
املنام���ة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �صاحب 
ال�صم���و امللكي الأم���ر خليفة ب���ن �صلمان اآل 
خليف���ة اأن جمل�س التعاون منظوم���ة تاأ�ص�صت 
من اأجل �صالح �صعوب دول املجل�س و�صتظل 
باقية باإذن اهلل، م�صددا �صموه على اأن جمل�س 
التع���اون اإذا كان البيت اجلامع لدول املجل�س 
ف���ان اململكة العربية ال�ص���عودية هي ال�ص���ند 
الأ�صا�س له���ذا البيت ولكل من ين�صوي حتته 
ومل نعه���د منها اإل كل الدعم وامل�صاندة لهذه 

املنظومة اخلليجية املباركة.
وكان �صاح���ب ال�صم���و امللك���ي رئي����س 
الوزراء ق���د ا�صتقب���ل بق�رص الق�صيبي���ة اأم�س 
الأمني الع���ام ملجل�س التعاون ل���دول اخلليج 

العربية عبداللطيف الزياين.

  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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الإ�سالمية امل�سارف  اأكرب  من  واحد  تكوين  “بيتك” يبحث 

بوخما�ض يدعو ل�ستمالك اأر�ض باأم احل�سم مل�سروع اإ�سكاين

الكوي���ت - بيتك: قال رئي����س جمل����س الإدارة يف بيت التمويل 
الكويت���ي “بيت���ك” حمد امل���رزوق اإن “بيتك” يبحث حالي���ا مع البنك 
الأهل���ي املتح���د اإمكان تكوين واح���د من اأكرب امل�ص���ارف الإ�صالمية. 
واأ�صاف اأن درا�صة اخلي���ار ال�صرتاتيجي �صتتم على 3 مراحل؛ الأولى 
اإج���راء التقييم م���ن قب���ل م�صت�صارين عاملي���ني، والثاني���ة درا�صات 

التق�ص���ي الن���ايف للجهالة، اأما الثالث���ة فتقت�صي اإعداد خطة 
العمل امل�صتقبلية للكيان امل�رصيف اجلديد.

يتحرك النائب ال�صابق ح�صن بوخما�س 
لإذاب���ة اجلليد عن طلبات وم�رصوعات عالقة 
مبنطق���ة اأم احل�ص���م، وم���ن بينه���ا اقرتاح 
يحمله ل�صتمالك اأر�س ف�صاء بقرب منطقة 
ه���ذه  وتخ�صي����س  ال�صكني���ة،  العم���ارات 
الأر����س لبناء بيوت لتلبي���ة طلبات الأهايل 

باملنطقة.
وق���ال بجول���ة ميدانية م���ع “البالد” اإن 

منطق���ة اأم احل�صم �صهدت م�رصوعات اإعمار 
من بع���د توجيهات رئي�س ال���وزراء �صاحب 
ال�صمو امللك���ي الأمر خليفة بن �صلمان اآل 

خليفة بتاأمني ال�صكن الالئق للمواطنني.
بوخما����س  ال�صاب���ق  النائ���ب  ونا�ص���د 
عرب “الب���الد” �صمو رئي�س ال���وزراء اإ�صدار 
التوجيه���ات ال�صامي���ة ل�صتم���الك الأر�س 
ال�صكني���ة  العم���ارات  بق���رب  الف�ص���اء 

وتخ�صي�صه���ا لبن���اء بي���وت لتلبية 
طلبات الأهايل باملنطقة.
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جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

فئة “التحقيق ال�صحايف” 
فئة “عمود الراأي”

We’re devoted to the classic. 
But reject the status quo. We 
keep the best of the past. The 
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 re-
invent themselves every day. 
A TUDOR is #BornToDare 

BLACK BAY
STEEL

BLACK BAY

ال�سعودية ال�سند الأ�سا�ض للبيت اخلليجي
جمل�س التعاون منظومة تاأ�ص�صت من اأجل �صالح ال�صعوب... �صمو رئي�س الوزراء:

• �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال الأمني العام ملجل�س التعاون  	 3

الفتتاح الر�سمي لـ “املحرق 
املركزي” يف دي�سمرب

املنام���ة -  وزارة الأ�صغال و�صوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: ك�ص���ف وزي���ر الأ�صغ���ال 
و�ص���وؤون البلدي���ات والتخطيط العم���راين ع�صام 
خل���ف اأن تنفي���ذ م����رصوع تطوي���ر �ص���وق املحرق 
املرك���زي الذي بلغت كلفته ح���وايل 6.2 ماليني 

دينار، و�صل اإلى املرحلة النهائية.
واأو�ص���ح خلف يف الزيارة امليدانية التي قام 
للموقع بح�صور وكي���ل الوزارة نبيل اأبوالفتح اأن 
الأعم���ال الإن�صائية �صيتم النتهاء منها يف ال�صهر 
اجل���اري مع توا�صل اأعم���ال الت�صطيبات النهائية 
حتى نهاية �صه���ر �صبتمرب املقبل، م�صرا اإلى اأن 
البدء بت�صليم املحالت �صيكون مع بداية �صبتمرب.
وتوقع خلف اأن “النتهاء من الأعمال الكاملة 
للم����رصوع وب���دء التاأج���ر بنهاي���ة �صه���ر نوفمرب 
املقبل على اأن يتم الفتتاح الر�صمي يف دي�صمرب 

6املقبل تزامنا مع الأفراح الوطنية”.

املنامة - الأهلي املتحد: حقق البنك الأهلي املتحد 
اأرباح���ا �صافية عائ���دة مل�صاهميه بلغ���ت 357.4 مليون 
دولر لف���رتة ال�صتة اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو 2018، 
متثل منوا قويا بن�صبة 14.8 % مقارنة بالفرتة الن�صفية 
نف�صه���ا من الع���ام 2017، والتي بلغ���ت اأرباحها 311.3 

مليون دولر. 
وعلى �صعيد تطورات البنك الإ�صرتاتيجية، وتعقيبا 

عل���ى الإعالن عن توقيع مذك���رة تفاهم مع بيت التمويل 
الكويتي للنظ���ر يف توحيد اأعمال امل�رصفني، اأفاد رئي�س 
جمل�س اإدارة جمموعة البنك الأهلي املتحد حمد احلمي�صي 
“ت�ص���ع مذكرة التفاهم املبدئية الت���ي وقعها اجلانبان 
اإط���ارا منظم���ا لبحث اإم���كان قيام كيان م����رصيف م�صرتك 

ُينتظ���ر يف حال التو�ص���ل اإلى اتف���اق ب�صاأنه اأن 
يكون من بني اأكرب م�صارف املنطقة”. • 9 حمد احلمي�صي 	

املتحد” الن�سفية “الأهلي  اأرباح  دولر  مليون   357.4

• حمد املرزوق	

را�شد الغائب
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øjôëÑdG âjƒμdG äGQÉeE’G ¿Éª oY  ô°üe ¥Gô©dGÉ«Ñ«d IóëàŸG áμ∏ªŸG

   ¿ÉÑ∏dG ∫OÉY
ÜóàæŸG ƒ°†©dGh  áYƒªéª∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

ÒŸG ó°TGQ
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ ÖFÉf

»°†«ª◊G …QÉ°ûe óªM
IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

 .Ü.Ω.¢T óëàŸG »∏gC’G ∂æÑ∏d  Iô°üàîŸG IóMƒŸG á«∏MôŸG á«dÉŸG ºFGƒ≤dG øe √ÓYCG áæ«ÑŸG ¥ƒ≤◊G ‘ äGÒ¨àdGh ájó≤ædG äÉ≤aóàdGh πeÉ°ûdG πNódGh πNó∏d IóMƒŸG ºFGƒ≤dGh IóMƒŸG á«fGõ«ŸG âLôîà°SCG

 ,äÉeƒ∏©ŸG øe ójõª∏d .2018/7/ 22 ‘ ßØëàe  ÒZ á©LGôe ôjô≤àH  øjôëÑdG áμ∏‡ ,≠fƒjh â°ùfQEG πÑb øe â©LhQh IQGOE’G ¢ù∏› πÑb øe É¡«∏Y á≤aGƒŸG â“ »àdGh ,2018 ƒ«fƒj 30  ‘ á«¡àæŸG ô¡°TCG áà°ù∏d

www.ahliunited.com :Éæ©bƒe IQÉjR ≈Lôj

Iô°üàîŸG IóMƒŸG á«∏MôŸG á«dÉŸG ºFGƒ≤dG
(á©LGôe) 2018 ƒ«fƒj 30 ‘ á«¡àæŸG ô¡°TCG áà°ù∏d

πNó∏d IóMƒŸG áªFÉ≤dG
‘ á«¡àæŸG ô¡°TCG áà°ù∏d

ƒ«fƒj 30

‘ á«¡àæŸG ô¡°TCG áKÓã∏d

ƒ«fƒj 30

2017 2018 2017 2018

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

416^049 467^242 211^930 237^912 óFGƒØdG πNO ‘É°U

131^720 145^164 63^681 81^886 ôNBG πNOh Ωƒ°SôdG

547^769 612^406 275^611 319^798  »∏«¨°ûàdG πNódG
37^983 42^287 25^765 29^034 á«fÉªàF’G ôFÉ°ùÿG ¢ü°üfl

509^786 570^119 249^846 290^764  »∏«¨°ûàdG πNódG ‘É°U
149^335 160^121 75^913 84^242  á«∏«¨°ûàdG äÉahô°üŸG
360^451 409^998 173^933 206^522 ÖFGô°†dG πÑb íHôdG

21^180 23^530 9^834 12^227 »Ñjô°V ±hô°üe

339^271 386^468 164^099 194^295 IÎØ∏d íHôdG ‘É°U

27^961 29^043 12^214 11^584
 ÒZ ¥ƒ≤M ¤EG óFÉ©dG íHôdG ‘É°U

Iô£«°ùe

311^310 357^425 151^885 182^711 ∂æÑdG ∑Óe ¤EG óFÉ©dG íHôdG ‘É°U

 ¤EG óFÉ©dG º¡°ùdG ìÉHQCG Ö«°üf
:IÎØ∏d ∂æÑdG ∑Óe

3^7 4^3 1^7 2^1
 º¡°ù∏d ¢†ØîŸGh »°SÉ°SC’G Ö«°üædG

(á«μjôeCG äÉàæ°S) ìÉHQC’G ‘ …OÉ©dG

 πeÉ°ûdG πNó∏d IóMƒŸG áªFÉ≤dG
‘ á«¡àæŸG ô¡°TCG áà°ù∏d

ƒ«fƒj 30

‘ á«¡àæŸG ô¡°TCG áKÓã∏d

ƒ«fƒj 30

2017 2018 2017 2018

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

339^271 386^468 164^099 194^295  IÎØ∏d íHôdG ‘É°U

ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG
17^310 (8^432) 6^955 (25^908) á«ÑæLCG äÓªY πjƒ– äÓjó©J

(3^773) (1^498) (6^409) 8^915  IÎØdG ∫ÓN ádOÉ©dG áª«≤dG ‘ äGÒ¨àdG ‘É°U

(269) - - -
 º««≤J IOÉYEG »WÉ«àMEG ‘ äGÒ¨àdG ‘É°U

 äGQÉ≤©dG

352^539 376^538 164^645 177^302 IÎØ∏d πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›

30^984 27^920 12^799 7^294
 ¥ƒ≤M ¤EG óFÉ©dG πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›

Iô£«°ùe ÒZ

321^555 348^618 151^846 170^008
 ¤EG óFÉ©dG πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›

∂æÑdG ∑Óe

ájó≤ædG äÉ≤aóà∏d IóMƒŸG áªFÉ≤dG
‘ á«¡àæŸG ô¡°TCG áà°ù∏d

 ƒ«fƒj 30

20182017
∞dCG

»μjôeCG Q’hO
∞dCG

»μjôeCG Q’hO

á«∏«¨°ûàdG á£°ûfC’G øe ó≤ædG ‘É°U897^033641^216

ájQÉªãà°S’G á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG ó≤ædG ‘É°U(531^750)(175^440)

á«∏jƒªàdG á£°ûfC’G ‘ Ωóîà°ùŸG ó≤ædG ‘É°U(370^289)(319^936)

á«ÑæLC’G äÓª©dG ±ô°U ¥hôa ‘É°U(6^108)14^882

¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG ‘ IOÉjõdG (¢ü≤ædG)(11^114)160^722

ôjÉæj 1 ‘ ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG2^528^7222^309^113

 ƒ«fƒj 30 ‘ ¬ªμM ‘ Éeh ó≤ædG2^517^6082^469^835

IóMƒŸG á«fGõ«ŸG

ƒ«fƒj 30
2018

(á≤bóe)
Èª°ùjO 31

2017
∞dCG

»μjôeCG Q’hO
∞dCG

»μjôeCG Q’hO

äGOƒLƒŸG
ájõcôe ∑ƒæH iód Ió°UQCGh ó≤f1^189^100809^986

ájõcôe ∑ƒæH iód ™FGOhh áfGõN äÉfhPCG2^517^9142^576^352

 ∑ƒæH iód ™FGOh2^419^3522^469^751

∞∏°Sh ¢Vhôb19^601^60419^498^702

IôLÉàŸG ÒZ ¢Vô¨d É¡H ßØàfi äGQÉªãà°SG6^615^1846^002^410

 á∏«eR äÉcô°T ‘ äGQÉªãà°SG311^409304^020

ájQÉ≤Y äGQÉªãà°SG262^832256^242

äGó©eh äÉμ∏à‡231^392226^672

 iôNCG äGOƒLƒeh ¢†Ñ≤dG á≤ëà°ùe óFGƒa792^740616^920

 á°Sƒª∏e ÒZ iôNCG äGOƒLƒeh Iô¡°ûdG479^315480^830

äGOƒLƒŸG ´ƒª›34^420^84233^241^885

¥ƒ≤◊Gh äÉHƒ∏£ŸG
äÉHƒ∏£ŸG

∑ƒæH øe ™FGOh3^689^9003^943^233

AGô°T IOÉYEG äÉ«bÉØJEG ÖLƒÃ äÉ°VGÎbG941^1521^272^758

AÓª©dG ™FGOh23^856^91822^009^857

iôNCG äÉHƒ∏£eh ™aódG á≤ëà°ùe óFGƒa1^061^427912^679

ájƒfÉK äÉHƒ∏£e203^981215^204

äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›29^753^37828^353^731

¥ƒ≤◊G
ájOÉ©dG º¡°SC’G – ∫ÉŸG ¢SCGQ1^992^5411^889^213

áfGõN º¡°SCG(13^190)(11^661)

äÉ«WÉ«àMEG1^643^1401^938^070

 ∑ÓŸG ¤EG IóFÉ©dG ¥ƒ≤◊G3^622^4913^815^622

1 áÄa ∫ÉŸG ¢SCGQ øª°V áLQóe áªFGO á«dÉª°SCGQ ¥GQhCG600^000600^000

Iô£«°ùe ÒZ ¥ƒ≤M444^973472^532

¥ƒ≤◊G ´ƒª›4^667^4644^888^154

¥ƒ≤◊Gh äÉHƒ∏£ŸG ´ƒª›34^420^84233^241^885

 ¥ƒ≤◊G ‘ äGÒ¨à∏d IóMƒŸG áªFÉ≤dG
‘ á«¡àæŸG ô¡°TCG áà°ù∏d

ƒ«fƒj 30

2017 2018

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

∞dCG
»μjôeCG Q’hO

3^500^827 3^815^622 ∂æÑdG ∑Óe ¤EG óFÉ©dG ôjÉæj 1 ‘ ó«°UôdG
- (194^899)  9 ºbQ á«dÉŸG ôjQÉ≤àdG OGóYE’ ‹hódG QÉ«©ŸG ≥«Ñ£àd áé«àf ∫ƒëàdG äÓjó©J

3^500^827 3^620^723  ¬°VôY OÉ©e – 2018 ôjÉæj 1 ‘
(1^000) (1^000)  äÉYÈJ

12^517 17^797  IQOÉ°U á«aÉ°VEG º¡°SCG

- (1^529)  áfGõN º¡°SCG AGô°T

(13^750) (13^750) 1 áÄa ∫ÉŸG ¢SCGQ øª°V áLQóe áªFGO á«dÉª°SCGQ ¥GQhCG QGó°UEÉH ≥∏©àŸG ™jRƒàdG

(4^120) (4^120) 1 áÄa ∫ÉŸG ¢SCGQ øª°V áLQóe áªFGO ∑ƒμ°U QGó°UEÉH ≥∏©àŸG ™jRƒàdG

(308^411) (340^760)  ájOÉ©dG º¡°SC’G ìÉHQCG

1^744 2^217 º¡°SC’ÉH ™aódG äÓeÉ©Ÿ ádOÉ©dG áª«≤dG AÉØWEG

321^555 348^618  IÎØ∏d πeÉ°ûdG πNódG ´ƒª›

(1^972) (5^705) ôNB’G πeÉ°ûdG πNódG »WÉ«àMEG øe ∫ƒfi

3^507^390 3^622^491  ∂æÑdG ∑Óe ¤EG óFÉ©dG ƒ«fƒj 30 ‘ ó«°UôdG
600^000 600^000 1 áÄa ∫ÉŸG ¢SCGQ øª°V áLQóe áªFGO á«dÉª°SCGQ ¥GQhCG
452^865 444^973  Iô£«°ùe ÒZ ¥ƒ≤M

4^560^255 4^667^464  ƒ«fƒj 30 ‘ ¥ƒ≤◊G ´ƒª›

…õcôŸG øjôëÑdG ±ô°üe πÑb øe áFõŒ ´É£b …ó«∏≤J ±ô°üªc ¢üNôe



املنام���ة - بنا: اأ�ش���اد ويل العهد 
نائ���ب القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول 
�شاح���ب  ال���وزراء  جمل����س  لرئي����س 
ال�شم���و امللك���ي الأم���ر �شلم���ان بن 
حم���د اآل خليفة مبا و�شل���ت اإليه قوة 
دف���اع البحرين من متي���ز يف التطوير 
والتحديث على امل�شتويات كافة وما 
ت�شهم به م���ن دور حموري يف احلفاظ 
عل���ى �شي���ادة وا�شتق���رار ومق���درات 
الوطن يف ظل الرعاية ال�شامية لعاهل 
الب���الد القائد الأعل���ى �شاحب اجلاللة 

امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة.
ون���وه �شم���وه ل���دى لقائ���ه بق�رص 
الرف���اع اأم����س القائ���د الع���ام لق���وة 
دفاع البحرين امل�ش���ر الركن ال�شيخ 
خليفة ب���ن اأحم���د اآل خليف���ة، بجهود 
القائ���د الع���ام لقوة الدف���اع البحرين 
يف تعزي���ز خطى التطوي���ر لقوة دفاع 
مم���ا  كاف���ة،  ومنت�شبيه���ا  البحري���ن 
اأ�شهم بدور فاع���ل يف تاأكيد مكانتها 
وجهوزيته���ا يف الدفاع عن مكت�شبات 
الوطن، وحتقيق الأمن وال�شتقرار يف 

املنطق���ة بالتعاون مع ق���وات الدول 
ال�شقيقة وال�شديقة.

تقدي���ره  ع���ن  �شم���وه  واأع���رب 
واعتزازه مبنت�شبي قوة دفاع البحرين 
ودوره���م النبي���ل يف دع���م ال�رصعي���ة 

للجمهوري���ة  امل�شاع���دات  وتق���دمي 
ق���وات  �شم���ن  ال�شقيق���ة  اليمني���ة 
الق���وات  العرب���ي بقي���ادة  التحال���ف 
امل�شلحة باململكة العربية ال�شعودية 

ال�شقيقة.

املنامة – الهيئة الوطنية لعلوم 
الف�ش���اء: ق���ال الرئي����س التنفيذي 
للهيئ���ة الوطني���ة لعل���وم الف�ش���اء 
حممد الع�ش���ري اإن الهيئة ا�شتلمت 
حتى الآن م���ا يزيد على 1500 طلٍب 
لاللتح���اق بربنام���ج فري���ق البحرين 
للف�شاء منذ فت���ح باب التقدم يف 7 

يوليو اجلاري.
ب���اب  اأن  الع�ش���ري  واأو�ش���ح 
التقدمي ل يزال مفتوًحا عرب املوقع 
www.nssa. للهيئ���ة  الإلك���روين 

gov.bh اأمام الراغبني ممن تتوافر 
فيهم �ل�رشوط، �إذ �سيكون �آخر موعد 

لقبول الطلبات هو يوم الأحد املوافق 29 يوليو اجلاري. 
وحول برنامج فريق البحري���ن للف�شاء، اأفاد اأنه مت ت�شميمه 
بعناية ووفق اأف�ش���ل املمار�شات العاملية لجتذاب “النخبة” من 
بني الكفاءات الوطنية يف جمموعة من التخ�ش�شات العلمية بهدف 
التاأ�شي����س ال�شحيح لهذا القط���اع الواعد وبناء القدرات الوطنية 

لتطوي���ره م�شتقب���اًل مب���ا ي�شه���م يف 
حتقيق الأه���داف التنموية للمملكة، 
اإذ �شيع���ول عل���ى فري���ق البحري���ن 
للف�ش���اء ال���ذي �شي�ش���م 10 اأع�شاء 
لتنفيذ حزمة من امل�شاريع املتعلقة 
بالف�ش���اء بعد اإمت���ام برامج تاأهيلية 
البحري���ن  داخ���ل  ع���دة  وتدريبي���ة 
�شه���ًرا،   24 م���دى  عل���ى  وخارجه���ا 
مبيًن���ا اأن التخ�ش�شات املطلوبة مت 
حتديده���ا ب�شكل مدرو�س ومن خالل 
تع���اون الهيئة مع عدد من الوكالت 
العاملي���ة املرموقة وبي���وت اخلربة 
الرائدة يف قطاع الف�شاء وتطبيقاته.

كم���ا اأكد الع�ش���ري اأن عملية الختي���ار مت ت�شميمها ب�شكل 
دقي���ق وهي ت�شتند اإلى جمموعة من املعاير وتعتمد على نتائج 
المتحانات واملقابالت التي �شيخ�شع لها املتقدمون ممن حققوا 
معايري و�رشوط �لتقدم ووفرو� �مل�ستند�ت �ملطلوبة خالل �لفرتة 

املحددة.

3 االثنين 23 يوليو 2018 بالدنا
10 ذو القعدة 1439

العدد 3569 local@albiladpress.com

يف حتقيق االأمن واال�ستقرار دور فاعل لـ “الدفاع” 

29 يوليو اآخر موعد للتقدمي لـ “فريق الف�ساء”

اأ�شاد بجهود القائد العام يف تعزيز خطى التطوير... �شمو ويل العهد:

اأكرث من 1500 طلب منذ فتح الباب... الع�شري:

• �شمو ويل العهد يف لقاء مع القائد العام لقوة دفاع البحرين	

جمل�س التعاون منظومة تاأ�س�ست لل�سعوب و�ستظل باقية
ال�شعودية ال�شند الأ�شا�س للبيت اخلليجي... �شمو رئي�س الوزراء:

املنام����ة - بن����ا: اأك����د رئي�����س ال����وزراء �شاحب 
ال�شم����و امللكي الأمر خليفة ب����ن �شلمان اآل خليفة 
اأن جمل�س التعاون منظومة تاأ�ش�شت من اأجل �شالح 
�شع����وب دول املجل�����س و�شتظل باقية ب����اإذن اهلل، 
فمتطلبات �شعوب دول املجل�س واآمال املواطنني 
في����ه تفر�س تكثي����ف اجله����ود لتعزي����ز الت�شامن 
والتكات����ف، واإننا على ثق����ة يف اأن قادته ل يتوانون 
عن حتقيق تطلعات �شعوب دولهم للمحافظة على 
مكت�شبات����ه ومنجزاته خالل م�شرت����ه يف العديد من 

جمالت التعاون امل�شرك.
وكان �شاح���ب ال�شمو امللكي رئي����س الوزراء 
ق���د ا�شتقبل بق����رص الق�شيبية اأم����س الأمني العام 
ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية عبداللطيف 

الزياين.
وخالل اللقاء اأكد �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س 
الوزراء حر�����س مملكة البحرين على دعم املبادرات 
الت����ي تعزز م�شرة جمل�س التع����اون وحتافظ عليها 
وعل����ى وح����دة ومتا�ش����ك �شعوبه ل�شتم����رار حتقيق 
املنج����زات الت����ي ت�ش����ب يف �شال����ح اجلمي����ع، واأن 
البحري����ن بقيادة عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك 
حم����د بن عي�ش����ى اآل خليف����ة حتر�س دوم����اً على اأن 

تكون عالقاتها قوية مع اأ�شقائها على امل�شتويات 
كافة.

و�ش����دد �شاحب ال�شمو امللك����ي رئي�س الوزراء 
على اأن جمل�س التعاون اإذا كان البيت اجلامع لدول 
املجل�س فاإن اململكة العربية ال�شعودية هي ال�شند 
الأ�شا�شي لهذا البي����ت ولكل من ين�شوي حتته ومل 
نعهد منها اإل كل الدعم وامل�شاندة لهذه املنظومة 

اخلليجية املباركة.
واأك����د �شاحب ال�شم����و امللكي رئي�����س الوزراء 
اأهمية املبادرات التي تدعم الكيان اخلليجي وتعزز 
من تاأثره اإقليميا ودولي����ا؛ باعتباره �شمام الأمان 
لأم����ن وا�شتق����رار املنطق����ة والأر�شي����ة التي تقوي 

الروابط بني دوله و�شعوبه.
ونوه �شاح����ب ال�شم����و امللكي رئي�����س الوزراء 

بال����دور ال����ذي ي�شطل����ع ب����ه الأمني الع����ام ملجل�س 
التع����اون ومعاوني����ه يف الأمان����ة العام����ة يف متابع����ة 
م�ش����ارات التع����اون ب����ني دول املجل�����س واحلر�����س 
على تنفي����ذ القرارات التي تعزز م����ن هذا التعاون 
والجتماعي����ة  القت�شادي����ة  جمالت����ه  خمتل����ف  يف 

وال�شيا�شية والأمنية.
من جهته، اأعرب الأمني العام ملجل�س التعاون 

ل����دول اخلليج العربية عن خال�����س �شكره وتقديره 
ل�شاح����ب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء على مواقف 
�شموه الداعمة وامل�شاندة لكل عمل خليجي م�شرك، 
موؤك����دا اأن مواقف �شموه م�شه����ودة يف دعم م�شرة 
دول جمل�����س التع����اون وتوجيهات �شم����وه الدائمة 
للحكوم����ة بالإ�����رصاع يف اإنفاذ ق����رارات املجل�س لها 
اأطيب الأثر يف تعميق التعاون والتن�شيق اخلليجي.

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال الأمني العام ملجل�س التعاون 	

إعـــالن هــــام 
تمويل تأثيث المنزل 

*تطبق الشروط واألحكام

80008000
bahraincredit
www.bahraincredit.com.bh

يسري هذا العرض فقط في: 
فرع مجمع سترة 

فرع مجمع سيف المحرق 
فرع البديع 
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قيم التوا�سل حتافظ على الهوية الوطنية وتعزز التما�سك بني املجتمع
تلقى �سكر عائلتي البوري وحجري ملوا�ساتهم يف فقيدة العائلة... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليف���ة اأن �سعبن���ا يف كل قرية ومدينة قريب 
منا ونحر�س عل���ى اأن نكون قريبني منه، فما 
يربطن���ا باأبناء ه���ذا ال�سعب عالق���ات را�سخة 
تتوارثه���ا الأجيال وه���ذه الروابط �سكلت ول 

تزال الباعث لالإجنازات الوطنية.
جاء ذل���ك خالل ا�ستقب���ال �ساحب ال�سمو 
امللكي رئي�س الوزراء لعدد من اأفراد عائلتي 
الب���وري وحجري، اإذ رفعوا اإل���ى �سموه خال�س 
ال�سك���ر والتقدير على تعازي وموا�ساة �سموه 
يف فقيدة العائلة، موؤكدين اأن �ساحب ال�سمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء ق���دوة يف احت�سان 
�سعب���ه ومواقف �سم���وه ل تن�س���ى وما حر�س 
�سم���وه عل���ى التوا�س���ل م���ع املواطن���ني يف 
اأحزانه���م واأفراحهم اإل مثال على قرب �سموه 
م���ن املوطنني وال�سع���ب. وخالل اللق���اء اأكد 
�ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء �رضورة 
العم���ل م���ن اأج���ل اأن ت�سم���و قي���م التوا�سل 
والرتابط ب���ني اأفراد املجتم���ع؛ لأنها �سمات 
متثل جزءا اأ�سيال من طبيعة املجتمع وتكوينه 
ويج���ب احلف���اظ عليه���ا كونها املع���زز لقوة 
املجتمع وتعزيز قدرته ومنعته يف التعامل مع 

التحديات.
وقال �سم���وه “اإن قي���م التوا�سل ت�سكل 
نهًج���ا بحرينًي���ا اأ�سي���ال توارثن���اه ع���ن الآباء 
والأج���داد، وعلينا التم�سك ب���ه بال�سكل الذي 
ي�سهم يف احلفاظ على الهوية الوطنية ويعزز 

من التما�سك بني اأبناء املجتمع الواحد”.
ورفع اأفراد عائلتي البوري وحجري خال�س 
�سكرهم وتقديرهم ل�ساح���ب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء عل���ى م�ساعر �سم���وه الطيبة 
بتقدمي التعازي يف فقيدتهم، داعني املولى 
جلت قدرت���ه اأن يحفظ �سموه ويرعاه ويدميه 

ذخرا لهذا الوطن و�سعبه.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال عددا من اأفراد عائلتي البوري وحجري	

املنامة - بنا: بعث عاهل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة ورئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ري خليف���ة بن 
�سلمان اآل خليفة وويل العهد نائب 
القائ���د الأعلى النائب الأول لرئي�س 
ال�سم���و  �ساح���ب  ال���وزراء  جمل����س 
امللكي الأم���ري �سلمان ب���ن حمد اآل 
خليفة برقيات تهنئ���ة اإلى �سلطان 
عم���ان �ساح���ب اجلالل���ة ال�سلط���ان 
قابو�س بن �سعي���د؛ مبنا�سبة ذكرى 
ي���وم الثال���ث والع�رضين م���ن يوليو 
ي���وم النه�س���ة املبارك���ة، واأعرب���وا 
فيها عن اأطيب تهانيه ومتنياته له 
موفور ال�سح���ة وال�سعادة ولل�سعب 
العماين ال�سقيق املزيد من التقدم 
والزدهار يف ظ���ل قيادته احلكيمة، 
م�سي���ًدا جاللة امللك بعمق العالقات 
الطيب���ة الت���ي ترب���ط ب���ني البلدين 
ال�سقيق���ني وما ت�سهده  وال�سعبني 
من تط���ور ومنو. كما بع���ث �ساحب 
ال���وزراء  رئي����س  امللك���ي  ال�سم���و 
و�ساحب ال�سم���و امللكي ويل العهد 
بربقيتي تهنئة مماثلتني اإلى نائب 
رئي�س الوزراء ل�سوؤون جمل�س الوزراء 
ب�سلطنة عمان ال�سقيقة �سمو ال�سيد 

فهد بن حممود اآل �سعيد.

املنام����ة - بن����ا: بع����ث عاهل 
البالد �ساح����ب اجلاللة امللك حمد 
ب����ن عي�س����ى اآل خليف����ة ورئي�����س 
ال����وزراء �ساح����ب ال�سم����و امللكي 
اآل  �سلم����ان  ب����ن  خليف����ة  الأم����ري 
خليفة وويل العه����د نائب القائد 
لرئي�����س  الأول  النائ����ب  الأعل����ى 
جمل�����س ال����وزراء �ساح����ب ال�سمو 
امللك����ي الأمري �سلمان بن حمد اآل 
خليف����ة برقيات تهنئة اإلى رئي�س 
جمهورية م�رض العربية عبدالفتاح 
الحتف����ال  مبنا�سب����ة  ال�سي�س����ي؛ 
بذك����رى ث����ورة يولي����و املجي����دة، 
اأعربوا فيها ع����ن اأطيب تهانيهم 
ومتنياته����م ل����ه موف����ور ال�سح����ة 
جمهوري����ة  ول�سع����ب  وال�سع����ادة 
م�����رض العربية ال�سقي����ق مزيدا من 
التقدم والزدهار، م�سيدين بعمق 
العالق����ات الطيبة التي تربط بني 
ال�سقيقني  وال�سعب����ني  البلدي����ن 

وما ت�سهده من تطور ومنو.

املنامة - بنا: تلقى عاهل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة برقي���ة �سك���ر جوابية من 
رئي����س الوليات املتح���دة الأمريكية 
ال�سديق���ة دونالد ترام���ب؛ ردا على 
برقي���ة جاللت���ه املهنئة ل���ه مبنا�سبة 
ذك���رى ا�ستقالل بالده، عرب فيها عن 
خال�س �سكره وتقديره جلاللة امللك 
على م�ساع���ر جاللته الطيب���ة النبيلة، 
ال�سح���ة  موف���ور  جلاللت���ه  متمني���ا 
وال�سع���ادة ول�سعب مملك���ة البحرين 

مزيد من التقدم والزدهار.

البحرين تهنئ ال�سلطان 
قابو�س بيوم النه�سة

... وتهنئ ال�سي�سي 
بذكرى ثورة يوليو

جاللة امللك يتلقى 
�سكر ترامب
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عنا�رص هاربة يف اإيران وراء الإرهاب بالبحرين

“اجلنوبية” تر�صد احتياجات اأهايل الرفاع اخلدمية

“اجلمارك” تد�صن منظومة اأجهزة اأ�صعة متطورة يف املطار

يف جولة يف مطار “غاتويك” الدويل... رئي�س الأمن العام:

انطالقا من توجيهات �شمو ال�شيخ خليفة بن علي

مهمتها الك�شف عن املمنوعات

املنام���ة - وزارة الداخلية: عقدت جمموعة 
التع���اون الأمني بني مملك���ة البحرين واململكة 
املتح���دة اجتماعها ال�شاد����س يف لندن برئا�شة 
رئي����س الأم���ن الع���ام الل���واء ط���ارق احل�ش���ن، 
ورئي����س فريق التعاون الدويل بوزارة الداخلية 
الربيطاني���ة م���ارك ت�شالني، وبح�ش���ور �شفري 
اململك���ة املتحدة لدى مملكة البحرين �شاميون 
مارت���ن وممثل���ي عدد م���ن اجله���ات الأمنية يف 
البلدي���ن، يف اإط���ار زي���ارة الل���واء احل�ش���ن اإلى 

اململكة املتحدة.
ومت خ���الل الجتم���اع، بحث اأوج���ه التعاون 
الأمني القائمة و�شبل تطويرها، بجانب م�شاريع 
التع���اون امل�شتقبلية ب���ني البلدين يف جمالت 
الأم���ن العام ومكافح���ة الإره���اب وامل�شاعدات 
الفني���ة يف جم���الت التدري���ب مب���ا ي�شه���م يف 
فتح اآف���اق جديدة لتبادل اخل���ربات يف املجال 
الأمن���ي، ومنه���ا التع���اون يف جم���ال مكافح���ة 
امل���واد املتفجرة وتعزيز اأم���ن الطريان وبرامج 
امل�شاع���دة الفني���ة وجمال التخطي���ط للطوارئ 

وطريان ال�رشطة والأمن الإلكرتوين.
وق���دم رئي����س الأمن الع���ام، اإيج���ازا ب�شاأن 
م�شتج���دات الو�ش���ع الأمني، وم�ش���رية التطوير 
والتحدي���ث التي اأر�شى قواعدها وزير الداخلية 
مما اأ�شه���م يف انخفا�س معدل اجلرمية، وزيادة 
ق���درات وزارة الداخلية يف الت�ش���دي لالإرهاب، 
كم���ا تط���رق الجتم���اع اإل���ى مو�ش���وع مكافحة 
ال�شتغ���الل اجلن�ش���ي لالأطف���ال وبح���ث �شب���ل 
ا بعد  توثيق التع���اون يف هذا املج���ال خ�شو�شً
ان�شمام مملك���ة البحرين اإل���ى التحالف الدويل 
حلماية الأطف���ال من ال�شتغ���الل اجلن�شي على 

.)We protect( شبكة الإنرتنت�
م���ن جهة اأخ���رى، اأعرب رئي����س الأمن العام 
عن تقديره للمملكة املتح���دة ب�شاأن ت�شنيفها 
القان���ون،  ع���ن  خارج���ة  بحريني���ة  جمموع���ات 
ارتكابه���ا  بع���د  وذل���ك  اإرهابي���ة،  كمنظم���ات 
اأعم���ال اإرهابية يف البحرين وه���و ما يعد مبادرة 
ا�شتباقية ملكافحة الإرهاب، م�شريا اإلى اجلرائم 

الإرهابي���ة التي تواجهه���ا البحرين وتطور هذه 
الأعم���ال الإرهابية وتن���وع اأ�شاليبه���ا، اإذ تقف 
وراءها تخطيطا وتنفي���ذا عنا�رش اإرهابية هاربة 
وموجودة يف اإيران، موؤكًدا يف الوقت ذاته الدور 
احلي���وي الذي تقوم ب���ه البحرين يف اإطار تعزيز 
العم���ل امل�ش���رتك ملكافحة الإره���اب وجتفيف 

منابعه حمليا واإقليميا ودوليا.
يف �شي���اق مت�شل، عق���د رئي�س الأمن العام 
اجتماًع���ا م���ع البارون���ة اإليزابي���ث �ش���وغ وزيرة 
وزارة  ووكي���ل  املتح���دة  باململك���ة  الط���ريان 
الدول���ة ل�شوؤون النقل يف مبن���ى جمل�س العموم 
الربيط���اين، اإذ مت بحث اأوجه التعاون امل�شرتك 
والتن�شي���ق وتب���ادل اخل���ربات يف جم���ال اأم���ن 

الطريان.
وعل���ى هام�س الزي���ارة، قام رئي����س الأمن 
الع���ام والوف���د املرافق ل���ه، بزي���ارة اإلى مطار 
غاتوي���ك ال���دويل، حي���ث كان يف ا�شتقباله كل 
م���ن مدير اأمن املطار بي���رت فوتي، ورئي�س اأمن 
الطريان بوزارة املوا�شالت الربيطانية كا�شف 

جودري وعدد من امل�شوؤولني.
وخالل اجلولة، اطلع رئي�س الأمن العام على 

مراف���ق املط���ار واملباين اخلا�ش���ة باملغادرين 
والقادم���ني من حي���ث اآلي���ة العم���ل يف كيفية 
تاأمني احلرك���ة يف املطار م���ن الداخل وحميطه 
اخلارجي مب���ا ي�شمن ت�شهيل حركة امل�شافرين 
وحتقيق اأكرب كف���اءة لإجراءات الأمن وال�شالمة، 
التفتي����س  اأجه���زة  ا�شتعرا����س  اإل���ى  اإ�شاف���ة 
احلديثة امل�شتخدمة يف منطقتي ال�شحن اجلوي 

والأمتعة اخلا�شة بامل�شافرين.
كما ا�شتمع رئي�س الأمن العام، لإيجاز ت�شمن 
اخلط���ط والربام���ج وال���دورات التدريبية التي 
�شوف تنفذه���ا وزارة املوا�ش���الت الربيطانية 
لع���دد من منت�شبي مديرية �رشطة مطار البحرين 
ال���دويل، يف اإط���ار حر����س وزارة الداخلي���ة على 
الوق���وف عل���ى ال�شتع���دادات الأمني���ة الالزمة 
لتاأمني حركة الط���ريان وامل�شافرين يف الفرتة 
احلالية وامل�شتقبلية، مبا يتفق مع ا�شرتاتيجية 
وزارة الداخلية يف الرتقاء مبختلف الأجهزة اإلى 
اأعل���ى امل�شتوي���ات وحتقيق التمي���ز يف الأداء، 
ومبا يتنا�شب مع م����رشوع تطوير وتو�شعة مطار 
البحرين ال���دويل وحتقيًقا للمتطلب���ات الأمنية 

الالزمة لتاأمني هذا املرفق احليوي املهم. 

الرفاع - املحافظ���ة اجلنوبية: انطالقا من 
حر����س حمافظ اجلنوبي���ة �شمو ال�شي���خ خليفة 
ب���ن علي ب���ن خليفة اآل خليف���ة يف التوا�شل مع 
املواطن���ني بالزي���ارات امليداني���ة واللق���اءات 
وتلم����س  املحافظ���ة  اأه���ايل  م���ع  املبا����رشة 
احتياجاته���م، قام فريق م���ن املحافظة بزيارة 
ميداني���ة لعدد م���ن املواقع يف الرف���اع لالطالع 
على احتياج���ات اأهايل املنطقة اخلدمية وو�شع 
املرافق العامة والبنية التحتية بها ور�شد هذه 
الحتياجات واملالحظ���ات وترجمتها على اأر�س 
الواقع ع���رب التن�شي���ق املبا�رش ب���ني املحافظة 
وال���وزارات املختلف���ة. كما اطل���ع الفريق على 
م�شتج���دات اأعم���ال ال�شيان���ة القائم���ة مبقربة 
الرف���اع الغرب���ي القدمية والتي وج���ه بها �شمو 
حماف���ظ اجلنوبية حر�ش���ا من �شم���وه لالهتمام 
باملق���ربة واحلف���اظ عل���ى حرمته���ا ورعايته���ا 
والت���ي تاأتي �شم���ن املب���ادرات اخلريية التي 
تبنته���ا املحافظة اجلنوبية بالتع���اون مع اإدارة 

الأوقاف ال�شنية.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: زار رئي����س 
اجلمارك ال�شيخ اأحمد بن حمد اآل خليفة مطار 
البحري���ن الدويل )ق�شم امل�شافرين(؛ لتفقد 
جهاز الأ�شعة ثنائية الأبعاد والذي مت تثبيته 
اأخ���ريا. وكان���ت �ش���وؤون اجلمارك ق���د قامت 
بتوريد 6 اأجه���زة كمرحلة اأولى من ا�شتبدال 
الأجه���زة لديها جلمي���ع املناف���ذ اجلمركية، 
وتعت���رب الأجهزة م���ن اأحدث اأجه���زة الأ�شعة 
للك�ش���ف عن املمنوع���ات من خ���الل الأ�شعة 
ال�شينية ثنائية الأبعاد والتي ت�شاعد �شابط 
اجلمارك بالك�شف ع���ن املواد املمنوعة بكل 
�شهول���ة ودقة، من خالل وج���ود اأكرث من 13 
اأداة تقنية ملعاجلة ال�شور وحتليلها، والتي 
تتواف���ق م���ع املتطلب���ات العاملي���ة اخلا�شة 

باأمن املطارات والطريان ونقل الب�شائع.
وياأت���ي ذل���ك يف اإط���ار حتقي���ق الهدف 
الث���اين م���ن اخلط���ة الإ�شرتاتيجي���ة ل�شوؤون 
يف  واملتمث���ل   2020  -  2017 اجلم���ارك 

حتقي���ق الكتف���اء الكل���ي بالن�شب���ة للموارد 
وال���ذي  والأمتت���ة،  والتكنولوجي���ا  املادي���ة 
تن���درج منه املب���ادرة الثانية وه���ي “�شمان 
ح�شول �شوؤون اجلمارك على املوارد املادية 
والتكنولوجي���ة املنا�شب���ة والكافي���ة لتجنب 

تعطيل الب�شائع والركاب”.
وخ���الل الزي���ارة اأ�ش���اد رئي����س اجلمارك 

باجله���ود املبذول���ة ل�ضب���اط جم���ارك مطار 
البحري���ن الدويل، موؤك���ًدا اأهمي���ة املحافظة 
عل���ى امل�شتوي���ات املتقدمة الت���ي و�شلت 
اإليها �شوؤون اجلمارك مبملكة البحرين، اإذ اإن 
كفاءة الأجهزة احلديث���ة تقا�س مبدى كفاءة 
العاملني عليها والعمل على الرتقاء بها اإلى 

م�شاف الدول املتقدمة يف هذا املجال.

