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النخلة” ب�سوق  “خريات 
املزارعني اجلمعة

تنظم املبادرة الوطنية لتنمية القطاع 
وتراث���ي  ثق���ايف  اأول مهرج���ان  الزراع���ي 
بعن���وان “خ���رات النخلة” بالتع���اون مع 
جمموعة بن���ك البحرين للتنمي���ة، و�شوؤون 
الزراعة، يوم���ي 27 و28 يوليو اجلاري يف 
�ش���وق املزارعني بهورة ع���ايل، مب�شاركة 
36 مزارعا بحريني���ا يتناف�شون يف عر�ض 

اأج���ود اأن���واع الرطب ال���ذي تنتجه 
مزارعهم.

الكويت تقدم م�ساعدات عاجلة اإلى العراق
الكوي���ت � كونا: قدم���ت احلكوم���ة الكويتية 
م�شاع���دات عاجلة اإل���ى العراق، يف �ش���وء الظروف 
ال�شعب���ة الت���ي تواجهها مدينة الب����رة وعدد من 
املدن العراقية ب�شبب النق�ض احلاد يف الكهرباء. 

ووجه اأم���ر الكويت، ال�شيخ �شب���اح الأحمد اجلابر 
ال�شباح، بتقدمي امل�شاعدة العاجلة للعراق، الذي 

ي�شهد منذ اأيام موجة احتجاجات م�شتمرة 
14على تردي اخلدمات.
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�شخة: ال�شعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�ض - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�شة - م�ر : جنيهان - الأردن : 200 فل�ض - لبنان 1000 لرة - اململكة املتحدة : جنيه ا�شرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

قرية  15 تخدم  اإ�سكانية  مل�ساريع  مواقع   7
دعم كامل لال�سرتاتيجية الأمريكية جتاه التهديدات الإيرانية... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: وّج���ه رئي����ض ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللك���ي الأمر خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
اللجنة الوزارية للإعم���ار والبنية التحتية بدرا�شة 7 

مواقع مل�شاريع اإ�شكانية تخدم 15 قرية ومنطقة. 
ووّجه �شموه جميع الوزارات واجلهات احلكومية 
اإل���ى رف���ع برنام���ج لتقلي���ل امل�روف���ات وتنمي���ة 

الإيرادات فيه���ا على املدى الق�ش���ر واملتو�شط. 
كم���ا وّجه �شموه اإل���ى اأن تك���ون الأف�شلية للمقاول 
البحرين���ي عند اإر�شاء امل�شاري���ع احلكومية. وتراأ�ض 
�شم���وه، بح�ش���ور ويل العه���د نائب القائ���د الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء �شاحب ال�شمو 
امللك���ي الأمر �شلم���ان بن حم���د اآل خليفة اجلل�شة 

ال���وزراء، بق����ر  الأ�شبوعي���ة ملجل����ض  العتيادي���ة 
الق�شيبي���ة اأم�ض. ورحب املجل����ض مبوقف الرئي�ض 
الولي���ات  وبق���رارات  ترام���ب  دونال���د  الأمرك���ي 
ال�شارم���ة  وا�شرتاتيجيته���ا  الأمركي���ة  املتح���دة 

جت���اه التهدي���دات الإيراني���ة و�شيا�شاتها 
املقو�شة للأمن وال�شتقرار.

• �شمو رئي�ض الوزراء وبح�شور �شمو ويل العهد مرتئ�شا جل�شة جمل�ض الوزراء	

برنامج لتقليل امل�سروفات وتنمية الإيرادات... والأف�سلية للمقاول البحريني مب�ساريع احلكومة
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يف برقية �سكر وتقدير جلاللة امللك

الربملان العربي يوؤكد دعمه لإجراءات البحرين

اإلزام املتقا�سني بجلب مرتجمني خا�سني

املنام���ة - بنا: تلق���ى عاهل الب���لد �شاحب 
اجللل���ة امللك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليفة برقية 
�شكر وتقدي���ر من رئي�ض الربملان العربي م�شعل 
ال�شلم���ي، لدع���م جللة املل���ك، جه���ود الربملان 

العربي، خدمة لق�شايا الأمة العربية.
واأك���د ال�شلم���ي يف برقيت���ه، دع���م الربملان 
العربي وم�شاندت���ه التامة لكل ما تقوم به مملكة 

البحرين من اإجراءات حلفظ اأمنها وا�شتقرارها. 
و�ش���دد على رف����ض الربمل���ان العربي التام 
عل���ى تعقي���ب الربمل���ان الأوروبي عل���ى الأحكام 

الق�شائية يف مملكة البحرين بحق املخربني.
وق���ال اإن الق���رارات ال�شادرة ع���ن الربملان 
الأوروب���ي تتناق����ض م���ع كفال���ة ح���ق ال���دول يف 

اختيار نظامها القانوين وتطبيق العدالة 
اجلنائية ومبداأ ا�شتقلل الق�شاء.

�شدر عن املجل�ض الأعل���ى للق�شاء يف وقت، 
�شاب���ق تعميم، يل���زم املتقا�شني اأم���ام املحاكم 
املدني���ة والعمالية بتوفر مرتج���م خا�ض لهم يف 
ح���ال طلب �شماع �شهود اأجان���ب ممن ل يتحدثون 

اللغ���ة العربي���ة، اأو حت���ى املتقا�ش���ني اأنف�شه���م 
اإذا كان���وا من غر املتحدثني به���ا، على نفقتهم 
اخلا�شة. كما اأ�شدر املجل�ض، تعميما اآخر، ا�شتثنى 
املتقا�ش���ني الأجان���ب اأم���ام املحاك���م العمالي���ة 

م���ن ال����رط، عل���ى اأن تت���م اال�ستعان���ة 
باملرتجمني التابعني لوزارة العدل.
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وا�شنطن - وكالت: ه���دد الرئي�ض الأمركي دونالد ترامب 
يف تغريدة له ع���رب “تويرت”، الرئي�ض الإيراين ح�شن روحاين قائل 
“اإياك اأن تهدد الوليات املتحدة مرة اأخرى واإل �شتواجه عواقب 
مل يواجهه���ا �شوى قلة عرب التاريخ”.واأ�شاف ترامب لروحاين “مل 
نعد دول���ة تتهاون مع كلماتك���م املختلة ب�ش���اأن العنف واملوت. 
احرت�ش���وا!”. واأك���د ترام���ب ع���رب تويرت “ل���ن نقبل ب���اأي تهديد 

للوليات املتحدة جمددا”. 
وج���اء وعيد ترامب بعد يوم من حتذير روحاين له من “اللعب 

بالن���ار”، اإذ قال اإن اأي حرب اأمركية �شد بلده �شتكون 
“اأم كل احلروب”.

ترامب لروحاين: ل تهددنا واإل �سرتى ما مل يره التاريخ

• الرئي�ض الأمركي دونالد ترامب	 14

“بيتك” اأرباح  �سايف  كويتي  دينار  مليون   95.2
الكويت - بيتك: قال رئي�ض جمل�ض الإدارة يف بيت التمويل الكويتي 
“بيتك” حم���د املرزوق اإن “بيتك” حقق �ش���ايف اأرباح للم�شاهمني عن 
الن�ش���ف الأول 2018، قدرها 95.22 مليون دينار كويتي مقارنة مببلغ 
81.64 مليون دينار كويتي يف الفرتة نف�شها من العام ال�شابق وبن�شبة 
منو 16.6 %.  وارتفع اإجمايل اإيرادات التمويل للن�شف الأول من العام 

اجل���اري لي�شل اإل���ى 424.14 مليون دينار كويت���ي بن�شبة منو 
10بلغت 22.2 % مقارنة بنف�ض الفرتة من العام ال�شابق. • حمد املرزوق	

اأرباحا دينار  مليون   62.9 “األبا” حتقق 
ع�شكر - األبا: حققت �رك����ة اأملنيوم البحرين 
“األب����ا” 62.9 مليون دينار �ش����ايف اأرباح بالن�شف 
الأول م����ن الع����ام 2018، بزي����ادة بن�شب����ة 46 % 
عل����ى اأ�شا�����ض �شن����وي، مقارن����ة مبا قيمت����ه 43.3 
ملي����ون دينار يف الن�ش����ف الأول 2017. اأما اإجمايل 

املبيعات/  الإيرادات فبلغ 465.2 مليون 
•9دينار، بزيادة �شنوية بلغت 26 %.  •ال�شيخ دعيج بن �شلمان	 تيم موري	

والكويت” “البحرين  اأرباح  دينار  مليون   34.8
املنام���ة - البحرين والكويت: حقق بنك 
البحري���ن والكوي���ت ربًح���ا �شافًي���ا من�شوًبا 
للملك مقداره 34.8 مليون دينار بالن�شف 
الأول م���ن ال�شن���ة املالي���ة املنته���ي يف 30 
يونيو 2018، مقاب���ل 32.2 مليون دينار يف 

ال�شن���ة ال�شابق���ة، اأي بزيادة ن�شبتها 
.% 8.1• •مراد علي مراد 	 ريا�ض �شاتر	 9

عبا�س اإبراهيم

• جللة امللك	

بدور املالكي

النهائي ال�سلة” اإلى  16“�سباب 

قرقا�ش: العدل الدولية رف�ست املطالب القطرية
اأبوظبي - �شكاي ني���وز عربية: اأكد وزير 
الدول���ة لل�ش���وؤون اخلارجي���ة الإمارات���ي اأنور 
قرقا����ض، اأم����ض الثن���ني، اأن ق�ش���اة حمكمة 
العدل الدولية رف�شوا “املطالب القطرية”، 
وطالبوا باإجراءات كانت الإمارات قد نفذتها 

من قبل.
وق���ال قرقا����ض “ملخ����ض ق���رار حمكمة 
م���ا يع���رف  اأم����ض تن���اول  الدولي���ة  الع���دل 

بالإج���راءات الوقتية ورف�ض الق�شاة 
املطاَلب القطرية املقدمة...”.
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تكلي���ف “االإ�ش���كان” منح املق���اول البحرين���ي االأف�شلية عن���د اإر�شاء امل�شاري���ع احلكومية

در��سة 7 مو�قع لإقامة م�ساريع �إ�سكانية تخدم 15 قرية
برنامج لتقليل امل�رصوفات وتنمية االإيرادات... �شمو رئي�س الوزراء يوّجه:

املنامة - بنا: تراأ�س رئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي االأمري خليف���ة بن �شلم���ان اآل 
خليفة وبح�شور ويل العهد نائب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 
اجلل�شة االعتيادي���ة االأ�شبوعية ملجل�س الوزراء، 
وذل���ك بق�رص الق�شيبي���ة ام�س، واأدل���ى االأمني 
العام ملجل�س الوزراء يا�رص النا�رص عقب اجلل�شة 

بالت�رصيح التايل:
واأك���د رئي�س الوزراء حر����س احلكومة على 
دع���م اجله���ود العاملي���ة يف حتقي���ق التنمي���ة 
امل�شتدام���ة وتبنيها يف خط���ة التنمية الوطنية 
وبرنام���ج عم���ل احلكوم���ة، واأثنى �شم���وه على 
جهود وفد مملكة البحرين الذي عر�س التقرير 
الطوعي للمملكة اأمام املنتدى ال�شيا�شي رفيع 
امل�شتوى املعني بالتنمي���ة امل�شتدامة والتابع 
باالأم���م  واالجتماع���ي  االقت�ش���ادي  للمجل����س 
املتحدة الذي عقد يف نيوي���ورك موؤخًرا، واأحال 
املجل�س اإل���ى اللجن���ة التن�شيقي���ة التو�شيات 
التي ت�شمنها التقري���ر الذي رفعه وفد مملكة 
البحري���ن امل�ش���ارك يف املنتدى اأع���اله برئا�شة 

وزير �شئون جمل�س الوزراء.
بعدها، وّجه �شاح���ب ال�شمو امللكي رئي�س 
ال���وزراء اإل���ى الت�شابق عل���ى الري���ادة العاملية 
يف جمي���ع املج���االت مبا ي���رز الوج���ه املزدهر 
واملتط���ور يف البحري���ن، مرحًبا �شم���وه بالتقدم 
ال���ذي حققت���ه اململكة بح�شوله���ا على املركز 
الرابع عامليًّا يف موؤ�رص البنية التحتية لالت�شاالت 
ال�شادر عن االأمم املتحدة وتقدمها �شبع مراكز 
���ا �شموه  لتح�شد ه���ذا الرتتي���ب املرموق، حاثًّ
عل���ى موا�شلة اجله���ود لتبوء ال�ش���دارة عامليًّا 
يف هذا املجال من خ���الل حتقيق االأهداف التي 
بنيت عليها اخلطة الوطنية الرابعة لالت�شاالت 
لتطوير مملكة البحري���ن وجعلها مركًزا اإقليميًّا 
���ا م�شتقطًب���ا لال�شتثم���ارات يف مي���دان  وعامليًّ
االت�ش���االت وتقني���ة املعلوم���ات، مثنًيا �شموه 
عل���ى اجلهود الت���ي تبذله���ا وزارة املوا�شالت 
واجله���ات  ومنت�شب���ني  وزي���راً  واالت�ش���االت 
االأخ���رى املعني���ة بتنفي���ذ اخلط���ة  املخت�ش���ة 

الوطنية الرابعة لالت�شاالت.
تعزي���ز  يف  احلكوم���ة  جله���ود  وتكري�ًش���ا 
اال�شتق���رار امل���ايل و�شم���ن اإجراءاته���ا ل�شبط 
النفق���ات، فق���د وّج���ه �شاحب ال�شم���و امللكي 
واجله���ات  ال���وزارات  كاف���ة  ال���وزراء  رئي����س 
احلكومي���ة اإلى رفع برنامج لتقليل امل�رصوفات 
وتنمي���ة االإي���رادات فيها على امل���دى الق�شري 
واملتو�ش���ط وعر�ش���ه عل���ى اللجن���ة الوزاري���ة 

لل�شئون املالية و�شبط االإنفاق.
ويف اإط���ار مت�شل فقد وّج���ه �شاحب ال�شمو 
امللكي رئي�س ال���وزراء اإلى اأن تكون االأف�شلية 
امل�شاري���ع  اإر�ش���اء  عن���د  البحرين���ي  للمق���اول 
احلكومية مبا يتفق واالتفاقيات التي حتكمها 
وذلك دعًما واإ�شن���اًدا للقطاع اخلا�س ليمار�س 
دوره احلي���وي يف تعزي���ز االقت�ش���اد الوطن���ي 
وتطوي���ر عجلة التنمية يف الب���الد، وكلف �شموه 

وزارة االأ�شغ���ال و�شئون البلدي���ات والتخطيط 
العمراين ووزارة االإ�شكان باتخاذ ما يلزم لذلك.
ال���وزراء مبوق���ف  بعده���ا، رح���ب جمل����س 
الرئي����س االأمريك���ي دونالد ترام���ب وبقرارات 
الواليات املتح���دة االأمريكي���ة وا�شرتاتيجيتها 
ال�شارمة جتاه التهديدات االإيرانية و�شيا�شاتها 
املقو�ش���ة لالأم���ن واال�شتقرار ب�شب���ب براجمها 
للجماع���ات  ودعمه���ا  وال�شاروخي���ة  النووي���ة 
املت�شددة واملتطرفة يف ال�رصق االأو�شط، معرًبا 
جمل����س الوزراء عن تاأييده ودعمه الكامل لهذه 
اال�شرتاتيجي���ة احلازمة الت���ي �شتحد من خماطر 
االإره���اب باملنطقة وتع���زز االأم���ن واال�شتقرار 

فيها.
بع���د ذل���ك، نظ���ر املجل����س يف املذك���رات 
املدرج���ة عل���ى ج���دول اأعمال���ه واتخ���ذ ب�شاأنها 

القرارات التالية:

اأوالً: وافق جمل�س الوزراء بناًء على تو�شية 
اللجن���ة التن�شيقي���ة برئا�ش���ة �شاح���ب ال�شم���و 

امللك���ي ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء عل���ى تعدي���ل 
تعري���ف “االإره���اب” يف قانون حظ���ر ومكافحة 
غ�ش���ل االأموال ومتويل االإره���اب احلايل ليكون 
اأك���ر اتفاًق���ا وان�شجاًم���ا م���ع تعريف���ات متفق 
���ا وم���ن اأهمها تو�شي���ات جمموعة  عليه���ا دوليًّ
العمل املايل )الفاتف( FATF، وقّرر املجل�س 
املوافق���ة على م����رصوع قانون بتعدي���ل قانون 
حظر ومكافح���ة غ�شل االأم���وال وتو�شية اللجنة 
التن�شيقية باإ�شداره بال�رصعة املمكنة ملا له من 
اأثر اإيجابي على مكان���ة و�شمعة مملكة البحرين 

ا.  ومركزها املايل وامل�رصيف عامليًّ
ووفًقا للتعديل اأعاله يع���ّرف االإرهاب باأنه 
“كل فعل من اأفع���ال العنف اأو التهديد به اأًيا 
كان���ت عواقبه اأو اأغرا�شه، يق���ع تنفيًذا مل�رصوع 
اإجرام���ي ف���ردي اأو جماع���ي ويهدف اإل���ى اإلقاء 
الرع���ب ب���ني النا����س، اأو ترويعه���م باإيذائهم 
اأو تعري����س حياته���م اأو اأعرا�شه���م اأو حريتهم 
اأو اأمنه���م اأو حقوقه���م للخط���ر، اأو اإحلاق ال�رصر 

بالبيئ���ة اأو باأح���د املراف���ق اأو االأم���الك العام���ة 
اأو اخلا�ش���ة اأو احتالله���ا اأو اال�شتي���الء عليه���ا 
اأو تعري����س اأحد امل���وارد الوطني���ة اأو املرافق 
الدولية للخطر، اأو تهديد اال�شتقرار اأو ال�شالمة 
االإقليمية اأو الوحدة ال�شيا�شية اأو �شيادة الدول 

امل�شتقلة”.
ثانًي���ا: وّجه �شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س 
والبني���ة  لالإعم���ار  الوزاري���ة  اللجن���ة  ال���وزراء 
التحتي���ة بدرا�ش���ة 7 مواق���ع الإقام���ة م�شاري���ع 
اإ�شكاني���ة عليها تخدم 15 قري���ة ومنطقة وفق 
الت�شور الذي اأعدته وزارة االإ�شكان ال�شتيعاب 
االحتياجات االإ�شكانية يف تلك القرى واملناطق 
وال���ذي عر�شه على املجل�س وزي���ر االإ�شكان يف 
اإط���ار ا�شتعرا����س جمل�س ال���وزراء لالحتياجات 
االإ�شكاني���ة يف ال���دراز وبن���ي جم���رة وجنو�شان 
احل�ش���م  واأم  والقرّي���ة  وال�شاحلي���ة  و�ش���رتة 
والنوي���درات والنبي���ه �شال���ح وق���اليل والدير 
و�شماهيج وبوري والنعي���م ودار كليب وذلك، 
تنفي���ًذا لتوجيه���ات �شاح���ب ال�شم���و امللكي 

رئي����س الوزراء، باالإ�شاف���ة اإلى درا�شة عدد من 
املواق���ع اجلاري النظر يف تخطيطه���ا حاليًّا من 
قب���ل هيئة التخطيط والتطوير العمراين الإقامة 

مزيد من امل�شاريع االإ�شكانية عليها.
ثالًث���ا: وافق جمل�س ال���وزراء على تاأ�شي�س 
فرع يف مملك���ة البحرين ل�شبكة ري���ادة االأعمال 
غ���ري  دولي���ة  كمنظم���ة  وت�شجيله���ا  العاملي���ة 
ا على ت�شجي���ع االبتكار وريادة  حكومي���ة، حر�شً
االأعم���ال يف مملك���ة البحرين ودعًم���ا لتوجهات 
احلكومة يف تعزيز املبادرات امل�شتدامة لريادة 
االأعم���ال مبا يتما�ش���ى مع اأف�ش���ل املمار�شات 
العاملية وينعك�س اإيجابيًّا على اجلهود املبذولة 

لتلبية احتياجات رواد االأعمال البحرينيني.
رابًع���ا: وافق جمل����س الوزراء عل���ى مذكرة 
تفاه���م بني وزارة االأ�شغال و�ش���وؤون البلديات 
والتخطيط العم���راين مبملك���ة البحرين ووزارة 
الزراع���ة واالأغذي���ة يف اجلمهوري���ة الفرن�شي���ة 
للتع���اون يف جم���ال الزراعة وال���روة ال�شمكية، 
وتهدف املذكرة اإلى توثيق عرى التعاون بني 
البلدي���ن ال�شديقني يف جماالت الزراعة وتربية 
املوا�ش���ي و�شيد االأ�شماك والبح���وث الزراعية 
واالإر�ش���اد الزراع���ي، وذلك يف �ش���وء التو�شية 
املرفوعة له���ذا الغر����س من اللجن���ة الوزارية 
لل�شئون القانونية وعر�شها معايل نائب رئي�س 

جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة املذكورة.
خام�ًش���ا: واف���ق جمل����س ال���وزراء على عقد 
ور�ش���ة عمل �شب���ه اإقليمي���ة لتنمي���ة املهارات 
التقليدي���ة يف اأو�س���اط الن�س���اء بالتع���اون بني 
املنظمة االإ�شالمية للرتبي���ة والعلوم والثقافة 
)االإي�شي�شكو( وهيئ���ة البحرين للثقافة واالآثار 
وجلن���ة البحري���ن الوطني���ة للرتبي���ة والعل���وم 
والثقاف���ة، وفق التو�شية ال���واردة يف املذكرة 
املرفوع���ة له���ذا الغر����س م���ن وزي���ر الرتبية 

والتعليم.
�شاد�ًش���ا: بح���ث جمل�س ال���وزراء اقرتاحني 
االأول  الن���واب  م���ن جمل����س  برغب���ة مقدم���ني 
بخ�شو�س ناٍد ريا�شي وثقايف يف عراد، والثاين 
ب�شاأن احلركة املرورية على اأحد التقاطعات يف 
العا�شم���ة، حيث اتخذ املجل�س القرار املنا�شب 
ب�شاأنهم���ا عل���ى النحو ال���ذي اأو�شت ب���ه اللجنة 
الوزاري���ة لل�ش���وؤون القانوني���ة وعر�شها نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة املذكورة.

• �شمو رئي�س الوزراء مرتئ�شا، بح�شور �شمو ويل العهد، جل�شة جمل�س الوزراء 	

االإ�ش���ادة بجه���ود وف���د البحري���ن يف عر����س التقري���ر الطوع���ي
ترحي���ب باملوقف االأمريكي ال�ش���ارم جتاه التهدي���دات االإيرانية
تعديل تعريف “االإرهاب” ليكون اأكر اتفاقاً مع املفاهيم الدولية
االأعم���ال العاملي���ة البحري���ن ل�شبك���ة ري���ادة  تاأ�شي����س ف���رع يف 
مذك���رة تفاه���م للتعاون مع فرن�ش���ا يف الزراعة وال���روة ال�شمكية
ور�ش���ة عم���ل �شبه اإقليمي���ة لتنمية امله���ارات التقليدي���ة للن�شاء
ن���اٍد ريا�ش���ي وثق���ايف يف ع���راد بح���ث مق���رتح نياب���ي الإن�ش���اء 

• يا�رص النا�رص	
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م�ستمرون يف تبني �سيا�سات تعزز التعامل مع التحديات

لذوي االحتياجات مدينة 2030 حتت�سن برنامج “�سمو” 

البحرين بقيادة جاللة امللك ما�سية يف التطور... �سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد:

يهدف اإلى االهتمام بذوي االحتياجات اخلا�سة

املنام���ة - بنا: ا�ستقبل رئي����س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللكي االأم���ر خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة 
ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي االأمر �سلمان 

بن حمد اآل خليفة بق�رص الق�سيبية.
ويف اللق���اء، اأكد �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء و�ساحب ال�سم���و امللك���ي ويل العهد نائب 
القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س الوزراء اأن 

مملك���ة البحرين بقيادة عاه���ل البالد �ساحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليف���ة ما�سية يف طريق 

االإجناز والتنمية والتطور.
واأك���د �سموهم���ا ا�ستم���رار احلكوم���ة يف تبن���ي 
ال�سيا�سات والربامج التي تعزز قدرتها على التعامل 
مع التحديات ملوا�سلة م�سرة التنمية ال�ساملة التي 

ت�سهدها اململكة يف ظل عهد جاللته الزاهر.
وا�ستعر����س �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س 

ال���وزراء و�ساحب ال�سم���و امللك���ي ويل العهد نائب 
جمل����س  لرئي����س  االأول  النائ���ب  االأعل���ى  القائ���د 
ال���وزراء خ���الل اللق���اء املنج���زات الت���ي حتققت يف 
مملك���ة البحري���ن عل���ى خمتل���ف ال�سع���د ال�سيا�سية 

واالقت�سادية واالجتماعية.
ون���وه �سموهم���ا يف هذا ال�سدد مب���ا اأ�سهمت به 
امل�سرة الدميقراطية من دعم للمكت�سبات الوطنية 

وتعزيز ملكانة البحرين اإقليمياً ودوليا.

املنام��������ة - وزارة �س���������وؤون ال�سب���اب 
والريا�س���ة: توا�سل مدين���ة ال�سباب 2030 
بن�سخته���ا التا�سع���ة وللع���ام الثال���ث عل���ى 
الت���وايل برنام���ج )�سم���و( اخلا����س ب���ذوي 
االحتياج���ات اخلا�س���ة، ال���ذي يه���دف اإل���ى 

االهتم���ام بفئ���ة ذوي االحتياج���ات اخلا�سة 
من فئ���ة امل�سابني مبتالزم���ة داون وتنمية 
مهاراته���م واإبداعاتهم يف �ست���ى املجاالت.
واأ�س���اد وزير �س���وؤون ال�سب���اب والريا�سة ه�سام 
اجل���ودر باهتم���ام ممث���ل جالل���ة املل���ك لالأعمال 

اخلرية و�س���وؤون ال�سباب رئي�س املجل�س االأعلى 
لل�سب���اب والريا�س���ة رئي����س اللجن���ة االأوملبي���ة 
البحريني���ة �سمو ال�سيخ نا�رص ب���ن حمد اآل خليفة 
بفئ���ة ذوي االحتياج���ات اخلا�سة، ودع���م �سموه 

امل�ستمر للمبادرات املوجهة لهذه الفئة.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال �سمو ويل العهد 	

جاللة امللك يتلقى برقية تهنئة من وزير املوا�سالت
املنام���ة - بن���ا: تلقى عاه���ل البالد 
�ساح���ب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى 
وزي���ر  م���ن  تهنئ���ة  برقي���ة  خليف���ة  اآل 
املوا�س���الت واالت�س���االت  كم���ال اأحمد 
مبنا�سب���ة ح�سول البحري���ن على املركز 
الراب���ع عاملي���ا يف موؤ�رص البني���ة التحتية 
لالت�س���االت ال�سادر ع���ن )TII( التابع 
االلكرتوني���ة  احلكوم���ة  تنمي���ة  ملوؤ����رص 

)EGDI(، هذا ن�سها:
�سيدي �ساحب اجلالل���ة امللك حمد 
ب���ن عي�سى اآل خليف���ة حفظكم اهلل ورعا 

كم
ملك مملكة البحرين املفدى

ال�سالم عليكم و  ر حمة اهلل وبركاته،،
يطي���ب يل جاللتك���م اأن اأ�س���ع بني 
يديكم الكرميت���ني اإجنازا جديدا ي�سجل 
با�سم مملك���ة البحرين الغالية، يف جمال 
مقامك���م  اإل���ى  اأرف���ع  واأن  االت�س���االت 
والتربي���كات  الته���اين  اأبل���غ  ال�سام���ي 
مبنا�سب���ة ح�سول مملك���ة البحرين على 
املرك���ز الراب���ع عاملي���ا يف موؤ����رص البنية 
 )TII( التحتي���ة لالت�ساالت ال�سادر عن
التابع ملوؤ�رص تنمية احلكومة االإلكرتونية 
)EGDI( ح�س���ب تقرير االأمم املتحدة، 
حي���ث اإن اململكة تقدم���ت �سبعة مراكز 
بع���د اأن كانت يف املرتب���ة احلادية ع�رصة 

عام 2016.
اإن م���ا نحظى به �سي���دي من لدنكم 
من ثق���ة غالي���ة وتقدي���ر جله���ود اأبناء 
�سعبك���م ال���ويف، وروؤيتك���م مل�ستقب���ل 
اململك���ة الت���ي تتخط���ى ح���دود التميز 
لت�سل اإل���ى املناف�س���ة العاملية جعلت 
من قطاع االت�س���االت يف مملكتنا وجهة 
للكثر م���ن ال�رصكات الك���ربى من خالل 
�س���وق االت�س���االت املفت���وح لل�رصكات 
ومقدم���ي ومزودي اخلدمات، التي بداأنا  

نوؤت���ى ثمارها وبقوة من خالل االإجنازات 

املتوالي���ة التي يح�س���ل عليها القطاع، 
وهذا نتاج لتوجيهات جاللتكم ال�سديدة 
وب�سرتكم يف روؤي���ة امل�ستقبل امل�رصق 
ململك���ة البحري���ن مب���ا يحق���ق النه�سة 

ال�ساملة واال�ستقرار.
�سيدي،،

ال ي�سعن���ي ختاما �س���وى الدعاء لكم 
اهلل  ي�سب���غ  واأن  وال�س���داد  بالتوفي���ق 
على جاللتك���م ثوب ال�سح���ة والعافية، 
ونعدك���م بب���ذل كل جهد ممك���ن لتبقى 
دائم���ا مملكتنا الغالي���ة يف رفعة وتقدم 

وازدهار.
و�سن���دا  قائ���دا  لن���ا  اهلل  اأدام���ك   

وللبحرين عزا،،،
وتف�سل���وا جاللتك���م بقب���ول فائق 

التحية واالحرتام،،،

 كمال بن اأحمد حممد
وزير املوا�سالت واالت�ساالت

مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسالمي

تقدم بطلبك اآلن
* تطبق الشروط واألحكام.

• نسب أرباح تنافسية
• توزيع شهري لألرباح

• فترات استثمار مرنة

 ضاعف استثماراتك
مع حسابات الوكالة

نسبة األرباح
50 ألف )دينار بحريني( أو أكثرأقل من 50 ألف )دينار بحريني(فترات االستثمار

1.50%1.40%1 شهر

1.70%1.60%3 أشهر

2.00%1.90%6 أشهر

2.20%2.10%9 أشهر

2.60%2.40%1 سنة

3.30%3.10%2 سنة

3.50%3.30%3 سنوات

4.00%3.80%5 سنوات

للمزيد من المعلومات
اتصل 7777 7777

• جاللة امللك	
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على الأحكام الق�ضائية يف البحرين مرفو�ض تعقيب “الأوروبي” 

خالد بن حمد: البحرين والإمارات وطن وج�ضد واحد

يف برقية �شكر وتقدير جلاللة امللك... رئي�س الربملان العربي:

ا ملواجهة التحديات العالقات ت�شكل منوذًجا ح�شاريًّ

املنامة - بن���ا: تلقى عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�شى اآل خليف���ة برقية �شكر وتقدير 
من رئي����س الربملان العرب���ي م�شع���ل ال�شلمي، لدعم 
جالل���ة امللك، جهود الربملان العرب���ي، خدمة لق�شايا 
الأمة العربية. واأكد ال�شلمي يف برقيته، دعم الربملان 
العرب���ي وم�شاندت���ه التام���ة ل���كل ما تقوم ب���ه مملكة 

البحرين من اإجراءات حلفظ اأمنها وا�شتقرارها. 
وقال اإن الربملان العربي اأقر بالأجماع يف جل�شته 
التي عق���دت بالقاهرة بتاريخ 4 يولي���و 2018 قرارا 
هاما بالتن�شيق مع اأع�شاء الربملان العربي من جمل�شي 
ال�ش���ورى والنواب يف البحرين، ب�شاأن ت�شدي الربملان 
العرب���ي والرد عل���ى التقاري���ر والبين���ات والقرارات 
امل�شي�شة التي �شدرت من بع�س املنظمات الإقليمية 
وخا�ش���ة ما �شدر موؤخرا عن الربمل���ان الأوروبي ب�شاأن 

حالة حقوق الن�شان يف مملكة البحرين.
و�شدد عل���ى رف�س الربملان العرب���ي التام على 
تعقي���ب الربمل���ان الأوروبي على الأح���كام الق�شائية 
يف مملكة البحرين بح���ق املخربني، وقال اإن القرارات 
ال�ش���ادرة عن الربملان الأوروب���ي تتناق�س مع مبادئ 
ومقا�ش���د �شيا�شة اجلوار الأوروبي���ة وتتنافى مع مبداأ 

احرتام �شيادة القانون وعدم جواز التدخل يف ال�شوؤون 
الداخلي���ة، وكفال���ة ح���ق ال���دول يف اختي���ار نظامه���ا 
القان���وين وتطبي���ق العدالة اجلنائية ومب���داأ ا�شتقالل 
الق�ش���اء. واأكد رف�س الربملان العربي اأ�شلوب تعامل 
الربملان الأوروبي مع ملفات ذات ح�شا�شية تتعار�س 
مع مب���داأ اللت���زام ال���دويل مبن���ع ومكافح���ة اجلرمية 
ومت����س اأمن وا�شتقرار الدول العربية من خالل اعتماد 

الربمل���ان الأوروبي على معلوم���ات م�شللة ومغلوطة 
دون الرج���وع اإلى املوؤ�ش�شات الد�شتورية والتنفيذية 
والت�رشيعية يف الدول العربية. ودعا ال�شلمي اإلى احلوار 
بني الربملان العربي والربملان الأوروبي حول ق�شايا 
حق���وق الإن�ش���ان يف ال���دول العربي���ة، م�ش���را الى انه 
�شيخاطب نظره الأوروب���ي، لتبليغه رف�س الربملان 
العربي لهذه القرارات والبيانات والتقارير املغلوطة 
ومطالب���ة الربملان الأوروب���ي اللتزام مبب���داأ ال�رشاكة 
الت���ي جتمع بني ال���دول العربي���ة وال���دول الأوروبية 

حفاظا على امل�شالح امل�شرتكة بني اجلانبني.
كم���ا دعا الربملان الأوروبي اإل���ى مراجعة مواقفه 
ب�ش���اأن حال���ة حق���وق الإن�ش���ان يف الع���امل العرب���ي من 
خالل مزيد م���ن الإجراءات واخلط���وات وعدم العتماد 
عل���ى معلوم���ات م�شللة م���ن جهات مغر�ش���ة، يف ظل 
التطورات التي ت�شهدها الدول العربية خا�شة مملكة 
البحري���ن وجهودها الكبرة يف حفظ الأمن وال�شلم من 
خالل حربه���ا �شد التنظيم���ات وامللي�شيات الإرهابية 
املدعوم���ة من النظام الإيراين به���دف اإثارة الفو�شى 
وزعزعة الأمن و�رشب ال�شالم الجتماعي وال�شتقرار يف 

مملكة البحرين واملنطقة العربية.

الرفاع - املكتب العالمي ل�شمو ال�شيخ خالد بن 
حم���د بن عي�شى اآل خليفة: اأك���د النائب الأول لرئي�س 
املجل����س الأعلى لل�شب���اب والريا�ش���ة رئي�س الحتاد 
البحريني لألع���اب القوى �شمو ال�شي���خ خالد بن حمد 
اآل خليف���ة، اأن العالقة التي جتمع بني مملكة البحرين 
ودول���ة الإمارات العربية املتح���دة، قد ا�شتطاعت اأن 
ا ي�شمو بروح الأخوة وامل�شر  ت�شكل منوذًج���ا ح�شاريًّ
امل�شرتك يف مواجهة جميع التحديات، بهدف تر�شيخ 
العالق���ات التاريخية التي تربطهما والتعاون الوثيق 
ال���ذي ي�ش���كل اإح���دى الدعائ���م الأ�شا�شي���ة يف �شبيل 

حتقيق الرخاء والزدهاروالرفعة يف البلدين.
ج���اء ذل���ك، ل���دى ا�شتقب���ال �شم���وه يف مكت���ب 
�شم���وه بق�رش ال���وادي، �شفر دولة الإم���ارات العربية 
املتح���دة  ل���دى مملكة البحري���ن ال�شي���خ �شلطان بن 
حمدان بن زاي���د اآل نهيان مبنا�شبة توليه مهام عمله 

الدبلوما�شي اجلديد يف اململكة.
وهناأ �شموه �شفر دولة الإمارات مبنا�شبة تعيينه 
يف من�شب���ه اجلدي���د، متمنيًّا �شموه ل���ه دوام التوفيق 
والتمي���ز يف اأداء عمله، على ال�شكل الذي يدعم ويعزز 
العالق���ات التاريخية التي جتم���ع البلدين وال�شعبني 
ال�شقيقني، وما ت�شهده من تعاون كبر ي�شهم مبزيد 

من التطور والتقدم على كافة الأ�شعدة. 
وق���ال �شم���وه: “نع���رب ع���ن اعتزازن���ا الكب���ر 
بالعالق���ات الأخوي���ة الوطي���دة الت���ي ترب���ط مملك���ة 
البحرين ودولة الإم���ارات العربية املتحدة ال�شقيقة، 
التي عززت من توحيد امل�شارات والروؤى التي دعمت 
الرتاب���ط والتالح���م ب���ني البلدي���ن ون�شي���د باملكانة 
الرفيع���ة التي و�شلت اإليها الإم���ارات ال�شقيقة على 
امل�شتوي���ات كاف���ة، يف ظل القي���ادة الزاهرة لرئي�س 
دولة الإمارات العربية املتحدة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
خليف���ة بن زايد اآل نهي���ان، واجلهود املتميزة لنائب 

رئي�س دولة الإمارات رئي�س الوزراء حاكم دبي �شاحب 
ال�شم���و ال�شيخ حممد بن را�ش���د اآل مكتوم، وويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان. 
من جانب���ه، اأعرب �شفر دولة الإم���ارات العربية 
املتح���دة ال�شقيقة لدى مملك���ة البحرين عن �شعادته 
باللق���اء الأخ���وي الذي جمع���ه ب�شمو ال�شي���خ خالد بن 
حم���د اآل خليفة، موؤك���ًدا اأنه حري�س متاًم���ا على بذل 
اجلهود الرامية لتطوير وتنمي���ة العالقات البحرينية 

الإماراتية.

• م�شعل ال�شلمي	

• �شمو ال�شيخ خالد بن حمد م�شتقبال ال�شفر الإماراتي	

جامعة البحرين تطرح “الأمن الإلكرتوين” و “ت�ضميم املواقع”
ال�شخ���ر – جامع���ة البحري���ن: اأعلن 
رئي����س جامع���ة البحرين ريا����س حمزة، 
اأن اجلامع���ة تقوم بتطوي���ر برامج كلية 
التعلي���م التطبيق���ي وتعزي���ز عالقته���ا 
ب�ش���وق العم���ل ومتطلبات���ه، مب���ا يعزز 

املهارات الوظيفية لدى خريجيها.
وترك���ز الربامج اجلدي���دة املطوَّرة 
ب�ش���كل رئي�س عل���ى تطوي���ر املهارات 
الطلب���ة،  ل���دى  واملهني���ة  التطبيقي���ة 
و�شقلهم باخلربات العملية، وتاأهيلهم 
نحو الإب���داع والبت���كار، مو�شًحا رئي�س 
اجلامع���ة، اأن طرح هذه الربام���ج �شيبداأ 
اعتب���اًرا م���ن الف�ش���ل الأول م���ن العام 
 ،2019  -  2018 املقب���ل  الدرا�ش���ي 
حيث �شت�شم���ل هذه الربام���ج: عمليات 
الأمن الإلكرتوين، والو�شائط املتعددة، 
وت�شمي���م مواق���ع الإنرتن���ت، وبرنام���ج 

ال�شبكات املطور. 
م���ن جهت���ه، ق���ال مدي���ر الربام���ج 
التعلي���م  بكلي���ة  والتقني���ة  الإداري���ة 
التطبيقي اأحمد بوعنق، اإن حزمة الربامج 

التعلي���م  بكلي���ة  واملط���ّورة  اجلدي���دة 
التطبيق���ي �شُت�شاه���م باإث���راء ما تقدمه 
الكلي���ة لطلبته���ا م���ن تعلي���م تطبيقي 
يوؤهلهم لالندماج ب�شوق العمل، اإ�شافة 
اإل���ى اأن تطوي���ر الربامج الت���ي تقدمها 
الكلية �شاهم يف رفع جهوزيتها ورفدها 
مبراف���ق وخمت���ربات جدي���دة متط���ورة 
اإ�شافية، ف�شاًل عن تنفيذ خطة للتطوير 

الأكادميي ملنت�شبي الكلية.

• ريا�س حمزة	

�ضلمان بن عبداهلل يت�ضلم ن�ضخة من “اإمارات اخلري”

املنامة - جهاز امل�شاحة والت�شجيل العقاري: ا�شتقبل رئي�س جهاز امل�شاحة والت�شجيل 
العقاري ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل بن حمد اآل خليفة مبكتبه مببنى اجلهاز الباحث ح�شني 

اإ�شماعيل الذي اأهداه ن�شخة كتابه “اإمارات اخلر... �شنوات من البناء والنماء”. 
و�شك���ر ال�شيخ �شلمان بن عبداهلل اآل خليفة الباحث ح�شني اإ�شماعيل على هذا الإهداء 
املتمي���ز، مثنًي���ا على ما بذله الكات���ب يف هذا العمل، معرًبا عن اإعجاب���ه مبا جاء يف الكتاب 
م���ن جهد توثيقي ي�شكر عليه الذي اأ�شدره مبنا�شبة “عام زايد 2018” الذي يوؤرخ مرحلة 
تاأ�شي����س دولة الإمارات العربية املتحدة على يد املغفور له باإذن اهلل تعالى ال�شيخ زايد 
بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه وما مت حتقيقه من اإجنازات وم�شاريع كبرة يف دولة 
الإم���ارات خالل فرتة حكمه رحم���ه اهلل.  ومتنى رئي�س جهاز امل�شاح���ة والت�شجيل العقاري 

للباحث مزيًدا من التوفيق والنجاح. 
ومن جانبه، تقدم اإ�شماعيل بخال�س ال�شكر والتقدير لرئي�س جهاز امل�شاحة والت�شجيل 
العق���اري، على حف���اوة ال�شتقبال، وملا لقاه من دعم وم�شان���دة وت�شجيع على ال�شتمرار 

وتقدمي املزيد.

ا وناد نهاري للمركز ت�ضغيل “جدحف�ض الجتماعي” جزئيًّ

مدين���ة عي�ش���ى - وزارة العمل والتنمي���ة الجتماعية: تفّقد وزي���ر العمل والتنمية 
الجتماعي���ة، جمي���ل حمي���دان مرك���ز جدحف����س الجتماعي وم����رشوع اإن�شاء ن���اد نهاري 
للم�شن���ني يف املركز، بح�شور ع�شو جمل�س النواب علي العطي�س، وعدد من الفعاليات 
املجتمعي���ة، وممثلني عن املنظمات الأهلية باملنطقة، وذلك لالطالع على �شر تنفيذ 
خطة عمل الإن�شاءات اجلارية، مبا ي�شم���ن ان�شيابية اإجراءات تقدمي اخلدمات التنموية 

املتنوعة لأهايل منطقة جدحف�س والقرى املجاورة لها.
وخ���الل الزي���ارة، اأعلن حميدان، ع���ن ا�شتئناف عم���ل مركز جد حف����س الجتماعي 
ب�ش���ورة جزئي���ة ل�شتقب���ال املواطنني م���ن اأهايل املنطق���ة، لتقدمي خدم���ات املركز 
فيم���ا يتعلق بطلبات امل�شاع���دات الجتماعية املختلفة )�شم���ان اجتماعي، دعم مايل، 
خم�ش�س اإعاق���ة، تعوي�س نقدي لرفع الدعم عن اللحوم، طلبت الأجهزة التعوي�شية(، 
وذلك يف خطوة ته���دف اإلى تلبية احتياجات اأهايل املنطقة، والتي�شر عليهم يف طلب 
خدمات وزارة العم���ل والتنمية الجتماعية. واأكد حمي���دان اأن الفتتاح الكامل للمركز، 
من املزمع اأن يتم يف فرباير من العام 2019، وذلك بعد النتهاء من الإن�شاءات اجلارية 
���ا للنادي النهاري لكبار ال�شن، التي ا�شتدعت اإغالق املركز خالل الفرتة ال�شابقة،  حاليًّ
ال���ذي مت ا�شتئن���اف العمل فيه بتقدمي اخلدمات يف جم���الت الرعاية وتنمية املجتمع، 
مب���ا يف ذلك تنفيذ برامج التوعي���ة والتنمية الأ�رشية لالأطفال وامل�شنني، بالإ�شافة اإلى 
اإعداد وتقدمي املحا�رشات وال���دورات التدريبية للفئات العمرية املختلفة التي تقوم 
باإعدادها والإ�رشاف عليها خمتلف الإدارات التابعة للوزارة تعزيًزا لل�رشاكة املجتمعية. 

