداعمين لي في كل مراحلي
الدراسية.

المعدل
% 91.36

نوره يوسف
عيسى بن ناس

التخصص :توحيد مسارات علمي
بإخالص.

المعدل% 98 :

سارة محمد
الصايغ

مدارس المعارف الحديثة
التخصص :هندسة
أهدي تفوقي إلى أمي الغالية ثم والدي على كل الجهود الطيبة والسهر
والتعب.

أهــدي نجاحي وتفوقي لوالدي ووالدتي لمســاندتي وتشــجيعي واألهل
ومدرسي.
جميعا
َّ

المعدل التراكمي:
% 95.1

حسين ميرزا حسن
الحايكي

مدرسة المحرق الثانوية للبنين
التخصص :تجاري االهداء :إلى أمي وأبي

المعدل التراكمي:
% 94.5

طالل فداء حسين
محمود

مدرسة الفاتح الثانوية للبنين

مدرسة المحرق الثانوية للبنين
اإلهــداء :إلــى أمــي وأبــي وخاالتــي والمعلميــن الذيــن يــؤدون عملهــم

مدرسة عراد االبتدائية اإلعدادية للبنين

تخصص :توحيد مسارات  -علمي
مدرسة الخليج العربي اإلعدادية
اإلهداء :أشكر ربي وأهدي نجاحي لوالدي وأهلي

المعدل التراكمي
٪ ٩٤٫٠٩

محمد علي
عبدالحسين طرادة

مدرسة الخليل بن أحمد اإلعدادية للبنين
لمعلمــي الذيــن قاموا
أهــدي تفوقــي ألمــي وأبــي واألهل ،وشــكر خــاص
ّ
بدعمي ومساندتي.

لمعلمي الذيــن قاموا بدعمي
أهــدي تفوقــي ألمــي وأبي واألهل ،وشــكر خــاص
ّ
ومســاندتي طوال هذه الســنوات ،وأشــكر األســتاذ رياض ،محمد ســلمان ،فهد
ّ
مسلم ،رضي الخضر أفضل مدرسين بمدرسة الفاتح الثانوية للبنين.

المعدل التراكمي
97.5 %

الدانة يوسف
أحمد الذوادي

مدرسة الخليج العربي االبتدائية اإلعدادية للبنات
أهدي نجاحي إلى أمي الغالية إيمان البنجاسم ووالدي العزيز ولكل من
كان سب ًبا في تفوقي.
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للتواصل17111509 :

“غرناطة” تعلن عن سفرة للشمال التركي لموظفيها

ســـــابـــــقـــــة فـــــــريـــــــدة مـــــــن نـــــوعـــــهـــــا عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــشـــــركـــــات

فــي ســابقة فريــدة مــن نوعهــا ،أعلنــت مجموعة غرناطــة العقاريــة أنها ســتمنح جميع
الموظفيــن وعوائلهــم ســفرة مدفوعــة التكاليف للشــمال التركي (طرابــزون  -ريزا) في
فتــرة عيــد الفطــر المبارك ،وهي المرة الثانية التي تقررها الشــركة خــال عامين .جاء
اإلعــان خــال الغبقــة الرمضانيــة التــي أقامتهــا غرناطــة فــي فنــدق ســويس بمنطقة
الســيف ،حيــث صــرح مدير التســويق والعالقــات العامة بــأن مجموعــة غرناطة قررت
هــذا العــام أن تعايــد بموظفيهــا بشــكل مختلــف وغير مألوف ،وهي ســابقة لــم تقم بها
أي مؤسســة أو شــركة علــى مســتوى البحريــن ،وهــذه أحد االمتيــازات التــي تنفرد بها
غرناطة عن اآلخرين سواء في القطاع العقاري أو القطاعات األخرى.
مــن جانبه ،قــال نائب المدير العام حســين

وكوبونات مشتريات وجوائز قيمة أخرى.

يوســف إن هــذا القــرار يأتــي بعــد النتائــج

وتخلــل الغبقــة عــرض للبرنامج الســياحي

اإليجابيــة التي تــم تحقيقها خالل النصف

بالتعاون مع شركة الربيع للسفر والسياحة

األول من هذا العام وإيمانا منا بأن موظفينا

( )SPRINGالتــي تــم اختيارهــا بعــد عــدة

شركاء معنا في هذه النجاحات ،وهم أحد

اجتماعــات لما تتمتع به من خبرة وســمعة

األعمــدة التــي تعتمد عليهــا المجموعة في

طيبة.

االرتقاء والتوســع ،مشــيرا أيضا عن إقامة

وفِ ــي كلمــة ألقاهــا محمــد الحمــد الرئيــس

حفل ختامــي في مدينة طرابزون وخالله

التنفيذي لشــركة ( )SPRINGشــكر خاللها

ســيتم تكريــم عدد مــن الموظفيــن بجوائز

غرناطــة علــى اختيارهــم مؤك ًدا اســتعداد

مالية وأطقم ذهب وساعات “رادو” فاخرة

شــركته الكامــل لهــذا الحدث الــذي اعتبره

حالــة فريــدة لــم تقــم بهــا شــركته خــال

غرناطــة تؤســس لعــرف جديد فــي قطاع

ليتناســب مــع حجــم الموظفيــن وعوائلهم

الشــرف أن نكون أول مكتب ســياحي في

ســنوات خبرتــه التــي تمتــد ألكثــر مــن

الســياحة والســفر وأنــه خصــص فريقــا

الــذي تجــاوز  80مســافرا ،مؤكــدا أن هــذه

البحريــن يشــارك في هذا الحــدث الضخم

 10ســنوات فــي هــذا المجــال ،مشــيرا أن

متكامــا إلعــداد البرنامــج الســياحي

الرحلــة ســيتحدث عنهــا الجميــع ،ولنــا

والمميز.
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الحلوى البحرينية ...نجمة البيوت في العيد