• رئي�س الأمن العام يطلع على مرافق املطار واملباين اخلا�شة باملغادرين والقادمني	

• فريق من املحافظة اجلنوبية يزور عددا من املواقع بالرفاع	

• جهاز الأ�شعة ثنائية الأبعاد	

انطالق فعاليات “املع�صكر ال�صيفي” العا�رص

املنام���ة - وزارة الداخلية: انطلقت اأم�س 
فعالي���ات املع�شك���ر ال�شيفي العا����رش والذي 
تنظم���ه الأكادميية امللكي���ة لل�رشطة بالتعاون 
م���ع �شندوق العم���ل “متك���ني” يف الفرتة من 
22 يولي���و اإلى 9 اأغ�شط����س 2018. واأكد اآمر 
الأكادميي���ة امللكية لل�رشطة العمي���د اإبراهيم 
ال�شي���ب اأن املع�شك���ر ال�شيف���ي يه���دف اإلى 
توجي���ه طاقات ال�شباب البحرين���ي فيما يعود 
عليهم وعلى الوطن بالنف���ع والفائدة، ويعزز 
لديه���م روح املواطن���ة والنتم���اء وحب العمل 
وا�شتثم���ار اأوق���ات فراغهم. فقد ب���داأ برنامج 
بالطاب���ور  العل���م  برف���ع  ال�شباحي���ة  الف���رتة 
ال�شباحي مب�شاركة الفرقة املو�شيقية لوزارة 
الداخلية، يف اإطار العمل على تر�شيخ املواطنة 

والنتم���اء وال���ولء وغر�س ال���روح الن�شباطية 
والعتم���اد على النف�س م���ع تنمية العمل بروح 
الفري���ق الواح���د، وبع���د الطاب���ور، زار الطلبة 
جامعة البحرين ومت اإ�رشاكهم يف ور�شة عمل عن 
كيفية توظيف الإعالم الإلكرتوين. وبالتوازي 
مع الفعاليات، �شارك طلبة املع�شكر يف ور�س 
عم���ل متنوع���ة الأهداف م���ن بينه���ا ور�شة عن 
القي���ادة كل ي���وم ال���ذي يعده مرك���ز �شمائي 
ويه���دف اإلى تعزيز مفه���وم القيادة من خالل 
العديد من الدرو�س املرتابطة يف هذا املجال، 
كم���ا �ش���ارك الطلب���ة يف ور�ش���ة ح���ول �شناعة 
الفخ���ار يف مرك���ز ابن خل���دون. بعده���ا �شارك 
الطلبة يف برنامج مهارات اإبداعية والذي يعده 

مركز بتلكو للعنف الأ�رشي.

المشاركة البرلمانية واجب وطني
القفز على الربملان ما عاد يجدي، خطوة توقع القافز على �شخرة الواقع، مه�شم 
الأرج���ل، وحمطم الأح���الم، لي�س من الواقع ت���رك اأروقة الربملان خالي���ة من الالعبني 

الأكفاء ممن يحملون يف بنادقهم ذخرية ا�شطياد ع�شافري اأحالم النا�س.
اأن���ا ل اقول اأن الربمل���ان �شيوزع على اأي مواطن مكتئ���ب �شيا�شيا اأو اقت�شاديا، 
�شنادي���ق �شكولته، او انه �شيوزع عليه اأرغفة �شاخنة ت�شد جوعه، خ�شو�شا بعد و�شع 
�ضخ���رة التق�ضف على البطون بعد �ضياط ال�رضائب التي األهبت ظهور الرواتب، ف�ضال 
ع���ن اأج�شاد الأحالم اأو بع���د رفع الدع���م، اأو جنونية الأ�شعار ونحن قريب���ا يف ا�شتقبال 
راف����س بالهازيج احلزينة �رشيبة القيم���ة امل�شافة، لكن ترك �شاح���ة الربملان لأربع 
�شنني اإ�شافية فارغة من وجود �شخ�شيات بحرينية قادرة على حتويل قر�س ال�شم�س 
اإلى رغيف، بعد و�شع الأذرع البحرينية لبناء ج�رش يو�شلها ولو ل�شيء من التغيري لي�س 

منطقا.
يف كل منطق���ة بحرينية من الرفاع اإل���ى املحرق اإلى املنامة اإلى البديع ع�رشات من 
الأحجار الكرمية الب�رشية القادرة على املرافعة عن الهموم اليومية للمواطن البحريني.
م���ا اأ�ضهل اأن تلب�س معطف الإحباط، وترتدي ث���وب الياأ�س لتح�رض نف�ضك يف زاوية 
الغياب ويف زقاق التهمي�س، لتبقى متفرجا اأو ناقدا اأو غا�شبا اأو ملقيا الطماطم على 

ت�شويت اأي نائب، اأو موقف اأي م�شوؤول، لتبدي عدم ر�شاك.
النق���د عند اجللو�س يف �شفوف املتفرجني لي�شت �شط���ارة، القوي من ينزل اإلى 

�شاحة التحدي ليواجه الأخطاء وي�شعى لتقوية عافية الإ�شالح.
ال�شيا�ش���ة ل تقا�س مبدى �شيق ثوب القوان���ني اأو مدى حدة اأنياب مت�شاح الغالء 
اأو م���دى ملعان �شكني البريوقراطية التي ما زال���ت تفتك باأكرث من وزارة اأو موؤ�ش�شة 
اإمنا بتقليلها بالقانون ذاته. الن���وم على و�شادة الراحة، وتروي�س الأ�شابع على لعبة 
)الكيب���ورد( لعبة �شهل���ة لكل املهوو�شني بلع���ب )البلي�شتي�ش���ن( واللعب بكيبورد 
ال�شيا�ش���ة من اأ�شهل امله���ن، وهي جهد العاجز. ال�شلبية واإلق���اء قنابل النقد على اأي 
�شاح���ة �شيا�شية يتقنه���ا حتى الطارئون، وحت���ى الذين ل ميتلكون اأرق���ام العناوين 

ل�شالونات ال�شيا�شة ومطابخها.
قاطعت بع�س الأحزاب العراقية يف الغرق ثم تابت، وغ�شلت يدها من املقاطعة، 
وذهبت الأحزاب الأردنية بعيدا يف اأكرث من مقاطعة برملانية ثم األقوا ثوب املقاطعة 
يف البح���ر املي���ت، وكذل���ك فعل الكث���ريون كما ح���دث يف البحري���ن والكويت فزادت 

امللفات تكد�شا، وتعقدت امل�شاكل، و�شعفت امللفات.
ه���ذه مرحلة مهمة وح�شا�شة يف حماول���ة ل�شرتجاع �شيء من الأك�شجني املهرب يف 
�شنادي���ق ال�شيا�شة على �شواح���ل الهروب من الواقع، كم�شتقل ع���ن اأي حزب، ادعوا 
كل م�شتق���ل وطني ميتلك موؤه���الت وطنية واكادميية اأم���ام م�شوؤولية وطنية خلدمة 
الوط���ن والَنا����س امللتحفة على اأر�شف���ة الوجع اليومي وطرقات احلل���م امل�رشوق باأن 
يرت���دوا ثوب العزمية والإرادة ويعاجلوا اأعرا�س اخلوف، وينزلوا ميدان الت�شابق، فلن 
يرتاف���ع عن الرفاع اأو املحرق اأو البديع اأو املنامة مر�ش���ح متوتر ثقافيا اأو طائفيا، ل 
يعرف خريطة الوجع اليومي للمواطن البحريني، فقدميا قيل ل يحك جلدك اإل ظفرك، 
ول يع���رف لغة ن�شيدتك “ام املليون نخل���ة عرفتوها؟عرفناها” اإل مواطن ر�شعها مع 
حليب الأم، مواطن رق�س مع ماء عني عذاري فاآمن بها، واغت�شلت يف عينيه ذات يوم 
حمرق اجلمال فع�شقها، رفع���ة الرفاع فجللها وبديع البديع فايقنها، ويوم كان طفال 
ت�شك���ع امام حمل ))ب�شري(( ومتتع بحلوى ))�شويط���ر((، واذا تعب جاء معانقا ))باب 

البحرين(( لينام على ذراع املنامة.
فلرن�ش���ح كل بحريني وطني اأكادميي دون النظر لدينه، مير الزمان، وقد تتغرب 
نخل���ة، وتلتف دموع بدم���وع، وحتزن اأوراق اأو تطري مع الريح، لكن البحريني يرجع اإلى 
قامو�ش���ه الوطني، واأ�شالته عندما تناديه الأر�س باأن �ش���ع يدك بيد اأخيك البحريني 
يف الف���رح ويف املنعطفات ويف التواء الدروب وغ�شب الطرق، ولن يكون هناك طريق 
اأق���وى لوح���دة موقف وطني حتت مظلة وطني���ة من الطريق، متحدي���ن اإلى امل�شاركة 
النيابي���ة لن�ش���وت لكل وطني غي���ور، انتقيناه �شلعا من بع����س اأ�شالعنا، ودمعة من 

دموعنا.
اتعبنا واأتع���ب البحرين املوؤدجلون، نبحث تنقيبا عن خامات قادرة على املرافعة 

عن �شيب غزى اأر�شيف حلانا، ومال ايدينا امل�شققة ثقوبا و�شقوقا.
ل نريد نائبا يتقياأ على وحدتنا الوطنية تقيوؤا طائفيا، ومللنا من نائب يكرث على 

خيبة الغوا�شني خيبات اإ�شافية.
دورك اأيه���ا البحرين���ي، اأن ترتك للذين يجي���دون فن النب�س يف قمام���ة التاريخ، 
ليفجروها يف وجوه النا�س األغاما طائفية، واأن تنك�س اأوراقك، وتلملم جروحك بحثا عن 
بحريني���ني جدد، ميتلكون �شجاعة العرتاف باملنج���زات، داعمني للم�رشوع الإ�شالحي، 
وقادري���ن على ا�شتجواب اأي وزير يتقن فن تبخ���ري الب�شت، لكنه غري قادر على اإزالة 
قمام���ة اأخطاء يف اأروقة وزارته اأو وكيل يتوتر جتاه كل األوان القو�س قزح، التى تريد 
اأن ت�شب���غ خريط���ة الوطنية وجغرافية الوج���ع املعي�شي بلون جمي���ل اومدير تنفيذي 

ي�شاب بحكة جلدية من التغيري.

سيد ضياء الموسوي

s.dheya
@hotmail.com

قهوة الصباح
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“اخلدمة املدنية” ينظم جل�شة نق��شية ب�ش�أن “اأداء”

افتت�ح الدورة التخ�ش�شية يف العلوم البحرية

بحث توحيد خدم�ت مكتب حم�ية الأ�رسة والطفل

بحلول دي�شمرب الفتت�ح الر�شمي لـ “املحرق املركزي” 

خم�لفة ا�شرتاط�ت ال�شالمة وراء انهي�ر مبنى جنو�ش�ن

تعليق ت�شجيل م�شتح�رسين لعالج ال�شكري لعدم تك�فوؤهم� حيوي�

تنفيذا لتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء بتطوير ال�سوق... خلف:

اإبالغ املكتب الهند�سي بت�سليم تقرير فني عاجل... بلدية ال�سمالية:

تلقت اإخطارا من “الغذاء والدواء” ال�سعودية... “املهن ال�سحية”:

املنامة - وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين: ك�س���ف وزي���ر الأ�سغال 
و�سوؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين ع�سام 
خل���ف اأن تنفيذ م����روع تطوير �س���وق املحرق 
املركزي���ة الذي بلغت كلفته حوايل 6.2 مليون 
دينار، و�سل اإلى املرحلة النهائية.واأو�سح خلف 
اأن الأعمال الإن�سائية �سيتم النتهاء منها خالل ال�سهر 
احلايل مع توا�س���ل اأعمال الت�سطيبات النهائية حتى 
نهاية �سبتمرب املقبل، م�س���را اإلى اأن البدء بت�سليم 

املحالت �سيكون مع بداية �سهر �سبتمرب.
 وتوق���ع خلف اأن “النتهاء م���ن الأعمال الكاملة 
للم����روع وبدء التاأجر بنهاية �سه���ر نوفمرب املقبل 
عل���ى اأن يت���م الفتت���اح الر�سمي يف �سه���ر دي�سمرب 

املقبل تزامنا مع الأفراح الوطنية”.
ج���اء ذل���ك خ���الل الزي���ارة امليدانية الت���ي قام 
بها الوزي���ر للموقع بح�سور وكيل ال���وزارة نبيل اأبو 
الفت���ح واملدير العام لبلدية املحرق اإبراهيم اجلودر 
واملدير الع���ام لبلدية اجلنوبي���ة عا�سم عبداللطيف 
وع���دد م���ن امل�سوؤولني يف ال���وزارة وبلدي���ة املحرق 

وال�ركة املنفذة للم�روع.
املركزي���ة  املح���رق  �س���وق  م����روع  اأن  واأك���د 
ين���درج �سمن امل�روع���ات التي وجه رئي����س الوزراء 
�ساح���ب ال�سمو امللكي الأمر خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليف���ة بتنفيذها باملحرق، كم���ا وجه �سموه اجلهات 
املخت�س���ة اإلى درا�س���ة تخ�سي�س ال�ساح���ة املقابلة 
مل����روع �سوق املح���رق املركزية؛ لال�ستف���ادة منها 
كمواقف عامة اإلى جانب املواقف الأر�سية يف م�روع 

ال�سوق للت�سهيل على مرتادي ال�سوق. 

وحث �سموه على ا�ستفادة املواطنني من فر�س 
العم���ل الت���ي �ستتواف���ر يف م�روع ال�س���وق املركزي 
ال���ذي يق���ام عل���ى م�ساح���ة 28 األ���ف م���ر مربع و3 
طواب���ق تزيد مبقدار 4 اأ�سع���اف على م�ساحة ال�سوق 
املركزي���ة القدمي���ة، و�سي�سم مركز ت�س���وق جتاريا 
�سخم���ا وحمالت جتارية على م�ساحة 3000 مر مربع 
اإل���ى جانب 106 حم���الت لالأ�س���واق الثالث���ة اللحوم 

والأ�سماك واخل�راوات.
واأو�س���ح خلف اأن اهتمام الوزارة ملتابعة مراحل 
تنفي���ذ امل����روع وال�رع���ة يف اإجن���ازه، ياأت���ي تنفيذا 
لتوجيهات �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء اإلى 
افتت���اح ال�س���وق اأمام اجلمهور قب���ل الربع الأخر من 

العام اجلاري.
وق���ال خلف “اإن امل�روع ياأتي �سمن خطة وزارة 
الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط العمراين 
مبملك���ة البحري���ن الرامي���ة اإل���ى حتدي���ث الأ�س���واق 
املركزي���ة الت���ي اأن�ساأت منذ فرة م���ن الزمن وتلبية 
لحتياجات مرتادي الأ�سواق املركزية من املواطنني 
واملقيم���ني وملواكبة التطورات احلديث���ة لالأ�سواق 
املركزي���ة احلديث���ة من مراف���ق وخدم���ات بالتعاون 
والتن�سيق مع املجل�س البل���دي لبلدية املحرق الذي 

كان �ريكا يف جميع مراحل تنفيذ امل�روع”.
واأ�ساف “ارتاأت الوزارة اأن يتم ا�ستثمار املوقع 
احل���ايل ل�سوق املحرق املركزية؛ نظ���را ملا تتمتع به 
من اأهمية للمواقع احليوية مبدينة املحرق، وت�سمن 
امل�روع هدم ال�سوق احلايل واإعادة بناء جممع ل�سوق 

مركزية حديثة مبوا�سفات ومن�ساآت حديثة”.
وب���ني خلف اأن���ه “مت التعاقد مع �رك���ة ذا مولز 

للتطوي���ر العقاري لإن�ساء واإدارة جممع �سوق املحرق 
املرك���زي اجلديد، اإل���ى جانب تاأ�سي����س �ركة حتت 
م�سم���ى )�رك���ة �س���وق املح���رق املرك���زي للتطوير 
العق���اري( تق���وم ال�ركة مبوج���ب التف���اق بتنفيذ 
م�روع تطوير واإن�ساء جممع ال�سوق املركزي ومن ثم 

اإدارة وت�سغيل ال�سوق اجلديدة”.
واأك���د خل���ف اأن ال���وزارة ت�سع���ى لتنفيذ اخلطة 
ال�سراتيجي���ة الرامي���ة اإلى اإن�س���اء وتطوير الأ�سواق 
مب���ا يتواكب م���ع برنامج احلكوم���ة وروؤي���ة البحرين 
القت�سادي���ة 2030، يف جع���ل مملك���ة البحري���ن يف 
م�س���اف ال���دول املتقدمة من خالل تنفي���ذ الأ�سواق 
املواطن���ني  تخ���دم  الت���ي  واحلديث���ة  النموذجي���ة 

واملقيمني.
وحتدث خل���ف ع���ن اأن �سوق املح���رق املركزي 
�سي�سم 3 اأ�سواق لبي���ع التجزئة للخ�روات وال�سمك 
واللح���م مبوا�سف���ات ومراف���ق حديث���ة بع���دد 102 
فر�س���ة، اإ�سافة اإلى 18 من الأك�ساك ومنا�سد للبيع، 
Bas -  ��سالً ع���ن مواقف لل�سيارات حت���ت الأر�س
ment تت�سع حلوايل 180 �سيارة، و61 حمال جتاريا 
متع���ددة الأغرا����س، وهايربمارك���ت كب���ر بالطابق 

الأول.
م���ن جهته، قال املدي���ر العام ال�رك���ة املطورة 
لل�س���وق )ت�سغيل( خالد يو�س���ف البنفالح اإن ال�سوق 
�ست�س���م مقاه���ي �سعبية وحديثة وجممع���ا للمطاعم 
والوجب���ات، وم�سلى للرجال واآخ���ر للن�ساء، وخدمات 
احلكوم���ة الإلكرونية واخلدم���ات البنكية، واملرافق 

العامة واخلدمات امل�ساحبة.

البديع - بلدية املنطق���ة ال�سمالية: اأكدت 
بلدية املنطقة ال�سمالية اأن �سبب انهيار �سقف 
اأحد املباين قيد الإن�ساء مبنطقة جنو�سان يعود 
اإلى عدم اللتزام مبعاير وا�سراطات ال�سالمة 
الالزمة يف املوقع اأثناء تنفيذ الأعمال الإن�سائية، 
واأ�سارت اإل���ى اأن �سعف تثبيت الدعائم ب�سكل 
كاف ه���و ما �سب���ب حدوث ه���ذا النهيار.�رحت 
بذل���ك املدي���ر الع���ام لبلدي���ة املنطق���ة ال�سمالي���ة 
املهند�س���ة ملي���اء الف�سال���ة خ���الل زي���ارة تفقدية 
للموقع لالطمئنان على �سالمة املارة والوقوف على 
اأ�سب���اب الواقعة وتاأكيد اتخ���اذ احتياطات ال�سالمة؛ 

حفاظا على اأرواح املواطنني واملقيمني.
مت ذلك فور و�سول بالغ ب�سان انهيار املبنى.

وبع���د الك�سف واملعاين���ة على املوق���ع اأفادت 
الف�سال���ة باأن امل�روع مرخ�س له م���ن البلدية بهدم 
املبن���ى واإع���ادة بن���اء مبن���ى جدي���د م���ن 3 اأدوار مع 

امليزانني للمحالت.
وتابع���ت “اأثن���اء �س���ب اخلر�سان���ة لل�سق���ف يف 
م�ست���وى ارتف���اع امليزان���ني تقريب���ا، ح���دث انهيار 

للدعائم مما اأدى ل�سقوط اخلر�سانة”.
واأك���دت الف�سالة اأن���ه مت التوا�سل مع املكتب 
الهند�س���ي امل�رف مبا����رة يف املوق���ع ومت اإخطاره 
ب����رورة التوقف عن اأي اأعم���ال يف املوقع حاليا، مع 
غل���ق املداخل ب�ريط حماية، وموافاة البلدية بتقرير 
فن���ي عاجل عن املراح���ل الإن�سائي���ة للم�روع وطرق 

تنفيذها واملعلومات الأخرى املتعلقة بامل�روع.

املنامة - الهيئة الوطنية لتنظيم املهن 
واخلدمات ال�سحية: اتخذت الهيئة الوطنية 
لتنظيم املهن واخلدم���ات ال�سحية خطوات 
 Glynase احرازي���ة ب�سح���ب دواء م�ستح�ر
 Diatab وم�ستح����ر   ،5mg Tablet
5mg Tablet، لع���دم تكافوؤهم���ا حيوًيا مع 
امل�ستح�ر املرجع���ي، بعد و�سول اإخطار من 
الهيئ���ة العامة للغذاء وال���دواء يف ال�سعودية 

عن امل�ستح�رين املذكورين.

وخاطبت الهيئة اجلهات ال�سحية ل�سحب 
امل�ستح�ري���ن يف حال وجودهم���ا لديها، كما 
خاطب���ت وكيل���ي امل�ستح�ري���ن ل�سحبهم���ا 
لكاف���ة  امل�ستفي���دة،  اجله���ات  جمي���ع  م���ن 

الت�سغيالت.
ت�سنع���ه  ال���ذي  امل�ستح����ر  ويحم���ل 
 Glynase ركة جلف���ار” ال�سم التج���اري�“
Glibe 5mg Tablet وال�س���م العلمي -
clamide ورقم الت�سجيل 279-186-10، 

وامل�ستح�ر الذي ت�سنع���ه “�ركة �سبيماكو 
 Diatab 5mg الدوائي���ة” ال�سم التج���اري
 Glibenclamide وال�سم العلمي Tablet

ورقم الت�سجيل 16-212-94.
وج���اء تعميم الهيئ���ة القا�س���ي بتعليق 
ت�سجي���ل امل�ستح����ر، م�سرة اإل���ى اأن هناك 
بدائ���ل م�سجل���ة للم���ادة العالجي���ة نف�سه���ا، 
ويج���ب مراجعة الطبيب املعالج اأو ال�سيديل 

ملعرفة تلك البدائل.

اجلف���ر - دي���وان اخلدم���ة املدنية: 
نظ���م دي���وان اخلدم���ة املدني���ة جل�س���ة 
حوارية ملناق�سة قيا����س فاعلية تطبيق 
نظام اإدارة الأداء الوظيفي )اأداء( للعام 
2017؛ �سمن اإجراءات حوكمة نظام اأداء.

وتهدف هذه اجلل�سة اإلى نقل املعرفة وتبادل 
اخلربة بني القائمني على تطبيق النظام، مبا 
ي�ساهم يف تكوين ثقافة م�سركة بني اجلميع 
ت�سمح بنقلها اإلى الواقع التطبيقي يف �سكل 
برنام���ج عم���ل تطوي���ري للتطبي���ق ال�سلي���م 
للنظ���ام، اإذ مت خالل اجلل�س���ة مناق�سة اأف�سل 
ال�سبل الكفيلة بقيا�س فاعلية تطبيق النظام 

وتو�سيل الر�سائل التوعوية للموظفني.
واأكد مدير اإدارة اأداء وعالقات املوظفني 

فريد عبداهلل اأهمية متابعة تطبيق النظام يف 
مراحل���ة الأ�سا�سية واأهمي���ة ال�ستمرار يف ن�ر 
ثقافة النظ���ام من خالل احلم���الت والدورات 
التوعوية للموظفني الت���ي تقوم بها الإدارة 
با�ستخ���دام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية 
وتّو�سل الر�سال���ة املطلوبة منها حتى يكون 

لها مردود اإيجابي على الفئة امل�ستهدفة.
واأو�س���ح اأن اجلل�س���ة احلواري���ة �سهدت 
م�سارك���ة ممثل���ني م���ن 10 جه���ات حكومية 
قدموا العدي���د من الآراء ب�س���اأن �سبل قيا�س 
فاعلي���ة تطبيق النظام وعن ال���دور الأ�سا�س 
لإدارات املوارد الب�رية يف اجلهات احلكومية 
يف ن����ر التوعية وتقدمي الدعم للموظفني يف 

تطبيق النظام.

افتت���ح  الداخلي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
قائ���د خف���ر ال�سواحل الل���واء الرك���ن بحري 
ع���الء عبداهلل �سي���ادي ال���دورة التخ�س�سية 
ال�ساد�سة ع����رة يف العل���وم البحرية، بجناح 
التدري���ب البح���ري، مب�سارك���ة 25 �ساب���ط 
�س���ف م���ن منت�سبي قي���ادة خف���ر ال�سواحل 
و�سالح البحري���ة امللكي البحرين���ي اإ�سافة 
ملنت�سب���ي حر�س احلدود ال�سع���ودي، وخفر 

ال�سواحل الكويت���ي، وجهاز حماية املن�ساآت 
وحر�س ال�سواحل الإماراتي.وبهذه املنا�سبة 
األقى قائد خف���ر ال�سواحل، كلمة اأ�سار فيها 
اإلى اأهداف وخمرجات الدورة التي تت�سمن 
مرحلت���ني نظري���ة وعملي���ة وت�ستم���ر ملدة 
4 اأ�سه���ر، وتاأت���ي يف اإطار اخلط���ة ال�سنوية 
لقيادة خف���ر ال�سواحل؛ به���دف رفع كفاءة 

منت�سبيها.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اجتم���ع 
املدي���ر الع���ام ملديرية �رط���ة حمافظة 
املح���رق العمي���د فواز احل�س���ن بوفد من 
املجل�س الأعلى للمراأة.ويف بداية الجتماع، 
رحب املدي���ر العام ملديري���ة �رطة حمافظة 
املحرق بوف���د املجل�س الأعلى للمراأة، م�سيدا 
بالر�سال���ة النبيل���ة التي ي�سطل���ع بها والتي 
ته���دف اإلى متكني امل���راأة البحرينية واإدماج 

احتياجاته���ا يف برام���ج التنمي���ة مب���ا ي�سمن 
وترابطه���ا  الأ����ري  ا�ستقراره���ا  ا�ستدام���ة 
العائل���ي، م�س���را اإلى اأن ه���ذا الجتماع ياأتي 
اخلدم���ات  توحي���د  م����روع  تطبي���ق  لبح���ث 
املتعلقة مبكتب حماية الأ�رة والطفل واآلية 
العمل القائمة ب���ني اجلانبني. بعد ذلك، قام 
وفد املجل����س الأعلى للم���راأة بجولة تفقدية 

ملكتب حماية الأ�رة والطفل.

نموذج آخر لسراق المال العام
تدوال���ت ال�سح���ف موؤخرا خرب الزي���ارة امليداني���ة املباغتة للمدير الع���ام لبلدية 
املح���رق اإبراهي���م يو�سف اجلودر، والت���ي طالت عددا وا�سعا م���ن الأق�سام واملكاتب 

الإدارية، والتي ك�سفت عن تغيب عدد وا�سع من املوظفني عن ممار�سة اأعمالهم.
وعالوة على هذه الزيارة امل�سكورة، فلقد �رب الأمر لل�سحف، بر�سالة مفادها اأنه 
ل �سماح بعد اليوم ملثل هذه التجاوزات الظاملة، واأن القوانني �ستطال اجلميع، على 

ذات القدر من العدل، وامل�ساواة.
وناأمل باأن نرى كال�سيد اجلودر ب�ستى القطاعات واجلهات احلكومية، كمثال حي 
للم�س���وؤول احلازم الذي يتابع ميدانيا م���ا يجري بجهة العمل، وهل ي�سدق املوظفني 

مبا يلقونه على م�سامعة كل يوم، اأم اأنه تزلف، وحم�س هراء.
وت�س���ل مل�سامعن���ا �سكاوى خمتلفة ع���ن تغيب هذا املوظ���ف وذاك عن ممار�سة 
عمل���ه، من دون ع���ذر، مت�ساويا مع املوظ���ف املن�سبط باملزايا كاف���ة، ب�سورة توؤكد 

غياب العدالة الوظيفية ببع�س جهات العمل، بل و�رقة املال العام )الراتب(.
اإن العقلية الإدارية للم�سوؤول احلكومي، اأيا كان مو�سعه، بحاجة ما�سة لأن يتمازج 
خالله���ا الفك���ر الإداري احلديث مع التح���رك امليداين بجه���ة العمل نف�سه���ا، اإحقاقا 

للعدالة الوظيفية جلهة العمل، وللموظفني على حد �سواء.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

املنامة - وزارة ال�سحة: �رح الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون امل�ست�سفيات بوزارة ال�سحة حممد 
العو�س���ي ب���اأن �سقوط مبنى قيد الإن�ساء مبنطقة جنو�سان اأم����س اأدى اإلى اإ�سابة 5 اآ�سيويني 
باإ�ساب���ات متفرقة بني متو�سط���ة وبليغة يف منطقة ال�سدر والظه���ر والرقبة، وقام الإ�سعاف 
بنق���ل امل�سابني على الف���ور اإلى ق�سم احل���وادث والطوارئ باملجمع الطب���ي، اإذ با�ر الأطباء 

ا�ستالم احلالت امل�سابة وتقدمي العالج الالزم لهم.
وبني اأن الفريق الطبي قد اأخ�سع احلالت امل�سابة للرقابة الدقيقة، واأنه �سيتم حتويلهم 

للتخ�س�ّسات الطبية يف جممع ال�سلمانية الطبي؛ ل�ستكمال اخلدمة العالجية املقدمة لهم.

مبا�رة عالج 5 م�سابني يف حادثة �سقوط مبنى بجنو�سان
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تطبيق نظـام “�صحتـي” مطلع العام املقبل على 4 مراحل
خالل اللقاء املفتوح يف جمعية الأطباء بح�صور ال�صالح... رئي�س “الأعلى لل�صحة”:

اأعل���ن رئي�س املجل����س الأعلى لل�صح���ة الفريق 
طبي���ب ال�صيخ حممد ب���ن عب���داهلل اآل خليفة عن بدء 
تطبيق نظام ال�صمان ال�صحي “�صحتي” بداية العام 
2019، مو�صحا اأن النظام �صيطبق يف مرحلته الأولى 
عل���ي الأجان���ب، واأن كلفة العام���ل الأجنبي يف قائمة 
النظ���ام �صتكون 100 دينار �صنويا، ومبا اأن البحرين 
حتت�ص���ن 80 األ���ف عامل اأجنبي، ف�صتك���ون كلفتهم 
الإجمالي���ة 80 ملي���ون دينار �صتق���وم جهات عملهم 
بدفعه���ا ل�رشكات التاأمني الت���ي �صتغطي تكاليفهم 

ال�صحية ال�صاملة.

صندوق “شفاء” 
واأ�ص���ار رئي����س املجل����س الأعل���ى لل�صح���ة اإلى 
اأن النظ���ام ال�صح���ي امل�صتقبل���ي �صيخل���ق �صندوق 
لل�صم���ان ال�صحي حت���ت م�صمى “�صف���اء” و�صيكون 
عب���ارة ع���ن موؤ�ص�صة ر�صمي���ة م�صتقلة ي����رشف عليها 

جمل�س اإدارة معني من احلكومة.
وم���ن اأه���م مه���ام عم���ل ذل���ك ال�صن���دوق جمع 
ال�صرتاكات من احلكومة ومن ال�رشكات واملواطنني 
واأرب���اب العم���ل للمقيمني بناء على ال���رزم ال�صحية 
املتاح���ة، كم���ا �صيق���وم باإب���رام العقود م���ع مزودي 
اخلدمة لتمويل اخلدمات ال�صحية و�رشائها، و�صيقوم 

بدرا�صات حتليلية اكتوارية دورية.
وذك���ر اأن متوي���ل اخلدم���ات �صي�ص�صه���د منحى 
مغايرا عن الو�صع احل���ايل، اإذ �صيكون دخل مقدمي 
اإي���رادات  م���ن  “امل�صت�صف���ى”  ال�صحي���ة  خدم���ات 
معاجل���ة متلقي اخلدمة “املر�ص���ى”، بناء على نظام 
ت�صخي����س جمموع���ة الأمرا����س ذات ال�صل���ة، فيم���ا 
�صيق���وم م�ص���رتو اخلدم���ة “�صن���دوق ال�صم���ان” اأو 
����رشكات التاأمني، بت�صديد الكلف���ة للم�صت�صفى بناء 
على العقود امل�صبق���ة والتي ت�صمل الأ�صعار واآليات 

ال�صتحقاقات.

نظام تنافسي 
وقال رئي�س املجل�س الأعلى اإن النظام ال�صحي 
�صيقدم اخلدم���ات ال�صحية العالجي���ة بتخ�ص�صاتها 

كاف���ة، للم�صت�صفيات العامة على اأ�ص����س تناف�صية، 
مو�صح���ا اأن ن�صيب الفرد املواط���ن هو 360 دينارا 
ل���كل بحرين���ي يف الأ�رشة وبعدد اإجم���ايل ي�صمل جميع 
اأفراد الأ�رشة، اأما التمويل يف الرعاية ال�صحية الأولية 
ف�صيك���ون عن طري���ق ن�صيب الف���رد، اإذ �صيتم دفع 
مبل���غ حم���دد لطبيب الأ����رشة عن كل ف���رد م�صجل يف 
قائمت���ه، م�ص���را اإلى اأن���ه �صيتم ت�صلي���م م�صتحقات 
الأطب���اء �صهريا اإ�صافة اإل���ى خدمات حمدودة تغطى 
بنظ���ام الدفع مقاب���ل اخلدمة، مثل العم���ل الإ�صايف 
بع���د �صاعات العمل ويف الإج���ازات الر�صمية لتغطية 

احلالت الطارئة. 

ميزانية الصحة العامة 
واأو�صح ال�صيخ حممد ب���ن عبداهلل، اأن امليزانية 
املر�ص���ودة لقطاع ال�صحة العام���ة لتغطية النفقات 
ال�صحية يف القط���اع احلكومي، مبا فيها املوؤ�ص�صات 
ال�صحية الكبرة الثالث )جممع ال�صلمانية، م�صت�صفى 
امللك حم���د، امل�صت�صفى الع�صك���ري(، ومن �صمنها 
التخ�ص�صي���ة تكل���ف  ال�صحي���ة واملراك���ز  املراك���ز 
احلكوم���ة 500 ملي���ون دين���ار �صنويا، وه���ي ت�صهد 
اأرتفاع���ا متزايدا �صنويا م���ع تزايد النم���و ال�صكاين، 
ولب���د م���ن وج���ود نظ���ام �صحي م���رن يوف���ر البيئة 
التناف�صي���ة يف تق���دمي اخلدمات ال�صحي���ة، مو�صحا 
اأن ال�صم���ان ال�صحي اأثبت جناحه بعد اأن مت تطبيقه 
يف معظم دول الع���امل مبا فيها دول جمل�س التعاون 

اخلليجي.

لقاء مفتوح 
ج���اء ذل���ك خ���الل لق���اء مفت���وح عقدت���ه جمعية 
الأطباء م�ص���اء اأم�س الأول يف مقره���ا باجلفر، ب�صاأن 
م����رشوع ال�صم���ان ال�صحي، بح�ص���ور وزي���رة ال�صحة 
فائقة ال�صالح، وعدد من كبار امل�صوؤولني بالوزارة، 
واأع�ص���اء املجل�س الأعل���ى لل�صح���ة، ورئي�صة جمعية 
الأطب���اء البحرينية غ���ادة القا�صم واأع�ص���اء اجلمعية، 
وح�ص���د من اأطباء جمم���ع ال�صلماني���ة وامل�صت�صفيات 
اخلا�ص���ة، وا�صتعر�س خالله رئي����س املجل�س الأعلى 
جميع مرئي���ات امل�رشوع، واأجاب عل���ى اأ�صئلة الأطباء 

واحل�صور.

تحقيق الجودة 
وذكر رئي�س املجل�س الأعلى اأن قانون ال�صمان 
ال�صح���ي يه���دف اإل���ى حتقي���ق اجل���ودة يف تق���دمي 
اخلدم���ات ال�صحية و�صم���ان متويله���ا وا�صتدامتها 
وتوف���ر امل���وارد والبين���ة التحتية الب�رشي���ة الالزمة 
و�صم���ان حوكمتها مبا يحقق برنام���ج عمل احلكومة 
وما جاء يف الروؤية القت�صادية 2030، م�صرا اإلى اأن 
اأب���رز اأهداف اخلطة الوطنية لل�صح���ة من 2016 اإلى 

2025 هي تطبيق نظام ال�صمان ال�صحي.

التسيير الذاتي 
واأ�صار اإلى اأن تطبيق نظام ال�صحي �صيخلق 
مناف�صة بني امل�صت�صفيات احلكومية واخلا�صة 
يف نوعية اخلدمات املقدمة جلذب امل�صرتكني.
وقال اإن نظام الت�صي���ر الذاتي �صيمنح املوؤ�ص�صات 
ال�صحي���ة العامة �صلط���ة الإدارة املبا�رشة مما يتطلب 
تغي���ر نظم اإقرار امليزاني���ة ونظم القوة الب�رشية مبا 
فيها التعام���ل مع ديوان اخلدمة املدنية يف اإجراءات 

التوظيف.

الوضع الوظيفي 
وك�ص���ف ال�صي���خ حمم���د ب���ن عب���داهلل اآل خليفة 
ع���ن الو�صع الوظيف���ي للموظف���ني والأطباء يف ظل 

تطبي���ق قان���ون ال�صمان ال�صحي اجلدي���د، وقال اإنه 
بالن�صب���ة للرواتب والأجور �صيظل الراتب والعالوات 
الأ�س��سي���ة للك���وادر الطبية مرب���وط ب�أنظمة اخلدمة 
املدنية، و�صيتم �رشف ع���الوات الأداء بناء على حجم 

العمل.

نظام خاص 
واأكد رئي�س املجل�س الأعلى لل�صحة اأنه �صيكون 
للم�صت�صف���ى احلري���ة يف و�صع نظ���م خا�صة ب�صاعات 
العمل الإ�ص���ايف “املناوبة” والتعوي�ص���ات املالية، 
موؤك���دا اأن���ه ل يوج���د اأي تغر عل���ى نظ���ام التقاعد 

املعتمدة من قبل احلكومة.

العمل بقطاع واحد 
وبالن�صب���ة للعم���ل بالقط���اع اخلا����س والع���ام 
والعيادات امل�صائية واخلا�ص���ة بعد تطبيق النظام، 
اأو�ص���ح اأن���ه ل يج���وز للطبي���ب مزاول���ة املهن���ة يف 
املوؤ�ص�صات ال�صحية احلكومية واخلا�صة يف اآن واحد، 
م�صرا اإل���ى اأنه �صيتم تفعيل نظ���ام عمل للعيادات 
اخلا�ص���ة وامل�صائي���ة يف امل�صت�صفي���ات احلكومي���ة 
امل�صت�صف���ى  عي���ادات  يف  ب���ه  املعم���ول  كالنظ���ام 
الع�صك���ري حالي���ا، مبين���ا اأن برامج تدري���ب الكوادر 

الطبية �صت�صمر مع تطبيق النظام.

القاسم: ضمن حرص الجمعية 
من جهتها، اأفادت رئي�ص���ة جمعية الأطباء غادة 
القا�ص���م باأن اجلمعية نظمت اللقاء املفتوح لتقدمي 
معلوم���ات مبا�رشة عن قانون ال�صمان ال�صحي جلميع 
الأطب���اء والإجاب���ة عل���ى اأ�صئلته���م وا�صتف�صاراتهم 
ب�ص���اأن تطبيق القان���ون اجلديد، ومب���ا يتيح لالأطباء 
التع���رف عل���ى كل م���ا هو جدي���د يف جم���ال ممار�صة 
املهن���ة والتط���ورات القانوني���ة والتنظيمي���ة ذات 
ال�صل���ة، كم���ا يتي���ح للم�صوؤولني �صم���اع وجهة نظر 
الأطباء فيم���ا يطرحونه من اأفكار واإجراءات وقوانني 

وغرها، ومبا ي�صمن التطبيق الأمثل لها.
وثمنت القا�صم، ح�صور ال�صيخ حممد بن عبداهلل 
جلمعية الأطباء وا�صتعرا�صه لكل اآليات عمل امل�رشوع 
ومراح���ل تطبيق قان���ون ال�صمان ال�صح���ي، والإجابة 
عل���ى جمي���ع ال�صتف�ص���ارات اخلا�ص���ة ب���ه، مو�صلة 
�صكره���ا اإلى وزي���رة ال�صحة عل���ى ح�صورها ودعمها 
املتوا�صل جلمعية الأطباء ولالأطباء وعملهم ودورهم 
املهم يف رفد عملية النه�صة والتنمية التي تعي�صها 

مملكتنا احلبية ونحن نتطلع لتحقيق روؤية 2030.

الإعالم �رشيك
واأك���د األم���ني العام للمجل����س الأعل���ى لل�صحة 
اإبراهي���م النواخ���ذة ردا عل���ى �صوؤال ل� “الب���الد”، اأن 
البحري���ن مقبلة عل���ى نقلة نوعي���ة يف م�صرة تطوير 
اخلدم���ات ال�صحي���ة، م�صي���دا باخلط���وات الكرمي���ة 
الوطني���ة  ال�صرتاتيجي���ة  عل���ى  ال���وزراء  ملجل����س 
املو�صوعة للنظام ال�صحي “اخلطة الوطنية لل�صحة 

 .”2025 - 2016
وق���ال “�صوف ترتكز هذه اخلط���ة على 7 حماور 
رئي�ص���ة منها م�رشوع النظام ال�صحي الوطني، اإ�صافة 
اإلى منهجية تقدمي اخلدمات ال�صحية جودة و�صالمة 
اخلدمات األ�صحية نظ���ام، متويل اخلدمات ال�صحية، 
بناء القدرات، نظم املعلومات والربجميات ال�صحية 

ونظام احلوكمة”. 
واأك���د اأن الإع���الم مبختل���ف جمالته ه���و �رشيك 
ا�صرتاتيج���ي يف م�صرتن���ا �ص���واء اأكان���ت يف تقدمي 

اخلدمات الطبية والعالجية.

بدور املالكي من جمعية الأطباء

�أر�ض ف�ساء باأم �حل�سم ت�سلح مل�رشوع �إ�سكاين... وعمار�ت �آيلة لل�سقوط
منا�صدا �صمو رئي�س الوزراء التوجيه با�صتمالك الأر�س لبناء بيوت... النائب ال�صابق بوخما�س ل�“$”:

يتحرك النائ���ب ال�صابق ح�ص���ن بوخما�س لإذابة 
اجللي���د عن طلب���ات وم�رشوع���ات عالق���ة مبنطقة اأم 
احل�ص���م، ومن بينها اقرتاح يحمل���ه ل�صتمالك اأر�س 
ف�صاء بقرب منطقة العمارات ال�صكنية، وتخ�صي�س 
ه���ذه الأر����س لبناء بي���وت لتلبي���ة طلب���ات الأهايل 

باملنطقة.
وقال بجولة ميداني����ة مع “البالد” اإن منطقة اأم 
احل�صم �صهدت م�رشوع����ات اإعمار من بعد توجيهات 
رئي�����س ال����وزراء �صاح����ب ال�صم����و امللك����ي الأم����ر 
خليف����ة بن �صلمان اآل خليف����ة بتاأمني ال�صكن الالئق 

للمواطنني.
وذك���ر اأن للتوجيهات ال�صامي���ة اأثرا كبرا لأنها 
تتلم����س احتياج���ات املواطن���ني بالدرج���ة الأول���ى، 
وذل���ك تاأكي���د متج���دد لنهج �صم���و الأمر عل���ى اأن 
يك���ون املواطن اأول دائما يف برامج وم�رشوعات جميع 

الوزارات، وبخا�صة اخلدمية.

المناشدة
ونا�صد النائ���ب ال�صابق بوخما�س، عرب “البالد”، 
�صم���و رئي�س ال���وزراء اإ�ص���دار التوجيه���ات ال�صامية 

ل�صتم���الك الأر�س الف�صاء بقرب العمارات ال�صكنية 
وتخ�صي�صه���ا لبن���اء بي���وت لتلبية طلب���ات الأهايل 

باملنطقة.
ووق���ف النائ���ب ال�صاب���ق بوخما�س عل���ى اأر�س 
ف�صاء باملنطق���ة بجوار منطقة العم���ارات، وقال اإن 

هذه الأر�س ت�صل���ح لتكون م�رشوع���ا اإ�صكانيا وذلك 
من بعد ا�صتكمال الجراءات الالزمة لذلك.

وب���ني اأن وزارة الإ�ص���كان بن���ت جمموع���ة م���ن 
الوح���دات ال�صكني���ة ولكنه���ا مل ت�صتوع���ب القائمة 
الطويل���ة، من الذي���ن ينتظرون احل�ص���ول على بيت 

العم���ر، واإن تخ�صي����س هذه الأر�س لتك���ون م�رشوعا 
اإ�صكانيا �صي�صهم يف حل امل�صكلة ب�صكل كبر وموؤثر.

ولفت ال���ى اإن وزير الإ�صكان اأمل���ح بت�رشيحات 
�صابق���ة ب���اأن طلبات الأه���ايل باأم احل�ص���م �صتحظى 
بن�صي���ب لها يف م�رشوع���ات مدن البحري���ن اجلديدة، 

وموؤك���دا اإن ه���ذه اخلطوة مقدرة من ال���وزارة لو�صع 
طلبات الأهايل على قوائم ال�صتحقاق للح�صول على 

مفاتيح البيوت.