ويبلغ عدد امل�شتفيدين من م�شاعدة ال�شمان الجتماعي يف منطقة جد حف�س يبلغ 
260 مواطًن���ا ومواطنة، اأما امل�شتفيدون من خم�ش�س الإعاقة فيبلغ عددهم 252 من 
ذوي الإعاقة يف املنطقة، يف حني اأن عدد امل�شتفيدين من الدعم املايل )عالوة الغالء( 

يبلغ 1973 مواطًنا ومواطنة.

البحرين واأمريكا يف �ضف واحد ملواجهة اخلطر الإيراين
مرحبا باخلطوات الكبرة للوليات املتحدة حيال طهران... وزير اخلارجية:

املنام���ة - وزارة اخلارجي���ة: اجتم���ع وزي���ر 
اخلارجي���ة ال�شيخ خال���د بن اأحمد ب���ن حممد اآل 
خليفة يف وا�شنطن مع م�شت�شار رئي�س الوليات 
املتح���دة الأمركي���ة دونال���د ترام���ب، جاري���د 
كو�شن���ر، بح�ش���ور م�شاعد الرئي����س الأمركي 
واملمثل اخلا�س للمفاو�شات الدولية جي�شون 
جرينب���الت.ويف الجتم���اع، مت ا�شتعرا����س امل�ش���ار 
املتمي���ز للعالق���ات التاريخية الوثيق���ة بني مملكة 
البحري���ن والولي���ات املتح���دة و�شب���ل تعزيزها مبا 
يدع���م م�شالح البلدين وال�شعب���ني ال�شديقني، كما 
مت الت�ش���اور ب�ش���اأن امل�شتج���دات والتط���ورات التي 
ت�شهده���ا منطقة ال�رشق الأو�شط وع���دد من الق�شايا 
ذات الهتم���ام امل�ش���رتك وفر�س اإر�ش���اء ال�شالم يف 

املنطقة والعامل.
واأكد وزير اخلارجي���ة اأن مملكة البحرين بقيادة 
عاهل البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
خليف���ة، تويل اأهمية كبرة لتعزي���ز عالقات التعاون 
امل�ش���رتك م���ع الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة على 
امل�شتوي���ات كاف���ة وفق اأ�ش����س ثابتة م���ن الحرتام 

والثقة املتبادلة وامل�شالح امل�شرتكة.
واأعرب ال�شيخ خالد بن اأحمد بن حممد اآل خليفة 
ع���ن تقدي���ره للت���زام الولي���ات املتح���دة بتحقيق 

الأم���ن وال�شالم يف ال����رشق الأو�شط، م�ش���دًدا على اأن 
دور الولي���ات املتح���دة يظ���ل حمورًي���ا يف التعام���ل 
مع خمتل���ف التحديات الإقليمي���ة والدولية و�شمانة 

رئي�شية للتو�شل اإلى ال�شالم ال�شامل يف املنطقة.
اتخذته���ا  الت���ي  الكب���رة  باخلط���وات  واأ�ش���اد 
الولي���ات املتحدة يف مواجه���ة �شيا�شات اإيران التي 
ت�شتهدف زعزعة الأمن وتقوي�س ال�شتقرار من خالل 
التدخ���ل يف ال�شوؤون الداخلية ل���دول املنطقة ودعم 
امليلي�شي���ات الإرهابية بامل���ال وال�شالح والتدريب، 
موؤك���ًدا اأن مملك���ة البحري���ن تقف يف �ش���ف واحد مع 
الولي���ات املتح���دة الأمركي���ة يف مواجه���ة اخلط���ر 

الإيراين والت�شدي له.
م���ن جانبه، اأك���د جاري���د كو�شن���ر اأن الوليات 
املتحدة الأمركية تعطي اأهمية كبرة لتحقيق الأمن 
يف املنطق���ة ومن خ���الل العمل امل�ش���رتك مع دولها 

احلري�شة على ال�شالم.
كم���ا اجتم���ع وزي���ر اخلارجي���ة، يف وا�شنط���ن مع 
م�شت�شار الأمن القومي الأمركي جون بولتون، اإذ مت 
بحث العالقات الثنائي���ة التاريخية واأهمية تعزيزها، 
كم���ا مت التط���رق اإلى اأه���م الق�شاي���ا والتطورات يف 
املنطق���ة والع���امل، وتب���ادل الآراء ووجه���ات النظ���ر 

حيالها.

 واأع���رب وزير اخلارجية عن اعت���زاز البحرين مبا 
يجمعه���ا من عالق���ات متميزة وحتال���ف ا�شرتاتيجي 
مع الوليات املتح���دة يف �شتى املجالت، م�شيًدا مبا 
ي�شهده التع���اون الأمن���ي والع�شكري ب���ني البلدين 
ال�شديق���ني من تطور كبر ي�شتند اإلى تاريخ طويل 
ومنظومة متكاملة من العالقات الأمنية والع�شكرية، 
ويدعمه الأه���داف امل�شرتكة وامل�شاعي الهادفة اإلى 

اإر�شاء دعائم الأمن وال�شتقرار.
ونوه بتنام���ي التعاون القت�ش���ادي والعالقات 
التجاري���ة التي تعد م���ن الركائ���ز الأ�شا�شية لل�رشاكة 
ال�شرتاتيجي���ة بني البلدين خ�شو�شا منذ بدء تنفيذ 
اتفاقي���ة التجارة احلرة يف الع���ام 2006، وبف�شل ما 

يت�شم به القت�شاد البحريني من تطور وتنوع.
 واأع���رب ع���ن تقديره ل���دور الولي���ات املتحدة 
الكب���ر لو�شع اأ�ش����س را�شخة لالأم���ن وال�شتقرار يف 
منطقة ال�رشق الأو�شط والت�ش���دي لالإرهاب مبختلف 
اأ�شكال���ه والق�شاء على اأ�شب���اب التوتر وال�رشاع ومن 
اأخطرها �شيا�شات اإيران ودعمها املتوا�شل لالإرهاب، 
م�شدًدا على التزام مملكة البحرين التاريخي والثابت 
م���ع الوليات املتح���دة الأمركية ل�ش���د ال�شيا�شات 
الإيراني���ة وخمتلف التهدي���دات امل�شرتكة والق�شاء 

على الإرهاب خللق بيئة اأكرث اأماًنا للجميع.

• •وزير اخلارجية	 •م�شت�شار الرئي�س الأمركي	 م�شت�شار الأمن القومي الأمركي	
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القائمة املرحلية املوحدة للدخل ال�شامل لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف 30 يونيو 2018 )مراجعة(
لل�شتة اأ�شهر املنتهيةللثالثة اأ�شهر املنتهية

 30 يونيو 2018
األف دينار بحريني

 30 يونيو 2017

األف دينار بحريني

 30 يونيو 2018
األف دينار بحريني

 30 يونيو 2017

األف دينار بحريني

243.985179.316465.244369.731اإيرادات من عقود مربمة مع عمالء

)310.641()390.909()156.577()209.610(تكلفة املبيعات

34.37522.73974.33559.090اإجمايل الربح

5.7515.1186.484)201(دخل اآخر

7.1723264.516412مك�شب من حتويل عمالت اأجنبية

)6.709()9.827()2.482()5.022(م�شروفات البيع والتوزيع

)13.052()14.736()6.565()7.817(م�شروفات عمومية واإدارية

تكاليف التمويل
)347()637()643()1.214(

 تغريات يف القيمة العادلة لالأدوات

)1.215(4.845)944(965املالية امل�شتقة

29.12518.18863.60843.796الربح للفرتة قبل ال�شريبة

)541()642()534()25(ال�شريبة

 الربح وجمموع الدخل
29.10017.65462.96643.255ال�شامل للفرتة

الن�شيب الأ�شا�شي واملخف�ض لل�شهم يف 

124431 21الأرباح )بالفل�ض(

�شركة اأملنيوم البحرين �ش.م.ب.
القوائم املالية املرحلية املوحدة

لفرتة ال�شتة اأ�شهر املنتهية يف 30 يونيو 2018

 albasmelter.com

القائمة املرحلية املوحدة للمركز املايل  يف 30 يونيو 2018
30 يونيو  2018

مراجعة
األف دينار بحريني

  31 دي�سمرب 2017

مدققة 

األف  دينار بحريني

املوجودات
موجودات غري متداولة

1.504.6461.242.073عقارات واآلت ومعدات

4.0324.128موجودات اأخرى

-3.503اأدوات مالية م�شتقة

1919موجود �شريبي موؤجل

1.512.2001.246.220

موجودات متداولة
235.182198.577املخزون

158.730163.924ذمم جتارية مدينة وذمم اأخرى

-840اأدوات مالية م�شتقة

45.09977.459اأر�شدة لدى بنوك ونقد

439.851439.960

1.952.0511.686.180جمموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات
حقوق امللكية 

142.000142.000راأ�ض املال

)2.690()2.346(اأ�شهم خزانة

71.00071.000احتياطي قانوين

249249احتياطي راأ�ض املال

868.207805.029اأرباح مبقاة

36.806-اأرباح اأ�شهم مو�شى بتوزيعها

1.079.1101.052.394جمموع حقوق امللكية

مطلوبات غري متداولة
620.259453.611اإقرتا�شات

1.4021.564مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

412-اأدوات مالية م�شتقة

621.661455.587

مطلوبات متداولة
22.050-اإقرتا�شات

251.141156.058ذمم جتارية دائنة وذمم اأخرى

13991اأدوات مالية م�شتقة

251.280178.199

872.941633.786جمموع املطلوبات

1.952.0511.686.180جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

القائمة املرحلية املوحدة للتدفقات النقدية لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف 30 يونيو 2018 )مراجعة( 
30 يونيو 2018

األف دينار بحريني
30 يونيو 2017

األف  دينار بحريني

الأن�شطة الت�شغيلية

63.60843.796الربح للفرتة قبل ال�شريبة

تعديالت للبنود التالية:

32.30533.345ا�شتهالك 

9696اإطفاء موجودات اأخرى

731732خم�ش�ض مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

)159(54خم�ش�ض )ا�شرتجاع خم�ش�ض( خمزون بطيء احلركة

)160(1خم�ش�ض )ا�شرتجاع خم�ش�ض( اإ�شمحالل الذمم التجارية املدينة - �شايف

877743خ�شارة من اإ�شتبعاد عقارات واآلت ومعدات

1.215)4.845(تغريات يف القيمة العادلة لالأدوات املالية امل�شتقة

)186()177(دخل الفوائد

515)5.935()مك�شب( خ�شارة �شرف عمالت اأجنبية على اإعادة تقييم القرتا�شات

5021.447فائدة على الإقرتا�شات

87.21781.384الربح الت�شغيلي قبل التغريات يف راأ�ض املال العامل

تغريات يف راأ�ض املال العامل:

)34.707()36.659(املخزون

)57.352(5.193ذمم جتارية مدينة وذمم اأخرى

97.67533.251ذمم جتارية دائنة وذمم اأخرى

153.42622.576النقد من العمليات

)620()893(مكافاآت نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

)541()642(�شريبة مدفوعة

151.89121.415�شايف التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية

الأن�شطة ال�شتثمارية

)144.375()295.825(�شراء عقارات واآلت ومعدات 

7143متح�شالت من اإ�شتبعاد عقارات واآلت ومعدات 

177186دخل فوائد م�شتلمة 

)144.146()295.577(�شايف التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف الأن�شطة ال�شتثمارية

الأن�شطة التمويلية

172.566206.800اإقرتا�شات م�شتلمة

)73.757()22.033(اإقرتا�شات م�شددة

)1.541()2.957(فائدة على القرتا�شات املدفوعة

)29.658()36.720(اأرباح اأ�شهم مدفوعة

)2.040()2.662(�شراء اأ�شهم خزانة

3.1324.749متح�شالت من اإعادة بيع اأ�شهم خزانة

111.326104.553�شايف التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية

)18.178()32.360(النق�ش يف النقد وما يف حكمه

77.45966.413النقد وما يف حكمه يف 1 يناير 

45.09948.235النقد وما يف حكمه يف 30 يونيو

القائمة املرحلية املوحدة للتغريات يف حقوق امللكية لل�شتة اأ�شهر املنتهية يف 30 يونيو 2018 )مراجعة( 

راأ�ض املال

األف  دينار بحريني 

اأ�شهم  خزانة

األف  دينار بحريني

احتياطي قانوين

األف دينار بحريني  

احتياطي راأ�ض املال

األف  دينار بحريني

اأرباح  مبقاة

األف  دينار بحريني 

 اأرباح اأ�شهم مو�شى بتوزيعها

األف  دينار بحريني

 املجموع

األف  دينار بحريني

71.000249805.02936.8061.052.394)2.690(142.000الر�شيد يف 1 يناير 2018

62.966-62.966----جمموع الدخل ال�شامل للفرتة 

344----344-�شايف التغري يف اأ�شهم خزانة 

126-126----مك�شب من اإعادة بيع اأ�شهم خزانة 

)36.720()36.720(-----اأرباح اأ�شهم نهائية ل�شنة 2017 مت اعتمادها ودفعها

-)86(86----ا�شرتجاع فائ�ض اأرباح الأ�شهم النهائية ل�شنة 2017

1.079.110-71.000249868.207)2.346(142.000الر�شيد يف 30 يونيو 2018

988.097-71.000249779.813)4.965(142.000الر�شيد يف 1 يناير 2017

43.255-43.255----جمموع الدخل ال�شامل للفرتة

3.685----3.685-�شايف التغري يف اأ�شهم خزانة 

)976(-)976(----خ�شارة من اإعادة بيع اأ�شهم خزانة 

)29.658(-)29.658(----اأرباح اأ�شهم نهائية ل�شنة 2016 مت اعتمادها ودفعها 

1.004.403-71.000249792.434)1.280(142.000الر�شيد يف 30 يونيو 2017

لقد مت اعتماد اإ�شدار هذه القوائم املالية املرحلية املوحدة املخت�شرة وفقًا لقرار جمل�ض الإدارة 

دعيج بن �شلمان بن دعيج اآل خليفةال�شادر بتاريخ 23 يوليو 2018 ومت التوقيع عليها نيابة عنهم من قبل:
رئي�ض جمل�ض الإدارة

يو�شف تقي
ع�شو جمل�ض الإدارة

تيم موري
الرئي�ض التنفيذي
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النعيمي: كتاب املاجد اإ�ضافة للمكتبة البحرينية

تعزيز العالقات الدبلوما�ضية مع ال�ضني

تطوير التعاون مع الحتاد الأوروبي

دليل عمل ملقرري جمل�س املفو�ضني واللجان

للعمل البلدي خلف ي�ضيد بالثقة امللكية ودعم “الأعلى للمراأة” 

“ال�ضعبية” ت�ضهد نقله نوعية يف تطوير اخلدمات

�ضوق املزارعني ي�ضهد اأول مهرجان تراثي بعنوان “خريات النخلة”

“�ضوؤون البلديات” تدرب عددا من اجلامعيني

لدى ا�ستقباله املديرين العامني اجلدد يف البلديات

يف جولة تفقدية لل�سوق مبدينة عي�سى... مدير بلدية اجلنوبية:

ينطلق اجلمعة مب�ساركة 36 مزارعا ويعر�ض نحو 20 �سنفا من الرطب

ال�ستكمال متطلبات التخرج

املنام���ة - وزارة االأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات 
والتخطيط العمراين: ا�ستقبل وزير االأ�سغال و�سوؤون 
البلديات والتخطيط العمراين ع�سام خلف، املديرين 
العامني اجل���دد الذين مت تعيينهم يف كل من )اأمانة 
العا�سمة، بلدي���ة املنطقة ال�سمالية، بلدية املحرق( 
بح�سور وكيل �سوؤون البلديات نبيل اأبوالفتح.وقال 
خل���ف “تاأتي التعيينات املهم���ة وغري امل�سبوقة من 
عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة للكوادر الن�سائي���ة يف منظومة العمل البلدي، 
متزامن���ة مع يوم امل���راأة البحرينية ه���ذا العام، الذي 
يحتف���ي باملراأة يف املجال الت�رشيعي والعمل البلدي، 
وم���رور ما يقارب 100 عام عل���ى تاأ�سي�ض اأول نظام 

بلدي يف البحرين”.
كما اأ�س���اد الوزير بال���دور الكبري ال���ذي يقدمه 
املجل�ض االأعلى للمراأة برئا�سة �ساحبة ال�سمو امللكي 
االأم���رية �سبيك���ة بن���ت اإبراهي���م اآل خليف���ة والدعم 
امل�ستم���ر لتبوء امل���راأة البحرينية مكانته���ا الريادية 

عل���ى جميع االأ�سع���دة والدع���م غري املح���دود الذي 
تقدمه �سموها ملنظومة العمل البلدي يف البحرين. 

وهناأ الوزير املديرين العامني اجلدد على الثقة 
امللكي���ة الغالي���ة، م�سي���دا بكفاءة امل���راأة البحرينية 
يف قيادته���ا للعمل البلدي وال���ذي اأ�سفر عن تعيني 
كل م���ن �سوقية حميدان مديرا عاما الأمانة العا�سمة، 
وملياء الف�سالة مديرا عاما لبلدية املنطقة ال�سمالية 

كاأول امراأت���ني تتولي���ان املن�س���ب يف تاريخ العمل 
البلدي يف البحرين وعلى م�ستوى اخلليج العربي.

من جانبهم، اأعرب امل�سوؤولون اجلدد عن خال�ض 
�سكرهم وتقديرهم للثقة امللكية الغالية بتعيينهم 
يف منا�سبه���م اجلدي���دة، موؤكدي���ن اأنه���م �سيبذلون 
ق�س���ارى جهده���م الأداء مهماته���م وواجباته���م على 

اأكمل وجه خدمة للوطن واملواطنني.

الرفاع - بلدية املنطقة اجلنوبية قام املدير 
العام لبلدية اجلنوبية عا�سم عبداللطيف بجولة 
تفقدية ل�سوق مدينة عي�سى ال�سعبية للوقوف 
على اأبرز احتياجات ومتطلبات ال�سوق، يرافقه 
مدي���ر اإدارة امل���وارد املالي���ة والب�رشي���ة ح�سن 
املناعي وعدد من امل�سوؤولني بالبلدية.ومت يف 
اجلولة التفقدية �سباح اأم�ض الوقوف على اأبرز 
احتياجات البائعني واملنتفعني واال�ستماع اإلى 
اآرائه���م ومقرتحاتهم واأخذها بعني االعتبار من 
اأج���ل توف���ري اأف�سل اخلدمات ملراف���ق ال�سوق. 
ومت االطالع عل���ى اأبرز االحتياجات واملتطلبات 
التطويري���ة لل�سوق ال�سعبية من النواحي كافة، 
حيث انته���ت ال�رشكة املكلف���ة بتنفيذ امل�رشوع 
العمل على رفع الطاق���ة اال�ستيعابية للمواقف 
م���ن 200 اإل���ى 720 موق���ف، وعم���ل االأر�سفة، 
واإن�ساء �سبكة لت�رشيف مي���اه االأمطار، وتركيب 

لوحات والفتات اإر�سادية.

ووطني����ة  وتراثي����ة  �سعبي����ة  فعالي����ة  اأول  يف 
لالحتف����ال بظهور الرطب، تنظم املب����ادرة الوطنية 
لتنمية القطاع الزراع����ي اأول مهرجان ثقايف وتراثي 
بعن����وان “خ����ريات النخل����ة” وذلك بالتع����اون مع كٍل 
من جمموعة بنك البحري����ن للتنمية، و�سوؤون الزراعة 
وال����روة البحري����ة التابعة لوزارة االأ�سغ����ال و�سوؤون 
البلدي����ات والتخطيط العم����راين، وي�ستمر يومي 27 
و28 يولي����و اجل����اري، مب�ساركة 36 مزارع����ا بحرينيا 
�سيتناف�س����ون يف عر�����ض اأج����ود اأن����واع الرطب الذي 

تنتجه مزارعهم.
و�سيت����م تنظي����م الفعالية يف �س����وق املزارعني 
البحرينيني الكائن يف هورة عايل، ومب�ساركة العديد 
م����ن املزارع����ني البحريني����ني وال�����رشكات الزراعي����ة 

واحلرفيني واالأ�رش املنتجة.
املب����ادرة الوطني����ة لتنمي����ة القط����اع الزراعي، 
اأك����دت اأن تنظي����م ه����ذا املهرجان يه����دف لت�سجيع 
ودع����م االإنت����اج املحل����ي م����ن كاف����ة خ����ريات النخلة 
مب����ا فيه����ا اأ�سن����اف الرطب الت����ي ت�سته����ر وجتود 
بها امل����زارع البحريني����ة لتعريف اجلمه����ور باالأنواع 
واالأ�سن����اف التي تنتج حمليا، كما يهدف اإلى حتفيز 

املناف�سة بني املزارعني وت�سجيع اال�ستثمار لزيادة 
االإنت����اج املحل����ي من الرط����ب بكافة اأنواع����ه باعتبار 
النخلة م�سدر عٍز وفخر للمواطن البحريني الذي كان 
يعتم����د عليها خالل ال�سنوات املا�سية يف جميع اأمور 

حياته املعي�سية.
و�سي�سه����م املهرج����ان يف ت�سلي����ط ال�سوء على 
ال����رتاث البحرين����ي العري����ق، واإب����راز دور احلرفيني 
املا�س����ي  يف  احلي����اة  من����ط  لتوثي����ق  امل�سارك����ني 
ع����ر اإقام����ة معر�ض ب�سي����ط للحرف الت����ي تعتمد يف 
�سناعتها على منتجات النخيل مثل ال�سعف واجلريد 
واللي����ف وغريه����ا، و�سيجد االأطفال ن�سيب����اً طيباً يف 
املهرجان م����ن خالل عم����ل ور�ض ترفيهي����ة متنوعة 
واأهمه����ا كيفية عم����ل احّلية بّية، اإ�ساف����ة اإلى وجود 
م�سابقاٍت ثقافية ت�ستهدف تعريف االأجيال باالإرث 
التاريخ����ي ململكة البحرين ب�س����كٍل ترفيهي ي�سفي 

اأجواًء من املتعة واملرح. 
و�سيك����ون املهرجان مفتوح����ا للعوائل والزوار 
اجلمع����ة وال�سبت م����ن ال�ساعة العا�����رشة �سباحا حتى 
ال�ساد�س����ة م�س����اًء ال�ستقب����ال زّواره ومرتادي����ه م����ن 

اجلمهور.
وتعد البحرين من الدول التي تنت�رش فيها مزارع 
النخي����ل، من الدول التي كان����ت متتلك مليون نخلة 

مثمرة عل����ى اأرا�سيها، ولكن زحف املدينة واالأعمار، 
واجلف����اف الذي ي�سي����ب الرتبة ب�سبب قل����ة املياه، 
والتحول ع����ن حرفة الزراع����ة والعديد م����ن العوامل 

البيئية. 
ويقول خ����راء يف زراع����ة النخي����ل “اإن البحرين 
من ال����دول اخلليجية التي تنتج نح����و 20 �سنف من 
اأ�سن����اف الرط����ب، م�سريين اإل����ى اأن مو�سم احل�ساد 
يف البحري����ن يبداأ مبكرا، وحتديدا منذ منت�سف �سهر 
يوني����و وي�ستم����ر اإلى منت�سف �سه����ر �سبتمر يف كل 
ع����ام، وت�سل اأ�سع����اره اإل����ى رخي�س����ة وتناف�سية يف 

منت�سف املو�سم، حيث يكر بيعه يف االأ�سواق.
ويتميز الرط����ب البحريني بوجود عدد كبري من 
االأ�سناف املتواف����رة يف االأ�سواق حاليا، ومنها رطب 
الغ����رة، واخلنيزي، واخلال�����ض، والبجريات واملواجي 
ورط����ب اخل����واج، وال�سه����ل، وخ�سائ����ب الع�سفور، 
واله����اليل، واحلالو، واجل����ري، والرحي، واملرزبان، 
و�سلم����ي، باالإ�سافة اإلى الزه����دي وامل�ستوم، ولكن 
اأك����ر االن����واع الت����ي تب����اع بال�س����وق ويقب����ل عليها 
البحريني����ون هي اخلنيزي واخلال�ض، واللذان يعدان 
م����ن اأ�سهى واأحلى واأغلى اأن����واع الرطب يف البحرين، 

ومن اأجود اأنواع التمر.

املنامة - وزارة االأ�سغال و�سوؤون البلديات 
“�س���وؤون  ا�ستقبل���ت  العم���راين:  والتخطي���ط 
البلديات” بوزارة االأ�سغ���ال و�سوؤون البلديات 
والتخطي���ط العم���راين ع���ددا من طلب���ة جامعة 
البحري���ن واجلامع���ات اخلا�سة االأخ���رى، �سمن 
ال�ساعات املعتمدة ملتطلبات تخرج الطالب يف 
خمتلف تخ�س�سات ال���وزارة من هند�سة، ونظم 
معلوم���ات، واإدارة اأعم���ال، وحما�سب���ة، وزراعة، 
واإع���الم، للتدريب العمل���ي يف خمتلف االإدارات 
العم���راين  والتخطي���ط  البلدي���ات  �س���وؤون  يف 
و�س���وؤون الزراعة باالإ�سافة اإلى البلديات االأربع 

ال�ستكمال متطلبات التخرج. 

مدينة عي�سى - وزارة الرتبية والتعليم: 
ماج���د  والتعلي���م  الرتبي���ة  وزي���ر  ا�ستقب���ل 
النعيم���ي، مبكتب���ه بدي���وان ال���وزارة مبدينة 
عي�سى الكاتب ال�سحايف اأ�سامة املاجد، الذي 
اأه���دى الوزير ن�سخًة م���ن كتابه “جاللة امللك 
حمد بن عي�سى اآل خليفة.. الكرمي.. ال�سجاع.. 
احلكيم.. املح���ب”، والذي جمع فيه املقاالت 

الت���ي كتبها عن عاهل الب���الد �ساحب اجلاللة 
امللك حم���د بن عي�سى اآل خليف���ة، وُن�رشت يف 
ال�سحاف���ة، حي���ث اأثن���ى الوزير عل���ى اجلهد 
ال���ذي بذل���ه الكات���ب يف اإعداد ه���ذا الكتاب 
الوطني القّيم، الذي ي�س���كل اإ�سافة متميزة 
اإل���ى املكتب���ة البحريني���ة، متمنياً ل���ه النجاح 

والتوفيق.

املبع���وث  ا�ستقبل���ت  بن���ا:   - املنام���ة 
اخلا����ض للديوان امللكي �سمرية رجب �سفري 
جمهوري���ة ال�س���ني ال�سعبي���ة  ل���دى مملك���ة 

البحرين اأنور حبيب اهلل.
ورحبت رجب بال�سفري معربة عن خال�ض 
متنياته���ا ل���ه بالتوفي���ق والنج���اح يف مهمته 
وتنمي���ة  لتعزي���ز  باململك���ة  الدبلوما�سي���ة 
عالق���ات التع���اون املتمي���زة ب���ني البلدين، 
موؤك���دة حر����ض البلدي���ن ال�سديق���ني عل���ى 
توطي���د وتطوير ه���ذه العالق���ات لت�سل اإلى 

اآفاق اأرح���ب من التع���اون الثنائي مبا يحقق 
امل�سالح امل�سرتكة.

بدوره، اأعرب ال�سفري اأنور حبيب اهلل عن 
�سك���ره وتقديره للمبعوث اخلا����ض للديوان 
امللكي على ح�س���ن اال�ستقبال موؤكدا حر�سه 
و�سعي���ه عل���ى تنمية وتطوي���ر العالقات بني 
مملكة البحرين وجمهوري���ة ال�سني ال�سعبية 

يف كافة املجاالت.
ومت خ���الل اللقاء بح���ث املوا�سيع ذات 
االهتمام امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني.

املنام���ة - وزارة االأ�سغ���ال:  ا�ستقبل 
م�ساعد وزي���ر اخلارجية عب���داهلل الدو�رشي 
بالدي���وان الع���ام لل���وزارة اأم����ض القائ���م 
االأوروب���ي  االحت���اد  مندوبي���ة  باأعم���ال 

الك�سي�ض كون�ستانتوبول�ض.
وخ���الل اللق���اء، رح���ب م�ساع���د وزير 
ا  اخلارجي���ة بكون�ستانتوبول����ض، م�ستعر�سً
عالقات ال�سداقة القوية التي جتمع مملكة 
البحرين واالحتاد االأوروبي. ونّوه الدو�رشي 
باحلر����ض امل�س���رتك لتوطي���د اأوا�رش هذه 
العالق���ات، ودفعه���ا نح���و اآف���اق اأرحب يف 
خمتل���ف املجاالت، موؤك���ًدا اأهمية ا�ستمرار 
التوا�سل والتن�سي���ق بني م�سوؤويل مملكة 

البحري���ن واالحتاد االأوروب���ي، مبا ينعك�ض 
عل���ى حتقي���ق االأم���ن واال�ستق���رار عل���ى 

ال�سعيدين االإقليمي والدويل.
الك�سي����ض  اأع���رب  جانب���ه،  م���ن 
بلق���اء  �سعادت���ه  ع���ن  كون�ستانتوبول����ض 
م�ساع���د وزي���ر اخلارجية، م�سي���ًدا بالتطور 
امللمو����ض يف العالق���ات الت���ي تربط بني 
مملك���ة البحري���ن واالحت���اد االأوروبي، وما 
تت�سم به م���ن �سمول وتن���وع على خمتلف 
العم���ل  ����رشورة  موؤك���ًدا  امل�ستوي���ات، 
عل���ى تعزي���ز التع���اون بينهم���ا مب���ا يلبي 
طموحاتهما، متمنيًّا ململكة البحرين دوام 

الرقي والنماء.

�ساحية ال�سي���ف - املوؤ�س�سة الوطنية 
حلقوق االإن�س���ان: اأ�س���درت االأمانة العامة 
للموؤ�س�سة الوطنية حلق���وق االإن�سان دليال 
داخلي���ا ب�س���اأن العم���ل وامله���ام املكل���ف 
بها مق���ررو جمل����ض املفو�س���ني واللجان 
النوعي���ة الدائمة، والذي ياأتي �سارحا لدور 
ومهام مقرري جمل�ض املفو�سني واللجان 
النوعي���ة الدائم���ة، وه���ي جلن���ة احلق���وق 
احلق���وق  وجلن���ة  وال�سيا�سي���ة،  املدني���ة 
االقت�سادية واالجتماعية والثقافية وجلنة 
ال�س���كاوى والر�سد واملتابع���ة، يف متابعة 
وامله���ام  له���ا  واال�ستع���داد  االجتماع���ات 
والتح�س���ريات  عاتقه���م  عل���ى  امللق���اة 
املطل���وب عليه���م القي���ام بها قب���ل عقد 
االجتم���اع، من اإعداد م����رشوع جدول االأعمال 
واعتم���اده واملدد املح���ددة ل���ه، واإر�ساله 
عر الريد االإلك���رتوين، والتاأكد من �سيغ 
الر�سائ���ل االإلكرتوني���ة والر�سائل الن�سية 
الت���ي تر�سل الأع�ساء جمل����ض املفو�سني، 

واأع�س���اء اللجان النوعي���ة الدائمة – ح�سب 
االأح���وال، وم���ا عل���ى املقررين القي���ام به 
يوم عق���د االجتماع، من التاأكد من جهوزية 
Po -“  ااع���ة االجتماع، واإع���داد عرو�ض
وت�سجي���ل  االأعم���ال  جل���داول   ”erPoint
حما�رش االجتماع، واإعداد االأخبار ال�سحافية، 
ودوره���م يف اإعداد م�سودة املح�رش ومتابعة 
القرارات والتو�سي���ات بعد عقد االجتماع، 
واال�ستع���داد لالجتم���اع املقب���ل.  واأو�سح 
االأمني العام للموؤ�س�سة خليفة الفا�سل اأن 
جمي���ع االجتماعات �سواء تلك التي يعقدها 
تعقده���ا  الت���ي  اأو  املفو�س���ني  جمل����ض 
اللج���ان النوعية الدائم���ة تتوافق متاما مع 
ال�سيا�سية اخل�رشاء التي تتبعها املوؤ�س�سة 
الوطني���ة يف احلفاظ عل���ى البيئة، اإذ ال يتم 
فيها ا�ستخ���دام االأوراق، مم���ا اأدى بالتايل 
تقليل التلوث الناجت من وراء ن�سخ االأوراق 
اأو التخل�ض م���ن التالف منه���ا اإ�سافة اإلى 

التوفري يف ميزانية املوؤ�س�سة.

• وزير االأ�سغال و�سوؤون البلديات م�ستقبال املديرين العامني اجلدد	

• املدير العام لبلدية اجلنوبية يف جولة تفقدية بال�سوق	

• خالل اال�ستقبال 	

بدور املالكي
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حمرر ال�ش�ؤون املحلية

ب�خما�س لـ “$”: اأهايل اأم احل�شم ي�شكرون �شم� رئي�س ال�زراء

“الإ�شكان” ت�شتمر يف ت�زيع 2800 وحدة مبدينة �شلمان

و “الدلة” زيارات لقيادة خفر ال�ش�احل و “الإبداع” 

�سموه وجه لإقامة م�رشوع اإ�سكاين باملنطقة بعد منا�سدة النائب ال�سابق

الإجراءات متت ب�سورة �سل�سلة ودون تاأخري

يف اليوم الثاين للمع�سكر ال�سيفي

نقل النائب ال�سابق ح�سن بوخما�س عرب “البالد” 
اأ�سمى اآي���ات ال�سكر والتقدير من اأه���ايل اأم احل�سم 
لرئي�س الوزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 
بن �سلمان اآل خليفة؛ على اإ�سدار توجيهاته ال�سامية 
بجل�س���ة جمل�س ال���وزراء ي���وم اأم�س بتكلي���ف اللجنة 
الوزاري���ة لالإعم���ار والبني���ة التحتية لدرا�س���ة مواقع 
لإقام���ة م�ساري���ع اإ�سكانية تخدم 15 قري���ة ومنطقة 

ومن بينها اأم احل�سم.
ورف���ع النائب ال�ساب���ق بوخما�س امتن���ان اأهايل 
اأم احل�س���م للمقام ال�سام���ي، وعلى حر�س �سموه لأن 
يكون املواطن واأ�رشته املحور الأ�سا�س بربنامج عمل 
احلكومة خ�سو�سا القطاع���ات اخلدمية، ول�سيما اأن 
ه���ذا التوجيه ال�سامي جاء بعد ي���وم من ن�رش �سحيفة 
“الب���الد” تغطي���ة ميدانية مبرافق���ة النائب ال�سابق 
للمنطق���ة، ولفت الأنظار حلج���م امل�سكلة الإ�سكانية 

واحللول املقرتحة لها.
واأكد بوخما�س اأن الأهايل ي�ستب�رشون اخلري دائما 
عندما يحملون مطالبه���م واحتياجاتهم لتكون حتت 
نظ���ر �سم���و رئي�س ال���وزراء؛ لأنه رجل دول���ة حري�س 
عل���ى ا�ستدامة اخل���ري والرفاه للمواطن���ن من جميع 
املناط���ق. وتفاءل بوخما�س بقرار جمل�س الوزراء باأن 

ي�سه���م م�رشوع ا�ستمالك قطعة الأر�س باأم احل�سم يف 
اخت�س���ار طابور النتظار للح�س���ول على بيت العمر، 
ومق���درا جهود وزي���ر الإ�س���كان با�سم احلم���ر، الذي 
يعمل بجه���د وحر�س من اأج���ل الوف���اء بالتوجيهات 

امللكية لتاأمن ال�سكن الالئق.
وذك���ر اأن اأم احل�س���م تعي����س اليوم اأح���د اأجمل 
اأيامه���ا عندما تنال الهتم���ام الأبوي من �سمو رئي�س 
ال���وزراء ال���ذي يجد به���ذه املنطقة ذاك���رة للبحرين 
ورجالتها املخل�سن الذين عاهدوا الوطن وقيادته 
اأن يكون���وا عون���ا و�سن���دا م���ن اأج���ل حا����رش م�ستق���ر 

وم�ستقبل مزدهر.

املنامة - وزارة الإ�سكان: تنفيًذا 
لأمر ويل العهد نائ���ب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة بتوزي���ع 5000 
وح���دة �سكني���ة ويف اإط���ار توجيهات 
عاهل الب���الد �ساح���ب اجلاللة امللك 
حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة الت���ي 
�سدرت خالل �سه���ر رم�سان املبارك 
املواطن���ن  احتياج���ات  يلب���ي  مب���ا 
ومتابع���ة جله���ود احلكوم���ة برئا�سة 
رئي�س جمل����س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل 
خليفة يف تنفيذ برنامج عملها، اأكدت 
وزارة الإ�سكان اأنها م�ستمرة يف توزيع 
اأك���ر م���ن 2800 وح���دة �سكنية من 
وحدات م�رشوع مدينة �سلمان اجلاهزة 
13 و14 حت���ى نهاي���ة  باجلزيرت���ن 

اأغ�سط�س املقبل.
واأ�سارت ال���وزارة اإلى اأن الوزارة 
متكن���ت م���ن اإكم���ال ن�س���ب الإجن���از 

فيم���ا يزيد ع���ن 3000 وحدة �سكنية 
باملدينة، التي �سه���دت تنفيذ اأولى 
مبادرات ال�رشاك���ة مع القطاع اخلا�س 

لتنفيذ الوحدات ال�سكنية.
وقالت اإنَّ م����رشوع مدينة �سلمان 
الإ�سكاين يعد اأحد امل�ساريع الرئي�سة 
�سم���ن برنامج عم���ل احلكوم���ة التي 
التزم���ت به وزارة الإ�س���كان ببناء 25 
األ���ف وحدة �سكنية قب���ل نهاية العام 
2018 وفق���ا لاللتزام اخلا�س بقطاع 
ال�سكن الجتماعي ال���وارد يف برنامج 
عم���ل احلكومة، واملنبثق عن التوجيه 
امللكي ال�سامي ببن���اء 40 األف وحدة 

�سكنية.
توزي���ع  اإج���راءات  اأن  واأردف���ت 
�سلم���ان  مدين���ة  م����رشوع  وح���دات 
للمواطن���ن املنتفعن متت ب�سورة 
ا�ستح�س���ان  و�س���ط  تام���ة  �سل�س���ة 
املواطنن وم���ن دون اأدنى معوقات 
م���ن  ب���دًءا  للمواطن���ن  تاأخ���ري  اأو 
التوا�سل مع املواطنن امل�ستفيدين 

لال�ستف���ادة م���ن امل����رشوع م���ن اأجل 
احل�س���ور اإلى الوزارة حت���ى اإمتامهم 

اإجراءات التوزيع.
واأك���دَّت اأنَّ ال���وزارة �ستوا�س���ل 
العم���ل بالت���زاٍم ت���ام نحو توزي���ع ال� 
5000 وح���دة �سكني���ة حت���ى نهاي���ة 
م���ع  بالت���وازي  املقب���ل،  اأغ�سط����س 
ه���دف اإجن���از 40 األف وح���دة �سكنية 
�سم���ن الإطار الزمن���ي املحدد ح�سب 
توجيهات جاللة امللك وتوزيعها على 
امل�ستفيدي���ن من اأ�سح���اب الطلبات 
يف جمي���ع حمافظ���ات اململكة، وذلك 
بالتوازي م���ع العمل على برامج تلبي 

الطلبات اجلديدة.
اإل���ى  الإ�س���كان  وزارة  ولفت���ت 
اأن احلكوم���ة ت���ويل اهتماًم���ا كب���رًيا 
كاأولوي���ة  الإ�سكاني���ة  بامل�ساري���ع 
يف  والتزامه���ا  عمله���ا،  برنام���ج  يف 
مب���ا  الإ�سكاني���ة  اخلدم���ات  تغطي���ة 
يلبي احتياج���ات املواطنن من تلك 

اخلدمات.

املنام���ة - وزارة الداخلية: �سمن 
للمع�سك���ر  الث���اين  الي���وم  فعالي���ات 
تنظم���ه  ال���ذي  العا����رش  ال�سيف���ي 
الأكادميي���ة امللكية لل�رشطة بالتعاون 
م���ع �سن���دوق العمل “متك���ن”، قام 
طلبة املع�سكر بزيارات ميدانية لعدد 
من الفعاليات التعليمية والتثقيفية.

وق���ام الطلب���ة بزيارة اإل���ى قيادة 
خف���ر ال�سواح���ل اطلع���وا خالله���ا على 
نظ���ام �س���ري العم���ل واإج���راءات الأمن 
وال�سالم���ة بالن�سب���ة ملرت���ادي البحر، 
ونظام ال�سي���اج الأمني وكيفية حماية 
احل���دود الإقليمية، كم���ا اطلع الطلبة 
الأمني���ة  البحري���ة  الدوري���ات  عل���ى 

املجهزة بالتقنيات احلديثة.
كما ت�سم���ن برنام���ج الطلبة على 
زي���ارة مل�سنع �رشكة الدل���ة البحرينية 
للم���واد الغذائية، حي���ث اطلعوا على 
مراح���ل ت�سنيع املاأك���ولت ال�سعبية، 
اإل���ى مملك���ة  بزي���ارة  بعده���ا قام���وا 
الإب���داع، حي���ث مت تق���دمي عر�س عن 
املهارات الذاتية لبناء ال�سخ�سية من 
خ���الل التفاع���ل الإيجابي م���ع الألعاب 
والبيئة التناف�سية يف جو مفعم باملرح 

والتحدي.

ويف �سي���اق مت�سل، �سارك الطلبة 
“لغ���ز  بعن���وان  هادف���ة  م�سابق���ة  يف 
اخلل���ود” التي األقاها زكري���ا اإبراهيم 
عي�س���ى م���ن اأوب�سن���ز لال�ست�س���ارات، 
وتهدف اإلى تنمية املهارات الذهنية 
التع���اون  روح  وتعزي���ز  واحلركي���ة 
تنمي���ة  اإل���ى  بالإ�ساف���ة  والت�سام���ح 
ح����س امل�سوؤولية الفردي���ة واجلماعية 
واكت�س���اب مه���ارات اتخ���اذ القرارات 

ال�سائبة.
يف  املع�سك���ر  طلب���ة  و�س���ارك 

برنام���ج فن اللغ���ة الإجنليزي���ة، الذي 
تط���رق اإلى كيفية ا�ستخ���دام القواعد 
الأ�سا�سية ومراجعة املحادثات باللغة 
الإجنليزية لتعزيز الثقة بالنف�س لدى 
امل�سارك���ن، ث���م �سارك���وا يف برنامج 
�سوي���ت اند هل���ث الذي يه���دف اإلى 
كيفية اإعداد الأطباق بطريقة مبتكرة 
وتنمي���ة مهارات الإب���داع يف الأ�سناف 
املعدة �سابقا وابتكار اأ�سناف جديدة 
بطريقتهم اخلا�س���ة مع املدربة هدى 

العطاوي.

• ح�سن بوخما�س يف جل�سة �سابقة ملجل�س النواب	

خالد بن خليفة: دبل�ما�شية التعاي�س ال�رقة الرابحة

املنام���ة - بنا: ق���ال رئي�س جمل����س اأمناء 
مركز امللك حم���د العاملي للتعاي����س ال�سلمي 
ال�سيخ خالد بن خليفة اآل خليفة اإن دبلوما�سية 
التعاي����س وال�س���الم العامل���ي الت���ي تتبعه���ا 
البحرين ه���ي ورقة ال�سمان الرابحة التي يجب 
اأن ن�ستن���د عليها يف تق���دمي اململكة كنموذج 

ح�س���اري ملهم يف جمال اح���رتام وقبول الآخر، 
موؤك���دا اأن جالل���ة املل���ك و�سع الإط���ار الكامل 
جلهود التعاي�س ال�سلمي. وكان رئي�س جمل�س 
ال�سورى علي ال�سالح قد زار املركز، وا�ستقبله 
ال�سي���خ خالد بن خليفة، بح�سور نائب الرئي�س 

بيت�سي ماثيو�سن واأع�ساء مبجل�س الأمناء.

لمزيد من االستفسار يرجى االتصال على

مركز االتصال 7777 7777

 نّود أن نلفت عناية
 عمالئنا الكرام إلى أن

 25 أغسطس 2018م سيكون
آخر يوم عمل معرض سيارات 

بيتك )أوتومول( وفرع سترة.

