
املنامة -الإ�سالم���ي: حقق بنك البحرين 
الإ�سالم���ي اأرباح���ا �سافي���ة خ���الل الن�س���ف 
الأول م���ن الع���ام اجلاري بلغ���ت 3.5 مليون 
دينار، مقارنة ب� 3.3 مليون دينار يف الفرتة 

املقابل���ة م���ن الع���ام املا�س���ي، اأي 
بزيادة قدرها 6 %.
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3 ذو الحجة 1439

البحرين حتظر ا�سترياد منتجات 
الدواجن والبي�ض من ماليزيا

وكيل “التجارة”: ر�سوم 
ال�سجالت يف ملعب “الغرفة”

اأعلن���ت وزارة  ال�سح���ة:  املنام���ة - وزارة 
الدواج���ن  منتج���ات  ا�ست���راد  حظ���ر  ال�سح���ة 
امل�سنعة وبي����ض املائدة م���ن مقاطعة �سباح 
بجمهورية ماليزيا ما مل تكن �سحنات املنتجات 
م�سحوب���ة ب�سه���ادة ر�سمي���ة تفي���د مبعاملتها 

حراريا.
وجاء الق���راء نظرا لتف�س���ي اإ�سابتها بوباء 
اإنفلون���زا الطيور، وبناء عل���ى التعميم ال�سادر 

من مركز الإنذار اخلليجي ال�رسيع لالأغذية.

         علي الفردان من املنامة

ك�سفت وزارة التجارة وال�سناعة وال�سياحة 
ع���ن ا�ستقطاب �رسكات جدي���دة بروؤو�ض اأموال 
وا�ستثم���ارات تق���در بنحو 117 ملي���ون دينار 
وذل���ك يف الن�س���ف الأول م���ن الع���ام اجل���اري 

.2018
التج���اري  ال�سج���ل  ر�س���وم  وبخ�سو����ض 
اجلديدة واملرتبط���ة بالأن�سطة التجارية، التي 
اأجل���ت ال���وزارة تطبيقه���ا 6 اأ�سه���ر ملزيد من 
الت�ساور م���ع القطاع اخلا�ض، ق���ال املوؤيد اإن 
املو�س���وع مازال قيد الدرا�سة من جانب غرفة 

جتارة و�سناعة البحري���ن، واأن الوزارة 
بانتظار تلقي القرتاحات من جانبها.

نقل “ال�سكراب” اإلى موقع خا�سع للرقابة
م�سيدا بجهود حكومة خادم احلرمني يف خدمة احلجاج... �سمو رئي�س الوزراء يوجه:

املنام���ة - بن���ا: وج���ه رئي����ض ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللك���ي الأمر خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة 
اإل���ى نقل منطق���ة ال�سك���راب احلالية بامل���زرع اإلى 
موق���ع اآخر مبا يكفل تنظيمها اأمنيا واإداريا، ويحول 
دون املخالف���ات والع�سوائي���ات، وي�سمن الإ�رساف 
والرقابة عليها. وتراأ�ض �سموه وبح�سور ويل العهد 
نائ���ب القائ���د الأعلى النائ���ب الأول لرئي�ض جمل�ض 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمر �سلمان بن حمد 
اآل خليف���ة اجلل�س���ة العتيادي���ة الأ�سبوعية ملجل�ض 

الوزراء بق�رس الق�سيبية �سباح اأم�ض.
واأ�ساد �ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�ض الوزراء 
مب���ا تهيئه وت�سخره حكومة عاه���ل اململكة العربية 
ال�سعودية خادم احلرم���ني ال�رسيفني امللك �سلمان 
ب���ن عبدالعزيز اآل �سعود خلدمة �سيوف الرحمن وما 
توف���ره من اإمكانات وتبذله من جهود يف �سبيل اأداء 

حجهم ومنا�سكهم بكل �سهولة وي�رس.
وبن���اًء على تو�سية اللجن���ة التن�سيقية برئا�سة 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي ويل العهد نائ���ب القائد 

الأعل���ى النائب الأول لرئي����ض جمل�ض الوزراء، وافق 
جمل�ض الوزراء عل���ى تعديل الو�سع القانوين ل�رسكة 
�سل���ة اخلليج لتكون حكومة مملك���ة البحرين �رسيكا 

فيها. 
وتاب���ع املجل����ض الو�س���ع الت�سغيل���ي يف ميناء 
خليفة بن �سلمان واأ�ساد باجلهود املبذولة لتطوير 
اجل���اري  وبال�ستع���دادات  املين���اء  واأداء  خدم���ات 

اتخاذه���ا لط���رح اأ�سه���م ال�رسك���ة امل�سغلة 
للميناء لالكتتاب العام.

دينار مليون   3.5 الإ�سالمي” يربح  “البحرين 

القاب�سة” “الإثمار  اأرباح  دولر  مليون   10.8
املنامة - الإثمار: اأعلنت �رسكة الإثمار القاب�سة، 
و�رسكته���ا التابع���ة واململوك���ة له���ا بالكام���ل، بنك 
الإثمار، عن نتائجهما املالية للن�سف الأول من العام 
اجل���اري. حيث ربح���ت ال�رسك���ة 10.82 مليون دولر، 

مقارن���ًة بخ�سارة و�سلت اإل���ى 1.59 مليون 
دولر بالن�سف الأول من العام 2017.

• �سمو رئي�ض الوزراء مرتئ�سا، بح�سور �سمو ويل العهد، جل�سة جمل�ض الوزراء	

• �سمو حمافظ اجلنوبية متفقدا مركز غ�سيل الكلى يف احلنينية	
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�ض - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�سة - م�رس : جنيهان - الأردن : 200 فل�ض - لبنان 1000 لرة - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

وزارة  اأدرج���ت  وكالت:   - وا�سنط���ن 
اخلارجي���ة الأمركية، الثن���ني، قا�سم عبداهلل 
عل���ي اأحم���د، امللق���ب بقا�سم املوؤم���ن، زعيم 
�رسايا الأ�س���رت الإيرانية، عل���ى قائمة الإرهاب 

العاملية.
وج���اء يف بيان ال���وزارة، اأن���ه مت ت�سنيف 
قا�سم كاإرهابي “عاملي خا�ض”، مبوجب الأمر 
التنفي���ذي رقم 13224، لتجني���ده اإرهابيني 
يف البحري���ن، وتورط���ه بالتخطي���ط لغتي���ال 

�سخ�سيات بحرينية بارزة، واأعمال تخريبية.
وي�س���ر الت�سني���ف اإل���ى التحف���ظ عل���ى 
ممتل���كات قا�س���م وم�ساحله، وحظ���ر التعامل 

معه باأي �سكل من الأ�سكال.
واأ�سار البيان اإلى اأن قا�سم، هو اأحد قادة 
�رساي���ا الأ�سرت التي تتخذ من اإي���ران مقرا لها، 
وق���د �سّنفت كمنظمة اإرهابية اأجنبية من قبل 

الوليات املتحدة.
واأ�س���اف اأن الإرهاب���ي عمل عل���ى جتنيد 

اإرهابيني يف البحرين، وقام بتنظيم تدريبات 
على الأ�سلحة واملتفجرات لعنا�رس من املنظمة 
الإرهابي���ة، ومّول الأع�س���اء ماديا، كما زودهم 

بالأ�سلحة واملتفجرات لتنفيذ هجمات.
واختت���م البيان باأن ت�سني���ف الإرهابيني 
عزله���م  عل���ى  ي�ساع���د  وجماع���ات  كاأف���راد 
وحرمانه���م من الو�سول اإلى موارد مالية، كما 
ي�ساهم يف اتخاذ اإجراءات قانونية يف حقهم من 

قبل الوليات املتحدة واحلكومات الأخرى.

قا�سم املوؤمن املقيم يف اإيران متورط بتجنيد اإرهابيني يف البحرين

زعيم “�سرايا الأ�سرت” على قائمة الإرهاب الأمريكية

• •الأمر عمرو الفي�سل	 اأحمد عبدالرحيم	

• •ع�سام فخرو	 ح�سن جرار	 9
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خالل تفقده “غ�سيل الكلى” باحلنينية... �سمو حمافظ اجلنوبية:

ت�سريع امل�ساريع ال�سحية والعالجية

الرف���اع - املحافظ���ة اجلنوبية: ق���ام �سمو 
حماف���ظ اجلنوبي���ة ال�سي���خ خليف���ة ب���ن علي بن 
خليف���ة اآل خليفة بزيارة تفقدي���ة ملركز غ�سيل 
الكلى يف منطقة احلنينية حر�سا من �سموه على 
متابع���ة امل�ساري���ع اخلدمي���ة وال�سحية يف نطاق 
املحافظ���ة اجلنوبية. واأكد �سم���وه اأن املحافظة 
اجلنوبية حري�سة على القيام بالتن�سيق امل�ستمر 
مع وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات والتخطيط 
اخلدم���ات  ل���كل  ال�سح���ة  ووزارة  العم���راين، 

وامل�ساري���ع، موؤك���دا اأن مركز غ�سي���ل الكلى يف 
منطقة احلنينية هو اأحد امل�ساريع احليوية التي 
�ست�سه���م يف حتقي���ق جانب �سحي مه���م لأهايل 
املحافظة، م�سددا �سم���وه يف الوقت نف�سه على 
اأهمية �رسعة اإجن���از امل�ساريع ال�سحية والعالجية 
لتواكب ما ت�سهده املحافظ���ة اجلنوبية من منو 
�سكاين ونه�سة تنموية �ساملة وحتقق ما يتطلع 

ل���ه اأه���ايل املحافظة من رعاي���ة �سحية 
3على اأعلى امل�ستويات.