العمارات
واأك���د بوخما����س ملن���دوب ال�صحيف���ة اأن وزارة 
الإ�ص���كان نفذت م�صك���ورة جمموعة م���ن امل�رشوعات 
ال�صكاني���ة ملنطق���ة اأم احل�صم، �ص���واء توزيع 128 
�صقة متليك مب����رشوع اأم احل�صم ال�ص���كاين مب�صاحة 
200 مرت مربع، وذل���ك عرب ت�صميم العمارات بنمط 

جديد مع توفر اخلدمات ال�صاملة للعمارات.
وا�صت���درك اأن جمموع���ة م���ن الأه���ايل طالب���وه 
ب�رشورة اأن تقوم الوزارة بتطوير العمارات ال�صابقة، 
والت���ي ت�ص���م جمموعة كب���رة من ال�ص���كان، وبداأت 
تدخ���ل ه���ذه العم���ارات مرحل���ة ال�صيخوخ���ة، ب�صبب 
قدمها، وتاآكل معاملها، وتاأث���ر ذلك على ا�صتيفاء 

�رشوط ال�سالمة الواجبة ب�لبنية التحتية.
ولفت الى اأن بع�س العمارات ال�صكنية مبنطقة 
اأم احل�س���م اآيلة لل�سقوط، ويجب اأن تتدارك اجله�ت 
الر�صمي���ة املعني���ة ذل���ك قب���ل اأن يق���ع الفاأ����س يف 
الراأ�س، وذلك من خالل اإطالق �صيانة �صاملة وفعالة 

للعمارات حماية لل�صكان.

• مرافق العمارات خارج الزمن	

• •يجب اإطالق خطة ل�صيانة �صاملة وفعالة للعمارات	 •بوخما�س ي�صر ملوقع الأر�س الف�صاء ال�صاحلة لتنفيذ م�رشوع اإ�صكاين بام احل�صم	 بع�س عمارات اأم احل�صم دخلت �صن ال�صيخوخة	

املنطق���ة �صهدت اإعمارا اإ�صكانيا بعد توجيهات �صمو رئي�س الوزراء

نه����ج �صم����و الأمر خليفة ب����ن �صلم����ان اأن يك����ون املواطن اأول 

للتوجيهات ال�صامية اأثر كبر لأنها تتلم�س احتياجات املواطنني

تنفي����ذ وتوزيع 128 �صقة متليك باأم احل�صم مب�صاحة 200 مرت مربع
را�صد الغائب

ت�سوير: خليل �بر�هيم
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توجيه تهمة اإهانة رمز ديني لـ “املغرد امل�سيء”

خم�سيني يكتب عبارات خاد�سة للحياء على �سيارة �سيدة

�سيدة تطالب زوجها بالإنفاق عليها وتوفري م�سكن خا�ص

القب�ص على عمالة خمالفة وباعة جائلني

حماكمة 6 متهمني فجروا قنبلة و�رشعوا بقتل ال�رشطة

بناء على توجيهات �سمو حمافظ اجلنوبية

ا�ستدرجوا رجال الأمن بافتعالهم اأعمال جتمهر و�سغب

الرف���اع - املحافظ���ة اجلنوبية: ذك���ر املدير 
العام ملديرية �رشطة املحافظ���ة اجلنوبية، اأنه بناء 
عل���ى توجيه���ات �سمو حماف���ظ اجلنوبي���ة ال�سيخ 
خليفة بن عل���ي اآل خلفية مبكافحة ظاهرة العمالة 
غري النظامية ور�س���د البائعة اجلائلني املخالفني 
للأنظم���ة والقوانني، متكنت �رشط���ة املديرية من 
القب����ض على عدد م���ن العمالة املخالف���ة والباعة 

اجلائلني.
واأو�س���ح اأن �رشط���ة املديري���ة، قام���ت بحملة 
تفتي�ض يف منطقة راأ�ض زويد بالتن�سيق مع حمافظة 
وبلدي���ة اجلنوبية، اأ�سفرت ع���ن القب�ض على عدد 
من العمالة املخالفة لنظام الإقامة والعمل، بجانب 
عدد م���ن الباعة اجلائل���ني وم�س���ادرة كميات من 
اخل�رشوات والفواكه التي كانت بحوزتهم، اإ�سافة 

اإلى �سبط كمية من علب امل�رشوبات امل�سكرة.
واأ�س���ار املدير العام ملديرية �رشطة املحافظة 
اجلنوبي���ة اإلى اأن���ه جار اتخاذ الإج���راءات القانونية 
حي���ال املقبو����ض عليه���م، موؤك���ًدا اأن املديري���ة 
ما�سي���ة يف تنفيذ احلم���لت التفتي�سية على مدار 
الع���ام وتكثيفه���ا للحد م���ن م�سكل���ة العمالة غري 

النظامية والباعة اجلائلني.

بداأت املحكمة الكربى اجلنائي����ة الرابعة النظر 
يف واقع����ة �����رشوع 6 متهمني يف قتل ع����دد من اأفراد 
ال�رشط����ة املتمركزي����ن مبدخ����ل منطق����ة النويدرات 
م�ستخدمني قنبل����ة حملية ال�سن����ع فجروها بالقرب 
منه����م بعدما ا�ستدرج����وا قوات ال�رشط����ة بافتعالهم 
لأعم����ال جتمهر و�سغ����ب، مما ت�سب����ب يف اإ�سابة اأحد 
اأف����راد ال�رشط����ة، اإذ نقل مبا�����رشة للم�ست�سفى لتلقي 

العلج اللزم.
واأرج����اأت املحكم����ة الق�سي����ة حت����ى جل�س����ة 18 
�سبتمرب املقبل؛ لندب حمام للمتهم الثاين ولإعلن 
باق����ي املتهم����ني بن�سخة من اأم����ر الإحال����ة، والذين 

ترتاوح اأعمارهم ما بني 18 و26 عاما.
وتع����ود تفا�سيل �سب����ط املتهم����ني اإلى ورود 
ب����لغ لغرفة العملي����ات الرئي�سة، مف����اده اأن تفجريا 
لعب����وة حملية ال�سنع ق����د حدث بالق����رب من مدخل 
منطق����ة النويدرات، مت في����ه ا�ستهداف قوات الأمن 
املتمركزة عن����د مدخل القرية، عق����ب حدوث اأعمال 
�سغ����ب وجتمه����ر قام به����ا جمموعة ي����رتاوح عددهم 
م����ا ب����ني 20 و25 �سخ�س����ا، قام����وا باإلق����اء العبوات 
امل�ستعل����ة “املولوتوف” والأ�سي����اخ احلديدية على 

اأفراد ال�رشطة الذين تعاملوا مع التجمهر.
وكم����ا ورد يف الب����لغ اأنه واأثن����اء حماولة ال�رشطة 
التعام����ل م����ع املتجمهري����ن، ح����دث تفج����ري اأ�ساب 
الدوري����ة الأمني����ة و�سي����ارة مدني����ة كان����ت بالقرب 
م����ن موقع التفجري، وعل����ى اإثر ذل����ك اأ�سيب �رشطي 
باإ�ساب����ات مت نقل����ه على اإثره����ا للم�ست�سفى لتلقي 
العلج. وبعد التعامل مع املتجمهرين لذوا بالفرار، 
ومتك����ن اأف����راد ال�رشط����ة العثور على ع����دد 8 عبوات 

“مولوت����وف” و22 زجاج����ة فارغ����ة مع����دة لت�سنيع 
“املولوت����وف”. وثب����ت بتقرير التلفي����ات احلا�سلة 
يف الدوري����ة الأمني����ة وال�سي����ارة املدني����ة اململوكة 
ملواطن كان مير بذات منطقة الهجوم على ال�رشطة، 
اأن �سي����ارة الأخ����ري تعر�س����ت اإلى ته�س����م يف الزجاج 

اخللفي.
وثب����ت م����ن خ����لل فح�����ض عين����ة م����ن القنبل����ة 
املتفجرة اأن العينات حتتوي على مادتي الكلورات 
والبريوكل����ورات، ف�س����ل ع����ن رفع عين����ة ب�سمة من 
امل�سبوط����ات ثب����ت اأنها تخ�ض املته����م الثاين ومت 

التاأكد منها من خلل توافر 12 علمة مميزة فيها.
وعق����ب القب�����ض عل����ى املته����م الث����اين اعرتف 
مب�ساركت����ه يف الواقع����ة، لكن����ه اأنكر علقت����ه بعملية 
التفجري، واأو�س����ح اأن التقى باملتهم الثالث والذي 
اأبلغه اأنه����م �سيقومون بهجمة عل����ى ال�رشطة فوافق 
عل����ى ذلك. ولفت اإلى اأنه التقى مع باقي املتهمني 
قب����ل العملية بح����وايل �ساعة واح����دة، والذين قاموا 
بتوزي����ع عبوات “املولوت����وف” والأ�سياخ احلديدية، 
ث����م توجهوا مل����كان مترك����ز ال�رشطة، واألق����وا عليهم 
“املولوتوف����ات” والأ�سي����اخ احلديدي����ة، فم����ا كان 
م����ن اأفراد ال�رشطة اإل اأن حترك����وا من مكانهم باجتاه 
املتجمهري����ن، ويف تل����ك اللحظ����ة ح����دث التفج����ري 

للقنبلة.
ه����ذا وكانت النيابة العامة قد اأحالت املتهمني 
للمحاكم����ة على اعتبار اأنهم بتاري����خ 9 مايو 2016، 
اأول: �رشع����وا واآخ����رون جمهول����ون يف قت����ل ال�رشط����ي 
املجن����ي علي����ه واآخري����ن عم����دا م����ع �سب����ق الإ�����رشار 
والرت�سد، باأن بيتوا الني����ة وعقدوا العزم على قتل 

اأي من رجال ال�رشطة املكلفني بحفظ الأمن ومواجهة 
اأعمال ال�سغ����ب باملنطقة، واتفقوا فيما بينهم على 
تنفي����ذ اخلطة باأن قاموا بزرع العبوة املتفجرة وبعد 
القي����ام باأعمال �سغب، مت ا�ست����دراج ال�رشطة ملكان 
زرع العب����وة وتفجريه����ا قا�سدين م����ن ذلك قتلهم، 
وقد خاب اأثر اجلرمية ل�سب����ب ل دخل لإرادتهم فيه 
وهو عدم اإ�سابة املجني عليهم مبقتل، حال كونهم 
موظف����ني عموميني، ووقع عليهم ه����ذا الفعل اأثناء 
وب�سبب تاأديته����م وظيفتهم تنفيذا مل�رشوع اإجرامي 

جماعي لغر�ض اإرهابي.
ثاني����ا: اأحدثوا تفج����ريا باأن قاموا ب����زرع العبوة 
املتفجرة بالقرب من مدخل النويدرات وا�ستدرجوا 
ال�رشط����ة ع����ن طري����ق رميه����م بالزجاج����ات احلارق����ة 
والأ�سياخ احلديدية، وما اأن اقرتب ال�رشطة من موقع 

العبوة حتى فجروها، تنفيذا لغر�ض اإرهابي.
ثالث����ا: حازوا واأح����رزوا بغري ترخي�����ض من وزير 
الداخلية، مواد متفجرة بق�شد ا�شتخدامها يف ن�شاط 

يخل بالأمن العام.
رابع����ا: اأتلف����وا هيكل وزج����اج الدوري����ة الأمنية 

و�سيارة مواطن.
خام�س����ا: ا�سرتك����وا يف جتمه����ر موؤلف م����ن اأكرث 
م����ن 5 اأ�سخا�ض الغر�����ض منه الإخ����لل بالأمن العام 
م�ستخدمني العن����ف لتحقيق غايته����م التي جتمعوا 

من اأجلها.
كم����ا اأ�سن����دت النيابة العام����ة للمتهمني جميعا 
عدا املتهم الثاين، تهمة اأنهم حازوا واأحرزوا عبوات 
قابلة لل�ستعال “مولوت����وف” بق�سد تعري�ض حياة 

والأموال العامة واخلا�سة للخطر.

املحافظ���ة  نياب���ة  رئي����ض  ����رشح 
ال�سمالي���ة حمم���د �س���لح ع���ن تلق���ي 
النيابة العام���ة بلًغا من اإدارة مكافحة 
اجلرائ���م الإلكرتونية ب�س���اأن قيام اأحد 
الأ�سخا����ض بن����رش تغري���دات م�سيئ���ة 
عل���ى ح�ساب���ه باأح���د مواق���ع التوا�سل 

الجتماعي.
وبا����رشت النيابة العام���ة التحقيق 
يف الواقع���ة وا�ستجوبت املتهم، الذي 

اأق���ر باأن احل�ساب خا�ض ب���ه، وواجهته 
احل�س���اب  يف  الثابت���ة  بالتغري���دات 
وعبارات الإ�ساءة الواردة فيها واأمرت 
بحب�سه 7 اأي���ام على ذمة التحقيق بعد 
اأن وجه���ت له تهمة اإهان���ة رمز مو�سع 
متجيد وتقدي�ض لدى اأهل ملة ا�ستناًدا 
للم���ادة 310/2 من قانون العقوبات، 
وج���ار ا�ستكمال التحقيق���ات؛ متهيًدا 

لإحالة الق�سية للمحكمة املخت�سة.

رف�س����ت املحكمة الكربى اجلنائية 
ال�ستئنافي����ة(  )ب�سفته����ا  الثاني����ة 
ا�ستئنافي����ة مل�ستاأنف )56  معار�س����ة 
عام����ا(، مدان باإتلف �سيارتني جلريانه 
الإجنليزي����ة  باللغ����ة  عب����ارات  بكتاب����ة 
لألف����اظ خاد�سة للحياء عل����ى اإحداهما، 
واأيدت احلكم املعار�ض فيه والقا�سي 
مبعاقبت����ه باحلب�ض مل����دة �سهرين عما 

اأ�سند اإليه من اتهام.
وتتح�سل تفا�سيل الق�سية يف اأن 
املته����م اخلم�سيني كان ق����د توجه اإلى 
من����زل اأحد جريانه يف احلي الذي يقطن 
فيه، وكتب على �سيارة ال�سيدة املجني 
عليها عب����ارات خاد�سة للحي����اء باللغة 
الإجنليزية بحق �ساحب����ة ال�سيارة، ويف 
�سباح اليوم الت����ايل اكت�سفت املجني 
عليها الواقعة عند خروجها للتوجه اإلى 
مقر عملها، لكنها مل تتمكن من معرفة 
الفاعل، فم����ا كان من �سقيقه����ا اإل اأن 

عمل عل����ى تركي����ب كام����ريات مراقبة 
اأمنية بعد الواقعة مبا�رشة.

وبع����د م����رور ح����وايل 9 اأي����ام على 
الواقع����ة الأول����ى ع����اد املته����م جمددا 
وكرر فعلته على �سيارة �سقيق املجني 
عليها باأن ق����ام باإحداث خدو�ض فيها، 

وعندها مت �سبطه بعد التعرف عليه.
وبا�ستدعائ����ه للتحقي����ق معه حول 
الواقع����ة اعرتف مبا ن�س����ب اإليه، وقال 
اإنه م�ستعد لت�سلي����ح ال�سيارتني على 

نفقته.
وكان����ت النياب����ة العام����ة اأ�سن����دت 
للمتهم اأنه يف غ�س����ون �سهر اأغ�سط�ض 
2017، اأول: رمى املجني عليها باألفاظ 
تخد�����ض من �رشفه����ا واعتبارها دون اأن 
يت�سم����ن ذلك اإ�سن����اد واقع����ة معينة، 
ثاني����ا: اأتل����ف عم����دا اأجزاء م����ن هيكل 
ال�سي����ارة املبينة ب����الأوراق واململوكة 

للمجني عليها.

ذكرت املحامي���ة وردة علي املنابة 
ع���ن املحامية ه���دى �سع���د اأن املحكمة 
ال�سغرى ال�رشعي���ة الثانية حكمت باإلزام 
زوج اأن يدف���ع اإلى موكلته���م )زوجته( 
نفقة زوجية �سهري���ة بواقع 70 دينارا، 
كم���ا األزمت���ه بدف���ع مبلغ نفق���ة لك�سوة 
العيدين بواقع مبلغ 50 دينارا لكل عيد 
مرت���ني يف ال�سنة ت�سل���م يف يد املدعية 
زوجته، واأمرته كذل���ك بتوفري امل�سكن 

امللئم للمدعية زوجته.
واأف���ادت عل���ي اأنه���ا تقدم���ت اأمام 
املحكمة مبرافع���ة طالبت فيها باحلكم 
باإلزام ال���زوج املدعى عليه ب���اأن يوؤدي 
للمدعي���ة نفق���ة امل���اأكل وامللب�ض مبلغ 
100 دين���ار �سهري���ا، ومثله���ا لك�س���وة 
العيدي���ن، وباإلزام املدع���ى عليه ببدل 
دين���ار   100 بواق���ع  للمدعي���ة  �سك���ن 

�سهريا.
واأ�س���ارت اإل���ى اأن وقائ���ع الدع���وى 
تتمث���ل يف اأن املدعي���ة زوج���ة املدع���ى 
علي���ه، اإل اأن الأخ���ري ممتنع ع���ن الإنفاق 
عليها من دون م�س���وغ �رشعي منذ قرابة 
6 �سه���ور، كما اأنه مل يوف���ر لها م�سكنا 

ملئما، اإذ اإن���ه ورغم ح�سوله على راتب 
ي�س���ل اإل���ى 900 دينار مم���ا ي�سري اإلى 
ي�س���ار اأم���ره وح�سوله عل���ى مبلغ علوة 
الغ���لء، اإل اأن���ه ل يزال ي�سك���ن يف منزل 
وال���ده. واأ�ساف���ت يف مرافع���ة له���ا اأن 
موكلته���ا تتم�س���ك بطلباته���ا ال���واردة 
بلئحة الدعوى، كما زادت عليها بطلب 
الطلق؛ لعدم توافر م�سكن منف�سل عن 
منزل والد املدعى علي���ه، خ�سو�سا اأنه 

مت االتفاق عليه ك�رشط يف عقد الزواج.
يف  املحكم���ة  قال���ت  جهته���ا،  م���ن 
حيثي���ات حكمها اإن النفق���ة واجبة �رشعا 
وقانون���ا ف���اإذا امتن���ع م���ن جت���ب عليه 
النفق���ة ع���ن الإنف���اق ج���از مقا�سات���ه، 
ويلزمه القا�سي يدف���ع النفقة، فلهذه 
الأ�سب���اب ف���اإن املحكمة تل���زم املدعى 
عليه بنفقة �سهرية مقدارها 70 دينارا، 
وتلزمه كذل���ك باأن ي���وؤدي نفقة ك�سوة 
عي���دي الفطر والأ�سحى مبلغ 50 دينارا 
مرت���ني يف ال�سن���ة، عل���ى اأن ت�سل���م يف 
ي���د الزوج���ة املدعية، ف�سل ع���ن اإلزامه 
بتوفري م�سك���ن للمدعية ملئم لل�سكنى 

فيه.

اأعداد: عبا�ص اإبراهيم

القب�ص على ع�سابة تهريب خمدرات عرب ج�رش امللك فهد
امل�سبوطات قدرت بنحو 18 األف دينار

املنام���ة - وزارة الداخلية: ك�سف مدير عام 
الإدارة العام���ة للمباح���ث والأدل���ة اجلنائية اأن 
�رشطة مكافح���ة املخدرات متكن���ت من القب�ض 
عل���ى ع�سابة ت�سم ام���راأة )بحريني���ة( ورجلني 
)بحريني وخليجي(، قاموا بالتخطيط والتن�سيق 
ب�س���كٍل متك���رر مع �سخ����ض من خ���ارج اململكة 
لتهريب كميات من مادة احل�سي�ض املخدرة عرب 
منفذ ج�رش امللك فه���د بق�سد البيع والتعاطي، 

وق���درت القيمة املالية للم�سبوطات، بنحو 18 
األف دينار.

واأ�س���ار اإلى اأنه وردت معلوم���ات اإلى اإدارة 
مكافحة املخدرات تفيد قي���ام �سخ�ض خليجي 
بالتعام���ل م���ع اآخرين داخ���ل اململكة م���ن اأجل 
القي���ام بعملي���ة تهري���ب �سحن���ات م���ن املواد 
املخ���درة م���ن اأج���ل بيعه���ا، وبن���اًء عل���ى ذلك 
مت���ت مبا����رشة اأعمال البح���ث والتح���ري، والتي 

اأ�سف���رت عن حتدي���د هوية املذكوري���ن، وبعد 
ا�ست�س���دار اإذن من النياب���ة العامة، مت القب�ض 
عل���ى املتهمني، لفتا اإل���ى اأنه مت �سبط نحو 3 
كيلوغرامات من مادة احل�سي�ض املخدرة ومبالغ 

مالية لدى امل�ستبه بهم .
واأك���د اأن���ه مت حتريز امل�سبوط���ات واتخاذ 
الإجراءات القانونية اللزمة واإحالة الق�سية اإلى 

النيابة العامة.

عنوان



500 خمالفة لـ“القيمة 
امل�سافة” بال�سعودية

دبـــي - العربيـــة. نت: اأعلنـــت الهيئة العامة 
للـــزكاة والدخـــل يف ال�سعودية عـــن �سبطها نحو 
500 خمالفـــة لتطبيق �رضيبة القيمة امل�سافة يف 
عدد من املن�ساآت التجارية يف حملتها التفتي�سية 
التـــي بـــداأت مطلـــع الأ�سبوع املا�ســـي واختتمت 
اأم�ـــس وا�ستهدفت الفنـــادق وال�سقق املفرو�سة 

مبختلف مناطق اململكة.
 وقامـــت الفـــرق امليدانيـــة التابعـــة للهيئة 
بجـــولت تفتي�سية �سملت اأكـــر من 2000 موقع 

للفنادق وال�سقق املفرو�سة.

بريطانيا لن تدفع فاتورة “بريك�ست” دون اتفاق
بروك�ســـل - اأف ب: اأعلـــن الوزيـــر الربيطـــاين اجلديد املكلف ملـــف بريك�ســـت دومينيك راب يف 
مقابلـــة اإن بالده لن تدفـــع فاتورة النف�سال عن الحتاد الأوروبي ما مل يتم التو�سل اإلى اتفاق جتاري 
م�ستقبلي مع التكتل. وقال راب وهو من امل�سككني يف جدوى الحتاد الأوروبي وعني يف 9 يوليو حمل 
ديفيـــد ديفي�س الذي ا�ستقال ملعار�سته ا�سرتاتيجية رئي�سة الـــوزراء ترييزا ماي ب�ساأن بريك�ست، اأنه 

من ال�رضوري وجود “ترابط معني بني الأمرين”.
واأو�ســـح اأن الآلية التي تن�س عليها املادة 50 من معاهدة ل�سبونة حول عملية اخلروج من الحتاد 

والتي ا�ستخدمت لل�رضوع يف انف�سال اململكة املتحدة، تن�س على تفا�سيل جديدة ب�ساأن التفاق.
وقـــال راب ل�سحيفـــة “ديلي تلغراف” اإن “املـــادة 50 تفرت�س انه و�سمـــن تفاو�سنا على اتفاق 
الن�سحـــاب، وجود اتفاق اإطار م�ستقبلـــي للعالقة التي �سنقيمها )مع الحتاد الأوروبي( لحقا، وبالتايل 
فاإن الأمرين مرتابطان”.وتابع “ال ميكن اأن يكون هناك من جهة طرف ي�ستويف كل ال�رشوط، ومن اجلهة 

الأخرى طرف ل ي�ستوفيها اأو يتقدم ببطء اأو ل يلتزم”.
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اقتصاد
357.4 مليون دولر اأرباح “الأهلي املتحد” بالن�صف الأول 2018

بن�سبة منو بلغت 14.8 % مقارنة مع الفرتة ذاتها العام املا�سي

املنامـــة - الأهلـــي املتحد: حقـــق البنك الأهلي 
املتحـــد اأرباحـــا �سافيـــة عائـــدة مل�ساهميـــه بلغت 
357.4 مليون دولر لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 
30 يونيـــو 2018، متثل منـــوا قويا بن�سبة 14.8 % 
مقارنـــة بالفرتة الن�سفية نف�سهـــا من العام 2017، 
والتـــي بلغـــت اأرباحهـــا 311.3 مليـــون دولر، فيما 
�سجل الربع الثاين من العام ربحا �سافيا بلغ 182.7 
مليـــون دولر، مرتفعـــا بن�سبـــة 20.3 % عن الفرتة 
الربعيـــة املقارنة من 2017 والتـــي �سجلت 151.9 
مليون دولر؛ لرتتفع بذلك ربحية ال�سهم الواحد اإلى 
4.3 �سنت عـــن الن�ســـف الأول 2018 مقابل ربحية 
3.7 �سنت للفرتة الن�سفية ذاتها من العام املا�سي 
)2.1 �سنت عن الربع الثاين 2018 مقابل 1.7 �سنت 

للفرتة نف�سها 2017(.
و�سجـــل �ســـايف اإيـــرادات البنـــك مـــن الفوائـــد 
ارتفاعـــا يف الن�ســـف الأول مـــن العـــام بن�سبة 12.3 
% ) 12.3 % يف الربـــع الثـــاين من العام 2018 عن 
الفـــرتة نف�سها 2017(؛ لي�سل اإلـــى 467.2 مليون 
دولر لل�ستـــة اأ�سهر الأولى من العام اجلاري مدفوعا 
بتح�ســـن ملمو�ـــس يف هوام�س �سايف الفائـــدة وبنمو 
مدرو�س يف املحفظتـــني التمويليـــة وال�ستثمارية، 
كمـــا �ساحب ذلـــك ارتفاع مـــواٍز يف اإيـــرادات البنك 
الأخرى من الر�سوم وال�ستثمارات واأن�سطة اخلزينة؛ 
ليحقق �سايف اإيـــرادات الت�سغيل زيادة بن�سبة 11.8 
% يف الن�ســـف الأول مـــن العـــام )16.0 % للربـــع 
الثـــاين 2018 عـــن الفـــرتة نف�سهـــا 2017( وهـــي 
زيادة اأ�سهمت مع جهـــود ال�سبط الرت�سيد املمنهج 

للم�رضوفـــات يف حت�ّسن ن�سبة التكاليـــف اإلى اإجمايل 
الدخل لتبلغ 26.1 % مقابل 27.3 % للفرتة نف�سها 
2017. وا�ستمـــر البنـــك حمتفظا مبوؤ�ـــرضات ممتازة 
جلودة الأ�سول، حمتويا القرو�س غري املنتظمة عند 
ن�سبة 2.0 % من اإجمـــايل املحفظة الئتمانية مقابل 
1.9 % كمـــا يف 31 دي�سمرب 2017، وموا�سال تاأمني 
تغطيـــة متحفظة مـــن املخ�س�سات املر�ســـودة اإزاء 
هـــذه الأ�سول بلغت ن�سبتهـــا 89.2 % مقابل 85.1 
% يف 31 دي�سمرب 2017، فيما ارتفعت كذلك ن�سبة 
تغطيـــة اإجمايل املحفظة الئتمانية من املخ�س�سات 
العامة واملحددة، مبا فيها تلك املر�سودة احرتازيا 
لأي تدنّيـــات ائتمانية حمتملـــة وفقا للمعيار الدويل 
التا�ســـع لإعـــداد التقاريـــر املاليـــة IFRS 9، اإلـــى 
228.9 % كما يف 30 يونيو 2018 مقابل 154.3 % 
يف 31 دي�سمرب 2017، ف�سال عن ال�سمانات العينية 

الكبرية املتاحة للبنك قبال هذه الأ�سول. 
عليه فقـــد ارتفـــع العائد علـــى متو�سط حقوق 
امل�ساهمـــني عن فـــرتة الن�سف الأول مـــن العام اإلى 
18.8 % مقابـــل 16.7 % لنف�ـــس الفرتة الن�سفية 
مـــن العام ال�سابق، فيما ارتفـــع العائد على متو�سط 
الأ�ســـول بـــدوره اإلى 2.3 % مقابـــل 2.1 % للفرتة 

املقارنة 2017. 
وقال رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة البنك الأهلي 
املتحـــد حمد م�ســـاري احلمي�سي “حقـــق البنك خالل 
الن�سف الأول مـــن العام اأداًء قويـــا يعك�س بو�سوح 
قـــدرة البنـــك على موا�سلـــة م�سار منـــوه ال�سحي يف 
اأرباحه واإيراداته الت�سغيلية ب�سكل متوازن وم�ستقر، 

الناجحـــة يف  حا�سديـــن يف ذلـــك ثمـــار �سيا�ساتنـــا 
تنويـــع الأعمال وتو�سيعها علـــى امل�ستوى الإقليمي 
وم�ستفيدين من عوائد الأداء الإيجابي ل�ستثماراتنا 
الإ�سرتاتيجيـــة يف موؤ�س�سات م�رضفية ومالية �سقيقة 
تن�سط يف عدد مـــن اأهم اأ�ســـواق املنطقة، ومعززين 
بذلـــك دورنا كمجموعة م�رضفيـــة موؤثرة تلبي بكفاءة 
تطلعـــات عمالئهـــا و�رضكائها �ســـواء علـــى ال�سعيد 
املحلـــي يف هـــذه الأ�ســـواق اأو ملختلـــف التعامـــالت 

واملتطلبات امل�رضفية فيما بني اأقطارها”. 
وعلـــى �سعيد تطـــورات البنـــك الإ�سرتاتيجية، 
وتعقيبـــا علـــى الإعـــالن عن توقيـــع مذكـــرة تفاهم 
مـــع بيت التمويـــل الكويتي للنظـــر يف توحيد اأعمال 
امل�رضفـــني، اأفاد احلمي�سي “ت�ســـع مذكرة التفاهم 
املبدئيـــة التي وقعهـــا اجلانبان اليـــوم اإطارا منظما 
لبح���ث اإمكان قي���ام كيان م�رشيف م�س���رك ُينتظر يف 
حـــال التو�سل اإلى اتفـــاق ب�ساأنـــه اأن يكون من بني 
اأكرب م�س���ارف املنطق���ة، ويتيح للكي���ان امل�سرك 
اجلديد قـــدرات مالية وفنية اأكرب ومالءة راأ�س مالية 
اأعلى للمناف�سة على امل�ستويني الإقليمي والدويل”. 
واأ�ســـاف “وفقـــا ملـــا ا�ستملـــت عليـــه مذكـــرة 
التفاهـــم املوقعـــة، فـــاإن خطـــوات توحيـــد اأعمـــال 
امل�رضفني تنطـــوي على 3 مراحـــل �رضورية للم�سي 
قدمـــا لإجنازهـــا، اإذ تقت�ســـي يف مرحلتهـــا الأولـــى 
التو�سل اإلى معدل عادل ومتفق عليه ملبادلة اأ�سهم 
امل�رضفـــني، علـــى �ســـوء درا�سات م�ستقلـــة جتريها 
بن���وك عاملية لتحدي���د ال�سعر الع���ادل ملبادلة هذه 
الأ�سهـــم، ويف حـــال تو�سل الطرفـــان لتفاق مبدئي 

ب�ساأن ذلك ف�سيتم يف املرحلة الثانية اإجراء درا�سات 
التق�ســـي النـــايف للجهالة علـــى اأ�ســـول ودفاتر كال 
امل�رضفني بغر�س التفاق النهائي على ن�سبة مبادلة 
الأ�سهم العادلة بينهما، وذلك رهنا مبوافقة اجلهات 
الرقابية املعنيـــة، يف حني تتطلـــب املرحلة الثالثة 
اإجـــراء تقييـــم �سامل لآفاق وفر�ـــس النمو املتوقعة 
للكيان امل�سرك اجلديد وتقدمي خطط عمل مف�سلة 
للجهات الرقابية والر�سمية للح�سول على موافقتها 

النهائية لإمتام الإندماج”. 
واختتـــم احلمي�ســـي ت�رضيحـــه بالقـــول “ياأتـــي 
توقيـــع مذكـــرة التفاهـــم ان�سجاما مـــع اإ�سرتاتيجية 
العمـــل طويلة املدى التي تبناها جمل�س اإدارة البنك 

الأهلي املتحد منذ تاأ�سي�سه يف العام 2000 والرامية 
لأن يتحّول البنك �سواء مـــن خالل عمليات اندماج اأو 
ا�ستحـــواذ اأو م�ساركة جمدية اإلى كيـــان اأكرب واأقدر 
على تلبية تطلعات القاعدة الأو�سع من امل�ساهمني 
واملتعاملـــني معه وعلـــى لعب دور حمـــوري وفاعل 

على ال�ساحة امل�رضفية الإقليمية والدولية”. 
ووقـــع البنك الأهلـــي املتحد مع بيـــت التمويل 
الكويتي مذكـــرة تفاهم و�رضية معلومات لبدء اأعمال 
التقييـــم والتق�سي وغريهـــا من الإجـــراءات الفنية 

خللق كيان م�رضيف موحد مع “بيتك”.
واأو�ســـح البنـــك يف ر�سالـــة وجههـــا لبور�ســـة 
البحرين ب�ســـاأن توقيع مذكرة التفاهـــم مع “بيتك” 
اأم�س، اأنـــه كخطوة اأولى مبقت�سى التفاق مت اختيار 
البن���وك اال�ستثمارية )كريدي �سوي����س وبنك “اإت�س 
ا�س بي �سي”( للقيام بالدرا�سات الالزمة بخ�سو�س 
اقرتاح معدل عـــادل لتبادل الأ�سهم؛ متهيًدا لتخاذ 
خطوات لحقة - يف حال اتفـــاق البنكني على معدل 
تبـــادل الأ�سهـــم - تبـــداأ باأعمـــال التق�ســـي النـــايف 
للجهالـــة وغريه من الإجراءات والدرا�سات املطلوبة، 
وذلـــك رهًنـــا باحل�سول علـــى املوافقـــات الرقابية 
الالزمة كافة يف البحرين والكويت وغريها من الدول 

ذات العالقة.
واأكـــد “الأهلي املتحد” اأنه �سيقـــوم بالإف�ساح 
فوًرا وتباًعا عن اأي تطورات بخ�سو�س هذا املو�سوع 
ـــا علـــى ال�سفافيـــة وعلـــى م�سالـــح م�ساهميه  حر�سً
واملتعاملـــني معـــه والتزاًمـــا بالقوانـــني واللوائـــح 

املنظمة لذلك.

•  حمد احلمي�سي 	

ــــوحــــد م مـــــــ�ـــــــرضيف  كـــــــيـــــــان  خلـــــلـــــق  “بيتك”  مــــــــع  تـــــفـــــاهـــــم  مــــــــذكــــــــرة  تـــــوقـــــيـــــع 

مناق�صة دولية لرتميم 8 مبان تراثية يف املحرق
“ البحرين والكويت” يربم �رشاكة مع “اأوركيد للتطوير”

لتوفري التمويل العقاري لزبائن امل�رضوع

املنامة - البحرين والكويت: وقع بنك البحرين 
والكويـــت، اأم�ـــس مذكرة تفاهـــم مع �رضكـــة اأوركيد 
للتطوي���ر واالإن�س���اء، مب���ا ميه���د الطري���ق ل�رشاك���ة 
ا�سرتاتيجيـــة يقوم مبوجبها بنـــك البحرين والكويت 
بتوفـــري خدمـــة التمويـــل العقـــاري لزبائـــن م�ـــرضوع 

اأوركيد بالزا. 
وتعتـــرب اأوركيد للتطوير والإن�ســـاء �رضكة رائدة 
متخ�س�ســـة يف التطويـــر العقـــاري، ومن بـــني اأولى 
ال�ـــرضكات العاملـــة يف البحريـــن التي تقـــوم بت�سييد 
م�ساريع �سكنية وجتارية بنظام التملك احلر، وقامت 
ال�رضكة بالفعـــل بت�سليم اأكر من 175 وحدة �سكنية 

وعقارية اإلى الزبائن. 
ال�رضاكـــة  هـــذه  عـــن  الإعـــالن  حفـــل  وخـــالل 
ال�سرتاتيجية، قال الرئي�س التنفيذي للبنك ريا�س 
�ساتـــر “يف ظـــل جهودنـــا الدوؤوبـــة لتزويـــد زبائننا 
باأف�سل اخلدمات، وت�سهيل بيع الوحدات يف م�ساريع 
التملك احلر، فاإننـــا �سعداء بالإعالن عن هذه ال�رضاكة 
ال�سرتاتيجية مـــع �رضكة اأوركيد للتطويـــر والإن�ساء، 
اإذ داأب���ت على توف���ر حلول �سكني���ة متطورة ميكن 
لزبائننا ال�ستفادة منها. كما يوفر البنك الت�سهيالت 

العقاريـــة للزبائن من جميـــع اجلن�سيات واملقيمني 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي الراغبني يف امتالك 
وحداتهم اخلا�ســـة يف م�رضوع اأوركيـــد بالزا من خالل 
اأ�سع���ار فائ���دة تناف�سي���ة، و����رشوط متوي���ل متميزة 

يقدمها البنك”.
وقال املديـــر الإداري لل�رضكة ب�سار اأحمدي “اإننا 

�سعداء بهذه ال�رضاكة مع بنك البحرين والكويت التي 
متثل خطوة لالأمـــام نحو ع�رض جديد من توفري الراحة 

لزبائننا وبناء عالقات وطيدة مع البنك”. 
وميكن للزبائن الراغبني يف امتالك وحدة عقارية 
يف م�رضوع اأوركيد بـــالزا التقدم بطلب احل�سول على 

متويل عقاري من بنك البحرين والكويت.

دعـــت هيئـــة البحريـــن للثقافـــة والآثار 
ال�ـــرضكات التي تتوافر فيهـــا الكفاءة الالزمة 
لال�س���راك يف مناق�سة مل�رشوع ترميم واإعادة 
تهيئـــة لـ 8 مبـــاين تراثية يف �سمـــال املحرق 
التابعـــة ملوقع طريـــق اللوؤلـــوؤ امل�سجل على 
لئحة الـــرتاث العاملـــي لليوني�سكـــو، وذلك 
حتـــى يـــوم 29 اأغ�سط�س املقبـــل. واأو�سحت 
الهيئـــة اأن املناق�سة �ستكون دولية وخا�سة 
بالـــدول الأع�ساء يف البنك الإ�سالمي للتنمية، 

وذلك ح�سب نظم البنك.
وح�سلت حكومـــة البحريـــن على متويل 
من البنك الإ�سالمي للتنمية لتغطية تكاليف 
م�رضوع احلفاظ على تراث �سيد اللوؤلوؤ واإحياء 
القت�ســـاد يف املناطـــق احل�رضيـــة باملحرق. 
وتعتـــزم احلكومـــة ا�ستخـــدام املبلـــغ ل�ـــرضاء 
الب�سائع وخدمات الأ�سغال املطلوبة يف اإطار 

هذا امل�رضوع.
وامل�ـــرضوع لأعمال ترميم واإعـــادة تهيئة 
ثمـــان بيـــوت تراثيـــة يف �سمال املحـــرق من 
�سمنها: تقوية اإن�سائية، اأعمال لدرء الرطوبة 

مثـــل اإن�ســـاء خنـــادق يف الأر�سيـــات، تثبيت 
البيا�ـــس التاريخـــي، اإعـــادة تبيي�ـــس، اإعادة 
�سب طبقات الأ�سقـــف اجلريية، اإعادة دهان 
بع�ـــس العنا�ـــرض اخل�سبية اأو تثبيـــت الدهان 
التاريخـــي، تركيـــب عنا�ـــرض خ�سبيـــة جديدة، 
جتهيـــز املباين بامليـــاه والإنـــارة والتكييف 
وال�رضف ال�سحي، بناء اأق�سام اإ�سافية للمباين 

مكونة من عنا�رض خ�سبية والبامبو.
يذكـــر اأن البنك الإ�سالمـــي للتنمية بنك 
تنموي متعدد الأطـــراف، يعمل على حت�سني 
حياة اأولئـــك الذي يخدمهم مـــن خالل تعزيز 
التنمية الجتماعيـــة والقت�سادية يف البلدان 
واملجتمعات الإ�سالمية يف جميع اأنحاء العامل، 

واإحداث التاأثري على نطاق وا�سع.
وي�سم البنك يف ع�سويته 57 بلًدا ع�سًوا 
يف 4 قارات، ومقره يف جدة، وله مراكز رئي�سة 
يف املغرب وماليزيا وكازاخ�ستان وال�سنغال، 
ومكاتب و�سيطة يف م�رض وتركيا واإندوني�سيا 

وبنغالدي�س ونيجرييا. 
كما اأن اأ�ســـول البنك الت�سغيلية تتجاوز 
16 مليـــار دولر وروؤو�ـــس اأموال مكتتب بها 

تبلغ 70 مليار دولر.

• اأثناء الإعالن عن ال�رضاكة الإ�سرتاتيجية بني اجلانبني	

اأمل احلامد

يبحث خيارا ا�صرتاتيجيا مع “الأهلي املتحد” املرزوق: “بيتك” 
لتكوين واحد من اأكرب امل�سارف الإ�سالمية يف ال�رضق الأو�سط

الكويت - بيتك: قال رئي�س جمل�س الإدارة 
يف بيت التمويل الكويتي “بيتك” حمد املرزوق 
اإن “بيتـــك” يبح���ث حالي���ا م���ع البن���ك االأهل���ي 
املتحد اإمكان تكوين واحـــد من اأكرب امل�سارف 

الإ�سالمية يف منطقة ال�رضق الأو�سط.
وتاأتـــي هذه اخلطـــوة يف اإطـــار ا�سرتاتيجية 
“بيتـــك” للنمـــو والتو�ســـع علـــى امل�ستويـــني 
الإقليمـــي والـــدويل، م�ســـددا علـــى اأن الظروف 
القت�ساديـــة واملاليـــة يف املنطقـــة ت�ستدعـــي 
النظر بجدية ملثـــل هذه التوجهات التي تهدف 
اإلـــى خلـــق كيانـــات مالية كبـــرية قـــادرة على 

مواجهـــة ال�سدمـــات، ولديهـــا القـــدرة املالية 
واملوارد الذاتية على املناف�سة اإقليميا ودوليا، 
عـــالوة على ما يرتتـــب على هـــذه الكيانات من 

قواعد راأ�س مالية قوية را�سخة لهذه البنوك.
واأ�سار املرزوق اإلى اأن من املتوقع اأن تكون 
هناك مزايا اإيجابي���ة لهذا التوجه اال�سراتيجي، 
�سواء على م�ستوى الربحية اأو جودة الأ�سول، اأو 
علـــى �سعيد تنوع املخاطـــر والتوزيع اجلغرايف، 
واملتوقـــع اأن ينعك�س على “بيتك” و “املتحد” 

وم�ساهميهما.
واأ�ســـاف اأن عمليـــة درا�ســـة هـــذا اخليـــار 

ال�سرتاتيجـــي �ستتـــم على مراحل متعـــددة، اإذ 
�سيتـــم يف املرحلـــة الأولـــى اإجـــراء التقييم من 
قبل م�ست�سارين عامليـــني؛ بهدف حتديد �سعر 
التبـــادل العـــام املبدئـــي بـــني �سهمـــي بيتك 
واملتحـــد من واقـــع البيانات املاليـــة املن�سورة 

لهما.
اأما املرحلة الثانية فهي درا�سات التق�سي 
النـــايف للجهالـــة، والتـــي �ستتـــم علـــى البنكني 
يف حـــال متت موافقتهمـــا على معـــدل التبادل 
الكويـــت  بنـــك  اإذ �ستتـــم خماطبـــة  املبدئـــي، 
املركـــزي والبنك املركـــزي البحريني واجلهات 

الرقابية الأخـــرى لأخذ املوافقـــات الالزمة قبل 
البدء باإجراءات التق�سي.