 حيث يمكنكم إستكمال
 معامالتكم البنكية من خالل

زيارة إحدى فروعنا التالية:

 مركز البحرين للتجارة العالمي )الفرع الرئيسي(
 العدلية - الرفاع الغربي - الرفاع الشرقي
 المحرق - شارع المعارض - مدينة عيسى

عراد - ديار المحرق

@kfh.Bahrain
www.kfh.bh موقعنا

اإلشارة الضوئية واستنزاف جيب المواطن
من الأمور العجاب بهذا البلد، اأن هنالك من يرى اخلطاأ باأم عينه، ويعرف م�سدره، 
وكلفته، وحجم ال�رشر الذي ي�سّببه للمواطن، لكنه يغ�س الطرف عنه، لأ�سباب قد تقنعه 

هو، لكنها -باملقابل- ل ت�سكل اأدنى اأهمية لبن البلد نف�سه.
وياأت���ي ال�ستفزاز اليومي لالإ�سارة ال�سوئي���ة، و�رشعة انتقالها للون الأحمر، ب�سكل 
خاطف، كاأحد )الوحو�س( املعدني���ة، التي ت�ستنزف جيب املواطن، وتزاحمه باأولويات 

ال�رشف املعي�سي، و�رشب الأخما�س بالأ�سدا�س.
فالإ�س���ارة بنظامها احلايل، ترب���ك ال�سائقن، وتفزعهم، وت�سب���ب لهم احلوادث، 

وامل�ساجرات، وتعوقهم عن التوقف الهادئ، اأو املنطقي.
ول اأج���د و�سع عداد تنازيل لها، ي�سّكل اأي �رشر بق���در ال�رشر احلا�سل الآن، ول اأجد 
اأي�ًس���ا امل���رّبر لأن تعقد ع����رشات الجتماعات، واللق���اءات احلكومية، لأخ���ذ القرار باأمر 

ب�سيط كهذا، الذي ل يحتاج لأكر من �سخطة قلم �سغرية.
وكما اأننا ن�سارع دوًما با�ستن�ساخ الكثري من القوانن التي م�ست بها دول اجلوار، 
كقان���ون ال�رشائ���ب، وقان���ون الإفال�س، وغريه���ا، ناأم���ل اأن تتفت���ح ذات العيون، على 

القوانن التي ت�سب ب�سالح املواطن، وتدخل البهجة يف قلبه.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

�سموه حري�س على اأن 
يكون املواطن حمور 

برنامج احلكومة

الأهايل ي�ستب�رشون 
اخلري عندما يحملون 
مطالبهم ل�سمو الأمري

م�رشوع اأم احل�سم 
الإ�سكاين يخت�رش 

طابور انتظار الطلبات

الهتمام الأبوي من �سموه 
يجعل اأم احل�سم تعي�س 

اأجمل اأيامها
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ندب حمام ملتهم بو�ضع قنبلة وهمية يف جدعلي و�إعالن �آخر

تاأييد �حلب�س ملد�ن باالعتد�ء على خليجي

“�الأعلى للق�ضاء” يلزم �ملتقا�ضني بجلب مرتجمني خا�ضني

عما فاته من ك�ضب بعد حتطم �ضيارته تعوي�س �ضاحب “تاك�ضي” 

ذو �أ�ضبقيات ي�ضتويل على هاتفني و�ضو�ر ذهب

تاأييد �إد�نة خم�ضيني يتعاطى �الأفيون

يف حال طلب �شماع �شهود اأجانب ال يتحدثون العربية

�شيانتها ا�شتغرقت 19 يوما

تاأجيل املحاكمة جللب املتهم من حمب�شه

قب�ض عليه وبحوزته 12 قطعة

�ش����در عن املجل�ض االأعل����ى للق�شاء يف 
وقت، �شابق تعميم رقم )9( ل�شنة 2018، 
مف����اده اإل����زام املتقا�ش����ن اأم����ام املحاكم 
املدني����ة والعمالي����ة بتوف����ر مرتجم خا�ض 
له����م يف ح����ال طلب �شم����اع �شه����ود اأجانب 
مم����ن ال يتحدث����ون اللغة العربي����ة، اأو حتى 
املتقا�ش����ن اأنف�شه����م اإذا كان����وا من غر 

املتحدثن بها، على نفقتهم اخلا�شة.
واأثار ه����ذا التعميم ا�شتغ����راب العديد 
م����ن املحامن، اإذ كيف م����ن املمكن لعامل 
ب�شي����ط اأن يجل����ب مع����ه مرتجم����ا خا�شا به 
ليرتج����م اأقوال����ه اأم����ام املحاك����م املدنية؟ 
ف�شال ع����ن م����دى اعتمادية الرتجم����ة التي 
يقوم به����ا اأ�شخا�ض غر معتمدي����ن اأ�شال، 
يف ح����ن اأن وزارة الع����دل لديه����ا عددا من 
املرتجم����ن وال يزالون ي�شغلون وظائفهم 
ويقوم����ون باأعم����ال الرتجمة ل����دى املحاكم 

اجلنائية.
وا�شتدع����ت تل����ك الت�ش����اوؤالت اإ�ش����دار 
املجل�����ض االأعل����ى للق�ش����اء، التعمي����م رقم 
في����ه  تق����رر  وال����ذي   ،2018 ل�شن����ة   )15(

ا�شتثناء املتقا�شن االأجانب اأمام املحاكم 
العمالي����ة م����ن اإلزامه����م بهذا ال�����رط، على 
اأن يت����م اال�شتعانة باملرتجم����ن التابعن 

لوزارة العدل.
وورد يف التعميم رقم )15( ل�شنة 2018 
ال�شادر من املجل�ض االأعلى للق�شاء، والذي 
تب����ن منه اأنه موجه للق�ش����اة، اأنه باالإ�شارة 
اإل����ى التعميم رق����م )9( ل�شنة 2018 ب�شاأن 
تكلي����ف املتقا�ش����ن الذي����ن ال يجي����دون 
اللغ����ة العربية بتوفر مرتجم اأمام املحاكم 
املدنية على نفقتهم، فاإنه ونظرا للطبيعة 
اخلا�شة للدع����اوى العمالي����ة، ي�شتثنى من 
تطبي����ق التعمي����م رق����م )9( ل�شن����ة 2018 
امل�شار اإليه، املتقا�ش����ون من العمال اأمام 
مكتب اإدارة الدع����وى اأو املحاكم العمالية، 
وذلك م����ن خ����الل اال�شتعان����ة باملرتجمن 

التابعن لوزارة العدل.

ذك���رت املحامي���ة �شه���زالن خمي����ض اأن 
املحكمة ال�شغ���رى املدنية ال�شابعة، ق�شت 
باإل���زام اإح���دى ����ركات التاأم���ن اأن تدف���ع 
ل�شالح مواطن ميلك �شيارة اأجرة “تاك�شي” 
مبلغ وقدره 570 دينارا، تعوي�شا عما حلقته 
اإثر م���ا تكبده من خ�شارة وما فاته من ك�شب 
مل���دة 19 يوما بعد تعر�ش���ه حلادث مروري 
م�ؤم���ن ل���دى ال�رك���ة املدعى عليه���ا، فيما 
رف�ضت الق�ضية جتاه �ركة التاأمن امل�ؤمن 

على �شيارته فيها.
واأو�شح���ت خمي����ض اأن وقائ���ع الدع���وى 
تتح�ش���ل يف اأن موكلها ال���ذي ميلك �شيارة 
اأجرة قد تعر����ض اإلى حادث مروري من قبل 

�شي���ارة موؤم���ن عليها ل���دى املدع���ى عليها 
الثاني���ة، م���ا ت�شب���ب بتحطم �شيارت���ه، وقد 
ا�شتغ���رق ت�شلي���ح ال�شي���ارة واإعادته���ا ملا 

كانت عليه 19 يوما متوا�شلة.
واأدى ذل���ك احلادث لتعط���ل قوت يومه 
املرتكز على �شي���ارة االأجرة التي ي�شتعملها 
يوميا يف ك�شب مدخول���ه اخلا�ض، وقد فاته 
ك�شب يومي يق���در مببلغ 30 دينارا عن كل 
يوم توقف���ت فيه �شيارته ع���ن العمل، وهو 
م���ا تقدم به يف نهاية الئح���ة الدعوى كطلب 

للتعوي�ض عما فاته من ك�شب.
واأ�شارت املحامية اإلى اأنه على الرغم من 
اأن املدع���ي ميلك تاأمينا �شامال عن تعوي�ض 

االأ�رار، اإال اأن �ركتي التاأمن، امل�ؤمن لديها 
�شيارت���ه واملوؤم���ن لديها �شي���ارة املت�شبب 
باحلادث، كالهما رف�شت تعوي�شه عما فاته 

من ك�شب، مما حدا به لرفع هذه الدعوى.
م���ن جهتها، قالت املحكم���ة يف حيثيات 
حكمه���ا اأن املدع���ي طل���ب مبل���غ 30 دينارا 
تعوي�شا عن كل ي���وم تعطلت فيه �شيارته، 
واملحكمة ترى اأن ه���ذا املبلغ يعد تعوي�شا 
معق���وال بخ�شو����ض الك�شب عن م���دة ال�19 
ي�ما، فيم���ا رف�ضت الدع�ى جت���اه املدعى 
عليه���ا االأولى “ال�ركة امل�ؤمن لديها �ضيارة 
املدعي”؛ وذلك نظرا خلل� االأوراق من �روط 

واأحكام العقد املربم بن املدعي وال�ركة.

قررت املحكمة الكربى اجلنائية االأولى 
تاأجيل حماكمة متهم م���ن ذوي االأ�شبقيات 
مبجال ال�رق���ة ويعاونه اآخر ع�ضكري، ي�اجه 
تهم���ة �رق���ة هاتف���ن نقال���ن م���ن عامل 
اآ�شي���وي اجلن�شي���ة ف�ش���ال ع���ن �ش���وار من 
الذهب، حت���ى جل�شة 10 �ضبتم���رب املقبل، 
جللب املتهم من حمب�شه مع االأمر با�شتمرار 

حب�شه حلن اجلل�شة املقبلة.
وت�شر تفا�شيل الواقعة اإلى اأن املجني 
علي���ه كان اأبلغ مركز �رطة �ضرتة اأنه واأثناء 
خروج���ه من مقر �شكنه بنح���و ال�شاعة 5:00 
�شباحا متوجها �ش���را على االأقدام النتظار 
حافل���ة العم���ل، اعرت�ش���ت طريق���ه �شيارة 
حتمل لوحات معدنية متت تغطيتها م�شبقا 
بال�ش���ق حت���ى ال يتم التعرف عل���ى رقمها، 

واأفاد مبوا�شفات تلك ال�شيارة.

واأ�شاف اأن �شخ�شن ترجال من ال�شيارة 
واأمراه بت�شليمهما بطاقة هويته، على ادعاء 
اأنهم���ا �رطيان، فلم ميتثل لطلبهما، اإال اأنه 
تفاجاأ باملتهم، وال���ذي كان يقود ال�شيارة 
حينها مي�شك���ه من رقبته ويده واأخذ هاتفه 

النقال منه.
وعندم���ا ح���اول ا�شرتج���اع هاتف���ه م���ن 
املتهم الحظ اأن املتهم االآخر -الع�شكري- 
ق���د جهز مطرقة من ال�شي���ارة ويف موؤخرتها 
�شك���ن، فخ���اف م���ن اأن يتعر����ض ل���الأذى 
ف�شلمهم���ا طواعي���ة هاتفه النق���ال الثاين، 
كم���ا اأنهما ا�شتوليا على �ش���وار ذهبي كان 
يرتدي���ه يف ي���ده اليمن���ى والذا بالفرار من 

املوقع.
وبالتح���ري ع���ن الواقعة تو�ش���ل اأفراد 
ال�رطة اإلى اأن املتهم والع�ضكري، واللذين 

يق�شيان عقوبات بال�شجن لق�شايا مماثلة، 
وبلغ���ت اأ�شبقي���ات املته���م بالق�شية 37 

بالغا �شده.
ويف التحقي���ق، اأنك���ر املتهم م���ا ن�شب 
اإلي���ه، لكن �شديقه املته���م الع�شكري قرر 

اأنه �شارك املتهم يف ارتكاب الواقعة.
واأحالت النيابة العامة املتهم للمحاكمة 
عل���ى اعتبار اأنه بتاريخ 25 دي�ضمرب 2016، 
�رق واآخر ع�ضكري املنق�الت املبينة الن�ع 
والو�شف باالأوراق واململوكة للمجني عليه 
حال تواج���ده يف الطري���ق الع���ام، وبطريق 
االإك���راه الواق���ع علي���ه، ب���اأن ق���ام املتهم 
باالإم�ش���اك به م���ن قمي�شه وه���زه بقوة، يف 
حن اأم�شك الع�شك���ري ب�شكن كبر وهدد 
املجني عليه، فتمكنا بتلك ال��ضيلة الق�رية 

من اإمتام ال�رقة والفرار بامل�روقات.

رف�ضت املحكمة الك���ربى اجلنائية الثالثة 
)ب�شفتها اال�شتئنافية( طع���ن متهم بتعاطي 
خم���در االأفي���ون، يبل���غ م���ن العم���ر 58 عام���ا، 
واأيدت معاقبته باحلب�ض ملدة 6 اأ�شهر، واأمرت 
بتغرميه مبلغ 500 دينار مع النفاذ ومب�شادرة 

املخدر امل�ضب�ط.
وقال���ت املحكم���ة يف حيثيات حكمه���ا اأنه 
مل���ا كان احلكم امل�شتاأن���ف يف مكانه لالأ�شباب 
ال�شائغ���ة والتي بن���ي عليها، والت���ي تاأخذ بها 
هذه املحكمة كاأ�شب���اب مكملة الأ�شباب حكمها 
وحتي���ل اإليه���ا، ومل���ا كان امل�شتاأن���ف مل ياأت 
بجدي���د يوؤث���ر يف �شالم���ة احلك���م امل�شتاأن���ف، 
فم���ن ثم ي�شح���ى ا�شتئناف���ه قائم���ا على غر 
اأ�شا�ض متعينا الق�ش���اء برف�شه وتاأييد احلكم 

امل�شتاأنف.
وت�شر تفا�شي���ل القب�ض على امل�شتاأنف، 
اإل���ى اأن معلوم���ات كان���ت ق���د وردت ب�شاأن���ه، 
مفادها حيازته واإحرازه ملادة االأفيون املخدرة 
املزي���د  وباإج���راء  والتعاط���ي،  البي���ع  بق�ش���د 
م���ن البح���ث والتح���ري مت تاأكي���د �شح���ة تلك 

املعلوم���ات، فت���م ا�شت�شدار اإذن م���ن النيابة 
العامة ل�شبطه وتفتي�ض �شخ�شه وم�شكنه.

عل���ى  القب����ض  مت  االأذن  له���ذا  ونف���اذا 
امل�شتاأن���ف بالقرب م���ن م�شع���د البناية التي 
يقطن به���ا، واأثناء عملية تفتي����ض م�شكنه مت 
العث���ور عل���ى ع���دد 12 قطع���ة �ش���وداء اللون 
ملفوف���ن بكي�ض من النايل���ون �شفاف يحتوي 
على مادة االأفيون املخدرة وفقا ملا اأ�شفر عنه 

تقرير فح�ض امل�شبوطات، والتي كانت خمباأة 
يف جاكيت معلق على اأحد االأبواب مب�شكنه.

وثبت بتقرير فح�ض عينة اإدرار امل�شتاأنف 
احتوائها على مادة املورفن املخدرة.

وثب���ت للمحكم���ة اأن امل�شتاأن���ف بتاريخ 9 
�ضبتم���رب 2015، ح���از واأحرز بق�ش���د التعاطي 
مادتي املورفن واالأفي���ون املخدرتن وذلك 

يف غري االأح�ال امل�رح بها قان�نا.

تنظ���ر املحكم���ة الك���ربى اجلنائية 
الرابع���ة يف واقع���ة و�شع قنبل���ة وهمية 
يف منطق���ة جدعل���ي ارتكبه���ا متهمن، 
 10 جل�ش���ة  حت���ى  بتاأجيله���ا  واأم���رت 
�ضبتم���رب، وذلك لاط���اع ولندب حمام 
للمته���م االأول واإعالن املتهم الثاين مع 
االأم���ر با�شتمرار احلب�ض حل���ن اجلل�شة 

القادمة.
وجاء يف اأوراق الدعوى اأن بالغا كان 
ق���د ورد لل�رط���ة، ت�ضمن وج����د ج�ضم 
غريب خلف اأحد املاآمت مبنطقة جدعلي، 
ل���ذا فقد توج���ه ال�شابط املن���اوب اإلى 
موقع البالغ حيث �شاهد اجل�شم امل�شار 
اإلي���ه فا�ضتدع���ى طاقم م����رح اجلرمية 
واجله���ات املخت�ش���ة، وعق���ب فح����ض 
اجل�ضم امل�ضب����ط تبن اأنه لي�س �ض�ى 

قنبلة وهمية فتم اإزالته من املكان.
وثب���ت بالتقاري���ر اأن���ه بع���د رف���ع 
العينات م���ن اجل�ضم ال�همي امل�ضب�ط 
مت العث���ور عل���ى عينات حم����ض نووي، 
ثب���ت م���ن خ���الل فح�شه���ا اأنه���ا تعود 
ل�شخ�ض واح���د، والذي تبن اأنه املتهم 
االأول، ف�ش���ال ع���ن اأن عين���ة ب�شم���ات 
مت رفعه���ا من اجل�شم اأك���دت من خالل 
تدقيقها وم�شاهاتها مع قاعدة بيانات 
الب�شمات بتطابقها مع ب�شمات املتهم 

باأك���ر م���ن 12 عالم���ة ممي���زة، والذي 
اأثبتت امل�ضادر ال�رية لل�رطة اأنه كان 
اأحد امل�شاركن يف الواقعة واأنه هو من 

و�ضع اجل�ضم املحاكي امل�ضب�ط.
كم���ا ثبت من خ���الل التقارير اأي�شا 
اأن اجل�ض���م الغريب امل�ضب�ط عبارة عن 
من���وذج غ���ر حقيقي لعب���وة وهمية وال 

ي�شكل خطورة.
وبالقب�ض عل���ى املتهم “20 عاما” 
اعرتف مبا ن�شب اإليه، كما قرر م�شاركة 
املته���م الثاين معه يف ارتكاب الواقعة، 
اإذ اتفق���ا مع���ا عل���ى �شناع���ة اجل�ش���م 
املحاكي الأ�ش���كال املتفجرات وو�شعه 
يف منطق���ة جدعلي، وذلك بهدف زعزعة 

االأمن وتنفيذا لغر�ض اإرهابي.
للمتهمن  العامة  النيابة  فاأ�شندت 
تهمة اأنهم���ا بتاري���خ 13 يناير 2017، 
اأوال: املته���م االأول: و�شع منوذج حماٍك 
الأ�ش���كال املتفج���رات واملفرقعات يف 
الطريق الع���ام، تنفيذا لغر�ض اإرهابي، 
ثانيا: املتهم الثاين: ا�شرتك مع املتهم 
االأول يف و�ش���ع هي���كل حم���اك الأ�شكال 
املتفج���رات يف الطري���ق الع���ام تنفيذ 
لغر����ض اإرهاب���ي، ب���اأن كلف���ه ب�شناعة 
النموذج املحاك���ي الأ�شكال املتفجرات 

لو�شعه مبنطقة جدعلي.

رف�ش���ت حمكم���ة اال�شتئن���اف العلي���ا 
اجلنائي���ة معار�ش���ة ا�شتئنافية ملدان )34 
عام���ا( باالعتداء على �شالم���ة ج�شم �شخ�ض 
خليجي اجلن�شية يف �شج���ار وقع بجانب اأحد 
الفن���ادق، واأيدت احلك���م ال�شادر بتخفيف 
عقوبته واالكتفاء بحب�شه ملدة 6 اأ�شهر بدال 
م���ن �شجنه 3 �شنوات املحكوم عليه بها من 

قبل حمكمة اأول درجة.
وتتمثل تفا�شي���ل الواقعة يف اأن بالغا 
كان ق���د ورد ملركز ال�رطة م���ن اأحد اأفراد 
الق���وات اخلا�ش���ة، وال���ذي قال اإن���ه واأثناء 
وج���وده يف مهمة خا�شة بالقرب من مواقف 
قريبة من اأحد الفنادق قرابة ال�شاعة 3:15 
�شباحا، �شاهد م�شاجرة بالقرب من الفندق 
امل�شار اإليه بن �شخ�شن، ويف تلك اللحظة 
حاول �شخ�ض ثالث التدخل لف�ض ال�شجار، 
فما كان م���ن اأحد املت�شاجري���ن اإال اأن حمل 
حجرا واألقاه على ال�شخ�ض الذي حاول ف�ض 
اال�شتب���اك، مما اأدى ل�شقوط���ه اأر�شا، فالذ 
املت�شاجري���ن جميع���ا بالفرار م���ن املوقع، 
فغ���ادر �شيارته وتوجه نح���و ال�شخ�ض الذي 
�شقط على االأر�ض فوجده م�شابا يف جبهته.
وبالتحقيق مع املجني عليه اأو�شح اأنه 
عق���ب خروجه م���ن الفندق �شاه���د م�شاجرة 
كبرة ب���ن اأ�شخا�ض م���ن جن�شيته واآخرين 
بحريني���ن، وتفاج���اأ بح�ش���ور 3 اأ�شخا����ض 
بحريني���ن اإليه، وكان اأحده���م يحمل بيده 
اأداة �ضلبة، والذي تعدى بها عليه، اإذ �ربه 
به���ا عل���ى وجهه مما اأح���دث ب���ه االإ�شابات 
املو�شوفة بالتقري���ر الطبي املرفق، فيما 
كان املتهم الثاين )25 عاما( يعتدي عليه 

بال�رب بيده.
فاأحال���ت النيابة العام���ة امل�شتاأنف - 
املعار�ض - واملتهم الثاين للمحاكمة على 

اعتبار اأنهما ارتكبا االآتي بتاريخ 15 مار�ض 
:2012

اأوال: املتهم االأول: اعتدى على �شالمة 
ج�ش���م املجن���ي علي���ه اخلليج���ي واأحدث به 
االإ�شاب���ات املو�شوف���ة بالتقري���ر الطب���ي 
املرف���ق وقد اأف�ش���ى االعت���داء اإلى تخلف 
عاهة م�شتدمية به دون اأن يق�شد اإحداثها.

ثاني���ا: املته���م الث���اين: اعت���دى على 
�شالم���ة ج�ش���م املجن���ي علي���ه واأح���دث ب���ه 
االإ�شاب���ات املبينة بالتقرير الطبي املرفق 
والتي اأف�ش���ت اإلى مر�شه م���دة تزيد على 

20 يوما.
وق�ش���ت حمكم���ة اأول درج���ة مبعاقبة 
امل�شتاأنف - املتهم االأول - بال�شجن ملدة 
3 �شنن، وبحب�ض املتهم الثاين ملدة �شنة 
واح���دة، وهو م���ا مل يرت�شه املته���م االأول 
فطع���ن علي���ه باال�شتئن���اف، والتي حكمت 
بتعديل عقوبته اإل���ى احلب�ض ملدة 6 اأ�شهر 
فقط، فتق���دم مبعار�شة ا�شتئنافية والتي 
ق�ش���ت املحكمة فيه���ا بقب���ول معار�شته 
احلك���م  بتاأيي���د  املو�ش���وع  ويف  �ش���كال 

املعار�ض فيه.

�إعد�د: عبا�س �إبر�هيم

�لقب�س على �ضارقي �لهو�تف �لنقالة باملحرق
املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ����رح 
املدير الع���ام ملديرية �رط���ة حمافظة 
املح���رق باأن �رطة املديرية متكنت من 
القب�س عل���ى �ضخ�ضن �رق���ا عدد من 
الهوات���ف النقالة يف مناطق خمتلفة من 

املحافظة.
اأن املديري���ة تلق���ت  اإل���ى  واأ�ش���ار 
ع���دة باغات ب�ضاأن �رق���ة ه�اتف نقالة 
وحمفظ���ات للنق����د، وعلي���ه مت مبا�رة 
اأعم���ال البحث والتح���ري والتي اأ�شفرت 
عن حتدي���د هوية املتهم���ن والقب�ض 

 10 عليهم���ا متلب�ش���ن مبحاول���ة بي���ع 
هوات���ف باأح���د حم���الت بي���ع الهوات���ف 
باملح���رق، وذل���ك م���ن خ���الل ا�شتغالل 
بطاقة ه�ي���ة م�روقة الأح���د االأ�ضخا�س 
ال���ذي ات�شح اأنه �شب���ق واأن تقدم ببالغ 

عن فقدان حمفظته.
واأك���د املدير الع���ام ملديرية �رطة 
حمافظ���ة املح���رق اإل���ى اأن���ه مت حتري���ز 
امل�شبوط���ات، وج���ار اتخ���اذ االإجراءات 
القانونية الالزمة متهيداً الإحالة الق�شية 

اإلى النيابة العامة.



70 مليون دينار لتغطية 
اأذونات خزانة

م����رف  اأعل���ن  املرك���زي:  امل����رف   - املنام���ة 
 البحري���ن املرك���زي اأن���ه مت���ت تغطي���ة الإ�ص���دار رقم 
اأذون���ات  م���ن   )ISIN BH0008957K29(  1713
اخلزان���ة احلكومية الأ�صبوعية الت���ي ي�صدرها امل�رف 

نيابة عن حكومة البحرين.
تبلغ قيمة ه���ذا الإ�صدار 70 ملي���ون دينار لفرتة 
ا�صتحق���اق 91 يوًما تب���داأ يف 25 يوليو 2018 وتنتهي 
يف 24 اأكتوبر 2018، كما بلغ معدل �صعر الفائدة على 
هذه الأذونات 3.94 % م�صاوًيا ل�صعر الفائدة للإ�صدار 

ال�صابق بتاريخ 11 يوليو 2018.

“الت�صالت”: اإلغاء الرتاخي�ص املمنوحة ل� “موفينغ غلف تيليكوم”

 األغت هيئة تنظيم الت�صالت ترخي�صني ممنوحني ل�ركة “موفينغ غلف تيليكوم” بناء 
عل���ى طلبها.ووفًقا لأحدث بيانات ر�صمية من�ص���ورة، فاإن الرتاخي�ص املمنوحة ل�ركة موفينغ 
غل���ف تيليكوم تت�صم���ن الرتخي�ص العادي خلدم���ات القيمة امل�صاف���ة، والرتخي�ص املمتاز 

خلدمات الت�صالت الدولية.
وكان���ت الهيئة منحت الرتخي�ص العادي خلدم���ات القيمة امل�صافة، والرتخي�ص املمتاز 
خلدمات الت�صالت الدولية لل�ركة يف 17 اأكتوبر 2005. ودعت الهيئة اإلى اإخطارها كتابيًّا 
يف حال���ة رغبة اأي �صخ����ص يف العرتا�ص مع ذكر الأ�صباب لذلك يف موعده اأق�صاه 30 يوًما من 

تاريخ ن�ره يف اجلريدة الر�صمية )وقد ن�ر يف 19 يوليو(.
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اقتصاد
املحرر االقت�صادي

“األبا” حتقق 62.9 مليون دينار اأرباحا �صافية بالن�صف االأول 2018
بزيادة بن�صبة 46 % مقارنة مع العام املا�صي

ع�صك����ر - األبا: حققت �رك����ة اأملنيوم البحرين 
“األب����ا” �صايف اأرباح بقيمة 29.1 مليون دينار خلل 
الرب����ع الث����اين لع����ام 2018، مقاب����ل 17.7 ملي����ون 
دينار لنف�����ص الفرتة 2017، بزي����ادة بلغت 65 % 
على اأ�صا�ص �صن����وي. وبالن�صبة لإجمايل املبيعات/

الإيرادات، فقد حققت ال�ركة 244.0 مليون دينار 
خلل الربع الثاين لعام 2018 م�صجلة زيادة �صنوية 
بن�صب����ة 36 %، وذل����ك مقارن����ة بالربع الث����اين لعام 
2017 ال����ذي حق����ق 179.3 مليون دين����ار. وبلغت 
اأرب����اح ال�صهم الواحد لهذا الربع من العام 21 فل�ًصا 
مقابل 12 فل�ًصا خلل الربع الثاين من العام 2017. 
وبالن�صبة للن�صف الأول من العام 2018، فقد 
بلغ �صايف الدخل 63.0 ملي����ون دينار م�صجلً زيادة 
بن�صب����ة 46 % عل����ى اأ�صا�ص �صن����وي، وذلك مقارنة 
مب����ا قيمته 43.3 مليون دينار خ����لل الن�صف الأول 
2017. اأم����ا اإجمايل املبيعات/الإي����رادات فقد بلغ 
465.2 ملي����ون دينار، بزيادة �صنوية بلغت 26 % 
مقارن����ة مب����ا قيمت����ه 369.7 مليون دين����ار. وبلغت 
اأرباح ال�صهم الواحد 44 فل�ًصا مقابل 31 فل�ًصا خلل 

الن�صف الأول 2017.  وجاءت نتائج اإيرادات واأرباح 
ال�ركة للربع الثاين والن�صف الأول 2018 مدفوعة 
ب�ص����كل اأ�صا�ص����ي بارتفاع حجم املبيع����ات، وارتفاع 
الأ�صع����ار يف بور�ص����ة لندن للمعادن )زي����ادة بن�صبة 
18 % على اأ�صا�ص �صنوي(، وكذلك تاأثري ا�صتعادة 
خط ال�صهر اخلام�ص خلل الربع الثاين لعام 2017.

وقال رئي�ص جمل�����ص الإدارة، ال�صيخ دعيج بن 
ا  �صلم����ان بن دعيج اآل خليفة “حقق����ت األبا اأداًء قويًّ
خلل الن�ص����ف الأول من الع����ام 2018. ومع بلوغنا 
ن�ص����ف هذا الع����ام، فاإنن����ا ملتزمون مت����ام اللتزام 
بتحقي����ق اأهدافنا عل����ى �صعيد م�����روع خط ال�صهر 

ال�صاد�ص للتو�صعة”.
ومن جانب����ه، ق����ال الرئي�ص التنفي����ذي لل�ركة 
تي����م م����وري “ت�صتم����ر ال�صلم����ة بكونه����ا الأولوي����ة 
الأول����ى لدين����ا مع دخ����ول اأ�صهر ال�صي����ف ال�صعبة. 
ويف الوق����ت الذي نواجه في����ه العديد من التحديات 
ا تاأثري ارتفاع اأ�صعار  يف �ص����وق الأملنيوم، وخ�صو�صً
الألومينا، فاإنن����ا �صنحافظ على تركيزنا على م�روع 
تاينت مع زيادة الإنتاج حتى نتمكن من موازنة هذه 

التحديات خلل الن�صف الثاين من العام. واأود بهذا 
اخل�صو�ص اأن اأتقدم بال�صك����ر ملوظفينا لتعاونهم 
م����ن اأجل حتقي����ق النتائج اجليدة م����ن خلل ت�صافر 

اجلهود”.

 وتعت����زم اإدارة ال�ركة عقد اجتماع هاتفي يوم 
الأربع����اء 25 يولي����و 2018 ملناق�ص����ة الأداء املايل 
لل�ركة خ����لل الربع الثاين والن�صف الأول من العام 
2018، وكذلك و�صع اأولويات ال�ركة ملا تبقى من 

العام. وتتمثل اأبرز اأحداث ال�ركة خلل الربع الثاين 
لعام 2018 انطلق حملة ال�صلمة ال�صيفية لل�ركة 

بعنوان “�صلفي ال�صلمة”، 
ارتفع الإنتاج بن�صبة 23 % على اأ�صا�ص �صنوي 
)252،081 طن مرتي( يف حني ارتفع حجم املبيعات 
بن�صب����ة 19 % على اأ�صا�����ص �صنوي )249،595 طن 
م����رتي(. وبلغ معدل ن�صبة مبيعات القيمة امل�صافة 
لل�رك����ة 60 % م����ن اإجم����ايل املبيعات خ����لل الربع 
الثاين لعام 2018. تاأثري ارتف����اع اأ�صعار الألومينا، 
بلغت الفوائد املحققة من م�روع تاينت – املرحلة 
الثالثة 81 دولًرا لكل طن مرتي، التقدم يف م�روع 
خط ال�صه����ر ال�صاد�ص للتو�صع����ة ويتمثل يف اإغلق 
اجلزء الأول من الق�ص����م الثاين للت�صهيلت املوؤمنة 
م����ن وكال����ة ال�ص����ادرات الئتمانية بقيم����ة 204.5 
مليون يورو، م�صهر اخل����ط ال�صاد�ص اإذ بلغ الإجناز 
الع����ام يف امل�����روع 61 %، وم�����روع تو�صعة الطاقة 
حيث بل����غ الإجناز العام يف حمط����ة الطاقة 5 ونظام 

التوزيع الكهربائي: 63 % و91 %.

• •ال�صيخ دعيج بن �صلمان	 تيم موري	

34.8 ملي���ون دين���ار اأرب���اح “البحري���ن والكوي���ت” الن�صفي���ة
بزيادة 8.1 % مقارنة بالفرتة ذاتها العام املا�صي

املنامة - البحرين والكويت: حقق بنك البحرين 
والكوي���ت ربًحا �صافًيا من�صوًبا للملك مقداره 34.8 
ملي���ون دين���ار بالن�ص���ف الأول م���ن ال�صن���ة املالية 
املنته���ي يف 30 يونيو 2018، مقاب���ل 32.2 مليون 
دين���ار يف ال�صن���ة ال�صابق���ة، اأي بزي���ادة ن�صبتها 8.1 
%. وحق���ق البنك اأي�ًص���ا خلل العام ربًح���ا ت�صغيليًّا 
)با�صتثناء �ص���ايف املخ�ص�صات وال�ريبة( بلغ 50.6 
ملي���ون دينار، مقاب���ل 43.7 مليون دين���ار يف العام 
ال�صاب���ق، اأي بزيادة ن�صبته���ا 15.8 %. وحقق البنك 
اإي���راًدا ت�صغيليًّا مقداره 79.0 ملي���ون دينار، مقابل 
70.3 مليون دين���ار يف العام ال�صابق، وذلك بزيادة 
ن�صبته���ا 12.2 %. وبلغ العائد الأ�صا�صي لل�صهم 29 

فل�ًصا مقابل 27 فل�ًصا يف ال�صنة ال�صابقة.
وبل���غ اإجم���ايل حق���وق امل�صاهم���ني )با�صتثناء 
ح�ص����ص الأقلي���ة( 472.0 ملي���ون دين���ار، مقاب���ل 
498.6 مليون دينار يف نهاية ال�صنة املالية 2017، 

مع انخفا�ص ن�صبته 5.3 % حتى تاريخه.
وبلغ اإجمايل الأ�ص���ول 3685.8 مليون دينار يف 
نهاية يونيو 2018، مقابل 3763.1 مليون دينار يف 
ا  نهاية ال�صنة املالي���ة 2017، م�صجلً بذلك انخفا�صً
ن�صبت���ه 2.1 %. وا�صتمر �صايف القرو�ص وال�صلف يف 
النم���و، بزيادة ن�صبته���ا 4.8 % حت���ى تاريخه، لتبلغ 
1824.5 مليون دينار، مقابل 1740.7 مليون دينار 
يف نهاي���ة دي�صمرب 2017. وباملثل، ارتفعت حمفظة 
الأوراق املالي���ة ال�صتثماري���ة بن�صب���ة 2.0 % لتبلغ 
764.1 مليون دينار، مقابل 749.0 مليون دينار يف 
نهاية دي�صمرب 2017. وبلغت حمفظة ودائع العملء 
2559.7 ملي���ون دين���ار، مقاب���ل 2623.6 ملي���ون 
دين���ار، فيما بلغ���ت ن�صبة القرو����ص لودائع العملء 
عن���د م�صتوى جيد ه���و 71.3 %، مقابل 66.3 % يف 

نهاية 2017.
اأما ارتفاع �صايف الأرباح خلل الن�صف الأول من 
ال�صنة مقارنة بالعام ال�صابق، فيعزى اإلى الزيادة يف 
�صايف دخل الفوائد بن�صبة 14.9 % مدفوًعا بالزيادة 
يف حمفظة القرو�ص وال�صتثمار، اإلى جانب التح�صن 
يف هوام����ص الربحي���ة الناجت���ة ع���ن الإدارة اجلي���دة 
للأ�ص���ول واملطالبات. وارتفعت الإي���رادات الأخرى 
بن�صب���ة 13.7 % نتيجة لرتفاع اإي���رادات ال�صتثمار 
املتحققة م���ن اإي���رادات اأرباح الأ�صه���م الناجتة عن 
ال�صتثم���ار يف اأ�صه���م حق���وق امللكية. ج���اء ذلك يف 
مقاب���ل الزي���ادة يف �ص���ايف متطلب���ات التخ�صي����ص 
مبوج���ب املعيار املحا�صبي ال���دويل لإعداد التقارير 
املالية رق���م IFRS 9( 9( لتبلغ 15.2 مليون دينار 
للن�ص���ف الأول 2018 مقارن���ًة مببل���غ 10.8 ملي���ون 
دين���ار لنف�ص الف���رتة العام ال�صاب���ق واأي�ًصا الزيادة 
يف تكالي���ف الت�صغيل بن�صبة 6.3 % لت�صل اإلى مبلغ 
28.3 ملي���ون دين���ار للن�ص���ف الأول 2018 مقارنة 
مببل���غ 26.7 ملي���ون دينار لنف�ص الف���رتة من العام 
ال�صاب���ق نتيج���ة ل�صتمرار ال�صتثم���ار يف راأ�ص املال 

الب�ري والبنى التحتية والعمليات.
وبل���غ اإجمايل الدخل ال�صامل العائد مللك البنك 
 2018 الأول  الن�ص���ف  16.5 ملي���ون دين���ار خ���لل 
مقارنة م���ع 40.4 ملي���ون دينار الت���ي مت ت�صجيلها 
خ���لل الفرتة املماثلة من العام املا�صي، التي متثل 
���ا بن�صب���ة 59.1 %. يف حني كان���ت الأن�صطة  انخفا�صً
الت�صغيلي���ة الأ�صا�صية قوية واأدت اإلى ارتفاع �صايف 
الربح، تاأث���ر الدخل ال�صام���ل الآخر �صلًب���ا بالتذبذب 
الكب���ري يف الأ�صواق املالية مم���ا اأدى اإلى نزول قيمة 
الأوراق املالي���ة ال�صتثمارية وتعديلت التحويل من 

العملت الأجنبية.

وحق���ق البنك ربًح���ا �صافًيا عائًدا مل���لك البنك 
خ���لل الربع الثاين من ال�صنة بلغ 18.1 مليون دينار، 
يف مقاب���ل 16.4 ملي���ون دين���ار خ���لل الرب���ع الثاين 
من ال�صن���ة ال�صابق���ة، اأي بزيادة ن�صبته���ا 10.3 %. 
كذل���ك، حقق البنك ربحاً ت�صغيلي���اً )با�صتثناء �صايف 
املخ�ص�صات وال�ريبة( خلل الربع الثاين من العامة 
اجل���اري بلغ 25.6 مليون دينار ، مقابل 21.3 مليون 
دين���ار يف الربع الثاين من الع���ام ال�صابق، اأي بزيادة 
ن�صبتها 20.2 %. وحقق البنك اأي�ًصا اإيراًدا ت�صغيليًّا 
بلغ 39.8 ملي���ون دينار خلل الربع الثاين من العام، 
مقابل 34.8 مليون دين���ار يف الربع الثاين من العام 
ال�صاب���ق، اأي بزي���ادة ن�صبته���ا 14.4 %. وبلغ العائد 
الأ�صا�ص���ي على ال�صهم خلل الرب���ع الثاين من ال�صنة 
13 فل�ًصا، مقابل 12 فل�ًصا يف الربع الثاين من ال�صنة 

ال�صابقة.

ويع���ود �صبب النمو يف الربح ال�صايف خلل الربع 
الثاين من هذا العام مقارن���ة بالربع الثاين من العام 
ال�صاب���ق اإلى الرتفاع الكب���ري يف �صايف دخل الفوائد 
بن�صبة 21.3 %، نتيجة ل���لإدارة احل�صيفة للميزانية 
العمومية وتوظيف امل���وارد يف اأ�صول مدّرة للأرباح 
كالقرو�ص وال�صلف وال�صتثم���ار يف الأوراق املالية. 
يف ح���ني كانت تكالي���ف الت�صغيل اأعل���ى بن�صبة 5.3 
% وبلغ���ت 14.2 ملي���ون دين���ار، ارتفع���ت ر�ص���وم 
 %  56.5 بن�صب���ة  اأي�ص���ا  ال�صافي���ة  املخ�ص�ص���ات 
وبلغ���ت 7.1 ملي���ون دينار، حيث وا�ص���ل البنك بناء 
احتياطيات قوية لتعزيز مكانته املالية للتعامل مع 

ظروف ال�صوق ال�صعبة.
وقال رئي�ص جمل�ص الإدارة مراد علي مراد “ي�ر 
جمل����ص الإدارة اأن يعلن عن النتائ���ج الإيجابية التي 
حققه���ا البنك خلل الن�ص���ف الأول من العام 2018، 

التي توؤكد على ولء عملئنا ودعم م�صاهمينا وتفاين 
الإدارة التنفيذي���ة واملوظفني، الأم���ور التي مكنت 
البنك م���ن موا�صلة تفوقه وتثبي���ت مكانته كاإحدى 
املوؤ�ص�ص���ات املالي���ة املهمة يف ال�ص���وق امل�ريف يف 

البحرين”.
من جهته، قال الرئي�ص التنفيذي للبنك، ريا�ص 
�صات���ر “مرة اأخ���رى يوا�صل بنك البحري���ن والكويت 
م�صريت���ه نح���و حتقي���ق الربحي���ة والنتائ���ج القوية، 
والعمل على تعزي���ز مكانته املالي���ة وتعزيز القيمة 

امل�صافة للم�صاهمني”.
ويتمث���ل املركز امل���ايل القوي لبن���ك البحرين 
والكوي���ت يف قدرته على �صداد ال�صندات املتو�صطة 
الأج���ل باليورو التي حل موع���د ا�صتحقاقها يف �صهر 
يوني���و من هذا العام وبلغ���ت 130 مليون دولر، مع 

احتفاظ البنك ب�صيولة قوية ومركز مايل متني.
 ويف الجتماع ذاته، الذي اأقّر فيه جمل�ص الإدارة 
النتائج املالية، ناق����ص املجل�ص جدول اأعماله الذي 
�صم ع���دًدا م���ن املوا�صيع منه���ا مراجع���ة ما حتقق 
من ا�صرتاتيجية البنك لل�صن���وات )2016-2018(، 
بالإ�صاف���ة اإل���ى مناق�ص���ة التقرير الرب���ع �صنوي عن 
ال�صيولة لدى البن���ك، والتقرير الن�صف �صنوي لأداء 
حمفظ���ة ال�صتثمار. كما قام املجل�ص مبراجعة بع�ص 
ال�صيا�صات الئتمانية وم�ص���ودة القواعد الإر�صادية 
ال�ص���ادرة من م����رف البحري���ن املرك���زي. وناق�ص 
املجل�ص بع�ص الأمور الإجرائية اخلا�صة بعمل جمل�ص 
الإدارة بالإ�صاف���ة اإلى مناق�صة التقرير ال�صنوي حول 
ا�صتقللية اأع�صاء جمل�ص الإدارة، وجاء ذلك لي�صمن 

اتخاذ القرارات ب�صورة اأكرث كفاءة.

• •مراد علي مراد 	 ريا�ص �صاتر	

“البور�صة” تفتح ن�صبة حترك 
�صهم “بنادر للفنادق”

فتح���ت بور�صة البحري���ن ن�صبة حت���رك �صعر 
اأ�صهم �ركة بنادر للفن���ادق بن�صبة 5 % اإ�صافية. 
واأ�صبحت ن�صبة حترك ال�صهم اجلديدة 10 % للحد 
الأعل���ى و15 % للح���د الأدنى لتح���رك ال�صهم من 
�صعر الإغ���لق. واأقفل �صعر �صهم ال�ركة اأم�ص عند 
�صع���ر 0.051 دينار، حمافظا على هذا املنوال من 
الثبات على ال�صعر منذ دي�صمرب املا�صي. والقيمة 
ال�صوقية ل���� ”بنادر للفن���ادق” يف البور�صة تقدر 
بنح���و 11.7 ملي���ون دين���ار، من القيم���ة الإجمالية 
للبور�ص���ة البالغة نحو 8.3 ملي���ار دينار. ويتجاوز 
عدد الأ�صه���م ال�صادرة واملدفوعة لل�ركة 229.5 
ملي���ون �صه���م، والعائ���د عل���ى ال�صه���م 2.73 %، 

وربحية ال�صهم 0.020 دينار.

“فولفو” حتقق 474.8 مليون دوالر اأرباحا ت�صغيلية بالربع الثاين
بنمو 28.6 % مقارنة بالفرتة نف�صها العام املا�صي

املنام���ة - اإبراهيم كان���و: اأعلنت “فولفو 
الت�صغيلي���ة  اأرباحه���ا  اأن  اأم����ص  لل�صي���ارات” 
الف�صلي���ة )3 اأ�صه���ر( �صجلت اأعل���ى معدلت 
له���ا على الإطلق، اإذ بلغ���ت 4.2 مليار كراونة 
�صويدية )474.8 ملي���ون دولر( للربع الثاين 
من العام 2018، بنم���و قدره 28.6 % مقارنة 
بالف���رتة نف�صها م���ن العام املا�ص���ي مدفوعة 

بزيادة قوية يف مبيعات التجزئة العاملية.
وقف���زت الإي���رادات يف الرب���ع الث���اين من 
العام اجلاري بن�صب���ة 26.9 % لت�صل اإلى 66 
مليار كراونة)7.5 مليار دولر(، حيث ارتفعت 
مبيع���ات التجزئة بن�صب���ة 14.6 % لت�صل اإلى 
نح���و 170232 �صي���ارة. وبل���غ هام����ص الربح 

الت�صغيلي لتلك الف���رتة 6.4 %، بارتفاع 6.3 
% للفرتة نف�صها من العام املا�صي.