ال�ســيــ�ســـي يــرفـــ�ض تــحـــول اليــمــن 
ملــنــ�ســة نــفــوذ غــيــر عربــيــة

بالد العالم
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احلكوم���ة �رسيكا يف “�سلة اخلليج”... وط���رح اأ�سهم ال�رسكة امل�سغلة ملين���اء خليفة لالكتتاب العام
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فيها  ���ري��ك��اً  احل��ك��وم��ة  ل��ت��ك��ون  اخلليج”  “�شلة  ل����  ال���ق���ان���وين  ال��و���ش��ع  ت��ع��دي��ل 
دع�����م ط�����رح اأ����ش���ه���م ال�������رك���ة امل�����ش��غ��ل��ة مل���ي���ن���اء خ��ل��ي��ف��ة ل���الك���ت���ت���اب ال���ع���ام

نقل “ال�ضكراب” اإلى موقع اآخر ي�ضمن الإ�رشاف والرقابة
دعم م�شاركة ال�شباب الفاعلة يف عمليات �شنع القرار... �شمو رئي�س الوزراء يوجه:

املنام���ة - بن���ا: تراأ����س رئي�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأم���ر خليفة بن �شلم���ان اآل خليفة 
وبح�ش���ور ويل العه���د نائ���ب القائد االأعل���ى النائب 
االأول لرئي�س جمل����س الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي 
االأمر �شلمان بن حم���د اآل خليفة اجلل�شة االعتيادية 
االأ�شبوعي���ة ملجل�س الوزراء وذلك بق����ر الق�شيبية 
�شب���اح اأم�س، وقد اأدلى االأمني العام ملجل�س الوزراء 

يا�ر النا�ر عقب اجلل�شة بالت�ريح التايل:
ومبنا�شبة ق���رب حلول عيد االأ�شح���ى املبارك، 
رفع �شاح���ب ال�شمو امللك���ي رئي�س ال���وزراء اأ�شمى 
اآيات التهنئة والتربي���كات اإلى عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، واإلى 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي ويل العه���د نائ���ب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء واإلى 
ال�شع���ب البحريني الكرمي، �شائال املولى عز وجل اأن 
يعي���د هذه املنا�شبة على بالدنا العزيزة ملكا و�شعبا 
وعل���ى االأمتني العربي���ة واالإ�شالمي���ة باليمن واخلر 
والربكات، واأن يتقبل اهلل �شبحانه وتعالى من حجاج 
بي���ت اهلل احلرام حجهم ومنا�شكه���م، واأ�شاد �شاحب 
ال�شم���و امللكي رئي�س ال���وزراء مبا تهيئ���ه وت�شخره 
حكوم���ة عاه���ل اململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة خادم 
احلرم���ني ال�ريفني امللك �شلمان ب���ن عبدالعزيز اآل 
�شعود خلدمة �شيوف الرحمن وما توفره من اإمكانات 
وتبذله م���ن جهود يف �شبي���ل اأداء حجهم ومنا�شكهم 

بكل �شهولة وي�ر.
ومبنا�شب���ة اليوم ال���دويل لل�شباب، فق���د اأ�شاد 
�شاح���ب ال�شمو امللكي رئي�س ال���وزراء بالدور الذي 
ي�شطلع به �شباب مملكة البحرين يف م�شرة التنمية، 
موؤك���دا �شم���وه حر�س احلكوم���ة على دع���م م�شاركة 
ال�شباب الفاعل���ة يف عمليات �شنع القرار ومبا توليه 
م���ن اهتمام يف توفر امل�شاحة املاأمونة لهم لتطوير 
وتاأهيل قدراتهم عرب الربامج واملبادرات يف برنامج 

عمل احلكومة.
بعده���ا، وج���ه �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي�س 
الوزراء اإل���ى نقل منطقة ال�شك���راب احلالية باملزرع 
اإل���ى موقع اآخ���ر مبا يكف���ل تنظيمها اأمني���ا واإداريا، 
ويح���ول دون املخالف���ات والع�شوائي���ات، وي�شم���ن 

االإ����راف والرقاب���ة عليه���ا، وكل���ف �شم���وه اللجن���ة 
الوزاري���ة لالإعم���ار والبني���ة التحتي���ة بدرا�ش���ة ذلك 
بالتعاون م���ع املحافظة اجلنوبي���ة واجلهات االأخرى 
ذات العالقة واالخت�شا�س. بعد ذلك نظر املجل�س يف 
املذكرات املدرجة على جدول اأعماله واتخذ ب�شاأنها 

من القرارات ما يلي:
اأوال: بناًء على تو�شية اللجنة التن�شيقية برئا�شة 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي ويل العه���د نائ���ب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء، فقد 
وافق جمل����س الوزراء على تعدي���ل الو�شع القانوين 
ل�ركة �شل���ة اخلليج لتكون حكوم���ة مملكة البحرين 
�ري���كا فيها واتخاذ االإج���راءات الالزمة لتعديل عقد 
التاأ�شي�س، وكلف املجل�س اجلهات املخت�شة باتخاذ 

ما يلزم لذلك.
ثاني���ا: تابع جمل�س الوزراء الو�شع الت�شغيلي يف 
مين���اء خليفة بن �شلم���ان واأ�شاد باجله���ود املبذولة 
وباال�شتع���دادات  املين���اء  واأداء  خدم���ات  لتطوي���ر 
اجلاري اتخاذها لطرح اأ�شهم ال�ركة امل�شغلة للميناء 
لالكتت���اب الع���ام، وق���د واف���ق املجل�س عل���ى عدد 
م���ن اخلطوات الت���ي تدعم جناح عملية ط���رح اأ�شهم 
ال�رك���ة امل�شغل���ة للميناء لالكتت���اب العام وذلك يف 
�ش���وء التو�شيات الت���ي عر�شها وزي���ر املوا�شالت 

واالت�شاالت.
ثالثا: اأحال جمل�س الوزراء اإلى اللجنة التن�شيقية 
م����روع قرار ب�ش���اأن ر�شوم ا�شتخراج �ش���ور م�شدقة 
م���ن بيانات �شجل االإفال����س واملعلومات املقيدة يف 

قائم���ة اأمن���اء التفلي�شة، والذي ج���اء اإعداده يف �شوء 
م���ا ا�شتحدثه قان���ون اإعادة التنظي���م واالإفال�س رقم 
)22( ل�شن���ة 2018 وعر�شه وزير الع���دل وال�شوؤون 

االإ�شالمية واالأوقاف.
رابع���ا: بح���ث جمل����س ال���وزراء تعدي���ل الالئحة 
التنظيمي���ة ب�ش���اأن الر�ش���وم الت���ي تفر�شه���ا هيئة 
تنظي���م االت�ش���االت عل���ى الرتاخي����س واخلدم���ات 
االأخ���رى ال�ش���ادرة بالق���رار رق���م )7( ل�شن���ة 2017 
واأح���ال املجل����س م�روع ق���رار به���ذا اخل�شو�س اإلى 
اللجنة الوزارية لل�ش���وؤون القانونية، والذي ت�شمنته 
املذكرة املرفوعة لهذا الغر�س من وزير املوا�شالت 

واالت�شاالت.
خام�شا: اأحال جمل�س الوزراء اإلى اللجنة الوزارية 

القانوني���ة مذك���رة تفاه���م للتع���اون يف  لل�ش���وؤون 
املج���االت ذات العالقة بالف�شاء بني مملكة البحرين 
واململكة العربي���ة ال�شعودية، والت���ي عر�شها وزير 
املوا�ش���الت واالت�شاالت، وته���دف مذكرة التفاهم 
اإل���ى التع���اون ب���ني اجلانب���ني يف جم���ال االأن�شط���ة 
الف�شائية لالأغرا�س ال�شلمية والتطبيقات املتنوعة 

املرتبطة بها.
�شاد�شا: اأحال جمل�س الوزراء اإلى جمل�س النواب 
م�روع قانون باإ�شافة فقرة ثانية اإلى املادة )159( 
من قان���ون االإج���راءات اجلنائية ال�ش���ادر باملر�شوم 
بقان���ون رق���م )46( ل�شن���ة 2002 املع���د يف �ش���وء 
االق���رتاح بقانون املقدم من جمل�س النواب م�شفوعا 

مبذكرة براأي احلكومة حوله.

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

احلكومة تبذل اجلهود وت�ضخر الإمكانات ل�ضمان ا�ضتمرار امل�ضرية التنموية
تقدمي خدمات باأعلى م�شتوى من الكفاءة واجلودة... �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقب���ل رئي����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شم���و امللك���ي االأم���ر خليف���ة ب���ن 
�شلم���ان اآل خليف���ة ويل العه���د نائ���ب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللك���ي االأمر �شلمان بن حمد 

اآل خليفة، بق�ر الق�شيبية �شباح اأم�س.
ويف اللق���اء، اأك���د �شاحب ال�شم���و امللكي 
رئي����س ال���وزراء و�شاحب ال�شم���و امللكي ويل 
العه���د نائ���ب القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول 
لرئي����س جمل����س ال���وزراء اأن احلكوم���ة تب���ذل 
اجلهود وت�شخ���ر االإمكانات ل�شم���ان ا�شتمرار 
امل�ش���رة التنموي���ة ال�شامل���ة وتعك���ف عل���ى 
حتقي���ق مزيد من النم���و يف خمتلف القطاعات 
مبا يلبي تطلعات عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة وتلب���ي 

احتياج���ات املواطن���ني، موؤكدي���ن �شموهم���ا 
الع���زم االأكي���د على حتقي���ق املنج���زات التي 
تدع���م عجل���ة التنمية وتكفل تط���ور اخلدمات 
احلكومي���ة لتكون دائماً على اأعلى م�شتوى من 

الكفاءة واجلودة. 
و�ش���دد �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء و�شاح���ب ال�شمو امللك���ي ويل العهد 
على ما توليه احلكوم���ة من اأهمية لرفع كفاءة 
وفاعلي���ة االأداء يف اجلهاز احلكوم���ي وال�شعي 
امل�شتمر لتح�شني م�شتوى اخلدمات احلكومية 
ورف���ع جودتها والعم���ل على تكام���ل اجلهود 
وتعزيز التع���اون بني اجلهات احلكومية لدعم 
منظومة العم���ل احلكومي مبا يكف���ل االرتقاء 
مب�شت���وى اخلدمات واالأداء احلكومي مبا يخدم 

م�شلحة الوطن ويحقق تطلعات �شعبه.

ت���ف���اه���م ب�����ني ال���ب���ح���ري���ن وال���������ش����ع����ودي����ة يف جم��������االت ال���ف�������ش���اء
االإ������ش�����ادة ب���ج���ه���ود ح���ك���وم���ة خ������ادم احل����رم����ني يف خ���دم���ة احل���ج���اج

ق����رار ب�����ش��اأن ر����ش���وم ا���ش��ت��خ��راج ���ش��ور م���ن ب��ي��ان��ات ���ش��ج��ل االإف���ال����س
• يا�ر النا�ر	

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال �شمو ويل العهد	



3 الثالثاء 14 أغسطس 2018 بالدنا
3 ذو الحجة 1439

العدد 3591 local@albiladpress.com

ت�رسيع اإجناز امل�صاري���ع ال�صحية والعالجية
يف زيارة تفقدية لـ “غ�سيل الكلى” باحلنينية... �سمو حمافظ اجلنوبية:

الرفـــاع - املحافظة اجلنوبيـــة: قام �سمو 
حمافـــظ اجلنوبيـــة ال�سيـــخ خليفـــة بـــن علـــي 
بن خليفـــة اآل خليفـــة بزيـــارة تفقدية ملركز 
غ�سيل الكلى يف منطقة احلنينية وذلك حر�سا 
مـــن �سموه علـــى متابعـــة امل�ساريـــع اخلدمية 
وال�سحية يف نطاق املحافظة اجلنوبية. وخالل 
الزيـــارة، اطلـــع �سمـــو حمافـــظ اجلنوبية على 
عر�ض مرئـــي ت�سمن مراحـــل ت�سميم املركز، 
كما قام �سموه بجولة ميدانية اطلع خاللها على 
مرافـــق املبنى واآخـــر ما و�سلت اإليـــه الأعمال 
الإن�سائيـــة لهـــذا امل�ـــروع الإن�ســـاين، والـــذي 
�سيخـــدم �ريحـــة كبرية مـــن اأهـــايل املحافظة 
اجلنوبية مع افتتاحه نهاية العام اجلاري. واأكد 
�سمـــوه اأن املحافظـــة اجلنوبيـــة حري�سة على 
القيام بالتن�سيـــق امل�ستمر مع وزارة الأ�سغال 
و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين، ووزارة 
ال�سحة لكافـــة اخلدمات وامل�ساريع، موؤكدا اأن 
مركز غ�سيل الكلى يف منطقة احلنينية هو اأحد 
امل�ساريـــع احليوية التـــي �ست�سهم يف حتقيق 
جانب �سحـــي مهم لأهايل املحافظـــة، م�سددا 
�سمـــوه يف الوقـــت نف�ســـه علـــى اأهميـــة �رعة 
اإجناز امل�ساريـــع ال�سحيـــة والعالجية لتواكب 
مـــا ت�سهده املحافظة اجلنوبية من منو �سكاين 
ونه�ســـة تنمويـــة �ساملة وحتقق مـــا يتطلع له 

اأهـــايل املحافظة من رعاية �سحيـــة على اأعلى 
امل�ستويـــات. ح�ر الزيـــارة كل من مدير اإدارة 
اخلدمات امل�ساندة بوزارة ال�سحة �سيما زينل، 
ومدير اإدارة اخلدمـــات الهند�سية وال�ستثمار 

باملحافظـــة اجلنوبيـــة خالـــد حاجـــي، واإداري 
مكتـــب �سمـــو حمافـــظ اجلنوبية املـــالزم اأول 
اأحمـــد بن علي اجلالهمة، ورئي�ض ق�سم التنمية 
الرميحـــي،  حممـــد  باملحافظـــة  ال�ستثماريـــة 

ورئي�ض جمموعـــة الت�ساميـــم املعمارية مرمي 
يعقوب، ومليـــاء ال�سعيـــد مـــن اإدارة م�ساريع 
البنـــاء بـــوزارة الأ�سغـــال و�ســـوؤون البلديـــات 

والتخطيط العمراين.

• �سمو حمافظ اجلنوبية متفقدا مركز غ�سيل الكلى يف منطقة احلنينية	

املنامـــة - بنا: بعـــث عاهل البالد 
�ساحـــب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة برقية تعزيـــة وموا�ساة اإلى 
اأمـــري دولـــة الكويـــت ال�سقيقـــة اأخيه 
�ساحـــب ال�سمو ال�سيـــخ �سباح الأحمد 
�سقيقتـــه  بوفـــاة  ال�سبـــاح،  اجلابـــر 
املغفـــور لها باإذن اهلل تعالى ال�سيخة 
فريحـــة الأحمـــد اجلابر ال�سبـــاح. وقد 
اعـــرب جاللتـــه يف برقيته عـــن �سادق 
موا�ساتـــه وخال�ض تعازيـــه، داعيا اهلل 
�سبحانـــه وتعالى اأن يتغمـــد الفقيدة 
بوا�ســـع رحمتـــه ور�سوانـــه وي�سكنها 
الـــوزراء  رئي�ـــض  جناته.وبعـــث  ف�سيـــح 
�ساحب ال�سمـــو امللكي الأمـــري خليفة بن 
�سلمـــان اآل خليفة برقيـــة تعزية وموا�ساة 
اإلـــى اأمـــري دولة الكويـــت ال�سقيقـــة اأخيه 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر 
ال�سباح. عـــر �سموه فيها عن بالغ تعازيه 
وموا�ساتـــه بوفاة �سقيقة �سمـــوه ال�سيخة 
فريحة الأحمد اجلابر ال�سباح. �سائال �سموه 
اهلل تعالـــى اأن يتغمـــد الفقيـــدة بوا�ســـع 

رحمته ور�سوانه وي�سكنها ف�سيح جناته.
كمـــا بعـــث �ساحـــب ال�سمـــو امللكي 
رئي�ـــض الـــوزراء برقيتي تعزيـــة وموا�ساة 
مماثلتـــن اإلى كل مـــن اأخيـــه ويل العهد 
�سمـــو ال�سيخ نواف الأحمـــد اجلابر ال�سباح 
واأخيه رئي�ض جمل�ض الـــوزراء �سمو ال�سيخ 
جابـــر املبارك احلمد ال�سباح، اأعرب �سموه 
فيهما عن �سادق تعازيه وموا�ساته بوفاة 

الفقيدة الراحلة.
اإلـــى ذلـــك بعـــث ويل العهـــد نائـــب 
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�ض جمل�ض 
الـــوزراء �ساحـــب ال�سمـــو امللكـــي الأمري 
�سلمـــان بن حمـــد اآل خليفـــة برقية تعزية 
وموا�ساة اإلى اأمري دولة الكويت ال�سقيقة 
اأخيه �ساحب ال�سمـــو ال�سيخ �سباح الأحمد 
اجلابر ال�سباح، عر �سمـــوه فيها عن بالغ 
تعازيـــه وموا�ساتـــه بوفـــاة �سقيقة �سموه 
ال�سيخـــة فريحـــة الأحمـــد اجلابـــر ال�سباح، 
�سائـــاًل �سمـــو ويل العهـــد اهلل تعالـــى اأن 
يتغمـــد الفقيدة بوا�سع رحمتـــه ور�سوانه 

وي�سكنها ف�سيح جناته. 
كمـــا بعـــث �ساحـــب ال�سمـــو امللكي 
ويل العهـــد نائـــب القائد الأعلـــى النائب 
الأول لرئي�ـــض جمل�ض الوزراء برقية تعزية 
وموا�ساة مماثلة اإلى اأخيه ويل العهد �سمو 
ال�سيـــخ نواف الأحمد اجلابـــر ال�سباح، عر 
�سموه فيها عـــن �سادق تعازيه وموا�ساته 

بوفاة الفقيدة الراحلة.

البحرين تعزي اأمري الكويت 
بوفاة �سقيقته ال�سيخة فريحة

االأو�شاط االجتماعية تخ�رس �شخ�شية فريدة بوفاة ال�شيخة فريحة
�ساحبة جائزة �سمو ال�سيخ خليفة بن علي للعمل اخلريي 2014... “رعاية الوالدين”:

لرعايــــة  البحريــــن  جمعيــــة   - املنامــــة 
الوالديــــن: عرت جمعيــــة البحريــــن لرعاية 
الوالديــــن وعلــــى راأ�سهــــا الرئي�ــــض الفخري 
للجمعيــــة حمافــــظ اجلنوبيــــة �سمــــو ال�سيخ 
خليفة بن علي بن خليفــــة اآل خليفة، واأحمد 
البّنــــاء وكافــــة الطاقــــم الإداري والتنظيمي 
جلائــــزة �سمو ال�سيخ خليفة بــــن علي للعمل 
اخلــــريي عن بالغ حزنهم و�ســــادق املوا�ساة 
بوفــــاة �سمو ال�سيخــــة فريحة الأحمــــد اجلابر 

ال�سباح.
يذكــــر اأن �سمــــو ال�سيخة فريحــــة الأحمد 
قــــد نالــــت جائــــزة �سمــــو ال�سيــــخ خليفة بن 
علي للعمل اخلريي )وفــــاًء لأهل العطاء( يف 

ن�سختهــــا الثانية العــــام 2014، حيث �رفت 
�سموها احلفل باحل�سور وامل�ساركة وكانت 
�سموها رائدة يف املجال اخلريي والجتماعي 
يف داخــــل دولة الكويــــت ال�سقيقة وخارجها، 
وبوفاته����ا ق����د خ�����رت الأو�س����اط اخلريي����ة 
والجتماعيــــة اأحد اأبــــرز رموزهــــا و�سخ�سية 

اجتماعية فريدة.
وبهــــذا ال�سدد، رفعــــت جمعية البحرين 
لرعاية لرعايــــه الوالدين �سادق حزنها واأحر 
التعازي اإلى اأ�رة اآل ال�سباح، داعن املولى 
عز وجل اأن يتغمد الفقيدة برحمته وي�سكنها 
ف�سيــــح جناته ويلهم اأهلهــــا وذويها ال�سر 

وال�سلوان بهذا امل�ساب اجللل. • الفقيدة لدى ت�سلمها جائزة �سمو ال�سيخ خليفة بن علي للعمل اخلريي 2014	

املنامـــة - بنـــا: تلقـــى عاهـــل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمـــد بن عي�سى اآل 
خليفـــة، برقيـــة تهنئـــة من القائـــد العام 
لقوة دفاع البحرين امل�سري الركن ال�سيخ 
خليفـــة بن اأحمد اآل خليفـــة، مبنا�سبة فوز 
النائـــب الأول لرئي�ـــض املجل�ـــض الأعلـــى 
الحتـــاد  رئي�ـــض  والريا�ســـة  لل�سبـــاب 
البحريني لألعاب القوى �سمو ال�سيخ خالد 
بن حمد اآل خليفة باملركز الأول يف �سباق 

ال�سويد للقدرة.
وفيما يلي ن�ض الرقية:

�سيدي ح�رة �ساحـــب اجلاللة امللك 
حمـــد بـــن عي�ســـى اآل خليفة..حفظـــه اهلل 
ورعاه عاهل البالد املفدى القائد الأعلى 
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته...

اأن  اجلاللـــة  �ساحـــب  يـــا  ي�رفنـــي 
اأرفع اإلـــى مقام جاللتكـــم ال�سامي ونيابة 
عـــن جميـــع منت�سبي قـــوة دفـــاع البحرين 
اأ�سمى اآيات التهـــاين واأ�سدق التريكات 
مبنا�سبـــة فوز �سمو ال�سيـــخ خالد بن حمد 
اآل خليفـــة النائـــب الأول لرئي�ض املجل�ض 
الأعلى لل�سبـــاب والريا�سة رئي�ض الحتاد 
البحريني لألعاب القوى باملركز الأول يف 

�سباق ال�سويد للقدرة.
�سيدي وبهـــذه املنا�سبـــة ل ي�سعني 
اإل اأن اأهنـــئ جاللتكـــم حفظكـــم اهلل بهذا 
الإجنـــاز، واإن دل علـــى �ســـيء فاإمنا يدل 
حر�ض ودعـــم جاللتكم ورعايتكم الكرمية 
لتحقيـــق الإجنازات يف جميـــع امل�ستويات 
ورفع ا�سم وعلم مملكتنا الغالية يف جميع 