ويف حال اإمتـــام املرحلتني واتفاق البنكني 
علـــى نتائجهما، فـــاإن املرحلة الثالثـــة والأخرية 
تقت�سي اإعـــداد خطة العمل امل�ستقبلية للكيان 
امل�رضيف اجلديد والإجراءات التنفيذية، �سواء يف 

الكويت اأو البحرين اأو اأي دول اأخرى.
واختتـــم املرزوق بـــاأن املوافقات النهائية 
�ستكون خا�سعة ملوافقة بنك الكويت املركزي 
وال�سلطـــات الرقابية الأخرى، وكذلك اجلمعيات 

•العمومية للبنكني. حمد املرزوق	
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“الت�سهيالت” تطلق متويل التاأثيث للحا�سلني على وحدات �سكنية
مل�ساعدة املواطنني بالتعاون مع �رشكات كبرية يف البحرين

         زينب العكري من توبلي

اأطلق���ت �رشك���ة ت�سهي���ات البحري���ن منتج 
“متوي���ل التاأثي���ث” للحا�سلني عل���ى وحدات 
�سكنية من وزارة الإ�سكان، الذي يتيح احل�سول 
على متويل �سامل لتاأثي���ث الوحدات ال�سكنية 
املمنوح���ة من قبل وزارة الإ�سكان، وال�ستفادة 
من ق�سائم م�سرتيات ت�سل قيمتها اإلى 1000 

دينار.
وقال الرئي����س التنفيذي ل�رشك���ة البحرين 
للت�سهي���ات التجاري���ة ع���ادل حبي���ل اإن طرح 
ه���ذا املنتج ياأت���ي من منطلق روؤي���ة ال�رشكة يف 
حتري���ك احلا�سلني على الوح���دات ال�سكنية يف 
ال�سل���م الجتماعي م���ن نقطة لأخ���رى، مبيًنا اأن 
ه���ذا املنتج يهدف مل�ساعدة �رشيحة املواطنني 
احلا�سل���ني اأخريا على وحدات �سكنية يف عملية 
تاأثيث منازله���م بالتعاون مع �رشكات كبرية يف 

البحرين.
واأ�س���اف حبيل خ���ال موؤمتر �سح���ايف اأقيم 
يوم اأم�س الأحد “ي�رشنا اأن نهنئ احلا�سلني على 
وحدات �سكني���ة يف خمتلف حمافظات اململكة، 
كم���ا ن�سكر احلكوم���ة الر�سيدة عل���ى مبادراتها 

يف ت�رشيع توزيع الوح���دات التي ت�سمن العي�س 
الكرمي للمواطن البحريني”. 

واأك���د اأن ال�رشك���ة ملتزم���ة باإيج���اد وابتكار 
حل���ول مالي���ة مرن���ة تلب���ي احتياج���ات الأ����رشة 
البحريني���ة بع���د ح�سوله���ا على وح���دة �سكنية 
لتاأ�سي����س منازله���م واإعماره���ا بامل�ستلزم���ات 
والأجهزة كافة من خال تقدمي متويل التاأثيث 
املي����رش من ت�سهي���ات البحري���ن، والذي ميكن 
ال�ستف���ادة منه عن طريق ����رشاء الأثاث املنزيل 
والأجه���زة الكهربائي���ة والإلكرتوني���ة احلديثة 

لتكملة منزل الأحام. 
ولف���ت اإلى اأنه مت توقي���ع اتفاقات تعاون 
املنزلي���ة  والأجه���زة  للتاأثي���ث  متاج���ر   4 م���ع 
الكهربائي���ة والإلكرتوني���ة يف اململكة؛ لتوفري 
تخفي�سات ح�رشي���ة خ�سي�ًسا لزبائن ت�سهيات 
البحرين، منها مفرو�س���ات بوكنان، مفرو�سات 
اأحم���د �رشيف، ه���وم �ستور وه���وم بوك�س، وهي 

كافية لتلبية جميع الحتياجات.
متوي���ل  م���ن  امل�ستفيدي���ن  اأن  واأ�س���اف 
التاأثي���ث �سيح�سل���ون على ق�سائ���م م�سرتيات 
ت�س���ل قيمتها اإل���ى 1000 دينار غ���ري م�سافة 
عل���ى مبلغ التمويل ل����رشاء الحتياجات الرئي�سة 

للمن���ازل، مو�سًح���ا اأن قيم���ة الق�سائ���م تعتمد 
عل���ى القر�س الذي �سيطلبه الزب���ون، اإذ هناك 
نوعان، الأول متويل بقيمة 5 اآلف دينار وقيمة 
الق�سيم���ة 500 دينار هدية من ال�رشكة، والثاين 
بقيم���ة 10 اآلف �ستكون قيمة الق�سيمة 1000 
دين���ار، و�ستك���ون كل 100 دين���ار يف ق�سيم���ة 

�ساحلة ملدة �سنة واحدة.

وتوق���ع حبي���ل اأن يكون هن���اك طلب كبري 
عل���ى هذا املنتج اإذ اإنه غ���ري موجود يف ال�سوق، 
لفًتا اإلى اأن احل�سول على هذا التمويل يتطلب 
وجود ر�سالة ر�سمية اأو ن�سخة من الوثيقة التي 
مت احل�س���ول عليه���ا اأخريا م���ن وزارة الإ�سكان 

بحيث ل يزيد عمر الوثيقة عن 12 �سهرا.
وعن ن�سبة الفائدة، اأو�سح اأن امل�ستفيدين 

من خدمات وزارة الإ�س���كان يعملون يف القطاع 
احلكومي واخلا�س وحتى املتقاعدين واأ�سحاب 
ال�سج���ات اخلا�سة، لذلك فاإن الفائدة �ستكون 
بن���اء عل���ى خماط���ر كل �سخ����س وتختل���ف بني 

�سخ�س واآخر.
كم���ا اأ�سار اإلى اأن ت�سهيات البحرين تتميز 
بتقدمي خدمات �رشيعة وودية، اإذ ت�سمن اإمتام 
املعام���ات يف اأ�رشع وق���ت ليت�سنى للمواطنني 
النتق���ال للعي����س يف منازله���م يف اأ����رشع وقت 
الازم���ة  املتطلب���ات  ا�ستيف���اء  بع���د  ممك���ن، 
وتطبي���ق معاي���ري ا�ستحق���اق التموي���ل ال���ذي 
ي�سمل توف���ري امل�ستن���دات والبيانات اخلا�سة 
بالتموي���ل، موؤك���ًدا اأن مع���دلت الفائ���دة على 

التمويل �ستكون تناف�سية جًدا.
ه���ذا ويتوفر متوي���ل التاأثيث عن طريق 4 
فروع رئي�سة لت�سهيات البحرين وهي: املبنى 
الرئي����س لل�رشكة، جممع �س���رتة، البديع، وجممع 

ال�سيف باملحرق. 
ولاطاع عل���ى العرو����س واخلدمات كافة 
Bahrai n  ُُرجى زي���ارة ح�ساب الن�ستغ���رام

Credit، وباإم���كان الراغبني يف احل�سول على 
التمويل الت�سال على )80008000(.

• املوؤمتر ال�سحايف لتد�سني “متويل التاأثيث” اأم�س	

اأداء �سعيف لبور�سات اخلليج مع ترقب “نتائج مالية”

2.8 % ن�سبة ارتفاع الت�سخم بالبحرين يف يونيو

“متكني” يناق�ش م�ستجدات تطوير دعم الأفراد واملوؤ�س�سات

مقارنة مع نف�س ال�سهر العام املا�سي

حت�سني اآلية ال�ستفادة من برنامج ال�سهادات الحرتافية

املنام���ة n املعلومات واحلكوم���ة الإلكرتونية: 
ارتف���ع الرقم القيا�س���ي لأ�سعار امل�ستهل���ك )ن�سبة 
الت�سخم( خ���ال �سهر يونيو من العام 2018 مقارنة 
م���ع نف�س ال�سهر من الع���ام 2017 بن�سبة 2.8 %، اإذ 
بلغ الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك 132.8 نقطة 
خال �سهر يونيو م���ن العام 2018 مقارنة ب� 129.2 

نقطة خال نف�س ال�سهر من العام ال�سابق. 
وارتف���ع الرقم القيا�سي لأ�سع���ار امل�ستهلك يف 
�سهر يوني���و من العام 2018 مقارن���ة مع �سهر مايو 
من نف�س العام بن�سبة 0.6 %، اإذ بلغ الرقم القيا�سي 
لأ�سع���ار امل�ستهلك 132.8 نقطة خ���ال �سهر يونيو 
م���ن العام 2018 مقارن���ة ب� 132 نقط���ة خال �سهر 

مايو من نف�س العام. 
كم���ا ارتفع الرقم القيا�س���ي لأ�سعار امل�ستهلك 
خ���ال الربع الثاين من الع���ام 2018 مقارنة مع نف�س 
الف���رتة من العام 2017 بن�سبة 2.7 %، اإذ بلغ الرقم 
القيا�س���ي لأ�سع���ار امل�ستهل���ك 128.8 نقط���ة خال 
الربع الثاين من العام 2018 مقارنة ب� 127.6 نقطة 

خال نف�س الفرتة من العام ال�سابق.
وبل���غ متو�س���ط الرتف���اع يف الرق���م القيا�س���ي 
لأ�سع���ار امل�ستهل���ك خ���ال الن�سف الأول م���ن العام 
2018 م���ا ن�سبت���ه 2.7 % مقارن���ة بالف���رتة نف�سها 
من الع���ام 2017.، اإذ بل���غ الرقم القيا�س���ي لأ�سعار 
امل�ستهل���ك 131.8 نقط���ة خال الن�س���ف الأول من 
الع���ام 2018 مقارن���ة ب���� 128.3 نقطة خ���ال نف�س 

الفرتة من العام ال�سابق. 
ويعك����س مع���دل الت�سخم )الرقم ال���ذي يقي�س 
كلف���ة احل�س���ول عل���ى اخلدم���ات وال�سل���ع الرئي�سة 
للم�ستهلكني( حت���ركات الأ�سع���ار وير�سد معدلت 

الغاء يف الأ�سواق املختلفة.
ويغطي الرقم القيا�س���ي لأ�سعار امل�ستهلك يف 

البحري���ن الإنف���اق ال�ستهاك���ي الذي حتملت���ه الأ�رش 
�ملو�طنة و�ملقيمة، ول ي�سم���ل �لإنفاق على �أق�ساط 
القرو����س اأو �رشيبة الدخل اأو ����رشاء املنازل والأ�سهم 

اأو اأي اأ�سول مالية اأخرى.
يذك���ر اأن الرق���م القيا�سي لأ�سع���ار امل�ستهلك 
ومع���دل الت�سخ���م ال�س���ادر م���ن هيئ���ة املعلومات 
واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة يتب���ع منهجي���ة دقيقة، كما 
يعتم���د عل���ى �سل���ة م���ن ال�سل���ع واخلدم���ات مقدرة 
بطريق���ة اأك���ر �سمول وتتي���ح اإم���كان احت�ساب هذه 
املوؤ����رشات بالدق���ة الازمة، وهو به���ذه املوا�سفات 
الفني���ة واملنهجية الدقيقة ي�س���كل امل�سدر الوحيد 
املعتمد ملراقبة تطورات الأ�سعار ومعدلت الت�سخم 

يف مملكة البحرين.
واخت���ريت عينة البن���ود الداخل���ة يف �سلة الرقم 

القيا�سي لأ�سع���ار امل�ستهلك من واقع بيانات م�سح 
دخ���ل ونفق���ات الأ����رشة n 2005 2006. اأما بالن�سبة 
لعين���ة امل�سادر التي جتمع منها الأ�سعار فقد روعي 
عن���د اختياره���ا اأن تك���ون م�سادر متثيلي���ة، اأي اأنها 
متث���ل نقطة ����رشاء ل�رشيح���ة كبرية م���ن امل�ستهلكني 
يف اململك���ة، م���ع الأخذ بالعتب���ار التوزي���ع اجلغرايف 
 476 اإذ يت���م تغطي���ة  للم�س���ادر داخ���ل اململك���ة، 
�سلع���ة مرجحة، وتختل���ف دورية جم���ع البيانات بني 
املجموع���ات ال�سلعي���ة، وفًقا لتغري اأ�سع���ار اأ�سناف 
ال�سلع يف كل جمموعة، فهن���اك �سلع تتغري اأ�سعارها 
ب�س���كل �رشي���ع وملحوظ وبالت���ايل يتطل���ب اأن تكون 
دوري���ة م�سحه���ا متقارب���ة، يف حني اأن بع����س ال�سلع 
تاأخذ فرتة اأطول لتتغري اأ�سعارها لذا تلزم اأن تكون 

دورية م�سحها متباعدة بع�س ال�سيء.

املنام���ة n متكني: اأكد رئي�س جمل�س اإدارة 
�سن���دوق العم���ل “متك���ني” ال�سي���خ حممد بن 
عي�س���ى اآل خليفة، اأهمية تلبي���ة اأهداف التنمية 
امل�ستدام���ة يف من���و القط���اع اخلا����س وازدهار 
القت�ساد الوطن���ي التي تتطلع اإليها البحرين، 
م�سرًيا اإلى اأن الدور ال���ذي توؤديه “متكني” يف 
دعم القطاع اخلا�س وتنمية الكوادر البحرينية 
ياأتي �سمن اأولويات اأهداف التنمية امل�ستدامة.
ج���اء ذل���ك يف ت�رشي���ح لل�سي���خ حمم���د ب���ن 
عي�س���ى خ���ال تروؤ�س���ه اجتم���اع جمل����س اإدارة 
“متك���ني” الث���اين له���ذا العام، وال���ذي ناق�س 
اخلط���ط وامل�ساريع املقرتح���ة لتطوير الربامج 
واملب���ادرات الت���ي يقدمه���ا ال�سن���دوق لدعم 

املوؤ�س�سات والأفراد على حد �سواء.
واأو�سح ال�سيخ حممد بن عي�سى اأنه ان�سجاًما 
م���ع اخلط���ة ال�سرتاتيجي���ة لاأعوام م���ن 2018 
اإل���ى 2020، يت�سع���ى “متكني” ب�س���كل دوري 
اإل���ى درا�س���ة فر����س التطوير املمكن���ة وتلبية 
متطلب���ات ال�سوق يف فر����س الدعم وال�ستثمار 
من خال مواكبة م�ستجداته وجمالته املتغرية. 

وج���رى خال الجتماع مناق�س���ة التطويرات 
الت���ي اأدخله���ا “متك���ني” على بع����س الربامج 
املقدمة مب���ا يف ذل���ك برنامج تطوي���ر الأعمال 
الرام���ي اإلى دعم من���و قطاع ري���ادة الأعمال يف 
اململك���ة، ف�س���ًا عن اعتم���اد م�س���ودة الائحة 
لعم���اء  والتظلم���ات  للمخالف���ات  التنظيمي���ة 

متك���ني امل�ستفيدي���ن وامل�ساركني يف خمتلف 
الربامج واخلدمات املطروحة. 

كم���ا مت عر����س ومناق�س���ة خط���ة حت�س���ني 
اآلي���ة ال�ستف���ادة م���ن برنامج دع���م ال�سهادات 
الحرتافي���ة، فيما ي�سهل من اآلي���ات من عملية 
ال�ستفادة من الربنام���ج يف مراحلها املختلفة، 
مبا يف ذلك من حتديث موؤ�رشات الأداء الرئي�سية 

يف ر�سد جناح الربنامج.
كم���ا اطل���ع املجل�س على اخلط���ة املقرتحة 
ل����رشاكات “متك���ني” م���ع البنوك �سم���ن برامج 
املن���ح والتمويل، وذل���ك فيما ي�سم���ح بتعزيز 
فر����س الدع���م وامل�ساهم���ة عل���ى نط���اق اأكر 
ات�ساًعا يف م�سان���دة البيئة الداعمة للموؤ�س�سات 

النا�سئة. 
وكان املجل����س قد عني خال���د الأمني نائًبا 
لرئي�س جمل�س الإدارة، وذلك يف اجتماع املجل�س 
الأول املنعق���د يف اأبريل املا�س���ي، بعد �سدور 
ق���رار ت�سكيل جمل�س الإدارة مطل���ع هذا العام، 
ف�س���ًا عن اعتم���اد اخلط���ة العم���ل الت�سغيلية 

للعام 2018، وميزانية هذا العام.

دبي n رويرتز: �سجل���ت اأ�سواق الأ�سهم 
اخلليجي���ة اأداء �سعيف���ا يوم اأم����س الأحد، اإذ 
�سه���دت ال�سعودية اأكرب حت���ركات مع اإقبال 
امل�ستثمري���ن عل���ى بن���اء مراكز قبي���ل اإعان 
املزي���د م���ن النتائ���ج املالية لل����رشكات هذا 

الأ�سبوع.
 ،%  0.6 الراجح���ي  وزاد �سه���م م����رشف 
و�سه���م جبل عمر للتطوي���ر العقاري 1.6 %، 
يف حني �سعد املوؤ�رش الرئي�س ل�سوق اململكة 

.% 0.2
وهب���ط �سهم دب���ي لا�ستثم���ار 2.5 %، 
بينم���ا تراجع �سه���م دو لات�س���الت 0.6 %. 
واأظهرت نتائج اأعمال دو يوم اخلمي�س زيادة 
ن�سبته���ا 1.3 % يف �س���ايف رب���ح الربع الثاين 
م���ن �لعام، بدعم من �رتف���اع �إير�د�ت خطوط 

الهاتف الثابت.
وانخف����س موؤ����رش �س���وق دب���ي 0.2 %. 
وهوى �سهم اأبوظبي الوطنية للطاقة )طاقة( 
6.6 %. وكان ال�سهم من بني كبار الرابحني 
يف بور�سة الإمارة هذا العام مع ارتفاعه لأكر 
من مثليه. واأغلق املوؤ�رش العام ل�سوق اأبوظبي 
م�ستقرا تقريبا، اإذ مل يرتفع �سوى 0.02 %. 
ويف قط���ر، هبط �سهم بن���ك الدوحة 5.3 
% مع اإقبال امل�ستثمري���ن على بيعه، بعدما 
اأظه���رت نتائج اأعمال امل����رشف يوم اخلمي�س 

انخفا�سا قدره 75 % يف اأرباح الربع الثاين.
واأقف���ل موؤ����رش البحرين العام ي���وم اأم�س 
الأح���د عن���د م�ست���وى 1.352.12 بانخفا�س 
وق���دره 2.54 نقط���ة مقارن���ة باإقفال���ه ي���وم 
اخلمي����س املا�س���ي، يف ح���ني اأقف���ل موؤ����رش 
البحري���ن الإ�سام���ي عن���د م�ست���وى 997.06 
بانخفا�س وقدره 5.40 نقطة مقارنة باإقفاله 

ال�سابق.
وتداول امل�ستثمرون يف بور�سة البحرين 
اإجمالية قدرها  2.56 ملي���ون �سهم، بقيم���ة 
520.42 األ���ف دين���ار، مت تنفيذها من خال 
73 �سفقة، اإذ رك���ز امل�ستثمرون تعاماتهم 
على اأ�سهم قطاع البنوك التجارية التي بلغت 
قيمة اأ�سهمه املتداول���ة 306.59 األف دينار 
اأي م���ا ن�سبت���ه 59 % م���ن القيم���ة الإجمالية 
للتداول وبكمية قدره���ا 1.66 مليون �سهم، 

مت تنفيذها من خال 33 �سفقة.
وج���اء البنك الأهل���ي املتح���د يف املركز 
اأ�سهم���ه املتداول���ة  اإذ بلغ���ت قيم���ة  الأول، 
239.21 األ���ف دين���ار اأي ما ن�سبت���ه 45.96 
% اإجم���ايل قيمة الأ�سه���م املتداولة وبكمية 
قدرها 943.72 األ���ف �سهم، مت تنفيذها من 

خال 15 �سفقة.
اأم���ا املركز الثاين ف���كان ل�رشكة البحرين 
لات�سالت )بتلكو( بقيم���ة قدرها 152.03 
األف دينار اأي ما ن�سبته 29.21 % من اإجمايل 
قيم���ة الأ�سه���م املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 
618.84 األ���ف �سه���م، مت تنفيذها من خال 

20 �سفقة.
ثم جاء امل�رشف اخلليجي التجاري بقيمة 
قدره���ا 42.74 األف دينار اأي ما ن�سبته 8.21 
% من اإجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة وبكمية 
قدرها 470.26 األ���ف �سهم، مت تنفيذها من 

خال 11 �سفقة.
ومت يوم اأم����س تداول اأ�سه���م 14 �رشكة 
يف بور�س���ة البحرين، ارتفع���ت اأ�سعار اأ�سهم 
�رشكت���ني، يف حني انخف�س���ت اأ�سعار اأ�سهم 4 
����رشكات، وحافظت بقية ال�رشكات على اأ�سعار 

اإقفالتها ال�سابقة.
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  نسبة 
  1التغير
%  

  2017 يونيو
  )نقطة(

نسبة 
 %2التغيير

  2018 يونيو
 )نقطة(

2018 مايو  
  المجموعات الرئيسية )نقطة(

  كحوليةالوالمشروبات غير  الطعام 155.2 161.8 4.2 156.8 3.2

  والتبغ الكحولية المشروبات 284.6 285.1 0.2 206.1 38.3

4.3 -  111.2 4.3 -   واألحذية المالبس 111.2 106.4 

 والغاز والكهرباء والمياه المسكن 118.6 118.6 0.0 116.7 1.6
  األخرى الوقود وأنواع

 المنزلية والمعدات التجهيزات 137.3 137.3 0.0 133.8 2.6
 للبيوت االعتيادية الصيانة وأعمال

  الصحية والرعاية الخدمات 123.3 123.3 0.0 117.3 5.1
  النقل 134.9 135.7 0.6 124.9 8.6

0.7 -  87.0 0.1 -   االتصاالت 86.5 86.4 
2.7 143.1 0.2 -   الثقافة والترفيه 147.2 146.9 

  التعليم 139.0 139.0 0.0 136.8 1.6

  المطاعم 123.2 123.6 0.3 122.6 0.8

2.0 147.5 0.3 -   الخدمات األخرىالسلع و 150.9 150.4 

  العام القياسي الرقم 132.0 132.8 0.6 129.2 2.8
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• 	)100n2006 جدول مقارنة للرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك )�سنة اأ�سا�س

• ال�سيخ حممد بن عي�سى	

ارتفاع �سهم “الأهلي” يف بور�ستي البحرين والكويت
الكوي���ت n مبا����رش:  ارتفع �سه���م البنك 
الأهلي املتحد )AUB( يف بور�ستي الكويت 
والبحري���ن، خ���ال تعام���ات، بالتزام���ن م���ع 
الأخبار التي ُن�رشت عن اإمكان اندماجه مع بيت 
التموي���ل الكويتي “بيت���ك”. و�سجل ال�سهم 
من���واً ن�سبته 1.9 % يف بور�سة الكويت، فيما 
ت�س���در ال�سه���م ارتفاعات بور�س���ة البحرين 
بنح���و 6.8 %. كم���ا ت�س���در �سه���م “الأهل���ي 
املتح���د” ن�س���اط �ل�سيول���ة يف �لبور�ست���ن، 

حيث بلغت قيم���ة تداولته ببور�سة الكويت 
نح���و 6 ماي���ني دينار كويت���ي )19.9 مليون 
دولر(، فيم���ا بلغت قيم���ة تداولته ببور�سة 
البحري���ن 1.01 ملي���ون دين���ار بحريني )2.7 
ملي���ون دولر(. واأعلن البن���ك الأهلي املتحد 
اأم�س اأن���ه وافق عل���ى توقيع مذك���رة تفاهم 
و�رشي���ة معلوم���ات مع بيتك لدرا�س���ة اإمكانية 
وج���دوى خلق كي���ان م����رشيف جدي���د يف اإطار 

اندماج البنكني.
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�رشكات بحرينية تف�شح عن انك�شافها على “اأبراج” الإماراتية
15 مليون دوالر حجم تعر�ض جمموعة “�إثمار”

�أعلن���ت �رشكات بحرينية عن �نك�شافها على 
جمموعة “�أب���ر�ج كابت���ال” �الإمار�تية، وهي من 
ك���رى ����رشكات �ال�شتثمار يف �ملنطق���ة، و�لتي 

تعر�شت لهزة مالية قد تقودها لالإفال�ض.
وطلبت بور�شة �لبحرين يف ر�شالة لل�رشكات 
�ملدرجة �الأ�شبوع �ملا�ش���ي باالإف�شاح عن حجم 

تعر�شها يف �ل�رشكة �الإمار�تية.
5 ����رشكات بحريني���ة ع���ن حج���م  و�أعلن���ت 
�نك�شافه���ا عل���ى جمموع���ة �أب���ر�ج �لت���ي تو�جه 
دع���اوى ق�شائية يف عدد م���ن �لدول، ومن بني 
ه���ذه �ل�رشكات �ملعلنة، نف���ى بع�شها �أن تكون 
ل���ه �أي �نك�شاف على �ملجموع���ة �الإمار�تية �لتي 

تتعر�ض لالنهيار.
و�أفادت �رشكة �الإثم���ار �لقاب�شة يف �إف�شاح 
لل�ش���وق �أنها متتل���ك عالقة مبا����رشة ومن خالل 
�ل����رشكات �لتابعة ن�شب���ة 1 % من �رشك���ة �أبر�ج 
�لقاب�ش���ة و�لت���ي متثل نحو 15 ملي���ون دوالر، 
وب�ش���كل غ���ر مبا����رش م���ن خ���الل �رشك���ة �أب���ر�ج 
كابت���ال كو�إنف�شت���ور �ملح���دود، ن�شبة 5 % يف 
 IGCF نفر��شرتك����رش �ند قروث كابتال فندق�
LP، ون�شبة 24.5 % يف IGCF جيرن�ل بارترن 
.IGCF Genral partner Limited مليتد

وقالت �ملجموع���ة �لعربية للتاأمني )�أريج( 
�إنه���ا ��شتثم���رت 1.03 ملي���ون دوالر يف �أح���د 
�شندوق �نفر��شرتك�رش �ند قروث كابتال �لتابع 
�إل���ى “�أبر�ج”، وبلغ �لعائد عل���ى �ال�شتثمار نحو 
528.34 �ألف دوالر، يف حني بلغت �لتوزيعات 
�لت���ي ح�شل���ت عليه���ا 131.3 �أل���ف دوالر يف 

حني يبل���غ �لر�شيد �لقائم م���ن �ال�شتثمار نحو 
501660 دوالر�.

وق���ال �مل�رشف �خلليج���ي �لتجاري وم�رشف 
�ل�ش���الم �لبحري���ن �إنهم���ا لي�ش���ت لديهم���ا �أي 

�نك�شافات على جمموعة �أبر�ج كابتال.
�أم���ا جمموع���ة GFH فاأ�ش���ارت �أي�ش���ا يف 

�إف�ش���اح للبور�شة �أنه لي����ض لديها �أي �نك�شاف 
على جمموع���ة �أبر�ج، لكنه���ا �أو�شحت يف نف�ض 
�لوق���ت �أن �لبن���ك ق���ام بالتوقيع ل����رش�ء ح�شة 

جمموعة �أبر�ج يف �رشكة ذي �نرتتيرن.
ومن �ملتوقع �أن يتو��شل �إف�شاح �ل�رشكات 
�لبحريني���ة �ملدرج���ة يف �ل�ش���وق خ���الل �الأي���ام 

�ملقبلة.
وكان���ت �ل����رشكات �الإمار�تية ق���د �أف�شحت 
عن �نك�شاف عل���ى جمموعة �أبر�ج كابتال بقيمة 

تقدر بنحو 2.4 مليار درهم.
و�أ�ش����ض �لباك�شتاين ع���ارف نقفي جمموعة 
�أب���ر�ج وتتخذ دبي مقر� له���ا، قبل نحو 16 عاما 
لكنه���ا ب���د�أت تتده���ور من���ذ فر�ي���ر �ملا�شي 
عندم���ا �أتهمت موؤ�ش�ش���ات من بينه���ا موؤ�ش�شة 
بيل وملين���د� غيت�ض �ل�رشكة باأنها خلطت �أمو�ل 
�ال�شتثمار يف �شندوق للرعاية �ل�شحية، �إذ كان 
�ل�شن���دوق �شيمول �إن�ش���اء م�شت�شفيات يف عدة 
دول �إال �أن �دعاء�ت �شاقها �مل�شتثمرون بالبطء 

يف تنفيذ �ال�شتثمار.
كما تقدمت موؤ�ش�ش���ة �لتاأمينات �لكويتية 
لل�شلطات �لق�شائية يف جزر كاميان تتهم فيه 
�ملجموعة بالتخل���ف عن �شد�د نحو 100 مليون 
دوالر، كما تقدم �شن���دوق “�أوكتو�ض” بدعوى 
لهيكلة �لتز�مات �ملجموعة، وذلك للمحكمة يف 

جزر كاميان.
وتنظ���ر �ملحاكم كذل���ك يف �الإم���ار�ت على 
ق�شية �شد عارف نقفي موؤ�ش�ض “�أبر�ج” �لذي 
يق���ال �إنه موج���ود يف بريطاني���ا، وحممد رفيق 
الخ���اين �لع�ش���و �ملنت���دب يف �ملجموع���ة بتهم 

�إ�شد�ر �شيك مرجتع بقيمة 48 مليون دوالر.

الكويت تدعو ال�رشكات لال�شتثمار يف “الكهرباء واملاء”

“النقد”: احلرب التجارية تقل�ص النمو العاملي 5. 0 %

“ممتلكات” يحتل املركز الـ 38 لأكرب ال�شناديق ال�شيادية عامليا

838 مليون دولر ح�شة البحرين بال�شندات الأمريكية يف مايو

با�شتثمار�ت تقدر بنحو 10.6 مليار دوالر

�ل�شعودية �أكر �لدول �خلليجية �مل�شتثمرة فيها

�ملنام���ة - مبا����رش: �حت���ل �شن���دوق �لرثوة 
�ل�شيادي يف �لبحرين “ممتلكات” �ملركز �ل� 38 
�شمن قائمة �أكر �شناديق �لرثوة �ل�شيادية يف 

�لعامل.
و�أظه���رت �أحدث بيان���ات �أ�شدره���ا معهد 
�أن   ،2018 يوني���و  ل�شه���ر  �ل�شي���ادي  �ل���رثوة 
��شتثم���ار�ت ممتل���كات تبلغ نح���و 10.6 مليار 

دوالر على م�شتوى �لعامل.
وعلى م�شتوى �لدول �لعربية، �حتل �ملركز 
�ل���� 12 م���ن ب���ني �شنادي���ق �ل���رثوة �ل�شيادية 
�لعربي���ة. ووفًق���ا للبيان���ات حاف���ظ �شن���دوق 
�لتقاع���د �حلكوم���ي �لرنويج���ي عل���ى �ملرتب���ة 
�الأول���ى كاأكر �شندوق �شي���ادي يف �لعامل، بعد 

�رتفاع �أ�شوله �إلى 1035.24 مليار دوالر.
وجاء �أبوظب���ي لال�شتثمار يف �ملركز �لثالث 
عاملًي���ا بقيم���ة 683 ملي���ار دوالر على م�شتوى 

�لعامل.
لال�شتثم���ار  �لعام���ة  �لهيئ���ة  وحافظ���ت 
�لكويتي���ة عل���ى مركزه���ا �لر�ب���ع رغ���م تر�ج���ع 
موجود�ته���ا �إل���ى 592 ملي���ار دوالر، تاله���ا يف 
�ملرك���ز �خلام����ض �شن���دوق �الأ�ش���ول �الأجنبية 
�لتاب���ع ملوؤ�ش�ش���ة �لنق���د �لعرب���ي �ل�شع���ودي 

“�شاما” باأ�شول نحو 494 مليار دوالر.
و�أو�شح���ت �لبيانات �أن �إجم���ايل موجود�ت 
)�أ�ش���ول( �ل�شنادي���ق �ل�شيادية ح���ول �لعامل، 
�لبالغ عددها �إل���ى 78 �شندوًقا، بلغ نحو 7.88 

تريليون دوالر بنهاية �ل�شهر �ملا�شي.
و�شناديق �ل���رثوة �ل�شيادية “هي كيانات 
��شتثمارية �شخمة تقدر برتيليونات �لدوالر�ت، 
وه���ي مكلف���ة ب���اإد�رة �ل���رثو�ت و�الحتياطات 
�ملالي���ة للدول، وتتك���ون من �أ�ش���ول متنوعة، 
مثل: �لعق���ار�ت، و�الأ�شهم، و�ل�شند�ت، وغرها 
م���ن �ال�شتثمار�ت، ومتثل �ل���ذر�ع �ال�شتثمارية 

للدولة ذ�ت �لفو�ئ�ض �ملالية.
وم���ن ب���ني �أك���ر 10 �شنادي���ق �شيادي���ة 
يف �لع���امل، يوج���د 4 خليجي���ة م���ن: �ل�شعودية، 
�شيني���ة،  و3  وقط���ر،  و�الإم���ار�ت،  و�لكوي���ت، 
ومثله���ا م���ن دول �لع���امل �ملختلف���ة، بح�ش���ب 

�الإح�شاء�ت.

و��شنطن - مبا�رش: بلغت ح�شة �لبحرين من 
�ل�شن���د�ت �الأمركية خالل �شه���ر مايو �ملا�شي 

نحو 838 مليون دوالر.
ووفقاً لبيان���ات وز�رة �خلز�ن���ة �الأمركية، 
حتتل �ململكة �ملرك���ز �الأخر يف �لدول �لعربية 

يف ن�شبة حيازتها لل�شند�ت �الأمركية.
و�أظه���رت �لبيان���ات �أن �ل�شعودي���ة كانت 
�أك���ر �لدول �خلليجية �مل�شتثم���رة يف �الأذونات 
و�ل�شن���د�ت �الأمركي���ة، بقيم���ة 162.1 ملي���ار 

دوالر يف ماي���و �ملا�ش���ي.  وحل���ت �الإم���ار�ت يف 
�ملرتب���ة �لثانية، باإجمايل ��شتثمار�ت بلغت 60 
ملي���ار دوالر، وجاءت �لكويت يف �ملرتبة �لثالثة 

باإجمايل ��شتثمار�ت بلغت 43.9 مليار دوالر.
وج���اءت �شلطن���ة عمان ب� 12 ملي���ار دوالر، 
وقطر ب���� 1.2 ملي���ار دوالر، وتذيل���ت �لبحرين 

�لقائمة بنحو 838 مليون دوالر.
و�رتفعت ��شتثمار�ت دول جمل�ض �لتعاون 
�خلليج���ي يف �شن���د�ت �خلز�ن���ة �الأمركية على 

�أ�شا�ض �شهري يف مايو �ملا�شي �إلى 280 مليار 
دوالر. وما تعلن���ه �خلز�نة �الأمركية يف بياناتها 
�ل�شهرية هو ��شتثم���ار�ت دول �خلليج يف �أذون 
و�شن���د�ت �خلز�ن���ة �الأمركية فق���ط، وال ت�شمل 
�ال�شتثم���ار�ت �الأخ���رى يف �لوالي���ات �ملتح���دة، 

�شو�ء كانت حكومية �أو خا�شة.
وبلغ �إجمايل قيمة �ال�شتثمار�ت �لعاملية يف 
�أذونات و�شند�ت �خلز�نة �الأمركية، حتى نهاية 

مايو �ملا�شي، نحو 6.155 تريليون دوالر.

هيئ���ة  دع���ت  روي���رتز:   - �لكوي���ت 
م�رشوع���ات �ل�رش�ك���ة ب���ني �لقطاع���ني �لع���ام 
و�خلا����ض �لكويتي���ة، �أم�ض �الأح���د، �ل�رشكات 
�ملحلية و�لعاملي���ة �ملتخ�ش�شة الإبد�ء �لرغبة 
يف �ال�شتثم���ار مب�رشوع���ات حمط���ات جدي���دة 
للكهرباء وحتلي���ة �ملياه يف �لكويت يف موعد 

�أق�شاه 18 نوفمر �ملقبل.
ونقلت وكال���ة �الأنباء �لكويتي���ة )كونا( 
�مل�رشوع���ات  ه���ذه  �إن  قوله���ا  �لهيئ���ة  ع���ن 
�جلدي���دة ت�شم���ل �ملرحل���ة �الأول���ى ملحط���ة 
�خل���ر�ن و�ملرحلتني �لثانية و�لثالثة ملحطة 
�لزور �ل�شمالي���ة لتوليد �لطاق���ة �لكهربائية 
وحتلي���ة �ملي���اه، و�شيت���م تنفيذه���ا “وفق���ا 
لنظام �لت�شميم و�لبناء و�لتمويل و�لت�شغيل 

و�لتحويل”.
ويت�شمن �أ�شلوب �ل�رش�كة بني �لقطاعني 
�لع���ام و�خلا�ض يف �لكوي���ت تاأ�شي�ض �رشكات 

م�شاهم���ة عام���ة ت�شطل���ع بتنفي���ذ �مل�شاريع 
ويديره���ا �ل�رشي���ك �ال�شرت�تيجي م���ن �لقطاع 
�خلا����ض، بحي���ث ُتق���دم �ل�شل���ع و�خلدم���ات 
�ملنتج���ة للدول���ة يف مقاب���ل �أم���و�ل تدفعها 
�حلكوم���ة لهذه �ل����رشكات وفق���ا لعقود بني 

�لطرفني.

بوين�ض �آير�ض - بنا: حذر �شندوق �لنقد 
�لدويل من �أن �حلرب �لتجارية �ملتنامية بني 
�لواليات �ملتحدة و�ل�شني و�الحتاد �الأوروبي 

قد ت�رش ب�شكل كبر باالقت�شاد �لعاملي.
وقال���ت مديرة �شن���دوق �لنق���د �لدويل 
كري�شت���ني الج���ارد يف �جتم���اع ل���وزر�ء مالية 
جمموعة �لع�رشين وحمافظي �لبنوك �ملركزية 
يف بوين����ض �آير����ض “�لتاأثر �ل���ذي ميكن �أن 
حتدثه عل���ى �لن���اجت �ملحلي �الإجم���ايل، وهو 
�ل�شيناريو �الأ�شو�أ يف ظل �الإجر�ء�ت �حلالية”.

وح�شب �أ�شو�أ �شيناريو و�شعه �ل�شندوق 

ف���اإن �لتعريف���ة �جلمركي���ة �الأمركي���ة عل���ى 
�ل�شل���ب و�الأملنيوم، و�لتعريف���ات �لعقابية 
رًد� م���ن �ل�ش���ني و�الحت���اد �الأوروب���ي ميكن 
�أن تنخف����ض �لنمو �لعامل���ي يف �لعام 2020 
بن�شب���ة 5. 0 %، �أو م���ا يق���ارب 430 ملي���ار 
دوالر �أق���ل مما كان متوقعا يف �ل�شابق. وقال 
خ���ر�ء �ل�شندوق �إن عل���ى �لرغم من �أن جميع 
�لبلد�ن �شتتاأثر �شلبا باحلرب �لتجارية، �إال �أن 
�القت�شاد �الأمركي �شيت�رشر ب�شكل �أكر، �إذ 
ميكن �أن تت�رشر ع����رش�ت �ملنتجات �الأمركية 

من �لتعريفات �النتقامية.

علي الفردان

ت�شليم وحدات “اللوزي” و “مدينة �شلمان” يرفع الطلب على ال�شرياميك
“دملون” تزيد وجودها يف �ل�شوق بافتتاح فرع جديد

        املحرر القت�شادي من �شرتة

ق���ال عاملون يف جمال �ملق���اوالت و�لبناء �إن 
�لطلب عل���ى منتج���ات �لبور�ش���الن و�ل�شر�ميك 
ي�شهد �رتفاًع���ا مع ت�شاعد وترة ت�شليم مفاتيح 
�لوح���د�ت �الإ�شكاني���ة يف �مل�رشوع���ات �حلكومي���ة 
الأ�شحابه���ا �لذي���ن يقوم���ون ع���ادة بتطوير هذه 

�لوحد�ت.
وذك���ر رئي�ض جمعي���ة �ملقاول���ني �لبحرينية 
علي مرهون، �أن هناك �رتفاعا يف طلبات �لبناء مبا 
فيها �الأدو�ت �ل�شحية و�لبور�شالن و�ل�شر�ميك، 
رغم �ل�ش���ح يف �مل�رشوعات �لكب���رة، الفتا �إلى �أن 
هناك طلب���ا كثيفا عل���ى �ل�شر�مي���ك �الإمار�تي؛ 
ب�شبب �أ�شع���اره �ملنا�شبة وت���دين ميز�نية غالبية 

�لبحرينيني.
وقال رئي����ض جمل�ض �إد�رة �رشك���ة �شر�ميكا 
دملون عبد�جلبار حم���اد، �إن �لطلب على منتجات 

البالط من ال�شرياميك والبور�شالن ي�شهد ارتفاًعا 
يف �لوق���ت �لر�هن؛ بف�شل ����رشوع وز�رة �الإ�شكان 
ت�شليم وح���د�ت �إ�شكانية يف م�رشوعي “�للوزي” و 

“مدينة �شلمان”.
وق���ال حم���اد عل���ى هام����ض �فتت���اح �ل�رشكة 
�إن �رشكت���ه مل�ش���ت  لفرعه���ا �لر�ب���ع يف �ش���رتة، 
زيادة يف طلبات ال�شريامي���ك والبالط، اإذ يف�شل 
�أ�شح���اب �لوحد�ت �ل�شكني���ة تركيب �ل�شر�ميك 
على �أر�شيات �ملنازل �الإ�شكانية، وحتى �جلدر�ن.
ي�ش���ار �إل���ى �أن �لوح���د�ت �الإ�شكانية ال يجري 

تبليطها بالكامل بال�شرياميك والبالط.
و�أ�ش���اف حم���اد �أن �ل�ش���وق �ملحلي���ة ت�شهد 
�الأدو�ت �ل�شحي���ة  مناف�ش���ة حمموم���ة يف جم���ال 
ومنتج���ات البالط قائاًل “هناك فائ�ض يف �لعر�ض 
مقاب���ل �لطلب، لكن هناك من���و يف �لطلب كذلك 

رغم �أنه قد يكون مو�شميا”.
تف�ش���ل  ب���د�أت  �لنا����ض  �أن  �إل���ى  ولف���ت 

�ل�شر�مي���ك على منتج���ات �لفر����ض �الأخرى مثل 
�ل�شجاد وغرها.

و�أو�شح حماد �أن “�شر�ميكا دملون” ت�شعى 
ملو�كب���ة �لطل���ب عل���ى خمتل���ف �أن���و�ع �الأدو�ت 

ال�شحي���ة وال�شرياميك والبالط، من���ذ انطالقتها، 
�إذ حتر����ض �ل�رشك���ة على طرح ت�شكي���الت جديدة 
جان���ب  �إل���ى  �الإيطالي���ة  �ل�شحي���ة  �الأدو�ت  م���ن 
البالط وال�شريامي���ك امل�شنع يف الإمارات والهند 
و�أ�شبانيا، الفًتا �إلى �أن 80 % من �ملنتجات �لتي 

ت�شوقها هي من �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�ل�رشك���ة وكيل ملنتجات م�شنع ر�أ�ض �خليمة 

�الإمار�تية �إلى جانب �رشكات �إيطالية وعاملية.
وبخ�شو����ض �لفرع �جلديد �أ�شار حماد �إلى �أن 
�ل�رشك���ة عمدت �إل���ى تو�شعة فرعه���ا �جلديد على 
�ش���ارع �ل�شيخ �شب���اح باإ�شافة م�شاح���ات جديدة 
وطابق عل���وي وزيادة عدد �ملنتجات �ملعرو�شة؛ 
ملو�كبة �لطلب وتو�شي���ع �خلدمات �لتي تقدمها 

يف �ل�شوق.
خمتل���ف  م���ع  تتعام���ل  �ل�رشك���ة  �أن  وب���نينّ 
�مل�رشوع���ات �خلا�شة و�مل�رشوع���ات �حلكومية مبا 

فيها م�رشوعات وز�رة �الإ�شكان.