أساس تميزها استخدام األدوات التقليدية المعروفة في عملية الصنع
طارق البحار

يقولون ،إنك ال تستطيع أن تكون في أي مجلس من مجالس البحرين ،الشعبية منها والرسمية ،دون أن تجد شكال أو أكثر من أشكال الحلوى البحرينية ،التي ربما
مــن جودتهــا ودقــة صنعتهــا تــدوم ألشــهر عديدة .وما زالت الحلوى البحرينية محتفظة بمكانتها وســط كل أنــواع الحلويات ،وهي من أكثر مــا يقبل عليه المجتمع

سيقدم الفنان البحريني

البحرينــي فــي المناســبات والعيــد ،وهنــاك نوعــان منهــا ،الحلــوى الملكيــة التــي يكثر بهــا الزعفــران والمكســرات الكثيــرة ،والحلوى األميريــة وهي الحلــوى الحمراء

المبدع خالد فؤاد غدا

المتعارف عليها وأكثر ما يطلبه الزبائن ،ويفضل محبو الحلوى أن تكون طازجة وحارة من المصنع عند الشراء والتقديم.

حفال غنائيا كبيرا ضمن

وال غريــب لــن تجــد أول مــا يســألك عنــه

احتفاالت البحرين بعيد

األهــل واألحبــة عنــد قدومــك مــن البحرين

الفطر المبارك مع فرقته

وانتهاء زيارتك وسفرتك لها ،هو “ الصوغة

وذلك في فندق الخليج
وسيقدم اجمل ما غنى.
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“ أو هديــة المســافرين مــن الحلــوى ،وهــل
قمــت بشــراء بعضــا منهــا ليتذوقــوا نكهتها
المميــزة ،ويختبــروا مــن جديــد أنواعهــا
المفضلــة ،ويســتعيدوا ذكرياتهــم القديمــة
عندمــا وفــدوا مــن البحريــن وفــي أيديهــم،
وربمــا فــي أمتعتهــم ،شــتى أنــواع العلــب
والصناديق التي تحوي الحلوى البحرينية،
ُ
وتقــدم كهدايــا تثبــت فــي الذاكــرة لــدى
األصدقاء واألحباب.
ويشــيرون إلــى أنــك ربما لم تــوف حقوقك
كضيف كاملة إذا لم يقدم لك طبق الحلوى،
أو قطعــة منها ـ “الفنــدوس” ـ بجانب القهوة
البحرينيــة المعروفــة الممزوجــة بالهيــل
والزعفــران ،إضافــة إلــى “المتــاي” ،وهــو
نــوع من أنــواع مكســرات التســالي ،خاصة
فــي أيــام فصل الشــتاء .بل ويؤكــدون أنك
ال يمكــن أن تســتمتع بأطايــب الحديــث
والســمر علــى الموائد البحرينيــة “ القدوع “
مــع المقربيــن لــك دون أن تمزجهــا بأطايب
الحلوى في البحرين.

الغوزي ...وجبة العيد المفضلة
عيد الفطر من أهم المناســبات الســعيدة

فــي فجــر األول مــن شــوال “أول أيــام

التــي يحتفــل بهــا النــاس فــي البحريــن

عيــد الفطــر الســعيد “ يتجــه النــاس إلى

وفــي جميــع أقطــار العالــم العربــي

المســجد لتأديــة صــاة العيــد .وفي هذا

واإلســامي ،ويعد فرصــة ذهبية لتبادل

الوقــت تقــوم النســاء بالبدء فــي عملية

الزيــارات واســتقبال األهــل واألقــارب

طبخ الغوزي “وجبة العيد المفضلة” بعد

والجيــران وتقديــم التهانــي لهــم ،كمــا

ان يتــم تجهيــز جميــع متطلبــات الطبخ

أن العيــد يعتبــر مناســبة للقــاء مــن لــم

والذبائــح فــي الليــل وجــرت العــادة ان

نرهم منذ زمن بســبب االنشــغال وضيق

العائالت تتجمع في بيت الجد او الجدة

الوقــت ،وفرصــة للتصالــح وصفــاء

او األخ األكبــر لتنــاول وجبــة الغــداء

األنفــس وإنهــاء العــداوات والخالفــات.

والتي تكون عادة الساعة  10صباحا.

وتعــد الحلــوى البحرينيــة واحــدة مــن أبرز

دخلــت فــي عمليــة التجهيــز والتشــكيل

تقدم بــاردة وساخنة أيضا في المناسبات

وعريقــة تميزهــا عن غيرها مــن قبيل :دهن

المهــن التقليدية التي حافظــت على تراثها

مــن قبيــل األفــران والعجانــات الكهربائيــة،

السعيدة واألف ــراح في كل فصول السنة،

القديــم فــي عمليــة التصنيــع ومراحــل

وذلك بســبب فكرة اإلنتاج الكبير والمعامل

يــضــفــي مــزيــدا مــن اإلث ـ ــارة عــنــد تــذوقــهــا،

“العــدان” البحرينــي وعســل التمــر “الدبــس”
ِّ
و”الص ْلــم” المعــروف باســم ثمــرة اللــوز

تطورها المختلفة ،ولم تشــهد أي شــكل من

المتخصصة في البيع للجمهور.