التنفي���ذي  والرئي����ص  الرئي����ص  وق���ال 
ل”فولفو لل�صي���ارات” هاكان �صامويل�صن، يف 
معر����ص تعليقه على ه���ذه النتائ���ج “اإن هذا 

الإجناز يوؤكد اأن فولفو لل�صيارات اأ�صبحت الآن 
يف و�صع جي���د لفرتة جديدة من النمو العاملي 
امل�صتدام”. وتابع “اأتوقع اأن نحقق �صنة اأخرى 
م���ن املبيعات القيا�صي���ة يف 2018، اإذ نهدف 
اإلى اإثب���ات نف�صنا كمزود عاملي متنوع لقطاع 

النق���ل يف ظل روؤيتنا اجلدي���دة التي اأطلقناها 
.”Freedom to Move حتت �صعار

اأما بالن�صبة لأ�صواق منطقة ال�رق الأو�صط، 
فحافظ���ت “فولفو لل�صي���ارات” على مكانتها 
فيها، حي���ث ل تزال “XC60” القوة الرئي�صة 
التي تدف���ع زخم املبيعات يف فئ���ة ال�صيارات 
الريا�صية املتع���ددة ال�صتخدامات، تليها يف 

 .”XC40“ هذا الإطار
وقال املدير الع���ام،  جي�صو�ص فرينانديز 
م���ن  كامل���ة  �صبك���ة  الآن  “لدين���ا  مي�ص���ا  دي 
املوزع���ني ملنطق���ة ال����رق الأو�ص���ط، والتي 
نتوقع معها، زيادة كبرية يف ح�صتنا ال�صوقية 

يف املنطقة”. 

املحرر االقت�صادي



ك�ضف ع�ضو جمل����س الإدارة التنفيذي يف 
�رشكة مينا العقارية الكويتية �ضبنان املطريي 
عن ني���ة ال�رشك���ة تطوي���ر اأرا����س متتلكها يف 

البحرين.
واأو�ضح اأن هذه الأرا�ضي يف مواقع حيوية 

وا�ضرتاتيجية يف اململكة.
وق���ال املط���ريي خ���ال انعق���اد اجلمعية 
العمومية العادية اأم�س الأول، اإن ال�رشكة تبحث 
عن حل���ول متويلي���ة لتطوير تل���ك الأرا�ضي، 
م�ضيًفا اأن ل���دى “مينا” اأرا�ض���ي اأخرى اأي�ًضا 
يف البحري���ن لكن ي�ضعب تطويرها يف املرحلة 
احلالي���ة نظ���ًرا اإل���ى وج���ود ق�ض���ور يف البنية 
التحتية اإ�ضاف���ة اإلى بعدها عن املدن، موؤكًدا 

اأن ال�رشكة مل تبع اأي اأ�ضل يف الفرتة الراهنة.
وعن م�ضاري���ع ال�رشكة يف تركي���ا اأفاد باأن 
ال�رشك���ة نفذت 4 م�ضاري���ع �ضكنية منذ 2012 
اإل���ى الآن، اأغلبها مت بيع���ه، با�ضتثناء امل�رشوع 
الأخ���ري، اإذ مت ت�ضوي���ق م���ن 40 اإل���ى 50 % 
م���ن وحداته، ومل نقم ببيعه���ا بالكامل ب�ضبب 

ظروف ال�ض���وق يف تركيا يف الف���رتة املا�ضية 
لكن ال�رشكة تعمل على خطط بيعها.

واأو�ض���ح اأن ال�رشكة لديها خطة م�ضتقبلية 
فهن���اك اأ�ض���ول تعم���ل ال�رشك���ة عل���ى بيعها 
والتخ���ارج منها، واأ�ضول اأخ���رى �ضتعمل على 
تطويرها بع���د حت�ضن ظروف ال�ض���وق، مفيًدا 
باأن هن���اك م�ضاريع “منلكه���ا بالكامل واأخرى 

مع اأطراف اأخرى”.
وذكر املطريي اأن جمم���وع اأ�ضول ال�رشكة 
ع���ن ال�ضن���ة املالي���ة املنتهي���ة يف 31 مار�س 
كويت���ي  دين���ار  ملي���ون   13.3 بل���غ   2018
بانخفا����س ق���دره 1.6 ملي���ون دين���ار مقارنة 
مبجموع الأ�ضول عن ال�ضن���ة املالية املنتهية 
يف 31 مار����س 2017 التي بلغت 14.9 مليون 

دينار كويتي.
وبالن�ضبة للم�ضاري���ع احلالية لل�رشكة، قال 
اإن ال�رشكة قامت خال ال�ضنة املالية املنتهية 
ن�ضاطه���ا  مبمار�ض���ة   2018 مار����س   31 يف 
الرئي�ض���ي ال���ذي تاأ�ض�ض���ت من اأجل���ه متقيده 
يف ذل���ك باأغرا�ضها املن�ضو����س عليها بعقد 
تاأ�ضي�ضه���ا ونظامها، مبيًن���ا اأن جمل�س الإدارة 
حاليًّا يتولى درا�ضة بع����س امل�ضاريع لختيار 
الأن�ض���ب والأ�ضلح من تل���ك امل�ضاريع لتخاذ 
اخلط���وات اجل���ادة نح���و تنفيذها مب���ا يحقق 
اأغرا����س ال�رشكة وي�ضاعد عل���ى تنمية اأعمالها، 
مبيًن���ا اأن جمل����س الإدارة �ض���وف يعم���ل على 
تطوي���ر عم���ل ال�رشكة وزي���ادة حج���م ن�ضاطها 

لتحقيق عوائد اأف�ضل للم�ضاهمني.
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95.2 مليون دينار كويتي �صايف اأرباح “بيتك” الن�صفية
ربحية ال�ضهم 15.23 فل�ضا وبزيادة 16.6 %

الكوي����ت - بيتك: قال رئي�س جمل�س الإدارة يف 
بيت التموي����ل الكويتي “بيتك” حم����د املرزوق، اإن 
“بيت����ك” حقق �ضايف اأرباح للم�ضاهمني عن الن�ضف 
الأول 2018، قدره����ا 95.22 ملي����ون دينار كويتي 
مقارن����ة مببل����غ 81.64 ملي����ون دين����ار كويت����ي يف 
الفرتة نف�ضها من الع����ام ال�ضابق وبن�ضبة منو 16.6 
%. وارتف����ع اإجمايل اإيرادات التمويل للن�ضف الأول 
من الع����ام اجلاري لي�ضل اإلى 424.14 مليون دينار 
كويت����ي بن�ضبة منو بلغ����ت %22.2 مقارن����ة بنف�س 

الفرتة من العام ال�ضابق.
كما بلغ �ض����ايف اإيرادات التمويل للن�ضف الأول 
م����ن الع����ام اجل����اري 277.84 مليون دين����ار كويتي 
بن�ضبة منو 31.8  % مقارنة بنف�س الفرتة من العام 
ال�ضاب����ق، وبلغ اإجم����ايل اإي����رادات الت�ضغيل للن�ضف 
الأول م����ن الع����ام اجل����اري 389.87 ملي����ون دين����ار 
كويتي بن�ضبة منو 13.6 % مقارنة بنف�س الفرتة من 
الع����ام ال�ضابق، وكذلك بلغ �ضايف اإيرادات الت�ضغيل 
235.80 ملي����ون دينار كويتي لفرتة الن�ضف الأول 
من العام اجلاري، بن�ضبة منو 17.7 % مقارنة بنف�س 

الفرتة من العام ال�ضابق.
كما انخف�ضت ن�ضب����ة التكلفة اإلى الإيراد لتبلغ 
39.5 % لف����رتة الن�ض����ف الأول من الع����ام اجلاري 
مقارن����ة ب 41.6 % ع����ن نف�����س الف����رتة م����ن العام 
ال�ضابق.وبلغ����ت ربحي����ة ال�ضهم للن�ض����ف الأول من 
الع����ام اجلاري 15.23 فل�ضا مقارنة ب 13.06 فل�ضا 
ع����ن نف�س الفرتة العام ال�ضاب����ق بن�ضبة زيادة 16.6 
%. وبلغ����ت ن�ضبة النم����و يف اإجمايل املوجودات 1.5 

% مقارنة بنهاية العام ال�ضابق لت�ضل اإلى 17.624 
مليار دينار كويت����ي بنهاية الن�ضف الأول من العام 

اجلاري.
وزادت حمفظ����ة التموي����ل لت�ضل اإل����ى 9.561 
ملي����ار دينار كويت����ي بزي����ادة قدره����ا 345 مليون 
دين����ار كويتي ون�ضبتها 3.7 % مقارنة بنهاية العام 
املا�ضي، وارتفع����ت ح�ضابات املودعني لت�ضل اإلى 
11.947ملي����ار دينار كويتي، بزي����ادة قدرها 350 
ملي����ون دين����ار كويت����ي، وبن�ضبة زي����ادة %3.0 عن 

نهاية العام ال�ضابق.
املالي����ة  النتائ����ج  اأن  اإل����ى  امل����رزوق  واأ�ض����ار 
الإيجابي����ة والنمو امل�ضتقر وامل�ضتدام لاأرباح يوؤكد 
جناح ا�ضرتاتيجية “بيت����ك” يف تطوير خدمة العماء 
والتميز بها، والبتكار على اأ�ضا�س التقنيات املالية 
الرقمي����ة اجلدي����دة، وحتقي����ق اجل����ودة الت�ضغيلية، 
وحتقي����ق الن�ضج����ام يف الأداء بني بن����وك املجموعة 
مبا ي�ضمن ال�ضتدام����ة يف النمو والربحية، مع تعزيز 
�ضيا�ضة املخاطر واللت����زام بالتعليمات وال�ضوابط 

الرقابية.
ونوه املرزوق يف ت�رشيح �ضحايف اإلى اأن “بيتك” 
يخط����و بثب����ات نح����و تعزيز قيم����ة حق����وق م�ضاهميه 
ومودعيه وتنمية العائد على ا�ضتثماراتهم، حمافظاً 
عل����ى ا�ضتم����رار ربحيت����ه رغ����م البيئ����ة الت�ضغيلي����ة 

التناف�ضية والظروف القت�ضادية ال�ضعبة.
ولفت اإلى جناح جهود “بيتك” يف الرتكيز على 
العمل امل�رشيف الأ�ضا�ضي والتخارج من ال�ضتثمارات 
غ����ري ال�ضرتاتيجي����ة لتح�ضني ج����ودة الأ�ض����ول، مع 

اللت����زام باأعل����ى م�ضتوي����ات البت����كار والتمي����ز يف 
خدمة العماء لتحقي����ق روؤية البنك يف قيادة التطور 
العامل����ي للخدم����ات املالي����ة املتوافقة م����ع اأحكام 
ال�رشيع����ة الإ�ضامي����ة، والرتق����اء اإل����ى مرتب����ة البنك 
الإ�ضامي الأك����ر ربحية م�ضتدام����ة، والأعلى ثقة يف 

العامل.

“Fintech” على رأس االهتمامات
و�ضدد على �رشورة امل�ضي قدماً يف اإ�ضرتاتيجية 
تبني وتنمية اخلدمات الع�رشي���ة املتقدمة والتقنية 
احلديث���ة، موؤك���داً اأن التكنولوجي���ا امل�ضتقبلية هي 
عن����رش التط���ور، بحي���ث ميك���ن للتموي���ل الإ�ضامي 
ال�ضتفادة من انخفا�س الكلفة وتقدمي خدمات اأكر 
كف���اءة ودقة للعماء، مبا ي�ضاهم بتلبية احتياجاتهم 
امل�رشفي���ة الت���ي تتخطى توقعاته���م مبهنية عالية، 
م�ض���ريا اإل���ى اأن تكنولوجيا ال���� Fintech على راأ�س 
اهتمامات “بيتك” الذي قطع اأ�ضواطا كبرية ر�ضخت 
ريادت���ه يف تق���دمي اخلدمات الإلكرتوني���ة والرقمية 

الع�رشية.

تكامل أداء بنوك المجموعة
 واأو�ض���ح اأن �ضيا�ض���ة التكام���ل ب���الأداء عل���ى 
م�ضتوى املجموعة حققت جناحا كبريا، حيث وا�ضلت 
بنوك املجموعة يف تركيا وماليزيا والبحرين واأملانيا 
اأداءه���ا املتمي���ز وف���ق ال�ضرتاتيجي���ات واخلط���ط 
املو�ضوع���ة لا�ضتف���ادة م���ن عنا�رش ق���وة كل �ضوق 
تعمل فيه، كم���ا وا�ضلت ال����رشكات التابعة التعاون 

والتن�ضي���ق لتحقي���ق كف���اءة يف الأداء و�ضبل تعاون 
م�ض���رتك يع���ود بالنفع عل���ى العم���اء وامل�ضاهمني 
وي�ضاهم بخدمة القت�ضاد الوطني ودفع عجلة النمو.

واأك���د املرزوق ريادة “بيت���ك” يف دعم ومتويل 
امل�ضاريع الكربى وم�ضاري���ع البنية التحتية ان�ضجاما 
مع ا�ضرتاتيجية “بيت���ك” يف دعم القت�ضاد الوطني 
وحتقي���ق التنمي���ة ال�ضاملة، م�ضريا اإل���ى توقيع عقد 
متوي���ل مع ال�رشك���ة الكويتية لل�ضناع���ات البرتولية 
املتكاملة “كيبيك” مل����رشوع ا�ضترياد الغاز امل�ضال 
التاب���ع لل�رشك���ة وقيمت���ه 2.3 ملي���ار دولر، حيث مت 
اختيار “بيتك” لتويل اإدارة �رشيحة التمويل الإ�ضامي 

من عقد متويل حملي قيمته 500 مليون دولر.
وق���ال اإن “بيت���ك” ق���دم ت�ضهي���ات ائتماني���ة 

للعديد من امل�ضاري���ع التنموية يف قطاعات خمتلفة 
يف الكوي���ت ويف البل���دان الت���ي يعمل به���ا “بيتك”، 
ومنه���ا توقيع �ضفقة لتموي���ل مبنى الركاب اجلديد 
ملط���ار الكويت الدويل بقيم���ة 124.6 مليون دينار 
كويتي، وعقد ت�ضهيات ائتمانية بقيمة 200 مليون 
ي���ورو لبن���اء ج�رش معّل���ق يف تركي���ا، وتوقي���ع مذكرة 
تعاون مع جمموعة �رشكة م�ضاري���ع الكويت القاب�ضة 
“كيبكو”، للعمل عل���ى توفري حلول متويلية لعماء 
م����رشوع “�ضاحية ح�ضة املب���ارك” العقاري، كما وّقع 
“بيتك”، اتفاقية ت�ضهي���ات ائتمانية مببلغ وقدره 
120 مليون دينار كويت���ي ل�ضالح �رشكة مينا هومز 

العقارية.
وذك���ر امل���رزوق اأن “بيت���ك” ق���ام بالعديد من 
اجله���ود يف جمال دع���م �رشيحة ال����رشكات امل�ضغرية 
واملتو�ضط���ة SMEs، منوها اإل���ى اأن البنك يتعامل 
مع اأكر م���ن 1000 عميل �ضم���ن ت�ضنيف ال�رشكات 

ال�ضغرية واملتو�ضطة.

تقييمات وتصنيفات 
“بيت���ك”  احتف���اظ  اأن  امل���رزوق  واأو�ض���ح 
بالتقييم���ات والت�ضنيف���ات الإيجابي���ة م���ن وكالت 
الت�ضنيف العاملي���ة بالإ�ضافة اإلى حيازة العديد من 
اجلوائز الرفيع���ة من جهات وهيئات عاملية مرموقة 
معنية مبتابعة اأعمال البن���وك واملوؤ�ض�ضات املالية، 
واإدراج���ه يف ال�ض���وق الأول يف بور�ضة الكويت، موؤ�رش 
اإيجاب���ي على جناح تنفيذ اخلط���ط املو�ضوعة ومتيز 

الأداء.

• حمد املرزوق	

• �ضبنان املطريي	

“الت�صالت” تد�صن مكتبا للتعامل مع طلبات الأبراج
“مينا” الكويتية: خطة لتطوير اأرا�ض يف البحرين

 يف انعقاد اجلمعية العمومية

�ض���رتة - جيب���ك: ك�ض���ف رئي����س �رشك���ة 
اخللي���ج ل�ضناّعة البرتوكيماوي���ات “جيبك”، 
عبدالرحم���ن جواه���ري، اأن ال�رشكة متكنت من 
ت�ضدي���ر ما جمموع���ه 186 األف طن مرتي من 
الأمونيا، واليوريا، وامليثانول يف الربع الثاين 
من العام اجل���اري، وبهذا فقد متكنت ال�رشكة 
م���ن ت�ضدي���ر جمي���ع منتجاته���ا املخ�ض�ض���ة 
للت�ضدير م���ن الأمونيا، واليوريا، وامليثانول 

منذ بداية 
الع���ام وحتى نهاي���ة الربع الث���اين والتي 
بلغت يف املجمل 520 األف طن مرتي، م�ضرياً 
اإلى اأن ال�ضني ق���د ا�ضتولت على اأكرب ح�ضة 
من اإجمايل �ضادرات ال�رشكة بن�ضبة 25 % نظراً 
لأهمي���ة هذه ال�ض���وق ال�ضرتاتيجي���ة بالن�ضبة 
جلميع املنتجني وحل���ت يليها تاياند بن�ضبة 
بلغت 22 %، مو�ضحاً اأنه قد مت حتميل جميع 
تل���ك ال�ضادرات اإلى وجهاته���ا النهائية على 

منت 30 �ضفينة. 
الفع���ال  بالتن�ضي���ق  جواه���ري  ون���ّوه 
وامل�ضتمر ب���ني ال�رشكة وال�ض���ادة امل�ضوقني 
يف �رشكة �ضناعة الكيماويات البرتولية بدولة 
الكوي���ت، املخ���ول لت�ضوي���ق م���ادة الأمونيا، 

و�ضم���اد اليوريا، وال�ض���ادة ال�رشكة ال�ضعودية 
املخ���ول  “�ضاب���ك”  الأ�ضا�ضي���ة  لل�ضناع���ات 
لت�ضويق مادة امليثان���ول، لدورهما البارز يف 
حتقيق هذه املعدلت، م�ضيداً يف الوقت ذاته 

باجلهود املبذولة ول�ضيما فيما يخ�س جدولة 
�ضحن���ات الت�ضدي���ر لتتما�ض���ى م���ع م�ضتوى 

املخزون.
وذك���ر اأن جميع منتج���ات م�ضانع ال�رشكة 

تخ�ض���ع لاأنظمة العاملية للج���ودة املحافظة 
عل���ى البيئ���ة وال�ضح���ة وال�ضام���ة املهني���ة 
والرعاية امل�ضئولة واأن ال�رشكة ح�ضلت يف هذا 

الإطار على اأرفع الأو�ضمة واجلوائز.

و اأّك���د جواهري، اأن ال�رشك���ة ت�ضعى دائماً 
لتحقي���ق اأعلى مع���دلت الكف���اءة والإنتاجية 
من خال تنفيذ �ضيا�ضة ال�ضتدامة واملتمثلة 
يف نهجه���ا القائم عل���ى ا�ضتمرارية التحديث 
والتطوي���ر �ض���واء للعملي���ات الت�ضغيلي���ة اأو 
اأجه���زة امل�ضان���ع ومعداته���ا م�ض���دداً عل���ى 
حر����س ال�رشك���ة يف الوقت ذاته عل���ى اللتزام 
الت���اّم بتنفي���ذ اإجراءات ال�ضيان���ة الدورية يف 

مواعيدها املحددة. 
واأ�ض���اف اأن الهتمام البارز لل�رشكة يكمن 
يف رعاّية فريقها العامل باعتباره اأهّم اأ�ضباب 
جن���اح ال�رشكة ومتيزه���ا، حيث تعم���ل ال�رشكة 
على موا�ضلة تنمية وتطوير عنا�رشها الب�رشّية 
ع���رب تطبيق خمتل���ف الربام���ج التدريبية من 

دورات وور�س عمل.
وعلى �ضعيد الت�ضغي���ل والإنتاج، اأو�ضح 
جواه���ري اأن���ه ق���د مت حتقيق مع���دلت جيدة 
من الإنت���اج حيث متكن���ت ال�رشكة م���ن اإنتاج 
ما يق���ارب 292 األف طن م���رتي من الأمونيا، 
الرب���ع  يف  جمتمع���ة  وامليثان���ول  واليوري���ا، 
الث���اين من هذا العام دون ت�ضجيل اأّي حوادث 

م�ضيعة للوقت.

• جمل�س اإدارة “جيبك”	

�ضاحية ال�ضي���ف - تنظيم الت�ضالت: 
د�ضنت هيئة تنظي���م الت�ضالت بالبحرين 
ر�ضمًيا مكتبا جديدا معنيا بتنظيم وت�ضحيح 

اأو�ضاع اأبراج الت�ضالت والت�رشيح لها. 
م���ع  التن�ضي���ق  املكت���ب  و�ضيتول���ى 
اجلهات احلكومية ذات العاقة ومنها وزارة 
الأ�ضغ���ال و�ض���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط 
العمراين واملجل�س الأعل���ى للبيئة و�ضوؤون 
الطريان امل���دين للح�ضول على الرتاخي�س 
الازم���ة و�ضه���ادات ع���دم املمانع���ة م���ن 
ه���ذه اجلهات قب���ل اأن تق���وم الهيئة مبنح 
الت�رشي���ح النهائي لإقامة اأبراج الت�ضالت؛ 
ل�ضمان التنفيذ الأمثل لأحكام قرار رئي�س 
جمل�س الوزراء رقم 45 ل�ضنة 2015 )القرار 
45( بخ�ضو�س اإ�ض���دار الائحة التنظيمية 
ب�ضاأن حمطات الت�ضالت الراديوية العامة. 
وا�ضتن���اًدا عل���ى القرار 45، قام���ت الهيئة 
بتعي���ني �رشك���ة ا�ضت�ضاري���ة لو�ض���ع اإط���ار 
ولوائ���ح تنظيمية لإقامة اأب���راج الت�ضالت 
واإن�ضاء مكتب متخ�ض�س للتاأكد من تطبيق 
ه���ذه اللوائ���ح. وانته���ت الهيئ���ة اأخريا من 
و�ضع ال�ضرتاط���ات واملعاي���ري الهند�ضية 

واجلمالي���ة،  الفني���ة  باجلوان���ب  املعني���ة 
م���ع اجله���ات احلكومي���ة ذات  بالتن�ضي���ق 
العاق���ة، لإقامة اأب���راج الت�ض���الت ح�ضب 
اأف�ض���ل املمار�ض���ات الهند�ضي���ة العاملية 
املتبع���ة واأح���كام الق���رار 45، و�ضيتول���ى 
فريق فني متخ�ض�س مراجعة طلبات اإقامة 
الأب���راج املقدم���ة م���ن ����رشكات الت�ضالت 
والتاأك���د من الت���زام هذه ال����رشكات بجميع 
ال�ضرتاطات واملعايري الهند�ضية اجلديدة 

قبل منح الت�ضاريح النهائية. 
و�ضيقوم الفريق املتخ�ض�س بزيارات 
ميدانية؛ للتاأكد من التزام اأبراج الت�ضالت 
واملوا�صف���ات  العام���ة  ال�صالم���ة  ب����روط 
الهند�ضي���ة والتدقي���ق عل���ى املعلوم���ات 
الفني���ة ومواق���ع اأبراج الت�ض���الت القائمة 

واملزمع اإقامتها. 
كم���ا �ضيق���وم الفري���ق بالتن�ضي���ق مع 
����رشكات الت�ضالت لتنفي���ذ خطة ت�ضحيح 
اأو�ضاع اأب���راج الت�ضالت املخالفة و�ضمان 
اأن تلت���زم جميع اأب���راج االت�صاالت بال�روط 
الهند�ضي���ة  واملوا�ضف���ات  واملعاي���ري 

اجلديدة. 

املحرر القت�صادي

ت�صدير 520 األف طن مرتي من الأمونيا واليوريا وامليثانول
يف الن�ضف الأول من العام اجلاري... “جيبك”:
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“ال�ضياحة” ت�ضت�ضيف “الليغو” و “كرتون نتوورك” يف العيد
اخلان: اخلليجيون مثلوا 35 % من الزوار يف الن�ضخة املا�ضية

    زينب العكري من ال�ضناب�س

اأكد مدير اإدارة الت�ضويق لدى هيئة البحرين 
لل�ضياح����ة واملعار�ض، يو�ض����ف اخلان، اأن 35 % 
م����ن زوار فعالي����ة عر�����ض األع����اب الليغ����و خالل 
الن�ضخة املا�ضية من الزوار اخلليجيون، متوقًعا 
اأن ي����زداد عدد الزوار بالن�ضخة 2018؛ خ�ضو�ضا 
اأن فرتة الفعالية تك����ون مع اإجازة عيد الأ�ضحى 
والإج����ازة الكبرية لدول اخللي����ج، اإ�ضافة اإلى اأن 
اأي����ام الفعالي����ة مت زيادتها من 5 اأي����ام اإلى 10 

اأيام.
جاء ذلك خالل املوؤمتر ال�ضحايف الذي عقدته 
هيئة البحري����ن لل�ضياحة واملعار�����ض يوم اأم�ض 
لالإعالن عن ا�ضت�ضافته����ا لفعالية عر�ض األعاب 
الليغو يف الفرتة ما بني 22 و31 اأغ�ضط�ض 2018 

مبركز البحرين الدويل للمعار�ض واملوؤمترات.
وق����ال: ن�ضعى لتنظي����م بع�����ض الفعاليات 
يف املنا�ضب����ات، لذا �ضتك����ون خالل عيد الأ�ضحى 
هن����اك فعاليتان خ����الل هذا الع����ام نركز عليهما 
ت�ضتهدف����ان العوائل، الأولى هي “الليغو” التي 
اأقمناها العام املا�ضي و�ضتتكرر هذا العام بحجم 
اأك����ر واإ�ضافة عدة األع����اب، والفعالي����ة الثانية 
هي “كارتون نتوورك” وه����ي حمطة تلفزيونية 

معروفة خا�ضة لالأطفال �ضتقدم عرو�ضا م�رسحية 
باأ�ضهر ال�ضخ�ضيات التي يحبونها.

واأ�ضاف “ي�رسنا اأن نعلن عن ا�ضت�ضافة هذه 
الفعالي����ة العائلي����ة املمتع����ة يف مرك����ز البحرين 
ال����دويل للمعار�����ض واملوؤمترات؛ كونه����ا تاأتي 
�ضم����ن �ضل�ضلة من الأن�ضط����ة التي تنظمها هيئة 
البحري����ن لل�ضياح����ة واملعار�����ض، والتي تهدف 
جلذب الزوار وال�ضي����اح من داخل اململكة ودول 
جمل�����ض التع����اون اخلليج����ي، كما تعم����ل الهيئة 
با�ضتم����رار عل����ى حتقي����ق ا�ضرتاتيجيتها طويلة 
املدى التي تهدف اإلى تطوير القطاع ال�ضياحي 
يف البحري����ن، م����ن خ����الل ا�ضت�ضاف����ة العديد من 
الفعالي����ات واملهرجان����ات الت����ي ُتالئم خمتلف 
الأعم����ار، مم����ا يعزز م����ن مكانة اململك����ة كوجهة 

�ضياحية مثالية للعائالت”.
 من جهتها، قالت مدير العالقات ال�ضياحية 
لدى هيئ����ة البحرين لل�ضياح����ة واملعار�ض، رمي 
توفيق����ي، اإن����ه يتم تنظي����م عر�ض ليغ����و لل�ضنة 
الثاني����ة عل����ى الت����وايل وياأتي هذا الع����ام تزامنا 
مع عيد الأ�ضحى، مبين����ة اأنه مت متديد الفعالية 
اإل����ى 10 اأيام ه����ذا العام مقارنة ب�����5 اأيام العام 

املا�ضي.
واأ�ضاف����ت اأن الفعالي����ة خ����الل ه����ذا الع����ام 

اأ�ضاف����ت مناط����ق جدي����دة لالألع����اب والتح����دي، 
فيم����ا مت تطوير الألع����اب التي كان����ت موجودة 
يف الن�ضخة الأول����ى، وفعالية “كارتون نتوورك” 
�ضتكون ملدة 4 اأيام من 23 وحتى 26 اأغ�ضط�ض.
وتعد فعالية عر�����ض األعاب الليغو من اأكر 
الفعالي����ات الرتفيهي����ة الت����ي توف����ر الفر�ض����ة 
لالأطف����ال والبالغني متع����ة بناء من����اذج مبتكرة 
وعم����ل تركيب����ات فني����ة باأ�ضل����وب اإبداعي حتت 

�ضقف واحد، با�ضتخدام املاليني من قطع الليغو 
اإ�ضاف����ة اإل����ى العدي����د م����ن امل����اركات ال�ضهرية 
مث����ل “نينجاغ����و”، “�ضتي”، “دبل����و” اإلى جانب 
“فريندز” و “�ضتار وارز” يف اأجواء مليئة باملرح 

والإثارة.
كذل����ك  �ضت�ضت�ضي����ف  اململك����ة  اأن  يذك����ر 
العر�ض امل�رسحي التفاعلي املذهل واملخ�ض�ض 
لالأطف����ال والعائ����الت “كرت����ون نت����ورك لي����ف! 

ه����ريوز يونايت”، والذي �ضُيق����ام من 23 وحتى 
26 اأغ�ضط�����ض 2018 يف مرك����ز البحرين الدويل 
للمعار�ض واملوؤمت����رات، ويت�ضمن جمموعة من 
اأ�ضه����ر �ضخ�ضي����ات “كرتون نت����ورك” من برامج 
“ب����ن 10” و “عامل غامب����ول املده�ض” و “وقت 
املغام����رة” و “فتيات القوة”، ويجمع هذا العمل 
ال�ضخ����م فريًق����ا ممي����ًزا م����ن الأف����راد املبدعني 
واحلائزي����ن على العديد م����ن اجلوائز، ما ي�ضمن 
تق����دمي جتربٍة م�رسحيٍة رفيع����ة امل�ضتوى تر�ضي 

اأذواق جميع �رسائح اجلمهور العمرية.
وياأتي هذا �ضمن اإ�ضرتاتيجية الهيئة طويلة 
املدى لتطوير القطاع ال�ضياحي، واملكونة من 4 
ركائز اأ�ضا�ض وه����ي ن�رس الوعي، وتعزيز العوامل 
اجلاذبة، و�ضهولة الو�ض����ول، والإقامة، والكائنة 
حتت مظل����ة ت�ضويق الهوي����ة ال�ضياحي����ة )بلدنا 
بلدكم( التي تركز على ترويج املنتج ال�ضياحي 
البحريني عل����ى امل�ضتويني الإقليمي والعاملي، 
واإبراز املقومات ال�ضياحية لدعم اجلهود الرامية 
جل����ذب املزي����د من ال����زوار وال�ضياح مم����ا يوؤدي 
اإل����ى زيادة م�ضاهم����ة القط����اع ال�ضياحي يف دعم 
القت�ض����اد الوطن����ي، وتعزز كذلك م����ن اإ�ضهامه 
اإيجاب����ا يف الن����اجت املحل����ي بالتواف����ق م����ع روؤية 

اململكة القت�ضادية 2030.

• املوؤمتر ال�ضحايف لهيئة البحرين لل�ضياحة واملعار�ض اأم�ض	

“العموم الربيطاين” و “الأعمال الدبلوما�ضي” يكرمان “الغرفة”

“اإي بي اإم تريمينالز” تعني زبريي مديرا لل�ضوؤون املالية

رحلة برية بحرية تنطلق من البحرين لليونان يف اأغ�ضط�س

“متكني”: تطوير “دعم املوؤ�ض�ضات” ملواكبة تطورات “اخلا�س”

ا تهدف للرتويج للمملكة وتزور 65 موقًعا �ضياحيًّ

�ضمن اأهدافه الرئي�ضة لتعزيز فر�ض ال�ضتدامة

    املحرر القت�ضادي من اجلفري

تنطلق يف �ضه���ر اأغ�ضط�ض املقبل رحلة �ضياحية 
ثقافي���ة ريا�ضية تاريخية بري���ة وبحرية من البحرين 
اإل���ى اليون���ان ته���دف للرتوي���ج للبحرين م���ن خالل 
البل���دان التي مت���ر عليها، وذل���ك مبنا�ضبة مرور 65 
عاًما على تاأ�ضي�ض جمعية تاريخ واآثار البحرين، حيث 

مت عقد موؤمتر �ضحايف اأم�ض لفاعلني عن الرحلة.
واأك���د رئي�ض جمل����ض اإدارة جمعي���ة تاريخ واآثار 
البحري���ن، عي�ض���ى اأمني، اأهمي���ة التوا�ض���ل املبا�رس، 
بالإ�ضافة اإلى ا�ضتخدام و�ضائل التوا�ضل الجتماعي 
والإع���الم، مبيًن���ا “نح���ن ندرك م���دى الفائ���دة التي 
تع���ود على اململك���ة من ه���ذه الرح���الت، و�ضبق اأن 
قمن���ا كجمعي���ة بعدد م���ن الرح���الت امليداني���ة اإلى 
بع����ض الدول العربية والإ�ضالمي���ة”. واأ�ضاف “يبقى 
ا يف  التوا�ض���ل �ضواء اأف���راد اأو موؤ�ض�ضات عام���اًل مهمًّ

توطيد العالقات التاريخية والأثرية”.
“بحري���ن  اإدارة  جمل����ض  ع�ض���و  ق���ال  ب���دوره، 
هوليدي���ز”، وهي اإح���دى ال�رسكات الداعم���ة للرحلة، 
حممود الكاظ���م، “اإن انطالق الرحل���ة ياأتي مع بداية 
تد�ض���ني ال�رسك���ة، وهي عب���ارة عن جمموع���ة مكاتب 
�ضف���ر و�ضياح���ة للنخب���ة يف البحرين، ونه���دف لدعم 
الرحلة لأنها ت�ض���ب يف ذات اأهداف ال�رسكة وتوجهها 
األ وهو الرتويج للبحرين يف الداخل واخلارج، وعملية 
اإبراز الثقافة البحرينية. واأ�ضار اإلى اأن الرحلة تنطلق 
بداية �ضهر اأغ�ضط�ض املقبل وت�ضتمر ما بني 40 و45 
يوًم���ا، )…( تنطل���ق الرحلة من البحري���ن ومتر على 
تركيا ع���ر ال�ضعودية وم�رس والأردن، لتكمل رحلتها 
من تركيا الى اليونان، و�ضتمر الرحلة يف ذات امل�ضار 

عند رحلة العودة اإلى البحرين.
اإل���ى ذل���ك، اأك���د الفن���ان الت�ضكيل���ي، عبا����ض 
املو�ضوي، اهتمامه ال�ضخ�ض���ي برحالت اجلوالة علي 

م�ضيم���ع ح���ول الع���امل لكونه يخ���رج بال���رتاث الغني 
وثقاف���ة وتاري���خ البحرين م���ن خالل الكت���ب ورموز 
البحري���ن من اللوؤل���وؤ والذهب اخلال����ض الذي ميتاز 
ب���ه �ضعب اململك���ة، اأي�ًض���ا حا�رس و�ضاه���م يف بع�ض 
املحط���ات واأن تك���ون اللوح���ة الفنية تعب���ري جميل 
نقدم���ه للمتاح���ف الت���ي نزوره���ا يف الع���امل وه���ذه 
امل�ضاهم���ة تكون متواج���دة يف املتاحف التي قدمت 

لهم وحتمل معاها ثقافة البلد. 
واأ�ض���اف اأن الرح���الت ت�ضاه���م يف ال�ضتقاء من 
احل�ضارات الأخ���رى، اأخذ احلكمة والع���رة واإجنارات 
تل���ك احل�ض���ارات واإي�ضالها اإلى حمطتن���ا الأولى األ 

وهي البحرين.
ومبنا�ضبة الرحلة، قام الفنان الت�ضكيلي عبا�ض 
املو�ض���وي بر�ضم لوحة ت���وؤرخ احلدث وتعر�ض معامل 
البحري���ن بالإ�ضاف���ة اإل���ى هوي���ة اجلمعي���ة والرحالة 

املغربي ابن بطوطة.
و�ضيتك���ون فري���ق الرحل���ة، م���ن الرحال���ة علي 
م�ضيم���ع، وطه عل���وي من بحرين هوليدي���ز وهي اأحد 
ال����رسكات الداعم���ة للرحلة، وامل�ضور حي���در رفيعي 

بالإ�ضافة اإلى ال�ضحافية اأمرية احل�ضيني.
و�ضيقوم فريق الرحلة بزيارة 65 موقًعا �ضياحيًّا 
واأثرًي���ا خالل الرحلة و�ضيكون خط الرحلة انطالًقا من 
البحري���ن اإلى اململكة العربي���ة ال�ضعودية، واململكة 
الأردني���ة الها�ضمي���ة وتركيا انته���اًء بجزيرة هيو�ض 

اليونانية التي ت�ضتهر باأ�ضجار علكة املا�ضتيكا.
علًما ب���اأن جمعي���ة التاريخ والآث���ار تعتر اأقدم 
جمعية تاريخي���ة يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي اإذ 
ا وفعالً  تاأ�ض�ض���ت عام 1953، ولي���زال وجودها مهمًّ
ومتار����ض اأعماله���ا الثقافي���ة من خ���الل املطبوعات 

والن�رس والندوات والزيارات امليدانية.

املنام���ة - متك���ني: اأعل���ن الرئي����ض التنفيذي 
ل�ضن���دوق العم���ل “متك���ني” اإبراهي���م جناح���ي اأن 
�ضندوق العمل “متك���ني” ب�ضدد تطوير برامج دعم 
املوؤ�ض�ض���ات املختلف���ة، �ضمن اأهداف���ه الرئي�ضة يف 
تعزيز فر�ض ال�ضتدامة وتو�ضيع فر�ض دعم القطاع 
اخلا����ض وج���ذب ال�ضتثم���ارات الدولي���ة فيما يعود 

بالنفع على تنمية القت�ضاد الوطني. 
وتاأتي هذه امل�ضتجدات التي �ضت�ضهدها برامج 
دعم املوؤ�ض�ضات لتمثل خط���وة اأ�ضا�ضية على طريق 
تفعي���ل اإطار ال�ضرتاتيجي���ة املقبلة من م�ضرية عمل 
“متك���ني” لالأع���وام 2018 - 2020، والت���ي توؤكد 
اإحداث تغي���ري م�ضتدام الأثر عر تنوي���ع برامج دعم 
“متك���ني” وتقنينه���ا لتلب���ي احلاج���ات املتنامي���ة 
ملوؤ�ض�ض���ات القط���اع اخلا�ض و�ضوق العم���ل عموما، 
ف�ضاًل ع���ن تعزيز القيمة من برام���ج الدعم من خالل 
تلبيته���ا للتحديات الفعلية يف �ضوق العمل واإ�ضافة 
فئ���ات جديدة ت�ضتطي���ع ال�ضتفادة م���ن برامج دعم 
“متك���ني” لتحقي���ق ا�ضتدامة الأث���ر لرامج متكني 

وخدماتها يف اإطار روؤية البحرين القت�ضادية 2030. 
وت�ضمل امل�ضتجدات حتديث برنامج تطوير الأعمال، 
بحيث ي�ضمل معطيات ومتغريات ال�ضوق احلالية، مبا 
فيها من فتح جمال لدعم فئة ال�ضجالت الفرتا�ضية 

امل�ضتحدثة �ضمن فئة الأعمال التجارية. 
واأو�ضح جناحي اأن ما حققه “متكني” على مدى 

اأكرث م���ن 10 �ضن���وات من العم���ل ال���دوؤوب، �ضاهم 
�ضم���ن اإطار اجلهود الوطني���ة الت�ضافرية يف حتقيق 
نقل���ة نوعية يف �ضوق العمل ويف منو القطاع اخلا�ض، 
ول�ضيما يف جم���ال ريادة الأعمال، وال���ذي ميثل اأحد 
القطاعات ال�ضتثمارية الوطنية الواعدة يف البحرين. 
التطوي���ر فيم���ا يقدم���ه  “جه���ود  اأن  واأ�ض���اف 
“متك���ني” تاأتي على راأ�ض اأولوي���ات عملنا لتحقيق 
دوره���ا على الوجه الأمثل”، م�ضرًيا اإلى اأن املبادرات 
التطويرية ت�ضمل تعزي���ز فر�ض الدعم على م�ضتوى 
كل م���ن الأفراد واملوؤ�ض�ضات، ف�ضاًل عن تنفيذ عدًدا 
م���ن درا�ض���ات اجل���دوى والأثر التي مته���د الطريق؛ 
للوق���وف امل�ضتمر على فر�ض التطوي���ر املمكنة يف 

حزمة برامج الدعم املقدمة”.
وقال جناحي اإن جترب���ة اململكة اليوم ممثلة يف 
“متكني” يف امل�ضاهمة يف تنمية الأفراد واملوؤ�ض�ضات 
تع���د اأمنوذًجا يحتذى به، وحظ���ي على اإ�ضادة دولية، 
م�ضت���درًكا اأهمي���ة موا�ضلة هذا الطري���ق لدفع عجلة 

التنمية وت�رسيع وتريتها. 

ال�ضناب����ض - الغرف���ة: ق���ام النائ���ب يف 
جمل�ض العموم الريطاين ع�ضو جلنة ال�ضوؤون 
اخلارجي���ة اآن���درو رو�ضن���دل، ورئي����ض نادي 
الأعم���ال الدبلوما�ض���ي ال�ضف���ري جاِف���د مالك 
بتكرمي رئي�ض غرفة جتارة و�ضناعة البحرين 
�ضم���ري نا�ض، ونائب���ه الأول خالد جنيبي، على 
هام����ض م�ضارك���ة وف���د الغرف���ة يف “منت���دى 
البحرين لفر�ض ال�ضتثمار الأول” الذي اأقيم 
اأخريا يف مقر الرملان الريطاين يف العا�ضمة 

لندن.
واأعرب نا�ض عن خال�ض اعتزازه وتقديره 
لهذا التك���رمي، موؤك���ًدا اأن الغرفة �ضتوا�ضل 
�ضعيها يف �ضبيل تعزي���ز م�ضاركة البحرين يف 
خمتل���ف املحافل الدولي���ة خ�ضو�ضا اأن ذلك 

�ضوف ي�ضهم يف ج���ذب ال�ضتثمارات الأجنبية 
من جان���ب ويف تعزيز حجم التب���ادل التجاري 
للبحرين مع خمتلف دول العامل من جانب اآخر.

الأول لرئي����ض  النائ���ب  اأ�ض���ار  وب���دوره 
الغرف���ة اإل���ى اأن اململك���ة يف ظ���ل قيادته���ا 
احلكيم���ة قد كر�ض���ت نف�ضه���ا مرك���زا رائًدا 
لالأعم���ال والتج���ارة، واأ�ضحب���ت متث���ل بوابة 
اقت�ضادية اإلى دول جمل�ض التعاون اخلليجي 
واملنطقة، ول�ضيم���ا اأن العديد من ال�رسكات 
العاملية اتخذت من البحرين مقرا رئي�ضا لها 
وتطل���ق منها اأعمالها يف جميع دول املنطقة، 
احلر����ض  كل  حري�ض���ة  الغرف���ة  اأن  موؤك���ًدا 
عل���ى امل�ضارك���ة يف املحافل الدولي���ة لدعم 

القت�ضاد البحريني وقطاعها اخلا�ض.

احل���د - اإي بي اإم تريمينالز: عينت �رسكة 
اإي ب���ي اإم تريمينالز البحري���ن، فاروق زبريي 

مديراً جديداً لل�ضوؤون املالية بال�رسكة.
وانطالق���اً م���ن من�ضب���ه اجلدي���د مدي���راً 
لل�ض���وؤون املالية يف �رسكة اإي بي اإم تريمينالز 
البحري���ن، �ضيك���ون زب���ريي، وه���و خبري مايل 
متمك���ن، جزءاً من فريق القيادة ال�ضرتاتيجي 
لل�رسكة، حيث �ضيقوم بدور حموري يف موائمة 
ل�ضم���ان  املالي���ة  وال�ضرتاتيجي���ة  الأعم���ال 
خل���ق القيم���ة جلمي���ع اأ�ضح���اب امل�ضلحة يف 
ميناء خليفة بن �ضلم���ان. كما �ضيكون زبريي 
م�ض���وؤولً ع���ن املحا�ضب���ة وال�ض���وؤون املالي���ة 
القانونية  وعالق���ات امل�ضتثمرين وال�ض���وؤون 
وامل�ضرتي���ات واخلزان���ة. وع���الوة عل���ى ذلك، 
�ضيلعب زبريي دوراً رئي�ض���اً يف الإدراج العام 
ل�رسك���ة اإي بي اإم تريمينال���ز البحرين يف �ضوق 
البحري���ن ل���الأوراق املالية يف وق���ت لحق من 
ه���ذا الع���ام. وقب���ل ان�ضمام���ه اإل���ى اإي بي اإم 
تريمينال���ز البحري���ن، �ضغل زب���ريي منا�ضب 
قيادي���ة رفيع���ة يف ����رسكات قائم���ة جلوب���ال 
فورت�ضن 500 يف العديد من ال�ضناعات. فقد 
عمل مع ����رسكات مثل PwC، وUnilever، و
GSK & Emirates Group يف منا�ض���ب 
اإ�رسافية ت�ضمل امل�ضاري���ع املالية امل�ضرتكة، 
وت�ضليم امل�ضاريع واملبادرات ال�ضرتاتيجية. 
وه���و حما�ضب قان���وين معتمد م���ن ICAP و

ACCA يف اململكة املتحدة. وقال الرئي�ض 
التنفي���ذي واملدي���ر الإداري لل�رسك���ة، م���ارك 

هاردمان”ي�ضعدنا حق���اً اأن يكون فاروق جزءاآً 
من فريقنا يف هذا الوق���ت املليء بالتحولت 
ونحن ن�ضتع���د لطرح ال�رسك���ة لالكتتاب العام 
ه���ذه ال�ضن���ة. وبن���اًء عل���ى اإجنازات���ه ال�ضابقة 
وخرت���ه يف امل�ضاري���ع املالي���ة امل�ضرتك���ة، 
نتطلع اإلى م�ضاهمته القيمة يف فريقنا القوي 
واملتمك���ن لتحقيق اأهدافنا ”. من جانبه، قال 
زب���ريي “ي����رسين اأن اأتول���ى دوري اجلدي���د يف 
اإي ب���ي اإم تريمينالز البحري���ن، وهي املنظمة 
العاملية التي �ضاهمت ب�ضكل كبري يف التنمية 
القت�ضادي���ة للبحري���ن م���ن خ���الل عملياتها 
الفعال���ة لتطوير اأداء ميناء خليفة بن �ضلمان. 
ومع توجهنا نحو حتقيق مزيد من النمو وطرح 
ال�رسك���ة لالكتتاب الع���ام، �ضن�ض���ب تركيزنا 
عل���ى زيادة خلق القيم���ة لعمالئنا وم�ضاهمينا 

واأ�ضحاب امل�ضلحة الآخرين”.