• تو�شع يف معار�ض �ل�شر�ميك يف �لبحرين	



مسار املستقبل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932

القيد: 86882 -  التاريخ :2018/7/18
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )9914( لسنة 2018
بشأن حتويل فرع مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

القيد: 85279 -  التاريخ :2018/6/11
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )---( لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

املالك لـ جزنور خلدمات السيارات ذ.م.م،)مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد 

رقم 2-86882 بطلب حتويل الشكل القانوني للفرع الثاني من مؤسسة فردية إلى 

شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 5٫000 دينار بحريني

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة أقصاها 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

إليها   تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

السيد/ السيد محمدحسني عدنان سلمان محمد املالك لـ البيان خلدمات حجز 

الفنادق والسيارات باالنترنت )مؤسسة فردية( واملسجلة مبوجب القيد رقم 85279 

وقدره  برأسمال  الواحد،  الشخص  شركة  إلى  املذكورة  املؤسسة  حتويل  بطلب 

السيدة/ حوراء حسن محمد ناصر  دينار لتصبح مملوكة من  الف  20000 عشرون 

محمد عبدالرسول

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه : احمد محمد ابراهيم اجلودر بطلب حتويل احملل 
التجاري التالي: الى السيد/ تركي احمد محمد اجلودر

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

أدناه :اميان أحمد حمدي مهدي بطلب حتويل احملل  إلينا السيد املعلن  تقدم 

التجاري التالي: الى السيد/ مربح بن مناور بن رثعان العازمي

خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه

17/7/2018
اعالن رقم )2018-105788(
تنازل - عن احملل التجاري

17/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

اعالن رقم )2018-105545(
تنازل - عن احملل التجاري

قيد رقم

60605-1

60605-4

60605-5

قيد رقم

94602-1

االسم التجاري

ابواب للمقاوالت

بيت التصميم للنجارة

أبواب للعقارات

االسم التجاري

برنابيو شاين

نوع النشاط

تشييد املياني

جتارة/ بيع مواد البناء واملواد اإلنشائية املعدنية ومعدات السباكة 

والتدفئة ولوازممها 

أعمال ورش النجارة

األنشطة العقارية على اساس رسوم أو عقود - الداللة في العقارات

إليها  تقدم  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السادة جانت ثورنتون-عبدالعال نيابة عن السيدة خديجة مهدي عبدالنبي 
حسني املالكة ملركز كنز الرضا للمواد الغذائية )مؤسسة فردية( واملسجلة 
االول  بفرعيها  الفردية  املؤسسة  حتويل  طالبا   74322 رقم  القيد  مبوجب 
والثاني إلي شركة ذات مسؤلية محدودة برأسمال وقدره 100٫000 مائة ألف 
دينار بحريني تصبح الشركة مملوكة من السادة التالية اسنائهم: لتصبح 

الشركة مملوكة من السادة التالية اسمائهم:
1. منصور عبداحلسني منصور محمد التسري

2. خديجة مهدي عبدالنبي حسني

القيد: 74322 -  التاريخ :2018/7/22
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )102985( لسنة 2018
بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة  التسجيل

) CR2017 -105213( اعالن رقم
معاملة مشتركة

لديه  أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل من  املعلن  السيد  إلينا  تقدم 

تاريخ اإلعالن بكتاب  إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من  التقدم  اعتراض 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: علي محمد رفيع عبدالكرمي العوضي

االسم التجاري احلالي: ابراج تاور للمقاوالت

االسم التجاري: ابراج تاور لصيانة املباني

قيد رقم: 16-49799

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية شركة

شركة البحرين 360 للدعاية واالعالن ش.ش.و ملالكها زاف مارين انترناشيونال ذ.م.م
سجل جتاري رقم 97332

بناء على قرار املالك شركة البحرين 360 للدعاية واالعالن ش.ش، و ملالكها زاف مارين 
الشركة  بتصفية   ،97332 رقم  القيد  مبوجب  املسجلة  ذ.م.م،  انترناشيونال 

اختياريا وتعني السيد/ جاسم حسن يوسف عبدالعال مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون 
 ،2001 لعام   )21( رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  البحريني  التجارية  الشركات 
وعمال بنص املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة 
من  يوم   15 خالل  الالزمة،  باملستندات  مدعومة  إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى 

تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

السيد/ جاسم حسن يوسف عبدالعال
رقم املوبايل: 39605262 )973+(

jassim.abdulaal@bh.gt.com :البريد االلكتروني

18/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -105440( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل من 
يوما من  اإلدارة خالل خمسة عشر  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  لديه 

تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: صالح خورشيد جمشير حمزة

االسم التجاري احلالي: صندوق االدوات للتجارة
االسم التجاري اجلديد: املنزل القوي للمقاوالت

قيد رقم: 115252-2
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و�شط حرا�شة م�شددة... مئات امل�شتوطنني يقتحمون االأق�شى
القدس المحتلة ـ وكاالت:

 اقتح���م مئات امل�شتوطن���ني املتطرفني امل�شجد االأق�شى، اأم�س االأح���د، و�شط حرا�شة م�شددة من 
قوات اجلي����س االإ�رسائيلي، الذي اعتقل عددا من الفل�شطينيني ومنع م�شوؤولني اآخرين من الدخول اإلى 
باحاته. وبح�شب دائرة االأوقاف يف القد�س املحتلة، فقد بلغ عدد امل�شتوطنني الذين اقتحموا امل�شجد 

االأق�شى حتى �شاعات ال�شباح نحو 1000 م�شتوطن، وحاول الكثري منهم اأداء �شلوات داخل امل�شجد.
وذك���رت م�شادر اإعالمية فل�شطينية اأن اأكرث من 200 م�شتوطن اقتحموا امل�شجد االأق�شى من باب 
املغاربة يف اأقل من �شاعة، و�شط انت�شار وا�شع لقوات االحتالل اخلا�شة يف �شاحاته، التي بادرت باإغالقه.

وياأت���ي االقتحام بالتزامن مع دعوات اأطلقتها ما ت�شم���ى “منظمات الهيكل” عرب مواقع التوا�شل 
االجتماعي الأن�شارها من امل�شتوطنني اإلى اأو�شع م�شاركة يف اقتحامات امل�شجد االأق�شى.

يف املقابل، دعت خمتلف القوى واملوؤ�ش�شات املقد�شية املواطنني للتوجه اإلى امل�شجد االأق�شى؛ 
للت�شدي للم�شتوطنني.

السنة العاشرة - العدد 3569 
االثنين

23 يوليو 2018 
10 ذو القعدة 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

القاهرة ـ أ ف ب: 

ق���ال الرئي����س امل����رسي عبدالفت���اح 
ال�شي�شي، اأم�س االأح���د، اإن بالده تعر�شت 
اإل���ى 21 األف �شائعة خالل 3 اأ�شهر؛ بهدف 
ن�رش البلبة والإحباط، م�شريا اإلى اأن اجلي�ش 
يق���دم ت�شحيات كبرية عل���ى امل�شتويات 
كاف���ة. واأو�شح ال�شي�ش���ي، خالل كلمته يف 
حف���ل تخريج دفع���ة جديدة م���ن الكليات 
الع�شكرية، اأن اخلط���ر احلقيقي الذي مير 
ببالدن���ا واملنطق���ة هو خطر واح���د يتمثل 
يف تدم���ري الدول م���ن الداخل عرب ال�شغط 
وال�شائع���ات واالأعم���ال االإرهابي���ة وفق���د 

املال والإح�شا�ش بالإحباط.
واأ�شاف “ال�شع���ب امل�رسي كان دوما 
ق���در امل�شئولي���ات العظيم���ة ثابت���ا على 
قي���م ال���والء للوطن )...( م����رس مرت خالل 

ال�شنوات املا�شية بتحد حقيقي”.
وذك���ر الرئي����س امل����رسي اأن الدول���ة 
مت�شي يف تنفيذ روؤية ا�شرتاتيجية �شاملة، 
واملواجه���ة  امل�شارح���ة  اأن  اإل���ى  م�ش���ريا 

اأف�شل طريق لتحقيق نه�شة �شاملة.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

ق���ام م�شلح���و جبه���ة الن����رسة التابعة 
لتنظيم القاع���دة، اأم�س االأحد، بحرق معرب 
القنيطرة ب���ني اجلوالن املحتل واالأرا�شي 

ال�شورية قبل ان�شحابهم من املنطقة.
اإج���الء  عملي���ة  اجلمع���ة،  وب���داأت، 
املقاتل���ني واملدنيني اإلى �شم���ال البالد 
مبوجب اتفاق اأبرمته رو�شيا مع الف�شائل 
امل�شلحة، وفق املر�ش���د ال�شوري حلقوق 

االإن�شان.
اخلمي����س،  اأعل���ن،  ال���ذي  واالتف���اق 
يق�ش���ي بتهج���ري راف�ش���ي الت�شوي���ة مع 
النظام من مدنيني ومقاتلني وعائالتهم، 
باجتاه اإدل���ب، وت�شوية اأو�ش���اع من يقبل 

بحكم النظام يف القنيطرة.
عنا����رس  طوق���ت  اآخ���ر،  جان���ب  م���ن 
امليلي�شي���ات االإيرانية، اأم�س االأحد، قافلة 
املهجرين م���ن درعا والقنيط���رة بالقرب 

من حم�س.

موسكو ـ رويترز: 

اأم����س  اأعل���ن اجلي����س الرو�ش���ي، 
االأحد، اأنه اأ�شقط طائرتني جمهولتني 
ب���ال طي���ار هاجمت���ا قاع���دة حميمي���م 
اجلوي���ة الرو�شي���ة يف �شوري���ا، وفق���ا 
لوكاالت اأنب���اء رو�شية. وذكرت وكالة 
اإنرتفاك����س لالأنب���اء اأن الهجوم���ني مل 
اأ����رسار، واأن  اأو  ي�شف���را ع���ن خ�شائ���ر 

القاعدة تعمل ب�شكل طبيعي.
ولي�ش���ت هذه امل���رة االأولى التي 
تهاج���م فيها طائرات م���ن دون طيار 
قاعدة حميمي���م، اإذ تعر�شت يف وقت 
�شاب���ق لع���دة هجم���ات، كان اآخرها يف 
وزارة  واعرتف���ت  املا�ش���ي،  اأبري���ل 

الدفاع الرو�شية بالهجوم.
وت�شتخدم رو�شيا قاعدة حميميم 
اجلوي���ة، الواقع���ة جنوب ����رسق مدينة 
الالذقية عل���ى ال�شاحل ال�شوري، مقرا 
لقواته���ا التي تدعم الرئي�س ال�شوري 

ب�شار االأ�شد.

عمان ـ رويترز:

 �شمح���ت احلكوم���ة االردني���ة لالأم���م 
املتح���دة بتنظيم مرور نح���و 800 مواطن 
�شوري عرب االأردن بع���د اأن قدمت 3 دول 
غربية، بريطاني���ا واأملانيا وكن���دا، تعهدا 
خطيا ملزم���ا قانوني���ا، باإع���ادة توطينهم 
خ���الل فرتة زمني���ة حم���ددة؛ ب�شبب وجود 
خط���ر على حياتهم. وقال الناطق الر�شمي 
با�ش���م وزارة اخلارجية و�شوؤون املغرتبني 
ال�شفري حممد الكاي���د، اإنه متت املوافقة 

على الطلب الأ�شباب اإن�شانية بحتة.
واأ�ش���اف الناطق با�ش���م اخلارجية اأن 
هوؤالء املواطن���ني ال�شوريني �شيبقون يف 
منطقة حم���ددة مغلقة خالل فرتة مرورهم 
ع���رب االأردن، والت���ي التزم���ت به���ا الدول 

الغربية الثالث، على اأن �شقفها 3 اأ�شهر.
ولفت اإلى اأن االأردن الذي ي�شت�شيف 
1.3 مليون �شوري، مل ولن يتوانى عن اأداء 
واجب���ه االإن�شاين رغم االأعب���اء الكبرية التي 

ي�شعها ذلك على اململكة.

ال�شي�شي: واجهنا 21 
األف �شائعة يف 3 اأ�شهر

“الن�رسة” حترق معرب 
القنيطرة بني اجلوالن و�شوريا

رو�شيا: اإ�شقاط طائرتني بال 
طيار هاجمتا قاعدة حميميم

االأردن يفتح املجال لتوطني 
الجئني �شوريني يف دول غربية

ات�ساع مطالب املحتجني بالعراق... اإ�سقاط الأحزاب ود�ستور جديد
“تن�شيقيات املحافظات اجلنوبية” دعت ملظاهرات حا�شدة

و�رسعان ما ات�شع���ت رقعة املظاهرات واتخذت 
منحى عنيف���ا، وو�شلت اإل���ى النا�رسي���ة والديوانية 
وكرب���الء جنوب���ا، وامتدت قب���ل اأيام اإل���ى العا�شمة 
بغداد، اإذ واجهت قوات االأمن املتظاهرين بالقوة، 
مم���ا اأدى اإل���ى مقت���ل 4 اأ�شخا����س اجلمع���ة. ودعت 
“تن�شيقيات املحافظات اجلنوبية” يف بيان، اإلى ما 
و�شفتها “مظاهرات حا�ش���دة” اأم�س االأحد، مطالبة 
برفع �شق���ف املطالب لت�شم���ل “اإ�شق���اط الأحزاب 

وحظر عملها ال�شيا�شي واإعادة كتابة الد�شتور”.
وتوعد �شيوخ ع�شائ���ر حمافظة املثنى، جنوبي 

الب���الد، باإغالق جمل�س املحافظ���ة ومكاتبها يف حال 
مل تت���م اال�شتجابة ملطال���ب املتظاهرين، حمملني 

احلكومة املحلية م�شوؤولية انت�شار الف�شاد.
وارتفع عدد قتلى االحتجاجات يف مدن متفرقة 
يف الع���راق اإل���ى 11 �شخ�ش���ا، م���ن ج���راء ا�شتخدام 
الق���وات االأمني���ة الغ���از امل�شيل للدم���وع وخراطيم 
املي���اه، لتفريق التظاه���رات التي ب���داأت منذ نحو 

اأ�شبوعني، للمطالبة باخلدمات وفر�س العمل.
و�شق���ط 3 قتلى يف الب����رسة، ومثلهم يف النجف 
وال�شم���اوة، كما قت���ل متظاهر يف الديواني���ة، واآخر 

يف كرب���الء، ح�شبما نقلت فران����س بر�س عن م�شادر 
طبية. وقتل اأحد املتظاهرين اإثر اإ�شابته بر�شا�س 
ال�رسط���ة، ح�شب م�شوؤولني حملي���ني، فيما تويف اآخر 
اإثر اإ�شابت���ه باختناق من ج���راء تعر�شه لغاز م�شيل 
للدم���وع خ���الل تظاه���رات اجلمعة املا�ش���ي. وقتل 
اآخر من ج���راء اإ�شابته بر�شا�س جمهولني. وخرجت، 
اأم�س االأح���د، احتجاجات مماثلة يف مدينتي النا�رسية 

وال�شماوة، وفقا ملرا�شل فران�س بر�س.
وجدد املتظاه���رون هتاف���ات اأبرزها “كال كال 
للف�ش���اد” يف البل���د الذي يحتل املرتب���ة ال�12 على 

الئحة الف�شاد العاملي.
وتخلل���ت التظاه���رات اأعمال �شغ���ب، ت�شمنت 
ح���رق اإط���ارات واقتح���ام مق���ار حكومي���ة واأخ���رى 
الأح���زاب اأدانتها ال�شلطات واعت���ربت القائمني بها 
“مند�ش���ني” ت�شلل���وا ب���ني املتظاهري���ن ملهاجمة 

“االأموال العامة”.
وعانت م���دن جنوبي العراق م���ن االإهمال على 
م���دار احلكوم���ات العراقية املتعاقب���ة، رغم الرثوة 
النفطي���ة التي تتمتع بها، وال�شيم���ا مدينة الب�رسة، 

التي ت�شهد ترديا يف اخلدمات ب�شكل غري م�شبوق.

• �رسطة مكافحة ال�شغب العراقية متنع املحتجني من اقتحام مبنى جمل�س املحافظة خالل مظاهرة يف الب�رسة )اف ب(	

البصرة - وكاالت:

 بداأت االحتجاجات يف مدن جنوبي العراق تاأخذ منحى جديدا مع دخولها اأ�سبوعها الثالث 

على التوايل، اإذ رفع املحتجون �سقف مطالبهم، وال�سيما بعد �سقوط عدد من القتلى وامتدادها 

اأي����ام جت��م��ع��ات منظمة ل��اح��ت��ج��اج��ات ت��ع��رف با�سم  ع��ل��ى م���دن ع���دة. والأول م���رة، ظ��ه��رت ق��ب��ل 

“التن�سيقيات”، والتي دعت بدورها املحتجني اإىل ت�سعيد املظاهرات ورفع �سقف مطالبهم يف ظل 
عجز احلكومة عن التجاوب معها حتى االآن. وبداأت املظاهرات ال�سلمية يف مدينة الب�سرة جنوبي 

حلول  وو�سع  وامل��اء،  الكهرباء  مثل  اخل��دم��ات،  بتح�سني  للمطالبة  اجل��اري  يوليو  مطلع  العراق 

لرتدي االأو�ساع املعي�سية يف املدينة الغنية بالنفط.

هجوم نوعي يكبد احلوثيني خ�سائر فادحة يف �سعدة
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

�شن���ت قوات اجلي����س الوطني اليمن���ي هجوما 
نوعيا على مواقع ميلي�شيات احلوثي غربي حمافظة 
�شع���دة، املعق���ل الرئي����س للمتمردي���ن، حمقق���ة 

�رسبات قا�شمة، اأم�س االأحد.
وذكرت م�شادر ع�شكرية اأن جمموعة خا�شة من 
اجلي����س هاجمت مواقع احلوثي���ني بالقرب من جبل 
تويلق يف جبهة �شدا، مما اأ�شفر عن �شقوط قتلى يف 

�شفوف املتمردين. كما اأ�شفرت العملية عن �شبط 
كمي���ات كبرية م���ن االأ�شلحة املتو�شط���ة واخلفيفة 
للميلي�شي���ات، الت���ي تكب���دت يف االأي���ام املا�شي���ة 

هزائم متالحقة على جبهة �شعدة.
وتزامن الهجوم م���ع ق�شف مدفعي و�شاروخي 
للتحال���ف العربي على مواقع املتمردين، يف مناطق 

متفرقة يف �شدا.
وكانت ق���وات ال�رسعي���ة اليمني���ة فتحت جبهة 
�شدا احلدودية مع ال�شعودية، وهي اجلبهة اخلام�شة 

يف �شعدة، خالل االأيام املا�شية.
كم���ا ا�شتهدف���ت طائ���رات التحال���ف العرب���ي 
اأهداف���ا للحوثي���ني يف مع�شك���ر ال�رسط���ة الع�شكرية 
مبدين���ة �شعدة، عالوة عل���ى اأهداف اأخ���رى لهم يف 

مديرية الظاهر احلدودية.
ويف ال�شي���اق، وا�ش���ل اجلي����س الوطني تقدمه 
املي���داين يف معاركه �شد احلوثيني  مبديرية حريان 

يف حمافظة حجة، �شمال  غربي البالد.
وقال���ت م�ش���ادر ع�شكري���ة، اأم����س االأح���د، اإن 

الق���وات ال�رسعي���ة ا�شتعادت ال�شيط���رة على  مواقع 
عدة جديدة �رسقي قرية اجلعدة وادي حريان.

واأ�شارت امل�ش���ادر اإلى اأن الق���وات احلكومية 
�شيطرت عل���ى جميع املواقع الواقع���ة غربي وادي 

حريان، وتوا�شل الزحف نحو مثلث ومديرية عاهم.
واأك���دت امل�ش���ادر اأن املع���ارك اأ�شف���رت عن 
�شق���وط ع���دد م���ن القتل���ى واجلرح���ى م���ن عنا�رش 
امللي�شي���ات، واأ����رس 10 اآخري���ن منه���م ����رسق قرية 

اجلعدة بوادي حريان.

لندن ـ العربية نت:

 اأك���د الرئي����س االإي���راين ح�ش���ن روح���اين اأن 
م���ع  العالق���ات  اإل���ى ت�شحي���ح  طه���ران ت�شع���ى 
البحرين وال�شعودي���ة واالإمارات، وذلك اأمام ح�شد 
م���ن الدبلوما�شي���ني االإيرانيني، عازي���ا ذلك اإلى 

الظروف اجلديدة التي متر بها بالده.
ت�رسيح���ات روح���اين التي غ���ازل به���ا الدول 
اخلليجي���ة الث���الث تاأتي مع اق���رتاب موعد فر�س 
وا�شنطن عقوباته���ا على طهران املقرر يف الرابع 

من اأغ�شط�س املقبل.
وحذر م���ن ا�شرتاتيجية دونال���د ترامب جتاه 
ب���الده، قائ���ال اإن “الوالي���ات املتح���دة االأمريكية 
اأ�ش�ش���ت ا�شرتاتيجيتها عل���ى العقوبات واإ�شقاط 

النظام يف طهران وتفكيك اإيران”، على حد قوله.
وك���رر الرئي�س االإي���راين مرة اأخ���رى تهديده 
باإغالق م�شيق هرمز يف حديث بالعا�شمة طهران، 
قائ���ال “الذي يفه���م قليال يف ال�شيا�ش���ة، ال يقول 
�شنمنع ت�شدير النفط االإيراين. نحن لدينا م�شائق 

كثرية، وهرمز اأحدها”.
وو�ش���ف املواجهة الع�شكري���ة املحتملة بني 
اإي���ران والوالي���ات املتح���دة باأنه���ا �شتك���ون “اأم 
احلروب”، على حد و�شفه، قائال اإن التفاو�س مع 
وا�شنطن يف الوق���ت الراهن يعد “ا�شت�شالما” من 

اجلانب االإيراين.
العقوب���ات  م���ن  االأول���ى  و�شتب���داأ املرحل���ة 
االأمريكي���ة يف الراب���ع م���ن اأغ�شط����س املقب���ل، اإذ 
�شتق���وم وا�شنطن بفر�س عقوب���ات على قطاعي 

ال�شي���ارات والذه���ب وب�شائع رئي�ش���ة اأخرى. ويف 
6 نوفم���رب، �شتنتقل العقوبات اإل���ى مرحلة اأ�شد 
حزما، وهي منع ت�شدير النفط والغاز االإيرانيني، 
وفر����س عقوبات �شد ال����رسكات التي تتعامل مع 

طهران يف هذين املجالني.
وقال روحاين خماطبا �شعبه “اأمامنا طريقان: 
املقاوم���ة اأو الت�شلي���م، والتفاو�س م���ع الواليات 
املتح���دة يف الوق���ت الراهن ال يعن���ي �شيئاً �شوى 
اال�شت�شالم واإنهاء اإجن���ازات االأمة االإيرانية”، على 

حد و�شفه.
الت���ي  الرئي�ش���ة  ال�شيا�ش���ات  اأن  واأ�ش���اف 
تتبعه���ا وا�شنطن جتاه اإيران هي “اإ�شقاط النظام 
وتفكي���ك اإيران والعقوبات”، موؤك���دا اأن حكومته 
“حتاول يف الوقت الراه���ن حت�شني العالقات مع 

الدول اخلليجية املجاورة”.
وكان وزي���ر اخلارجي���ة االإي���راين حمم���د جواد 
ظري���ف، قد ح���ذر الأ�شب���وع املا�شي م���ن �شقوط 
النظ���ام وتفكي���ك اإي���ران اإذا م���ا ف�ش���ل االتف���اق 

النووي، على حد تعبريه.
وي���رى بع�س املحللني اأن حتذي���ر ال�شلطات 
االإيراني���ة يف خطاباته���م م���ن “تفكي���ك اإي���ران” 
ياأت���ي لتخويف الإيراني���ني من اأن �شق���وط نظام 
طه���ران �شيوؤدي اإلى تفكيك بلدهم، يف حني يرى 
اآخ���رون اأن ا�شتمرار ه���ذا النظام ل�شن���وات اأطول 
�شيوؤدي اإل���ى تفكيك البلد، اإذ ف���ّرق النظام بني 
مكوناته املختلفة، خ�شو�شا اأن االأقليات الدينية 
والعرقية اأ�شبحت مهم�شة ومقموعة خالل العقود 

االأربعة املا�شية.

روحاني يدعو لتصحيح العالقات مع البحرين والسعودية واإلمارات
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امل�شه����د  يف  ظاهرت����ان  انتباه����ي  لفت����ت 
التوا�ش����ل  �شي����اق  يف  خ�شو�ش����ا  البحرين����ي، 
االجتماعي، ال����ذي بات ُيعرف باأن����ه املزاج العام 
للمجتم����ع، لتغلغل����ه يف جمي����ع الأو�س����اط، و�سعة 
انت�شاره، و�شهول����ة اإنتاج واإعادة ن�رش املواد التي 
تتقاذف في����ه، والتي حت�شوه جّمان����اً بالكثري من 
ال�س����ور واملعلومات واملواق����ف اللحظية، والتي 
تك����ون للإن�سان اأو عليه يف وقت لحق... وغالباً ما 

تكون اإدانة له.
الظاه����رة االأول����ى ه����ي ك����رة حف����ظ اأنا�س 
ال�سن����ون،  عليه����ا  م�س����ت  �سابق����ة  تغري����دات 
بن�رشه����ا  اأف����راد  ق����ام  و�س����ورا  وفيديوه����ات 
ملنا�سباته����م اخلا�سة، واخلا�سة ج����داً، وبع�سها 
اخلا�سة جداً جداً، اإن اأجازت اللغة هكذا ا�ستخدام، 
ال�ستغراب من هذا التخزين الهائل، والت�سنيف 
املنهج����ي الذي ي����وؤدي اإلى �رشع����ة ا�سرتجاع هذه 
امل����واد ون�رشه����ا، بق�س����د الت�سقي����ط، والنيل من 
�سخ�سيات عامة، اأو ت�سعى لأن تكون عامة، وهذا 
ما حلظناه يف الأ�سابيع القليلة املا�سية، حيث ما 
اإن اأعرب البع�س عن رغبتهم يف الرت�سح للمجل�س 
النياب����ي املقب����ل )2018 – 2022( حتى ا�شتل 

البع�����س م����ا مت ح�رشه وجمع����ه من م����واد �سابقة، 
رمبا تخل�س اأ�سحابه����ا منها، ولكن “املراقبني” 
و”املت�شّيدين” مل يفعلوا ذلك، فاأخذوا يهيلون 
يف الو�سائ����ل نف�سها هذه امل����واد التي قد ت�سيء 
اإلى املرت�سح����ني، اأو رمبا يج����ري تف�سريها على 
غري ما اأراد لها �ساحبه����ا، والتعليق عليها خارج 

�سياقها الطبيعي الذي ن�رشت فيه يف حينه.
وعل����ى الرغم من الأمل الذي يل����ّم باأي اإن�سان 
�س����وّي لهذا الق����دح املنظ����م واملربم����ج املوّجه 
للأف����راد، ل ل�سيء اإل اأن قالوا اإنهم �سيرت�سحون، 
وح�س����ب، فاإنن����ي اأكاد اأق����ول م����ن ب����ني اأ�سناين 
للمعرَّ�����س به����م: “ت�ستاهل����ون”! فلق����د اأ�����رشف 
الكثري من النا�س اأّيا اإ�رشاف يف عر�س كل برامج 
يومياته����م على امل����لأ، حيث مل ُيبق����وا لل�رشية اأو 
اخل�سو�سية اإل ما ندر، فلم يدعوا منا�سبة، وعلى 
جتم����ع عائل����ي، ول ع�س����اء يف مطع����م، ول منا�سبة 
اأ�رشية، اأو اجتماعي����ة، ول زيارة ل�سديق، ول �سفر 
عم����ل اأو �شياحة، وال م�شارك����ة يف ندوة، وال تناول 
اآي�سكرمي، اأو ق�سمة ل�سندويت�س برغر، ول اأقل من 
ذلك ول اأكرب، ول اأخ�ّس من ذلك ول اأعّم؛ اإل ومّت 
ت�سويره ون�رشه على امللأ، فيوّفر هوؤلء باأيديهم 

م����واد بالغة الّد�سام����ة، واملجانية، اإم����ا للمر�سى 
النف�سي����ني، اأو الب�ّسا�سني والعاّدين نوى التمر، 
امل�سم����ى حملياً “الّطع����ام”، املت�سّقطني للأخبار 
والهف����وات والغرائ����ب، واإن �سئن����ا الذهاب اأكرث 
واأك����ر، فيمكن القول اإن وراء هذا االأمر “اأجهزة” 
منظم����ة، فلي�س من املعقول هذا الكّم من الأخبار 
وال�ّس����ور املاأخ����وذة )املكبت�����رشة( م����ن �سا�سات 
الهوات����ف، ميك����ن اأن ت�سرتجع ويع����اد ن�رشها من 

جديد مع اأغلب ال�سخ�سيات!
للإع���لم  العامل���ي  الن���ادي  ور����س  يف 
الجتماعي، يردد الرئي�س ال�رشيك للنادي، علي 
�شب���كار “قبل اأن تر�سل اأي���ة مادة عرب اأية قناة 
للتوا�س���ل الجتماعي، خذ ع�رش ث���وان للتفكري 
فيما اإذا كانت هذه املادة مفيدة اأم ل، اإيجابية 
اأم ل، �سحيح���ة اأم ل، واإذا م���ا �سغطت على زر 
الإر�سال، خذ ع�رش ث���وان اأخرى لقراءتها بعد اأن 
بدت يف القناة: هل هي كما ظننت؟ هل �شتكون 
مفهومة ب�شكل جيد؟ هل تو�شل الر�شالة التي 
اأردت منه���ا؟ وميكنك يف كل الأح���وال الرتاجع 
اإم���ا مب�سحها اأو تعديله���ا اإن كانت على غري ما 

ترجو منها”.

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

حينم���ا كن���ت يف مدين���ة ميلوكي 
االأمريكية يف ع���ام 1995 لزيارة اأخي 
اليوم���ي  ت���رددي  وبحك���م  “زي���اد”، 
عل���ى مكتبة جامعة املدين���ة، التقيت 
االأ�شات���ذة  باأح���د  امل���رات  اإح���دى  يف 
امل�ست�رشق���ني، ودارت بينن���ا اأحاديث 
ع���ن الأدب العرب���ي وملم���ح النه�سة 
الفكري���ة والثقافي���ة يف اخللي���ج، واإذ 
ب���ه يق���ول يل “م���ن البحري���ن.. نعم.. 
لديكم قائ���د ل ميكن ح����رش اإجنازاته 
واأعمال���ه العظيم���ة بط���رق القيا����س 
والتقومي، قراأت و�سمعت عنه كثريا، 
اإنه رئي����س وزرائكم املعروف بقدرته 
على مواجهة املع���ارك الكربى وحيدا 

ويخرج منت�رشا”.
اأدركت حينه���ا اأنه يق�شد �شيدي 
�ساحب ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة 
ب���ن �سلمان اآل خليف���ة رئي�س الوزراء 
املوق���ر حفظ���ه اهلل ورع���اه ووقفت���ه 
التاريخية للدفاع عن عروبة البحرين 
�سد مطامع ال�ساه بداية ال�سبعينات، 
القائ���د واملحارب ال���ذي ل يعرف اأن 
يخط���و خطوة اإل���ى اخلل���ف يف �سبيل 
وطن���ه و�سعب���ه، و�سن���ع املعج���زات 
واأعظ���م الإجن���ازات يف م�س���رية تقدم 
البحري���ن وازدهاره���ا، و�سح���ى بكل 
غ���ال ونفي����س من اأجل ت���راب الوطن 
و�سعبه، ف�سيدي �سمو رئي�س الوزراء 

اأي���ده اهلل م���ن اأعظم الق���ادة الأفذاذ 
عل���ى مر الع�سور وهو الركيزة الأولى 
الت���ي تاأ�س�ست عليها ����رشوح التقدم 
والنج���اح للبحرين يف �ستى املجالت، 
وتعاليمه العظيمة اخلالدة يف الإدارة 
واحلك���م تن���ري مع���امل الطري���ق اأمام 

العامل باأ�رشه.
�سي���دي  ق���ام  الأول  اأم����س  ي���وم 
ح�رشة �ساحب اجللل���ة امللك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة عاهل البلد املفدى 
حفظ���ه اهلل ورعاه بزي���ارة اإلى �سيدي 
�ساحب ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة 
بن �سلم���ان اآل خليف���ة رئي�س الوزراء 
املوق���ر حفظه اهلل ورعاه بق�رش �سموه 

بالرف���اع، واأ�ساد جللته بالدور الكبري 
الذي ي�سطل���ع به �سمو رئي�س الوزراء 
يف النهو����س بالعمل احلكومي لتلبية 
ومتطلباتهم  املواطن���ني  احتياج���ات 
اخلدمية، وهذه ال�سهادة امللكية تبني 
وتوؤك���د اأن �سموه املعلم الأول يف هذا 
الوطن و�ساحب الأهداف والفل�سفات 
االإبداعي���ة والق���دوة الطيب���ة واملثل 
الأعل���ى عند �سعب���ه، القائ���د �ساحب 
احلنك���ة والدراي���ة والده���اء واأكرثهم 
واملجتمع���ات،  الع���امل  عل���ى  تاأث���ريا 
ف�سموه اأيده اهلل م�سدر كل الإجنازات 
الت���ي عرفته���ا البحرين، ه���و العطاء 
واجلهد وال�سعادة للمواطن البحريني.

سيدي سمو رئيس الوزراء... العطاء 
والجهد والسعادة للمواطن البحريني

خماب���رات  بجه���از  اخلمين���ي  احتف���ظ  اأن  من���ذ 
ال�س���اه باأر�سيف���ه وعنا����رشه و�سبكاته، اأ�س���اف اإليه 
يف  الإره���اب  اإدارة  ومكات���ب  ال�ستخب���ار  حمط���ات 
العامل وا�سته���داف �سخ�سيات املعار�س���ة الإيرانية 
بالعمليات الإرهابي���ة والت�سفيات الدموية وال�سعي 
اإل���ى التج�س����س عليه���ا وتفجري مكاتبه���ا وحتري�س 
حكومات الدول على تعطيل ن�ساطاتها، و�سهدنا اآخر 
عمليات املخابرات الإيرانية يف هذا امل�سمار يف دول 
اأوروبي���ة هي فرن�سا واأملانيا وبلجيكا وفيينا لتنفيذ 
عملية تفج���ري وقتل جماعي يف القاعات التي عقدت 

فيه���ا املقاوم���ة الإيراني���ة موؤمترها ال�سن���وي العام 
وال���ذي ح�رشه اأكرث م���ن مئة األف من اأبن���اء اجلاليات 
الإيراني���ة يف اأرجاء املعمورة واأ�سدقاء املعار�سة من 
خم�س قارات ومن ال�سخ�سي���ات ال�سيا�سية الر�سمية 
رفيع���ة امل�ست���وى والإعلميني واملثقف���ني واأحرار 
العامل، و�ساركهم اأي�سا من العرب قادة وم�سوؤولون 
�سيا�سي���ون ومثقفون واإعلميون حتت �سعار تقدمي 
وحتكيم البديل الدميقراطي عن احلكم الثيوقراطي 
املتخذ من الدي���ن الإ�سلمي ذريع���ة لقهر ال�سعوب 
الإيراني���ة واإره���اب �سعوب الع���امل، وم���ن ال�سحيح 

القول اإن ال�سع���وب الأوروبي���ة و�سلطاتها الر�سمية 
�سخ�ست اإرهاب دولة املليل وا�ستغللهم احل�سانة 
الدبلوما�سية، واأف�سلت حماولة تنفيذ جرمية تفجري 
موؤمتر املقاومة الإيرانية ال�سنوي العام، اإل اأن احلذر 
من حراك املخابرات االإيراني���ة يف �شفاراتها بالدول 
الأجنبية �رشورة وواجب حتتمه حماية اأمن هذه الدول، 
ويف مقال بهذا ال�ساأن حذر باحث اأمريكي قادة الدول 
الأوروبي���ة من ا�ستغ���لل اإي���ران �سفاراتها يف الدول 
الأجنبية كخليا للتج�س�س وت�سدير الإرهاب، منتقداً 
دفاع بع����س الدول الأوروبية عن التفاق النووي مع 

النظ���ام الإيراين الذي يرتكب جرائ���م �سد الإن�سانية 
بحق �سعبه وحول العامل.

وقال الباحث جميد رفي���ع زاده، اإن دفاع بع�س 
الدول االأوروبية عن اإيران واالتفاق النووي يبدو اأمًرا 
يفتق���ر للمنطق، خ�سو�س���ا اأن نظام املليل القمعي 
يف طه���ران له تاري���خ اأ�سود مع الهجم���ات الإرهابية 
وانتهاكات حقوق الإن�سان �سواء داخل اأرا�سيه اأو يف 

اخلارج.
اأح���دث املخطط���ات اخلبيث���ة  اأن  اإل���ى  ولف���ت 
للنظام الإيراين قيام ال�سلطات البلجيكية والأملانية 

والفرن�سي���ة باعتق���ال دبلوما�سي اإي���راين و6 اأفراد 
كان���وا ي�ستع���دون لتنفيذ هجوم اإرهاب���ي ي�ستهدف 
املوؤمت���ر ال�سنوي للمعار�س���ة الإيرانية الذي عقد يف 
العا�سم���ة الفرن�سي���ة باري�س، لك���ن حل�سن احلظ مت 
ك�سف موؤامرتهم واإحباط تلك املحاولة الإرهابية قبل 

اأن حت�سد اأرواح الآلف، بينهم زعماء دوليون.
وت�س���اءل الباح���ث، يف مق���ال ل���ه ن����رشه معه���د 
“جيت�ست���ون” الأمريكي، عن �سب���ب حماولت اأوروبا 
اإر�س���اء طه���ران، دون اهتم���ام للتاري���خ  والغ���رب 

االإرهابي لها. “احلوار”.

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

�سعرت ب�سعادة بالغة لزيارة 
عبدالفت���اح  امل����رشي  الرئي����س 
ولقائ���ه  ال�س���ودان  ال�سي�س���ي 
الرئي����س عم���ر الب�س���ري، لأن اأي 
خ���لف اأو ن���زاع ل ق���در اهلل بني 
البلدين ال�سقيقني ل ي�سب على 
الإطلق يف م�سلحة الأمة العربية 
الت���ي اأثخن���ت باجل���راح ومل يعد 
بها ج���زء مل تطله مع���اول الهدم 
واخلراب الت���ي ا�ستخدمها اأعداء 
االأم���ة والطامع���ون فيه���ا دوليا 
واإقليمي���ا، احلرائ���ق م�ستعلة يف 
اأطراف الأمة �رشقا وغربا وجنوبا، 
ول ينبغي اأن متتد احلرائق اأكرث 
م���ن ذلك، لأنه���ا ل ق���در اهلل اإذا 
ا�ستعل���ت ب���ني م����رش وال�سودان 
�ستك���ون ق���د و�سل���ت اإلى قلب 

الأمة و�سينتهي كل �سيء.
اإذا كان���ت كوري���ا ال�شمالي���ة 
واجلنوبية قد اأعلنتا ا�ستعدادهما 
الكام���ل لن�سي���ان كل امل���رارات 
القدمي���ة ومئات الأل���وف الذين 
ارتوت بدمائهم الأر�س الكورية 
خلل حرب الكوريتني، فلماذا ل 
العربيان �سفحة  البل���دان  يفتح 
جدي���دة ويقومان بقط���ع الأيدي 
التي ت�شط���اد يف املاء العكر وال 

تريد اخلري لهما؟
ل توجد ب���ني م�رش وال�سودان 
دماء وقتلى، لكن اأ�سافني اأعداء 
الأم���ة ت�سع���ى اإل���ى دق م�سم���ار 
جدي���د يف نع����س االأم���ة العربية، 
يف  الأ�سا����س  ه���ي  امل�سال���ح 
العلقات الدولي���ة ومن م�سلحة 
م�رش وال�سودان اأن تكون بينهما 

علقات طيبة.

مصر والسودان معا 
ضد من يصطادون في 

الماء العكر

عطا 
الشعراوي
Ata2928
@gmail.com

كب���رية  مكا�س���ب  هن���اك  كان���ت 
لطريف املب���ارة النهائي���ة يف مونديال 
كرواتي���ا  اأي  الق���دم،  لك���رة  رو�شي���ا 
وفرن�سا، ت�س���اف للإجناز الذي حتقق 
لهما �س���واء بفوز فرن�س���ا بالبطولة اأو 
و�سول كرواتيا للنهائي يف اإجناز غري 
م�سبوق لهذا الفريق، فقد ا�ستطاعت 
رئي�س���ة جمهوري���ة كرواتي���ا كوليندا 
اأنظ���ار  تخط���ف  اأن  كيتاروفيت����س 
املتابع���ن وامل�شاهدي���ن واأن تكون 
�سخ�سية هذا املونديال، حيث جذبت 
ودفع���ت  بلده���ا  لفري���ق  التعاط���ف 
الكثريي���ن لي����س فق���ط لت�سجيعه بل 
ليتمنوا موا�سلة م�س���واره يف البطولة 
للنهاي���ة لتظ���ل معهم ه���ذه ال�سيدة 
باملدرج���ات ويراقب���وا ردات فعله���ا 
املتاألقة والعفوية مع اأحداث مباريات 

فريقها.
رئي�س���ة كرواتي���ا ر�سم���ت �سورة 
“جميل���ة” لرئي����س الدول���ة �س���واء يف 
لبا�سه وهيئت���ه اأو جل�سته وتفاعله مع 
اجلمه���ور، وخلق���ت حاف���زا للكثريين 
للتع���رف على ه���ذه ال�سخ�سية والبلد 
واأعماله���ا  رئا�ست���ه  تتول���ى  ال���ذي 
فك�سب���ت  واإجنازاته���ا،  و�سلطاته���ا 
كرواتيا هذا الهتمام والتعاطف الذي 
يفوق كثريا ويعو�س خ�سارتها نهائي 
املوندي���ال، ومل تكن مكا�سب الطرف 
الفائ���ز بالبطول���ة اأق���ل م���ن مكا�سب 
كرواتي���ا، فاإذا كان���ت رئي�سة كرواتيا 
ه���ي الت���ي جلب���ت تعاط���ف واهتمام 
النا����س بفريقها وبلده���ا، فاإن عنا�رش 
فريق فرن�سا اأوجدوا انطباًعا “جميل” 
عن هذا البلد الذي مل يجد اأية م�سكلة 
يف اأن يكون غال���ب الفريق )14 العبا 
م���ن اأ�شل 23 يف الت�سكيل���ة الر�سمية 
التي ف���ازت بكاأ�س الع���امل( من ذوي 

االأ�شول االأفريقية.
ه���ذا  اأخ���ذ  البع����س  اأن  فرغ���م 
اإن  ليق���ول  با�شتخف���اف  املو�ش���وع 
ف���از  ال���ذي  ه���و  اأفريقي���ا  منتخ���ب 
بالبطول���ة، اإل اأن الق�سية اأكرب كثريا 
م���ن ذلك، ف���دول كث���رية ل ميكن اأن 
تقب���ل مبثل ه���ذا الندم���اج والتنوع، 
ول ت�سم���ح بو�سول م���ن ينحدرون من 
اأ�س���ول اأخرى اإل���ى مواق���ع ومنا�سب 
معينة اأو اأن ميثلوا الدولة يف املحافل 
املختلف���ة، ورمب���ا هن���اك م���ن ي�سعر 
باخل���زي من ه���وؤلء وهن���اك من يعمل 
على �سحقه���م وطردهم، اإل اأن فرن�سا 
ات�سمت بال�سجاع���ة الكافية وو�سعت 
الثق���ة يف من ي�ستحقها دون اللتفات 
لأمور اأخرى، وكان اللعبون اأهل لهذه 
الثق���ة واأخل�سوا للبلد ال���ذي يحملون 
جن�سيت���ه ويرفعون علمه ويلعبون من 
اأجل ف���وزه، وقدموا �س���ورة “جميلة” 
للمجتمع الفرن�سي املتنوع وجمهورية 
فرن�سا التي ل ت�سنف مواطنيها وفق 

العرق اأو الدين اأو االأ�شل.

المونديال بين الكرة 
والجمال

ghassan.shihaby
@gmail.com

زمان عاّدي 
غسان الشهابي“الطعام” )1(

   ذرائع

صافي الياسري سفارات إيران محطات استخبار وإدارة اإلرهاب الدولي
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علم “البالد سبورت” من مصدر مطلع أن إدارة نادي الدير تقدمت بخطاب لنظريتها يف النجمة تطلب فيه استعارة العب 
فريقها األول لكرة اليد عباس عبدالكريم للموسم الريايض 2018 - 2019.

وبحسب املصدر أن الدير بقيادة مدربه محمد املراغي أبدى رغبته يف انتداب عبدالكريم لصفوف الربتقايل واالستفادة 
من خدماته للمنافسات املقبلة خصوًصا أن الالعب يعترب يف قمة جهوزيته البدنية بعد تشافيه من اإلصابة التي تعرض لها 

وأبعدته عن صفوف “الرهيب”.
وأفاد مصدرنا أن الالعب يف طور التفكري والوصول للقرار األخري بشأن قبول العرض الديراوي وخوض تجربة جديدة معه 
أو االستمرار مع ناديه “األم”. وأكد املصدر أن عبدالكريم تلقى محادثات شفهية عدة من ِقبل أندية أخرى تستفرس عنه 
“جس نبض”، إال أن هذه املحادثات مل تصل للقنوات الرسمية والتي تتطلب الدخول يف مفاوضات مع نادي النجمة كون 

الالعب الزال يف ذمة النادي قانونًيا.