ويــولــد ل ــدى اآلكــلــون شــعــورا متدفقا من

البحرينية وخشب “السمر” الذي كان يجلب

أشــكال االنقــراض مثلمــا حــدث فــي المهــن

لكــن الذواقة ،ســيما من أهــل الخليج الذين

الحنين لكل ما هو أصيل ،بل والشوق لكل

مــن عمــان للوقــود ويعطــي للحلــوى مذاقــا

التقليدية األخرى.

ســاهموا بحجــم طلبهــم الكبيــر فــي ازدهار

مــا هــو جميل وجــيــد ،سيما إذا مــا قاموا

خاصــا ،عــاوة علــى المكونــات المعروفــة

صحيــح أن بعض األدوات التقنية الحديثة

هــذه الصناعــة فــي المملكــة ،والتــي تعــود

بشرائها من محالتها ـ “الدكاكين” ـ وصناعها

األخــرى مــن هيل وســكر ونشــا ومــاء الورد

ألكثر من قرنين من الزمان ،يستطيعون أن

المعروفين بمدينة المحرق.

يــروا الفرق ،ويجــدوا المميز بين هذا وذاك،

ويرجــع هــذا الشــعور بالحنيــن واإلحســاس

بيــد أن هنــاك أســباب أخــرى تعطــي تلــك

ويتلمسوا خبرة الصانع في التركيب

بالشــوق ربمــا إلــى أنــه ال يوجــد بيــت فــي

النكهــة المتميــزة لحلــوى البحريــن ،ويشــير

الخليــج إال ولــه مــع حلــوى البحريــن مــن

إليهــا الذواقــون باعتبارهــا أســاس تميــز

وه ــن ــاك أن ـ ــواع م ــن الــحــلــوى

“الرهــش ـ حــاوة السمســم المطحــون”

الصانــع البحرينــي الماهــر الــذي مــا زال

الــبــحــريــنــيــة ،تــنــوع نكهاتها

و”الداربيــل ـ الرقــاق الحلــو الملفــوف”

يســتخدم بعض أدواته التقليدية المعروفة

وألــوانــهــا الــزاهــيــة الــحــمــراء

والسمســمية واللقيمــات ـ البقــاوة ـ ذكــرى

في عملية الصنع ،سيما “المرجل” أو القدور

والـ ـ ــخـ ـ ــضـ ـ ــراء وأشـ ــكـ ــالـ ــهـ ــا

عطــرة يريد اســترجاعها ،فضــا بالطبع عما

الــهــنــدســيــة الــمــخــتــلــفــة ،الــتــي

تحتويــه هــذه الحلــوى من مكونــات أصيلة

والمكونات التي يستخدمها.

وزيوت ومكسرات بأنواعها وغير ذلك.

“الطشــوت” النحاســية الكبيــرة والعِ ِ
صــي

الخشبية الطويلة.

“ينانوة جليعة”

خطوات الشيطان

تأجيل فالنتينو

انضمت مسرحية الرعب “ينانوة جليعة” إلى عروض مسرح عيد

اعتبــر الفنــان عبدالعزيــز المســلم أن مســرحية “خطــوات

قــررت المجموعــة المتحــدة المالكــة لشــبكة قنــوات “أون

الموسم في طابع الرعب ،حيث أعلن المخرج والمنتج ناصر

مجموعة السالم اإلعالمية ألنها تشهد تجديدا وتغييرا في

ســي بي ســي” تأجيــل مسلســل “فالنتينو” الــذي يقوم

الفطر بالكويت ،وبذلك تكمل العروض المسرحية الالفتة هذا
البلوشي ان المسرحية ستكون من بطولة الفنانة المصرية

فيفي عبده ،التي تخوض مســرح الرعب فــي الكويت .وحول

النجوم المشاركين قال البلوشي المسرحية ستشهد مشاركة

نخبة من النجوم البارزين والشباب بينهم محمد العجيمي ،خالد
المفيدي ،بدر البلوشي.

والحياة ودي ام ســي والحصة الحاكمة في شــبكة قنوات

الشــيطان” من أضخــم األعمال المســرحية ،التي قدمتها

ببطولتــه الفنان عادل إمام وعرضه علــى القنوات األربعة

مدرســة مســرح الرعب وتواكب أحدث التقنيات والفنيات

العالمية ،مشددا على أن المســرحية تقدم كوميديا واثارة

في شــهر رمضــان  .2020وذلــك أن قررت مســبق ًا تأجيل

وقال ســنقدم اعتبارا من أول أيام عيد الفطر عروضنا وسيفاجأ

تصوير العمل بســبب ضيق الوقت .يشــار إلى أن “المجموعة”

عرضه إلى ما بعد شهر الصوم عند المسلمين .حيث توقف

ورعبا وقصة مهمة تحترم عقل الجمهور.