• احل�ضور يف املوؤمتر ال�ضحايف لالإعالن عن انطالق الرحلة اأم�ض	

•  اإبراهيم جناحي	

• فاروق زبريي 	



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: 118857 -  التاريخ :2018/7/22
إعالن رقم  )9914( لسنة 2018

بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها املالك 

الواحد( واملسجلة مبوجب  لشركة ايفريست لألسنان ش.ش.و، )شركة الشخص 

القيد رقم 118857 طالبا حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى شركة ذات 

مسئولية محدودة برأسمال وقدره 50000 دينار بحريني

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

خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 97391 -  التاريخ :2018/7/18
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )000( لسنة 2018
بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة الشخص الواحد

بأنه  والتجارة والسياحة  إدارة التسجيل بوزارة الصناعة  تعلن 

قد تقدم السادة الشركاء في شركة روثويل بروبيرتي أدفايسورز 

ذ.م.م،  املسجلة مبوجب القيد رقم 97391 طالبا حتويل الشكل 

الواحد  الشخص  شركة  إلى  املذكورة  للشركة  القانوني 

من  مملوكة  لتصبح  دينار،  الف  20٫000 عشرين  وقدره  برأسمال 

بهنام عبداحلمن خليل دواني

2018/7/4
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -97505( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض قانوني 

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

اعتراضه.

اسم التاجر: فيصل صالح عيسى اخلور

االسم التجاري احلالي: الميزون دو كافيه

االسم التجاري اجلديد: مطعم ومقهى بو متبة

األنشطة التجارية املطلوبة: أنشطة خدمات اإلطعمة واملشروبات - مع تقدمي الشيشة

22/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -107064( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: عبدالرحمن علي احمد ديوان

االسم التجاري احلالي: اضواء الفلك لألجهزة الكهربائية
االسم التجاري اجلديد: جنمة النواعم لألكسسوارات والساعات

قيد رقم: 33829-18

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR2018 -107864( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

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

اإلعالن بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: زهرة فاضل علي فاضل

االسم التجاري احلالي: قمة دملون خلدمات التخليص
االسم التجاري اجلديد: قمة دملون للخدمات

قيد رقم: 115387-2

القيد: 17235-5 -  التاريخ :2018/7/22
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

إعالن رقم  )104102( لسنة 2018
بشأن حتويل فرع مؤسسة فردية لتصبح فرع من شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
السيد TEJVINDER SINGH KAINTH نيابة عن السيد/ محمد فرج علي رضا املالك 
رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  للسيارات  فرج  محمد  خلدمات 
17235-5 بطلب حتويل الفرع 5 ليصبح فرع من شركة ذات مسئولية 
محدودة قائمة، املسماة شركة ماستر كول ذ.م.م واملسجلة حتت قيد 
رقم 80678 واململوكة من قبل كل من السيد محمد فرج علي رضا 

TEJVINDER SINGH KAINTH والسيد AMARJIT SINGH والسيد

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة  التسجيل

) CR2018 -103864( اعالن رقم
معاملة مشتركة

تقدم إلينا السيد املعلن أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل من لديه اعتراض التقدم إلى 
اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: نوف زكريا ابراهيم فارس
االسم التجاري احلالي: اركي خلدمات السيارات

االسم التجاري: اركي لبيع قطع غيار السيارات
اصالح  صيانة   2- وملحقاتها  احملركات  ذات  املركبات  غيار  قطع  بيع  جتارة/   1- احلالية:  األنشطة 

املركبات ذات احملركات
النشاط اجلديد: جتارة/ بيع غيار املركبات ذات احملركات وملحقاتها

قيد رقم: 3-81839

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن رقم )994779( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة الشركة البحرينية الوطنية لإلسمنت ش.م.ب مقفلة

والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
عبدالعال  يوسف  حسن  جاسم  السيد/  إليها  تقدم  قد  بأنه 
باعتباره املصفي القانوني لشركة الشركة البحرينية الوطنية 
مساهمة  كشركة  املسجلة  مقفلة،   ش.م.ب  لإلسمنت 
بحرينية مقفلة مبوجب القيد رقم 60740، طالبا إشهار انتهاء 
أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية وشطبها من السجل 
الصادر  التجارية  الشركات  قانون  وفقا ألحكام  وذلك  التجاري، 
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مظاهرات اأمام الربملان الربيطاين �شد زيارة اأمري قطر
أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

 احت�ش���د متظاه���رون اأمام جمل�س العم���وم الربيطاين، اأم�س االثنني؛ احتجاجا عل���ى زيارة اأمري قطر 
متيم بن حمد، الذي يتهمونه بدعم اجلماعات االإرهابية.

ورفع املتظاهرون اأمام الربملان الذي و�شله اأمري قطر للقاء مع النواب، الفتات تندد بال�شيا�شات 
القطرية الداعمة للتطرف واالإرهاب والتدخالت يف ال�شوؤون الداخلية لدول عربية ون�رش الفتنة بينها.

وقال���ت اإحدى الالفت���ات “كيف ت�شتقبل اململك���ة املتحدة رجال دفع ملي���ار دوالر الإرهابيني”، يف 
اإ�ش���ارة اإلى ف�شحي���ة الفدية ال�شخمة التي دفعتها الدوحة مليلي�شي���ات اإرهابية اإيرانية يف العراق؛ من 

اأجل اإطالق �رشاح اأع�شاء يف االأ�رشة احلاكمة بقطر احتجزتهم اأثناء رحلة �شيد.
واأظه���رت مرا�شالت م�رشبة يف وقت �شابق قيام النظام القطري بالتعاون مع قائد فيلق القد�س يف 
احلر����س الثوري االإيراين من اأجل دفع ملي���ار دوالر لكتائب اإرهابية تابعة الإيران يف العراق، اإ�شافة اإلى 

تهجري �شكان مدن �شورية ل�شالح النظام ال�شوري وميلي�شيات اإيران.

السنة العاشرة - العدد 3570 
الثالثاء

24 يوليو 2018 
11 ذو القعدة 1439
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أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

رام اهلل ـ دب أ:

القدس المحتلة ـ اف ب: 

مقديشو ـ اف ب: 

اأكد وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية 
االإمارات���ي اأنور قرقا����س، اأم�س االثنني، 
اأن ق�شاة حمكمة العدل الدولية رف�شوا 
“املطالب القطرية”، وطالبوا باإجراءات 

كانت االإمارات قد نفذتها من قبل.
وقال قرقا�س “ملخ�س قرار حمكمة 
الع���دل الدولي���ة اأم����س االثن���ني تناول 
ما يع���رف باالإج���راءات الوقتية ورف�س 

الق�شاة املطاَلب القطرية املقدمة..”.
واأ�ش���اف اأن الق�ش���اة “دع���وا اإل���ى 
والطلب���ة  باالأ����رش  تتعل���ق  اإج���راءات   3
قام���ت  اإج���راءات  وه���ي  والتقا�ش���ي، 
االإم���ارات بتنفيذه���ا وف���ق �شوابطه���ا 
الوطني���ة بع���د اتخ���اذ اإج���راءات الدول 

االأربع �شد الدوحة”.
وكان قرقا����س يعل���ق على قرارات 
املحكمة الدولية، عل���ى خلفية ادعاءات 
قطري���ة ال اأ�شا�س لها م���ن ال�شحة �شد 
االإمارات ب�شاأن متيي���ز جتاه املواطنني 

القطريني.

ذكرت م�ش���ادر طبي���ة فل�شطينية، 
ا�شت�شه���د  �شبي���ا  اأن  االثن���ني،  اأم����س 
بر�شا����س جي����س االحت���الل االإ�رشائيلي 
خ���الل مواجه���ات يف خمي���م الدهي�ش���ة 
القريب م���ن مدينة بيت حل���م بال�شفة 
يف  طب���ي  م�ش���در  واأو�ش���ح  الغربي���ة. 
م�شت�شفى بيت جاال احلكومي، اأن الفتى 
اأركان مزهر، و�ش���ل امل�شت�شفى م�شابا 
بر�شا�س ح���ي بال�ش���در، ومل تنجح كل 

اجلهود يف اإنقاذ حياته.
واأ�ش���ار �ش���كان يف املخي���م اإلى اأن 
مواجه���ات اندلع���ت بني �شب���ان وجي�س 
اقتحام���ه  خ���الل  االإ�رشائيل���ي  االحت���الل 

للمخيم لتنفيذ عمليات اعتقال.
ويفيِ �شي���اق مت�ش���ل، اعتق���ل جي�س 
االحتالل االإ�رشائيلي 11 فل�شطينيا خالل 
حمل���ة اعتق���االت ودهم نفذه���ا يف مدن 

فل�شطينية خمتلفة.

دوت �شف���ارات االإنذار االإ�رشائيلية 
يف اجللي���ل االأعل���ى �شم���ايل فل�شطني 
ويف اجلوالن ال�ش���وري املحتل، وفق ما 
اأعلنت م�شادر اإعالمية اإ�رشائيلية، اأم�س 

االثنني.
اجلي����س  با�ش���م  الناط���ق  وق���ال 
اإن  اأدرع���ي،  اأفيخ���اي  االإ�رشائيل���ي 
�شم���ايل  اأطلق���ت  الت���ي  ال�شاف���رات 
اإ�رشائيل ناجتة عن ر�شد اإطالق قذائف 
�شاروخية م�شدرها االأرا�شي ال�شورية.

واأ�ش���اف اأن القذائ���ف ال�شاروخية 
�شقط���ت داخل االأرا�ش���ي ال�شورية ومل 

ت�شفر عن اأي اإ�شابات اأو اأ�رشار.
ونقل���ت �شحيف���ة “هارت����س” عن 
�ش���كان يف املكان اأنهم �شمعوا اأ�شوات 
اإطالق �شواريخ م���ن بطاريات م�شادة 
للطائرات، وحتدثوا عن م�شاهدة دخان 
يف ال�شم���اء، يف حماولة على ما يبد للرد 

على هجمات جوية.

هاج���م م�شلح���ون مدجج���ون بال�شالح 
ينتم���ون عل���ى االأرج���ح حلرك���ة ال�شب���اب 
املت�شددة، اأم�س االثنني، قاعدة ع�شكرية 
جنوب���ي �ل�سومال، مما �أ�سف���ر عن �سقوط 
عدد م���ن القتلى، وف���ق ما اأف���اد م�شوؤول 
ع�شك���ري. واأف���ادت م�ش���ادر ع�شكرية يف 
املنطق���ة باأن الهج���وم ا�شته���دف قاعدة 
“بار �شانغوين” الع�شكرية، التي تقع على 
بع���د نح���و 40 كيلومرتا �شم���ال كي�شمايو 
عا�شمة االإقلي���م. وهاجم امل�شلحون نقطة 
تفتي����س ب�شيارة مليئ���ة باملتفجرات قبل 
مهاجمة القاعدة، حيث تبادلوا اإطالق النار 
م���ع اجلنود الأكرث من �شاع���ة. وقال القائد 
الع�شك���ري حمم���د بيلي لوكال���ة “فران�س 
بر����س” اإن “متم���ردي ال�شب���اب هاجم���وا 
قاعدة بار �شانغوين الع�شكرية ووقع قتال 
عني���ف”. وتاب���ع اأن “الق���وات ال�شومالية 
امل�شلحة �ش���ّدت املهاجمني، لكن وقعت 
خ���الل  الطرف���ني  �شف���وف  يف  اإ�شاب���ات 

املواجهة امل�شلحة”.

قرقا�س: العدل الدولية 
رف�شت املطالب القطرية

ا�شت�شهاد �شبي بر�شا�س 
االحتالل بال�شفة الغربية

اإ�رشائيل تعرت�س �شواريخ 
من االأرا�شي ال�شورية

حركة ال�شباب تهاجم قاعدة 
ع�شكرية جنوبي ال�شومال

ترامب لروحاين: ال تهددنا واإال �سرتى ما مل يره التاريخ
بومبيو يوؤكد مت�شك وا�شنطن بت�شديد ال�شغط على طهران

وجاء وعي���د ترامب بعد ي���وم من حتذير 
روح���اين له م���ن “اللعب بالن���ار”، اإذ قال اإن 
اأي ح���رب اأمريكي���ة �شد بالده �شتك���ون “اأم 
كل احل���روب” وجدد التهدي���د مبنع ت�شدير 
النفط من اخللي���ج يف حال فر�شت وا�شنطن 

عقوباتها على النفط االإيراين.
وكان وزي���ر اخلارجي���ة االأمريك���ي مايك 
بومبي���و قد اأعلن، اأم�س االثنني، اأن وا�شنطن 
“لي�ش���ت خائفة” م���ن اأن تفر����س عقوبات 
ت�شتهدف النظام االإيراين على اأعلى م�شتوى، 
يف اإ�ش���ارة اإل���ى العقوب���ات الت���ي فر�شته���ا 
وا�شنط���ن على رئي����س ال�شلط���ة الق�شائية 
يف اإي���ران �ش���ادق الريجاين، معت���ربا اأن هذا 

النظام هو “كابو�س على ال�شعب االإيراين”.
وق���ال بومبي���و يف كلم���ة اأم���ام اجلالي���ة 
االإيراني���ة يف كاليفورني���ا، اإن “ث���راء زعم���اء 
اإي���ران وف�شاده���م يظه���ران اأن اإي���ران تدار 
من �شيء ي�شبه املافي���ا ولي�س من حكومة”. 
واأ�شار مايك بومبيو اإلى اأن وا�شنطن توا�شل 
العمل من اأجل اإقناع جميع الدول امل�شتوردة 
للنف���ط االإي���راين، بالتوق���ف ع���ن �رشائ���ه مع 
حل���ول 4 نوفمرب، و�سدد عل���ى �رضورة هبوط 

�شادرات النفط االإيرانية اإلى ال�شفر.
واته���م بومبو ال�شلط���ات االإيرانية بدعم 
الث���ورة  وت�شدي���ر  االإرهابي���ة،  اجلماع���ات 
والت�شبب  اأيديولوجية” وبالف�شاد  “الأ�شباب 

بانهي���ار االقت�ش���اد االإيراين، وقم���ع حريات 
االحتجاج���ات  يث���ري  م���ا  وه���و  املواطن���ني، 

اجلماهريية.
واأعلن بومبيو عن تو�شيع البث االإعالمي 

االأمريك���ي على اإي���ران مع التعب���ري عن دعم 
ال�شع���ب االإيراين، حتى يع���رف اأن “الواليات 
املتح���دة تقف معه”. وقال اأي�ًشا اإن الرئي�س 
االإيراين روحاين ووزير اخلارجية ظريف جمرد 
واجهت���ني براقت���ني عل���ى ال�شعي���د الدويل 

لنظام املاليل اخلداع.
وكان الرئي�س االإيراين ح�شن روحاين قد 
“ح���ذر” من اإ�شرتاتيجية دونالد ترامب جتاه 
بالده، قائال اإن “الواليات املتحدة االأمريكية 
العقوب���ات  عل���ى  ا�شرتاتيجيته���ا  اأ�ش�ش���ت 
و�إ�سقاط �لنظام يف طهر�ن وتفكيك �إير�ن”، 

على حد قوله.
حتذي���ر  اأن  املحلل���ني  بع����س  وي���رى 
م���ن  خطاباته���م  يف  االإيراني���ة  ال�شلط���ات 
“تفكي���ك اإيران” ياأت���ي لتخويف االإيرانيني 
م���ن �أن �سقوط نظ���ام طهر�ن �سي���وؤدي �إلى 
تفكي���ك بلده���م، يف ح���ني ي���رى اآخ���رون اأن 
ا�شتمرار هذا النظام ل�شنوات اأطول �شيوؤدي 
اإل���ى تفكيك البل���د، حيث ف���ّرق النظام بني 
مكونات���ه املختلف���ة، خ�شو�ش���ا اأن االأقليات 
الدينية والعرقية اأ�شبحت مهم�شة ومقموعة 

خالل العقود االأربعة املا�شية.

• الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب	

هدد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف تغريدة له عرب “تويرت”، الرئي�س الإيراين 

ح�سن روحاين قائال “اإياك اأن تهدد الواليات املتحدة مرة اأخرى واإال �ستواجه عواقب مل 

يواجهها �سوى قلة عرب التاريخ”. واأ�ساف ترامب لروحاين “مل نعد دولة تتهاون مع 

كلماتكم املختلة ب�ساأن العنف واملوت. احرت�سوا!”.

واأكد ترامب عرب تويرت “لن نقبل باأي تهديد للواليات املتحدة جمددا”.

قدمت احلكومة الكويتي����ة م�شاعدات عاجلة 
اإل����ى الع����راق، يف �شوء الظ����روف ال�شعب����ة التي 
تواجهها مدينة الب�رشة وعدد من املدن العراقية 

ب�شبب النق�س احلاد يف الكهرباء.
ووج����ه اأم����ري الكويت، ال�شيخ �شب����اح االأحمد 
اجلاب����ر ال�شب����اح، بتق����دمي امل�شاع����دة العاجل����ة 
للع����راق، الذي ي�شهد منذ اأي����ام موجة احتجاجات 

م�شتمرة على تردي اخلدمات.
وقال وكيل وزارة الكهرباء واملاء الكويتية، 
حممد بو �شه����ري، اإن اأمري البالد اتخذ هذا القرار 
“يف �شوء الظروف ال�شعبة الراهنة التي يواجهها 
االأ�شق����اء يف جمهورية العراق واملتمثلة يف جانب 

منها بنق�س حاد يف الكهرباء”.
واأو�شح بو�شه����ري اأن وزارة الكهرباء واملاء 
قامت بالتربع بع����دد 17 مولدا كهربائيا متنقال 
بطاقة اإجمالية تبلغ 30 �ألف كيلو و�ط؛ للتخفيف 

من االأزمة الكهربائية التي تعانيها مدينة الب�رشة 
العراقية.

واندلعت، قبل اأ�شبوعني تقريبا، مظاهرات 

يف حمافظة الب�رشة قب����ل اأن متتد اإلى حمافظات 
اأخ����رى؛ احتجاج����ا عل����ى انقط����اع الكهرب����اء و�شح 

املياه وانت�شار البطالة وتف�شي الف�شاد.

وك�شف����ت م�شادر نقابي����ة عراقية عن مقتل 
حمام����ي الدف����اع ع����ن املتظاهري����ن يف حمافظة 

الب�رشة جنوبي العراق، اأم�س االثنني.
وقال ع�شو نقابة املحامني يف الب�رشة عقيل 
مه����اوي، اإن املحامي جب����ار عبدالك����رمي “اغتيل 
باأك����رث م����ن 15 طلقة نارية عل����ى اأيدي م�شلحني 
جمهول����ني اأم����ام مرك����ز �رشط����ة اله����ادي و�ش����ط 

املحافظة”.
كان  عبدالك����رمي  اأن  اإل����ى  مه����اوي  واأ�ش����ار 
ق����د تط����وع للدفاع ع����ن املتظاهري����ن الذين مت 
اعتقاله����م خ����الل االحتجاجات الت����ي انطلقت يف 
الب�����رشة يف 8 يولي����و اجلاري، وامت����دت اإلى مدن 

عراقية عدة، وقتل خاللها 11 �شخ�شا.
واأكد مه����اوي اأن نقاب����ة املحامني مل تعرف 
حت����ى االآن م����ا اإذا كان �شبب اغتي����ال عبدالكرمي 
دفاع����ه ع����ن املتظاهري����ن املعتقل����ني الذي����ن 

يقدرون بالع�رشات، اأم ب�شبب عمله حماميا.

الكويت تقدم مساعدات عاجلة لقطاع الكهرباء في العراق
اغتيال محامي الدفاع عن المتظاهرين في البصرة

الكويت ـ كونا:

واشنطن - وكاالت:

ترامب: مل اأتنازل عن اأي �شيء خالل لقائي مع بوتني

ق���ال الرئي�س االأمريكي دونالد وا�شنطن � 
اب: ترام���ب، اأم�س االثنني، اإن���ه مل يتنازل عن 
اأي �ش���يء خ���الل القم���ة التي عقده���ا االأ�شبوع 
املا�ش���ي م���ع الرئي����س الرو�ش���ي فالدمي���ري 
بوت���ني، لكنه ظ���ل على غمو�ش���ه فيما يتعلق 
بتفا�شي���ل االجتماع اخلا����س الذي جمعهما يف 

هل�شنكي.
وكت���ب ترامب عل���ى “توي���رت” قائال “مل 
اأتن���ازل ع���ن اأي �ش���يء.. اقت����رش حديثن���ا على 

امل�شالح امل�شتقبلية للدولتني”.
وكان مدير املخابرات الوطنية االأمريكية 
دان كوت����س ق���د قال اإن���ه ال يعلم م���اذا حدث 

خالل االجتم���اع الثنائي بني ترامب وبوتني يف 
هل�شنكي. ويطل���ب جمهوريون ودميقراطيون 
يف الكونغر����س اإجابات ب�ش���اأن االتفاقات التي 
رمبا تو�شل اإليه���ا ترامب خالل االجتماع الذي 
ا�شتم���ر �شاعت���ني قب���ل اأ�شب���وع يف هل�شنك���ي 
واقت�رش احل�شور فيه على مرتجمي الرئي�شني.

وواج���ه البيت االأبي�س غ�شبا يتعلق بعدد 
من الق�شايا اخلا�ش���ة بالقمة، ومن بينها عدم 
مواجه���ة ترام���ب لبوت���ني مب���ا تو�شل���ت اإليه 
وكاالت املخابرات االأمريكية بخ�شو�س تدخل 
مو�شكو يف االنتخاب���ات الرئا�شية العام 2016 
واقرتاح بوت���ني ال�شماح لل�شلط���ات الرو�شية 

با�شتجواب مواطنني اأمريكيني.

واشنطن ـ اب: 

• اأمري الكويت ال�شيخ �شباح االأحمد اجلابر ال�شباح	
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احلديث���ة  الدميقراطي���ة  الو�سائ���ل  م���ن 
الق���رار  �سناع���ة  يف  الع���ام  ال���راأي  م�سارك���ة 
ال�سيا�س���ي، وبجان���ب اأن ال���راأي الع���ام حق من 
حق���وق الإن�س���ان فه���و اأي�ًس���ا ظاه���رة �سحية 
جديرة بالتطور والرتقاء للو�سول اإلى اأف�سل 
الق���رارات ال�سيا�سي���ة، وتعت���ر �سناعة القرار 
ال�سيا�س���ي م���ن اأب���رز واأه���م مه���ام اأي نظ���ام، 
فالق���رار ح�سيل���ة ان�سهار كثري م���ن تفاعالت 
اأركان النظ���ام ال�سيا�سي، ال�سلط���ة التنفيذية 
والت�رشيعي���ة والق�سائي���ة وموؤ�س�سات املجتمع 
امل���دين وو�سائل الإع���الم التي تعت���ر قنوات 
ُمعرة عن الراأي الع���ام، والدولة الر�سيدة هي 
الت���ي ت�سجع م�سارك���ة الراأي الع���ام يف �سناعة 
الق���رار ال�سيا�س���ي، وذل���ك ُي�ساه���م يف اإحداث 
نقل���ة نوعية وقوي���ة يف التط���ور الدميقراطي، 

عل���ى  يحاف���ظ  بن���اء  اإيجاب���ي  تفاع���ل  وخل���ق 
والجتماع���ي  ال�سيا�س���ي  وال�ستق���رار  الأم���ن 
والقت�س���ادي، ويعك�س التوج���ه الدميقراطي 
للدول���ة ميزان ال���راأي الع���ام وم�ساحته و�سكله 
وم�سمونه يف �سناع���ة القرار الذي يوؤثر ب�سكل 
مبا�رش على الدولة وموؤ�س�ساتها واأفراد املجتمع. 
وتتاأث���ر م�ساركة ال���راأي الع���ام يف �سناعة 
القرار مبجموعة من العوامل نذكر منها طريقة 
الإر�س���ال وال�ستقب���ال، حرية ال���راأي والتعبري، 
حرية ال�سحافة وو�سائ���ل الإعالم، الثقة واحلق 
امل�سرتك، عدم التحيز لراأي دون اآخر، امل�ساواة 
والعدال���ة الجتماعي���ة وال�ستق���رار ال�سيا�سي، 
الثقاف���ة والتعليم والوعي ال�سيا�سي، والهدف 
الأ�سا�سي م���ن هذه امل�ساركة ه���و تكوين راأي 
ع���ام جماه���ريي متفاعل مع خمتل���ف القرارات 

ال�سيا�سي���ة ال�سادرة م���ن الدولة، وتغيب هذه 
امل�ساركة عندما حتتكر الدولة اأو جمموعة منها 
�سناعة القرار بتخط���ي كل القوانني والأعراف 
والقيم، وهذا النفراد ُيوؤث���ر �سلًبا على هيكلة 
الدول���ة وم�س���ار موؤ�س�ساته���ا املختلفة وعالقة 

املواطنني معها وثقتهم بها.
يحتاج ال���راأي العام اإلى مزي���د من الرعاية 
والهتم���ام وال�ستجاب���ة له، مع ت�سجي���ع اإن�ساء 
مراكز قيا�س ال���راأي العام قبل اتخاذ القرارات 
امل�سريية، وال�ستجابة لتطلعات واأماين الراأي 
الع���ام مما يزي���د املجتمع متا�س���ًكا وقوًة، وقد 
عر مريابو �� خطيب الثورة الفرن�سية �� عن قوة 
ال���راأي العام فق���ال “اإن الراأي الع���ام هو �سيد 
امل�رشعني وامُل�ستبد الذي ل ُيدانيه يف ال�سلطة 

ُم�ستبد اآخر”.
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أسامة الماجد
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سوالف

يف لقائي مع الروائية البحرينية فتحية 
نا����رش، قالت جملة غاي���ة يف الأهمية تنطبق 
على واقعنا ومبقايي�س ثابتة هي: “و�سائل 
التوا�س���ل الجتماع���ي بو�سعه���ا اليوم اأن 
جتعل اأي �سخ����س كاتًبا �سهرًيا بني ع�سية 
و�سحاها، حتى لو كان ذلك ال�سخ�س رديئا 
يف الإمالء اأو يكتب باللهجة العامية اأو حتى 

لي�س لديه اأي �سيء يقوله(.
التوا�س���ل  و�سائ���ل  امت���الأت  لق���د 
الجتماع���ي بح�ساب���ات تقدم نف�سه���ا باأن 
له���ا موقع���ا ودورا يف الدف���اع ع���ن الوطن 
وه���ي ال�سباق���ة يف ن����رش الأخب���ار ال�سحيحة 
وم���ن م�سادره���ا وتب���ني للنا����س اأنها مع 
الدميقراطي���ة وممار�س���ة مهمة  امل�س���رية 

ح���ني  يف  واملتابع���ة،  والرقاب���ة  النق���د 
كان���ت احلقيق���ة عك�س ذلك متام���ا، فهذه 
احل�ساب���ات ومب�ساحته���ا املفرت�سة ت�سيء 
للوطن وتدعم الجتاهات املعادية وتقدم 
خدمات للعمالء ومرتزق���ة النظام الإيراين، 
كما فعل���ت يف ق�سية املعلمني املفركة، 
حي���ث �ساهدنا �سم���ة املبالغ���ة والتهويل 
وتو�سيع دائرة التعليقات امل�سيئة لوزارة 
الرتبي���ة والتعليم، حيث فتحت الباب لكل 
من هب ودب للتعليق والتحليل والنتقاد 
والتخن���دق م���ع اأع���داء البحري���ن، وهن���اك 
ح�ساب���ات تديره���ا اأ�سم���اء معروف���ة تد�س 
اأنفه���ا يف كل ق�سي���ة “توظي���ف، اإ�سكان، 
�سحة، رواتب، بطالة... اإلخ” وكاأنها من�سة 

حكومية اأو هيئة منوط بها تنفيذ ال�سيا�سة 
العامة للدولة وتوفري املعلومات ال�رشورية 
للمواطنني، تكتفي ب�سحب اخلر من اإحدى 
ال�سح���ف اأو تعليق اأي وزي���ر اأو م�سوؤول ثم 
تب���داأ حفل���ة الإفت���اء والتحلي���ل والرثثرة، 

والإبداع يف الغباء. 
هذه احل�ساب���ات ل ت�ساهم يف املعاجلة 
والبن���اء كم���ا تت�س���ور، ب���ل تث���ري الفتن���ة 
والبلبلة وتقوم بدور قيادي م�ساند وداعم 
لالجتاهات املعادية التي ترتب�س بالوطن 
مثل احل�ساب���ات الوهمية التي اأعلنت عنها 
وزارة الداخلي���ة، والت���ي تت���م اإدارتها من 
قط���ر بق�سد الإ�س���اءة للعالق���ات اخلا�سة 
واملتمي���زة بني مملكة البحري���ن واململكة 

العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
لقد حذر �سيدي �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة رئي�س 
ال���وزراء املوق���ر حفظ���ه اهلل ورع���اه “م���ن 
ا�ستغ���الل البع�س له���ذه الو�سائل كمدخل 
لالإ�س���اءة وبث الفرق���ة يف املجتمع، و�سدد 
عل���ى �رشورة حت�سني املجتم���ع من خماطر 
و�سائ���ل التوا�سل الجتماع���ي، وما ي�سببه 
ال�ستغ���الل ال�سي���ئ له���ذه الو�سائ���ل من 
ح�سا�سي���ات يف املجتم���ع م���ا كان يجب اأن 

تكون”.
ر�سالت���ي لتل���ك احل�ساب���ات... كون���وا 
يف م�ست���وى امل�سوؤولي���ة واملهم���ات التي 

تتطلبها املرحلة.

“حسابات” تسيء للوطن باإلفتاء 
والتحليل واإلبداع في الغباء

كّن���ا ق���د ت�ساءلن���ا م���راراً ع���ن اأزم���ة جممع 
ال�سلماني���ة الطبي، هل تكم���ن يف قلة الأطباء اأم 
غياب الإدارة اأم كليهما معا، ومل نقف على اإجابة 
�سافية حت���ى اللحظة، فالكثري م���ن املواطنني 
ي�سكون باأّن مواعيد العمليات بال�سلمانية تفوق 
فرتة انتظارها عاما كامال، وهذا الأمر بالطبع له 
م�ساعفات خطرية، واأمام هذه املع�سلة ل يوجد 
خيار اإلّ اللجوء اإلى امل�ست�سفيات اخلا�سة، لكن 
ه���ذا اخلي���ار لي�س متاح���ا للكثري م���ن املر�سى 
نتيجة التكالي���ف الباه�سة التي تتطلبها اأب�سط 
عملية جراحية حتى ل���و كانت تتم باملنظار، اأما 
من ت�سعفه���م اإمكاناته���م فقد ح�سم���وا اأمرهم 

باأ�رشع وقت واجتهوا نحو امل�ست�سفيات اخلا�سة.
قبل �سنت���ني بالتحديد، اأك���د رئي�س ق�سم 
اجلراح���ة بال�سلماني���ة اأّن ع���دد احل���الت الت���ي 
ي�ستقبله���ا امل�ست�سف���ى األ���ف مري����س يوميا، 
موزعني على خمتل���ف العيادات، تخ�س�س لكل 
مري�س �ساح���ب موعد 15 دقيق���ة فقط، بينما 
تخ�س����س ملر�س���ى املتابع���ة 10 دقائق فقط 
وه���ذه الدقائق لي�ست كافي���ة بالطبع مما دفع 
الأطب���اء اإلى طل���ب احل�سول على وق���ت اأطول 
للك�سف على املري�س، ه���ذا بالن�سبة للمواعيد 
اليومية، اأما ع���دد من يتطلب اإج���راء العمليات 
اجلراحية كم���ا �رشح بهذا رئي����س ق�سم اجلراحة 

فق���د مت اإجراء 8500 حال���ة بينها 4500 جراحة 
عام���ة، الأمر الذي يدعو اإلى الفخر والعتزاز باأّن 
من قام باإج���راء العمليات كوادر بحرينية مدربة 

وموؤهلة.
لك���ن �سوؤالنا هنا ح���ول الأق�س���ام اجلديدة 
ونعني بها جراحة املناظ���ري والقولون والأورام 
وغريه���ا م���ن التخ�س�سات الن���ادرة التي كانت 
يف الأع���وام ال�سالفة تعالج باخلارج، نقول ملاذا 
يج���ب النتظار فرتة 11 �سه���را وقد متتد لعام 
حت���ى يت���م اإج���راء العملي���ة؟ طبق���ا لت�رشيحات 
امل�سوؤول���ني ف���اإّن امل�ست�سف���ى يق���دم اأرق���ى 
اخلدم���ات اجلراحي���ة وجمي���ع املع���دات الالزمة 

متوافرة، فاأين املع�سل���ة اإذا؟ نعتقد اأّن اخللل 
يتمث���ل يف قل���ة الأطب���اء املتخ�س�س���ني، ذل���ك 
اأّن اأع���دادا منه���م قدموا ا�ستقالته���م وتفرغوا 
للعم���ل اخلا����س اإم���ا يف عياداته���م اخلا�سة اأو 
لدى م�ست�سفيات القط���اع اخلا�س، ومل تتعاقد 

الوزارة مع اآخرين. 
عل���ى وزارة ال�سحة الإقرار ب���اأّن هناك اأزمة 
تتمث���ل يف اأعداد تق���در باملئات ممن هم باأم�س 
احلاج���ة لإج���راء عملي���ات املناظ���ري، وانطالق���ا 
م���ن م�سوؤوليته���ا يف توفري الع���الج فاإّنه يتحتم 
تقريب فرتة النتظ���ار مبا ل ي�سبب م�ساعفات 

لأي مري�س.

 مشكلة السلمانية... 
نقص في األطباء أم اإلدارة
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الناس

�سجل���ت املحاكم ال�رشعي���ة خم�س 
ح���الت ط���الق يومي���اً يف 2017، 80 
% منها لبحريني���ني، الأرقام �سادمة 
وموؤ�رش خطري لغياب ال�ستقرار الأ�رشي 
اجله���ات  وجتاه���ل  �سم���ت  يقابل���ه 
الأ�سب���اب  تتع���دد  ق���د  امل�سوؤول���ة، 
والنتيجة واحدة، تفكك اأ�رشي وم�ساكل 
اجتماعي���ة ونف�سية ل ح����رش لها تالزم 
املطلق���ني واأبنائه���م م���دى احلي���اة، 

فماذا فعلنا حيال ذلك؟
ا�ستنف���ار  ال����رشوري  م���ن  ب���ات 
اجلهات امل�سوؤولة لو�سع خطة وطنية 
لتقليل ن�س���ب الطالق، باإ����رشاك نخبة 
م���ن الوعاظ واملحام���ني الأخ�سائيني 
الجتماعي���ني، فتق���اذف امل�سوؤولي���ة 
دون حراك �سي���وؤدي لنهيار تدريجي 
فنح���ن  واملجتم���ع،  لالأ����رشة  وخط���ري 
نحت���اج خلط���ة عاجل���ة ت�س���ارك فيها 
جميع الوزارات والهيئات وموؤ�س�سات 
حل���ول  مت�سمن���ة  امل���دين،  املجتم���ع 

وقائية وعالجية. 
اختي���ار ال�رشي���ك املنا�سب وح�سن 
التعامل بني الزوجني، من اأهم احللول 
الوقائية، واقعن���ا يك�سف جهال كبريا 
لدى ال�سب���اب يف هذا ال�س���اأن، وعلينا 
معاجلة جذور امل�سكلة تربوياً وثقافياً 
ودينياً واجتماعي���اً، فالتاأين والتفكري 
املكث���ف واملنطق���ي عن���د الختي���ار 

مرحلة حا�سمة يف اإجناح الزواج.
نحت���اج اإلى وعي وحل���ول واقعية 
تالم����س تفكري ال�سباب لإع���ادة اإحياء 
القيم والأخالق املحمدية بني الأزواج، 
وه���م اأحوج م���ا يك���ون لتعل���م اأ�س�س 
احلي���اة الزوجي���ة املبني���ة عل���ى الود 
والرحم���ة، جي���ل اليوم فاق���د لل�سر 
والت�سحية ويري���د الكمال يف بدايات 
للمظاه���ر  جم���اراة  الزوجي���ة،  حيات���ه 
اجلنوني���ة  واملقارن���ة  الجتماعي���ة 
بالآخري���ن خ�سو�س���ا ل���دى الفتيات، 
وتلك ثقافة �سلبية حتتاج اإلى تقومي، 
والأهم نب���ذ لغة “الأنا” بني الزوجني، 
واللت���زام ب���اأداء الواجب���ات واحلقوق 
ب���ني الطرف���ني، وجت���اوز اخلالف���ات 
بقليل من التن���ازلت وحماولة ك�سب 
ر�سا الآخر حتى ي�سري املركب باأمان، 
كما عا����س اآباوؤنا واأجدادن���ا، ومن اأهم 
احلل���ول العالجي���ة، حل امل�س���اكل يف 
بداياتها، والحتكام اإلى العقالء وترك 
م�ساح���ة من احلري���ة يف حي���اة الطرف 
الآخ���ر وع���دم الت�سيي���ق علي���ه، ونبذ 
لفظ “الطالق” و�رشع���ة الغ�سب مهما 
ا�ستدت اخلالفات، فالأ�رشة تبنى على 
مبداأ وكيان مقد�س ي�ستوجب احلفاظ 

عليه يف اأ�سعب الظروف.
ل�ستيع���اب  بحاج���ة  �سبابن���ا 
عواق���ب الط���الق املدم���رة، واأخطرها 
�سي���اع الأبناء، ول منا����س من فر�س 
التاأهيل قبل ال���زواج جلميع الفتيات 
وال�سب���اب دون �س���ن الأربع���ني... اآن 
الأوان ملواجهة امل�سكلة بجراأة وروؤية 

�سبابية.

الطالق... أرقام وحلول

 د. طارق 
آل شيخان

tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

ي�سهد العراق انتفا�سة �سعبية 
مت  �سع����ب  يقوده����ا  جمتمعي����ة، 
ت�رشيده وتدمري بنية بلده التحتية، 
و�رشق����ة خرياته وثروات����ه وحماولة 
تبدي����ل مبادئ����ه الإن�سانية مببادئ 
وي�سه����د  ق����ذرة،  نتن����ة  خميني����ة 
ه����ذا ال�سع����ب العرب����ي انتفا�س����ة 
عربية يق����وم به����ا مواطنون عرب 
دا�س����وا عل����ى الطائفي����ة، واأعلنوا 
للع����امل اأن الع����رب انتف�س����وا �سد 
اخلميني����ة وعمالئه����ا م����ن احل�س����د 
وب����در وع�سائب اأهل الباطل، وكل 
م����ن ي����وايل ال�سعوبي����ة اخلميني����ة 
بال�سيط����رة  واأحالمه����ا  الفار�سي����ة 
على ال�سعب العربي، كما انتف�سوا 
م����ن قبل عل����ى ما ي�سم����ى باحلزب 
الإ�سالمي ف����رع الإخوان امل�سلمني 
بالع����راق وعمالت����ه لأ�سياده اجلدد 
العثماني����ني واأحالمه����م يف �سيادة 
ال�سعوبي����ة الطورانية على ال�سعب 

العربي.
لق����د انتف�س الع����رب بالعراق 
بث����ورة واإن خم����دت الآن، اإل اأنه����ا 
�ست�ستمر حتى حتقق مطالبها، اأما 
عن اأهم هذه املطالب، واإن مل تكن 
علني����ة اأو تخفت بثياب املطالبات 
والت�س����دي  الو�س����ع  بتح�س����ني 
للف�ساد، فهي �سيادة العرب على 
وطنه����م العراق����ي بكل م����ا تعنيه 
الكلمة، ومنها قط����ع يد ال�سعوبية 
الث����ورة  ومرتك����زات  اخلميني����ة 
التي  النتنة  التكفريي����ة  الطائفية 
جاء بها املقب����ور اخلميني واأحالمه 
ب�سي����ادة وتفوق الع����رق الفار�سي 
ال�سعوب����ي على الع����امل الإ�سالمي، 
العرب����ي وحماولة  بالع����امل  مبتدئا 
طم�����س هويت����ه وتراث����ه وتاريخه، 
و�����رشب الدي����ن الإ�سالم����ي وقيمه 
ومبادئه التوحيدية التي اآمنت بها 

كل املذاهب الإ�سالمية.
كل ذلك ن����راه بالعراق العربي 
وم����ا ق����ام ب����ه العم����الء والأح����زاب 
ن�����رش  ال�سيا�س����ة،  ه����ذه  لتحقي����ق 
الع����رب  ب����ني  الطائفي����ة  ثقاف����ة 
ال�سن����ة وال�سيع����ة، وب����ني ال�سيعة 
اأنف�سه����م ل�����رشب ال�سيع����ة العرب 
ووطنيته����م العربي����ة، ون�رش ثقافة 
الولء للخمينية ملناف�سة املرجعية 
الولء  العربي����ة، وتعمي����ق ثقاف����ة 
للحزب والتيار على ح�ساب الوطن 
العرب����ي م����ن خ����الل املحا�س�س����ة 
ثقاف����ة  وت�سوي����ق  ال�سيا�سي����ة، 
ال�رشق����ات والف�س����اد واملح�سوبية، 
كل ذلك فعلته ال�سعوبية اخلمينية 
بالعراق، املت�س����رتة بثياب الأخوة 
الإ�سالمية م����ن اأجل حتقيق فكرها 
ال�سعوب����ي الن����ن، له����ذا ال�سبب، 
ج����اءت انتفا�س����ة الع����رب بالعراق 
�سد ال�سعوبية اخلمينية وعمالئها.

انتفاضة العرب بالعراق

sm.adnan56محمد المحفوظ
@hotmail.com

    ومضة قلم
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أشار رئيس نادي الدير عيل املايض إىل أن مفاوضات ناديه مع النجمة بشأن طلب األخري للتعاقد مع حسني بابور 
مازالت سارية بينهام. 

وقال املايض يف ترصيح لـ “البالد سبورت” لقد عقدنا اجتامًعا مع مسؤويل نادي النجمة ملناقشة طلبهم يف تجديد 
تعاقدهم مع بابور، وهم يف نادي الدير قدموا عرضهم حول ذلك وال يزال الطرفان يف مفاوضات للوصول لصيغة 

توافقية إلنهاء الصفقة.
من جهة أخرى، نفى رئيس نادي الدير عيل املايض ما نرشه “البالد سبورت” يوم أمس األول بشأن طلب نادي 

الستعارة العب نادي النجمة عباس عبدالكريم للموسم الريايض املقبل. وقال املايض “مل تتقدم إدارة ناديه بخطاب 
لنظريتها النجاموي تطلب فيه العبها عبدالكريم، وأنهم يف نادي الدير مل يفكروا يف ذلك مطلًقا ومل يتحدث أحدث 

من منتسبيه مع الالعب ال من بعيد وال قريب.

م���ف���اوض���ات ال����دي����ر وال���ن���ج���م���ة ل���ب���اب���ور ج���اري���ة

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

تأهــل منتخبنــا الوطنــي لكــرة الســلة 
للشــباب إىل املبــاراة النهائيــة للبطولــة 
العربية للشــباب تحت )18 عاًما( املقامة 
حالًيــا يف العاصمــة املرصيــة )القاهرة(، 
بفوزه عىل حســاب املنتخــب الجزائري 
بنتيجــة )70/50(، يف املباراة التي أقيمت 
بينهام مســاء أمس )اإلثنني(، عىل الصالة 
املغطــاة باســتاد القاهرة الــدويل، ضمن 
لقــاءات الدور نصف النهايئ من البطولة، 
التي سيسدل الستار عىل منافساتها اليوم. 
 وســيلتقي منتخبنــا الوطنــي يف نهــايئ 
البطولة الذي سيقام عند الساعة السابعة 
مســاًء بتوقيت مملكة البحرين، بصاحب 
األرض والضيافة املنتخــب املرصي، الذي 
تفــوق عــىل املنتخب التونــي أمس يف 

لقاءات الدور نفسه. 
ويســبق املبــاراة النهائيــة لقــاء تحديد 
املركزيــن الثالــث والرابع بــني املنتخب 
الجزائــري ونظــريه املنتخــب التوني يف 
الســاعة الرابعة مســاًء بتوقيــت مملكة 

البحرين. 