الديـــــــــر يطلــــب النجمـــــــاوي عبـــــــاس عبدالكريـــــــم
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يواجه منتخبنا الوطني لكرة الس��لة 
للش��باب نظريه املنتخب الجزائري، 
اليوم االثنني عند الس��اعة الخامسة 
مس��اًء بتوقي��ت مملك��ة البحرين، 
ضمن منافسات الدور نصف النهايئ 
م��ن البطول��ة العربية ال���17 لكرة 
الس��لة للش��باب )تحت 18 عاًما(، 
املقامة حالًي��ا يف العاصمة املرصية 
)القاهرة(، وتختتم منافس��اتها يوم 

غٍد الثالثاء.
وتأه��ل منتخبن��ا لهذا ال��دور بعد 
تص��دره الدور التمهي��دي بالعالمة 
الكامل��ة وبرصي��د 12 نقطة من 6 
انتصارات عىل حساب تونس، مرص، 
الجزائر، السودان، األردن واإلمارات.
يف املقاب��ل، ج��اء تأه��ل املنتخب 
الجزائ��ري بعد احتالله املركز الرابع 
برصيد 8 نقاط م��ن انتصارين عىل 
الس��ودان، األردن و4 هزائ��م أمام 
مرص، تون��س، اإلم��ارات ومنتخبنا 

الوطني.
وكان منتخبن��ا قد تفوق عىل نظريه 
الجزائ��ري بنتيج��ة )89/42( ضمن 

لقاءات الدور التمهيدي.
ويس��عى منتخبن��ا الي��وم لتحقيق 
االنتصار الس��ابع ل��ه عىل التوايل يف 
البطولة والتأهل إىل املباراة النهائية.
ويع��ّول منتخبنا لتحقيق الفوز عىل 
قوته الضاربة باألداء الجامعي القوي 
الذي ميثل س��الح األحمر الفعال يف 
البطول��ة مع اح��رام املنافس الذي 
سيلعب بكل قوته من أجل أن يفوز 

هو اآلخر.
ويتمي��ز منتخبن��ا بالرسعة يف األداء 
م��ع التنويع يف الهج��وم من خالل 
التصويب الثاليث املركز واالخراقات 

الرسيعة تحت الحلق.
ومع أن الرشيحات األولية تصب يف 
مصلحة منتخبنا الذي يعترب الطرف 
األفضل فنًيا، إال أن املباراة لن تكون 
يف متناول يده، خصوًصا يف ظل رغبة 
املنتخب الجزائري بتعويض خسارته 
يف الدور األول وتحقيق الفوز الذي 
سيكفل له التأهل للمباراة النهائية.

ملنتخبن��ا  الفن��ي  الجه��از  ويض��م 
رمضان،  س��لامن  املنتخب  م��درب 
واملساعدين للمدرب حسني قاهري 

وحسن ميك.
وتض��م قامئ��ة “األحم��ر” الالعبني: 
كري��م محمد، عيل حس��ني، راش��د 
أحمد، مزمل أمري، مصطفى حسني، 
باق��ر عيىس، ن��واف نبي��ل، عيىس 
أحمد، أحمد حس��ني، أحمد خليفة، 
عبدالل��ه الكوهج��ي، ع��يل جاب��ر 

وسيدعيل محمود.
واختت��م منتخبن��ا تحضرياته الفنية 
ملواجهة اليوم، ع��رب حصة تدريبية 
واح��دة خاضه��ا أمس ع��ىل صالة 

البطولة.

وخاض املنتخ��ب تدريبه أمس عند 
5 مساًء وهو ذات توقيت املباراة.

وعكف الجهاز الفني للمنتخب عىل 
للمنتخب  األخرية  اللمس��ات  وضع 
خالل اللقاء، وال��ذي يعترب الخطوة 

قبل األخرية يف البطولة العربية.
وس��بق تدريب منتخبن��ا الصباحي 
أمس، جلس��ة فني��ة عقدها الجهاز 
الفن��ي لألحمر مبق��ر اإلقامة، رشح 
الق��وة  مراك��ز  امل��درب  خالله��ا 
الجزائ��ري،  للمنتخ��ب  والضع��ف 
وواجبات جميع الالعبني يف املباراة.

عبدالحميد: البحرين عكست 
الصورة الحقيقة للسلة 
الخليجية

أشاد مدرب منتخب اإلمارات لكرة 
السلة للشباب عبدالحميد إبراهيم 
الت��ي حققها  اإليجابي��ة  بالنتائ��ج 
منتخبنا الوطني للشباب يف البطولة 
العربية لكرة الس��لة تحت 18 عاًما 
املقامة حالًي��ا يف العاصمة املرصية 
القاهرة، وتختتم منافساتها يوم غٍد 

بإقامة املباراة النهائية.
منتخبن��ا  إن  عبدالحمي��د  وق��ال 
الوطني للشباب عكس صورة طيبة 
عن ك��رة الس��لة الخليجي��ة وهي 

للعبة  الحقيقية  الصورة 
كرة السلة يف الخليج.

منتخبن��ا  أن  وأوض��ح 
غ��رّي صورة كرة الس��لة 
الجميع،  لدى  الخليجية 
االنطب��اع  وأعط��ى 
الس��لة  بأن  الحقيق��ي 

الخليجي��ة ال تش��ارك م��ن أج��ل 
بل  الرشفي��ة وحس��ب،  املش��اركة 
من أجل املنافس��ة ع��ىل البطوالت 

واأللقاب.
وأض��اف أن منتخبنا الوطني يتمتع 
بخامات ومواهب مميزة يف اللعبة، 
متمنًي��ا أن يخرج املنتخب من دون 
أي إصاب��ات أو إرهاق من البطولة، 
يف إطار تحضرياته للبطولة اآلسيوية 

مطلع الشهر املقبل يف بانكوك.
ومتن��ى عبدالحمي��د كل التوفي��ق 
ملنتخبنا يف املب��اراة النهائية والظفر 

باللقب العريب.
وعن املشاركة املتواضعة للمنتخب 
اإلمارايت يف البطولة، قال عبدالحميد 
إن اإلمارات أجربت عىل املشاركة يف 

البطولة التي جاءت يف غري وقتها.
وذك��ر أن املنتخب اإلم��ارايت لعب 
مباري��ات متقارب��ة رغم خس��ارته 

جميع اللقاءات.
وأضاف “مل يوفق االتحاد العريب يف 
توقي��ت البطولة الت��ي جاءت بعد 
الدراسية مبارشة،  نهاية االمتحانات 
بأي��ام  اآلس��يوية  البطول��ة  وقب��ل 

معدودة”.
املنتخب  وأوض��ح عبدالحمي��د أن 
اإلمارايت خ��اض 10 حصص تدريبية 
فق��ط قبل البطول��ة، وهو عدد غري 
كاف لتحض��ري الفري��ق بعد توقف 

دام قرابة شهر ونصف.
وحّم��ل عبدالحمي��د اللجنة الفنية 
باالتحاد العريب املس��ؤولية الكاملة 
بس��بب نظام البطول��ة الغري مالئم 
لجمي��ع املنتخب��ات، مضيف��ا “كان 
يج��ب أن تق��ام البطول��ة بنظ��ام 
املجموعتني؛ من أجل توزيع الحمل 
والجهد البدين ع��ىل الالعبني، إذ إن 
8 لق��اءات يف 10 أي��ام ه��و حمل 
عال ع��ىل أبنائنا الالعب��ني، وهو ما 
سينعكس عىل املستوى 
الفني املب��اراة النهائية؛ 
 7 بع��د  س��تأيت  ألنه��ا 
مباري��ات متتالية لعبها 
كل فريق يف البطولة”. 

األحمر يتصدر معدالت 
التصويب الثالثي

حقق منتخبنا الوطني لكرة الس��لة 
ال��دور  لق��اءات  للش��باب خ��الل 
التمهيدي للبطول��ة معدالت عالية 

يف التصويب الثاليث.
وتألق معظم العبي “أحمر الشباب” 

يف عملية التصويب الثاليث املركز.
وس��جل العبو منتخبنا 51 تصويبة 
 177 أص��ل  م��ن  ناجح��ة  ثالثي��ة 
محاول��ة، وم��ن أص��ل 443 نقطة 
حققها منتخبنا يف 6 لقاءات، مبعدل 
تهديفي للتصوي��ب الثاليث بلغ 28 
% من أصل املعدل التهديفي العام 
ملنتخبنا 42 %، وهو أعىل معدل يف 

البطولة.
ويتص��در العب منتخبن��ا مصطفى 
حس��ني مع��دالت التهدي��ف م��ن 
البطول��ة  يف  الث��اليث  التصوي��ب 
وهو صاح��ب النصي��ب األكرب من 
بواق��ع 15  الناجح��ة  التصويب��ات 
تصويبة من أصل 37 محاولة مبعدل 
3 تصويب��ات ل��كل مباراة بنس��بة 

بلغت 41 %.
 8 الكوهج��ي  عبدالل��ه  وس��ّجل 
تصويبات من أصل 24 مبعدل 33 %، 
فيام أح��رز باقر عيىس 6 تصويبات، 
وأحم��د خليفة 5 تصويبات، ونواف 
نبيل ومزمل أمري وأحمد عيل وعيل 
جابر 4 تصويبات ثالثية لكل منهام، 
كام سّجل أحمد حسني 3 تصويبات، 

وعيىس أحمد تصويبتني.

أدوار فنية كبيرة للمدرب 
مكي في التحليل بالـ “دارت 
فيتش”

يب��ذل مس��اعد م��درب منتخبن��ا 
الوطني لكرة الس��لة للرجال حسن 
م��يك أدوارا فني��ة كب��رية يف إط��ار 
عمله ضمن الجه��از الفني ملنتخبنا 
املكون من املدرب س��لامن رمضان 

واملساعدين حسني قاهري وميك.
ويقوم ميك بتصوير لقاءات منتخبنا 
بالفيديو، إضافة إىل تصوير لقاءات 
املنتخبات األخرى التي س��يواجهها 
األحمر خالل البطول��ة، ثم تحليلها 
بربنام��ج التحليل الح��ريك واملهاري 

ال�”دارت فيتش”.
ويعم��ل م��يك جنب��ا إىل جنب مع 
قاهري  املدرب رمض��ان ومعاون��ه 
بتحليل املباريات وتلخيص أحداثها 
بجانب بطاقة املباراة التي تش��تمل 
عىل املعلوم��ات والبيانات الخاصة 
بالفري��ق وتش��كيلته والتبدي��الت 
الت��ي مت��ت ومس��جيل األه��داف 
وطريق��ة إحرازها واألخطاء الفردية 
والتكتيكية  والتكنيكي��ة  والجامعية 
وموقف الفريق بع��د نهاية املباراة 
وما يرتب عىل ذلك، ومن ثم يقوم 
م��درب منتخبنا بتحدي��د املطلوب 
تنفيذه وما ينفذ فعال، إذ يس��تفيد 
من��ه امل��درب يف وض��ع ترتيبات��ه 
للمباريات املقبلة ورمبا يغري املدرب 
م��ن سياس��ته التكتيكي��ة كليا عىل 

ضوء هذا التحليل.
واص��ل الحك��م البحرين��ي محمد 
الس��لم ظهوره املتمي��ز يف البطولة 
العربية لكرة السلة للشباب املقامة 

حالًيا بالعاصمة املرصية القاهرة.
وقاد السلم إدارة تحكيم 7 لقاءات 
يف الدور التمهيدي للبطولة، إذ ظهر 
خاللها حكمنا الدويل مبستوى مميز 
وشخصية قوية، واستطاع أن يخرج 
املبارات��ني ل��رب األمان م��ن دون أي 

اعراضات من املنتخبات.
ويعترب الس��لم من الحكام الوطنيني 
املميزي��ن، وتأيت مش��اركته يف إدارة 
مباري��ات البطول��ة مل��ا ميتلكه من 
خ��ربة واعتباره من الح��كام األكفاء 

والجيدين يف دورينا.

منتخبنــا يواجــه الجزائــر وعينــه علــى النهائي
ف��ي نصف نهائ��ي البطولة العربية لكرة الس��لة للش��باب

القاهرة          محمد الدرازي

عبدالحميد إبراهيم

منتخبنا الوطني لكرة السلة لفئة الشباب

 مصطفى حسين مصوبا رمية ثالثية

من لقاء سابق لمنتخبنا أمام الجزائر

من تدريبات منتخبنا )تصوير: رسول الحجيري(

 المدرب حسن مكي أثناء أداء مهمات عمله

متابعة مستمرة لرئيس الوفد مع الجهازين الفني واإلداري

عباس عبدالكريم
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17 حفل مسابقة اإلعالم الرياضي التحاد الكرة أغسطس المقبل
اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

اجتمع املدير العام لفندق 
“جولدن توليب” عبدالرحيم 

السيد مع مستشار رئيس االتحاد 
البحريني لكرة القدم ورئيس 

املركز اإلعالمي باالتحاد عباس 
العايل؛ لبحث الرتتيبات املتعلقة 

بإقامة حفل الختام ملسابقة 
اإلعالم الريايض التي استحدثها 
املركز اإلعالمي باالتحاد خالل 

املوسم الريايض املنرصم 2017 
- 2018.  وانعقد االجتامع بحضور 

مدير املبيعات للفندق أحمد يوسف، 
وعضو املركز اإلعالمي لالتحاد أحمد 
مهدي. ونقل العايل خالل االجتامع 

تحيات رئيس االتحاد البحريني لكرة 
القدم الشيخ عيل بن خليفة بن 

أحمد آل خليفة، شاكرا الجهود التي 
تبذلها إدارة الفندق يف التعاون مع 

االتحاد باحتضان مختلف األنشطة 
والفعاليات، وكان آخرها امللتقى 

اإلعالمي الذي أقيم العام املايض يف 
ذات الفندق. 

 وبحث الجانبان موعد حفل مسابقة 
اإلعالم الريايض الذي سيقام يف فندق 
“جولدن توليب” تحت رعاية كرمية 

من قبل رئيس االتحاد الشيخ عيل بن 
خليفة آل خليفة، وبحضور الرئيس 

التنفيذي لبنك البحرين الوطني 
جان كريستوف دوراند، وهو الراعي 

الرسمي للدوري يف املوسم املايض 
 .2018 - 2017

 وتقرر أن يقام الحفل خالل النصف 
الثاين من شهر أغسطس املقبل، عىل 
أن تشهد األيام املقبلة تحديد املوعد 
النهايئ؛ الستكامل الرتتيبات املتعلقة 

بإقامة الحفل.

الش��باب  ش��ؤون  وزي��ر  اعتم��د 
والرياضة هش��ام الج��ودر، رئيس 
وأعض��اء لجن��ة التحكي��م لجائزة 
امتي��از لألندي��ة الوطني��ة وريادة 
للمراك��ز الش��بابية، الت��ي تنظمها 
وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة؛ 
به��دف االرتق��اء بالعم��ل اإلداري 

والفني يف األندية واملراكز. 
 وت��رتأس لجنة تحكي��م الجائزة يف 
نس��ختها الثاني��ة عائش��ة العامر، 
م��ن  كل  عضويته��ا  يف  وتض��م 
عبدالجلي��ل أس��د، راش��د الزياين، 
س��امي زباري، حسني جعفر، نبيل 

طه، مريم مريزا، إبراهيم التميمي، 
أحمد جناحي. 

لجن��ة  وأعض��اء  رئي��س  وميتل��ك 
التحكيم خ��رة متميزة من الناحية 
العلمي��ة والعملية وامليدانية، األمر 
ال��ذي س��يمثل إضاف��ة نوعية يف 
عملية التحكيم لهذا العام وتحقيق 
الت��ي وجدت  النبيل��ة  األه��داف 
من أجله��ا الجائزة والت��ي تتوافق 
م��ع اس��رتاتيجية ال��وزارة الرامية 
إىل التحدي��ث املس��تمر ملنهجي��ة 
إدارة األندية لبن��اء نهضة رياضية 
باململك��ة وجعله��ا الوجهة األوىل 

والتحدي��ث  الرياضي��ني،  لجمي��ع 
الهيئات  إدارة  ملنهجي��ة  املس��تمر 
واملراكز الش��بابية لجعله��ا الوجه 
األوىل للش��باب والوس��يلة املث��ىل 

إلعداد جيل واعد. 
لجنة  وأعض��اء  رئي��س  وس��يكون 
التحكي��م أم��ام مهمة كب��رية من 
خالل استالم أوراق الرتشح من قبل 
األندية الوطنية واملراكز الش��بابية 
للتدقي��ق عليه��ا ومعرف��ة م��دى 
املتبعة  اإلدارية  مطابقتها للرشوط 
يف عملية املشاركة بالجائزة، ثم تأيت 
عملية القراءة التفصيلية التحليلية 

وأدلته��ا  ومرفقاته��ا  لالس��تامرات 
الثبوتي��ة والتأك��د م��ن مطابقتها 
ملعاي��ري الجائ��زة، إضاف��ة لذل��ك 
س��تقوم لجن��ة التحكي��م بزيارات 
واملراكز  الوطنية  لألندي��ة  ميدانية 
الشبابية؛ للتأكد من مدى مطابقة 
الثبوتي��ة  واملس��تندات  األوراق 
املقدم��ة ومدى تنفيذها عىل أرض 
الواق��ع من قبل الن��ادي أو املركز، 
وأخ��ريا رص��د الدرج��ات والنتائج 
ورفع التقري��ر النهايئ عن الفائزين 
باملراكز األوىل لجائزة امتياز لألندية 

وجائزة ريادة للمراكز الشبابية.

وكان��ت اللجن��ة التنفيذية للجائزة 
ق��د حددت آخ��ر موعد لتس��ليم 
أوراق املش��اركة يف الجائزت��ني هو 
األول م��ن أكتوب��ر 2018، كام تم 
اعت��امد 5 معايري أساس��ية للجائزة 
وهي: املعيار األول خصص للقيادة 
واالسرتاتيجيات، املعيار الثاين حدد 
إلدارة امل��وارد وال��رشاكات، املعيار 
الثال��ث عىل إدارة األف��راد، املعيار 
الراب��ع إدارة العملي��ات والرامج، 
واملعي��ار الخامس واألخ��ري النتائج 

واألداء العام.

الج��ودر يعتم��د لجن��ة تحكي��م “امتي��از وريادة”
ب������رئ������اس������ة ع�����ائ�����ش�����ة ال����ع����ام����ر

وزارة شؤون الشباب والرياضة

كتب العب��و منتخباتن��ا الوطنية 
بأحرف  أس��امءهم  الطاولة  لكرة 
ذهبية يف بطولة غرب آس��يا لكرة 
الطاولة املقامة حالًيا يف العاصمة 
األردني��ة عامن، بحصولهم عىل 5 
ميداليات ذهبية و4 برونزيات يف 
“عام الذهب” الذي أطلقه ممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��امل الخريية 
املجلس  الش��باب رئيس  وشؤون 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة. 
يف  تألق��ه  منتخبن��ا  وواص��ل   
البطول��ة، إذ زاد غل��ة امليداليات 
إىل 9 ميداليات منها 5 ميداليات 
ذهبي��ة و4 ميدالي��ات برونزي��ة 
بع��د أن كان املنتخ��ب قد حصد 
ميداليتني ذهبيتني يف اليوم الثاين. 
 فبعد أن حصلت العبتا املنتخب 
ع��ىل  الع��ايل  وفاطم��ة  مري��م 
امليدالية الذهبية تحت 15 س��نة 
و18 س��نة عىل الت��وايل، ضاعف 
راش��د س��ند امليداليات الذهبية 
بحصول��ه عىل ذهبي��ة تحت 21 
س��نة، واس��تطاعت أيًض��ا مريم 
العايل م��ن الحصول عىل ميدالية 

ذهبية جديدة يف منافسات تحت 
18 سنة، قبل أن يحصل املنتخب 
عىل ميدالية ذهبية خامس��ة عر 
الثنايئ مري��م الع��ايل وأمروتا يف 

منافسات الزوجي. 
 أما امليداليات الرونزية، فحصل 
عليها راش��د س��ند يف منافسات 
يف  حس��ني  ومرت��ى  الرج��ال، 
منافسات تحت 21 سنة، وأمروتا 

يف منافس��ات تح��ت 15 س��نة، 
وسلامن محمد عيل يف منافسات 

تحت 15 سنة. 
 وأعرب رئيس الوفد نائب رئيس 
اتح��اد الطاولة عيل امل��ادح عن 
بالغ س��عادته بهذا اإلنجاز الذي 
تحق��ق، مش��ريًا إىل أن الالعب��ني 
قدم��وا لوحة مميزة م��ن التألق 
وحقق��وا  البطول��ة  يف  والتمي��ز 

أهداف��ا عديدة وضعه��ا مجلس 
اإلدارة من خالل هذه املش��اركة، 
مشيًدا باملس��تويات التي قدمتها 
املنتخب��ات يف البطولة، واملتابعة 
املس��تمرة م��ن رئيس��ة االتحاد 
الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل 
خليف��ة التي كانت ع��ىل تواصل 
دائ��م مع املنتخب ط��وال الفرتة 

املاضية.

كش��ف املوقع اإللكرتوين “اليوم 
الس��ابع” املرصي أم��س األحد، 
عن ه��روب الع��ب فريق غزل 
املحل��ة محمد مصطفى ش��اور 
متجًه��ا إىل مملك��ة البحري��ن؛ 
متهيًدا لالنضامم إىل نادي املحرق 
الريايض املقبل وأيًضا  للموس��م 
لتمثيله صفوف منتخبنا الوطني 
للشباب للمش��اركة يف تصفيات 
كأس آسيا تحت 19 عام املؤهلة 

لكأس العامل لكرة القدم.
وجاء يف الخر، أن س��فر الناشئ 
محمد مصطفى شاور، من مواليد 
2000، للبحرين جاء بدعوة من 
القدم،  لك��رة  البحريني  االتحاد 

وال��ذي يتجه لتجنيس��ه؛ متهيًدا 
الش��باب  النخراطه مع منتخب 

خالل املرحلة املقبلة.
ك��ام رصح الالعب ل��دى املوقع 

نفسه، بأن س��فره للبحرين جاء 
هروًبا من الجحيم الذي عاش��ه 
يف ن��ادي غ��زل املحل��ة ورفض 
مسؤوليه تحرير عقد له مقارنة 
بزمالئ��ه ع��ىل رغ��م تصعي��ده 
للفري��ق األول ومش��اركته م��ع 
منتخب بالده يف تصفيات بطولة 

إفريقيا للشباب.
كش��ف  ذات��ه،  الوق��ت  ويف 
مس��ؤولو نادي غزل املحلة عدم 
واتجاهه  الالعب  برحيل  علمهم 
أنه��م  مؤكدي��ن  للبحري��ن، 
مع  عاجاًل  تحقيًق��ا  س��يفتحون 
قطاع الناشئني بالنادي؛ للوقوف 

عىل مسببات ذلك.

بينها 5 ذهبيات

على ذمة “اليوم السابع”

9 ميداليات لمنتخبات الطاولة في غرب آسيا

العب مصري ينضم للمحرق ولمنتخبنا للشباب

الرفاع          اتحاد الطاولة

علي مجيد

فرحة منتخبات الطاولة بالفوز

صورة من الموقع للخبر المنشور

هشام الجودر

 العالي يقدم رسالة االتحاد إلدارة فندق “جولدن توليب”

سيد مهدي باقر يلتحق اليوم 
بالنصر الكويتي

أغسطس موعًدا لبطولة 
MMA الخامسة

يلتحق نجم منتخبنا الوطني األول لكرة 
القدم واملحرتف يف صفوف نادي النرص 

الكويتي سيد مهدي باقر، اليوم )اإلثنني(، 
بتشكيلة الفريق الكويتي استعدادا للموسم 

الريايض الجديد 2018 - 2019.
وكان املدافع الدويل قد وقع عقدا احرتافيا 
مع النادي الكويتي عىل سبيل اإلعارة من 

نادي النجمة البحريني؛ ليمثل النرص خالل 
منافسات املوسم املقبل يف الدوري الكويتي.

وسيلتحق باقر بتشكيلة النرص بعد أن أنهى حديثا مهمته مع 
املنتخب الوطني األول يف املعسكر الخارجي الذي أقيم يف التشيك.

وتعتر تجربة االحرتاف هي األوىل للمدافع الشاب، والذي برز بصورة 
كبرية والفتة خالل الفرتات األخرية، خصوصا يف منافسات دورة كأس 

الخليج العريب “خليجي 23” التي أقيمت يف الكويت نهاية العام 
املايض، األمر الذي فتح املجال لرصده ومتابعته أسوة بباقي نجوم 

األحمر، الذين ارتفع عدد املحرتفني منهم إىل 5 بوجود عبدالله يوسف 
يف الدوري التشييك، محمد الحردان يف الدوري الدامناريك، وسيد مهدي 

وسيد ضياء سعيد ووليد الحيام يف الدوري الكويتي.
وسينخرط سيد مهدي باقر يف تدريباته ناديه الجديد، عىل أن يكون 

خالل الشهر املقبل يف معسكر خارجي سيقام بجمهورية مرص العربية 
استعدادا للموسم الجديد هناك يف الكويت.

ويبلغ باقر من العمر 24 عاما، ويعد من الركائز األساسية سواء 
ملنتخبنا أو عندما كان العبا يف صفوف األهيل، قبل أن ينتقل املوسم 

املايض إىل النجمة وأحرز معه كأس جاللة امللك.

اتحاد فنون القتال 
املختلطة - املركز 

اإلعالمي: يعتزم االتحاد 
البحريني لفنون القتال 

 BMMAF املختلطة
تنظيم النسخة الخامسة 

من بطولة البحرين 
لفنون القتال املختلطة 

يف لعبة MMA، وذلك خالل شهر أغسطس املقبل. وتأيت هذه 
البطولة ضمن روزنامة املسابقات املحلية التي أعدها االتحاد 
للعام 2018، والتي تأيت استكامال للجهود التي يبذلها االتحاد 
يف تحقيق رؤية النائب األول لرئيس املجلس األعىل للشباب 

والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد البحريني لفنون القتال املختلطة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، لتطوير وارتقاء الرياضات 

املنضوية تحت مظلة االتحاد والسيام رياضة فنون القتال 
املختلطة. ومن املنتظر أن يعلن االتحاد عن املوعد الرسمي إلقامة 
البطولة خالل األيام القليلة املقبلة، إذ ستكون هذه البطولة فرصة 

لجميع الشباب البحريني املامرسني لرياضة MMA للمشاركة 
ملنافساتها الكتشاف مزيد من الالعبني املواهب واملميزين يف هذه 
الرياضة، كام أنها ستكون إعدادا حقيقيا ألفراد املنتخب الوطني، 

الذين تنتظرهم مشاركة مرتقبة يف النسخة الثانية من بطولة آسيا 
املفتوحة الذي سينظمها االتحاد الدويل لفنون القتال املختلطة 

IMMAF بالعاصمة الصينية )بكني( يف شهر سبتمر املقبل.

سيد مهدي باقر

أحمد مهدي

MMA من منافسات سابقة للعبة



واص��ل دوري الفتي��ات لك��رة القدم 
ضمن دوري خالد بن حمد لكرة قدم 
الصاالت الس��ادس - الذي يقام تحت 
رعاي��ة النائ��ب األول لرئيس املجلس 
األع��ى للش��باب والرياض��ة رئي��س 
القوى  أللع��اب  البحرين��ي  االتح��اد 
البحريني  الفخ��ري لالتح��اد  الرئيس 
لرياض��ة ذوي العزمية س��مو الش��يخ 
خال��د بن حم��د آل خليف��ة بتنظيم 
من وزارة ش��ؤون الش��باب والرياضة 
بالرشاكة مع املكتب اإلعالمي لس��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة تحت 
ش��عار “ملتقى األجيال” خالل الفرتة 
24 يوني��و الحايل وحتى 7 أغس��طس 
املقبل ضمن مبادرات سموه الداعمة 
للشباب يف املجالني الريايض واإلنساين 
- استقطاب نخبة من السيدات الاليت 
ح��رن لدعم مبادرة س��موه وتأكيد 
الرياضية  الحركة  بدع��م  اهتامماتهن 

النسوية يف اململكة. 
ويق��ام ال��دوري هذا العام مبش��اركة 
واس��عة م��ن قب��ل املراكز الش��بابية 
واألندي��ة الوطني��ة والفتي��ات وذوي 

العزمية والوزارات والجاليات.
وح��رت املباري��ات كل من رئيس��ة 
أح��الم  األع��امل  س��يدات  جمعي��ة 
جناحي، نائب رئيس جمعية سيدات 

األعامل خلود القطان، سيدة األعامل 
نعيمة عاش��ر، س��يدة األعامل حنان 
أم��راض صدرية  اختصاصية  جناحي، 
س��عاد املنفردي، مديرة أنجل لتنظيم 
الفعالي��ات والفتي��ات م��ي املحميد، 

اإلعالمية عبر مفتاح، وسرين قمرب.
وقالت أحالم جناح��ي “تعترب مبادرة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
م��ن املبادرات املتميزة عى مس��توى 
رياضة املرأة يف البحرين، والتي باتت 
ضم��ن األولويات من أج��ل التطوير 
واالرتقاء بها خصوصا أن اململكة تزخر 
بالعدي��د م��ن النج��امت يف مختلف 
األلعاب وحققن عى مدار الس��نوات 

املاضية إنج��ازات كبرة عى مختلف 
األصعدة”. وتابعت خلود القطان “إن 
اس��تمرار دوري خالد بن حمد للسنة 
السادس��ة عى التوايل يؤك��د اهتامم 
س��موه بتطوي��ر الحرك��ة الرياضي��ة 
الرياض��ة  البحريني��ة والت��ي تعت��رب 
النسوية جزءا ال يتجزأ منه وسيساهم 
الدوري يف إثراء مسرة رياضة الفتيات 

يف اململكة وسيسلط الضوء عليها”.
وأضاف��ت نعيمة عاش��ر “إن املتتبع 
ملس��رة الرياضة النس��وية يف اململكة 
ي��درك متاما حجم التطور الذي بلغت 
إليه، وه��ي دامئا ما تحت��اج إىل مثل 
مبادرات س��مو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة التي تس��اهم يف اكتش��اف 
املزيد م��ن املواهب الرياضية القادرة 

عى اإلبداع والتميز”.

نتائج المباريات

حق��ق فري��ق العطاء ف��وزه األول يف 
منافسات دوري الفتيات ضمن دوري 
خالد بن حمد عى حس��اب منافسه 
فري��ق األمل ضمن مباري��ات الجولة 
الثانية لحساب املجموعة األوىل؛ لرفع 
رصيده إىل 4 نقاط بعد أن تعادل مع 
القوة يف املباراة الجولة األوىل. العطاء 
متكن من تحويل تأخره بهدف إىل فوز 

مهم بنتيجة 3 أهداف مقابل 1.
 ومتكن��ت العب��ات فري��ق الثقة من 
تخطي فريق اإلرادة بنتيجة 3 أهداف 
دون رد لحس��اب املجموعة الثانية يف 

الجولة الثانية.
وكس��ب فري��ق الق��وة ف��وزا مثين��ا 
ومس��تحقا عى حساب فريق العزمية 
بنتيجة )0-3(، ضمن إطار منافس��ات 

الجولة الثانية للمجموعة األوىل.
ك��ام حقق فري��ق اإلرصار ف��وزا كبرا 
ومستحقا عى حساب فريق التحدي 
بنتيجة )0-5(، يف اللقاء الذي جمعهام 
لحس��اب الجولة الثاني��ة للمجموعة 

الثانية.

اس��تعاد فري��ق داركليب ش��يًئا من 
ذكرياته بتحقيقه انتصارا عريضا عى 
حس��اب فريق مركز شباب مقابة ب� 4 
أهداف مقابل 2 يف اللقاء الذي جمع 
بني الفريقني ضم��ن املجموعة األوىل 
لدوري املراكز الشبابية لكرة القدم يف 

نسخته الثانية.
وبذل��ك حصد داركلي��ب أول 3 نقاط 
يف مش��واره بعد تعرضه ل��� 3 هزائم 
يف الجوالت الثالث الس��ابقة، وسجل 
أه��داف داركلي��ب كل م��ن عب��اس 
عبدالل��ه )3(، أحم��د يوس��ف )41( 
حسني عبدالنبي )60( ومهدي سلامن 
بالخطأ يف مرمى فريقه )65(، يف حني 
س��جل أهداف مقابة الالعبان صادق 

عبدالنبي )24( وأحمد حسني )43(.
 ويف املباراة الثاني��ة نجح فريق مركز 
ش��باب أبوقوة يف اإلطاح��ة باملتصدر 
الس��ابق فريق مركز ش��باب كرزكان 
باالنتصار علي��ه بهدفني مقابل هدف 

يف مباراة قوية وتنافسية بني الفريقني 

حتى صاف��رة النهاية، إذ اعتى أبوقوة 

ص��دارة الرتتيب باملش��اركة مع فريق 

الس��هلة الش��املية مع خت��ام الجولة 

الرابعة للمجموعة األوىل.

وس��جل هديف أبوقوة منصور محمد 

)18( ومحم��د خمي��س )64(، في��ام 

س��جل ه��دف ك��رزكان الوحيد عيل 

إبراهيم )87( م��ن ركلة جزاء، ليبقى 

ك��رزكان عى نقاطه التس��ع يف املركز 

الثالث، وبفارق نقطة عن املتصدرين 

السهلة الشاملية وأبوقوة ب� 10 نقاط.

مباراتا اليوم

تق��ام اليوم اإلثن��ني مبارات��ان ضمن 
مباريات املجموع��ة الثانية، يلتقي يف 
األوىل فريقا مركز شباب املحرق ومركز 
ش��باب القّرية يف الس��اعة السادس��ة 
مس��اء، ويقب��ع مركز ش��باب املحرق 
يف املركز الس��ابع قب��ل األخر بنقطة 
واح��دة من تع��ادل وحي��د، ويتقّدم 
القّرية مبركز واحد عن منافسه بثالث 
نق��اط م��ن ف��وز واحد وخس��ارتني، 
وترتفع طموحات القّرية بش��كل أكرب 

من املحرق للقفز يف الجدول.
ويف املباراة الثانية يلعب مركز شباب 
أبوصيبع ضد مركز ش��باب الهملة يف 
الس��اعة الثامنة مس��اء وه��ي مباراة 
أكرث قوة من األوىل، أبوصيبع يف املركز 
الرابع ب� 4 نقاط بفوز واحد وخس��ارة 
واح��دة وتع��ادل واحد، في��ام ميتلك 

الهملة 6 نقاط يف املركز الثالث.

أكدن احتالل الرياضة النسوية أولوية في البرامج الرياضية

دوري خالد بن حمد يستقطب العديد من السيدات

فوز داركليب وأبوقوة على مقابة وكرزكان بدورينا

لجنة اإلعالم واالتصال           دوري خالد بن حمد

 اللجنة اإلعالمية

من لقاء داركليب ومقابة

اتحاد الكرة ينظم ورشة العالقات 
الدولية بإشراف االتحاد اآلسيوي

تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني 
لكرة القدم الشيخ عيل بن خليفة بن 

أحمد آل خليفة، ينظم االتحاد وتحت 
إرشاف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم 

ورشة عمل العالقات الدولية لالتحادات 
األعضاء باالتحاد اآلسيوي، وذلك خالل 

الفرتة 23 وحتى 24 يوليو الجاري. 
 وستقام الورشة بدءا من اليوم )اإلثنني( 

يف فندق الريجنيس مبشاركة اتحادات مناطق الغرب والوسط 
والجنوب يف القارة اآلسيوية، بحضور ممثلني من االتحادات 

املعنية.  ويشتمل برنامج ورشة العالقات الدولية عى جدول 
مكثف خالل اليومني، إذ ستقام مراسم االفتتاح عند الساعة 9 

من صباح اليوم، عى أن يتم استعراض رؤية ومهمة االتحاد 
القاري، إضافة إىل مواضيع أخرى مرتبطة بعمل االتحاد 

اآلسيوي يف أقسام مختلفة منها املسابقات والشؤون القانونية. 
 كام سيشتمل برنامج اليوم اإلثنني عى إقامة مباراة ودية لكرة 

الصاالت بني املشاركني، إذ ستقام خالل الفرتة املسائية. 
وفيام يخص برنامج يوم الثالثاء، فإن الفرتة الصباحية ستشتمل 

عى عروض تفصيلية ألقسام الحكام والفنية والتطوير 
باالتحادات، عى أن يقام الحفل الختامي خالل الفرتة املسائية. 

 ويبلغ عدد املشاركني يف الورشة أكرث من 44 مشاركا من 
اتحادات دول آسيوية مختلفة.

االثنين 23 يوليو 2018 
10 ذو القعدة 1439
18sports@albiladpress.comالعدد 3569 رياضة

أحدثت صفقة انتقال نجم ريال مدريد الربتغايل كرستيانو رونالدو 
ليوفنتوس اإليطايل ضجة كبرة يف جميع األوساط العاملية.. وذهب 

البعض لتسميتها بصفقة القرن؛ نظرًا ملا ميثله رونالدو من قيمة كبرة 
إذ يعترب الالعب األفضل يف العامل بجانب األرجنتيني ليونيل مييس.

مام ال شك فيه أن نوايا يوفنتوس من التعاقد مع رونالدو باتت واضحة 
جًدا، حيث يسعى مرتبع العرش اإليطايل يف املوسم املقبل إىل مواصلة 

هيمنته املحلية عى جميع األلقاب املتاحة باإلضافة إىل املنافسة 
بقوة عى لقب دوري األبطال الغائب منذ عقدين ويزيد، ولن يجد 

البيانكونري أفضل من رونالدو ليحقق حلمه الذي طال أجله، فالدون 
ورغم تقدمه يف العمر إال أنه الزال يف قمة عطائه وقادر عى صنع 

الفارق وتطوير جودة أي فريق ينضم له!
انتقال رونالدو ليوفنتوس لن يفيد الفريق اإليطايل من الناحية الفنية 
فحسب، بل إن ابن ماديرا سيضفي الكثر من الفوائد واألبعاد األخرى 

ولن يجني مثارها يوفنتوس وحده.. وسنحاول استعراض أبرز الفوائد 
املكتسبة من صفقة رونالدو.

1. اعادة الهيبة

بعد قضية الكالتشيوبويل الشهرة وبسبب األزمة االقتصادية الخانقة 
التي عانت منها إيطاليا وامتدت تبعيتها لألندية التي طبقت سياسة 

التقشف وبدت عاجزة عن دفع األموال الطائلة والرواتب العالية 
الستقطاب النجوم.. فقدت الكرة اإليطالية الكثر من رونقها يف األعوام 

الخمسة عرش املاضية بعد أن كانت ُتلقب بجنة كرة القدم، حيث 
كانت مقصًدا رئيًسا ألهم نجوم اللعبة السابقني لسنوات طويلة.. 

رونالدو سيعيد شيئا من الهيبة املسلوبة للكرة اإليطالية.. إذ سيساهم 
يف فتح باب عودة النجوم من جديد وسيجلب معه االهتامم واألضواء 

التي افتقدتها الكرة اإليطالية يف املواسم املاضية.. وصول رونالدو 
صاحب الشعبية األكرب عامليا إليطاليا سيؤثر إعالمًيا كام أثر وصول 

الربازييل رونالدو إىل اإلنرت ودييجو مارادونا إىل نابويل!

2. مكاسب مالية

بحسب موقع بلومربغ االقتصادي الشهر.. فإن أسهم نادي يوفنتوس 
بدأت يف االرتفاع مبارشًة يف البورصة العاملية منذ أن تناقلت وسائل 

اإلعالم املختلفة عن رغبة يوفنتوس يف التعاقد مع رونالدو فقط.. وبعد 
إمتام الصفقة رسمًيا فإن قيمة األسهم زادت بنسبة 35 % عام كانت 

عليه عند بداية االرتفاع الفعلية!

3. زيادة الشعبية

 انضامم رونالدو للسيدة العجوز سيزيد نسبة مشاهدة مباريات 
الدوري اإليطايل عموما ومباريات يوفنتوس خصوصا مام قد يزيد 

القاعدة الشعبية للسيدة العجوز حول العامل.. فعشاق رونالدو 
موجودون يف شتى بقاع األرض!

4. المحافظة على النجوم

اللعب مع رونالدو يف فريق واحد يكون من أكرب الطموحات التي 
يسعى إليها أبرز النجوم يف العامل.. لذلك فإن يوفنتوس بضمه لرونالدو 

أصبح سهاًل عليه املحافظة عى نجومه من أعني املرتبصني.. فكام هو 
معروف أن الكثر من نجوم الفريق مثل بيانيتش وديباال وساندرو 

والبقية مطلوبون للعديد من أندية املقدمة يف أوروبا.. وصول رونالدو 
سيمكن إدارة يوفنتوس من إقناع الالعبني بالبقاء بسهولة، حيث 

سيكون لديهم الدافع القوي للبقاء!

5. استقطاب النجوم

إذا كانت إدارة يوفنتوس ترغب بإجراء تعاقدات جديدة، فإنه أصبح 
بإمكانها أن تحول أنظارها إىل أفضل الالعبني يف العامل مهام كانت 
قيمتهم الفنية واملالية عالية بعد أن كانت تجد صعوبات كبرة يف 

التعاقد مع بعض الالعبني الذين كانت ترغب بضمهم سابًقا.. فاسم 
رونالدو سيكون كافًيا إلقناع أي العب باالنضامم للفريق!

الدون.. أكبر من مجرد صفقة للسيدة العجوز!
علي العيناتي

نبض العالم

alaynati82
@gmail.com

 علي بن خليفة

كبار الضيوف في معرض الصور

تأھل منتخبنا الوطني للشباب 
لكرة الید اىل الدور قبل النھايئ 

بالبطولة اآلسیویة السادسة 
عرشة املقامة حالًیا يف مدینة 

صاللة العامنیة، بعد فوزه 
املستحق عى املنتخب العامين 

بنتیجة )18/30( يف آخر مباریات 
بالدور الثاين من البطولة.

وبھذا الفوز احتل املنتخب املركز 
الثاين يف ترتیب املجموعة األوىل، 
ویالقي املنتخب الیاباين متصدر 

املجموعة الثانیة یوم الثالثاء 
املقبل الساعة 6:30 بالتوقیت 

املحيل، فیام یلعب املنتخب 
السعودي مع كوریا الجنوبیة، 

وعى إثر نتیجة املباراتین یتحدد 
طرفا النھايئ ومن ثم حسم ھویة 

املنتخبات الثالثة املتأھلة إىل 
نھائیات كأس العامل القادمة.

وشھدت مباراة األمس سیطرة 
بحرینیة مطلقة متكن فیھا 

منتخبنا من إنھاء الشوط األول 
لصالحه بفارق 6 أھداف ونتیجة 

)8/14(، ومل یجد الفریق صعوبة 
حقیقیة من جانب املنتخب 

العامين رغم إراحة الجھاز الفني 
بعض الالعبین األساسیین، ومنذ 

البدایة اعتمد املنتخب عى 
أسلوبه الدفاعي املغلق وبصورة 
مشابھة يف تنظیمه الھجومي مع 

إرشاك الالعبین محمد حبیب 
وعبدالله عيل من البدایة يف 

الخط الخلفي ویوسف أحمد يف 
مركز الدائرة. 

وكان الفریق ھو املتقدم بفارق 
الھدف والھدفین، وتدریجًیا 
ارتفع الفارق إىل 4 أھداف 

)6/11( ويف آخر دقائق أعطیت 
الفرصة لبقیة الالعبین يف 

املشاركة سواء يف الدفاع بدخول 
عيل باسم أو يف الھجوم مبشاركة 

عبدالله الزیمور ومحمد حسین 

وحسن النجار، وأعطت ھذه 

التغییرات األفضلیة ملنتخبنا 

يف إنھاء الشوط بفارق الستة 

أھداف.

وكام ھو متوقع واصل منتخبنا 

أفضلیته يف الشوط الثاين وسعى 

إىل حسم األمور يف وقت مبكر؛ 

تفادًیا ألی عودة محتملة من 

جانب العامنیین، ومع نھایة 

الثلث األول وصل فارق التقدم 

إىل 9 أھداف )11/20( بواسطة 

الالعب عبدالله الزیمور ومن 

ثم )15/26( عن طریق الالعب 

أحمد جالل يف آخر 10 دقائق؛ 

لتتضح معھا مساء نتیجة اللقاء 

لصالح األحمر البحریني، وخالله 

سعى الفریق إىل استكامل الفرتة 

املتبقیة من دون أي مجھود 

یذكر بعد اطمئنانه عى نتیجة 

املباراة.