الجمهور بتفاصيل لم يشاهدها من قبل على المسرح في هذه المنطقة.

 4يونيو
1958

وقت سابق.
ٍ
كانت قد حصلت على حقوق عرضه في

1982
إسرائيل تقصف جنوب لبنان قبل يوم واحد من بدأ االجتياح اإلسرائيلي لألراضي اللبنانية.

1615
حصار أوساكا :قوات بقيادة توكوغاوا إيه-ياسو تسيطر على قلعة أوساكا في اليابان.

1789

رئيس الوزراء الفرنسي
شارل ديغول يصل إلى

معمول به.
ً
الدستور األميركي يدخل حيز التنفيذ ،وهو يعد أقدم دستور في العالم ما زال

الجزائر في محاولة

1878

من جانيه لحل
القضية الجزائرية بعد

الدولة العثمانية تتنازل لبريطانيا عن إدارة جزيرة قبرص.

أن تحولت الثورة الجزائرية

2015

المطالبة باالستقالل إلى نزيف دم.

انفجار في محطة غاز بالعاصمة الغانية يؤدي إلى مقتل أكثر من  200شخص.

الميزان

الحمل

انظر إلى الحالة الصحية على أنها أهم شيء

يعدك اليوم بحلول سريعة ويشير الى تبدالت

في حياتك

العقرب

الثور

تجنب التعرض لعدم االستقرار وخفف من

تكون على موعد مهم أو تتحمل مسؤولية مهمّ ة

التنقُّ الت

القوس

الجوزاء

حاول أن تجد أمنك بالقرب من المحيط الضيّ ق

حاول أن تجد الحلول بسرعة وال تراهن

السرطان

الجدي
يساهم الحظ في إعطائك فرصة لتحسين مواهبك

تعانى من أمراض الحساسية بسبب ظروف
الطقس

الدلو

األسد
كل ما عليك القيام به هو االلتزام بتعليمات

يوم جميل واستثنائي بامتياز تكثر فيه الفرص

الطبيب

العذراء

الثمينة

الحوت
تشعر بالعجز عن مواجهة األمور وتتصرف
بانفعالية

أكثر من التمارين الرياضية والنشاطات
الترفيهية

tariq_albahhar
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الثالثاء
 4يونيو 2019
غرة شوال 1440

الــعــيــديــة والـــحـــنـــة ...فــي احــتــفــاالت العيد
“العيديــة” مــن أهــم مظاهــر االحتفــال بالنســبة لألطفــال في العيد ،حيــث يقوم الكبار بإعطــاء صغارهم عيدية العيــد ،وهي غالبا ما تكــون مبلغا من المال ،والعيديــة كلمة عربية
منســوبة إلــى العيــد بمعنــى العطــاء أو العطــف ،وترجــع هــذه العادة إلى عصر المماليــك .فكان الســلطان المملوكي يصرف رات ًبا بمناســبة العيد لألتباع من الجنــود واألمراء ومن

يعملون معه ،وكان اسمها “الجامكية”.

» »ستحيي المطربة اللبنانية نوال الزغبي حفال غنائيا ضمن برنامج
حفالت عيد الفطر المبارك في السعودية .ويشارك الزغبي الحفل
المطرب الكويتي عبدالله الرويشد ،على أن يقام الحفل في مدينة
األحساء بالسعودية ،ومن المقرر أن تغني الزغبي عددا من أبرز
أغنياتها سواء القديمة أو الحديثة والتي اشتهرت بها على مدار
مشوارها الغنائي.

وتتفــاوت قيمــة العيديــة تبعً ــا للراتــب،

الســتقبال العيد “كتهيئة المالبس الجديدة

فكانــت تقــدم للبعــض علــى شــكل طبــق

وغيرهما” هي حنة العيد ،حيث تعجن األم

مملــوء بالدنانيــر الذهبيــة ،وآخــرون تقــدم

الكميــة الكافيــة من الحناء قبــل ليلة العيد

لهــم دنانير مــن الفضة ،إلى جانــب الدنانير

وتهيــئ قطعــا كافية من المالبــس القديمة

كانــت تقــدم المأكــوالت الفاخــرة .وفــي

لتشد بها أيادي أوالدها بعد وضع الحنة ،إذ

العصــر العثمانــي أخــذت العيديــة أشــكاال

تجتمــع العائلة حول الجــدة واألم واألخت

أخرى ،فكانت تقدم نقو ًدا وهدايا لألطفال،

الكبــرى اللواتــي يقمــن بوضــع الحنــاء على

واســتمر هــذا التقليد إلى العصــر الحديث.

أيــدي الصغــار أوالدا وبنــات ،وتربطهــا

ويقوم األطفال في البحرين في يوم العيد

بقطعــة القمــاش ،ويطلــب منهــم إبقاءهــا

بالمــرور علــى البيــوت ألخــذ العيديــة التي

مغلقــة حتــى الصبــاح ،حيــث تقــوم عندها

كثيــرا مــا تكــون قريبــة مــن “القرقاعــون”،

األم بغســل أيــدي أطفالهــا ،فتظهــر أكفهــم

وهــو عبــارة عــن خليــط مــن المكســرات

منقوشــة .وتســتعمل الكثيــر مــن النســاء

والزبيب يقدمه أصحاب البيوت.