املحافل الريا�سية والع�سكرية.
ودمتم �سيـــدي بحفـــظ اهلل �ساملن 

موفقن
امل�ســـري الركـــن خليفة بـــن اأحمد اآل 

خليفة
القائد العام لقوة دفاع البحرين

جاللة امللك يتلقى تهنئة 
القائد العام بفوز خالد بن حمد

اجلودر ي�شهد “حتدي الهند�شة” يف “العلمي”
مبنا�سبة يوم ال�سباب الدويل

ال�سبـــاب  �ســـوؤون  وزارة   - ال�سيـــف  �ساحيـــة 
والريا�ســـة: اأكـــد وزير �ســـوؤون ال�سبـــاب والريا�سة 
ه�سام اجلودر اأن يوم ال�سباب الدويل هو حدث مهم 
ل�ستح�ســـار ما تقّدمه مملكـــة البحرين من مبادرات 
�سبابيـــة يف ظل العهد الزاهـــر لعاهل البالد �ساحب 
اجلاللـــة امللك حمد بـــن عي�سى اآل خليفـــة، وكذلك 
وقفـــة للتاأكيـــد علـــى دور ال�سباب يف بنـــاء بحرين 
امل�ستقبـــل وحتقيـــق روؤيـــة اململكـــة القت�سادية 

.2030
واأ�سار اجلـــودر اإلى اأن البحريـــن توؤمن باأهمية 
م�ساركـــة العامل يف جميع املنا�سبات يف اإطار تفعيل 
اأهـــداف منظمة الأمـــم املتحـــدة، ولأجل ذلـــك فاإن 
وزارة �ســـوؤون ال�سبـــاب والريا�ســـة حتتفل كل عام 
بيوم ال�سباب الدويل الذي ي�سادف )12 اأغ�سط�ض( 
والـــذي يحمل هـــذا العام عنـــوان: “م�ساحـــات اآمنة 

لل�سبـــاب”، والـــذي ترجمناه على اأر�ـــض الواقع من 
خالل امل�ساركة الوا�سعة يف براجمنا واأن�سطتنا التي 
توؤكـــد اأن موؤ�س�ساتنا قادرة علـــى احت�سان ال�سباب 
وحثهم على ال�ستثمار الأمثل لطاقاتهم وقدراتهم 
وتوظيفها علـــى ال�سكل الذي يخدم تطوير خمتلف 

املجالت.
جاء ذلـــك خالل ح�ســـور الوزيـــر فعالية حتدي 
الهند�ســـة بعنـــوان )اأف�ســـل مبنـــى �سبابـــي اآمـــن( 
مبنا�سبـــة يـــوم ال�سبـــاب الـــدويل والتـــي اقيمـــت 
التنميـــة  لأهـــداف  البحرينـــي  العلمـــي  املركـــز  يف 
امل�ستدامـــة. وقـــدم عـــدد مـــن ال�سبـــاب املهتمن 
يف الهند�ســـة املعماريـــة واملبدعـــن يف املجـــالت 
العملية عرو�سهـــم ومقرتحاتهم وافكارهم لف�سل 
مبنـــى �سبابي اأمن جلميـــع ال�سباب. كما كرم اجلودر 

•يف ختام الفعالية العر�ض الفائز. ال�سباب يقدمون عرو�سا بالهند�سة املعمارية	
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تعزي���ز التع���اون الريا�ضي مع بكني

ت�ضهيالت كبرية يقدمها خادم احلرمني ل�ضيوف الرحمن

لدى ا�ستقباله ال�سفري ال�سيني... �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي:

م�ستقبال بعثة “الدفاع” املتوجهة للحج... رئي�س الأركان:

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل رئي����س الحتاد 
البحرين���ي لكرة ال�سلة �سم���و ال�سيخ عي�سى بن 
علي ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة، �سف���ري جمهورية 
ال�سني ال�سعبية لدى اململكة اأنور حبيب اهلل. 

واأك���د اجلانبان خ���الل اللقاء اأهمي���ة تعزيز 
التعاون الثنائي بني مملكة البحرين وجمهورية 
ال�سني ال�سعبية يف املجال الريا�سي، خ�سو�سا 

يف جمال كرة ال�سلة.
واأ�س���اد �سم���و ال�سي���خ عي�سى ب���ن علي بن 
خليفة اآل خليفة بامل�ستوى الريا�سي جلمهورية 
ال�س���ني خ�سو�سا يف جمال ك���رة ال�سلة، متمنيا 
�سموه جلمهورية ال�س���ني التوفيق والنجاح يف 

تنظيم بطولة العامل لكرة ال�سلة 2019.
من جانبه، اأ�س���اد ال�سفري ال�سيني بالتطور 
ال���ذي ت�سهده الريا�سة يف مملك���ة البحرين من 

خالل الإجنازات الكبرية يف هذا القطاع.

الرفاع - قوة دف���اع البحرين: اأناب القائد 
العام لقوة دفاع البحرين امل�سري الركن ال�سيخ 
خليفة بن اأحمد اآل خليفة، رئي�س هيئة الأركان 
الفريق الركن ذياب النعيم���ي ل�ستقبال بعثة 
احل���ج التابع���ة لقوة دف���اع البحري���ن، مبنا�سبة 
مغادرته���ا اإل���ى الأرا�س���ي املقد�س���ة، اأم����س، 
بالقي���ادة العام���ة لق���وة دف���اع البحرين.ورحب 
رئي����س هيئة الأركان ببعثة احل���ج ونقل لهم حتيات 
عاه���ل الب���الد �ساحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�سى 
اآل خليف���ة، وويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب 
الأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، والقائد العام لقوة 
دف���اع البحرين امل�سري الركن ال�سيخ خليفة بن اأحمد 

اآل خليفة. ووجه رئي�س هيئة الأركان البعثة لإ�سفاء 
مزي���د م���ن التع���اون واملحب���ة، م�سي���دا بالإمكانات 
والت�سهي���الت الكب���رية الت���ي توفره���ا حكومة خادم 

احلرمني ال�رشيفني ل�سيوف الرحمن والتي لها عظيم 
الأث���ر يف اأداء احلجيج ملنا�سكه���م بطماأنينة و�سالم، 

متمنياً لأع�ساء البعثة حجاً مربوراً وذنباً مغفوراً.

• رئي�س الأركان م�ستقبال بعثة احلج التابعة لقوة دفاع البحرين 	

الطبيب البحريني دموع على سفوح المجد
لع���ل من اأ�سد الدرا�سات تكلفة ذهنية ومادية هي درا�س���ة الطب. هوؤلء من اأكرث النا�س 
كدح���ا، وتعبا يف الدرا�س���ة، وكثري منهم ل يتخرج من اجلامعة اإل وعلى ظهره كثري من الديون 

اإما عليه اأو على اأهله، خ�سو�سا اإذا كان غري مبتعث.
ه���ذه اخلامة من الب�رش ت�ستحق كل تقدير واحرتام، وت�ستحق اأن يتم اللتفات اإلى هيكلها 
الوظيف���ي والمتي���ازات التي حت�سل عليه���ا، ومقدار الروات���ب، اإ�سافة اإلى خل���ق بيئة عمل 

منا�سبة كي تثمر ب�سكل �سحيح. كما واأنها حتتاج اأن�سافا يف التقييم.
ذات يوم جل�ست مع طبيب بحريني، وكنت اأ�ساأله عن هموم الأطباء، فقال: اأول اأتكلم لك 
ع���ن م�ست�سفى ال�سلمانية كمث���ال، فهل يعلم النا�س كم عدد املر�س���ى الذين يقوم الطبيب 
املن���اوب مبعاينتهم؟ ثم اأنا ل اأقول لي�س هناك اأخط���اء حتدث من طبيب هنا اأو هناك، ويحق 
، ولك���ن التعميم �سيء خاطئ، ثم  للجمي���ع املحا�سبة والرجوع للقان���ون اإذا اأخطاأ طبيب وق�رشرَّ
ه���ل تعلم كم مق���دار العمليات التي جنريها يف �سهر واحد؟ كبري ج���دا وت�سع وت�سعون باملئة 
ناجح���ة، لكن ال�سحافة، قلما تتحدث عن ذلك، ولكن لو حدث خطاأ واحد يتم التعميم على كل 

العمليات، ويبداأ احلديث ب�سورة موؤملة اأن كل الأطباء خمطئون.
يجب-وال���كالم مازال للطبي���ب- اأن تنتقد اأو حتا�سب كل حالة ب�س���ورة منفردة، ويركز 
عليه���ا دون التعميم، هذا ما اأق�س���ده. ثم هل تعلم رغم التعب وال�سهر كم يتقا�سى الطبيب 
البحرين���ي مقارنة بكل الدول، ثم لو تو�سعنا اأكرث، ه���ل توجد بيئة �سحية يف العمل مع وجود 

مزاجية الإدارات، وهذا موجود يف اأكرث من م�ست�سفى.
وكل ذل���ك مدعاة له���روب الأطباء واللتجاء اإل���ى امل�ست�سفيات اخلا�س���ة، علما ولالأ�سف 
ال�سدي���د بع�س هذه امل�ست�سفيات اأو املراكز واإن ه���ي قلة ت�سعى اإلى الربح بحيث يتم اإلزام 
املري����س بطريقة ما للمرور ببع�س الفحو�سات فقط للرتبح، علما اأنه ل يحتاجها حتى رف�س 
بع����س الأطباء، قائال بكل مهني���ة و�سمري: اأنا طبيب ول�ست موظ���ف مبيعات، در�ست الطب، 

ولي�س الت�سويق!!
ولذل���ك ندع���و املري����س بتو�سي���ع ثقافت���ه يف معرف���ة ما ل���ه وما علي���ه خ�سو�س���ا عند 
ت�سخ���م الأ�سعار ب�س���كل خرايف، وهذا يحت���اج مراقبة اجلهات املعنية يف ذل���ك، مراقبة اأ�سعار 
امل�ست�سفي���ات، كما واأن بع�س عي���ادات الأ�سنان اأ�سبحت تبالغ ب�سكل جنوين يف الأ�سعار، واإل 
ملاذا ت�سهد بع�س العيادات اأ�سعارها منا�سبة، وتقدم خدمات مبهنية عالية وبع�س العيادات 
تقدم بنف�س م�ستوى اخلدمة، لكن اأ�سعارها م�ساعفة ثالث مرات؟ هذا دليل على وجوب وجود 
رقاب���ة يف الأمر. انتهي كالم الطبيب. وهنا اقول ينبغ���ي اأن نن�سف الطبيب البحريني، فمهما 
كان حج���م اخلدمة التي يقدمه���ا الأجنبي يبقى البحريني اأكرث حر�س���ا على الوطن واأهله، ويف 

تاريخ البحرين يوجد اأ�سماء لمعة خدمت اأهل البحرين بكل قلب واإن�سانية ورحمة.
الطبي���ب البحرين���ي طبي���ب مكاف���ح، وهو ال���ذي ا�ستط���اع اأن ينه�س بالقط���اع ال�سحي 
البحرين���ي اإل���ى حيث مواق���ع النجوم. لذلك املوؤمل م���ن كل املعنيني ب�س���اأن القطاع ال�سحي 
اللتف���ات للطبيب البحريني وتقدي���ره والهتمام به �سواء على م�ست���وى الراتب الوظيفي اأو 
املوؤمت���رات ومتابعة اآخ���ر الأبحاث العلمية يف الطب اأو على م�ست���وى التقدير الداري، واإيجاد 

بيئة عمل ناجحة و�سحية ومثمرة خ�سو�سا على امل�ستوى املايل والإداري والنف�سي.
اأم���ا بالن�سبة لالأطب���اء العاطلني، فتلك ق�سة اأخرى حتك���ي اأمل الواقع، فنتمنى على وزارة 
العم���ل بالتن�سي���ق م���ع وزارة ال�سح���ة فتح مراكز لي���وم ما ي�ستقب���ل فيه الأطب���اء العاطلون، 
ف�ستكت�سف���وا حج���م الكارث���ة. فقط اجل�س���وا وا�سمع���وا ل�سكواه���م يف مكابدة احلي���اة، ويوم 
للمهند�سني ويوم للمحامني وهكذا. اإن الدعوة اإلى بحرنة الطب ما عادت نافلة اأو اإك�س�سوارا 
للخطابات الوزارية، اأ�سبحت ملحة، وحتتاج اهتماما اأكرث وكذلك بحرنة البنوك وبحرنة ع�رشات 
القطاع���ات والأجنبة ت�سخمت حتى و�سلت للموؤذنني، فهل حتت���اج عبقرية لو دعونا النتباه 

اإلى بحرنة املوؤذنني، فهل هذه تدعو لاللتفات؟
ختام���ا اأقول، الطبيب البحريني يحت���اج الدعم، والتقدير، وعلى جمعي���ة اأو نقابة الأطباء 
�سمه���ا ما �سئ���ت اأن تدعم الطبي���ب البحرين���ي موظفا اأو عاط���ال، وقيم���ة وزارة ال�سحة وكل 

م�ست�سفى باأطبائه.