 مجريات المباراة 

 وعــودة للمواجهــة، جاء فــوز منتخبنا 
مســتحقا؛ عطفــا عــىل املســتوى الفني 
العايل واألداء الجامعــي القوي والدفاعي 
املنظم، إىل جانب التصويب الثاليث املركز. 
وجاءت بداية منتخبنا الفنية جيدة، وأخذ 
نجوم األحمر عصا الســبق بتقدمهم 8/0 
منتصــف الربــع األول؛ بفضــل التنظيم 
الدفاعي والتصويب الثاليث املركز بواسطة 
مصطفى حســني، قبل أن يحسم منتخبنا 

هذا الربع بنتيجة 16/10. 
 وقلص املنتخب الجزائري الفارق تدريجًيا 
وصــوال لتعديل النتيجــة 16/16، قبل أن 
يســجل تقدمــه األول 23/16؛ ليتدخــل 
مــدرب منتخبنا بالوقت الفني الذي نجح 
بواسطته من استعادة النتيجة 24/23، ثم 
ظل منتخبنا محافًظــا عىل تقدمه وصوال 

لحسم الشوط األول بـ31/24. 
 ومع بداية الشــوط الثاين، اعتمد منتخبنا 
عىل الدفاع الضاغط يف كل امللعب، ومتكن 
بواســطته من إيقــاف املنتخب الجزائري 
عند النقطــة الـــ24، وراح يعّمق الفارق 
وصــوال إىل 38/24، ثــم 46/24 منتصف 
الربع الثالث، قبل أن يحسم الفرتة بفارق 

وصل إىل 22 نقطة وبواقع 61/39. 
 وأعطــى الفارق الكبــري منتخبنا أريحية 
يف التعامــل مــع مجريات الربــع األخري، 
إذ حافــظ نجــوم األحمر عــىل تقدمهم 
منتصف الربع بـ66/43، قبل أن يحسموا 

فوزا مستحقا بواقع 70/50. 

  النهائي التاريخي 

 ويف النهــايئ املرتقــب، يســعى منتخبنا 
الوطني لتحقيق التفوق يف اليوم الختامي 
مــن أيام البطولــة وتتويــج الجهود التي 
بذلت يف املباريات السابقة بالحصول عىل 
اللقب وتأكيد األفضلية والجدارة والقدرة 
عىل كسب التحديات وتحقيق النجاحات. 
 ولــن تكون أحداث مبــاراة اليوم بعيدة 
عن تلك التي حدثت يف اللقاء الذي جمع 
بينهام يف الدور األول، وسيجد كل منتخب 
نفسه أمام صعوبات فنية كبرية ومعنوية 
ليقدما مباراة قوية؛ ولذلك فإن املؤرشات 
تكشف عن أن اللقاء سيأيت حافال باإلثارة 
وقــوة الســباق املعتــاد يف مباريات كرة 

السلة. 
 وسبق أن تقابل منتخبنا ونظريه املنتخب 
املــرصي يف منافســات الــدور التمهيدي 
مــن البطولــة، وقدما واحــدة من أجمل 
املباريات وشــهد اللقاء الذي جمع بينهام 
اإلثارة والندية والقوة، واســتطاع منتخبنا 

تحقيق االنتصار بنتيجة 69/63. 
 ويعــّول منتخبنا لتحقيق الفوز عىل قوته 
الضاربة باألداء الجامعي القوي الذي ميثل 

سالح األحمر الفعال يف البطولة مع احرتام 
املنافس الذي سيلعب بكل قوته من أجل 

أن يفوز هو اآلخر. 
 ويتميــز منتخبنــا بالرسعــة يف األداء مع 
التنويــع يف الهجوم من خــالل التصويب 
الثاليث املركــز واالخرتاقات الرسيعة تحت 

الحلق. 
 ويضــم الجهــاز الفني ملنتخبنــا مدرب 
املنتخــب ســلامن رمضان، واملســاعدين 

للمدرب حسني قاهري وحسن ميك. 
 وتضــم قامئــة “األحمر” الالعبــني: كريم 
محمد، عيل حســني، راشــد أحمد، مزمل 
أمري، مصطفى حســني، باقر عيىس، نواف 
نبيل، عيىس أحمد، أحمد حســني، أحمد 
خليفــة، عبداللــه الكوهجــي، عيل جابر 

وسيدعيل محمود. 

   الجهاز الفني يجهز الالعبين 
للموقعة الصعبة 

 تســبق املبــاراة النهائية اليــوم محارضة 
للجهــاز الفنــي بقيادة املــدرب الوطني 
ســلامن رمضــان ســيحدد فيهــا لالعبي 
الفريــق كيفيــة التعامــل مــع املبــاراة 
واألســلوب املطلوب تطبيقــه يف امللعب 
حتى تكون املهمة سهلة ويكون باإلمكان 

تحقيق النتيجة اإليجابية املرجوة. 
 وســيؤكد الجهــاز الفنــي أهميــة حركة 
الالعبــني يف امللعب وتقديهــم بالواجبات 
واملهــام املكلــف بهــا كل منهــم، وهو 

مــا ميكنه مــن أن يقارب املســافات بني 
الخطوط ويوفر الدعم والتعاون املطلوبني 
للتغلــب عىل ظروف املبــاراة وتجاوز أي 

أوقات صعبة تحدث خاللها. 
 وسريكز الجهاز الفني عىل األداء الجامعي 
الذي ميثل سالح األحمر الفعال يف البطولة 
والطريق الذي يقود يف نهاية األمر للتفوق 
والفوز باللقب مع احرتام الفريق املرصي 
الذي سيلعب بكل قوته من أجل أن يفوز 

هو اآلخر باللقب. 
وســيعول الجهــاز الفنــي عــىل تجنيب 
املنتخب الوطني األخطاء املؤثرة التي من 
شأنها أن تسهل مهمة املنتخب املرصي يف 

تسجيل النقاط. 
 ويأمل أيضــا يف أن يســتمر العبونا نهج 

األداء الجاد والقوي والعطاء الذي قدموه 
يف املباريــات املاضية وعدم التهاون يف أي 

وقت من أوقات اللقاء. 

   أوراق مكشوفة... ولقاء 
مفتوح على كل االحتماالت 

 ســتكون حظــوظ منتخبنــا يف املبــاراة 
النهائيــة متســاوية مع نظــريه املنتخب 
املــرصي للظفر بلقب النســخة الـ17 من 
البطولــة، عطفا عىل املســتويات املميزة 
والنتائــج التي حققهــا كل منتخب خالل 

لقاءات الدور التمهيدي. 
منتخبنا الوطني تصدر الدور األول بجدارة 
الكاملــة، وقدم  وبالعالمــة  واســتحقاق 

مستويات فنية حظيت باإلشادة من قبل 
الجميع؛ بفضل األداء الجامعي واالنضباط 

الجيد والتنظيم الدفاعي والهجومي. 
وحقق األحمر نتائــج إيجابية يف البطولة 
وسجل معدالت عالية خالل لقاءات الدور 

التمهيدي. 
وتعتــر أوراق مبــاراة اليــوم مكشــوفة 
للمدربــني وكل منهــام يعــرف الفريــق 
اآلخــر جيدا، إذ ســبق أن التقيا يف الدور 
األول، كام عكف كل مدرب عىل دراســة 
الفريق اآلخر والتعــرف عىل نقاط القوة 
والضعف لدى كل منهام؛ لذلك تبقى كل 

االحتامالت مفتوحة فيه خالل املباراة. 

 الروح القتالية العالية والعزيمة 
قادت منتخبنا للنهائي 

  تأهل منتخبنا الوطني واملنتخب املرصي 
لنهايئ النســخة الـ17 من البطولة العربية 
للشــباب بعــد تجاوزهــام عــىل التوايل 
ملنتخبي الجزائر وتونس يف نصف النهايئ، 
ليصــال للمحطة األخرية؛ من أجل حســم 

اللقب. 
وجاءت حظوظ منتخبنا كبرية يف أن يضع 
قدمه يف املبــاراة النهائية بعد املســتوى 
الفنــي الكبري الذي ظهر عليه يف مباريات 
الدور األول وتحقيقــه االنتصار يف جميع 

اللقاءات التي خاضها خالل الدور. 
النهائية  وقاد تأهــل منتخبنــا للمبــاراة 
جملــة مــن العوامــل واألســباب؛ ليعر 
بجدارة إىل املباراة النهائية رغم املنافســة 
القويــة التي واجههــا وقدرته عىل تجاوز 
الصعاب وهو مــا يعتر دليل عزمية قوية 
وثقة بالنفس، عــالوة عىل الروح القتالية 
العالية التــي قادت األحمر للنهايئ ميكنها 
أن تقــوده اليــوم إىل الفــوز باللقب إذا 
ما كانــت حارضة بقــوة وابتعد املنتخب 
عــن األخطاء التي تكلفه خســارة جهده 
وطموحات الفوز باللقب. ومتثل األشواط 
األربعة يف مبــاراة اليوم اختبارا مشــرتكا 
ملنتخبنا ومنافســه املرصي إلظهار الفريق 
الذي ميلك القدرة عىل ترجمة كل أسباب 
التفوق يف امللعب ومن ثم كســب اللقاء 

األهم يف البطولة. 

  برنامج استشفاء مكثف 
لالعبي األحمر 

بذل منتخبنا الوطني لكرة السلة جهدا 
كبريا يف البطولة، يف ظل ضغط املباريات 
التي شــهدها جــدول املنافســات، إذ 
خــاض 7 لقــاءات متتاليــة، وهــو ما 
اســتهلك الكثري من طاقة الالعبني وزاد 
من املجهــود والحمل البــدين عليهم، 
وذات األمر ينطبق عىل منتخب مرص.

ويشري الواقع يشــري إىل أن الالعبني يف 
الفريقــني يعانون من اإلرهاق وهو ما 
يتطلــب منهم الضغط عىل أنفســهم 
والعمــل عىل تفادي اإلرهــاق ومنعه 
من أن يؤثر عــىل قدراتهم ومهاراتهم 
ويشكلوا اليوم الحضور الذي يتناسب 

مع املواجهة النهائية. 
واتبــع الجهاز الفنــي ملنتخبنا الوطني 
الرتكيز عىل عمليات استشفاء الالعبني 
من خالل برنامج طبي مكثف بإرشاف 
اختصــايص العــالج الطبيعــي الرصيب 
ماركــو، تم خالله إخضــاع الالعبني له 
طيلــة فــرتة البطولة وبعــد انتهاء كل 

لقاء.

منتخبنا يواجه مصر في نهائي “عربية السلة للشباب” اليوم
فاز على المنتخب الجزائري في نصف النهائي

من لقاء منتخبنا مع الجزائر أمس )تصوير: رسول الحجيري( من أحد لقاءات األحمر في البطولة

القاهرة       محمد الدرازي

علي الماضي

 اختصاصي العالج الطبيعي يباشر عمليات االستشفاء 
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17 آس��ي��ا ب����غ����رب  ال����ط����اول����ة  ل��م��ن��ت��خ��ب��ات  م���ي���دال���ي���ة   13
الرفاع - اتحاد الطاولة:

حصد منتخبنا الوطني لكرة الطاولة 

13 ميدالية ملونة يف بطولة غرب آسيا 

للرجال والناشئني والفتيات والزهرات 

التي أقيمت يف العاصمة األردنية عامن 

كان من بينها 7 ميداليات ذهبية يف “عام 

الذهب”.  وتوجت منتخباتنا الوطنية 

رسميًّا بامليداليات امللونة التي كان أكرثها 

“ذهبية”، حيث تألق العبو والعبات 

منتخباتنا يف البطولة التي شهدت منافسة 

قوية.   وأصبح رصيد منتخبنا الوطني يف 

البطولة 13 ميدالية موزعة عىل النحو 

اآليت: 7 ميداليات ذهبية، ميدالية فضية، 

و5 ميداليات برونزية.   وقدم نائب 

رئيس االتحاد، رئيس البعثة عيل املادح 

شكره وتقديره لرئيسة االتحاد الشيخة 

حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة عىل 

متابعتها املستمرة ودعمها الالمحدود 

طوال مشوار املنتخبات يف البطولة، مؤكًدا 

أن هذا اإلنجاز مثرة دعم اللجنة األوملبية 

البحرينية.   وجاءت امليداليات الذهبية 

عن طريق مريم العايل تحت 18 سنة، 

وفاطمة العايل تحت 15 سنة، وراشد 

سند تحت 21 سنة، ومريم العايل تحت 

15 سنة، والزوجي مريم العايل وأمروتا، 

والزوجي محمد عباس وإلياس اليايس يف 

زوجي العموم، والزوجي سلامن محمد 

وعيل عباس يف فئة الزوجي تحت 15 سنة. 

أما امليدالية الفضية جاءت عن طريق 

راشد سند ومرتىض حسني يف منافسات 

الزوجي تحت 21 سنة. 

فيام جاءت امليداليات الربونزية عن طريق 

راشد سند يف منافسات الرجال، ومرتىض 

حسني يف فئة تحت 21 سنة، وأمروتا يف 

فئة تحت 21 سنة، وسلامن محمد يف 

فئة تحت 15 سنة، ورقية اليايس وفاطمة 

العايل يف زوجي الزهرات.

ال أعلم إن كان كابنت منتخبنا الوطني لكرة 
السلة حسني شاكر تأثر مبا ُيقال عن صفقة 
انتقاله من النادي األهيل إىل نادي املنامة، 

لكنني أجزم أن الكثري مام ُيثار بشأن الصفقة 
من أقاويل جامهريية بعضها متشنج وبعضها 

اآلخر ال يعدو كونه “أهزوجة” قدمية مثل التي 
يرتجزها رجال العرب قبل دخولهم أرض املعركة!
غري أن املسكني حسني شاكر ال ناقة له وال جمل، 

فلم يرتجز يوما أو يرفع سيفه عىل أحد، وإمنا 
مارس حقه الطبيعي يف التفكري بنفسه، بعد أن 
لعب للنادي األهيل 25 عاما، عاش يف آخر عقد 

منها ظروفا ليست مثالية، وألنه العب تجاوز 
عمره 30 سنة، ألقى بالورقة األخرية من يده، 

وهي االنتقال إىل ناد آخر بعرض مادي أفضل، 
بغض النظر عن النواحي الفنية والنفسية.

وال يعيب حسني شاكر التفكري يف الناحية املادية 
بوصفها الورقة الرابحة ألي العب يف عمره، 

خصوصا أننا يف بلد يعرتف باالحرتاف الريايض 
الذي بات اآلن معتمدا من قبل الدولة، وسوف 

يكون مبقدور الالعبني الحصول عىل تأمني 
اجتامعي حالهم حال املوظفني الذين تنطبق 

عليهم أنظمة وقوانني وزارة العمل.
وإمنا العيب يف من ينتقد حسني شاكر عىل تركه 

النادي األهيل بداعي االنتامء، ذلك أن املسألة 
مل تعد بالشكل الذي كانت عليه يف السابق، 

بعدما تطورت الرياضة وفرضت مفاهيم حديثة 
ال تتامىش مع مفاهيم “الزمن الربيء” الذي 
كان فيه النادي ميثل “البيت الثاين” لالعبني، 
ويحتويهم بكل ما تحمله الكلمة من معنى!

خالصة القول، حسني شاكر رحل عن النادي 
األهيل؛ ألنه حصل عىل عرض يتناسب مع 

عمره، مثلام فعل إنييستا مع برشلونة، لكن 
الجامهري يف إسبانيا صفقت لهذا األخري وقامت 

إدارة الفريق الكتالوين بتكرميه يف الكامب 
نو، أما الجامهري هنا، فقد انقسمت إىل 

نصفني، بعضها معارض وبعضها مؤيد، ووسط 
انشغالهم يف جدلية لن تقدم ومل تؤخر، نيس 

الجميع حسني شاكر اإلنسان الذي يحق له هو 
اآلخر أن يقرر مستقبله املهني ملدة موسمني 

مع املنامة، وأن يضمن مدخوال ماديا يؤمن له 
730 يوما من حياته.

صفقة انتقال حسين 
شاكر... أهزوجة!

أحمد كريم

لقطة

a7med.karim@gmail.com

ahmed.kareem
@albiladpress.com

يخوض منتخبنا الوطني للش��باب 
لك��رة اليد إح��دى أهم املحطات 
يف مش��واره بالبطول��ة اآلس��يوية 
السادس��ة ع��رة عندم��ا يلتقي 
الس��اعة  يف  الياب��اين  املنتخ��ب 
السادس��ة والنص��ف من مس��اء 
اليوم ) الثالث��اء( يف مباراة الدور 

قبل النهايئ من البطولة.
وتكم��ن أهمية مب��اراة اليوم يف 
حجز بطاقة التأه��ل إىل نهائيات 
كأس العامل التي تقام يف أس��بانيا 
العام القادم، وه��و ما يتحقق يف 
حال��ة الف��وز باملب��اراة والوصول 
إىل النهايئ اآلس��يوي للمرة الثانية 
يف تاري��خ اللعب��ة عىل مس��توى 

الشباب.
مشوار الوصول إىل املربع الذهبي 
م��ن جان��ب منتخبن��ا ج��اء بعد 
تصدره منتخبات املجموعة الثالثة 
يف الدور التمهي��دي التي ضمت 
كل من السعودية والصني تايبيه، 
ويف الدور الرئييس احتل املنتخب 
املرك��ز الث��اين يف املجموعة األوىل 

التي ضم��ت اىل جانبه منتخبات 
العراق وعامن،  الجنوبي��ة،  كوريا 
يف املقاب��ل فقد تأه��ل املنتخب 
الياباين محتاًل املركز الثاين يف الدور 
التمهيدي باملجموعة األوىل، لكنه 
تصدر منتخبات املجموعة الثانية 
يف ال��دور الرئي��يس عىل حس��اب 
منتخبات السعودية، إيران وقطر.
وبحس��ب املس��تويات التي ظهر 

الياباين  عليها منتخبن��ا واملنتخب 
حتى اآلن، فإن املعطيات تشري إىل 
مواجهة صعبة ملا يضمه املنتخبان 
من إمكانيات عالية عىل املستوى 
الفني، باإلضافة إىل تشابه أسلوب 
التحركات  باالعتامد ع��ىل  اللعب 
وتس��خري  الهج��وم  الرسيع��ة يف 
مكامن الخطورة يف جميع املراكز، 
ويف الدف��اع تختلف طريقة األداء 

فمنتخبن��ا مييل بص��ورة أكرب إىل 
الضاغط  باألسلوب  املغلق  الدفاع 
وم��ن ث��م اللج��وء إىل خي��ارات 
املباراة،  بديلة بحس��ب ظ��روف 
أما املنتخ��ب الياباين فيعتمد عىل 
الدف��اع املتقدم بص��ورة جامعية 
ومحاولة منع تسلس��ل الهجامت 
به��دف  فريق��ه  املنظم��ة ض��د 
إيقاع املناف��س يف األخطاء الفنية 

والتس��جيل عرب الهجوم الخاطف 
الرسيع.

من جانبه، يدرك املدرب الوطني 
إبراهي��م عب��اس صعوب��ة مباراة 
الي��وم، م��ع العم��ل ع��ىل إيجاد 
الحلول املناسبة ملنتخبنا يف كيفية 
التعام��ل مع الدف��اع الياباين، ويف 
الوقت نفس��ه البحث عن الطرق 
الكفيل��ة بإيق��اف نق��اط الق��وة 
الياباني��ة يف الهج��وم والحد من 

مراكز الخطورة لديه.
وم��ن املتوق��ع أن يب��دأ منتخبنا 
املباراة بالتشكيلة التي كان عليها 
أمام كوري��ا الجنوبي��ة مع بعض 
التغيريات البس��يطة، ومن املؤمل 
مش��اركة الب��دء بالحارس قاس��م 
الشويخ، ويف الدفاع محمد حسني 
وعيل باس��م، وعبدالل��ه الزميور، 
وأحم��د ج��الل ) قاس��م جعفر( 
وفاضل املقايب وحس��ن مريزا، مع 
إرشاك الالعب��ني محم��د حبي��ب 
أو عبدالله ع��يل يف حالة الهجوم 

كبديل لالعب محمد حسني.

أعلن االتح��اد البحريني للتنس 
ع��ن اس��تمرار إقامة معس��كره 
للتن��س  التدريب��ي  الصيف��ي 
للفئات الس��نية الصغ��رية الذي 
انطلق مطلع شهر يوليو الجاري 
ويس��تمر حت��ى 31 من ش��هر 

أغسطس القادم.
 حيث دعا اتح��اد التنس أولياء 
أبنائهم  بتسجيل  الراغبني  األمور 
للمعسكر لشهر أغسطس برسعة 
التس��جيل ل��دى االتح��اد ع��رب 
االتصال عىل رق��م 37733119، 
حي��ث يقام نش��اط املعس��كر 
الصيف��ي من األحد إىل الخميس 
م��ن الس��اعة التاس��عة صباًحا 
حتى 12 ظه��رًا، وميكن للراغبني 
بتس��جيل أبنائه��م من س��ن 5 

س��نوات وتبلغ رس��وم التسجيل 
25 دين��ارًا، ويتضمن املعس��كر 
الصيف��ي ال��ذي تق��ام فعالياته 
بصال��ة مدرس��ة مدين��ة عيىس 
اإلعدادية للبنني تعليم أساسيات 
التنس ومنافسات مشرتكة  لعبة 
وع��دد م��ن األلع��اب الرتفيهية 

املتنوعة للصغار. 
 ك��ام س��يقوم اتح��اد التن��س 
العنارص لضمها  أفض��ل  باختيار 
الوطنية،  املنتخب��ات  لصف��وف 
ويأيت ه��ذا الربنام��ج من ضمن 
التنس الكتش��اف  خطة اتح��اد 
املواهب وتأهيل الصغار إلعداد 
قاعدة من الناش��ئني، كام ويأيت 
ه��ذا الربنامج يف إط��ار التعاون 
والتعلي��م  الرتبي��ة  وزارة  م��ع 

متمثلة ب��إدارة الرتبية الرياضية 
والكشفية واملرشدات.

 وحول ه��ذا الربنامج وّجه أمني 
ال��رس العام باالتح��اد البحريني 
للتن��س ف��ؤاد الرويع��ي جزيل 

ش��كره وامتنانه ل��وزارة الرتبية 
والتعليم متمثلة ب��إدارة الرتبية 
الرياضية والكش��فية واملرشدات 
عىل التع��اون الكبري والدائم مع 
اتحاد التن��س يف إقامة مختلف 

والربامج،  والفعاليات  األنش��طة 
مؤكًدا أن هذا التعاون س��يكون 
مثمرًا وي��أيت بالنتائج اإليجابية، 
حي��ث إن موافقة الوزارة بتوفري 
صال��ة مدرس��ة مدين��ة عي��ىس 
اإلعدادية للبنني إلقامة املعسكر 
التدريبي الصيفي سيس��اهم يف 
وأهداف  النجاح  عوامل  تحقيق 
الربنامج نفسه وميكننا من انتقاء 
املواهب والخامات الصغرية التي 
سيتم العمل عىل صقلها وضمها 

لصفوف املنتخبات الوطنية. 
وشهد إقامة املعس��كر الصيفي 
إقبال واسع من الالعبني الصغار 
تفاعل��وا م��ع فق��رات  الذي��ن 
وبرامج املعسكر املختلفة للفرتة 

املاضية.

فاز ف��ارس مملك��ة البحرين 
وق��وة دف��اع البحري��ن لقفز 
الحواجز خالد هالل الخاطري 
الراب��ع يف منافس��ة  باملرك��ز 
الجائ��زة الك��ربى يف بطول��ة 
لقفز  الدولي��ة  بل��و  فونت��ني 
 *1 فئ��ة  لبطول��ة  الحواج��ز 
الت��ي أقيمت يف فرنس��ا بعد 
أن اجت��از الف��ارس الخاطري 
مس��لك الجول��ة األوىل بدون 
أخطاء حواج��ز وبخطأ زمني 
واح��د وبزمن رسي��ع 85.71 

ثانية.
وتأيت هذه املشاركة للخاطري 
التحض��ريي  س��باق  ضم��ن 
للمش��اركة يف دورة األلع��اب 
جاكرتا  يف  القادمة  اآلس��يوية 
يف ش��هر أغس��طس املقب��ل، 
يف  املش��اركة  إىل  باإلضاف��ة 
بطولة العامل أللعاب الفروسية 
التي س��تنظم يف والية ساوث 
كارولين��ا األمريكي��ة يف ش��هر 

سبتمرب 2018. 
بهذه املناس��بة، عرّب الخاطري 
بهذا  الغام��رة  فرحت��ه  ع��ن 
أش��ار إىل أن  الف��وز حي��ث 
الف��وز يعد أحد مكتس��بات 
مملك��ة البحري��ن يف مج��ال 
قف��ز الحواجز عىل املس��توى 
الدويل خاص��ة يف ظل الدعم 
املبارش م��ن قبل ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشئون 
الشباب رئيس املجلس األعىل 
رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
البحرينية  األوملبي��ة  اللجن��ة 
س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
االتحاد  ورئي��س  خليف��ة  آل 
البحريني للفروس��ية  املل��ي 
س��مو  الق��درة  وس��باقات 
الش��يخ فيصل بن راش��د آل 
خليفة، األمر الذي س��اهم يف 
الذي  الجديد  الف��وز  تحقيق 
يؤك��د املكان��ة الكب��رية التي 
قفز  تحتلها فروس��ية  بات��ت 

البحرينية، مش��ريًا  الحواج��ز 
إىل أن البطول��ة كان��ت قوية 
من الناحي��ة الفنية والتنافس 
كان كبريًا بني جميع الفرس��ان 
الذي��ن تطلع��وا إىل تحقي��ق 

املركز املراكز املتقدمة.
وأض��اف الخاطري بأنه فخور 
بالفوز وبتحقيق املركز الرابع 
يف الي��وم الختامي للبطولة يف 
فونتني بلو الت��ي جاءت بعد 
تدريبات متواصلة ومس��تمرة 
املثالية  األجواء  تهيئة  وس��ط 
لن��ا من قبل املس��ئولني األمر 
ال��ذي س��اهم يف الوصول إىل 
هذه اإلنجازات الكبرية، وأشار 
أن املنافس��ة يف بطولة فونتني 
ا خاصة  بل��و كانت قوية ج��دًّ
يف ظل س��عي معظم فرسان 
العامل للمش��اركة يف أكرب عدد 
من البطوالت حاليًّا استعداًدا 
لبطولة العامل القادمة يف شهر 

سبتمرب القادم. 

يسعى للفوز والتأهل لنهائيات كأس العالم

إعداًدا ألسياد جاكارتا وبطولة العالم للفروسية

“أحمر اليد” يالقي اليابان في نصف نهائي آسيوية الشباب

استمرار المعسكر التدريبي الصيفي لصغار التنس

الخاطري يحصد المركز الرابع في بطولة فونتين بلو

اتحاد اليد

مدينة عيسى        اتحاد التنس

منتخب الشباب لكرة اليد

جانب من التتويج

خالد الخاطري

كانو يشكر الجودر لرعايته 
توقيع عقد استثمار األهلي

املاحوز – النادي األهيل: 
أعرب رئيس مجلس 
إدارة النادي األهيل 

خالد كانو عن خالص 
شكره وتقديره إىل وزير 
شؤون الشباب والرياضة 

هشام الجودر لتفضله 
برعاية توقيع عقد 

االستثامر امللحق بني النادي األهيل ورجل 
األعامل محمد داداباي الذي يخدم ويكمل 
االستثامر األسايس )املجمع التجاري(. ومّثن 

كانو عالًيا اهتامم الوزير الكبري لتشجيع 
القطاع الخاص عىل بناء رشاكة مثمرة مع 

األندية الرياضية ما يدل عىل الرؤية الثاقبة 
وحرصه عىل تفعيل دور القطاع الخاص يف 

دعم األندية الوطنية واملساهمة يف تطويرها، 
حيث إن استثامر القطاع الخاص والراكة 

مع األندية الرياضية يأيت منسجاًم مع ما 
تنشده وزارة شؤون الشباب والرياضة من 

النهوض بقطاعي الشباب والرياضة، حيث إن 
هذه الراكة ستعزز من خطوات األندية إىل 
الرقي والتطور والوصول إىل أعىل املستويات 

املنشودة لتنعكس بإيجابية عىل الحركة 
الشبابية والرياضية يف مملكتنا الغالية.

خالد كانو



اعتربت عضو املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة عضو مجل��س إدارة اللجنة 
األوملبية رئيس��ة لجنة املرأة الش��يخة 
حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة دوري 
خالد بن حمد من املبادرات التي ترثي 
الحركتني الش��بابية والرياضية، وقالت 
إن ال��دوري أصب��ح مقص��ًدا لالعب��ني 
اإلنس��انية، جاء  بأهداف��ه  واملدرب��ني 
ذلك، خ��الل زيارتها ل��دوري خالد بن 
حمد لكرة قدم الصاالت السادس الذي 
يقام تح��ت رعاية النائب األول لرئيس 
والرياضة  للش��باب  األع��ىل  املجل��س 
رئيس االتحاد البحريني أللعاب القوى 
الرئي��س الفخ��ري لالتح��اد البحريني 
لرياضة ذوي العزمية سمو الشيخ خالد 

بن حمد آل خليفة.
وقالت الش��يخة حياة وجود 83 فريقاً 
النس��خ  يعك��س نجاحات س��ابقة يف 
املاضية وه��دف تل��ك النجاحات هو 
الش��باب والش��ابات بأه��داف تأيت يف 
مقدمتها اإلنس��انية وخصوص��اً بدمج 
ذوي العزمية يف ال��دوري مكانة عالية 
بفضل إميان سمو الشيخ خالد بأهمية 
األمر، فض��اًل عن منح ف��رق الجاليات 
اهتامم��اً بالغ��اً يش��عرهم بأنهم جزء 
من مجتمعنا البحرين��ي بنظرة بعيدة 

لسموه.
وأضاف��ت الش��يخة حي��اة بأه��داف 

ال��دوري املجتمعي��ة والرياضية أصبح 
عايل التصنيف يتطلع له الجميع بشوق 
وهو من املبادرات املتعددة التي تهيئ 
للجالي��ات وذوي العزمية املكان املالئم 
لإللتق��اء والتنافس، والدوري يس��اعد 
الجالي��ات ع��ىل االنصه��ار يف املجتمع 
البحرين��ي وتعجز كلامت الش��كر عن 

وصف مبادرات سموه النبيلة.
وبينت الشيخة حياة أن الدوري فرصة 
الستكش��اف املواه��ب م��ن الالعب��ني 
والالعبات واملدربني واإلداريني، ويعّزز 
ال��دوري التناغم بني ش��باب البحرين 
وتتحس��س الف��رق مواه��ب العبيه��ا 
والعباته��ا يف بطول��ة تنافس��ية مهمة 

وتعطيها املجال لتطويرها.
وقالت رئيس املؤسسة الوطنية لحقوق 
اإلنسان ماريا خوري إن دوري الفتيات 
يف دوري خالد بن حمد للس��نة الثانية 
عىل التوايل مبادرة متميزة من س��موه 
تعك��س نجاًح��ا كبريًا تحق��ق يف العام 
امل��ايض س��يعود بالنف��ع ع��ىل فتياتنا 
ويق��وي جان��ب املنافس��ة الرشيف��ة 
كلام اس��تمر ال��دوري به��ذه الطريقة 
وه��و يعكس اهت��امم الدولة بش��كل 
عام واملس��ؤولني عن الرياضة بش��كل 
خ��اص ويوضح م��ا تبدي��ه الدولة من 
اهتامم بكل من يعيش عىل أرضها من 
جاليات وحتى الفتي��ات وهو ما يؤكد 

تكافؤ الف��رص. وفيام يتعل��ق بدوري 
ذوي العزمي��ة قالت خوري إن دمجهم 
يف املجتمع ه��و م��ا يحتاجونه وليس 
املعامل��ة الخاصة، فه��م يحتاجون إىل 
الدمج وأنه��م كبقية فئ��ات املجتمع، 
وهو أم��ر مهم تحقق بفض��ل مبادرة 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.

القوة يفرض أسلوبه 

فرضت العبات فريق القوة أس��امءهن 
بج��دارة من خ��الل الفوز ع��ىل فريق 
األم��ل بأربعة أه��داف مقابل هدفني 

ضمن املجموعة األوىل.
وس��جلت أه��داف القوة رام��ا صالح 
الدي��ن )14 و 20( ورميا القصاب )24 
و 40(، وس��جل لألمل عطاف نبيل )7( 

وصفاء جواهري )32(.

انتصار كبير لإلصرار 

حق��ق فري��ق اإلرصار فوزًا كب��ريًا عىل 
فريق اإلرادة )13/0( ضمن منافس��ات 
املجموع��ة الثانية بتف��وق واضح منذ 
الدقائ��ق األوىل من املب��اراة إثر تكتل 
دفاعي انتهج��ه فريق اإلرادة نتج عنه 

تفوق واضح.

العزيمة يحقق أول فوز 

أنه��ى فري��ق العزمي��ة مش��واره يف 

دوري الفتي��ات بف��وز معنوي مثري 
عىل حس��اب املتأهل العطاء بثالثة 
أه��داف مقاب��ل هدف��ني ليضع يف 
رصي��ده أول 3 نق��اط وضعت��ه يف 
املرك��ز الثال��ث يف املجموعة األوىل، 
فيام تكبد العطاء خس��ارته األوىل يف 
الدوري وبقى رصي��ده عند 4 نقاط 
يف املركز الثاين ومل تؤثر الخسارة عىل 

تأهله وعبوره للدور الثاين.

التحدي آخر المتأهلين 

التح��دي نفس��ه آخر  س��جل فري��ق 
املتأهلني لل��دور الثاين “نصف النهايئ” 
م��ن دوري الفتي��ات بعدم��ا نجح يف 
تسجيل فوز عريض وكبري عىل حساب 

خصمه فري��ق الثقة بس��بعة أهداف 
دون مقاب��ل، لريفع الفائز رصيده إىل 6 
نقاط يف وصافة ترتيب فرق املجموعة 
الثانية وخل��ف املتصدر فريق اإلرصار، 
في��ام ودع فري��ق الثق��ة منافس��ات 
ال��دوري بعدم��ا بقى رصي��ده عند 3 

نقاط يف املركز الثالث.

الدور نصف النهائي للفتيات

األول  ال��دور  مباري��ات  كش��فت 
“التمهيدي” من دوري الفتيات عن 
هوية املتأهلني للدور نصف النهايئ، 
إذ نجح فريق القوة يف اعتالء صدارة 
املجموع��ة األوىل برصي��د 7 نقاط، 
وح��ل فري��ق العطاء وصيًف��ا وثانًيا 

برصي��د 4 نقاط، في��ام اعتىل فريق 
اإلرصار ص��دارة املجموع��ة الثاني��ة 
بعالمة كاملة 9 نق��اط، وحل خلفه 
فريق التحدي برصيد 6 نقاط، وعليه 
ف��إن مبارايت ال��دور نص��ف النهايئ 
س��تدور ب��ني القوة م��ع التحدي يف 
املواجه��ة األوىل، والثانية س��يتواجه 

فيها فريقا اإلرصار والعطاء.

دوري ذوي العزيمة يتواصل 
بـ4 مواجهات

تتواصل اليوم الثالثاء منافس��ات دوري 
خال��د بن حمد لذوي العزمية بإقامة 4 
مباري��ات لحس��اب املجموعتني األوىل 
والثاني��ة، فف��ي الس��اعة 5.00 يلتقي 
فريقا األوملبياد الخ��اص البحريني مع 
لجنة الصم يف املجموعة األوىل، ويلعب 
لحساب املجموعة الثانية فريقا اإلعاقة 
الحركي��ة م��ع الش��لل الدماغ��ي عند 

الساعة 6.00.
فريق��ا  يلع��ب  الثالث��ة  املب��اراة  ويف 
الص��م  م��ع  البحريني��ة  املحفزي��ن 
البحرينية يف الس��اعة 7.00 لحس��اب 
الثانية، وتختت��م مباريات  املجموع��ة 
الي��وم باملواجه��ة الرابعة ب��ني فريقي 
الصداقة للمكفوفني مع تحدي اإلعاقة 
لحس��اب املجموعة األوىل عند الساعة 

.8.00

حقق فريق مركز ش��باب ال��زالق فوزًا 
ا وصعًب��ا عىل حس��اب فريق  مس��تحقًّ
مركز ش��باب الس��نابس بثالثة أهداف 
مقاب��ل اثنني، يف اللق��اء الذي جمعهام 
أم��س األول عىل اس��تاد ن��ادي اتحاد 
الريف، لحس��اب الجولة الرابعة ضمن 
املراك��ز  ل��دوري  الثاني��ة  املجموع��ة 
الشبابية لكرة القدم يف نسخته الثانية.

وكان فريق مركز شباب الزالق الطرف 
األفضل، يف حني عاب السنابس األخطاء 
الدفاعية والثغرات التي كلفته استقبال 

ثالثة أهداف.
تقدم الزالق أوال بعد ركلة ثابتة جانبية 
تابعها محمد س��عد برأس��ه يف املرمى 
 ،)22( للدقيق��ة  وص��والً  رقاب��ة  دون 
لينته��ي الش��وط األول بالتقدم بهدف 

دون رد.
ويف الش��وط الث��اين، ضاع��ف ال��زالق 
النتيجة عرب أحمد محمد )59(، قبل أن 
يكرس العب السنابس سيد عيل جعفر 
مصيدة التسلل ويتوغل مسجال هدف 

التقليص لفريقه )70(.
ومل ينث الهدف من عزمية الزالق إلعادة 
الفارق، فسجل عبدالله بخيت الهدف 
الثالث )83(، وبعدها حاول الس��نابس 
العودة لك��ن الهدف الش��خيص الثاين 
وللفريق عرب س��يد ع��يل جعفر )88( 
مل يكن كافيا للتع��ادل، لتنتهي املباراة 

لصالح الزالق.

 زويد زاد غلة سلماباد في شباك 
كرباباد

ويف املب��اراة الثانية قاد املتألق حس��ني 
زويد فريقه مركز ش��باب س��لامباد إىل 
فوز كب��ري عىل مرك��ز ش��باب كرباباد 
بس��بعة أه��داف دون مقاب��ل ورف��ع 
رصيده إىل اثنتي عرشة نقطة يف صدارة 
املجموعة الثالث��ة بفارق األهداف عن 
الزالق، وب��رع زويد بتس��جيله أربعة 
أه��داف )10 و37 و44 و55(، كاظ��م 
حس��ن )65(، حس��ن عبدالرضا )70( 
وعبدالعزيز ع��يل )80(، وظل كرباباد 

بدون رصيد.

قائد الزالق سعيد بالفوز

أعرب قائد فريق الزالق راش��د بخيت 
عن سعادته الكبرية بتحقيق الفوز عىل 

حساب السنابس.
وق��ال ال��دورسي إن اللق��اء مل يك��ن 
س��هاًل، خصوًص��ا مع عودة الس��نابس 
يف مناس��بتني، مش��ريًا إىل أن زمالءه يف 
الفري��ق متكنوا م��ن التعامل بش��كل 
ممتاز م��ع املب��اراة والظف��ر بالنقاط 

الثالث.
وأض��اف: مل ي��أِت الف��وز م��ن ف��راغ، 
واجته��د الالعب��ون من أج��ل تحقيقه 
مبعي��ة الجهازين الفن��ي واإلداري، كنا 
ندرك صعوبة املب��اراة، ودخلنا بهدف 
تحقي��ق الف��وز ال النظ��ر يف أمر آخر، 
وبالفعل متكنا من تسجيل بداية قوية 

عرب التقدم بهدفني.
وأش��ار إىل أن الفريق تع��رض ملرحلة 
هبوط خ��الل املباراة وه��ي طبيعية، 

موضًح��ا أن األه��م تحقق ع��رب الفوز 
والحصول عىل النقاط الثالث.

 سوبر هاتريك للسلمابادي زويد

اس��تطاع الع��ب فري��ق مركز ش��باب 
س��لامباد حسني جاس��م زويد تسجيل 
أربع��ة أهداف يف مب��اراة واحدة وهو 

إنجاز يس��تحق اإلعجاب لعدم تحققه 
من قبل طوال املباريات املاضية، ويأيت 
هذا التألق نتيجة انسجام كبري وتفاهم 
رفي��ع املس��توى أدى إىل خل��ق فرص 
كبرية، ورغ��م إضاعة زويد لثالث فرص 
سهلة كان بإمكانه رفع عدد أهدافه إىل 
س��بعة لكنه أهدرها حتى قرر مدربه 

الس��يد مجيد ش��رب إراحته قبل نهاية 
الش��وط الثاين بعد مجه��ود كبري بذله 
نتيج��ة الهجوم املتواصل منذ الش��وط 

األول.

المتصدر يالقي المتذيل اليوم

وضم��ن مباريات الي��وم الثالثاء يلتقي 
ن��ادي ع��ايل ومرك��ز ش��باب  فريق��ا 
القادس��ية لحس��اب املجموعة الثالثة 
الت��ي يتصدرها عايل بس��بع نقاط من 
فوزي��ن وتعادل بف��ارق األهداف عن 
مركز ش��باب كرانة الثاين، بينام يتذيل 
القادسية الرتتيب بدون رصيد إثر ثالث 

خسائر.
الثالثة  الثاني��ة للمجموعة  ويف املباراة 
أيًضا يلع��ب نادي اتحاد الريف ونادي 
املعامري يف الساعة الثامنة مساء وتقام 
املباراتان عىل استاد نادي اتحاد الريف.
اتحاد الريف يحل سادًسا يف املجموعة 
بثالث نقاط متس��اوًيا م��ع جدحفص 

الخامس واملعامري السابع.

إثراء للحركة الشبابية والرياضية ويعزز تماسك المجتمع

الزالق يفلت من كمين السنابس وسلماباد يقسو على كرباباد

ضيوف دوري خالد بن حمد للصاالت في نسخته السادسة:

متص��در المجموع��ة الثالثة لدورينا يالق��ي متذيل الترتيب

حياة بنت عبدالعزيز تصافح الالعبات

لجنة اإلعالم واالتصال         دوري خالد بن حمد

من مباراة سلماباد وكرباباد

رئيس اتحاد الكرة يفتتح ورشة العالقات الدوليةلجنتا “أقوى رجل بحريني2” تزوران سوات جيم
واصلت لجنتا الحكام والتسجيل 
لبطولة #أقوى_رجل_بحريني2 

زيارتهام لألندية الصحية والرياضية، 
بهدف الرتويج للبطولة ورشح لوائح 

وأنظمة منافساتها والتصفيات 
التأهيلية، التي ستقام تحت رعاية 
النائب األول لرئيس املجلس األعىل 

للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى الرئيس 

الفخري لالتحاد البحريني لرياضة 
ذوي العزمية سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، يف الفرتة -21 23 
فرباير 2019، التي سيسبقها إقامة 
التصفيات التأهيلية يف الفرتة -6 8 

سبتمرب القادم مبجمع السيف. 
 وقد قامت اللجنتان بزيارة سوات 

جيم الواقع مبنطقة الحجيات 
بالرفاع الرشقي باملحافظة الجنوبية، 

حيث التقى رئيس لجنة الحكام 
أحمد جمشري وأمني الرس العام 

رئيس لجنة التسجيل عبدالله 

السياس مبمثلني عن النادي، حيث 
تحدثا بشكل مفصل عن لوائح 

وقوانني البطولة، وأنظمة التصفيات 
التأهيلية التي ستسبق إقامة 

املنافسات النهائية واملقرر إقامتها 
يف سبتمرب القادم مبوقع الحدث، 

والتي ستشهد إقامة ثالث مسابقات 
يف األلعاب التالية: لعبة بنج برس 

“قوة الدفع”، ولعبة الرفعة املميتة 

ولعبة السكوات “قوة الرجلني، 
وتهدف هذه التصفيات إىل منح 

الفرصة ألكرب عدد املشاركني لإلعداد 
والتحضري لخوض هذه املرحة من 

البطولة، األمر الذي سيسهم يف 
تقديم مستويات قوية، من شأنها 

مواصلة النجاحات التي شهدتها 
مسابقات الوزن الخفيف واملتوسط 

والثقيل يف النسخة األوىل.