البحرينيــات الحنــاء للشــعر ،وهنــاك الكثير

إلــى جانــب الحنــاء تســمى فــي البحريــن

منهــن يرغبن بوضعه أيضا قبل العيد بيوم

وبعــض دول الجــوار بالحنــة ،وتبــاع لــدى

واحد.
ومنهــن مــن يســتعملنها لتقويــة الشــعر

العطاريــن ومعبــأة بأكيــاس تصنــع مــن

ومنعــه مــن الســقوط ،حيث تخلــط الحناء

قمــاش ســميك ،وكثيــرا مــا توصــف الحنــة
في اســتعماالت كثيرة تخص شــعر المرأة،

تقويــة جــذوره .وقــد عــرف أهــل البحرين

تمر من دون أن تكون األم قد هيأت “طاسة

بقشور الرمان أو صفار البيض مع مسحوق

ابتــداء مــن اللــون إلــى إطالــة الشــعر إلــى

الحنــاء منذ قديم الزمان ،ولم تكن األعياد

الحنــة” .وإنهــا مــن متممــات االســتعداد

الكزبرة وورق التفاح الجاف.

مسرحيات عيد الفطر ...منافسة قوية الستقطاب الجمهور

تـــــطـــــرح الــــكــــثــــيــــر مــــــن األفـــــــكـــــــار والــــقــــضــــايــــا فــــــي قـــــالـــــب كـــــومـــــيـــــدي اجـــتـــمـــاعـــي
أسامة الماجد

“عنتر مو ابن شداد”

“زهايمر”

في ســابقة تعد األول من نوعها تشهد
الســاحة المســرحية فــي البحريــن
خــال ايام عيــد الفطر المبــارك عرض
 7مســرحيات دفعــة واحــدة ،تتنــوع
بين الكوميدية واالستعراضية وتلبي
جميــع األذواق ،حيــث نشــط الفنانون
ومؤسســات اإلنتــاج فــي إنعــاش
الســاحة بمجموعــة مــن المســرحيات
المميــزة ،والترويــج لهــا عبــر وضــع

» »ويدخل الفنان والمنتج الكويتي
عبدالله الصران بمسرحية كوميدية
اجتماعية بعنوان “عنتر مو ابن شداد”
من إخراج خالد بوصخر وبطولة
الفنان سعود الشويعي ومحمد
طاحون ومحمد الصيرفي والمذيع
عماد عبدالله وأمين الصايغ وأخرون
وستعرض على خشبة مسرح
الجامعة الخليجية من أول أيام العيد.

مختلــف اإلعالنــات فــي الشــوارع
والطرقــات ،وفيمــا يلــي نســتعرض
المسرحيات التي ستعرض خالل أيام
العيد.

مسرحية جنون سبع نجوم

“السحر األسود”

“أبوصفرية”

» »يدخل مسرح البيادر السباق بمسرحية “ زهايمر” من تأليف الفنان
يعقوب يوسف وإخراج عبدالله الدرزي ،وتمثيل نخبة من الفنانين منهم
غادة الفيحاني ومحمد صقر وعبدالله الدرزي وعبدالرحمن صابر وأحمد
السادة وتركي الذوادي وفاطمة عبدالعزيز ومحمد حسن والعديد من
الوجوه الشابة ،وستعرض المسرحية على خشبة مسرح مركز المحرق
الشبابي النموذجي من أول أيام العيد .تدور أحداث المسرحية حول قضية
البر بالوالدين ،بصورة عامة تعتبر المسرحية اجتماعية وكوميديا هادفة
تتطرق للعديد من قضايا المجتمع بطريقة كوميدية جميلة ،وتحمل في
مضمونها رسالة نبيلة وهي البر بالوالدين.

“جنون  7نجوم”

» »كما سيشهد مسرح
نادي الصقر الذهبي
أيضا مسرحية
“أبوصفرية”من تأليف
جمال الصقر ،إخراج
عباس السماك،
تمثيل مجموعة من
الفنانين وهم عبدالله
القطان ،فضيلة
الشعالن ،صالح
خليل ،محمد الرضيع،
جعفر جاسم ،ياسر
القرمزي ،حسن

الجفيري ،علي
محسن ،حسين
العريبي ،سيد
حسين القمر ،زكريا
الزعيم .وتناقش
المسرحية وضع
المتقاعد البحريني
وهمومه وكيف
يتكالب عليه الناس،
وسبق وان عرضت
هذه المسرحية في
عيد األضحى العام
الماضي.

» »تقدم شركة “ بروتيك “
لإلنتاج الفني مسرحية
“ السحر األسود” من
تأليف الكاتب القدير
حمد الشهابي وإخراج
على الثامر وستعرض
ابتداء من اليوم الثالثاء
على خشبة مسرح
نادي النسر الذهبي “
طيران الخليج سابقا”
وهي من تمثيل حسن
ووفاء مكي و عقيل

“خال الكلفس“
» »عمل مسرحي سيكون حاضرا في أيام عيد الفطر  ،وهي
مسرحية “خال الكلفس” من فكرة وإخراج الفنان سامي
رشدان وتأليف محمود العلوي بمشاركة نخبة من نجوم
الفن في البحرين ومهم حسن محمد وإبراهيم عيسى
والقديرة سلوى بخيت ،وسامي رشدان  ،وآخرون  ،وستعرض
المسرحية التي تتطرق لمجموعة من القضايا االجتماعية
في قالب كوميدي على خشبة صالة البحرين الثقافية.