سيد ضياء الموسوي

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

قهوة الصباح

• �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي م�ستقبال ال�سفري ال�سيني	

املنام���ة- بن���ا: اأك���د �سف���ري مملكة 
البحري���ن ل���دى جمهورية م����رش العربية 
عمي���د ال�سل���ك الدبلوما�س���ي العرب���ي 
واملن���دوب الدائ���م لدى جامع���ة الدول 
العربية ال�سيخ را�سد بن عبدالرحمن اآل 
خليف���ة عمق العالقات الأخوية الوطيدة 
البحري���ن  مملك���ة  ب���ني  جتم���ع  الت���ي 
وجمهوري���ة م����رش العربي���ة ال�سقيق���ة، 
والت���ي ت�ستند اإلى اأ�س����س من الحرتام 

والرتابط والت�سامن الوثيق.
للهج���رة  الدول���ة  وزي���رة  وكان���ت 
و�س���وؤون امل�رشيني باخل���ارج ال�سفرية 
نبيل���ة عبدال�سهيد ق���د ا�ستقبلت اأم�س 
ال�سي���خ را�سد ب���ن عبدالرحم���ن، وخالل 
اللق���اء، ا�ستعر�سا �سبل تعزيز التعاون 
خمتل���ف  يف  امل�س���رتك  والتن�سي���ق 
املج���الت مبا يع���ود باخل���ري واملنفعة 
امل�سرتك���ة عل���ى البلدي���ن وال�سعب���ني 

ال�سقيقني.
اجلالي���ة  ب���دور  ال�سف���ري  واأ�س���اد 
امل�رشية يف بناء م�سرية البناء والنه�سة 

يف مملكة البحرين.
من جانبها، اأ�سادت ال�سفرية مكرم، 
باأوا�رش عالق���ات التعاون امل�سرتك بني 
مملكة البحرين وجمهورية م�رش العربية، 
موؤكدة حر�س بالده���ا على تطوير تلك 
العالقات يف خمتلف املجالت ول�سيما 
فيما يخ�س اأو�ساع امل�رشيني املقيمني 
الأخوي���ة  باململك���ة، مثمن���ة املواق���ف 
والإيجابي���ة ململك���ة البحري���ن يف دع���م 
م�سرية ال�ستقرار والتنمية يف جمهورية 

م�رش العربية.
كما جرى خالل اللقاء، بحث عدد من 

املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.

ا�ستعرا�س �سبل 
التن�سيق بني املنامة 

والقاهرة
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بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد 
 )كافة املبالغ مو�ضحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد
 )كافة املبالغ مو�ضحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
 )كافة املبالغ مو�ضحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

مت ا�ضتخراج  كلٍّ من بيان املركز املايل املرحلي املخت�رص املوحد، وبيان الدخل املرحلي املخت�رص املوحد، وبيان  التغريات يف حقوق امللكية املرحلي املخت�رص املوحد وبيان التدفقات النقدية املرحلي املخت�رص املوحد، من املعلومات املالية املرحلية 

املخت�رصة  املوحدة لالإثمار القاب�ضة �س.م.ب. لفرتة ال�ضتة اأ�ضهر املنتهية يف ٣0 يونيو 2018، والتي مت اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة ومت مراجعتها من قبل ال�ضادة/ براي�س ووترهاو�س كوبرز ام اإي ليمتد، مملكة البحرين، والذين اأ�ضدروا 

تقرير مراجعة متحفظ، بتاريخ 1٣ اأغ�ضط�س 2018.

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد 
 )كافة املبالغ مو�ضحة باآلف الدولرات الأمريكية ما مل يذكر خالف ذلك(

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتــهــيـة في 30 يونيو 2018

دكتورة �أماين خالد بور�سلي

ع�ضو جمل�س الإدارة

�ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري عمرو حممد �لفي�سل

رئي�س جمل�س الإدارة

�أحمد عبد�لرحيم

الرئي�س التنفيذي

�لحتياطيات

ر�أ�س �ملال

�أ�سهم 

�خلزينة

عالوة

�إ�سد�ر

�أ�سهم

�حتياطي 

قانوين 

�حتياطي

عام 

�حتياطي

�لقيمة

�لعادلة 

لال�ستثمار�ت

�حتياطي 

�لقيمة

�لعادلة 

لال�ستثمار�ت 

�لعقارية

حتويل 

عمالت 

�أجنبية 

�إجمايل 

�لحتياطيات 

خ�سائر

مرت�كمة

�إجمايل

حقوق

 �مللكية

 ٤27،٤١5  )52١،26١( 2١8،788  )٤7،378( 2،6٤8  25،7١١ 50،727 38،٤١8 ١٤8،662 )27،802(757،690 يف 1 يناير 2017 )مدققة(

  )9،2٤8(   )9،2٤8(   -  -  -  -  -  -  -  -- �ضايف ربح الفرتة

)١،92٤(-٤2٣-----٤2٣ )2،3٤7( -اأ�ضهم حتت نظام حوافز املوظفني

حركة القيمة العادلة لل�ضكوك 

و�ضندات ا�ضتثمارية وما يف 

 5،29٤  -  5،29٤  -  -  5،29٤  -  -  -  -  - حكمها

8،009 -  8،009 -  -  8،009 -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة لل�رصكات الزميلة 

8،063 - 8،3028،063 )2١6(  )2٣( -  -  -  -  - ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

  4٣7,609  )5٣0,509(  240,577  )٣9,076( 2,4٣2  ٣٨,991 50,727  ٣٨,41٨  149,0٨5  )٣0,149( 757,690 يف ٣0 يونيو 2017 )مر�جعة(

�لثالثة �أ�سهر �ملنتهية يف �ل�ستة �أ�سهر �ملنتهية يف   

٣0 يونيو 2017 ٣0 يونيو 201٨  30 يونيو 2017  ٣0 يونيو 201٨   

)مر�جعة( )مر�جعة(  )مر�جعة(  )مر�جعة(   

�لإير�د�ت     

٤0،8٤5  ٤٤،836  77،797  87،303 الدخل من ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة 

 ناق�ضًا: العائد حل�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

)2١،١33(  )27،١00(  )٤3،٤07(  )52،076( وخم�ض�ضات الهبوط يف القيمة 

 ح�سة �ملجموعة من دخل ح�سابات �ل�ستثمار

19,712  17,7٣6  ٣4,٣90  ٣5,227 �ملطلقة ب�سفتها م�سارباً 

36،٤١0  36،887  72،082  7١،355 الدخل من املرابحات والتمويالت الخرى 

9،926  ١2،6١8  2١،6١6  ٤0،366 ح�ضة الأرباح من ال�رصكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رصائب 

3١،2٤2  26،098  67،568  52،390 الدخل من ال�ضتثمارات 

٤،295  ١9،666  ١2،٤١7  26،09١ اإيرادات اأخرى 

101,5٨5  11٣,005  20٨,07٣  225,429 �إجمايل �لإير�د�ت 

ناق�ضًا: اأرباح مدفوعة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية     

)٤2،7١١(  )36،٤80(  )80،860(  )76،7٤7(    وموؤ�ض�ضات اأخرى )�ضايف( 

5٨,٨74  76,525  127,21٣  14٨,6٨2 �إير�د�ت ت�سغيلية 

�مل�رصوفات    

)٤١،592(  )٤5،655(  )8١،6٤2(  )88،636( امل�رصوفات الإدارية والعمومية 

)7،70٤(  )7،256(  )١5،739(  )١8،3٤9( الإ�ضتهالك والإطفاء 

)49,296(  )52,911(  )97,٣٨1(  )106,9٨5( �إجمايل �مل�رصوفات 

 �سايف �لربح قبل خم�س�سات �لهبوط يف �لقيمة

9,57٨  2٣,614  29,٨٣2  41,697 و�ل�رص�ئب �خلارجية  

)8،653(  )8،3٤9(  )١2،786(  )١٤،3٤7( خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة )�ضايف( 

925  15,265  17,046  27,٣50 �سايف �لربح قبل �ل�رص�ئب �خلارجية 

)8،300(  )9،25٤(  )١8،63١(  )١6،528( �رصائب خارجية 

)7,٣75(  6,011  )1,5٨5(  10,٨22 �سايف �لربح/)�خل�سارة( للفرتة 

متعلقة بالتايل:    