تحت رعاية وحضور رئيس 
االتحاد البحريني لكرة القدم 

الشيخ عيل بن خليفة بن 
أحمد آل خليفة، افتتحت يوم 
أمس، ورشة العالقات الدولية 

لالتحادات األعضاء باالتحاد 
اآلسيوي لكرة القدم، التي 

ينظمها اتحاد الكرة يف فندق 
الريجنيس بإرشاف االتحاد 

اآلسيوي.
وشهد االفتتاح أيًضا حضور 

األمني العام لالتحاد البحريني 
لكرة القدم إبراهيم البوعينني 
ورئيس قسم الشؤون الفنية 

باالتحاد عابد األنصاري.
 وخالل إلقائه كلمة مبناسبة 
االفتتاح، أشاد رئيس االتحاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ 
عيل بن خليفة بن أحمد آل 
خليفة بالجهود التي يبذلها 
رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة 

القدم الشيخ سلامن بن 
إبراهيم آل خليفة، مثنًيا 

عىل جهود جميع املسؤولني 
والعاملني يف االتحاد اآلسيوي.
ورحب الشيخ عيل بن خليفة 
بن أحمد آل خليفة بالحضور 
من مختلف الدول اآلسيوية 

املشاركة يف الورشة، معرًبا عن 
فخر واعتزاز االتحاد البحريني 

لكرة القدم بتنظيم الورشة 
التي تقام للمرة األوىل.

وأكد أن العالقات الدولية 
باتت من املواضيع املهمة التي 
يرتكز عليها االتحادات األعضاء 
باالتحاد اآلسيوي، مشريًا إىل أن 

املشاركني سيحققوا استفادة 
كبرية عرب تبادل الخربات 

واكتسابها.
يشار إىل أن الورشة 

تشتمل عىل برنامج مكثف 
للمحارضات والعروض 

التفصيلية املتعلقة بجوانب 
مختلفة عن االتحاد اآلسيوي 
وهيكلته، باإلضافة إىل شؤون 
املسابقات والفنية والتدريب 
والتطوير والشؤون القانونية.

ويبلغ عدد املشاركني يف 
الورشة أكرث من 44 مشارًكا 

ميثلون اتحادات دول آسيوية 
مختلفة.
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يخوض منتخبنا الوطني للش��باب للكرة 
الطائ��رة مواجهت��ه الثالث��ة يف البطولة 
اآلسيوية التاسعة عرشة للشباب )تحت 
20 عاما( والت��ي تحتضنها اململكة حتى 
28 الش��هر الجاري عندم��ا يلتقي نظريه 
املاليزي الس��اعة السابعة مس��اء اليوم 
عىل صالة االتحاد الرئيسة مبدينة عيىس 
الرياضية، ضمن منافس��ات الدور الثاين 

)ما قبل دور ال� 16(.
وكان منتخبن��ا بقيادة امل��درب الوطني 
يوس��ف خليفة ق��د تص��در املجموعة 
الرابع��ة يف دور إع��ادة التصنيف بعدما 
ه��زم منتخب��ي الع��راق وقط��ر بثالثة 
أش��واط دون رد، ليحص��د املركز العارش 
يف التصني��ف ويالق��ي منتخ��ب ماليزيا 
صاحب املرك��ز الثالث والعرشين بعدما 

خرس مواجهته أمس أمام مكاو.
وتعترب املباراة يف متناول يد منتخبنا عىل 
ض��وء الفوارق الفنية ب��ني املنتخبني، إال 
أن ذلك ال يعني الدخول بتساهل، وإمنا 
العمل ع��ىل تصحيح األخط��اء واللعب 
بقوة من أجل انتزاع الفوز والتأهل لدور 

الستة عرش.
وم��ن املتوقع أن يلع��ب املدرب بنفس 
التش��كيلة الت��ي خاض به��ا املواجهتني 
املاضيت��ني مع إج��راء بع��ض التغيريات 
الطفيفية، حيث تضم التشكيلة كال من 
صانع األلع��اب محمد هرون��ة وضاريب 
مرك��ز )4( محمود عبدالحس��ني وس��يد 
محمد العب��ار وضاريب االرت��كاز محمد 
جاسم وحسن الشاخوري وضارب مركز 
)2( حس��ن الحداد أو حس��ني خليل مع 

الليربو حسني عبدالله.
الهجومي��ة  بالق��وة  منتخبن��ا  ويتمي��ز 
يف األط��راف م��ع ق��وة حوائ��ط الصد 
املنتخب  لك��ن  املوجه��ة،  واإلرس��االت 
م��ازال يعاين من ع��دم اس��تقرار الكرة 
األوىل واألخط��اء الهجومي��ة والبطء يف 
األداء، وهو ما يستدعي تصحيح األخطاء 
وتقدي��م مس��توى أفض��ل يف املباريات 
املقبل��ة، بهدف املنافس��ة ع��ىل املراكز 
املتقدم��ة، خصوص��ا أن املنتخب أحرز 
املرك��ز ال��� 13 يف بطولة الع��امل املاضية 
للناش��ئني، وه��و ما يس��توجب تحقيق 
نتيجة أفضل يف البطولة اآلسيوية ليكون 
من ضمن الع��رشة أو الثامني��ة األوائل 
عىل أقل تقدير أو الذهاب إىل أبعد من 

ذلك بعدما أحرز املركز الرابع يف النسخة 
قبل املاضية من البطولة اآلسيوية، التي 
أقيم��ت عىل أرض اململك��ة عام 2014، 
السيام أن منتخبنا مل يخض اختبارا جادا 

حتى اآلن.
وس��تكون الجامه��ري البحرينية مدعوة 
ملؤازرة املنتخب يف مواجهة اليوم لدعم 
األحم��ر، خصوصا أن املب��اراة لن تكون 
منقول��ة عىل الهواء مب��ارشة عىل القناة 
الرياضي��ة بتلفزيون البحري��ن، كام أن 
الدخول سيكون مجانيا، األمر الذي يتيح 
الفرص��ة أم��ام أكرب عدد م��ن الجامهري 

للحضور ومؤازرة املنتخب.

مباريات اليوم

تنطلق اليوم منافس��ات الدور الثاين من 
البطولة عندما يلع��ب منتخبنا الوطني 
العارش م��ع ماليزيا الثال��ث والعرشين، 
ويلتقي العراق الح��ادي عرش مع مكاو 
الث��اين والعرشي��ن، ث��م لق��اء املنتخب 
القطري الثاين عرش أوزبكس��تان الحادي 
والعرشين، إال أن تلك املواجهة لن تقام 
بسبب انسحاب األخري من البطولة، كام 
س��يلتقي منتخب هونج كونج السادس 
عرش مع الهند التاس��ع عرش، وسيلعب 
منتخ��ب باكس��تان الخام��س عرش مع 
األردن الس��ابع عرش، وسيلتقي املنتخب 
الس��عودي الث��اين ع��رش م��ع اإلمارات 
منتخب  وس��يلتقي  والعرشين،  الحادي 
تايبي��ه الثال��ث ع��رش أم��ام نيوزلن��دا 
العرشين، وسيلتقي منتخب كازاخستان 

التاسع مع املالديف الرابع والعرشين.
وحتى كتابة الخرب مل تصدر اللجنة الفنية 

التواقيت الخاصة مبباريات اليوم، ولكن 
تأكدت إقامة مباراة منتخبنا يف الس��اعة 

7 مساء.

ثامر: سنظهر بصورة أفضل

أكد حس��ني خليل ثام��ر أن املنتخب ما 
زال بجعبته مزيد من املس��توى ليقدمه 
يف باق��ي املواجه��ات القادم��ة، موضحا 
أن الالعب��ني مل يق��روا يف املواجهت��ني 
بصورة  الظه��ور  وبإمكانهم  الس��ابقتني 

أفضل.
واضاف ثامر الذي يعترب افضل مس��جل 
للنق��اط يف املب��اراة األخرية أم��ام قطر 
بتحقيق��ه 13 نقطة بع��د االعتامد عليه 
أساس��يا يف مرك��ز 2 ) أش��كر الجه��از 
الفني ع��ىل ثقته فنح��ن جميعا نكمل 
بعضن��ا بعضا وما تحق��ق بفضل جميع 
زماليئ الالعب��ني وبدعم الجامهري الوفية 
الت��ي كان��ت الداعم األكرب لن��ا ونتمنى 

حضورهم الفعال اليوم..(.
وأوضح ثامر أن املباراة األخرية أمام قطر 
كان��ت من ط��رف واضح مل يق��دم فيها 
الخصم املستوى املؤمل منه، وكان أداؤه 
متواضعا للغاية، خصوصا بعد سلس��لة 
األخط��اء الكثرية الت��ي ارتكبها والتي مل 
تسمح ملنتخبنا بالظهور املناسب، مؤكدا 
حرص الالعبني عىل تقديم افضل مستوى 

يف األدوار املقبلة.

ناصر: نطمح ألداء أكثر تميزا

عرب الالعب بدر محمد نارص عن سعادته 
الكبرية بتحقيق الفوز عىل نظريه القطري 
يف املواجه��ة األخرية وتص��در املجموعة 
الرابع��ة، مش��ريا إىل أن فريقنا قدم أداء 
والثاني��ة،  األوىل  املواجهت��ني  جي��دا يف 

واستحق من خاللها الفوز بكل جدارة.
وأض��اف ب��در محم��د ن��ارص “تعبنا مل 
يذه��ب هباء، فق��د نجحن��ا يف تقديم 

مس��توى جيد وطبقن��ا تعليامت الجهاز 
الفن��ي واس��تطعنا أن نحق��ق فوزي��ن 
متتاليني، ولكننا نطمح لتقديم مزيد من 
املس��تويات املرشفة، التي تعكس تطور 
الكرة الطائرة البحريني��ة، خصوصا وأن 
اآلمال معلقة عىل منتخبنا باعتباره أمل 

املستقبل..”.
وأوض��ح أنه ال يوجد فريق صعب وآخر 
س��هل يف البطول��ة، وينبغ��ي الدخ��ول 
بكل قوة وجدي��ة يف املواجهات املقبلة، 
وتحقي��ق االنتص��ار تلو االنتص��ار الذي 
يقود املنتخب للذه��اب إىل ابعد نقطة 

يف البطولة لتحقيق نتيجة مرشفة.

إيران تتصدر التصنيف 
والمالديف بالمركز األخير

خطف املنتخب اإليراين املركز األول 
يف التصنيف العام للدور التمهيدي 
وتصدر املجموعة األوىل بعدما فاز 

عىل كوري��ا بثالثة أش��واط نظيفة 
)25/22، 25/21، 25/19( ليجم��ع 
يف رصيده 6 نقاط، لينتهي املطاف 
بكوريا يف املركز الثاين يف التصنيف 
العام واملجموعة بنقطتني فيام حل 
املنتخب الصيني حامل اللقب ثالثا 
بنقطة واح��دة يف التصنيف العام 

ومجموعته.
الياباين املجموعة  املنتخب  وتصدر 
الثاين ب��كل جدارة بعدما كس��ب 
انتص��اره الث��اين، وه��ذه املرة عىل 
حساب تركامنس��تان إثر فوزه 3/0 
)25/12، 25/12، 25/11( دون أن 
يج��د أي صعوبة ليجمع يف رصيده 

3 نقاط.
وتلقى املنتخب اإلمارايت الخس��ارة 
الثاني��ة يف البطول��ة بعدم��ا هزم 
أم��ام هون��غ كونغ بثالثة اش��واط 
مقاب��ل ش��وط ) 20/25، 25/22، 
25/20، 25/14( ليحصل عىل املركز 
الثالث يف املجموعة السادسة، فيام 
حصلت هونغ كون��غ عىل 6 نقاط 

واألردن 3 نقاط.
واستطاع منتخب مكاو أن يخطف 
ف��وز صعبا ع��ىل حس��اب ماليزيا 
بثالث��ة اش��واط مقاب��ل ش��وطني 
 ،23/25  ،25/23  ،20/25  ،30/28(
15/13( ليتصدر املجموعة الثامنة.

ونجح منتخب الع��راق يف تحقيق 
أول ف��وز ل��ه بعدم��ا تغلب عىل 
قطر بثالثة اش��واط مقابل شوط ) 
 )25/18  ،22/25  ،25/16  ،25/19
ليحص��د أول ثالث نق��اط ويحتل 
مركز الوصافة يف املجموعة الرابعة، 
في��ام تص��در منتخبن��ا املجموعة 

وقطر ثالثا.
وحق��ق املنتخب الس��عودي فوزا 
سهال عىل باكس��تان بثالثة اشواط 
نظيف��ة )25/19، 25/22، 25/21( 
وذلك ضمن منافس��ات املجموعة 

الخامسة.
ع��ىل  أس��راليا  منتخ��ب  ونج��ح 
كازخس��تان بثالثة أش��واط نظيفة 
وذل��ك   )25/8  ،25/22  ،25/20(

ضمن منافسات املجموعة الثالثة.

منتخب شباب الطائرة يواجه ماليزيا لبلوغ دور الـ 16 بالبطولة اآلسيوية
الدعم الجماهيري مطلوب والتنافس يبدأ اليوم

من لقاء إيران وكوريا

مكاو تفوق على ماليزيا ايران تجاوزت كوريا هونج كونج تخطت اإلمارات

حسن علي

منتخبنا يسعى لتخطي ماليزيا اليومبدر ناصر متحدثا لـ “البالد سبورت”

حسين ثامر

أرجع مدير بطولة آسيا التاسعة 

عرش للكرة الطائرة للشباب تحت 

20 عاما فراس الحلواجي سبب 

عدم نقل قناة البحرين الرياضية 

ملواجهات البطولة لعدم الحصول 

عىل حق النقل من قبل الناقل 

الحري للبطولة واملرتبط بعقد 

من رشكة SMM الرشكة اإلعالمية 

الراعية ألنشطة فعاليات االتحاد 

اآلسيوي للعبة، وأضاف أن 

االتحاد دخل يف مفاوضات جادة 

مع الناقل الحري يف منطقة 

غرب آسيا، عىل مدار أشهر عدة، 

من أجل حصول قناة البحرين 

الرياضية عىل حق النقل ولكن 

جميع التحركات مل تتكلل بالنجاح.

 وأشار إىل أن رشكة SMM باعت 

حقوق النقل لعدة قنوات فضائية 

عىل مستوى مناطق القارة فعىل 

سبيل املثال استطاعت إحدى 

القنوات الحصول عىل حقوق 

النقل ملنطقة رشق اسيا، فيام 

منطقة غرب آسيا حصلت قناة 

الكأس عىل حقوق النقل والتي 

دخلنا معها يف مفاوضات منذ 

خمسة أشهر، ولكننا مع القناة 

الرياضية البحرينية مل يتم التواصل 

لصيغة توافقية فيام يخص النقل 

الفضايئ، فيام تم السامح بالنقل 

األريض والكل عىل دارية بان 

قنوات تلفزيون البحرين كلها 

فضائية، واشار إىل أن وزير شؤون 

اإلعالم عيل الرميحي أصدر أوامره 

للمعنيني بالقناة الرياضية للتنسيق 

فيام يخص النقل، كون البطولة 

مقامة عىل أرض البحرين، ولكن 

بعد كل تلك املجهودات فإن 

الناقل الحري رفض كليا منح 

قناتنا الرياضية حق النقل أو أي 

قناة باملنطقة.

وأوضح الحلواجي إنه ال يوجد 

أي تقصري من أي جهة، ولكن 

الظروف مل تتهيأ للحصول عىل 

حقوق النقل، مشيدا بالدعم 

الال محدود من قبل األمني العام 

للمجلس االعىل للشباب والرياضة 

الشيخ سلامن بن إبراهيم آل 

خليفة، ووزير شؤون اإلعالم 

عيل بن محمد الرميحي، واألمني 

العام للجنة األوملبية البحرينية 

عبدالرحمن عسكر، اذ سعى اتحاد 

الطائرة بكل قدراته للحصول 

عىل حق النقل، ولكن مل نوفق 

وعليه نتطلع من الشارع الريايض 

البحريني أن يقبل عذر إدارة 

االتحاد عن ذلك، موضًحا أن 

الجامهري البحرينية ستؤكد نجاح 

االستضافة عرب تواجدها الغفري 

مبدرجات صالة االتحاد يف كل 

مواجهات البطولة.

الناقل الحصري آلسيوية الطائرة رفض منح حق النقل الفضائي
أكد أن جميع التحركات باءت بالفشل... الحلواجي:

الرفاع         االتحاد البحريني للكرة الطائرة:

فراس الحلواجي
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وكاالت: أش��ادت تركيا ب��رد العب كرة 
القدم الرتيك األصل مسعود اوزيل عىل 
“العنرصية” وتركه املنتخب األملاين بعد 
أن دافع عن ألوانه ل�92 مباراة وساهم 
يف قيادت��ه قب��ل أربع��ة أع��وام للقبه 

العاملي الرابع.
وتعرض أوزيل، املولود يف أملانيا لعائلة 
تركية األص��ل، النتقادات قاس��ية منذ 
الص��ورة املث��رة للجدل الت��ي جمعته 
وزميله يف املنتخب األملاين الرتيك األصل 
أيًضا ايلكاي غوندوغان بالرئيس الرتيك 
رجب طيب أردوغان يف مايو، مام أثار 
أس��ئلة حول والئه ألملانيا قبل نهائيات 

كأس العامل يف روسيا.
ا ع��ىل م��ا تعرض له قب��ل وخالل  وردًّ
نهائي��ات كأس الع��امل الت��ي ودعته��ا 
أملانيا م��ن ال��دور األول وتنازلت عن 
اللق��ب، أعلن أوزيل أنه “بقلب مفعم 
باألىس، وبعد الكثر من التفكر بسبب 
األحداث األخرة، لن أعود أللعب عىل 
املس��توى الدويل ما دمت أشعر بهذه 

العنرصية وعدم االحرتام تجاهي”.
ويف إعالن��ه ع��ن ق��رار ت��رك املنتخب 
األملاين الذي س��جل له 23 هدفاً، أشار 
اوزي��ل إىل أنه تلقى اللوم بش��كل غر 
عادل بسبب خروج املنتخب من الدور 
األول يف كأس الع��امل، منتق��دا بش��كل 
خاص رئي��س االتحاد األمل��اين رينهارد 

غريندل.
وق��ال “لن أكون بع��د اآلن كبش فداء 
)لغريندل( بس��بب عدم كفاءته وعدم 
قدرت��ه ع��ىل القي��ام بعمل��ه بش��كل 
صحي��ح”، مضيًف��ا “يف نظ��ر غريندل 
وأنصاره، فأن��ا أملاين عندما نفوز، لكني 

مهاجر عندما نخرس”.
وأكد اوزيل أنه مخلص لكل من أصوله 
الرتكية واألملانية، مشدًدا يف الوقت ذاته 
عىل انه ال يريد اإلدالء ببيان سيايس من 

خالل الظهور مع أردوغان.
وتاب��ع “عىل غرار العدي��د من الناس، 
جذور أس��اليف تعود إىل أك��ر من بلد 
واحد. بينام نشأت وترعرعت يف أملانيا، 
متل��ك عائلتي جذورًا راس��خة يف تركيا. 
لدّي قلبان: أحدهام أملاين واآلخر تريك”.
وحظي ق��رار ابن ال���29 عاًم��ا بتأييد 
رسمي تريك حيث غرد وزير العدل عبد 
الحميد غ��ول “أهنئ مس��عود أوزيل 
الذي سجل بقراره ترك املنتخب األملاين 

أجمل هدف ضد فروس الفاشية”.
أم��ا وزي��ر الرياض��ة ال��رتيك محم��د 
كاسابوغلو الذي حذا حذو غول ونرش 
ص��ورة أوزيل املبتس��م م��ع أردوغان، 
فق��ال “نح��ن نؤي��د بص��دق املوقف 
املرشف الذي اتخذه ش��قيقنا مسعود 

أوزيل”.
ويف تغريدة س��بقت اعالن اوزيل تركه 

املنتخ��ب األملاين الذي توج معه بكأس 
الع��امل قبل أربعة أع��وام، قال إبراهيم 
كال��ن، املتح��دث باس��م أردوغان، إن 
اضط��رار الالعب إىل الدف��اع عن لقائه 
بالرئيس الرتيك “مؤس��ف ألولئك الذين 
يدع��ون بأنهم متس��امحون ومتعددو 

الثقافات!”.
وكش��ف اوزيل أنه التقى للمرة األوىل 
أردوغ��ان ع��ام 2010، بعد أن ش��اهد 
الرئي��س ال��رتيك واملستش��ارة األملانية 
أنغيال م��ركل مباراة جمعت بن املانيا 
وتركيا. ومذاك تقاطعت عالقة الالعب 
بالرئيس ال��رتيك مرات عدة يف مختلف 

أنحاء العامل.
وش��دد أن التقاط الص��ورة مع الرئيس 
الرتيك هو ومواطنه وزميله يف املنتخب 
غوندوغان، قبل أي��ام قليلة من إعادة 
انتخاب اردوغان رئيًسا لرتكيا “ال عالقة 
له بالسياس��ة أو باالنتخابات، بل األمر 
هو عبارة عن اح��رتام أعىل منصب يف 

موطن عائلتي”.
وتاب��ع أن “وظيفت��ي ه��ي العب كرة 
قدم ولست بسيايس، ومل يكن اجتامعنا 

بهدف الرتويج لغايات سياسية”.
وتع��د أملاني��ا موطًنا ألكر م��ن ثالثة 

مالين شخص من اصل تريك.
وأردف أوزي��ل قائ��ال “أعل��م أنه من 
الصع��ب فه��م االمر، كام ه��ي الحال 

يف معظ��م الثقاف��ات اذ ال ميكن فصل 
الس��يايس عن الش��خيص. مهام كانت 
ستؤول اليه النتيجة يف هذه االنتخابات 
أو نتائ��ج االنتخاب��ات الس��ابقة، كنت 

سألتقط الصورة”.
وأخذت املسألة بعدا آخر وأعمق بعد 
األداء املخيب لآلمال ألوزيل يف املباراة 
مانش��افات”  ل�”ناس��يونال  االفتتاحية 
الت��ي خرسها األخ��ر أمام املكس��يك 
)صفر1-( يف مونديال روسيا 2018، ما 
دفع امل��درب يواكيم لوف الس��تبعاده 
عن املباراة الثانية أمام السويد )2-1(، 
ليعود إىل صفوف التش��كيلة أساسيًّا يف 

املباراة الثالثة أمام كوريا الجنوبية التي 
خ��رج عىل أثره��ا حام��ل اللقب وهو 
يجر خلفه اذيال الخيبة بعد الخس��ارة 

)صفر2-(.
واعترب مدي��ر املنتخب األمل��اين أوليفر 
برهوف أن��ه كان يتوجب االس��تغناء 
عن خدمات أوزيل بس��بب موقفه من 
مسألة اتخاذه صورة مع الرئيس الرتيك 
أردوغان، قبل أن يبدي أس��فه ملا أدىل 

به.
كام أن القائد السابق للمنتخب األملاين 
لوثار ماتي��وس اتهم أوزيل بأنه مل يعد 

مرتاحا يف قميص املنتخب األملاين.

وق��ال أوزي��ل إن��ه ميك��ن أن يتقب��ل 
انتقادات بخص��وص أدائه عىل أرضية 
امللع��ب ولك��ن لي��س عندم��ا تكون 

مرتبطة بخلفيته العرقية.
وق��ال “إذا وجدت صحيف��ة أو منتقد 
خط��أ يف مب��اراة ألعب فيه��ا، عندها 
ميكنني قبول ذلك”، مضيفا “لكن ما ال 
استطيع أن اقبله هو أن وسائل اإلعالم 
األملانية أصدرت اللوم بش��كل متكرر 
عىل ت��رايث امل��زدوج وصورة بس��يطة 
لكأس عامل س��يئة نياب��ة عن مجموعة 
كامل��ة”، واصًف��ا إياها بأنه��ا “دعاية 

ميينية”.
وتابع “ه��ذا يتجاوز خطا ش��خصيا ال 
ينبغ��ي تج��اوزه أب��ًدا، حي��ث تحاول 

الصحف قلب األمة األملانية ضّدي”.
كام ندد بش��دة بترصيح��ات ماتيوس 
التي ق��ال فيها إنه “التقى بقائد عاملي 
آخر قبل بضعة أي��ام ومل يتلق أي نقد 
إعالمي” يف إش��ارة واضحة إىل ظهوره 

مع الرئيس الرويس فالدمير بوتن.
وهاج��م أوزي��ل راع مل يكش��ف ع��ن 
اس��مه، والذي قال إنه أزاله من أرشطة 
فيديو ترويجية لكأس العامل بعد ظهور 

الصور مع أردوغان.
وقال “بالنس��بة لهم، مل يعد من الجيد 
أن يش��اهدوا معي و)أنهم( يس��مون 

الوضع ب�”أزمة إدارة”.

إشـادة تركيـة برد أوزيـل علـى “العنصريـة”

مسعود أوزيل

وكاالت: اكتفى مانشسرت يونايتد اإلنجليزي بالتعادل 
للمباراة الثانية عىل التوايل يف جولته األمركية التحضرية 

للموسم املقبل، وهذه املرة سلًبا أمام سان خوسيه 
اورثكوايكس عىل ملعب “ليفايس ستاديوم” يف سانتا كالرا 

)كاليفورنيا(.
وكان فريق املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو استهل جولته 

األمركية الخميس يف فينيكس )اريزونا( بالتعادل مع كلوب 
أمركا املكسييك 1-1 يف مباراة تخلف خاللها حتى الدقيقة 

78 قبل أن ينقذه اإلسباين خوانا ماتا.
واستعاد “الشياطن الحمر” يف مباراة األحد خدمات 

نجمهم التشييل اليكسيس سانشيس بعدما غاب عن لقاء 
كلوب أمركا بسبب مشكلة يف تأشرة الدخول إىل الواليات 
املتحدة، عىل خلفية الحكم الصادر بحقه مع وقف التنفيذ 

بالسجن ملدة 16 شهرًا بسبب التهرب الرضيبي يف اسبانيا.
وكان الالعب السابق لربشلونة اإلسباين وأرسنال اإلنجليزي 

أفضل العبي وصيف بطل الدوري املمتاز يف املباراة 
التي أقيمت وسط ظروف مناخية صعبة بسبب الحرارة 
املرتفعة، إال أن جهوده مل تكن كافية ملنح الفوز لفريقه 

الذي خرس اإلكوادوري انطونيو فالنسيا بعد 10 دقائق عىل 
البداية بسبب إصابة يف ربلة الساق.

ورأى مورينيو الذي أجرى األحد 9 تبديالت خالل اللقاء، 
أن املباراة “كانت أشبه بحصة مترينية. نحن لسنا كفريق 
بل مجموعة العبن من فرق مختلفة. بعضهم من الفريق 

األول، آخرون من فريق دون 23 عاًما، آخرون قادمون 
من فرتة إعارة أو يف طريقهم لالنتقال عىل سبيل اإلعارة، 

بعضهم شبان، دون 18 عاًما”.
وواصل “ال منلك )حاليًّا( الفريق الذي يخولنا اللعب 

بطريقة أفضل لكنها حصة مترينية إضافية”.

كورتوا يقترب أكثر

تعادل جديد ليونايتد

وكاالت: أكدت تقارير إسبانية، اقرتاب ريال مدريد 
من التعاقد مع البلجييك تيبو كورتوا، حارس تشيليس، 

يف فرتة االنتقاالت الصيفية الجارية.
وقالت صحيفة “ماركا”، إن ريال مدريد ينتظر خطوة 
تعاقد تشيليس مع خليفة لكورتوا، سواء بيرت تشيك أو 

كاسرب شاميكل أو حارس آخر، من أجل إمتام صفقة 
البلجييك.

وتابعت الصحيفة أن كورتوا يواجه أسبوًعا حاساًم يف 
مستقبله، بعدما أبدى رغبته يف القدوم لريال مدريد، 

والعيش بالقرب من ابنتيه يف العاصمة اإلسبانية.
وشددت الصحيفة عىل أن إدارة ريال مدريد تأمل يف 
تقديم كورتوا، قبل سفر الفريق إىل الواليات املتحدة 

األمركية، لخوض بطولة الكأس الدولية.

وكاالت: رد لوري��س كاري��وس، 
حارس مرمى ليفربول اإلنجليزي، 
ع��ىل منتقديه عقب الخس��ارة 
بنتيجة  بوروسيا دورمتوند،  أمام 
3-1، ي��وم األح��د، يف املب��اراة 
منافسات  التي جمعتهام ضمن 

الكأس الدولية لألبطال.
وتس��بب كاريوس يف خطأ كاريث 
أثناء املب��اراة، حيث كاد يكلف 
فريق��ه هدًف��ا بس��بب متريرة 
خاطئ��ة، فض��اًل عن تس��ببه يف 

لقطة الهدف الثالث.
وقال كاريوس، عرب حسابه عىل 
موق��ع إنس��تجرام “إىل أولئ��ك 
يفرح��ون  الذي��ن  األش��خاص 
حينام يشاهدون فشل ومعاناة 

اآلخرين، أنا أشعر بكم”.
وأضاف الح��ارس األملاين “مهام 
يحدث يف حيات��ك، فعليك منع 
نفس��ك من الغضب والكراهية، 
أدع��و الله أن مير كل هذا ويأيت 

ما هو أفضل”.
ُيذك��ر أن كاري��وس تس��بب يف 

خس��ارة ليفرب��ول، لقب دوري 
أبط��ال أوروبا املوس��م املايض، 
أم��ام ري��ال مدري��د يف مباراة 
كارثية، خرسه��ا الريدز بنتيجة 

.1-3
من جهته، رّصح مدرب ليفربول، 
يورج��ن كلوب بأن اإلصابة التي 

تعرّض لها مدافعه جويل ماتيب، 
خالل املواجهة مختلفة عن تلك 
التي أبعدت��ه عن املالعب حتى 

نهاية املوسم املايض.
وقال كل��وب، يف مؤمتر صحفي 
عقب انتهاء املباراة التي انتهت 
لصال��ح فريقه الس��ابق )1-3(: 

إنها  نفس��ها،  اإلصابة  “ليس��ت 
عضلة أخرى، تبدو وكأنها، وآمل 

يف ذلك، متّزق بسيط”.
وأردف “س��رى م��ا س��يحدث، 
لكن ال ميكننا ق��ول املزيد، إنها 
)اإلصابة( كانت أس��وأ لحظة يف 
مباراة اليوم، ليست أمرًا جّيًدا”.

وتاب��ع “أم��ور كه��ذه تحدث، 
لكن��ك ال تري��د حدوثه��ا، رمبا 
س��نعرف املزيد غدا أو يف اليوم 
الذي يليه، لك��ن ما نعرفه اآلن 
أن الوضع كان مؤملًا بالنسبة له 

يك يستمر”.
وس��يضطر ليفرب��ول لالنتظ��ار 
ملعرفة مدى خطورة اإلصابة التي 
تعرّض لها مدافع��ه الكامروين، 
خالل استعدادات الفريق الذي 
خرس نه��ايئ دوري أبطال أوروبا 
املوسم املايض، للموسم الجديد.
وخرج ماتي��ب من ملعب بانك 
أوف أمريكا مبدينة تش��ارلوت، 
وه��و يعرج ممس��ًكا بفخذه يف 

الدقيقة 22 من زمن املباراة.

وكاالت: وّدع املداف��ع املكس��ييك 
املخ��رضم رافائي��ل ماركي��ز، أحد 
أربع��ة العب��ن ميتلك��ون الرق��م 
القيايس ألكرب عدد من املشاركات 
يف نس��خ مختلفة بكأس العامل )5 
مرات(، ك��رة القدم، عىل طريقته 

الخاصة.
وتحدث املداف��ع املخرضم للكرة 
وكأنها شخص، عرب وسائل التواصل 

االجتامعي.
وقال صاحب ال��� 39 عاًما، الذي 
أعلن اعتزاله عقب انتهاء مشوار 
ب��الده مبوندي��ال روس��يا، “ك��رة 
الق��دم: لق��د منحتن��ي كل يشء 
وع��يل اآلن رد الجمي��ل ليك، من 
الصع��ب االبتعاد وس��أظل دامئًا 

متعلًقا بِك”. 
اإلسباين  برش��لونة  وأش��ار العب 
وهي��الس  املكس��ييك  وأطل��س 
فرون��ا اإليطايل س��ابقا، باإلضافة 
لعدة أندية أخرى، “أشكر جميع 
الجامهر عىل كل هذا الحب عىل 
مدار السنوات املاضية. هو الحافز 
الرئي��س بالنس��بة يل وس��يظلون 

كذلك، مهام فعلت، وأينام كنت”. 
ك��ام أوض��ح الالع��ب امللقب ب� 
“القيرص” أنه مرت أسابيع عديدة 
منذ خوضه آلخر مباراة يف مسرته 
باملالعب، ولكنه فضل أخذ بعض 
الوقت الستيعاب الوضع الجديد.

وأكد “أش��عر بالرضا وبالس��عادة 
بع��د مس��رة امت��دت 22 عاًما، 
قدم��ت خاللها تضحي��ات كبرة، 

وأخط��أت وأصبت. لس��ت نادًما 
ع��ىل أي يشء، ألنن��ي يف النهاية 
تعلم��ت من كل تجرب��ة خضتها 

وقرار اتخذته”.
كام ش��كر الالع��ب، ال��ذي يعد 
املكس��ييك األفضل خ��الل القرن 
الح��ايل، املدرب��ن الذي��ن تدرب 
تحت إمرتهم عىل مدار مس��رته، 
إمكانيات��ه، وللصحافة  ووثقوا يف 

وانتقدت��ه،  علي��ه  أثن��ت  الت��ي 
الت��ي كانت  لعائلت��ه  باإلضاف��ة 

بجانبه دامئا، بحسب قوله. 
 147 خ��اض  ماركي��ز  أن  يذك��ر 
مباراة دولية مع املكس��يك سجل 
خالله��ا 19 هدفا، كام توج بلقب 
كأس الق��ارات يف 1999، ولقب��ي 
كأس كون��كاكاف الذهبية )2003 

و2011(.
وع��ىل صعي��د األندي��ة، كان��ت 
املس��رة األبرز لالعب املكس��ييك 
مع البلوجرانا الذي ارتدى قميصه 
خالل الفرتة من )2003 - 2010(، 
وش��ارك مع��ه يف 240 مب��اراة يف 

جميع املسابقات.
وم��ع الفري��ق الكتال��وين، حصد 
ماركي��ز لق��ب الليج��ا 4 م��رات 
)2004 - 05 و2005 - 06 و2008 
- 09 و2009 - 10(، وكأس املل��ك 
مرة )2008 - 09(، ودوري األبطال 
مرتن )2005 - 06 و2008 - 09(، 
ومونديال األندية م��رة )2009(، 
وكأس الس��وبر اإلس��باين مرت��ن 

)2005 و2006(.

معانــاة كاريــوس مستمــرة

ماركيــز يــودع كــرة القــدم

لوريس كاريوس

رافائيل ماركيز

من مواجهة يونايتد واورثكوايكس
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ضمن 15 فائزا بجوائز مجموعها 100 ألف دوالر

آمنـة عبـدالشهـيد... أصغـر فائـزة فـي “ادخـار الوطنـي”
يف اإ�شاف���ة جدي���دة عل���ى �شج���ل برنامج 
اإدخ���ار الوطني احلاف���ل، ف���ازت الطفلة اآمنة 
عبدال�شهيد ح�شني عبداهلل علي وعمرها �شنة 
واحدة باإحدى جوائزه النقدية القّيمة لت�شبح 
اأ�شغر فائزة يف تاريخ الربنامج مع اإعالن بنك 
البحري���ن الوطن���ي موؤخًرا ع���ن اأ�شماء جمموعة 
جديدة م���ن الفائزين عن �شه���ر يونيو، حيث 
كانت اأحد الفائزي���ن 15 الذين فازوا بجوائز 
جمموعه���ا 100 األ���ف دوالر اأمريكي. ملعرفة 
اأ�شم���اء بقي���ة الفائزي���ن، الرجاء زي���ارة موقع 
www.nbbonline. البنك الر�شم���ي عل���ى
com اأو زيارة ح�شابات التوا�شل االجتماعي 

 .@nbbonline التابعة للبنك على
يوف���ر برنام���ج ادخار الوطن���ي يف ن�شخته 
لع���ام 2018م للعمالء من اأ�شح���اب ح�شابات 
االدخ���ار فر����س للف���وز مبجموع���ة اأك���رب من 
اجلوائ���ز القّيم���ة الت���ي ت�شمل مبال���غ نقدية 
�شهري���ة �شيق���ة، اإ�شافة اإلى اجلائ���زة االأكرب 

عل���ى م�شتوى مملكة البحرين وهي حلم الفوز 
مبليون دوالر اأمريكي، وفيال فاخرة يف الرفاع 
فيوز، و�شيارة بور�س دفع رباعي لفائز واحد. 
و�رصح املدير الع���ام للمجموعة امل�رصفية 

املحلي���ة عبدالعزي���ز االأحمد “نح���ن م�رصورون 
باالإع���الن عن اأ�شم���اء الفائزي���ن املحظوظني 
باجلوائ���ز النقدي���ة ال�شهري���ة �شم���ن برنامج 

ادخ���ار الوطن���ي، ونح���ن ن�شع���ى م���ن خ���الل 
الربنامج لت�شجيع اأف���راد املجتمع على ثقافة 
االدخ���ار التي تع���ود عليهم وعل���ى عائالتهم 

باملنفعة “ وهن���اأ عبدالعزيز االأحمد الفائزين 
باجلوائ���ز و�شكرهم على دعمه���م املتوا�شل 

لبنك البحرين الوطني”.
واأ�شاف قائ���اًل “نحن نعتز ب���والء عمالئنا 
الكرام. كم���ا و�شنوا�شل تركيزنا على تقدمي 
اأف�شل اخلدم���ات واملنتجات باالإ�شافة لطرح 
اأف�ش���ل واأكرب اجلوائز. و�شم���ن هذا ال�شياق، 
قمنا بتعزيز جوائز برنامج ادخار الوطني لهذا 
الع���ام وتدعيمها باأكرب جائزة مت طرحها على 
اإط���الق عل���ى م�شتوى اململك���ة )مليون دوالر 
وفي���ال فاخرة يف الرفاع فيوز و�شيارة بور�س( 
كم���ا ونتطلع قدًم���ا اإلى االإعالن ع���ن فائزين 

جدد لهذا الربنامج”. 
ويتاأه���ل اأ�شح���اب ح�شاب���ات التوفري يف 
الدخ���ول تلقائيًّا لل�شح���ب دون احلاجة لفتح 
ح�شاب خا�س اأو ����رصاء �شهادات توفري، عالوة 
عن تاأه���ل اأ�شحاب ح�شابات موجة االدخار من 

ال�شباب لدخول ال�شحوبات.

“زين البحرين” تكشف عن تطبيقها الجديد

“BIBF” ينظم ورشة عن “التحكيم التجاري”

“بتلكو” و “التسهيالت” يعلنان مكافآت حصرية لزبائنهما

املنام���ة - زي���ن: اأطلق���ت �رصك���ة زي���ن 
البحرين، �رصكة االت�شاالت الرائدة يف مملكة 
البحرين، تطبيقها اجلديد للهواتف الذكية 
ه���ذا االأ�شبوع، حي���ث مت حتديث���ه وتعزيزه 

مبميزات اإ�شافية. 
ويوف���ر تطبيق زي���ن البحري���ن  املجدد 
كن عمالء زين  ميزة اخلدمة  الذاتية التي تمُ
م���ن االإط���الع عل���ى تفا�شي���ل م�رصوفاتهم، 
وامل�شتحقات املرتتبة عليهم على ال�شفحة 

الرئي�شية من التطبيق. 
كم���ا مت تعزي���ز التطبيق بخدم���ة الدفع 
االإلك���رتوين لبطاق���ات االئتم���ان، مما يتيح 
للعمالء قدرة التحك���م مب�شتحقاتهم واإجراء 
عملي���ة دف���ع حم���ددة املواعي���د با�شتخدام 
بطاقاتهم االئتمانية باأ�شلوب اآمن و�شهل. 

ويتمي���ز تطبيق زي���ن البحرين املحدث 
باأدوات وخدمات مفيدة منها مركز االإ�شعار 

اجلدي���د ال���ذي مت اإ�شافت���ه اإل���ى ال�شفحة 
الرئي�شية من التطبيق، واملتجر االإلكرتوين 
الإكم���ال عملي���ات ال����رصاء. وكم���ا مت تزويد 
تطبيق زين البحري���ن مبيزة العناية الذاتية 
اجلدي���دة الت���ي تتي���ح للعميل زي���ادة باقة 
ال�شهري���ة واال�شتمت���اع بخدمات  البيان���ات 

اإ�شافية. 
وميك���ن  لعمالء زي���ن البحري���ن حتميل 

التطبيق جماًنا على اأجهزة اآبل واأندرويد.
ميث���ل اإط���الق تطبي���ق زي���ن البحري���ن 
اجلدي���د خطوة اإ�شاف���ة يف تعزيز موقع زين 
ك�رصك���ة رائ���دة يف املجال الرقم���ي ، ويدعم 
اأه���داف ال�رصك���ة الكامن���ة يف تق���دمي اأحدث 
اخلدم���ات املبتك���رة لتوفري قيم���ة وجودة 

عاليتني جلميع عمالئها.

اجلف���ري- BIBF: اأق���ام معه���د البحري���ن 
للدرا�ش���ات امل�رصفية واملالية )BIBF( ور�شة 
عمل عن التحكيم التج���اري والتحليل القانوين 
للعق���ود املالي���ة االإ�شالمية مبق���ر املعهد، ملا 
للتحكي���م الدويل م���ن دور يف االإ�شهام يف ف�س 
النزاع���ات بف�شل ما ميتاز به م���ن مزايا، اأهمها 
ك�شب الوقت واختيار القانون املنا�شب لف�س 
النزاع واختيار اأع�شاء هيئة التحكيم من اخلرباء 
يف جم���ال النزاعات، وذل���ك يف اإطار �شعيه لرفع 
الثقاف���ة القانونية عموماً وتلك التي لها عالقة 
وطيدة باملجاالت امل�رصفية واملالية االإ�شالمية 
خ�شو�ش���اً. وح����رص ور�ش���ة العم���ل كوكب���ة من 
املحام���ني على راأ�شهم رئي�س جمعية املحامني 
املحام���ي ح�شن البديوي يف �شوء مذكرة تفاهم 
اأبرم���ت بني املعه���د ونقاب���ة املحامني يف هذا 
الع���ام. كم���ا ح����رص ال���دورة بع����س القانونيني 

العاملني يف املوؤ�ش�شات املالية.
وتناولت الدورة حماور كثرية اأبرزها: مدخل 
عام ح���ول التحكي���م ودوره يف ف����س النزاعات 
كاإح���دى االآلي���ات البديل���ة يف ف����س النزاعات، 

واتفاقية التحكيم و�رصوطه���ا واآثارها، وكيفية 
تعيني املحكم ودوره وحقوقه وواجباته، وحكم 
التحكيم وتنفيذه.  كم���ا مت تزويد امل�شاركني 
بنم���اذج تطبيقي���ة كوثيق���ة التحكي���م وعق���د 
ال����رصف امل���ربم بني املحك���م ومرك���ز التحكيم 

وغريها، باالإ�شاف���ة اإلى التطرق اإلى مدخل عام 
ح���ول املالي���ة االإ�شالمي���ة واأهم عقوده���ا. اأدار 
الور�شة  اخلب���ري القانوين وامل����رصيف املعروف 
واالأمني العام ال�شابق للمركز االإ�شالمي الدويل 

للم�شاحلة والتحكيم عبدال�شتار اخلويلدي.

يف اإطار جهودها املتوا�شلة لتقدمي فوائد 
مبتك���رة لزبائنها، اأعلنت �رصكة بتلكو، توقيعها 

اتفاقية �رصاكة مع ت�شهيالت البحرين.
ووق���ع االتفاقية م���ن جانب بتلك���و القائم 
باأعم���ال مدي���ر الع���ام مه���ا عبدالرحم���ن، ومن 
جانب ت�شهيالت البحرين نائب الرئي�س ر�شول 
الع���ايل يف املقر الرئي����س لت�شهيالت البحرين، 
بح�ش���ور ع���دد م���ن امل�شوؤولني م���ن اجلهتني. 
وتن�س االتفاقية على تعاون ال�رصكتني لتقدمي 
مكاف���اآت وفوائ���د ح�رصي���ة لزبائنهم���ا، مما من 

�شاأنه اأن يمُعزز من اأ�شلوب ومنط حياتهم.
و�شتمكن هذه ال�رصاكة، زبائن بتلكو موبايل 
الدف���ع ال�شه���ري واخلطوط الثابت���ة والإنرتنت 
املنزيل وحاملي بطاق���ات امتياز من ت�شهيالت 
ا ملدة  البحري���ن اال�شتمتاع ب���� 10 دنانري �شهريًّ
عام يتم حتويلها يف فاتورتهم، وذلك عند دفع 

الفاتورة با�شتخدام بطاقة امتياز.
وعل���ى الزبائن الراغب���ني يف اال�شتفادة من 
هذا العر�س حتويل ح�شاب بطاقتهم االئتمانية 

احلالية اإلى ح�شاب بطاقة امتياز. 

وللح�شول على بطاق���ة امتياز ميكن زيارة 
اأي فرع من فروع ت�شهيالت البحرين. 

وللمزيد من املعلومات ميكن التوا�شل مع 
بتلكو على 196.