الماجد و نورة الصايغ
وسمر الزاكي ونجم
مساعد ،ونجم عبدالله.
تدور أحداث المسرحية
في إطار فانتازي جميل
وهي المرة األولى التي
يعرض فيها هذا النوع
من المسرحيات في
البحرين ،فموضوعها
فريد من نوعه
وجديد على الجمهور
البحريني و الخليجي.

» »نادي مدينة عيسى والمنتج عبدالله
جميل يدخالن سباق العروض بتقديم
مسرحية كوميدية استعراضية
بعنوان” جنون سبع نجوم” من تأليف
جمال الصقر و إخراج إسحاق عبدا لله
وتمثيل ،مصطفى رشيد ،وعبدالله

سويد،،،شيخة زويد ،محمد شاهين،
محمد بوسعد،نسرين شريف ،،خليل
إبراهيم ،إيمان قمبر ،هبة قطب،
محمد جاسم ،رزان علي ،والمخرج
المساعد إيمان قمبر والتأليف
الموسيقي يوسف النجدي وتصميم

“رايحين ملح”
» »يعود الفنان والمنتج حسين
العويناتي بتقديم مسرحية
كوميدية اجتماعية جمع
فيها مجموعة كبيرة من
الفنانين وتحمل اسم
“رايحين ملح” من تأليف
هشام يوسف وتمثيل النجم
الكويتي حسين المنصور

شيماء سبت ،عبدالله بهمن،
علي خاتم ،سارة ،جعفر
الساري ،علي العويناتي،
منصور الجداوي ،وحسين
الجمري وآخرون ،وستعرض
المسرحية على مسرح
النادي األهلي ابتدأ من أول
أيام العيد.

الديكور علي الفردان وتصميم
المالبس واإلكسسوارات فرح توفيق
ورسم وتصميم لوحات الرمال زهرة
الناصر .وستعرض المسرحية على
خشبة نادي مدينة عيسى ابتداء من
ثاني أيام عيد الفطر.
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النمسا تحذر مواطنيها
من تقبيل البقر
حــذرت وزيــرة الزراعــة فــي النمســا إليزابيــت كوســتنجر المواطنيــن من
االشتراك في تحدي تقبيل البقر على الفم ،سواء كان ذلك بتقبيل اللسان
أو من دونه؛ ألنه ممارسة مزعجة وخطيرة.
وانتشــر تحــدي تقبيــل البقــر في سويســرا والنمســا وألمانيا تقبيــل البقر؛
بســبب تطبيق سويســري اسمه كاستل للجوال يجمع التبرعات لمؤسسة
خيريــة .وبــدأ التحــدي بهدف جمع تبرعــات لمنظمة خيريــة بتقبيل البقر
باســتخدام اللســان أو بدونــه ،وانتشــر فــي الــدول الناطقــة باأللمانية مع
صــورة لشــخص يقبــل بقرة علــى الفم على موقع إنســتغرام مع هاشــتاج
“ ”#KuhKussChallengeباأللمانيــة الــذي يترجم إلــى “#تحدي_تقبيل_
البقــر” .ويمكــن لقبلــة واحدة أن تنقــل نحو  80مليون نوعا مــن البكتيريا
التي ال يعرف مدى ضررها ،بحسب صحيفة الغارديان.
ووصفــت الوزيــرة النمســاوية التحــدي “بالتفاهــات الخطــرة” وحــذرت
المشــاركين مــن أن األبقــار ليســت حيوانــات أليفــة ،وإذا حــاول شــخص
العبــث مــع صغــار العجــول قــد تصبــح األبقــار قلقــة وتتعامــل بعنــف قــد

فتيات يشاركن في االحتفال بعيد البلوغ في قرية نامسان هانوك في العاصمة الكورية الجنوبية ،سيول (أ ف ب)

يعرض سالمة صاحب القبلة للخطر.

صدمة جديدة لـ “بوينغ” ..خلل بأجنحة مئات الطائرات
كشــفت إدارة الطيــران الفيدراليــة

ويمكــن للخــوخ ،المســمى “خــوخ سوكشــون  ،”3تحمــل درجات حــرارة منخفضة تصــل إلى -5

تعانــي خلــا تصنيعيا ،األمــر الذي يوجه

درجــة حــرارة مئويــة ،ويمكــن أن يتــراوح وزن كل ثمــرة بيــن  500و 700غــرام ،وفقــا لمعهــد

صفعــة جديــدة للشــركة األميركيــة التي

كوريــا الشــمالية .كمــا ذكــرت كوريــا الشــمالية أنهــا تقــوم بزراعة  17صنفــا مختلفا مــن الخوخ،

لــم تســتفق بعــد مــن الصفعــة الســابقة

وأنها تتقاســم الصفات التالية :فترات نمو أقصر ،وغالت عالية من الحصاد ،ومقاومة شــديدة

والمتمثلــة بتحطم طائرتي  737ماكس،

للفيروسات ،وتحمل درجات حرارة باردة ،الفتة إلى أنه يمكن زراعة الثمار “في أي مكان”.