)9،823(  3،١95  )9،2٤8(  ٤،850 م�ضاهمي الإثمار 

2،٤٤8  2،8١6  7،663  5،972 حقوق الأقلية 

)7,٣75(  6,011  )1,5٨5(  10,٨22   

)0.٣4(  0.11  )0.٣2(  0.17 عائد �ل�سهم �لأ�سا�سي و�ملخفف - �سنتات �أمريكية 

كما يف ٣0 يونيو 201٨

)مر�جعة(

كما يف ٣1 دي�سمرب 2017

)مدققة(

كما يف ٣0 يونيو 2017

)مر�جعة(

�ملوجود�ت

626،٤6870١،9386٤5،٤76نقد واأر�ضدة لدى م�ضارف وامل�ضارف املركزية

�ضلع وودائع اأخرى لدى م�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية

300،١٤626١،392202،٤0١وموؤ�ض�ضات اأخرى

3،69١،6553،577،87١3،6٤١،657مرابحات ومتويالت اخرى

٤3٤،707367،١3١30٤،5١2متويالت امل�ضاركة

5،65٤5،7605،657ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

١،68٤،32٤١،862،8852،١05،٤59�ضكوك و�ضندات ا�ضتثمارية وما يف حكمها

588،758١86،207663،553ا�ضتثمارات يف �رصكات زميلة

70،6037٤،89680،١2١ح�ضابات ال�ضتثمار املقيدة

٤١٤،5023٤7،760292،١07موجودات مقتناة بغر�س التاأجري

250،5١72٤7،902252،962ا�ضتثمارات عقارية

220،77١١96،239237،837موجودات اأخرى

-59،252٤78،٤32موجودات م�ضنفة كموجودات حمتفظ بها لغر�س البيع

١١6،776١٤0،820١١٤،537موجودات ثابتة

١5٤،207١62،١26١70،١33موجودات غري ملمو�ضة

٨,61٨,٣40٨,611,٣59٨,716,412�إجمايل �ملوجود�ت

�ملطلوبات وحقوق �أ�سحاب ح�سابات �ل�ستثمار 

   �ملطلقة وحقوق �لأقلية وحقوق �مللكية

١،735،677١،78١،٤93١،733،272ح�ضابات جارية للعمالء

١،597،٤89١،١٤3،96٤١،293،9٤6مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

١،78٤،55١١،907،97١١،909،٤66مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

٤١3،885٤3١،6٤5380،959املطلوبات الأخرى

5,5٣1,6025,265,07٣5,٣17,64٣�إجمايل �ملطلوبات

2،7٤١،9322،827،9١52،78١،0٤5حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

١59،62١١63،0٤١١80،١١5حقوق الأقلية

�إجمايل �ملطلوبات وحقوق �أ�سحاب ح�سابات 

٨,4٣٣,155٨,256,029٨,27٨,٨0٣  �ل�ستثمار �ملطلقة وحقوق �لأقلية

757،690757،690757،690راأ�س املال

)30،١٤9()30،١٤9()30،١٤9(اأ�ضهم اخلزينة

١80،288233،76١2٤0،577الحتياطيات

)530،509()605،972()722،6٤٤(خ�ضائر مرتاكمة

1٨5,1٨5٣55,٣٣04٣7,609�إجمايل حقوق �مللكية

�إجمايل �ملطلوبات وحقوق �أ�سحاب ح�سابات 

٨,61٨,٣40٨,611,٣59٨,716,412  �ل�ستثمار �ملطلقة وحقوق �لأقلية وحقوق �مللكية

�ل�ستة �أ�سهر �ملنتهية يف

٣0 يونيو ٣02017 يونيو 201٨

)مر�جعة()مر�جعة(

�لأن�سطة �لت�سغيلية 

27،350١7،0٤6�ضايف الربح قبل ال�رصائب اخلارجية

تعديالت يف:

١8،3٤9١5،739ال�ضتهالك والإطفاء

)2١،6١6()٤0،366(ح�ضة الأرباح من ال�رصكات الزميلة بعد خ�ضم ال�رصائب

١٤،3٤7١2،786خم�ض�ضات الهبوط يف القيمة - �ضايف

)١06(2٣5خ�ضائر/)اأرباح( بيع موجودات ثابتة

19,9152٣,٨49�إير�د�ت ت�سغيلية قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�سغيلية

اأر�ضدة لدى امل�ضارف ت�ضتحق بعد ت�ضعني يومًا ولدى امل�ضارف املركزية 

)٤3،٤25()١2،782(املتعلقة مبتطلبات احلد الأدنى لالإحتياطي

التغيريات يف املوجودات واملطلوبات الت�ضغيلية: 

)٤7،03١()٤29،670(مرابحات ومتويالت اخرى 

)75،٤29()١05،298(متويالت امل�ضاركة

)90،759()32،2٤0(موجودات اأخرى

62،0١١205،١١7احل�ضابات اجلارية للعمالء 

520،865١5٤،363مبالغ م�ضتحقة مل�ضارف وموؤ�ض�ضات مالية وموؤ�ض�ضات اأخرى

53،352١2،59١مبالغ م�ضتحقة مل�ضتثمرين

30،929)2،20١(املطلوبات الأخرى

١2،265)50،606(الزيادة / )النق�س( يف حقوق اأ�ضحاب ح�ضابات ال�ضتثمار املطلقة

)١8،393()١٤،982(ال�رصائب املدفوعة

٨,٣64164,077�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �لأن�سطة �لت�سغيلية 

�لأن�سطة �ل�ستثمارية

�ضايف التغيريات يف:

8،769-ا�ضتثمارات يف امل�ضاربة

)35،903()68،550(موجودات مقتناة بغر�س التاأجري

)2٤3،685(30،١36�ضكوك و�ضندات ا�ضتثمارية وما يف حكمها

26،١0١27،029اأرباح الأ�ضهم امل�ضتلمة من �رصكات زميلة

)3،0١١(2،995بيع / )�رصاء( موجودات ثابتة

)246,٨01()9,٣1٨(�سايف �لنقد �مل�ستخدم يف �لأن�سطة �ل�ستثمارية 

8،568)٤٤،008(ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

)74,156()44,962(�سايف �لنق�س يف �لنقد وما يف حكمه

792,21٨716,7٨2�لنقد وما يف حكمه يف بد�ية �لفرتة

747,256642,626�لنقد وما يف حكمه يف نهاية �لفرتة

الحتياطيات

راأ�س املال

اأ�ضهم 

اخلزينة

عالوة اإ�ضدار 

اأ�ضهم

احتياطي 

قانوين 

احتياطي

عام 

احتياطي 

القيمة العادلة 

لالإ�ضتثمارات

القيمة العادلة 

لال�ضتثمارات 

العقارية

حتويل

عمالت

اأجنبية 

اإجمايل 

الحتياطيات

خ�ضائر 

مرتاكمة

اإجمايل

حقوق

امللكية

 355،330  )605،972( 233،76١  )٤6،692( 3،٤50  38،773  50،727  38،٤١8  ١٤9،085  )30،١٤9( 757،690 يف 1 يناير 2018 )مدققة(

 )١2١،522( )١2١،522( -  -  -  -  -  -  -  -  - تاأثري معيار املحا�ضبة املالية رقم ٣0

 233،808  )727،٤9٤( 233،76١  )٤6،692( 3،٤50  38،773  50،727  38،٤١8  ١٤9،085  )30،١٤9( 757،690 الر�ضيد املراجع يف 1 يناير 2018

 ٤،850  ٤،850  -  -  -  -  -  -  -  -  - �ضايف ربح الفرتة

حركة القيمة العادلة لل�ضكوك و�ضندات

 )2٤،83٤( -  )2٤،83٤( -  -  )2٤،83٤( -  -  -  -  - ا�ضتثمارية وما يف حكمها

 596  -  596  -  596  -  -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة لالأ�ضتثمارات العقارية

 )١0،60١( -  )١0،60١( -  -  )١0،60١( -  -  -  -  - حركة القيمة العادلة لل�رصكات الزميلة

 )١8،63٤( -  )١8،63٤( )١7،757( )905( 28  -  -  -  -  - ت�ضوية حتويل العمالت الأجنبية

 1٨5,1٨5  )722,644( 1٨0,2٨٨  )64,449( ٣,141  ٣,٣66  50,727  ٣٨,41٨  149,0٨5  )٣0,149( 757,690 يف ٣0 يونيو 201٨ )مر�جعة(

�رصكة الإثمار القاب�ضة �س.م.ب. �ضجل جتاري: 15210-20، �س.ب: 2820، برج ال�ضيف، �ضاحية ال�ضيف، مملكة البحرين.

www.ithmaarholding.com :هاتف: 58٤000 17 )973+(، فاك�س: 58٤017 17 )973+(، املوقع الإلكرتوين

مرخ�س من قبل م�رصف البحرين املركزي ك�رصكة ا�ضتثمارية فئة 1.
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“ال�صحة”: فيديو “�رضب الطبيبة” لي�س يف البحرين

“الإلكرتونية” تدرب طالب اجلامعات لدخول ال�صوق

الإ�صكاين” “البحري  من   %  64 اإجناز 

باعة جدحف�س يتقدمون بطلبات ترخي�س اإ�صغال الطريق

اإطالق ا�صم ال�صيخ املدين على اأحد �صوارع جدحف�س

35 األف راأ�س من املا�صية لعيد الأ�صحى املبارك

“االإ�سكان” اأعلنت االنتهاء من 227 وحدة

بعد اللقاء االأول للجنة امل�سرتكة مع جتار ال�سوق

تنفيذا لتوجيهات جاللة امللك بتكرمي املخل�سني من اأبناء الوطن

دعوة لذبح االأ�ساحي يف امل�سالخ املعتمدة... “الرثوة احليوانية”:

املنام���ة - وزارة االإ�سكان: ك�سف وزير االإ�سكان 
با�س���م احلمر ع���ن متو�سط ن�س���ب االإجن���از باملرحلة 
االأول���ى من م�رشوع البح���ر االإ�سكاين والتي بلغت 64 
% باالأعم���ال االإن�سائي���ة ل�227 وح���دة �سكنية التي 
ذ عل���ى م�ساحة 31 هكتاًرا، متوقًعا اكتمال ن�سب  ُتنفَّ
االإجناز باالأعم���ال االإن�سائية للوحدات مع نهاية العام 
اجل���اري، موؤك���ًدا ا�ستعداد ال���وزارة لط���رح مناق�سة 
تنفي���ذ اأعمال البني���ة التحتية بامل�رشوع خ���الل الربع 

االأخر من العام اجلاري.
وقال احلمر اإن وحدات م����رشوع البحر االإ�سكاين 
�ُسمم���ت ِوْف���ق من���وذج D11، ال���ذي يتك���ون م���ن 
طابق���ني و4 غرف، م���ع اإمكاني���ة بناء طاب���ق اإ�سايف 
واإجراء التو�سعة القانونية التي تن�ص عليها قوانني 

الوزارة، فيما يت�سمن املخطط العام للمنطقة اأي�ًسا 
م�سجًدا وحمالت جتارية ومناطق مفتوحة، م�سًرا اإلى 

اأن امل�رشوع يراعي متطلبات العزل احلراري للوحدات 
ال�سكنية املعمول بها.