ورشة تدريبية للبرنامج التوظيفي بمجمع سار

“يوسف المؤيد” تفتتح معرًضا لإلطارات ومعدات الكراج

“فنادق الخليج” تتبرع بألف دينار لـ “دار الطفولة”

املنام���ة - �رصكة بوخ���وه: اأقام���ت �رصكة 
جمموع���ة بوخ���وه واإدارة جممع �ش���ار التجاري 
الأول م���ره يف البحري���ن بالتع���اون م���ع وزارة 
العمل اأول ور�شة تدريبية للربنامج ال�شيفي 
التوظيفي يف جممع �شار للطلبة واملتخرجني 
العاطل���ني عن العم���ل. ومت مقابل���ة مايفوق 
200 طال���ب وطالب���ة ومت اختي���ار29 طالب 
للتدري���ب ال�شيف���ي املهن���ي بربنامج ملدة 
�شه���ر واف�ش���ل 3 متدربون �شيت���م تعينهم 
يف جمموع���ة بوخ���وه – افتت���ح الربنامج يوم 

ال�شب���ت املواف���ق 21 يولي���و 2018 ال�شاعة 
احلادي���ه ع�رص �شباحا –  بكلمة من اإدارة جممع 
�شار التج���اري ومن ثم األق���ى كلمة حتفيزيه 
للمتدرب���ني رئي�س املجل�س البلدية حممد بن 
خليف���ة بوحمود ومن ث���م ابت���داأ الربنامج مع 
امل���درب الدويل املعتمد حمم���د علي �شكري 
بح�ش���ور �شاحب �رصكة جمموع���ة بوخو، ح�شن 
بوخ���وه، ال���ذي ع���رب ع���ن فرحت���ه باحت�شان 
ال�شباب البحريني وتوف���ري فر�س عمل لهم، 
متمنيا جلميع ال�رصكات القيام بهذه املبادرة.

افتتح���ت جمموعة ����رصكات يو�شف خليل 
���ا جدي���ًدا لالإط���ارات  املوؤي���د واأوالده معر�شً
ومع���دات  الت�شحي���م  وزي���وت  والبطاري���ات 
للك���راج يف �شرتة، وهي عب���ارة متجر متكامل 
ي�شم العالمات التجاري���ة الرائدة من �شناعة 

ال�شيارات عربعدة فئات، التي ت�شمل:
• االإط���ارات: اإط���ارات توي���و، اإط���ارات 

)MRF( اكلي�س، اإطارات اأم اأر اأف
• بطاري���ات ال�شيارات: اأطل�س بي اك�س 

)LivGuard( ليف غارد ،)Atlas BX(
)Lukoil( مواد الت�شحيم: لوك اأويل •
A معدات الكراج: اأوتوب�شتنهوج )-   

 Werther( ورث���ر الدولية ،)topStenhoj
 ،)Hofmann( هوفمان ،)International
تراين���ز )Triens(. ومت افتت���اح املعر����س 
ر�شميًّا من قبل مدير اإداري ملجموعة �رصكات 
يو�ش���ف خليل املوؤي���د واأوالده من���ى املوؤيد، 

وذل���ك بح�شور الرئي����س التنفيذي ملجموعة 
�رصكات يو�ش���ف خليل املوؤي���د واأوالده األوك 
غوبت���ا ومدير عام ق�شم قط���ع غيار املعدات 
الثقيلة يف �رصكة املوؤيد جورج كوتي توما�س، 
اإل���ى جان���ب مدي���ري ال�رصك���ة وامل�شوؤول���ني 

وال�شيوف.

تربعت جمموعة فنادق اخلليج مببلغ 
1000 دينار ل�شالح دار رعاية الطفولة  
لدع���م براجمه���ا واأن�شطته���ا وفعالياتها 

املختلفة.
و�شلم الرئي����س التنفيذي ملجموعة 
فن���ادق اخلليج جارفيلد جون���ز، بح�شور 

نائ���ب الرئي����س التنفي���ذي رون بيرتز، 
مبلغ التربع اإلى ع�ش���و جمل�س اإدارة دار 
رعاية الطفولة فاطمة املناعي لالإ�شهام 
يف دع���م جه���ود ال���دار املبذول���ة والدور 
املهم الذي ي�شطلع به يف خدمة املجتمع 

البحريني.

عبدالعزيز االأحمد• 
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ك�سفت الفنانة ي�رسا اللوزي عن رغبتها يف العودة اإلى ال�سينما 
خالل الفرتة املقبلة بعد غياب، مبينة اأن هذا االنقطاع كان ب�سبب 
ان�سغالها باأكرث من عمل درامي اآخرها م�سل�سل “باحلجم العائلي”، 
مع النجم الكبري يحيى الفخراين، والذي عر�ض خالل مو�سم رم�سان 

املا�سي. واأعربت ي�رسا عن �سعادتها بالعمل يف دراما رم�سان التي 
اعتادت اأن تكون فيها، �سواء هذا العام اأو ال�سنة املا�سية، موؤكدة 
يف الوق���ت ذاته ع�سقه���ا لل�سينما ورغبتها يف الع���ودة اإليها؛ نظرا 

الأهميتها.

مسافات

أفضل تطبيقات أندرويد في 2018

ميتل���ئ متج���ر “غوغ���ل” مبالي���ن التطبيق���ات، ل���ذا، 
فعملي���ة البحث عن االأف�سل لي�س���ت �سهلة. اختربنا العديد 
من التطبيق���ات لن�ساركك هذه القائم���ة الأف�سل تطبيقات 

االأجهزة العاملة على نظام “اأندرويد” يف 2018. 

Telegram
رغم �سه���رة تطبيق “وات�ساب” للمحادث���ة الفورية، اإال 
اأن تطبي���ق “تيليغرام” يحتوي عل���ى اإ�سافات مميزة، فهو 
االأ�سهر يف جمال �رسية املعلومات وميتلك خوارزمية ت�سفري 
قوية للغاية، كما يتميز بوجود ال�chatbots والتي ت�ساعد 
يف تنفي���ذ العديد من العمليات ال�سعبة، اإ�سافة اإلى اإمكان 
ا�ستخ���دام نف�ض احل�ساب على اأكرث م���ن جهاز خالفا ملعظم 

تطبيقات املحادثة ال�سهرية.

PhotoDirector
اإذا كن���ت م���ن حمب���ي الت�سوير بهاتف���ك الذكي، فهذا 
التطبيق هو كل ما حتل���م به. ميّكنك “فوتو دايركتور” من 
القي���ام بتعديل ال�سور مب�ستوى احرتايف للغاية، فالتطبيق 
م���زود باأدوات متنوعة عالية الكف���اءة لتعديل كل ما ميكن 
يف ال�س���ورة ابتداء من االأل���وان والفالت���ر املتنوعة وانتهاء 
باجلودة وال����HDR و�سدة االإ�س���اءة وغريها من املميزات 

النادرة.

ES File Explorer
اأف�س���ل  اأح���د  التطبي���ق  يع���د ه���ذا 
تطبيق���ات اإدارة ملفاتك ال�سخ�سية على 
اأندروي���د؛ فالتطبيق يتمي���ز بخ�سائ�ض 
اأداة  االأف�س���ل يف فئت���ه:  ع���دة جتعل���ه 

لتحليل امل�ساحة املتاحة للهاتف وم�ساعدتك على اإدارتها، 
واأداة اأخرى مل�ساركة ملفاتك عرب الواي فاي، كما ي�ساعدك 
عل���ى حتديد التطبيق���ات غ���ري امل�ستخدم���ة واإزالتها حتى 

تف�سح املجال لتطبيقات جديدة.

LastPass
اأف�س���ل واأ�سهل تطبيقات االحتف���اظ بكلمات ال�رس على 
اأندروي���د. ميكنك ه���ذا التطبيق من االحتف���اظ بكلمات �رس 
تطبيقاتك املف�سلة واملواقع التي تزورها با�ستمرار ب�سكل 
م�سفر عرب التطبيق، وا�ستخدامها اأوتوماتكيا عند فتح هذه 
التطبيقات واملواقع دون احلاجة لتذكرها. برنامج ممتاز يف 

اإدارة هذه االأمور و�سهل اال�ستخدام ب�سكل ملحوظ.

Tiny Scanner
ي�سمح لك ه���ذا التطبيق الب�سيط بت�سوي���ر اأي م�ستند 
مكت���وب وحتويل���ه ب�سهول���ة اإل���ى م�ستن���د PDF، ميكنك 
م�ساركته عرب الربيد االإلك���رتوين اأو دروب بوك�ض ب�سهولة 

تامة.

Greenify
ي�سم���ح لك هذا التطبيق الرائع باملحافظة على بطارية 
هاتفك املحمول الأطول ف���رتة ممكنة. فهذا التطبيق يقوم 
التطبيق���ات ملوارد  ا�سته���الك  باإدارة 
البطارية؛ حت���ى يتاأكد من اال�ستخدام 
 4g�االأمثل له���ا، كما يقوم بت�سغيل ال
لف���رتات متقطعة؛ حتى يقوم بتقليل 

ا�ستهالكه للبطارية.

كشخة أم “َهّبة”؟

هل مازال الشباب البحريني يقلد الغرب في لبسه و “ستايله”؟

غ���ادر الب���الد املاي�سرتو الفن���ان مبارك جن���م متوجًها اإلى 
بلغاري���ا؛ لت�سجي���ل األبومه املو�سيق���ي اجلديد م���ع اأورك�سرتا 
بلغاريا ال�سيمف���وين، ومن املحتمل اأن يحتوي هذا االألبوم على 
11 عم���ال مو�سيقيا اأورك�سرتاليا، اإذ اعتم���د املاي�سرتو مبارك 
جن���م امل���ادة املو�سيقية لتل���ك االأعمال على م���ا اأبدعته املراأة 
البحريني���ة م���ن اأغان �سعبية منه���ا جمموعة من اأغ���اين االأفراح، 
عل���ى �سبيل املث���ال اأغنية “لوم���ا داللج ما تعّنين���ا” و “الهيل 
بالهيله” ومن اأغاين اجللوة اأغنية “واترميبو” واأغنية “اأمينه يف 
اأمانيها”، وكذلك مما �ساغته املراأة البحرينية من فنون غنائية 

عاتبت من خاللها البحر يف زمن الغو�ض، اإذكانت املراأة يف زمن 
الغو����ض تكره البحر كرًه���ا �سديًدا بالرغم من اأن���ه كان م�سدر 
ال���رزق للمجتمع يف تلك الفرتة، فغّنت فيه “توب توب يا بحر” 

و “يّدفوها على ال�سيف”.
كم���ا يحتوي االألب���وم اأي�ًسا على اأغاين امل���رادة وغريها من 
الفن���ون الن�سائية الغنائي���ة ال�سعبية، وم���ن املحتمل اأن يطلق 
عل���ى هذا االألبوم ا�سم “اأحلان بحريني���ة �سعبية اأورك�سرتالية”، 

ويحتمل اأن يطرح االألبوم يف �سهر اأكتوبر من هذا العام. 
ي�س���ار اإل���ى اأن املاي�س���رتو جنم اأطل���ق األبوم���ه املو�سيقي 

االأول “اأحلان بحرينية اأورك�سرتالية” يف �سهر نوفمرب من العام 
املا�سي، اإذ القى جناًحا باهًرا، نظمت اإثره هيئة الثقافة واالآثار 
حفاًل مو�سيقًيا اأورك�سرتالًيا للفنان جنم يوم 16 دي�سمرب العام 
2017 عل���ى م����رسح البحرين الوطن���ي �سمن احتف���االت البالد 
بالعيد الوطني املجيد، حيث قاد فيه املاي�سرتو الفنان مبارك 
جنم اأورك�سرتا بلغاريا ال�سيمفوين، وا�ستمتع اجلمهور باأجمل ما 
احتواه االألبوم من اأغ���ان بحرينية مبعاجلة اأورك�سرتالية، والقى 

احلفل جناًحا منقطع النظري واعتربه الكثري “حفاًل اأ�سطورًيا”.

اهتمام ال�سباب البحريني باالأزياء لي�ض ال�سيء 
لكل  ال�سغر  منذ  متابعون  فهم  عليهم،  اجلديد 
وحبهم  النفتاحهم  العامل  يف  املتداول  “ال�ستايل” 
للتجديد، واإعطاء ال�سورة اجلميلة لهم اأمام النا�ض، 
وات��ه��م��وا يف م��رات ع��دي��دة وغ��ريه��م م��ن ال�سباب 
وكبرية،  �سغرية  كل  يف  الغرب  بتقليدهم  العربي 
ملحوظ،  ب�سكل  باالأزياء  يهتم  البحريني  فال�ساب 
�سيحات  هناك  جند  الر�سمي،  ال��زي  عن  وبعيدا 
عن  ف�سال  ع��دة،  منا�سبات  تالئم  رائ��ع��ة  �سبابية 
اإليه  مييل  ال��ذي  واجلينز  واجللد  �سريت”  “التي 
اإلى  اإ�سافة  ال�سباب يف خمتلف املنا�سبات،  معظم 

ال�سورت و “الربمودا” والبنطلون الف�سفا�ض.
وكانت املالب�ض ترمز يف ما م�سى اإلى االنت�ساب 
ال��ذي  لل�سخ�ض  احل�ساري  واالن��ت��م��اء  االجتماعي 
يرتديها، ولكنها اليوم �سارت و�سيلة للتعبري عن 
الذي  ال�سباب  لدى  خ�سو�سا  وال�سخ�سية،  ال��ذات 
اأ�سحى يطور ذائقته يف اللبا�ض واالأزياء واملو�سة 

حلاجات واأ�سباب نف�سية واجتماعية.
مع  البحريني  ال�سباب  تعامل  ويتفاوت 

والتي  اللبا�ض،  يف  الغريبة  امل��و���س��ة 
انت�رست خالل ال�سنوات االأخرية، فهناك 
م��ن ���س��ار ل��دي��ه ات��ب��اع ه��ذه املو�سة 
مبثابة هو�ض حقيقي يعي�سه كل يوم، 
يتبع  عاديا  اأم��را  يعتربها  من  وهناك 

تطور الزمان، يف حن اأن اآخرين 

للهوية  وتف�سخا  اأعمى  تقليدا  يرونها 
الب�سيط.  البحريني  للمجتمع  املحافظة 
وح�����س��ب��م��ا ي��ق��ول اأح����د ع��ل��م��اء االج��ت��م��اع 
الغربين بايوجن �سل بارك، فاإن مثل هذه 
اأقرب للظهور يف  الثقافة الفرعية تكون 
وهو  ال�رسيع،  بالتغري  تت�سم  جمتمعات 
اأر�سية  بتوفر  ي�سمح  ال  ال��ذي  التغيري 
اأك��رب  ه��م  وم���ن  ال�����س��ب��اب  ب��ن  م�سرتكة 
م�ساحات  بوجود  ت�سمح  وال  �سنا،  منهم 

لنا يف  التي تبدو  الفرعية  للتوا�سل والثقافة 
لي�ست  �سبابية  تقليعات  اأو  مو�سات  �سكل 
واقع  لبناء  متخبطة  حماوالت  اإال  جوهرها  يف 
اأن  وامل�سكلة  املعامل،  جمهول  م��ازال  جديد 
البناء يتم دون خطة ودون خربة، مما يجعله 
تعقيدا للم�سكلة االأ�سلية التي يتمرد ال�سباب 

عليها ولي�ض حال لها. 
بالن�شبة لل�شباب  اأحدث خطوط املو�شة  اتباع 
حياتهم،  يف  امل�سلمات  من  وهو  جدا  طبيعي  اأم��ر 
اأحدث  فال�شاب ال ي�شتطيع ت�شور �شكله من دون 
العاملية  املاركات  من  واملالب�ض  اجلينز  موديالت 
مظهره  ؛ليكون  املالئمة  ال�سعر  ق�سة  اإلى  اإ�سافة 
اأحد  الأي  يحق  فال  املو�شة،  خطوط  الأحدث  مواكبا 

“مو�سة”  جمرد  الأنه  لبا�سه؛  ينتقد  اأو  يحاكمه  اأن 
�ستموت وتاأتي مو�سة اأخرى!

اإن املو�سة الع�رسية طغت على معظم ال�سباب، 
فاأ�سبح لديهم �سغف كبري القتناء كل ما هو جديد 
واأح��زم��ة  و���س��اع��ات  وقبعات  واأح��ذي��ة  مالب�ض  م��ن 
وهناك  واالأ���س��ك��ال.  االأل����وان  مبختلف  وج��اك��ت��ات 
اأ�سبحت  التي  الغربية  ال�ستايالت  اإلى  متيل  فئة 
وب�سكل كبري، كاجلينز ذي اخل�رس  بال�سوق  منت�رسة 
“الهيب  ال�  راق�سي  مالب�ض  اأو  املنخف�ض 
هوب” اأو “التي - �سريتات” ذات ال�سور 
ب�سكل  املكتوبة  الكلمات  اأو  املطبوعة 
يبتكر  م��ن  ��ا  اأي�����سً وه��ن��اك  منتظم،  غ��ري 
ب�سكل  ويظهر  ب��ه،  ��ا  خ��ا���سً ���ا  زيًّ لنف�سه 
فنجد  غ���ريه،  ع��ن  مت��ام��ا  خمتلف  غ��ري��ب 
تنا�سب  ال  قد  املجموعات  ه��ذه  اأن  هنا 
عادات  تقيده  ال��ذي  البحرين  يف  ال�ساب 
وتقاليد، فقد تخالف هذه املالب�ض البيئة 
غريب  ب�سكل  فيظهر  فيها،  يعي�ض  التي 

وحمايد. 
اأن امل��و���س��ة  ول��ك��ن م���ع ه���ذا جن���د 
ملعظم  االأ�سا�ض  املحّرك  بالفعل  اأ�سبحت 
ما  كل  و�سملت  تو�سعت  فاهتماماتهم  ال�سباب، 
وهواتف؛  اإلكرتونية  اأجهزة  من  باملو�سة  يتعلق 
جديد  ع�����رسي  ب�سكل  وال��ظ��ه��ور  التميز  يف  رغ��ب��ة 

وجذاب.
وبالطبع فاإن لالأ�رسة دورا كبريا يف هذا االنحالل 
لو  الأنه  اللبا�ض؛  م�ساألة  اأبنائها يف  بخ�سو�ض ذوق 

كانت هناك مراقبة ورعاية ومتابعة ملا يفعله هوؤالء 
الرديء  امل�ستوى  هذا  اإلى  جرفهم  مت  ملا  االأوالد، 
جمتمع  وهوية  قيم  عن  غريبة  مالب�ض  ارت��داء  من 

م�سلم مثل البحرين.

    BUZZ      
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شعرية أم��س��ي��ة  ينظم  ال��ث��ق��اف��ي”  “ك��ان��و 

المجالت الثقافية 
العربية القديمة... 

حضارة عريقة كريمة 
المع��دن

ق����دم مركز عبدالرحمن كان����و الثقايف بالتعاون 
م����ع بيت �شعراء اخلليج “اأم�شي����ة �شعرية” لل�شعراء 
را�ش����د القنا�����س، ح�ش����ن الها�شمي، حم����د املفرج، 
وعل����ي الغدي����ر، واأدار االأم�شي����ة االإعالم����ي �شال����ح 

يو�شف.
وابت���داأت االأم�شي���ة باأبي���ات غزل م���ن ال�شعر 
الف�شي���ح األقاها ال�شاعر ح�ش���ن الها�شمي، وتبعه 
ال�شاع���ر عل���ي الغدير ببع����س االأبي���ات ال�شعرية 
اجلميل���ة؛ ليوا�شل ال�شاعر حم���د املفرج االأم�شية 
بق�شيدة م���ن ال�شع���ر النبطي م���دح فيها مملكة 
البحرين وحكومتها و�شدد فيها على حب الوطن، 
وثم تبعه ال�شاعر را�ش���د القنا�س ببع�س االأبيات 
املميزة الت���ي تغزل فيها بحب جاللة امللك وحب 

اململكة. 
 ثم تتابعت م�ش���اركات ال�شعراء باإلقاء بع�س 
ق�شائده���م ال�شعري���ة املمي���زة الت���ي نالت على 

اإعج���اب احل�ش���ور. ويف خت���ام االأم�شي���ة ال�شعرية 
تق���دم عريف االأم�شي���ة بال�شكر اجلزي���ل لل�شعراء 
ومت  املمي���زة  االأم�شي���ة  ه���ذه  يف  امل�شارك���ن 

تكرميهم من قبل االأمن العام ملركز عبدالرحمن 
كانو الثقايف عي�شى هجر�س؛ الإحياء هذه الفعالية 

ومل�شاركاتهم املميزة يف ال�شاحة ال�شعرية.

أحداث

اإلي���ك  م�شاري���ع جدي���دة يف طريقه���ا 
واحلظ حليفك.

و�شعك ال�شح���ي ممتاز نتيجة االلتزام 
مبواعيدك.

احلظ���وظ كبرية يف م�رشوع���ك املهني، 
لكن تنق�شك اخلربة.

االأعم���ال املزعج���ة، فوقت���ك  ارف����س 
مبعرث والنتيجة كرثة التاأجيل.

الق���رارات  م���ن  الزم���الء  اأح���د  يح���ذرك 
الع�شوائية االأخرية.

لك���ن  ريا�ش���ي  بن���اد  بااللتح���اق  تفك���ر 
التزاماتك االأ�رشية ت�شغل بالك.

يف  والتفك���ري  ال���ذات  بتطوي���ر  تن�شغ���ل 
م�شاريع اأكرث جدوى.

تتحّرر من قيد يزعجك وترغب يف املغامرة 
من جديد.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

ازده��ار  وال�شبعينات  ال�شتينات  ف��رتة  �شهدت 
املجالت الثقافية العربية التي كانت تخاطب املواطن 
وكانت  اخلليج،  اإلى  املحيط  من  مكان  العربي يف كل 
بكل  املبدعن  مع  بطالقة  وتتحدث  الثقايف  املد  مع 
كثرية  اأبوابا  وفتحت  وعفوية  واإخال�س  و�شدق  حرية 
العاملية،  اإل��ى  للو�شول  العرب  واملفكرين  ل��الأدب��اء 
وامل�رشحيون  والنقاد  والق�شا�شون  ال�شعراء  منهم 
طريقها  حت�ش�شت  جم��الت  وغ��ريه��م.  واملو�شيقيون 
وم�شاكله  همومه  من  واقرتبت  العربي  املثقف  اإل��ى 
وكانت  ورغباته  احتياجاته  على  وتعرفت  وق�شاياه 
بحق رفيعة امل�شتوى يف مادتها واإخراجها رغم ب�شاطة 
ح�شور  البحريني  ل��الأدي��ب  وك��ان  اآن���ذاك،  االإم��ك��ان��ات 
عالقة  معها  وكون  املجالت  تلك  يف  وم�شاهمات  قوي 
باملنتدى  اأ�شبه  كانت  فهي  والثقة،  الود  من  حميمة 
الذي يلتقون فيه جميعا. بع�س تلك املجالت �شمدت 
التجديد  مع  و�شارت  والتكنولوجيا  الزمن  مواجهة  يف 
واالبتكار وبع�شها تنازلت عن حياتها واأغلقت اأبوابها، 
ا�شتقطبت  التي  العربية  الثقافية  املجالت  تلك  ومن 
كبار كتابنا العرب واحتفت كذلك بالرباعم اجلديدة يف 

عامل االأدب وو�شعت احلوافز اأمامهم:
�شهيل  ل�شاحبها  اللبنانية”  االآداب  “جملة 
جملة  “املعرفة”،  جملة  “الطليعة”،  جملة  اإدري�����س، 
حتريرها  ورئي�س  م��زايل  حممد  للتون�شي  “الفكر” 
جملة  ال�شورية”،  “الطريق  جملة  �شالمة،  بن  الب�شري 
“الكاتب  االأردنية”، جملة  اأفكار  “جملة  ونقد”،  “اأدب 
العام  االحتاد  عن  ت�شدر  ف�شلية  وهي  الفل�شطيني” 
“الثقافة  الفل�شطينين،  وال�شحافين  للكتاب 
لل�شحافة  العامة  املوؤ�ش�شة  وت�شدرها  العربية” 
العربي”  “الوعي  جملة  الليبية،  العربية  باجلمهورية 
باحتاد  والتعليم  الثقافة  �شوؤون  جمل�س  عن  وت�شدر 
جملة  اللبنانية”،  الوقت  “جملة  العربية،  اجلمهوريات 
العراقية”  “الثقافة  جملة  امل�رشية،  املعا�رش”  “الفكر 
عربية  “درا�شات  “جلة  خ��ال�����س،  ���ش��الح  ل�شاحبها 
خزعل،  قا�شم  ل�شاحبها  “الباحث”  جملة  اللبنانية”، 
وتعالج   1978 �شنة  باري�س  املجلة يف  وتاأ�ش�شت هذه 
والرتاث  االإن�شان  وعلوم  الفل�شفية  العلوم  خاللها  من 

و����ش���وؤون ال��ت��ج��دي��د يف احل�����ش��ارة 
العربية، جملة “امل�شتقبل العربي” 
درا�شات  مركز  ي�شدرها  كان  التي 
ال��ع��رب��ي��ة وك��ان��ت تعنى  ال���وح���دة 
بق�شايا الوحدة العربية وم�شكالت 
“املثقف  جملة  العربي،  املجتمع 
وزارة  عن  ت�شدر  وكانت  العربي” 
“االأقالم”  جملة  العراقية،  االإع��الم 
وزارة  اإ���ش��دارات  من  اأي�شا  وه��ي 
االإعالم العراقية، جملة “اأ�شوات”، 
كان  التي  فكرية”  “ق�شايا  جملة 
وي�����رشف عليها  ي��راأ���س حت��ري��ره��ا 
حممود اأمن العامل.وكذكك هناك 
جمالت: الدوحة، العربي، الهالل، 

الثقافة ال�شورية، اآمال، اإبداع، اأدب الرافدين، االآداب 
الثقافة  العربي،  الرتاث  االأجنبية،  االآداب  العاملية، 

اجلزائر، وجملة اجلدل.
والكتاب  االأدب���اء  اأ���رشة  اأ���ش��درت  البحرين  وم��ن 
من  الكثري  احل��ال  بطبيعة  وهناك  “كلمات”،  جملة 
اأنفا�س  يف  دخلت  التي  العربية  الثقافية  املجالت 
املثقفن والكتاب العرب ومن بينهم والدنا االأديب 
البحريني حممد املاجد الذي اأورث لنا مكتبة �شخمة 
فيها اأمهات الكتب وجميع املجالت الثقافية العربية 

مبعظم اإعدادها.
االأدي����ب  يح�شل  ك���ان  ك��ي��ف  ن��ت�����ش��اءل  لعلنا 
واملثقف البحريني على تلك املجالت؟ ح�شب علمي 
كان م�شدرها املكتبة الوطنية التي اأ�ش�شها املرحوم 
“اجليل  ومكتبة   1929 العام  عبيد  حممد  اإبراهيم 
املكتبات،  من  وغريها  “املهزع”  ومكتبة  اجلديد” 
كتاب  اإل��ى  الرجوع  عليه  اال�شتزادة  يف  يرغب  وم��ن 
من�شور  القدير  للموؤلف  البحرين”  يف  “املكتبات 

�رشحان. 

)رحمه  ال��وال��د  اإل��ى  قربي  وبحكم  �شهدت  كما 
واللقاءات  املنتديات  يف  معه  طفال  وجلو�شي  اهلل( 
ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة يف م��ك��ت��ب��ة مب��ن��زل��ن��ا ب��امل��ح��رق ب��داي��ة 
االأدب���اء  ب��ن  امل��ج��الت  ت��ب��ادل  كيفية  ال�شبعينات 
واملثقفن، فكل من ينتهي من قراءة جملة يعطيها 
اأديب  من  اأكرث  على  املجلة  تدور  وهكذا  االآخر،  اإلى 
ومنهم، اأعني من كان يح�رش تلك النقا�شات، ال�شاعر 
حممد  خليفة،  ع��ب��داهلل  علي  ال�شاعر  ح���داد،  قا�شم 
جابر االأن�شاري، القا�س خلف اأحمد خلف، واآخرون ال 

حت�رشين اأ�شماوؤهم.
لي�س املجالت فح�شب، واإمنا الروايات ودواوين 
قيمة  اآن��ذاك  للكتاب  كان  فقد  والق�ش�س،  ال�شعر 
تدخل  اأن  ويندر  اجليل،  ذلك  عند  مقد�شة  والقراءة 
�شنعت  لقد  عموما  مكتبة.  فيه  ت�شاهد  وال  بيتا 
تلك املجالت وحدة ثقافية عربية حقيقية وحتملت 
اإننا  م�شوؤولياتها كاملة دون نق�شان، وقالت للعامل 
ح�شارة عريقة واحدة كرمية املعدن اإ�شالمية اجلوهر 

عربية الل�شان.

24 يوليو
1798

الفرن�شي  االإمرباطور 
ن��اب��ل��ي��ون ب��ون��اب��رت 
ي���دخ���ل م����ع ق���وات���ه 

الغازية اإلى القاهرة.

1854
با�شا  �شعيد  حممد   
م�����رش،  ح��ك��م  ي�شتلم 
خلًفا البن اأخيه عبا�س 
حلمي الذي اغتيل يف 
نف�س  من  يوليو   13

العام.

 1920
وقوع معركة مي�شلون 
ب�����ن ال�������ش���وري���ن 
الفرن�شي،  واجلي�س 
وب���������دء االن�����ت�����داب 
ال���ف���رن�������ش���ي ع��ل��ى 

�شورية.

1923
التوقيع على معاهدة 
ل��وزان، التي مت على 
و�شع  ت�شوية  اإث��ره��ا 
االأن��ا���ش��ول وت��راق��ي��ا 

ال�رشقية.

1977
ان��ت��ه��اء ح���رب االأي���ام 
م�رش  ب���ن  االأرب����ع����ة 

وليبيا.

1990
ال���ق���وات ال��ع��راق��ي��ة 
احلدود  على  حتت�شد 

مع الكويت.

 1993
ق���������وات االح�����ت�����الل 
تقتحم  االإ���رشائ��ي��ل��ي 
يف  االإ�شالح”  “م�شجد 
ي�شفر  ما  غ��زة،  قطاع 
عششن �ششسششقششوط عشش�ششرات 

ال�شهداء واجلرحى.

اأ�سامة املاجد

متر بفرتة نقاهة تنعك�س على و�شعك 
النف�شي اإيجابا. 

تره���ق نف�ش���ك باالأعمال وت���رى نف�شك يف 
دوامة االلتزامات.

ق���د تفق���د ال�شيط���رة عل���ى اأم���ر مما 
يت�شبب يف م�شكلة مع ال�رشيك.

ترّي���ث يف اتخ���اذ قراراتك لك���ي ال حت�شد 
�شوكا.
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األخيرة

اأول انتحار ب�سبب “احلوت الأزرق” يف اليمن

عر�ض األعاب نارية 
يتحول اإلى انفجارات

وفاة املمثلة مي �سكاف يف “ظروف غام�سة”

قال موقع ميني اإن طفال مينيا )11 عاما( اأقدم على النتحار؛ ب�سبب لعبة “احلوت الأزرق”.
وبح�سب موقع “ال�ساهد” اليمني، تعد هذه احلادثة الأولى التي ُت�سجل يف العا�سمة اليمنية �سنعاء 
من���ذ انت�س���ار اللعبة يف البالد. واأ�ساف املوقع نقال عن �سخ�ص قريب من اأ�رسة الطفل اأن اأهايل الطفل ل 

يرغبون يف الإ�سارة اإلى اأن جنلهم انتحر ب�سبب لعبة احلوت الأزرق.
وكان���ت الآثار املدمرة للعبة احل���وت الأزرق، و�سلت لأول مرة اإل���ى ال�سعودية، وت�سببت اللعبة يف 
وفاة طفل مل يتجاوز 12 من عمره، يف الأول من يوليو اجلاري. يذكر اأن لعبة “احلوت الأزرق” ت�ستهدف 
الأطفال واملراهقني، وتتكون من جمموعة من التحديات متتد ل� 50 يوما، ويف التحدي النهائي ُيطلب 
Cur a“ �50 مهمة اأو حتديا ي�سعها امل�سوؤول اأو ما يعرف ب  نن الالعب قتل نف�سه. وتتاألف اللعبة من

tor” اأمام الالعبني، ويجب عليهم اإمتامها خالل 50 يوما.

كان زوار مدين���ة كانغا����ص دي نار�سيا يف 
اأ�ستوريا����ص �سمايل غ���رب اإ�سبانيا ي�ستمتعون 
باحتف���الت القدي�ص لماغدالينا، التي كان من 
املفرت�ص اأن تختتم بعر����ص لالألعاب النارية، 
قب���ل اأن تنفجر ب�س���دة يف منت�سف الليل عندما 
انطلق �س���اروخ واأ�رسم الن���ار يف كميات هائلة 
م���ن الألعاب. وحتول���ت املنطقة بع���د النفجارات 
اإل���ى ما ي�سبه “�ساحة ح���رب”، حيث هرع امل�سعفون 
اإل���ى مكان احلادث واأقيم مرك���ز طبي ميداين لعالج 

ع�رسات اجلرحى. 

اأع�����ل�����ن ن�������س���ط���اء 
الثنني،  اأم�ص  �سوريون، 
ال�سورية  املمثلة  وف��اة 
�سكاف،  مي  املعار�سة 
ون���ع���ت���ه���ا ���س��ف��ح��ات 
خم��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى م��واق��ع 
ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي.

اأ�سهر  اإحدى  �سكاف  ومي 
امل���ع���ار����س���ات ل��ن��ظ��ام 
الفني  الو�سط  يف  الأ���س��د 
ال�������س���وري، وت��ع��ر���س��ت 
م��رة،  م��ن  اأك��ر  لالعتقال 

منذ اللحظة الأولى لندلع الثورة املطالبة باإ�شقاط الأ�شد، والتي ا�شرتكت فيها منذ العام 2011. 
واأ�سف����رت وف����اة الفنانة ال�سورية )49 عاما( يف فرن�سا، ع����ن �سدمة يف الو�سط الفني وال�سعبي 
ال�س����وري، يف وق����ت اأ�سار بع�ص الفنان����ني اإلى وفاة يف ظ����روف غام�سة. وقالت الكاتب����ة والروائية 
ال�سوري����ة دمية ونو�ص ع����ر ح�سابها عل����ى “في�سبوك”: “نعم، رحل����ت مي، وخ�رسناها م����ع خ�ساراتنا 

املوجعة... لنا ولكم ال�سر... ولن اأ�سامح من كان ال�سبب”. 
واأ�ساف����ت ونو�����ص “مي رحلت يف ظ����روف غام�س����ة! بانتظار نتائ����ج التحقي����ق”. وكان الفنان 
ال�سوري ال�سهري فار�ص احللو a املقيم يف باري�ص a قد نعى �سكاف، وقال اإنها توفيت “اإثر ظروف 

غام�سة”.  
اإل اأن الفنان���ة ال�سوري���ة يارا �س���ري اأعلنت اأن �سكاف توفيت ج���راء نوبة قلبية. وعرفت 
�سكاف مبواقفها املوؤيدة لالحتجاجات يف �سوريا.  واأطلق ال�سوريون املعار�سون عليها األقاب 

مثل “الفنانة الثائرة” و “الفنانة احلرة” و “اأيقونة الثورة”.

 Social
media

ال�سعوديات يبلغن 
”sms“ بطالقهن عرب

فّعل���ت وزارة الع���دل خا�سي���ة جديدة لإ�سعار امل���راأة عند �س���دور �سك طالقها 
م���ن املحكمة، عر الر�سائ���ل الن�سية للهاتف اجلوال املوثق ل���دى مركز املعلومات 
الوطني. وياأتي ذلك حفاًظا على حقوق الن�ساء ومراعاة حلالهن، ونظًرا لورود حالت 

من ن�ساء ي�ستكني من عدم معرفتهن ب�سدور �سكوك طالق بحقهن.
وكان وزي���ر العدل رئي�ص املجل����ص الأعلى للق�ساء ولي���د ال�سمعاين، قد د�ّسن 
خدمة الرب���ط الإلكرتوين مع مركز املعلومات الوطني؛ لت�سجي���ل حالت الزواج اآلًيا، 
بع���د امل�سادق���ة على عقد الن���كاح، اإذ �سيتم حتدي���ث احلال���ة الجتماعية للزوجني 

مبا�رسة يف نظام اأب�رس ومعلومات املواطنني لدى وكالة الأحوال املدنية.
وتاأتي تلك اخلطوة من اأجل منع وجود حالت زواج اأو طالق غري موثقة لدى اجلهة 
املعني���ة، الأم���ر الذي قد ترتتب علي���ه a يف حال عدم التوثي���ق a م�ساكل اجتماعية 

و�سياع حلقوق اأطراف العقد.

جل�سة ت�سوير تخطف الأنفا�ض

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  a  32224492

حالة 
الطقس

الطق�ص ح�سن مع بع�ص 
ولكنه  اأحيان����ا  ال�سح����ب 

حار يف النهار.

الري���اح �سمالية غربية من 7 اإل���ى 12 عقدة وت�سل من 15 اإلى 
20 عقدة اأحيانا اأثناء النهار. ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني 

قرب ال�سواحل، ومن 3 اإلى 5 اأقدام يف عر�ص البحر.

 44 العظم����ى  احل����رارة  درج����ة 
وال�سغ����رى 31، الرطوبة الن�سبية 
العظمى 70 % وال�سغرى 15 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ص التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رس والتوزيع 

  للتوا�سل مع ق�سم العالنات : املكتب: a 17111501 17111508 ، النقال: a   39615645  a  32224492   فاك�ص: 17580939            ال�سرتاكات والتوزيع : املكتب a 17111432  الفاك�ص: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة الأيام للن�رس

اإدارة التحرير: تلفون: a 17111444 00973 فاك�ص: a 17111467 00973  �ص.ت:a 67133 �ص.ب : 385

3:29 الفجــر:  
الظهـر:  11:44

العصــر: 3:12
المغرب: 6:29
العشاء: 7:59

مواقيت 
الصالة

�سقـــوط حجـــر مـن حائــط البـراق يـزن 100 كيلوغــــرام
الثن���ني حج���ارة م���ن  اأم����ص  �سقط���ت �سب���اح 
اجلدار ال�ستن���ادي للحرم القد�س���ي ال�رسيف )حائط 
ال���راق( يف القد�ص ال�رسقية املحتل���ة، و�سط تخوف 
الفل�سطينيني من احلفريات الت���ي جتريها اإ�رسائيل 
حتت احلرم. وقال رئي����ص بلدية القد�ص نري بركات 
اإن احلج���ر الذي يزن 100 كيلوغ���رام �سقط من دون 
اأن ي�س���اب اأح���د. وق���ال وزي���ر الأوق���اف وال�س���وؤون 

الديني���ة الفل�سطيني يو�سف ادعي����ص اإن احلفريات 
الإ�رسائيلية التي يتم التحذير منها يوميا، والتي تتم 
�سباح م�ساء اأ�سفل امل�سج���د الأق�سى وحوله، والتي 
ظهرت اليوم اإحدى نتائجها، �ستكون لها انعكا�سات 
حقيقية وخطرية على بنية امل�سجد الأق�سى واأ�س�سه 
واأ�سواره. ودعا ادعي�ص ل�رسورة العمل اجلاد وال�رسيع 
حلماي���ة امل�سج���د الأق�س���ى كم���كان وقف���ي دين���ي 

ح�ساري تاريخي، فهذا التطور اخلطري يجب اأن ينظر 
له بجدية بالغة. وطال���ب الوزير الفل�سطيني منظمة 
اليون�سكو بالوقوف اأم���ام هذا احلادث اخلطري الذي 
يدعوهم ملتابعت���ه والتدقيق يف م�سبباته احلقيقية، 
خ�سو�س���ا يف ظ���ل الق���رار الأخ���ري لها ب�س���اأن حماية 
البل���دة القدمية يف القد����ص، واعتب���ار حائط الراق 
مكانا خال�سا بامل�سلمني. ي�سار اإلى اأن حائط الراق، 

ومن ت�سمياته اأي�س���ا احلائط الغربي ح�سب الت�سمية 
اليهودي���ة، هو احلائط الذي يحد احلرم القد�سي من 
اجلهة الغربية، اأي ي�س���كل ق�سما من احلائط الغربي 
للح���رم املحيط بامل�سجد الأق�س���ى، وميتد بني باب 
املغارب���ة جنوب���ا، واملدر�سة التنكزي���ة �سمال، طوله 
نحو 50 مرتا، وارتفاعه يقل عن 20 مرتا. ويعتر من 

اأ�سهر معامل مدينة القد�ص.

�سائعة “وات�ساب” 
تقتل امراأة يف الهند

كلـب كاد 
يت�سبب بكارثـة جويـة

مليونيــــــرة ملـــدة 10 دقائـــــق فقــــط

لقيت ام����راأة حتفها على يد ح�سد غا�سب 
يف الهند، بع����د انت�سار �سائع����ات على تطبيق 
“وات�ساب” عن خطف اأطفال، بح�سب ما اأعلنت 
ال�رسط����ة، بعد اأيام من فر�����ص التطبيق قيودا 
على نق����ل الر�سائل يف الهند، يف خطوة تهدف 

اإلى كبح ترويج الأخبار الكاذبة.
واأ�سف����رت �سائعات ع����ر الإنرتنت ب�ساأن 
مزاع����م بوج����ود خاطف����ي اأطف����ال ع����ن مقت����ل 
20 �سخ�س����ا يف عملي����ات �����رسب حت����ى املوت 
يف الهن����د خ����الل ال�سهرين الأخريي����ن، بح�سب 
اإح�س����اء لو�سائل اإعالم حملية. وذكرت ال�رسطة 
اأنها اأوقف����ت 9 اأ�سخا�ص، فيما ل تزال ت�سعى 
لتوقي����ف املزي����د، بع����د اأن ع����رت عل����ى جثة 
م�سوه����ة لمراأة يف منت�سف العمر قرب منطقة 
غاب����ات يف منطقة �سينغ����راويل بولي����ة ماديا 

برادي�ص يف و�سط البالد.
واأبل����غ املتهمون ال�رسطة اأنه����م اعرت�سوا 
طري����ق امل����راأة بع����د اأن �سك����وا يف ت�رسفاتها، 
ر�سائ����ل  عل����ى  اطالعه����م  بع����د  خ�سو�س����ا 
“وات�س����اب” عن ع�ساب����ات خلطف الأطفال يف 

املنطقة. 

بهب���وط  القي���ام  اإل���ى  ركاب  طائ���رة  ا�شط���رت 
ا�سط���راري يف مو�سك���و بع���د اأن ت�سب���ب كل���ب �سغري 
باإطالق اإنذار نتيجة فتحه مق�سورة الأمتعة من الداخل.

واأبل���غ قائد طائرة من طراز بوينغ 737، ت�سافر يف 
رحلة من �سان بطر�سبورغ، اخلدمات الأر�سية بامل�سكلة 

مع القرتاب من العا�سمة الرو�سية.
وقام الطاقم باأداء هب���وط طارئ باأمان ومل ي�شب 
اأح���د باأذى. وفيما بعد، تب���ني اأن فتح �سندوق الأمتعة 
ح���دث ب�سب���ب كلب �سغ���ري متكن من مغ���ادرة قف�سه 

الذي مل يغلق باإحكام.

ت�سلم����ت ام����راأة تقيم يف مدينة بو�سط����ن بولية ما�سات�سو�ست�����ص الأمريكية، عن 
طريق اخلطاأ، حوالة مالية مقدارها مليون دولر.

وتفي����د “بو�سطن غلوب”، ب����اأن اإيلني فليمينع )26 عاما( تلق����ت، يف 18 يوليو 
اجل����اري، تنبيها من موظف �رسكة م�رسفية، حيث متتلك ح�سابا هناك، يبلغها فيه عن 
حتويل مايل اإلى ر�سيده����ا. وعندما فتحت تطبيق الهاتف، فوجئت بدخول اأكر من 

مليون دولر اإلى ح�سابها.
وبع����د اأن حتدث����ت م����ع والدته����ا ع����ن املفاج����اأة “ال�سعي����دة”، ات�سل����ت الفت����اة 
“املحظوظ����ة” بال�رسكة واأخرت املعني����ني باخلطاأ، فاأبلغوها بدورهم اأن املبلغ كان 
يج����ب اأن يحول لم����راأة بنف�ص ال�سم واللق����ب، تعي�ص يف ولية فلوري����دا. لذلك، مت 
�سح����ب النق����ود من ح�ساب فليمين����غ وحتويلها اإلى �ساحبت����ه، ويف النتيجة مل يبق يف 

ح�ساب فليمينغ �سوى 63 دولرا.

�سياح مغطون بالوحل يلتقطون �سورة �سيلفي خالل املهرجان ال� 21 على �ساطئ “دايت�سيون” يف بيونغ يانغ، كوريا اجلنوبية )اف ب(

• وفاة يف ظروف غام�سة	

يف جل�س���ة ت�سوير ا�ستثنائية، قفزت عار�س���ة اأزياء اإلى بحرية يف 
املك�سيك؛ لتقوم بجل�سة ت�سوير مع مت�ساح �سخم.

 وارت�سم���ت البت�سام���ة على وجه العار�سة، الت���ي مل تبِد اأي خوف 

من التم�ساح واأنيابه البارزة. وقام امل�سور كني كيفر بجولة بالقارب 
ملدة �ساعتني ومع���ه عار�سة الأزياء ميلودي تريفي���و؛ للو�سول اإلى 

التما�شيح والتقاط ال�شور معها.
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