ومنعهــا مــن التحليــق فــي الكثيــر مــن
اكتشاف خلل في أجنحة  300طائرة بوينغ 737

ماكــس و “إن جــي” ،تعانــي مــن خلــل

القطــع واألجــزاء المعطوبــة فيهــا ،وذلك

تصنيعــي لبعــض القطــع واألجــزاء فــي

في غضون  10أيام ،وفقا لما ذكره موقع

أجنحتهــا ،ومــن بينهــا القطــع المعروفــة

“سي إن بي سي” اإلخباري.

باســم “الســدفة” ،وهــي إحــدى أســطح

وفــي بيــان مــن بوينــغ جــاء فــي أعقــاب

التحكم بالديناميكية الهوائية الموجودة

تعاني من مثل هذا الخلل ،وأنها ستقوم

بيــان إدارة الطيــران الفيدراليــة ،قالــت

بفحــص أجنحــة  159طائــرة أخــرى مــن

طراز .737
وقــال بوينــغ فــي البيان إنهــا تمكنت من
تحديــد  20طائــرة من طراز  737ماكس

بالحافة األمامية لجناح الطائرة.

الشــركة إنــه لــم يتــم إبالغهــا عــن أي

نفس الطراز.

وطالبت إدارة الطيران الفيدرالية شركة

مســائل تتعلــق بالطائــرات فــي الخدمــة

كمــا حــددت مشــكالت فــي أجنحــة 21

بوينــغ باســتبدال كل القطــع المتضــررة،

خصوصــا فيمــا يتعلــق بالســدفات ،لكنها

طائــرة مــن طــراز بوينــغ  737إن جــي،

التي تصنعها شركة أخرى مزودة لبوينغ،

أقــرت بوجــود الخلــل عندمــا تحدثــت

فيمــا ســتفحص  112طائــرة أخــرى مــن

فــي كل الطائرات التي يثبت وجود تلك

عن اكتشــافه في عشــرات الطائرات من

الطراز نفسه.

أمتار يقتحم أحد

“حسناء نهائي أبطال أوروبا” تعيش صدمة
بعــد ســاعات مــن عاصفــة تعليقــات وردود أفعــال أعقبت ظهورهــا المباغت ،قالــت تقارير

المنازل في فلوريدا

نهائي دوري أبطال أوروبا ،مســاء الســبت ،بعد تلقيه مئات اآلالف من طلبات المتابعة من

اقتحــم تمســاح طولــه  3أمتــار أحــد

معجبيــن .وفــي حــدود الدقيقــة  18من المباراة التي كانت تجرى بيــن ليفربول وتوتنهام،

المنــازل فــي مدينــة كليرووتــر بواليــة
فلوريــدا األميركيــة ،بعد أن كســر نافذة
أرضية.
وتفيــد شــبكة “ســي بــي اس نيــوز” أن
التمســاح زحــف ليــا إلــى هــذا المنــزل

إعالميــة إن موقــع “إنســتغرام” حظــر الوصــول إلى حســاب فتــاة حســناء اقتحمت ملعب

اقتحمت فتاة شابة تدعى كينسي ولنسكي أرضية الملعب بلباس شبه عار.
ولم يكن حســابها آنذاك على إنســتغرام يضم ســوى نحو  250ألف معجب .ومباشــرة بعد
انتشــار صورهــا ومعلوماتهــا علــى المواقــع االجتماعيــة ،تلقى حســابها عددا “قياســيا” من
المعجبيــن .وفــي أقــل مــن  24ســاعة ،أصبح حســاب ولنســكي يضم نحــو مليوني ونصف
مليون معجب ،األمر الذي أدى إلى تدخل عاجل من إدارة الموقع االجتماعي.

مينــاء بمدينة البندقية اإليطالية ،لحظات
مــن الخــوف والهلــع ،بعــد أن اصطدمــت
الباخــرة “أوبــرا” برصيف وقارب ،ما أســفر
عن إصابة  4أشخاص.
وتبلغ الطاقة االســتيعابية للباخرة “أوبرا”،
 2679راكبــا ،ويبلــغ ارتفاعهــا  54متــرا
وطولهــا  ،275متــرا ،وفق ما ذكرت شــركة

طوارئ في هاواي بسبب “دودة الدماغ”
أصــدرت واليــة هــاواي األميركيــة ،تحذيــرا للزائرين ،بعد إصابــة عدد من األشــخاص بالديدان
الطفيلية التي “تتسلل” إلى داخل الدماغ.
وتنمــو الــدودة الطفيليــة وســط القواقع ،حيث تتطــور اليرقات حتى تنضج بمــا يكفي لتصبح
معديــة ،وغالبــا مــا يتم أكل القواقع بواســطة الفئــران ،لكن في بعض األحيان يقبل البشــر على
تناولهــا .ووجــد خبــراء أن الطفيليــات تتغذى على أنســجة دماغ البشــر ،ما يــؤدي إلى اإلصابة
بمرض يعرف باسم “التهاب السحايا اليوزيني” ،الذي قد يؤدي إلى الموت.

وكانــت الباخــرة تقتــرب مــن مرســى فــي
قنــاة جوديــكا المائيــة عندمــا اصطدمــت
برصيــف المينــاء وقــارب قريــب ،بســبب
مشكلة فنية.
وتســلطت األضــواء علــى ســامة الســفن
الكبــرى فــي المــدن األوروبية بعــد تصادم
وقع األسبوع الماضي بين سفينة سياحية
وباخرة في نهر الدانوب في بودابست ،ما
أســفر عــن مقتــل  7أشــخاص وفقــدان 21

وأعلــن قســم الصحة في هــاواي ومراكز الوقاية من األمراض ،الطــوارئ ووضع الموظفين في

آخرين أصبحوا في عداد القتلى.