اللجن���ة  عق���دت  العا�سم���ة:  اأمان���ة   - املنام���ة 
امل�سرتكة بني اأمانة العا�سمة، وجتار �سوق جدحف�ص 
اأول���ى اجتماعاته���ا �سباح اأم����ص؛ ملناق�س���ة و�سعية 
ال�سوق وبحث حت�سني اخلدم���ات البلدية واحتياجات 
التجار وفقا ملقرتحاتهم حول خطة ال�سيانة العاجلة 
التي مت البدء بتنفيذها منذ يوم االأحد املا�سي، ومن 

املتوقع االنتهاء منها خالل 10 اأيام اإلى اأ�سبوعني.
و�رشع���ت اأمان���ة العا�سمة بتنفيذ خط���ة متكاملة 
لالرتق���اء باخلدمات الت���ي تقدمها �س���وق جدحف�ص 
واحلف���اظ عل���ى نظافة ال�س���وق، حيث مت ب���دء العمل 
باإج���راء �سيانة عاجلة ملرافق ال�س���وق وال�سباغه ومت 
حتديد امل�ساحة امل�سموح بها الإ�سغال الطريق العام، 
كما مت م�ساء اأم����ص تخطيط منطقة الفر�سات واإعادة 
توزيعه���ا على اأ�سح���اب الفر�سات ا�ستن���ادا اإلى نوع 
الن�س���اط وال�سج���ل التج���اري، اإلى جان���ب العمل على 
ا�ستبدال وت�سحي���ح و�سعية التمديدات الكهربائية، 
وتغي���ر املراوح الهوائية واالإ�س���اءة مما �سي�سهم يف 
تطوي���ر بيئة الت�سوق ملرتاديه���ا.  واأكدت مدير عام 
اأمانة العا�سم���ة �سوقية حميدان حر����ص االأمانة على 

عقد اللق���اءات الدورية مع ممثلي التج���ار والباعة يف 
�سوق جدحف�ص انطالقا من مب���داأ ال�رشاكة املجتمعية 
ودوره���ا يف توثيق روابط التع���اون بني عنا�رش العمل 
البل���دي الق���ادرة عل���ى حتقي���ق االأه���داف االإمنائية 
امل�ستدام���ة للم�ساري���ع امل�ستقبلي���ة. وم���ن جانبهم، 
تطرق جتار �سوق جدحف�ص اإلى اأهمية وجود ت�سميم 
موح���د للفر�سات م���ع مراع���اة توزيعه���ا يف امل�ساحة 
احلالية ل�سوق جدحف�ص ح�سب نوع الن�ساط التجاري، 
مو�سح���ني �رشورة التن�سيق مع وزارة الداخلية وهيئة 

�س���وق العمل م���ن اأجل �سب���ط العمال���ة ال�سائبة التي 
يت�سب���ب وجوده���ا يف عرقلة احلرك���ة املرورية وميتد 
تاأثره���ا اإل���ى خلق امل�س���اكل االجتماعي���ة وال�سحية 
واالقت�سادي���ة، واقرتح���وا اأن يت���م تخ�سي����ص ج���زء 
من امل�ساح���ة ال�ستخدامه���ا من جان���ب بائعي املواد 
املو�سمي���ة نظر ر�س���وم حم���ددة. ومت االتفاق على 
التزام الباعة باخلطوط الفا�سلة لتق�سيمات املحالت 
التجاري���ة والفر�س���ات التي يتم العم���ل عليها حاليا، 

والتي تنظم امل�ساحة املخ�س�سة للبيع. 

املنام���ة - بن���ا: ك�س���ف رئي����ص جمل����ص اأمانة 
العا�سم���ة حمم���د اخلزاع���ي ان���ه ج���اري التفاو�ص 
حالي���اً مع م���الك قطعة اأر����ص حماذي���ة ل�سوق جد 
حف����ص املرك���زي لتك���ون موقع���ا موؤقت���ا للتجار 
حلني ا�ستكمال تطوير �س���وق جدحف�ص املركزي، 

واإرجاعه���م الى ال�سوق بحلته اجلديدة عند االنتهاء 
من عمليات التطوير.

واأ�ساف اخلزاعي يف ت�رشيح خا�ص لوكالة اأنباء 
البحرين )بنا( اأن “مقرتح ال�ساحة املقابلة لل�سوق 
املركزي هي االأقرب للتطبي���ق”، م�ستطردا “نحن 

ب�س���دد التفاو����ص مع ورث���ة قطعة ار����ص مقابل 
�س���وق جدحف����ص املرك���زي تع���ود ملكيته���ا ل� 3 
عوائل، بحيث يت���م اإعطاوؤها لتجار �سوق جدحف�ص 
ب�سورة موؤقتة واإرجاع قطع���ة االأر�ص ملالكها عند 

االنتهاء من م�رشوع تطوير ال�سوق املركزي”.

املنام���ة - حمافظ���ة العا�سم���ة: بتوجيهات من 
ل���دن عاهل الب���الد �ساح���ب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�سى اآل خليفة، اأعلن نائب حمافظ العا�سمة ح�سن 
امل���دين عن اإطالق ا�سم ال�سيخ �سليمان املدين رحمه 
اهلل على �س���ارع رئي�سي مبنطقة جدحف�ص، وذلك يف 
حفل ح����رشه اأجنال وعم���وم عائلة امل���دين وعدد من 

م�سوؤويل املحافظة.
وميت���د �سارع ال�سي���خ �سليمان م���ن قرية الديه 
م���رورا مبنطقة جدحف�ص و�س���وال اإلى منطقة ط�سان 
)وي�سل بني طريق 1457 مبنطقة الديه جممع 414 
وطري���ق 527 مبنطقة ط�سان جمم���ع 405(، ويعترب 
م���ن ال�سوارع احليوي���ة مبحافظة العا�سم���ة، ويرتبط 
ال�س���ارع بالطري���ق الرئي�س���ي الذي ي���وؤدي اإلى قلب 

العا�سمة املنامة وتفرعاتها.
م���ن جانب���ه، ق���ال ال�سي���خ حممد طاه���ر املدين 

“با�سم���ي وبا�س���م اأبن���اء املرح���وم �سماح���ة العالمة 
ال�سيخ �سليم���ان املدين وعموم عائلة املدين واأهايل 
جدحف����ص نرف���ع اأ�سم���ى اآي���ات ال�سك���ر واالمتن���ان 
والعرف���ان اإل���ى مقام عاه���ل البالد �ساح���ب اجلاللة 

املل���ك حمد بن عي�س���ى اآل خليف���ة، مبنا�سبة �سدور 
االأمر امللك���ي ال�سامي باإطالق ا�س���م والدنا املرحوم 
ال�سي���خ �سليم���ان املدين عل���ى اأحد �س���وارع عا�سمة 

مملكتنا الغالية”.

املنام���ة – وزارة االأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات 
والتخطي���ط العم���راين: ك�س���ف مدي���ر اإدارة الرقاب���ة 
وال�سح���ة احليوانية بوكالة الزراع���ة والرثوة البحرية 
ب���وزارة االأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطي���ط 
العم���راين، اإبراهي���م يو�سف، عن تواف���ر نحو 35 األف 
راأ�ص من املا�سية ا�ستعدادا لعيد االأ�سحى املبارك.

واأو�سح يو�سف اأنه منذ مطلع �سهر يوليو وحتى 
9 اأغ�سط�ص اجلاري و�سل اإلى البحرين 18115 راأ�سا 

من االأغنام، و718 راأ�سا من االأبقار.
وقال: من املتوقع اأن ي�سل اإلى البحرين 8250 
راأ�سا م���ن االأغنام واالأبقار، منوها باأن كميات االأغنام 

تبلغ 8000 راأ�ص، و250 راأ�سا من االأبقار.
واأ�س���ار اإلى اأن كميات اللح���وم احلمراء التي مت 

ا�ستراده���ا من���ذ مطلع �سه���ر يولي���و 2018، بلغت 
2942718 كيلوجرام���ا، فيما بلغ���ت حلوم الدواجن 
6070925 كيلوجرام���ا. واأك���د مدي���ر اإدارة ال���رثوة 
احليوانية بوكالة الزراعة والرثوة البحرية اأن “وكالة 
الزراع���ة وال���رثوة احليواني���ة اإدراكا منه���ا الأهمي���ة 
املحجر البيطري؛ كونه خط الدفاع االأول ملنع دخول 
االأمرا�ص احليوانية الوبائية املعدية وامل�سرتكة اإلى 
اململك���ة واكت�سافها يف فرتة حجر احليوان والطيور، 
فقد قامت بدعم املحج���ر البيطري بالكوادر الب�رشية 
املوؤهل���ة”. واأ�ساف “يعمل الق�سم اأي�سا على تنظيم 
ت�سدي���ر وا�ست���راد احليوان���ات والطي���ور الن���ادرة 
والتن�سي���ق يف ذل���ك م���ع اجله���ات ذات العالقة، كما 
يعمل ق�سم املحاجر والرقاب���ة البيطرية على التاأكد 

م���ن �سالحي���ة اللحوم الت���ي يتم ذبحه���ا يف امل�سالخ 
لال�ستهالك االآدمي، واأن تك���ون خالية من االأمرا�ص، 
ومن���ع انتقال االأمرا�ص بوا�سط���ة اللحوم ومنتجاتها، 
وي�س���م الق�سم اأطب���اء بيطريني ذوي خ���ربات عالية 
وفني���ني مه���رة، وميك���ن االت�س���ال بق�س���م املحاجر 
والرقابة البيطرية اأو املناوبني باملنافذ لال�ست�سارة 
اأو امل�ساع���دة يف تو�سي���ح اأي اأم���ر يتعل���ق باإجراءات 

الت�سدير واال�ستراد”.
ومبنا�سبة مو�س���م االأ�ساحي، اأه���اب مدير اإدارة 
الرقابة وال�سحة احليوانية بجميع املواطنني ل�رشورة 
ذبح اأ�ساحيهم من خالل امل�سالخ املعتمدة من جانب 
�س���وؤون الزراع���ة؛ وذلك م���ن اأجل التاأك���د من �سالمة 

الذبائح واللحوم وحفاظا على ال�سحة العامة.

ال�سح���ة: يف �س���وء  وزارة   – اجلف���ر 
م���ا يت���م تداول���ه ع���رب و�سائ���ل التوا�سل 
االجتماعي اأخرا، عن �رشب طبيبة بحرينية 
يف اأح���د املراك���ز ال�سحية من قب���ل وافد، 
اأف���ادت وزارة ال�سح���ة باأن���ه بع���د التحقق 
م���ن مقط���ع الفيدي���و املتداول تب���ني اأنه 

حدث خارج مملك���ة البحرين وتوؤكد �سالمة 
جمي���ع الطاقم الطب���ي باملراك���ز ال�سحية 

وامل�ست�سفيات.
واأهاب���ت وزارة ال�سحة من املواطنني 
الك���رام حت���ري الدقة قب���ل ن����رش املقاطع 

والتاأكد من م�سدرها.

مملك���ة البحرين- املنام���ة: من منطلق 
روؤيتها الداعمة لتعزي���ز روح املبادرة وبناء 
الق���درات املحلي���ة، وحت���ت مظل���ة التعاون 
القائم بينها وب���ني املوؤ�س�سات االأكادميية 
املعلوم���ات  هيئ���ة  ا�ستقبل���ت  واملهني���ة، 
واحلكوم���ة االإلكرتونية 20 طالبا وطالبة من 
خمتلف جامع���ات البحرين تلبي���ة ملتطلبات 
تخرجه���م ولتدريبه���م يف خمتل���ف املجاالت 

متهيدا لدخولهم �سوق العمل.
و�سمل���ت تخ�س�سات الطلبة املتدربني 
كل من كليات تقني���ة املعلومات، احلقوق، 
اإدارة االأعم���ال، االآداب، الهند�س���ة، هند�س���ة 

احلا�سوب، واالإح�ساء.