هزم عمان ويالقي اليابان في الدور قبل النهائي

منتخب الشباب يتأهل للمربع الذهبي اآلسيوي لليد

جانب من اللقاء 
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أط��اح منتخبن��ا الوطني للش��باب 
القطري  الطائ��رة بنظ��ره  للك��رة 
بثالثة أشواط دون رد، يف املواجهة 
التي جمعتهام مساء أمس )األحد( 
البحرين��ي  االتح��اد  ع��ى صال��ة 
للك��رة الطائ��رة ضمن منافس��ات 
اآلسيوية  للبطولة  التصنيفي  الدور 
التاس��عة عرشة للشباب )تحت 20 
عاما( والتي تحتضنها اململكة حتى 

28 الشهر الجاري.
بدع��م الجمهور بقيادة مس��ؤويل 
ويونس  بوع��ي  ابراهيم  الرابط��ة 
س��لامن اس��تطاع األحمر أن يفوز 
بكل س��هولة ليحقق املركز العارش 
يف التصنيف ليلتق��ي أمام صاحب 
املركز الث��اين يف املجموعة الثامنة، 
والثال��ث والعرشي��ن يف التصنيف 
واملحصور بني ماليزيا ومكاو اللذان 
سيلتقيان اليوم وذلك يف دور الستة 
عرش الذي س��ينطلق غدا الثالثاء، 
حي��ث جاءت املواجه��ة من طرف 
واضح يف ظل تواضع أداء املنتخب 

القطري.
الع��ام  األم��ني  املب��اراة  وش��هد 
املس��اعد للمجلس األعى للشباب 
والرياضة، امني عام اللجنة األوملبية 
عبدالرحمن صادق عسكر، وعضو 
املجلس األعى للش��باب والرياضة، 
رئي��س  األوملبي��ة  اللجن��ة  عض��و 
الطاولة  لك��رة  البحريني  االتح��اد 
الش��يخة حياة بنت عبدالعزيز آل 
خليفة، باإلضافة إىل رئيس االتحاد 
البحريني للكرة الطائرة الشيخ عي 

بن محمد آل خليفة.
مثالي��ة  بداي��ة  املنتخ��ب  ق��دم 
باألداء الجامع��ي املنظم، والتنويع 
الهجوم��ي، س��واء ع��ر األط��راف 
م��ن محمود عبدالحس��ني ومحمد 
العب��ار والكرات الهجومية القصرة 
لحس��ن حيدر ومحمد جاسم، مع 
فاعلية حوائط الصد والضغط عى 
اإلرسال  بس��الح  القطري  املنتخب 
ال��ذي أرب��ك الك��رة األوىل لديهم 
بص��ورة واضحة، ليتق��دم منتخبنا 
16/11 ويواص��ل تقدم��ه ليض��ع 
حسن حيدر نهاية الشوط عر كرته 
الهجومية الرسيعة لينتهي 25/15.

يف الش��وط األول واص��ل منتخبنا 
س��يطرته ع��ى مجري��ات اللق��اء 
واس��تطاع ضاربون��ا امل��رور م��ن 
بكل س��هولة  القطري��ني  حوائ��ط 
يف األط��راف واالرت��كاز، ك��ام متيز 
منتخبنا بالتغطية الدفاعية الجيدة 
واإلرس��ال املوجه وتأث��ر القطريني 
واللع��ب  االس��تقبال  بأخط��اء 
املكش��وف، ليتقدم منتخبنا بفارق 
مريح 18/10 ليرشك مدربنا كال من 
جاس��م تريك وجوهر راشد، بعدما 
اط��أن إىل النتيج��ة الت��ي انتهت 
لصالح األحمر 25/16 بعدما أضاع 

قطر اإلرسال.
البحريني��ة  الس��يطرة  واس��تمرت 
يف الش��وط الثال��ث أداًء ونتيج��ة 
وس��ط تراجع واضح ألداء املنتخب 
القطري الذي ق��دم أداء متواضعا 
لينتهي الشوط لألحمر بكل سهولة 

بنتيجة 25/10.
وخط��ف الالع��ب حس��ني ثام��ر 
النجومي��ة بإحرازه أك��ر عدد من 

النقاط والتي بلغت 13 نقطة عى 
مدار األشواط الثالثة.

ناصر بن حمد يأمر بمكافآت 
الفوز وعسكر يبارك للمنتخب

حرص األمني العام املساعد للمجلس 
األع��ى للش��باب والرياضة، األمني 
البحرينية  األوملبي��ة  للجن��ة  العام 
عبدالرحم��ن صادق عس��كر عى 
تهنئ��ة الالعب��ني والجهازين الفني 
واإلداري بعد نهاي��ة املباراة ونقل 
لهم تحيات وتهاين س��مو الش��يخ 
نارص ب��ن حم��د آل خليفة ممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��امل الخري��ة 
وش��ؤون الش��باب، رئيس املجلس 
األع��ى للش��باب والرياضة، رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية.
وأكد عس��كر لالعبني بأن��ه تقديرا 
للمس��توى املتمي��ز ال��ذي أظهره 
الالعبون فإن س��مو الش��يخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليف��ة أمر برصف 
مكافآت الف��وز لالعبني، متمنيا أن 
يقدم املنتخب مزيدا من املستوى 
االس��تحقاق  يف  امل��رشف  واألداء 
اآلس��يوي وتحقي��ق املزي��د م��ن 
االنتصارات التي تعكس املس��توى 
املتطور للكرة الطائ��رة البحرينية، 
مؤكدا ح��رص اللجنة األوملبية عى 

تنفيذ توجيهات سمو الشيخ نارص 
ب��ن حمد آل خليف��ة بدعم جميع 
املنتخب��ات الوطني��ة وم��ن بينهم 
منتخ��ب الش��باب للك��رة الطائرة 

الذي ميثل أمل املستقبل للعبة.

الصين حامل اللقب يتلقى 
الخسارة الثانية

حق��ق منتخب ماكو فوزا كاس��حا 
عى نظره املالديفي بثالثة اشواط 
 )25/11  ،25/8  ،25/9( نظيف��ة 
ضمن منافس��ات املجموعة الثامنة 
ليحرز مكاو االنتصار األول ويتلقى 

املالديف الخسارة الثانية.
ومتكن منتخ��ب تايبيه من تحقيق 
انتصاره الثاين عى حساب باكستان 
بثالثة أشواط مقابل شوط )25/17، 
ضم��ن   )25/18  ،14/25  ،25/15
الخامس��ة  املجموع��ة  منافس��ات 
بعدم��ا س��بق لتايبي��ه أن فاز عى 

املنتخب السعودي يف االفتتاح.
وتصدر املنتخب الهندي املجموعة 
الس��ابعة بعد فوزه ع��ى نيوزلندا 
بثالث��ة أش��واط نظيف��ة )25/22، 
25/22، 25/16، (  ليضي��ف ف��وزا 
جدي��دا إىل رصيده بعد احتس��اب 

فوزه عى أوزبكستان باإلنسحاب.
وتلقى منتخب الصني حامل اللقب 

خسارة ثانية بعدما هزم من كوريا 
الجنوبي��ة بثالث��ة أش��واط مقابل 
ش��وطني )25/23، 25/22، 20/25، 
22/25، 15/12( ضمن منافس��ات 
املجموع��ة األوىل ليرتاجع املنتخب 
الصين��ي إىل الرتتي��ب الثالث فيام 
يتنافس ايران وكوريا عى املركزين 

األول والثاين.
وف��از منتخ��ب تايلند ع��ى نظره 
الرتكامنس��تاين بثالثة أشواط مقابل 
ش��وطني ) 25/20، 26/28، 25/22، 
25/21، 15/10( ضمن منافس��ات 

املجموعة الثانية.
واس��تطاع منتخ��ب س��ريالنكا أن 
يتفوق عى أس��رتاليا بثالثة اشواط 
 ،25/13  ،24/26( ش��وط  مقاب��ل 
ضم��ن  وذل��ك   )25/21  ،26/24

منافسات املجموعة الثالثة.

ختام مواجهات التصنيف 
بثمان مواجهات

تختتم اليوم اإلثنني منافسات دور 
إعادة التصنيف بإقامة 7 مباريات، 
فعى صالة االتحاد البحريني للكرة 
الطائ��رة الرئيس��ية يلتقي منتخب 
الس��اعة  وتركامنس��تان  الياب��ان 
11:30 )املجموع��ة الثاني��ة(، تليها 
مواجهة اي��ران وكوريا الس��اعة 2 

ظهرا )املجموع��ة األوىل(، ثم لقاء 
قطر والعراق الس��اعة 4:30 عرصا 
)املجموع��ة الرابع��ة(، وأخرا لقاء 
الس��عودية وباكس��تان الس��اعة 7 

مساء )املجموعة الخامسة(.
وعى صالة االتحاد البحريني لكرة 
الطاولة تقام 3 مباريات بعد إلغاء 
مباراة أوزبكستان ونيوزلندا بسبب 
انس��حاب األول ليعتر الثاين فائزا، 
وستبدأ أوىل املباريات بني اإلمارات 
وهون��ج كون��ج الس��اعة 2 ظه��را 
)املجموعة السادسة(، يعقبها لقاء 
ماليزيا ومكاو الس��اعة 4:30 عرصا 
)املجموعة الثامنة(، وأخرا مواجهة 
اس��رتاليا وكازاخس��تان الس��اعة 7 

مساء )املجموعة الثالثة(.

خلفان: مقعدان للقارة اآلسيوية 
ببطولة العالم تحت 23

التنفيذي��ة  اللجن��ة  رئي��س  أك��د 
للبطولة اآلس��يوية التاس��عة عرشة 
للشباب تحت 20 عاما جهاد حسن 
خلف��ان أن نظ��ام االتح��اد الدويل 
ينص ع��ى تأهل فريقني من القارة 
اآلس��يوية إىل بطول��ة العامل تحت 
23 عام والت��ي من املؤمل أن تقام 
العام املقبل 2019، حيث سيتأهل 
األول والثاين من البطولة االس��يوية 

مب��ارشة إىل نهائي��ات بطولة العامل 
الت��ي مل يتحدد مكان إقامتها لغاية 

اآلن.
وأضاف خلفان ل� “البالد س��بورت” 
أن النس��خة القادم��ة م��ن بطولة 
الع��امل تح��ت 23 ع��ام ستش��هد 
مشاركة 16 منتخبا من بينها الدولة 
املنظم��ة باإلضاف��ة إىل فريقني من 
الق��ارات الخام��س )مقعدين لكل 
ق��ارة( باإلضافة إىل أفضل خمس��ة 

منتخبات يف التصنيف الدويل.
ول��دى س��ؤالنا خلفان ع��ن مدى 
يف  البحري��ن  مملك��ة  حظ��وظ 
اس��تضافة بطولة الع��امل تحت 23 
عام العام املقبل أكد بأن الحظوظ 
ليس��ت بالقوي��ة ولك��ن االتح��اد 
البحريني سيعمل عى التنسيق مع 
االتحاد الدويل لنيل رشف استضافة 
البطولة، حي��ث أن النظام الجديد 
لإلتح��اد ال��دويل وال��ذي يحم��ل 
الدول��ة املنظمة تكاليف اإلعاش��ة 
ل��كل املنتخب��ات املش��اركة رمب��ا 
يحول دون القدرة عى اس��تضافة 
الحدث العاملي يف البحرين، حيث 
أن االتح��اد ليس مبق��دوره تحمل 
تل��ك التكالي��ف الباهظة ويف حال 
امتالكه لهذا املبلغ فإن األولوية يف 
توجيه��ه لتطوي��ر اللعبة عر طرق 
أخرى، مؤكدا بأن االتحاد البحريني 
يأم��ل يف تراجع االتحاد الدويل عن 
قراره أس��وة ببطولة العامل السابقة 
للناش��ئني تح��ت 19 ع��ام والت��ي 

تحمل فيها تكاليف اإلعاشة.

 منتخب شباب القدم 
يؤازر األحمر

يف مب��ادرة رائع��ة، ح��رص العب��و 
منتخبن��ا الوطن��ي للش��باب لكرة 
القدم عى مؤازرة منتخب ش��باب 
يف  الالعب��ني  وتش��جيع  الطائ��رة 
مواجهته��م أم��س أم��ام املنتخب 
القط��ري بحضور مدي��ر املنتخب 
الش��يخ أحمد بن عيىس آل خليفة، 
وذلك بع��د نهاية الحصة التدريبية 
الت��ي خاضوها أم��س يف املالعب 

الخارجية التابعة التحاد الكرة.
وبن��اء ع��ى طل��ب الالعب��ني فإن 
الجهاز الفني ملنتخب شباب الكرة 
قد ق��دم موعد الحص��ة التدريبية 
ليتس��نى لالعب��ني حض��ور مباراة 
الطائ��رة وتش��جيع املنتخب األمر 
ال��ذي يعك��س التالح��م والروابط 
التي تجمع جميع العبي املنتخبات 
الوطنية يف شتى األلعاب الرياضية.

منتخبنا يسقط طائرة قطر بثالثية نظيفة في البطولة اآلسيوية
م��ك��او أو  م��ال��ي��زي��ا  أم�����ام  س��ي��ل��ع��ب 

حسن علي

منتخبنا تسلح بالقوة والعزيمةجهاد خلفان

عسكر وحياة بنت عبدالعزيز يتوسطان العبي المنتخب

من لقاء الصين وكوريا

جانب من إحدى المباريات ومحاولة دفاعية رائعة

منتخب شباب القدم يؤازر منتخب الطائرة

بحوائط الصد تفوق منتخبنا على قطر

عسكر يبارك لالعبين

من لقاء منتخبنا وقطر
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راماكوم��ار  ب��ات  )وكاالت(: 
راماناثان اول هندي يخوض نهايئ 
دورة نيوب��ورت األمريكية الدولية 
لكرة املرضب األحد عىل املالعب 
العشبية منذ 20 عاما بعد لياندر 

بايس.
وفاز راماناثان )23 عاما ومصنف 
161 يف الع��امل( يف نصف النهايئ 
تي��م  األم��رييك  ع��ىل  الس��بت 
سميتش��ك 4-6 و5-7 يف س��اعة 

و32 دقيقة.
وبالطب��ع، كان لزيارة معش��وقه 
كان  ال��ذي  عام��ا(   45( باي��س 
طف��ال،  كان  عندم��ا  يش��اهده 
الزوجي  واملشهور يف منافس��ات 

م��ع لق��ب وحيد يف الف��ردي يف 
نيوبورت بال��ذات، اثر كبري عىل 

أداء راماناثان وبلوغه النهايئ.
وش��اهد بايس الخميس مواطنه، 
وش��جعه يف املباراة التي فاز فيها 
عىل الكندي فاس��يك بوسبيسيل 

)مصنف 98 حاليا و25 سابقا(.
ورصح راماناث��ان “لق��د قال يل 
)أمتنى لك التوفيق، أرفع رأس��ك 
الثق��ة  دامئ��ا  أعط��اين  وتاب��ع(. 

بالنفس داخل وخارج املالعب”.
من جانبه، ع��ر بايس عن فخره 
مبسار مواطنه الشاب الذي تلقى 
خمس هزائم متتالية قبل وصوله 
اىل نيوب��ورت، وق��ال “أنا فخور 

ب���)رام( النه يجتهد كث��ريا. قدم 
مب��اراة جي��دة وميل��ك مؤهالت 
كبرية. عم��ي يقترص عىل تقديم 
النصائ��ح ل��ه وجع��ل ادائه اكرث 

بساطة”.
النه��ايئ  يف  راماناث��ان  ويلتق��ي 
مع األمرييك س��تيف جونس��نون 
دور  يف  الفائ��ز   )48 )مصن��ف 
األربع��ة عىل اإلس��باين مارس��يل 

غرانويرس )124( 3-6 و6-3.
ويبحث جونسون يف سن الثامنة 
والعرشين عن اللقب الثاين هذا 
املوس��م بعد تتويجه يف أبريل يف 

هيوسنت، والرابع يف مسريته.

املهاج��م  كش��ف  )وكاالت(: 
الرازي��ي نيامر انه مل يكن يرغب 
“برؤية الكرة أمامي، مل أكن أرغب 
مبش��اهدة كرة القدم” بعد خيبة 
الخ��روج من ربع نه��ايئ مونديال 

روسيا 2018.
وقال ني��امر، أغىل العب يف العامل 
)222 ملي��ون يورو(، الس��بت يف 
املؤسس��ة التي تحمل اس��مه يف 
براي��ا غران��دي بالقرب من س��او 
باولو حيث نش��أ، وع��ىل هامش 
دورة ري��د بول ني��امر فايف )5( 
“مل اكن ارغب مبشاهدة الكرة أو 

أي نوع من كرة القدم”.
وتاب��ع “لكن الح��زن ال ميكن أن 

يس��تمر إىل األب��د. ل��دي ابن��ي، 
عائلت��ي، اصدق��ايئ، ال يري��دون 

رؤيتي حزينا”.
وأضاف نيامر ونجله دايف لوكا )6 
اعوام( عىل حضنه ح��ول تقارير 
ربطته باالنتق��ال إىل ريال مدريد 
األسباين أن كل هذا األمر “تكهنات 

من الصحافة”.
ورأى الالع��ب الذي أكد الخميس 
أنه سيبقى يف صفوف باريس سان 
جرمان الفرنيس أنه ينتظر كثريا ما 
سيقدمه املوسم املقبل إىل جانب 
“أس��طورة” مثل الحارس اإليطايل 
املخ��رضم جيجي بوف��ون القادم 
م��ن يوفنت��وس “لدينا أس��طورة 

كروية )بوفون( تجلب كل خرتها 
وستساعدنا بالتأكيد هذا املوسم”.
وانتقد نيامر كثريا بسبب مبالغته 
املرسحية عىل أرض امللعب خالل 
املوندي��ال األخري، لكن��ه رد عىل 
ذلك بالقول إنه مل يذهب إىل كأس 

العامل “من أجل التعرض لألخطاء 
بل للفوز ع��ىل خصومي... اعتقد 
أنه��م انتق��دوا أكرث م��ن يتعرض 

لألخطاء بدال من الذي يرتكبها”.
وتابع مازحا “أعتقد أن االنتقادات 
كان مبالغ��ا فيه��ا. ال ميكنن��ي أن 

أك��ون الحكم وألع��ب يف الوقت 
عين��ه. ل��و كنت ق��ادرا عىل ذلك 

لكانت األمر أكرث بساطة”.
واقصيت الرازيل، حاملة اللقب 5 
مرات، يف ربع النهايئ أمام بلجيكا 

.1-2

)وكاالت(: اصب��ح االوكراين اولكس��ندر 
اوس��يك، بطل العامل حس��ب تصنيفي 
املجلس العاملي واملنظمة العاملية، أول 
مالكم يجم��ع األلق��اب األربعة لوزن 
الخفيف-الثقي��ل بف��وزه يف موس��كو 
باج��امع القض��اة الثالثة ع��ىل الرويس 
مراد غاس��ييف، بطل تصنيفي االتحاد 

الدويل والجمعية العاملية.
ومل يه��زم اوس��يك )31 عام��ا( يف 15 
مب��اراة حت��ى اآلن، والحق الخس��ارة 
األوىل مبنافس��ه غاس��ييف )24 عاما( 

الذي يتضمن سجله 26 فوزا.
والتق��ى املالكامن يف نهايئ “السلس��لة 
العاملية السوبر للمالكمة”، وهي عبارة 
ع��ن بطولة بدأت العام املايض وتجمع 
بني حامي األلقاب األربعة ومتحديهم.

وحصل اوس��يك عىل ش��يك بقيمة 10 
مالي��ني ي��ورو والكأس الجدي��دة التي 
تحم��ل اس��م املالكم األمرييك الش��هري 

محمد عي )تويف عام 2016(.
وتحت انظار املمثل س��تيفن س��يغال، 
اللك��امت  ف��خ  غاس��ييف يف  س��قط 
من  واملتالحق��ة  الخاطف��ة  الرسيع��ة 
جان��ب أوس��يك، بطل أوملبي��اد لندن 
2012، مس��يطرا عىل املجريات بشكل 
افضل م��ن الرويس الذي حاول كعادته 
توجي��ه الرضبات إىل جس��د منافس��ه 

لكنها مل تؤثر عليه.
 وم��ن الجول��ة األوىل، أصاب أوس��يك 
منافس��ه الرويس ال��ذي نجح بدوره يف 
توجي��ه اول لكمة واضح��ة يف الثانية، 
في��ام اتب��ع املالك��امن التكتي��ك دون 

فاعلية يف الثالثة.
ويف نهاية الرابعة، وجه غاسييف لكمة 
خاطفة بيمناه ترح منها أوس��يك الذي 

مل يكن مه��ددا يف الخامس��ة، واعتمد 
الرويس املتخلف بالنقاط يف السادس��ة 
عىل توجي��ه اللكامت إىل كبد األوكراين 

دون أن يؤثر عىل أدائه.
واستمرت الحال عىل هذا املنوال حتى 
الجول��ة األخرية التي ش��هدت نهايتها، 
يرغ��م الخص��ام ب��ني بلديه��ام، عناق 
املالكمني قب��ل القرار النه��ايئ للقضاة 
والذي جاء يف مصلحة أوسيك باإلجامع.
وهنأ غاسييف االوكراين، وقال “إنه يوم 

اولكسندر”.
وتحدى اوسيك املالكم الريطاين طوين 
بيلو، البطل الس��ابق ل��وزن الخفيف-
الثقي��ل )تصني��ف املجل��س العاملي( 
والذي انتقل مؤخ��را إىل الوزن الثقيل 

“يف اي فئة يرغب فيها”.
وقال مازحا “سأكل كثريا من السباغيتي 

إذا كان ال يريد إنزال وزنه”.

)وكاالت(: تسبب ترك سريجيو ماركيوين 
ملنص��ب الرئيس التنفيذي لرشكة فرياري 
الرئيس��يني  الالعب��ني  أح��د  إزاح��ة  يف 
والفاعلني ع��ن بطولة العامل لس��باقات 
للس��يارات وال��ذي ه��دد  فورم��وال 1 
بانس��حاب أقدم الف��رق وأكرثها مجدا 
ع��ىل صعيد الرياضة م��ن البطولة ما مل 

يحصل عىل ما يريد.
وأعلنت رشكة فرياري السبت أن ماركيوين 
)66 عاما( ال��ذي يعاين من مرض خطري 
ترك منصبه ليح��ل محله جون الكان يف 
منصب رئيس مجل��س اإلدارة، علاماً بأن 

الكان سليل عائلة أنييي االيطالية.
وس��يتوىل ل��وي كاميلري عض��و مجلس 
اإلدارة منصب الرئيس التنفيذي للرشكة 

املصنعة للسيارات الرياضية.

وق��ال زاك براون مدي��ر فريق مكالرين 
للصحفي��ني ع��ىل هامش س��باق جائزة 
أملانيا الكرى عندما س��ئل عام س��تؤدي 
إليه ه��ذه القرارات “س��تؤدي بالتأكيد 
لشعور تشايس كاري )رئيس فورموال 1( 
بأن الحياة أكرث راحة بعض اليشء خالل 

املفاوضات”.
وتابع “قام س��ريجيو بعمل ال يصدق يف 
كل م��ا يتعلق بأعامل رشك��ة فيات. إنه 
شخصية رصيحة للغاية. كان يدافع عن 

رأيه بقوة لصالح فرياري”.
وأضاف “نأمل أن يراعي الش��خص الذي 
سيتوىل املس��ؤولية بدال منه القيم التي 
توفرها فورموال 1 لفرياري.. التأثري الفعي 
سيتمثل يف التزام رسيع من فرياري تجاه 

فورموال 1”.

وبدا توتو فولف رئيس فريق مرسيدس، 
الذي تتحول منافسة فريقه لفرياري عىل 
اللق��ب إىل تحالف وثيق خارج الحلبات 
عندما يتعلق األمر باملفاوضات الخاصة 
بالتوجه املستقبي للرياضة، أكرث تحفظا 

يف تعليقاته.
وق��ال النمس��اوي فولف “ان��ه صاحب 
ش��خصية قوية كام انه أحد األش��خاص 
املهم��ني لفورم��وال 1. أقدر مناقش��ايت 

معه”.
ومل يك��ن هناك أي رد فع��ل فوري من 
ليريت ميدي��ا مالكة الحق��وق التجارية 

لفورموال 1.
ويحصل فرياري، وهو أكرث الفرق نجاحا 
يف تاري��خ البطولة، ع��ىل مبالغ كبرية يف 
ش��كل مدفوعات خاص تعكس مكانته 

يف عامل الرياضة ويعارض الفريق املساس 
بهذه األموال.

وقال ماركيوين يف ديس��مر املايض “نريد 
العثور عىل حل متوازن للمستقبل يريض 

الجمي��ع وأعتق��د أنن��ا س��نصل إليه يف 
الوقت املناسب.

ف��رياري  فري��ق  ف��إن  “وإال  وأض��اف 
سينس��حب. إذا كانوا )يش��ككون فيام 
نقول( ويعتق��دون أننا نخ��ادع، فانهم 

بذلك يلعبون بالنار”.
وأكد ماركيوين وقتها أن فرياري قد يقود 
فرقا أخرى يف فورموال 1 لتشكيل بطولة 
بديلة لسباقات الس��يارات إذا أصبحت 
الرياضة أكرث ش��بها بسباقات ناسكار يف 

الواليات املتحدة.
وتاب��ع “أعتقد أن ف��رياري ميلك القدرة 
ع��ىل قي��ادة آخري��ن لتش��كيل بطولة 

بديلة”.
وتنته��ي معظم عقود فرق فورموال 1 يف 
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هنــدي فــي نهــائـــي
 دورة نيـــوبـــورت

األوكراني أوسيك يدخل التاريخ

رحيل ماركيوني يغير المشهد

)وكاالت(: كشفت طوكيو عن اسمي 
متيمتي اوملبياد 2020 واوملبياد 

ذوي االحتياجات الخاصة يف مراسم 
أقيمت يف العاصمة اليابانية أمس 

األحد.
وأطلق عىل التميمة االوملبية، وهي 
شخصية محدبة األذن ومكونة من 
مربعات زرقاء، اسم مريايتوا وهو 
مزيج من كلمتي ”مرياي“ وتعني 
املستقبل و“توا“ ومعناها الخلود 

باللغة اليابانية.
بينام أطلق عىل اسم متيمة اوملبياد 

ذوي االحتياجات الخاصة، وهي 
شخصية مكونة من مربعات وردية 

وترتدي عباءة، اسم سوميتي يف 
إشارة إىل مجموعة من أزهار الكرز 

تدعى سوميوشينو.
وتم الكشف عن التميمتني يف فراير 

شباط لكنهام ظال بدون اسم حتى 
أمس األحد.

وصمم التميمتني املصمم ريو 
تانيجوتيش، الذي فاز يف مسابقة 

أقيمت يف كافة أنحاء البالد 
وتحددت نتيجتها عن طريق 

التالميذ اليابانيني، وحصل عىل أكرث 
من نصف عدد األصوات االجاملية.

وحرض املراسم يوشريو موري رئيس 
اللجنة املنظمة الوملبياد طوكيو 

2020 ورئيس الوزراء الياباين 
السابق وبعث برسالة شمول.

وأبلغ موري األطفال الذين 
احتشدوا يف مراسم االعالن عن 
اسمي التميمتني ”أنتم جزء من 

األلعاب االوملبية أيضا.
”أنتم اخرتتم الشخصيتني. كان 

هناك حوايل خمسة ماليني طالب 
اختاروا هاتني التميمتني لذا فإن 

األلعاب االوملبية ملك للجميع 
وليس فقط الرياضيني“.

وأضاف ”نأمل أن يتحد الجميع 
ونأمل أن نحقق نجاحا كبريا ومن 
أجل ذلك سنكون بحاجة لتعاون 

الجميع“.
ويف بلد معروف بولعه بالتامئم، 

سعى منظمو اوملبياد طوكيو 2020 
إىل صنع شخصيات محبوبة من 

أجل األلعاب وقيل إن االختيارين 
ميتلكان قدرات خارقة والقدرة عىل 

التنقل بني العامل الرقمي والواقع.
وبعد املراسم ظهرت التميمتان عىل 

زورق طاف نهر سوميدا ولوحتا 
لألطفال عىل ضفاف النهر.

ميرايتوا 
وسوميتي

)وكاالت(: اقرتب نجم بوروسيا 
دورمتوند، من الرحيل للدوري 
اإلنجليزي املمتاز، خالل فرتة 
االنتقاالت الصيفية الجارية.

وأكدت صحيفة “بيلد” األملانية، 
امس األحد، أنَّ أندريه شورله، 

اقرتب من العودة إىل إنجلرتا، بعدما 
قىض هناك عامني بقميص تشيليس، 

قبل االنتقال للدوري األملاين.
وأوضحت أنَّ فولهام الصاعد حديثاًا 

لبطولة الدوري، يسعى للظفر 
بخدمات نجم املنتخب األملاين، 

املتوج ببطولة كأس العامل 2014.
وذكرت أن فريق كريستال باالس، 
ا يريد الظفر بخدمات الالعب  أيضاً
ا، لتعزيز  البالغ من العمر 27 عاماً

صفوف الفريق، خالل املوسم 
املقبل.

وأشارت إىل أن النادي األملاين، يف 
انتظار عرض لالعب لالستغناء عنه 

بعد مفاوضاته مع ناد آخر
وشارك شورله مع دورمتوند منذ 

انضاممه للفريق، يف 51 مباراة بكل 
املسابقات، حيث سجل 8 أهداف 

وصنع 10 أخرى، يف فرتة عاىن 
خاللها من اإلصابات.

شورله يعود

راماكومار راماناثان

اولكسندر اوسيك

سيرجيو ماركيوني

نيمار بصحبة ابنه لوكا

 الحزن ال يمكن 
أن يستمـــر لألبــد

أندريه شورله
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مقدمة من “التمويل الكويتي”

سيدة تفوز بـ 50 ألف دوالر من “لبشارة”
اأعلن بي���ت التمويل الكويت���ي - البحرين عن 
اأ�شماء جمموعة من الفائزين بحملة ح�شاب التوفري 
اال�شتثم���اري “لب�شارة” ل�شه���ر مايو 2018 باملقر 
الرئي�س يف مرك���ز البحرين التجاري العاملي، حتت 
اإ�رشاف وزارة ال�شناعة والتجارة وال�شياحة وبح�شور 
نائ���ب املدي���ر التنفي���ذي للمجموع���ة امل�رشفي���ة 
لالأفراد لدى البنك �شباح الزياين، وعدد من اأع�شاء 

الفريق االإداري.
وفازت رب���اب ح�شني اأحم���د باجلائزة الكربى 
وقدره���ا 50000 دوالر، فيما ح�ش���ل كل من علي 
حممد بور�شيد وحممد خليف���ة البنجا�شم على مبلغ 
10000 دوالر، بينم���ا ربح كل من يو�شف اإبراهيم 
اجلا�ش���م وعبدالرحم���ن يو�ش���ف البلو�ش���ي مبلغ���ا 
وق���دره 5000 دوالر ل���كل منهما اإ�شاف���ة اإلى 80 

فائًزا باجلوائز النقدية ال�شهرية من فئات اأخرى.
و�رشح الزياين قائ���اًل “اأود اأن اأتقدم بالتهنئة 
لل�شيدة رب���اب ح�ش���ني مبنا�شبة فوزه���ا باجلائزة 
 .2018 ماي���و  ل�شه���ر  لب�ش���ارة  ل�شح���ب  الك���ربى 
كم���ا اأوؤك���د م�شاعينا الرامي���ة اإلى تق���دمي اأف�شل 
اخلدمات واملنتجات واحلل���ول امل�رشفية لعمالئنا 
الك���رام بغية تلبي���ة احتياجاته���م امل�رشفية. فقد 
 Apple اأطلقن���ا اأخ���ريا من�شة )جزي���ل( يف متجري
ح�ش���اب  فت���ح  اإم���كان  توف���ر  والت���ي   Googleو
“لب�شارة” جلميع املواطنني واملقيمني يف مملكة 
البحري���ن يف دقائق مع���دودة دون احلاج���ة لزيارة 
الف���رع. ندعو اجلميع لال�شتف���ادة من هذه املن�شة 
واالن�شمام لقائمة الفائزي���ن من خالل زيادة حجم 

ومدة ا�شتثماراتهم معنا”.

وقال���ت الفائزة باجلائزة الك���ربى رباب اأحمد 
“احلم���دهلل رب العاملني على ه���ذه اجلائزة التي 
اأعتربه���ا مبثابة ت�شجيع من بيت التمويل الكويتي 
- البحري���ن ملوا�شلة اال�شتثمار يف ح�شاب التوفري 
اال�شتثم���اري )لب�ش���ارة(. واأود اأن اأتق���دم بال�شكر 
اجلزيل جلميع موظفي واإدارة البنك على جهودهم 
املبذول���ة يف �شبي���ل توف���ري اأف�ش���ل م�شت���وى من 
اخلدم���ات واملنتجات امل�رشفية يف قطاع ال�شريفة 
االإ�شالمية مبملكة البحرين. كما اأ�شجع اجلميع على 
االن�شم���ام لقافل���ة الفائزي���ن ال�شهري���ة عرب فتح 
ح�شاب لب�شارة وزي���ادة ا�شتثماراتهم الأطول فرتة 
ممكنة؛ لت���زداد فر�شهم بالتاأهل يف ال�شحب وربح 

العديد من اجلوائز القّيمة”.

“السالم” يدشن بطاقة الدفع المسبق للطالب

“السيارات األوروبية” تفوز بجوائز إقليمية مرموقة

“اإلثمار” يقدم لعمالئه تخفيضات من “طيران الخليج”

اأعل���ن م����رشف ال�ش���الم - البحري���ن اإطالق 
بطاق���ات فيزا للدف���ع امل�شبق للط���الب، وهي 
الوحي���دة يف البحري���ن، التي تتوفر م���ع اأي من 
العمالت االأربع ح�شب اختيار العمالء عند الطلب، 
بطاق���ة بالدينار البحرين���ي اأو الدوالر اأو اليورو 
اأو اجلني���ه االإ�شرتليني. ف���اإن البطاقة اجلديدة 
م�شممة لتلبي���ة متطلبات الط���الب اجلامعيني 
م���ع مي���زة االأم���ان االإ�شافي���ة عن���د التحويل اأو 
اإج���راء املدفوع���ات لر�شوم القب���ول اأو الر�شوم 
الدرا�شية اأو لدفع الفواتري وميكن ا�شتخدامها 
امل�شرتي���ات يف  ذل���ك  م���كان، مب���ا يف  كل  يف 
املح���الت التجاري���ة اأو الت�شوق ع���رب االإنرتنت، 
اإ�شافة اإلى اإجراء عملي���ات ال�شحب النقدي من 
اأجه���زة ال����رشاف االآيل ح���ول الع���امل، اأينما يتم 

قبول بطاقة فيزا.
و�رشح النائب االأول للرئي�س التنفيذي اأنور 

م���راد اأثناء تد�شني البطاق���ة اجلديدة باأن “من 
ال�شعب على اأولياء االأمور املوازنة بني متويل 
الطالب عندم���ا يلتحقون باإح���دى اجلامعات يف 

ا منهم على اإدارة نفقات اأبنائهم  اخلارج وحر�شً
كاف���ة م���ن الر�ش���وم الدرا�شي���ة واالحتياج���ات 
ال�شهري���ة م���ن االأغذية اليومية اإل���ى م�شرتيات 

الت�شوق”. 
وتاب���ع “نحن يف م����رشف ال�ش���الم، ي�رشنا اأن 
نقدم لعمالئنا )بطاقة الطالب للدفع امل�شبق( 
كحل اأمثل لتحويل ر�ش���وم التعليم مبا�رشًة اإلى 
ح�ش���اب بطاقته���م مع مي���زة مرن���ة الختيار حد 
البطاقة اخلا�س والذي ي�شل حتى 6000 دينار 
بحرين���ي يف كل مرة يرغب���ون يف تعبئة البطاقة 
م���ن خالل جميع قن���وات امل����رشف االإلكرتونية، 
وميكنهم اأي�ًشا اال�شتفادة من جتنب اأي ر�شوم 
من ال�رشف االأجنبي عند ا�شتخدام عملة البطاقة 
الإجراء معامالته���م الدولية مما يعني اأنها توفر 

لك راحة البال والوقت واملال”.

اأعلنت �رشك����ة ال�شيارات االأوروبي����ة، امل�شتورد 
وامل����وزع احل�����رشي ل�شي����ارات جاك����وار الن����د روڤر 
الفاره����ة يف مملكة البحري����ن، متّيزها يف حفل توزيع 
جوائ����ز الت�شوي����ق ملنطقة ال�����رشق االأو�ش����ط و�شمال 
اإفريقيا 2017 - 2018 مع ت�شلمها 4 جوائز مميزة.
واأح����رزت �رشكة ال�شيارات االأوروبية جاكوار الند 
روڤر جناًح����ا باهًرا بتفوقها عل����ى اأقرانها يف منطقة 
ال�����رشق االأو�شط و�شم����ال اإفريقيا للع����ام الرابع على 
التوايل يف عدد من الفئات على الرغم من املناف�شة 
ال�شدي����دة م����ن وكالء جاك����وار الن����د روڤر االأخرى يف 
املنطق����ة، اإذ ح����ازت عل����ى جوائ����ز االأداء املتميز يف 
العالق����ات العام����ة للع����ام 2017 - 2018، واأف�شل 
ا�شتخ����دام لو�شائ����ل التوا�ش����ل االجتماع����ي، اإ�شافة 
اإل����ى اأف�ش����ل برنام����ج APPROVED لل�شي����ارات 
امل�شتعمل����ة، وجائ����زة االبت����كار يف الت�شوي����ق للعام 

نف�شه.
واأُقي����م احلفل يف فن����دق جمريا اأب����راج االإمارات 
يوم����ي 4 و5 يوليو 2018 يف دبي باالإمارات العربية 

املتح����دة، ومت خالله االحتفاء واالإ�ش����ادة بالنجاحات 
املتوا�شلة الت����ي حققها وكالء جاكوار الند روڤر يف 
18 دول����ة مبنطقة ال�رشق االأو�ش����ط و�شمال افريقيا 

لل�شنة املالية 2017 - 2018.
واأعرب����ت مدي����رة الت�شوي����ق ب�رشك����ة ال�شيارات 
االأوروبي����ة جاك����وار الن����د روڤر حنان اللي����دوين عن 
اعتزازه����ا به����ذا النج����اح و�رشح����ت قائل����ًة “اأود اأن 

اأتق����دم بجزي����ل ال�شك����ر واالمتن����ان لفري����ق االإدارة 
العليا، بقي����ادة الع�شو املنتدب ماجد الزياين، على 
قدراته����م القيادية البارع����ة وتوجيهاتهم ال�شديدة 
الت����ي لوالها مل����ا متكنا م����ن حتقيق املكان����ة التي 
و�شلنا اإليها الي����وم، وعليه فاإن هذه اجلوائز ما هي 
اإال تاأكي����د على جهودهم الالمتناهي����ة لال�شتمرار يف 

منو ال�رشكة”.

ج���دد بنك االإثمار عقده م���ع �رشكة طريان اخلليج 
- الناقلة الوطنية ململكة البحرين - من اأجل تقدمي 
اأ�شع���ار خمف�شة عل���ى تذاكر طريان اخللي���ج املباعة 
 )gulfair.com( عل���ى املوقع االإلك���رتوين للناقل���ة
حلاملي بطاق���ات ال�رشاف االآيل والبطاقات االئتمانية 

لبنك االإثمار، حتى 31 مار�س 2019. 
وي�رشي ه���ذا العر�س على جمي���ع تذاكر الطريان 
عل���ى درج���ة ال�شقر الذهب���ي )درجة رج���ال االأعمال( 
خم�ش����س  رم���ز  با�شتخ���دام  ال�شياحي���ة،  والدرج���ة 
لعمالء بن���ك االإثمار.  وعلق نائ���ب الرئي�س التنفيذي 
للمجموع���ة امل�رشفي���ة عب���د احلكي���م املط���وع بقوله 
“متا�شًي���ا مع منهجنا يف الرتكيز عل���ى العمالء، فاإننا 
نه���دف اإل���ى تق���دمي اأف�شل خدم���ة ممكنة له���م، اإذ 
يتوق���ع حامل���و بطاقات بن���ك االإثمار الي���وم جمموعة 
من املزاي���ا القيمة وامل�شافة اإل���ى بطاقاتهم، وهذا 
اأ�شلوبنا الذي نتبعه لنقدم لهم اأ�شعار تف�شيلية على 
�شبكة ط���ريان اخللي���ج، والتي مت تطويره���ا لت�شمل 
رح���الت اإلى وجهات جدي���دة مثل باك���و يف اأذربيجان 
واالإ�شكندرية و�رشم ال�شيخ يف م�رش والدار البي�شاء يف 
املغ���رب والعديد من الرحالت االأخ���رى اإلى الوجهات 

الرائج���ة يف منطق���ة دول جمل����س التع���اون ومنطقة 
ال����رشق االأو�ش���ط و�شم���ال اإفريقيا”.  م���ن جهته، قال 
نائ���ب الرئي�س التنفي���ذي لطريان اخللي���ج القبطان 
وليد العلوي “ي�رشنا اأن نوا�شل تقدمي هذه العرو�س 
مع اأح���د البن���وك الرائ���دة يف مملكة البحري���ن لل�شنة 
الثالث���ة على الت���وايل؛ لنوفر لعمالئ���ه فر�شة جتربة 
ال�شياف���ة العربية املميزة الت���ي ت�شتهر بها الناقلة، 
اإ�شاف���ة اإلى خدماتن���ا احلا�شلة على ع���دة جوائز من 
خالل اأ�شعارن���ا احل�رشية”.  ويح�شل عمالء بنك االإثمار 
عل���ى نقاط مع كل عملية �رشاء يقومون بها با�ستخدام 

بطاقات االئتمان وبطاقة االإنرتنت. وميكن ا�شتبدال 
ه���ذه النقاط ع���ر الإنرتنت من خالل بواب���ة مكافاآت 
اإثمار التي تتميز ب�شهول���ة ا�شتخدامها وتوفر اإمكان 
االختي���ار من بني 700 �رشكة طريان و150 األف فندق 
وخدم���ات تاأجري ال�شي���ارات وميزة ا�شرتج���اع النقود 
اأو الفر�ش���ة للت���ربع مبا����رشة اإل���ى املوؤ�ش�شة اخلريية 
امللكية. كما ميكن حلامل���ي بطاقات ورلد وبطاقات 
البالتيني���وم اال�شتمت���اع بدخ���ول جم���اين ال حمدود ل� 
900 �شالة مطار ملا يزيد عن 415 مدينة يف اأكرث من 

135 بلًدا حول العامل.

“إبراهيم خليل كانو” تشيد بالفائزين بجائزة التفوق الهندسي

مدينة التنين تتحدى زبائنها في “البحث عن الكنز”

خلي���ل  اإبراهي���م  �رشك���ة  ا�شتقبل���ت 
كان���و، ال�رشكة الرائ���دة يف قطاعات عدة، 
الفائزي���ن بجائ���زة اإبراهيم خلي���ل كانو 

للتفوق الهند�شي يف مقرها يف املنامة.
ومت اإطالق هذه اجلائزة بال�رشاكة مع 
كلية الهند�شة بجامعة البحرين، اإذ ح�شل 
عليها جمموعة من الطلبة املتفوقني من 
كلية الهند�شة امليكانيكية بعد عر�شهم 
فك���رة م�رشوعهم للتخ���رج خالل املعر�س 

واالحتفالية التي اأقيمت يف اجلامعة.
وتدور فكرة امل����رشوع احلا�شل على 
اجلائزة ح���ول اإعادة التدوي���ر وهو فكرة 
الطلبة ماج���د فا�شل عبا����س، حممد نور 

امل�رشي و اأحمد اأح�شن اهلل بات. 
وح�ش���ل الفريق الفائ���ز على جائزة 
اإبراهي���م خليل كانو للتف���وق الهند�شي 

ومكافاأة نقدية خالل االحتفالية.
وقاب���ل الطلبة ع�ش���و جمل�س االإدارة 
املنت���دب ب�رشك���ة اإبراهي���م خلي���ل كانو، 
ط���الل فوؤاد كانو، اإذ اأ�شاد باجلهود التي 
بذلوه���ا لت�شمي���م م�رشوعه���م الهند�شي 
املتميز قائ���اًل “مت اإطالق جائزة اإبراهيم 
خلي���ل كان���و للتف���وق الهند�ش���ي الإلقاء 
ال�ش���وء على ال���دور املهم ال���ذي يلعبه 
مبج���ال  املب���دع  البحرين���ي  ال�شب���اب 
الهند�شة امليكانيكي���ة خ�شو�شا. ونحن 
فخورون جدا باجلهود وااللتزام العاليني 
خ�شو�ش���ا  الط���الب  اأظهرهم���ا  اللذي���ن 
والكلي���ة عموم���ا لتنمي���ة ه���ذه املوهبة. 
ونتطلع للمزيد من االإجنازات من الطلبة 
احلائزي���ن على هذه اجلائزة ونتمنى لهم 

النجاح امل�شتمر”.