حالة تأهب ،بعد تشخيص  3حاالت جديدة مصابة بهذا المرض.

ونقلــت وكالــة رويتــرز عــن رئيــس هيئــة

ووفقــا للتحذيــر الصــادر ،فــإن أحد األفــراد أصيب بعد “تناولــه عن قصد قشــرة القواقع” خالل

مينــاء البحــر األدرياتــي ،إن  4أشــخاص

زيارته الدولة ،بينما تناول اآلخران السلطات والفواكه غير المغسولة.

أصيبوا بجروح طفيفة في االصطدام.

مريض يشتعل نارا

أثناء عملية جراحية

كشــف جراحــون أســتراليون عــن انــدالع
نيــران حارقــة فــي صــدر مريــض أثنــاء
خضوعه لجراحة قلبية خطيرة.
وتمكــن األطبــاء مــن إخمــاد الحريــق على
الفــور ومواصلــة العملية ،ليخــرج المريض
سليما معافى من الحادث.
وكشــف مســعفون في مستشــفى أوســتن
فــي ملبــورن ،أســتراليا ،كيــف اشــتعلت
 60عاما.

نافــذة فــي المطبــخ تقــع علــى مســتوى

وعانــى المريــض مــن مــرض الرئــة فــي

األرض تقريبا ودخل.

الماضــي ،وتورمــت رئتــه اليمنــى وعلقــت

اكتشــف صاحــب الــدار التمســاح عندما

في قفصــه الصدري ،الذي قــام الجراحون

أراد أن يتنــاول شــيئا مــا فــي الليــل.

بكســره للوصــول إلــى القلــب .وعندمــا

فاتصــل بمركــز الشــرطة ،الــذي أرســل

ثقبــوا الرئة (عــن طريق الخطأ) ،بدأ الهواء

فورا خبيرا تمكن من اصطياده ،قبل أن

بالتسرب بسرعة منها.

يصيب أحدا بأذى.

وللحفــاظ علــى تنفســه ،زاد الفريــق مــن

تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه فــي شــهر مايــو

كميــة األكســجين ،فــي حيــن التقطت أداة

يبــدأ موســم تــزاوج التماســيح فــي

الكــي شــرارة الحريــق ،فاندلعــت النيــران

فلوريدا ويســتمر في يونيو ،بعدها تبدأ

فورا في صدر المريض.

التماســيح ببنــاء أعشاشــها .لذلــك هــي
ما يشاهدها الناس على مقربة منهم.

عاش ركاب باخرة ســياحية ،وآخرون في

النيــران في صــدر المريض البالغ من العمر

عندمــا كان النــاس نائمين ،وكســر زجاج

نشــطة جــدا في هــذه الفترة لذلــك غالبا

ميناء في إيطاليا

“إم.إس.سي كروزيز”.

الدول.ففــي بيــان ،قالــت الهيئــة المعنية

تمساح طوله 3

أجود أنواع الخوخ في العالم.
ريونغ إيل ،إن الخوخ يمكن أن يتحمل الطقس البارد وينمو لوزن  700غرام تقريبا.

طائــرة بوينــغ  ،737بينهــا طــراز ماكــس،

إن أكثــر مــن  300طائــرة بوينــغ 737

قالت وســائل إعالم في كوريا الشــمالية ،إن البالد نجحت في زراعة “خوخ فاخر” ،معتبرة أنه
وقــال رئيــس معهــد علــوم زراعة الفاكهة فــي مركز البحــوث الزراعية في كوريا الشــمالية ،كي

األميركيــة أن أجنحــة أكثــر مــن 300

بســامة الطيران في الواليات المتحدة،

كوريا الشمالية تتحدى العالم بـ “الخوخ”

باخرة “تقتحم”

وتمكن الجراحون من إخماد الحريق على
الشابة كينسي نشرت مقطع فيديو على تويتر تقول فيه إن حسابها على إنستغرام “تعرض
لالختراق وليس للحظر”

الفــور دون إصابة الرجــل ،وأكملوا العملية
دون أي عوائق تذكر.

نظمته والدتها تينا
تألّقت النجمة األميركية بيونسيه في الحفل الذي ّ
نولز ،في سانتا مونيكا كاليفورنيا أخيرا ،وظهرت بزي سهرة ذهبي بتوقيع
أنامل المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة ،ومزين بوجه أسد يحيط به
قدم
الريش .حمل الحفل عنوان “رحلة إلى أرض الكرامة” ،الذي سوف يُ َّ
بنسخة جديدة قريبا ،وتؤدي فيه بيونسيه صوت شخصية “تاال”.

“البالد” تهنئ بعيد الفطر

ترفع “البالد” أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل
البالد صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة،
ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن
سلمان آل خليفة ،وولي العهد صاحب السمو الملكي األمير
سلمان بن حمد آل خليفة ،وإلى شعب مملكة البحرين
الوفي؛ بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ،داعية الله أن
يعيد هذه المناسبة على شعب مملكة البحرين ،وعلى
األمتين العربية واإلسالمية بالخير واليمن والبركات.
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