تنظم مدينة التن���ني، اأكرب مركز جتاري 
�شين���ي للبي���ع باجلمل���ة والتجزئ���ة يف مملكة 
البحري���ن، م�شابق���ة البحث ع���ن الكنز ملدة 4 
اأ�شابي���ع، انطالًق���ا م���ن 15 يولي���و ولغاية 7 

اأغ�شط�س 2018.
ومتثل ه���ذه الفعالية فر�ش���ة لالأطفال 
حت���ت �شن ال����18 عاًما لتح���دي قدراتهم من 
خ���الل لعبة م�شلي���ة باإمكانه���م عربها تطبيق 
مهاراته���م يف ح���ل امل�شكالت للف���وز بجوائز 

رائعة.
وتق���ام م�شابق���ة البح���ث ع���ن الكن���ز يف 
املجم���ع التج���اري اخلا�س باملدين���ة خالل 3 
اأي���ام م���ن كل اأ�شب���وع وه���ي االأح���د، االإثنني 
والثالث���اء. وللم�شارك���ة يف ه���ذه امل�شابق���ة 
املليئة بالتحدي واملرح، على الزبائن متابعة 
dra -@ )ششفحة املدين���ة على االإن�شتغرام 

oncitybh(، اإذ �شيح�شل���ون عل���ى الرم���وز 
التي �شتتيح لهم امل�شاركة، و�شتكون هناك 
املزي���د م���ن التعليم���ات التي يج���ب عليهم 
اتباعها داخ���ل املجمع التج���اري لالنطالق يف 

البحث عن الكنز.
 ،Chinamex وعربرَ املدير العام ل�رشكة
ال�رشك���ة امل�شغل���ة ملدين���ة التن���ني البحرين 
باتري���ك جين���ج �ش���وا ع���ن �شعادت���ه الإطالق 

الن�شخة االأولى من “البحث عن الكنز”، موؤكًدا 
تطلع املدينة مل�شاركة وا�شعة فيها من قبل 
العائ���الت واأطفالهم الذين ميتلكون خمزون 
كب���ري م���ن الطاق���ة واحليوية خ���الل اإجازتهم 

ال�شيفية. 
واأ�ش���اف “�شع���ر فريق عملن���ا باحلما�س 
خ���الل حت�شرياته���م لتد�ش���ني ه���ذه اللعب���ة 
امل�شلية، ونحن نتطل���ع لقيام االأطفال بتتبع 

االأدلة للو�شول اإلى كنزهم”.
وتابع حديثه بالقول “اإن تنظيم م�شابقة 
البح���ث ع���ن الكن���ز ياأت���ي يف �شي���اق حر�شنا 
على تقدمي جتربة ت�ش���وق ترفيهية لزبائننا 
الكرام؛ لكوننا الوجهة االأولى للعائلة مبملكة 
البحري���ن ونتطل���ع الأن نك���ون مرك���ًزا حيوًيا 

جلذب خمتلف الفعاليات طوال العام”.
اأن  املق���رر  م���ن  ذات���ه،  االإط���ار  ويف 
ت�شت�شيف مدينة التنني يف 23 يوليو، 2018 
النج���م الكومي���دي عل���ى برنام���ج التوا�ش���ل 
احلرب���ي  ط���ارق  “االإن�شتغ���رام”  االجتماع���ي 
امل�شه���ور مبقاط���ع الفيدي���و الق�شرية التي 
�شاهم���ت بج���ذب اأكرث م���ن 7 مالي���ني متابع 
م���ن العامل العرب���ي. ولع�شاق ط���ارق احلربي 
الذين يرغبون ببقائه ال تفوتوا هذه الفر�شة 

الفريدة يف 23 يوليو 2018.

• اأنور مراد	
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ك�سف���ت �لفنان���ة �للبنانية ليال خ���وري �أنها ت�ستعد 
لط���رح �أحدث �أعمالها �لفنية وهي عبارة عن �أغنية جديدة 
�أتت بعنو�ن “�سل �إ�سحكلي” وذلك خالل �لفرتة �لقليلة 
�ملقبلة. �أغنية “�سل �إ�سحكلي” �لتي �نتهت من ت�سجيلها 

لي���ال خوري حتمل �للهجة �للبناني���ة وهي �إيقاعية �رسيعة 
�سبابية، وم���ن �ملقرر �أن تب�رس �لنور خ���الل �أ�سبوعني من 
�لآن، حيث من �ملقرر �أن يتم �ذ�عتها عرب بع�ض �لإذ�عات 

وكذلك �سيتم طرحها على موقع “يوتيوب”.

مسافات

الدومينو.. من أقدم األلعاب الفكرية في العالم
�لدومينو من �لألعاب �ملعروفة قدمياً، فهي عبارة 
عن جمموعة من �حلجارة م�ستطيلة �ل�سكل ومت�سابهة، 
ومنقط���ة بنق���ط �س���ود�ء تدل عل���ى جمم���وع �لأرقام، 
علم���اً �أن كل �سبعة حجارة، متث���ل جمموعة من �لأرقام 
م���ن �ل�سفر �إلى �ستة، حيث ي�س���ار �إلى �ل�سفر بفر�غ، 

وعددها ي�ساوي 28 حجر�ً.
تب���د�أ �للعبة بني لعب���ني، ميل���ك كل منهما �سبع 
قط���ع، �أي ما يع���ادل �أربع ع�رسة قطعة ل���كال �لالعبني، 
و�لن�س���ف �ملتبق���ي من �لقط���ع يو�سع عل���ى �لأر�ض، 
ويطلق علي���ه ��سم �ل�سحب. ينظ���ر كل لعب يف بد�ية 
�للعبة �إلى كل �لقط���ع �لتي ميتلكها، وخ�سو�سا تلك 
�لت���ي تت�سمن نف�ض �لرقم م���ن كال �جلهتني، علماً �أن 
الالعب ال���ذي ميتلك عدداً اأكرب م���ن النقاط هو الذي 

يبد�أ �للعبة.
يح���اول كل لعب �أن ين���زل كل قطعه قبل �لطرف 
�لآخ���ر، بحيث يجعل �لط���رف �لآخر ي�سح���ب �أكرب عدد 
ممكن م���ن �لقط���ع �ملوجودة عل���ى �لأر����ض من قطع 
�ل�سح���ب، علم���اً �أن �لالعب �لذي ين���زل كل قطعه قبل 
الالعب الآخر يكون الفائز، بحيث يح�سب نقاط القطع 

�لتي لدى �لالعب �لآخر، ويحت�سبها يف ر�سيده هو.
يفرت����ض قبل �إن���ز�ل �أي قطعة �إل���ى �لأر�ض خالل 

�للعبة �أن حتتوي هذه �لقطعة يف �أحد جز�أيها على رقم 
موجود يف �إحدى نهاي���ات �لقطع �ملرتبة على �لأر�ض، 
ث���م ي�سعها �لى جان���ب تلك �لقطع���ة، و�إذ� مل ميتلك 
�لالع���ب �أي قطعة معه حتتوي على رقم م�سابه لأرقام 
�لقطع �ملوجودة يف �ل�سح���ب، فاإنه ي�ستمر يف �ل�سحب 
�إل���ى �أن يج���د قطع���ة ميكن���ه �إنز�لها، �أو حت���ى ينتهي 
�ل�سحب كله، وبذلك ينتق���ل �للعب �إلى �لطرف �لآخر، 
وهك���ذ� دو�ليك، ول بد من �لإ�سارة �إلى �أن �لهدف من 
اللعبة ه���و جمع اأكرب ع���دد من النق���اط، وبذلك يفوز 
�لالعب �لذي ميتلك �لع���دد �لأكرب بح�سب موقع �لفن 

�للكرتوين.
ميك���ن �أن تت���م �للعبة بني ثالث���ة لعبني، لكن يف 
ه���ذه �حلالة ياأخذ كل لعب ت�سع قطع، ول يكون فيها 
�سح���ب، مع ����رسورة ��ستثناء �لقطع���ة �لفارغة من كال 
جز�أيه���ا، ويف ح���ال عدم وجود قط���ع �ساحلة للعب مع 
�أول لع���ب، فاإن �لالعب �لذي يلي���ه يلعب مبا�رسة، �أما 
�إذ� �أر�د لعب �للعبة �أربعة لعبني، فاإن كل لعب ياأخذ 
�سب���ع قطع، ويف حالة مماثلة، ل يكون هناك �سحب من 
�خلارج، ول يحدث فيها ��ستثناء لأي قطعة من �لقطع، 
و�إذ� مل يج���د �لالعب���ون قطع���اً �ساحلة للع���ب مع �أول 
لعب، فاإن �للعب ينتقل �إلى �ل�سخ�ض �لتايل، وهكذ�.

“أحمد فؤاد نجم.. 
ضمير مصر الحي”

 Mamma Mia Here We Go Again
فيلم ال يعرف فرق العمر!

�أ�س���درت “�لهيئة �لعامة للمطاب���ع �لأمريية” يف م�رس 
كت���اب “�أحمد فوؤ�د جن���م.. �سمري م�رس �حل���ي”، تز�مناً مع 
�حتفاله���ا مبئوية �ل�ساع���ر �لر�حل �ملمتدة ط���و�ل �ل�سهر 

�حلايل.
ت�سّمن �لكتاب �لذي توّلى �ل�ساعر ح�سن طلب، ع�سو 
جلنة �ل�سعر يف �ملجل�ض �لأعلى للثقافة، حتريره وتقدميه، 
�سهاد�ت نخبة م���ن �سعر�ء م�رس ومثقفيها، �أبرزها �سهادة 
�لكات���ب �لر�حل �سالح عي�سى بعنو�ن “�ساعر تكدير �لأمن 
�لع���ام”، و�سهادة �لكاتبة �لر�حلة �سهري �لقلماوي بعنو�ن 

“�سور من �حلياة و�ل�سجن”، و�سهادة �ل�ساعر �ل�سماح عبد 
�هلل بعن���و�ن “�كت�ساف موهبة جنم وكلمة عن فاجوميته”، 
و�سهادة للدكتور حمم���د �أحمد �ل�سيد بعنو�ن “�أنا �أمترد.. 
�إذن �أنا موج���ود”، وق�سيدة “طري �حلار�ت” لل�ساعر رجب 
�ل�ساوي، و�سهادة للناقد �سعب���ان يو�سف بعنو�ن “�أحمد 
فوؤ�د جنم.. �لزعيم”، و�سه���ادة لر�سوى �لعو�سي بعنو�ن 
“جنم �حلري���ة”، و�سهادة ملدي���ر �لن�رس بالأعل���ى للثقافة 
ع���زة �أبو �ليزيد بعنو�ن “مل يك���ن جنماً.. خدعوك فقاول”، 

وخمتارات من ق�سائد ال�ساعر الراحل.

طرحت “Universal” نهاية �لأ�سبوع �ملا�سي 
يف �لبحري���ن، �جل���زء �لث���اين م���ن فيل���م �لكوميدي���ا 
 Mamma Mia Here We Go و�ملو�سيق���ى 
Again و�ل���ذي يعترب �جلزء �لثاين منه و�لذي طرح 
ع���ام 2008، وحق���ق �إي���ر�د�ت عاملي���ة بلغت 609 

ماليني دولر، كما تر�سح جلائزتي غولدن غلوب.
م�رسحي���ة  ع���ن  املقتب����س  الغنائ���ي  الفيل���م 
ا�ستعرا�سي���ة �سه���رة والقائ���م على اأعم���ال فريق 
‘�آب���ا’ �ل�سويدي �ل�سهري ت���دور �أحد�ثه يف �إحدى جزر 

�ليونان.
�جلزء �لثاين من بطزلة ببطولته مرييل �سرتيب 
وي�ساركه���ا �لبطولة كال من �أماند� �سايفريد، بري�ض 

برو�سن���ان، دومينيك كوب���ر ويتطرق �جل���زء �لثاين 
�إل���ى حياة “دون���ا” �سرتي���ب، يف �ملا�سي، وق�س�ض 
تعرفه���ا عل���ى �أزو�جه���ا يف �مل�ستقبل، حي���ث تدور 
�أح���د�ث �لفيلم ح���ول �لعودة �إل���ى �ملا�سي ملعرفة 
كيف بد�أت �حلكايات و�لق�س�ض �لعاطفية فى حياة 
دونا، وكيفية تاأثري �لعالق���ات �ملزيفة يف �ملا�سي 
على �لوقت �حلا�رس، من خالل ��ستعر��ض �سخ�سيات 
�لفيلم يف �سن �ل�سباب مروًر� مع تقدمهم يف �لعمر.

و�ن�س���م �إلى �جل���زء �لثاين ليل���ي جيم�ض، �لتي 
جت�سد �سخ�سية دون���ا وهي �سابة و�سري �لتي تلعب 
دور و�ل���دة دونا، و�ثار �ن�سم���ام �ملطربة �ملخ�رسمة 
 Mamma Mia Here We Go سري” لفري���ق�“
Again �لكث���ري من �جل���دل، حيث �أ�س���ارت جريدة 
�جلاردي���ان �لربيطاني���ة يف تقري���ر موؤخ���ر� �إل���ى �أن 

“�سري” تقوم يف �لفيلم ب���دور �جلدة و�لدة “دونا” 
�لتي تقوم بدوره���ا �لنجمة مرييل �سرتيب، يف حني 
�أن �لف���ارق يف �لعمر ب���ني �لثنتني ل يتعدى �لثالث 
�سنو�ت، حي���ث �أن مرييل عمرها 68 عاًما بينما تبلغ 
�س���ري م���ن �لعم���ر 71 عاًما، ورمب���ا توق���ع القائمون 
علي���ه �أن يتجاه���ل �مل�ساهدون ع���دم منطقية فارق 
�ل�سن بني �سري ومريي���ل �سرتيب ويطغى على هذ� 
�سح���ر �لفيلم �ل���ذي تدور �أحد�ث���ه يف �أجمل �ملناطق 
�لطبيعي���ة عل���ى �ساطئ �لبح���ر يف �ليون���ان وي�سم 

جمموعة من �لأغاين �ملمتعة.
وهذه 10 معلومات عن �جلزء �لثاين للفيلم:

•  �ن�سمت �لنجمة �لعاملية �سري لفريق عمل 	
�جلزء �لثاين للفيلم، حيث �ستقوم بتج�سيد 

�سخ�سية “جدة” �سويف و�لتي تقوم بتج�سيدها 
�لنجمة �أماند� �سايفريد.

•  �سيتطرق �جلزء �لثاين �إلى حياة “دونا” مرييل 	

�سرتيب، يف �ملا�سي، وق�س�ض تعرفها على 
�أزو�جها يف �مل�ستقبل.

• زيادة �مليز�نية �لإنتاجية للجزء �لثاين، حيث 	
بلغت ميز�نية �جلزء �لثاين للفيلم 70 مليون 

دولر، وذلك بعد �لنجاح �لكبري �لذي حققه �لفيلم 
عاملياً، حيث قررت �رسكة “Universal” زيادة 

ميز�نية �جلزء �لثاين �لتي بلغت 70 مليون دولر.
• �لفيلم هو ن�سخة �سبيهة لفيلم كوميدي 	

 My Father، My Mother، My“ بعنو�ن
Brothers، and My Sisters” عام 1999.

• مت ت�سوير �لفيلم بعدد من �لبلد�ن �لأوروبية 	
ومنها كرو�تيا و�ململكة �ملتحدة.

• �سورت مرييل �سرتيب م�ساهدها بالكامل خالل 	
�أ�سبوع و�حد فقط.

• �لفيلم هو �لتعاون �لثاين بني �سرتيب و�سري 	
وفيلمهما �لأول هو “Silkwood” عام 1983.
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طارق البحار

الحرب تندلع مجددًا بين 
دنيا بطمة وحال الترك

يب���دو �أن �حل���رب، �ملبا����رسة حين���اً وغ���ري 
�ملبا����رسة �أحيان���اً، ب���ني �لفنان���ة �لبحرينية حال 
�ل���رتك وزوج���ة و�لده���ا �لفنان���ة �ملغربية دنيا 

بطمة، ما ز�لت م�ستعرة.
�أعلن���ت بطم���ة يف  �أح���دث ف�سوله���ا،  ويف 
ت�رسيحات م�سورة، �أنها يف �سدد �فتتاح �سالون 
جتميل بحلول نهاية �لعام، با�سم “غزل” �بنتها 

من �ملنتج �لبحريني حممد �لرتك.
وبالتز�م���ن مع ت�رسيحات بطمة، بادرت حال 
�ل���ى ن����رس مقاطع م�س���ورة ع���رب ح�ساباتها على 
�سب���كات �لتو��س���ل �لجتماعي، خ���الل و�سعها 
�ملكياج مبا ي�سبه �ل�رسح �لتعليمي يف �لأ�سلوب.
ُيذك���ر �أن بطمة ق�سفت جبه���ت حال مر�ت 
ع���دة عن طريق �ملقارنة مع �بنتها غزل، لدرجة 
�نها �عتربتها “عاق���ة” يف �أحد من�سور�تها �لتي 

�عتربت فيها �ن غزل �ستكون باّرة بو�لدها.
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لولوة الشريف أول سعودية تغني في مهرجان عام بالمملكة

“ أخر العنقود” كتاب يحكي قصة 
معاناة ونجاح لفاطمة محسن

والرق�����س  الغن����اء  اأحب����ت  لطامل����ا 
واال�شتعرا�����س منذ �شغره����ا، اإال اأنها مل 
متل����ك اجلراأة لتغني اأم����ام اأقرب النا�س 
اإليه����ا، فاكتفت باأداء االأغ����اين الطربية 

واخلليجية لنف�شها.
ومنذ �شت �شنوات، اأرادت املطربة 
ال�شعودي����ة لولوة ال�رشي����ف جتربة الغناء 
باللغ����ة االإجنليزية. ورغ����م اأن االأمر كان 
حتدي����اً بالن�شب����ة له����ا، اإال اأنه����ا اأم�شت 
وقته����ا م����ع اأ�شدقائه����ا املو�شيقي����ن 
لتفه����م املو�شيقى اأكرث حت����ى �شجلت 
اأغنيتها االأولى ون�رشتها على “يوتيوب.” 
وكان ا�شتم����اع ال�رشي����ف اإل����ى اجلاز 
والبل����وز جم����رد �شدف����ة، حي����ث اأحب����ت 
وب�شاط����ة  املو�شيق����ى،  يف  االأ�شال����ة 
الكلمات، والعزف عل����ى البيانو. وبداأت 

ال�شعودية حفلته����ا ال�شغرية  املغني����ة 
يف مقه����ى خا�����س باإح����دى املجمع����ات 
ال�شكني����ة. ورغ����م اأن ال�شع����ور باخل����وف 
كان ي�شيطر عليها، اإال اأنه مل يدم طويالً 
عندم����ا تفاجاأت باالإعج����اب الذي اأظهره 

النا�س لها. 
تغن����ي  مطرب����ة  ال�رشي����ف  وك����ون 
ب�شكل ف����ردي، فهي ت����وؤدي مع خمتلف 
العازفن. وحالياً، تتدرب هي مع فرقة 
من ال�شباب ال�شعودي����ن، ُتعرف با�شم 
“Most of us”، وذل����ك للبدء باأعمال 
تر�ش����ي خمتل����ف اأذواق حمب����ي االأغاين 

االإجنليزية. 
حتلم ال�رشي����ف يف اأن ت�شدر األبومها 
االأول، كم����ا اأنها ت�شع����ى اإلى اإظهار قوة 

املراأة ال�شعودية وما ميكنها اإجنازه.

أحداث

الجتعل من االمور ال�شغرية كبرية 

ت�شتطي���ع ال�شيطرة عل���ى اأمورك على 
نحو اأف�شل 

احل�ش���اد يرتب�ش���ون ب���ك وينتظرونك 
على اأقل هفوة

هذا الي���وم يعرق���ل بع����س اخلطوات 
ويزعج م�شاعيك

قد ت�شت���اء م���ن بع����س التفا�شيل اأو 
تواجه بعدائية

بعد النجاح يف العمل، باتت معنوياتك 
مرتفعة

ادر�س امل�رشوع جيدا قبل اتخاذ القرار

االمل موجود .فقط اأعمل بجد واجتهاد
 

 يوم �شاغ���ط ، وينتابك احلزن الإهمال 
الزمالء

ال تراهن على تط���ور االأحداث، وحافظ 
على التفاوؤل

كن حذراً فقد يظهر اأعداء مل تتوقعهم
 

تتاح لك الفر�ش���ة لبع�س املغامرة، و 
حتظى بدعم

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

�ش����در للكاتبة ال�شاب����ة فاطمة حم�شن 
عل����ي 18 عام����ا كتاب����ا جدي����دا بعن����وان “ 
اأخ����ر العنق����ود” وهو ي�رشد ق�ش����ة حقيقيه 
عا�شته����ا الكاتبة يف حياته����ا تعلمت منها 
الكث����ري ور�شم����ت اأمامه����ا طري����ق التغري 
..التغيري م����ن الداخل وقت نزول املاآ�شى 
وال�شعاب. تقول فاطمة عن هذا الكتاب : 
هذا الكتاب اليرتكز على جانب واحد فهو 
ي�صري الى ع����دة نقاط ومنه����ا ال�صرب عند 
االبتالء واالميان بالقوى الداخلية ولتعلم 
ب����اأن  الف�ش����ل لي�س ه����و نهاي����ة ق�شتك. 

وتتابع ..
مل ا�����رشد االح����داث االليم����ة الجعلك����م 
حتزنون بل على عك�س ذلك الثبت للجميع 
بان����ه اليزال هناك �شوء م����ن االمل. ميكن 
لالن�شان ان يعي�س  بال �شرب ولكنه الميكن 
ان يعي�س بال املز  فاالمال العظيمة ت�شنع  

اال�شخا�س العظماء
اطمة حم�ش����ن مدربة معتمدة دوليا يف 

التنمي����ة الب�رشية وتطوير ال����ذات، منوذج 
للموهب����ة البحرينية الواع����دة التي حولت 
تاأخره����ا الدرا�شي الى ق�شة جناح ت�شتحق 

اأن نقف عندها

23 يوليو
1291

يفتحون  امل�شلمون 
التي  ب��ريوت  مدينة 
كانت حتت ال�شيطرة 

ال�شليبية.

1829
ي�شجل  بريت  ويليام 
ب����راءة اخ����رتاع االآل���ة 
الواليات  يف  الكاتبة 

املتحدة.

1952
يقود  جن��ي��ب  حم��م��د 
حركة ال�صباط الأحرار 
بالنظام  االإط��اح��ة  يف 

امللكي امل�رشي.

 1995
ب��ري��ط��ان��ي��ا ت��ر���ش��ل 
من  ج���ن���دي   1200
مدينة  اإل���ى  ق��وات��ه��ا 
���رشاي��ي��ف��و ع��ا���ش��م��ة 

البو�شنة املحا�رشة.

 1999
حم���م���د ال�������ش���اد����س 
املغرب  حكم  يتولى 
امللك  ل��وال��دة  خلفاً 
وذلك  الثاين  احل�شن 

بعد وفاته.

 2001
�شوكارنو  ميغاواتي 
ب������ورت������ي ت�����ش��ب��ح 
ت��رتاأ���س  ام����راأه  اأول 
اأندوني�شيا اأكرب دولة 

اإ�شالمية يف العامل.

“بيت العصافير” للمخرج محمد إبراهيم... في وهران الدولي
اإبراهيم  حممد  البحريني  امل��خ��رج  ي�شارك 
الدويل  العربي  للفيلم  وهران  مهرجان  يف  حممد 
بفيلمه  وذل���ك  اجل���زائ���ر  يف 
“بيت  ال��ق�����ش��ري  ال����روائ����ي 
الفيلم  وه���و  الع�شافري” 
مت  ال���ذي  ال��وح��ي��د  اخلليجي 
اختياره للدخول يف املناف�شة 
ب��ق�����ش��م االأف�����الم ال��ق�����ش��رية 
باملهرجان �شمن ع�رشة اأفالم عربية ق�شرية. ويعد 
مهرجان وهران من اأهم املهرجانات العربية التي 
والطويلة  الق�شرية  االأف��الم  اأن��واع  خمتلف  ت�شم 
وزارة  من  بتنظيم  وه��و  وال��روائ��ي��ة  والوثائقية 
�شعار”  العام  هذا  يحمل  حيث  اجلزائرية  الثقافة 

لنعي�س معاً ب�شالم “ ك�شعار لهذه الدورة.
وت��ق��ام ه��ذه ال���دورة احل��ادي��ة ع�رش م��ن عمر 
يوليو   31 اإل��ى   25 بن  ما  الفرتة  يف  املهرجان 
وت�شهد  متميزة.  عربية  مب�شاركة  وذل��ك  احل��ايل 
مايقارب  اختيار  املهرجان  من  احلالية  الن�شخة 
الطويلة  االأفالم  بن  متنوعاُ  �شينمائًيا  عمالً   30
خ�ش�س  كما  للمهرجان.  والوثائقية  والق�شرية 
“للور�س املفتوحة”  العام م�شاحة  املهرجان هذا 
كتابة  و”كيفية  املوؤثرات”  “ت�شميم  يف 
ال�شيناريو”. تدور اأحداث فيلم “بيت الع�شافري” 
حول فتاة ع�رشينية تتورط يف اأمومتها املبكرة مع 
اإبنها ال�شغري الذي يفت�س عن والده الغائب الذي 

مل يرتك اأثراً له يف بيته �شوى اآلة الكمان.
ويعترب هذا الفلم هو اإنتاج متوا�شل مل�شرية 
املخرج حممد اإبراهيم حممد ، اإذ اإنه اأخرج العديد 
زه��ور  اأه��م��ه��ا:  الق�شرية  ال��روائ��ي��ة  االأف����الم  م��ن 

وزينب  املفقودة  والذاكرة  امللح  و�شرب  حترتق 
من  واالجن���ازات  اجل��وائ��ز  من  العديد  حقق  كما   ،
اأهم هذه  خالل م�شاركاته املحلية واخلارجية ومن 
اأف�شل فيلم خليجي لعام  االجنازات فوزه بجائزة 
ال�شينمائي  االأو���ش��ط  ال�رشق  مهرجان  يف   2009
ب��ق�����ش��م EFC وذل����ك ع���ن ف��ل��م��ه زه����ور حت��رتق 
لالإنتاج  البحرينية  ال�رشكة  انتاج  من  ك��ان  ال��ذي 
يف  الثانية  باجلائزة  اأي�شاً  فاز  وكما  ال�شينمائي. 
ومهرجان  ال�شينمائي  اأبوظبي  مهرجان  من  كل 
الطلبة  ق�شم  يف  دبي  مبدينة  ال�شينمائي  اخلليج 
 2012 اخلليجين عن  فيلمه �شرب امللح يف عام 
وح�شل على جائزة النمر الربوزين يف ملتقى ظفار 
2014. يذكر باأن  للفيلم العربي يف ُعمان يف عام 
املخرج حممد اإبراهيم حممد هو حالياً رئي�س جلنة 
العرو�س اخلا�شة بنادي البحرين لل�شينما وع�شو 

جمل�س اإدارة فيه، وكان مديراً للق�شم ال�شينمائي 
البحرين  تنظمه هيئة  الذي  ال�شباب  تاء  مبهرجان 

للثقافة واالآثار.
اإبراهيم  حممد  املخرج  اأ�شاد  اآخ��ر  جانب  ومن 
جهد  م��ن  م��اق��دم��وه  ك��ل  على  العمل  ط��اق��م  بكل 
واإبداع اأو�شل الفيلم اإلى ماهو عليه. كما مت اختيار 
مهرجان  يف  للم�شاركة  املا�شي  فرباير  يف  الفيلم 
العربية  االإمارات  يف  الب�رشية  للفنون  اخليمة  راأ�س 
ركز  كما  ق�شرية.  روائية  اأفالم  ثالثة  مع  املتحدة 
املخرج يف هذا العمل على دعمه للعنا�رش ال�شبابية 
ب�شكل كبري وملفت يف العمل بهدف تن�شيط الدماء 

ال�شابة واكت�شاف مزيداً منها.
الفنانة  بطولة  م��ن  الع�شافري  بيت  فيلم 
نا�رش،  ورا�شد  عيد  ونورة  يو�شف  �شفيقة  القديرة 
اإن��ت��اج  الب�شتكي،  وحم��م��د  حممد  �شالح  متثيل 
عن  الفني”.  لالإنتاج    mem visions موؤ�ش�شة 
ريا�س  ت�شوير  مدير  الق�شاب،   جمانة   : ق�شة 
املك�شاج  غلوم،  يا�رش  ومونتاج:  ت�شوير  ب��ل��واي، 
والهند�شة ال�شوتية علي �شمري، فني �شوت را�شد 

البنكي ، مدير اإ�شاءة حم�شن 
املو�شيقى  متغوي، 

ال���ت�������ش���وي���ري���ة 
�شعدون  حم��م��د 
اإنتاج  متابعة   ،
حم����م����د ع��ط��ي��ة 

كم�شاعد  وع��م��ل 
خم�����رج وم����دي����راً 

ل����الإن����ت����اج ع����ارف 
زينل.

• فاطمة حم�شن	

“ليت للحزن روح” جديد دعيج الدوسري

طرح  الفن���ان البحريني دعيج الدو�رشي  
اأغنيت���ه املنف���ردة اجلديدة “ لي���ت للحزن 
روح” م���ن كلم���ات ال�شاعر خليف���ة الع�شار 

واحلان جا�شم 
املو�شيق���ي  والتوزي���ع  اهلل  م���ال 
واملك�شاج املوزع امري �شالح من جمهورية 
م����رش ال�شقيق���ة ، والت�شوي���ر الفوتغ���رايف 
يو�شف �شلطان ، و�شتبث االغنية على قناة 
�رشكة اليافعي ميدي���ا يف “ اليوتيوب” كما 

�شت�رشف ال�رشكة على عملية الت�شويق.
ع���ن هذا العم���ل قال الفن���ان الدو�رشي 
ل�”الب���الد” طاب���ع االأغني���ة حزين ن���وع ما ، 
فكلماته���ا تخاط���ب احل���زن وتو�ش���ل اإليه 
معلوم���ة مبدى االأمل ال���ذي ي�شببه للب�رش ، اأي 
نتمن���ى ان يكون للح���زن روح لك���ي ي�شمع 

وي���رى وي�شع���ر. واأ�شاف..حقيقة ال ي�شعني 
اإال اأن اأ�شك���ر طاقم العمل وال�شكر مو�شول 
جلريدة “ البالد” الداعم االأول للفنانن يف 

البحرين.

• دعيج الدو�رشي	

حمرر م�سافات 

حمرر م�سافات 
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األخيرة

رو�سية تنتقم من طليقها.. وحتوله ل�سماد

بيع مدينة “�أ�سباح” بـ 1.4 مليون دوالر

اأنه���ت امراأة رو�شي���ة حياة زوجها ال�شابق بطريقة ب�شعة للغاية وف���ق ما ك�شفت حتقيقات لل�رشطة 
ا�شتم���رت اأ�شابي���ع. واأوردت �شحيف���ة “ديل���ي مي���ل” الربيطانية على موقعه���ا الإلك���روين، اأن اأولغا 

�شريالديفا )32 عاما( �رشبت عنق زوجها ال�شابق األك�شندر مرتني بالفاأ�س بينما كان نائما.
وانف�ش���ل الزوجان اللذان يقطنان يف جمهورية تتار�شتان الواقعة غربي رو�شيا الحتادية، لكنهما 
ظ���ال يعي�ش���ان يف املنزل نف�شه، ب�شبب انعدام م�شكن بديل. ومل تكت���ف الزوجة ال�شابقة بقتل طليقها، 
اإذ قطع���ت ج�شده اإرب���ا بوا�شطة من�شار يف قبو املنزل، وغطت قطع حلمه بالراب لفرة من الزمن، قبل 
اأن ت�شتخدم���ه ك�شماد يف حديقة منزلها التي تزرع فيها الكو�شا. واأرجعت اأولغا اأثناء اعرافها بارتكاب 
جرميته���ا ما قامت به اإلى “ف�شائ���ح” مل تن�شاها لطليقها اأثناء حياتهم���ا الزوجية، دون اأن تك�شف عن 
التفا�شي���ل. واختفى ال���زوج البالغ من العمر )32 عاما( ملدة 6 اأ�شابيع، قبل اأن حتفر ال�رشطة يف حديقة 

الكو�شا اخلا�شة مبنزل اأولغا، وتعرث على بقايا جثته.
ويف حال اإدانتها باجلرمية، ف�شتواجه اأولغا حكما بال�شجن ي�شل اإلى مدة 15 عاما.

التابعة لولية كاليفورنيا يف الوليات املتحدة  “الأ�شباح”، كريو-غوردو،  بيعت مدينة 
الأمريكية مببلغ 1.4 مليون دولر. وظهرت مدينة كريو–غوردو على اخلارطة لأول مرة عام 
يف  والر�شا�س  الف�شة  باإنتاج  اأمريكا  يف  الأول  املركز  و�شغلت  للف�شة.  منجم  بجوار   1865
تلك الفرة. ومثلت املدينة اآنذاك جزءا ل يتجزء من “الغرب املتوح�س”، بح�شب وكيل �رشكة 
عقارات، وقال مو�شحا: “�شهدت هذه املدينة جرمية قتل واحدة على الأقل كل اأ�شبوع اأثناء 
اأ�شعار الف�شة  انخفا�س  ازدهارها”. وبداأ �شكان هذه املدينة مبغادرتها تدريجيا بعد  فرة 

والنفط. كما اأنها �شهدت حريقا كبريا ق�شى نهائيا على كل مظاهر احلياة الب�رشية فيها.
وحتوي املدينة الآن 22 بناء، منها فندق ومتحف وكني�شة و�شكن للعمال الذين قطنوها 
لع�رشات ال�شنني و�شالون حالقة. وعر�شت املدينة للبيع قبل �شهر مببلغ مبدئي بلغ 925 األف 

دولر. وبعدها، تلقت �رشكة العقارات املوكلة ببيع املدينة ع�رشات العرو�س ل�رشائها.
يذكر اأن املالك اجلديد ملدينة الأ�شباح، جمموعة ا�شتثمارية تنوي حتويلها اإلى منطقة 

جذب �شياحي. 

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق����س ح�ش���ن مع بع����س ال�شحب 
اأحيانا، ولكنه حار مع ت�شاعد الأتربة 

يف بع�س املناطق خالل النهار.

الري���اح �شمالي���ة غربية من 
13 اإل���ى 18 عق���دة وت�شل 
من 20 اإلى 25 عقدة اأحيانا. 

ارتف���اع م���وج البحر من قدم اإل���ى 3 اأقدام قرب ال�شواح���ل، ومن 3 اإلى 6 
اأق���دام يف عر����س البحر. درجة احل���رارة العظم���ى 42 وال�شغرى 33 درجة 

مئوية. الرطوبة الن�شبية العظمى 70 % وال�شغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�شدر عن دار البالد لل�شحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�شل مع ق�شم العالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�شراكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ش�شة الأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 3:31
الظهـر: 11:44

العصــر: 3:12
المغرب: 6:30
العشاء: 8:00

مواقيت 
الصالة

�ملغـرب.. فتـوى �سرعيـة نـادرة يف تاريـخ �لعـالـم �الإ�سـالمـي
بع���د فت���وى �رشعي���ة يف املغ���رب تع���د نادرة 
يف تاري���خ الع���امل الإ�شالمي، اأج���ازت وزارة العدل 
لأول م���رة ل�299 ام���راأة ممار�شة مهن���ة “املاأذون 
ال�رشع���ي”، الوظيفة التي بقي���ت قرونا حكرا على 

الرجال.
وتتي���ح هذه الوظيفة العم���ل كموثق، ي�شهد 
عل���ى �شحة عق���ود الزواج وامل���رياث واملعامالت 
التجارية واملدني���ة، ويعمل حتت و�شاية الق�شاة 

يف خمتلف حماكم البالد.
وقال���ت وزارة العدل املغربي���ة، اإنها انتقت 
299 امراأة ل�شغل وظيفة “ماأذون �رشعي” من بني 
م�شارك���ني يف م�شابق���ة فتحت اأم���ام الن�شاء لأول 
م���رة، عل���ى اإثر فتوى ن���ادرة يف الع���امل الإ�شالمي 

اأجازت للن�شاء ممار�شة هذه املهنة.
وبقي���ت وظيف���ة “امل���اأذون ال�رشع���ي” عل���ى 
م���دى ق���رون حكرا عل���ى الرجال يف معظ���م بلدان 

العامل الإ�شالمي، وذلك على خلفية قاعدة فقهية 
�شائ���دة تعت���رب اأن �شه���ادة املراأة تع���ادل ن�شف 
�شه���ادة رجل. ومثلت الن�ش���اء  %40 من بني نحو 
19 األ���ف مر�شحا تناف�ش���وا يف م�شابقة اأجريت يف 
ماي���و املا�شي ل�شغ���ل 800 من�شب جديد يف هذه 

الوظيفة.
واأ�ش���ارت وزارة العدل املغربية اإلى اأن ن�شبة 
الناجح���ني م���ن الن�ش���اء قارب���ت 38 %، وا�شف���ة 

احلدث ب�”التاريخي”.
ويف املغ���رب، ميك���ن للن�شاء ممار�ش���ة كافة 
امله���ن الق�شائي���ة، لك���ن ق���رار ال�شم���اح له���ن 
مبمار�سة هذه �ملهنة �أثار جدال �إذ رف�سته �أو�ساط 
حمافظ���ة ب���ني الدع���اة ال�شلفيني خا�ش���ة، بينما 
حتم�س له دعاة امل�شاواة بني اجلن�شني واعتربوه 
“منوذجا” لالجته���اد الفقهي يجب اأن يحتذى يف 

ق�شايا اأخرى مثل امل�شاواة يف الإرث.

حالة نادرة لوالدة 
طفل �سوري “بر�أ�سني”

�إخ�ساع “هدية بوتني” 
لرت�مب لفح�ص �أمني

يخرج حيا بـ“معجزة” 
من �سيارته �مل�ستعلة

يف حال���ة ن���ادرة م���ن نوعه���ا، �شه���د جبل 
الزاوية بريف اإدلب �شمايل �شوريا، ام�س الول، 
ولدة طف���ل �ش���وري براأ�شني، قب���ل اأن يفارق 

احلياة بعد ولدته ب�شاعات.
وقالت م�شادر طبي���ة اإن: “الر�شيع فارق 
احلي���اة بع���د �شاعات م���ن ولدت���ه، ويعترب من 
احلالت النادرة” مرجع���ة ال�شبب لت�شوه جيني 

اأثناء فرة احلمل.
وه���ذه لي�ش���ت امل���رة الأولى الت���ي يولد 
فيه���ا طفل براأ�شيني، فق���د �شهد م�شفى كفر 
تخ���ارمي يف ريف اإدلب الغرب���ي العام املا�شي 
اأي�شا ولدة ر�شيع براأ�شني وج�شم واحد، فارق 

احلياة بعد اأ�شابيع.

تخ�شع ك���رة القدم التي قدمه���ا الرئي�س 
الرو�ش���ي فالدمي���ري بوتني لنظ���ريه الأمريكي 
دونالد ترام���ب، خالل قم���ة هل�شنكي، لفح�س 
اأمني روتيني. وتق���ول ال�شلطات الأمريكية اإن 
مثل ه���ذه الفح�س ي����رشي على جمي���ع الهدايا 
املقدم���ة للرئي����س. وق���دم بوت���ني ك���رة قدم 
اإلى ترامب، خالل موؤمت���ر �شحفي م�شرك بعد 

لقائهما هذا الأ�شبوع يف فنلندا.
وق���ال ترام���ب اإن���ه �شيعطي الك���رة لبنه 
بارون )12 عاما(، وهو اأحد م�شجعي كرة القدم.

ال�شنات���ور اجلمه���وري، ليند�ش���ي  وغ���رد 
غراهام، وهو اأحد منتقدي بوتني، قائال اإنه بعد 
تب���ادل الآراء �شتخ�ش���ع الك���رة للفح�س و “لن 

ُي�شمح بها يف البيت الأبي�س”.

وّثق���ت �شاهدة عيان حلظات مذهلة اأفلت 
فيها �شائق من حري���ق �شخم التهم مركبته يف 

مدينة بولية تك�شا�س الأمريكية.
ون�رشت لري�شا اأغريي مارين الفيديو على 
�شفحتها على “في�شبوك”، ونال اأكرث من 800 

األف م�شاهدة حتى م�شاء ال�شبت.
ويظهر ال�رشيط �شي���ارة منقلبة على جانب 
الطري���ق وقد ا�شتعلت فيها الن���ريان، قبل اأن 
يخرج م���ن قلب األ�شنة اللهب ال�شائق الذي بدا 
اأن���ه مل ي�شب ب���اأذى. وقالت ماري���ن يف تعليق 
م�شاحب:” �شاهدت للتو حادثا مروعا.. ال�شائق 

كان قادرا على اخلروج )من احلادث( اآمنا”.

• )اف ب(	 �شائح �شيني يلتقط �شورا لب�شتان اأزهار الالفندا يف فالن�شول، فرن�شا  

الشيخ الجليل يقول...
بداي����ة وقب����ل ال�����رشوع يف �شلب مو�ش����وع مقالتنا هذه ا�شم����ح يل �شيدي 
الق����ارئ اأن نق����وم معا بتن�شيط ذاكرتنا حول مفه����وم التميز ل�شلته الوثيقة 

مبو�شوعنا.
التمي����ز يعني اأن����ك خرجت عن املاأل����وف اأو جتاوزت ح����دود التوقعات اأو 
انطلق����ت نحو الف�شاء الرحب لالإبداع والبت����كار. التميز يعني اأنك ا�شتطعت 
النف����اذ من قمقم الأ�شالي����ب التقليدية وهجرت بع�����س املوروثات ال�شلبية 
الت����ي اأ�شبحت خارج ح����دود املنطق والتعقل. باخت�ش����ار �شديد ن�شتطيع اأن 
نقول بان التميز هو تغي����ري جذري لنمط التفكري وهذا هو املطلب الأ�شا�س 

اأن اأردنا اأن نواكب احلا�رش ونخطط للم�شتقبل.
�شمن هذا ال�شياق اأعجبت كثريا مبا طرحه ال�شيخ اجلليل من خالل خطبة 
اجلمع����ة، فقد متكن ه����ذا الرجل الكرمي وباأ�شلوبه اجل����اذب واأفكاره العملية 
امللت�شق����ة مبجري����ات حياتن����ا اليومية وحتدياته����ا، متكن وباقت����دار من اأن 

ي�شدين وبقوة ويحتل وبكل اأريحية بوؤرة ال�شعور والركيز لدي.
اأورد لك �شيدي القارئ بع�س ما تطرق اإليه ال�شيخ يف خطبته:

امل����وارد الب�رشية هي اأ�شا�س التق����دم والتطور فيجب الهتمام بها  •	
ورفع كفاءاتها با�شتمرار.

تثقيف وتدريب ال�شباب لالإملام مبتطلبات العمل واأخالقياته . •	
تر�شيخ قيم الإح�شا�س بامل�شوؤولية لدى ال�شباب. •	

الأجر مقابل العمل لذا فالمانه والنزاهة والإخال�س قيم واجبة. •	
تربية اأبنائنا على حب العمل واأهمية اإتقانه والإبداع فيه. •	

احرامن����ا والتزامن����ا بالقوان����ني والأنظم����ة يعك�����س م����دى حت�رشنا  •	
وتقدمنا.

وج����دت نف�شي مندفعا بعد اأمتام �شعائر ال�شالة نحو ذلك ال�شيخ اجلليل 
لأحيي����ه وا�شد على يده واآب����ارك له م�شعاه واأذكر ان����ه كان يكرر ويوؤكد وهو 
يحادثن����ي بان ديننا احلني����ف يحثنا دائما على العم����ل واإتقانه  وطلب العلم 

والت�شامح والنفتاح والإنتاجية... 
تذك����رت واأن����ا ا�شتم����ع اإلى ه����ذا ال�شيخ اجللي����ل مقولة للداعي����ة �شلمان 
الع����وده : “ل����ن نحقق الرقي واحل�ش����ارة ونح�شل على التق����دم املعريف مامل 
تعمل العق����ول باملنهج العلمي ال�شحيح، ونحررها من الأوهام، وخا�شة تلك 
الأوه����ام التي ّت�شتحوذ عليها با�شم الدين”. ما راأيك �شيدي القاري اأمل يكن 

ذلك متيزا ؟؟

أحمد البحر

ahmed.bahar
@albiladpress.com

مواقف إدارية

م�شاركون يف حماكاة تاريخية ع�شكرية يف مهرجان ال�شمود العظيم على نهر اأوغرا عام 
1480 يف منطقة كالوغا الرو�شية
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