وخ���الل ف���رتة تدريبهم، خ�س���ع الطلبة 
والتاأهيل���ي  التدريب���ي  الهيئ���ة  لربنام���ج 
املكثف ال���ذي يه���دف اإلى تطوي���ر وتنمية 
اخلربات، كم���ا جرى توزيعه���م على خمتلف 
االأق�س���ام وا�سن���اد �ست���ى امله���ام له���م مبا 
يتوافق م���ع تخ�س�ساته���م الدرا�سية؛ بغية 
تعزي���ز خربتهم العملية، واإع���داد جيل مهياأ 

ملتطلبات �سوق العمل. 
م���ن جانبه���م، ع���رب الطلبة ع���ن ال�سكر 
واالمتن���ان الإتاح���ة الهيئ���ة الفر�س���ة له���م، 
اإث���راء  م���ن  متكن���وا  املكث���ف  فبالتدري���ب 
مهاراته���م ومعرفتهم االأكادميي���ة وتطوير 

خرباتهم املكت�سبة.

• م�رشوع البحر االإ�سكاين	

• مناق�سة و�سعية �سوق جدحف�ص وبحث حت�سني اخلدمات البلدية واحتياجات التجار 	

• �سورة تذكارية مبنا�سبة تد�سني نائب حمافظ العا�سمة ا�سم ال�سيخ �سليمان املدين على �سارع بجدحف�ص	

مستندات  لشراء  الالزمة  الكفاءة  لديهم  تتوافر  ممن  أعاله  المذكورة  االمناقصة  في  الدخول  في  الراغبين  على 

هاتف  الرسمي على  الدوام  بالهيئة خالل  المشتريات  قسم  والمالية/  البشرية  الموارد  إدارة  مكتب  المناقصة من 

17508938 أو 17558842 للحصول على وثائق المناقصة اعتبارا من يوم الثالثاء الموافق 2018/08/14.

• •على•أن•يرفق•مع•العطاء•مبلغ•الضمان•االبتدائي•المشار•إليه•أعاله•أو•%1•من•قيمة•العطاء•أيهما•أقل•	

)وفي•جميع•األحوال•يجب•أال•تقل•قيمة•الضمان•االبتدائي•عن•100.000(•دينار•بحريني(•وذلك•في•شكل•

شيك•مصدق•أو•خطاب•ضمان•مصدق•أو•بوليصة•تأمين•من•إحدى•المؤسسات•المالية•المحلية•أو•نقدا•على•

أن•يكون•هذا•الضمان•ساري•المفعول•طوال•مدة•سريان•العطاء•المنصوص•عليها•في•وثائق•المناقصة.

• تودع•العطاءات•في•الصندوق•المخصص•لذلك•بمكاتب•هيئة•البحرين•للسياحة•والمعارض•بمركز•البحرين•	

الدولي•للمعارض•بمنطقة•السنابس•-••الطابق•األول.••

• تخضع•هذه•المناقصة•ألحكام•المرسوم•بقانون•رقم•)36(•لسنة•2002•بشأن•تنظيم•المناقصات•والمزايدات•	

والمشتريات•والمبيعات•الحكومية•والئحته•التنفيذية•الصادرة•بالمرسوم•رقم•)37(•لسنة•2002.

كما يجب مراعاة الشروط التالية:	 

أن ترفق نسخة من شهادة السجل التجاري على أن تكون مشتملة على نشاط موضوع المناقصة.. 1

أن تدون األسعار اإلجمالية وأسعار الوحدات )بحسب األحوال( على االستمارة رقم )م م 02(.. 2

أن ترفق شهادة صالحة إلثبات نسبة البحرنة صادرة من وزارة العمل.. 3

ضرورة ختم جميع المستندات )األصلية أو المصورة( المقدمة ضمن العطاءات بخاتم الشركة . 4

أو. المؤسسة أو الجهة مقدمة العطاء.

يعتبر هذا اإلعالن مكمال لوثائق المناقصة	 

رقم•المناقصةموضوع•المناقصةالرقم
قيمة•
الضمان•
االبتدائي

قيمة•
وثائق•
المناقصة

الموعد•النهائي•لتقديم•
العطاءات

الوقتالتاريخاليوم

نظام الصوت 1
الالسلكي للمؤتمرات

 BTEA
87/2018

 100/-
دينار

 15 /-
األربعاءدينار

  5
سبتمبر 
2018

 1:30
ظهراً

تعلن•هيئة•البحرين•للسياحة•والمعارض•عن•طرح•المناقصة•العامة•التالية:

عندما يجتمع الثالثة الكبار
عندما يجتمع الثالثة الكبار بهرم الدولة، فاإن اخلر مقدم للبحرين والبحرينيني.
و�سه���د لقاء �ساحب اجلالل���ة امللك املفدى مع �سمو رئي����ص الوزراء و�سمو ويل 
العه���د قبل اأيام اهتماما �سعبيا كب���را؛ ب�سبب ما تقرره هذه االجتماعات امل�ستمرة، 

التي ت�سع البحريني اأوال، وتزيل اأي عراقيل اأو �سوائب تعوق دوران عجلة التنمية.
وبالرغم من الظروف االقت�سادية الراهنة، فاإن العاهل املفدى ورئا�سة احلكومة 
ووالي���ة العهد يقودون امل�س���رة التنموية ال�ساملة مبختل���ف القطاعات بكل حكمة، 

وقلبهم يتوخى تقدم البالد، وعينهم على رعاية مكا�سب املواطنني.
اجتماع���ات اخلر ت�سع كرة امل�سوؤولية ل���دى قطاعات خدمية اإنتاجية، توِرّد ماال 

للخزانة العامة؛ لتح�سن وتطور خدماتها بكفاءة واأداء عال.
واملرحل���ة املقبلة واعدة بدعم اأكرب لقطاع ال�سناعة والبناء والت�سييد، وت�سجيع 

الربامج ال�سياحية.
واخلر دائم للبحرين، ولن ينقطع عن البحرينيني برعاية ملكية، ودعم حكومي.

تيار
“اأهم �سيء اأال تتوقف عن ال�سوؤال”.

اآين�صتاين

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات

التفاو�س مع ورثة اأر�س حماذية لل�صوق كموقع موؤقت
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القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
في ٣0 يونيو 2018 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2018 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية 
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2018 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق المالك
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2018 )مراجعة(

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المراجعة من قبل السادة 
إرنست ويونغ والذين أبدو رأي غير متحفظ عليها بتاريخ 8 أغسطس 2018

خالد راشد الزياني
رئيس مجلس اإلدارة

عدنان أحمد يوسف
نائب رئيس مجلس اإلدارة

محمد عيسى المطاوعة 
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة 

بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. )م(
القوائم المالية الموحدة ٣0 يونيو 2018 )مراجعة(

www.albaraka.bhبنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. )م(، ص.ب 1882 المنامة، مملكة البحرين )مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف تجزئه إسالمي(شركاء في اإلنجاز

30 يونيو
2018

ألف دينار بحريني

 مدققة
٣1 ديسمبر

2017
ألف دينار بحريني

الموجودات 
85.17382.544نقد وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية

271.604274.676مبالغ مستحقة القبض
109.593116.45٣إجارة منتهية بالتمليك ودخل إجارة مستحق القبض

117.081128.044المشاركة
222.663195.186استثمارات 

2.2522.252استثمارات عقارية
5.5295.518استثمار في مشروع مشترك

22.9511٣.471ممتلكات ومعدات
6.9687.667الشهرة

39.49740.1٣4موجودات أخرى 
883.311865.945مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وديون ثانوية وحقوق المالك
المطلوبات

17.40219.6٣7مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية 
113.631111.078حسابات جارية 

36.095٣7.6٣1تمويل متوسط األجل
48.78848.059مطلوبات أخرى

215.916216.405مجموع المطلوبات 
555.198555.77٣حقوق حاملي حسابات االستثمار

7.94021.501ديون ثانوية
حقوق المالك

46.16746.167رأس المال
-41.470رأس المال الدائم فئة 1

5.0447.٣57إحتياطيات
4.500)749()خسائر متراكمة( / أرباح مبقاة

91.93258.024الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
12.32514.242حقوق غير مسيطرة  
104.25772.266مجموع حقوق المالك

 مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار
883.311865.945وديون ثانوية وحقوق المالك
بنود غير مدرجة في الميزانية:

32.626٣2.272حقوق حاملي حسابات االستثمار 
130.113115.449التزامات محتملة وارتباطات

للثالثة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

للستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو

2018
ألف دينار 

بحريني

2017
ألف دينار 

بحريني

2018
ألف دينار 

بحريني

2017
ألف دينار 

بحريني
الدخل

4.024٣.89٣8.2867.446دخل مبيعات التمويل المشترك
دخل من التمويل المشترك والتمويالت األخرى 

4.2814.5999.1319.84٣واإلستثمارات
8.3058.49217.41717.289دخل من موجودات ممولة بصورة مشتركة 

عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار قبل حصة المجموعة 
)1٣.742()13.238()6.891()6.283(كمضارب

1.2691.7723.409٣.709حصة المجموعة كمضارب 
)10.0٣٣()9.829()5.119()5.014(عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار 
3.290٣.٣7٣7.5887.256حصة المجموعة كمضارب وكرب المال

13849264155دخل المجموعة من مبيعات التمويل الذاتي
دخل المجموعة من التمويل الذاتي والتمويالت األخرى 

3.0432.٣744.7224.702واإلستثمارات
1.4799772.4422.067إيرادات الخدمات المصرفية

444٣20825671إيرادات أخرى
حصة المجموعة كمضارب/ رسوم الوكيل من حقوق حاملي 

34912حسابات اإلستثمار غير المدرجة في الميزانية
8.3977.09715.85014.86٣مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
)6.600()6.661()٣.287()3.339(مصروفات الموظفين

)858()1.059()4٣8()581(إستهالك
)6.814()5.646()٣.416()2.761(مصروفات تشغيلية أخرى

)14.272()13.366()7.141()6.681(مجموع المصروفات التشغيلية
2.484591)44(1.716صافي الدخل / )الخسارة( التشغيلية

)147()3.319(٣45)3.147(صافي مخصص الخسائر االئتمانية / االضمحالل
444)835(٣01)1.431(صافي )الخسارة( / الدخل قبل الضرائب

)101(65)104(42الضريبة
٣4٣)770(197)1.389()الخسارة( / الدخل للفترة

العائد إلى:
208)780(84)1.386(حقوق مساهمي الشركة األم

11٣101٣5)3(حقوق غير مسيطرة 
)1.٣89(197)770(٣4٣

 للستة أشهر المنتهية
في ٣0 يونيو 

2018
ألف دينار بحريني

2017
ألف دينار بحريني

األنشطة التشغيلية
444)835(صافي )الخسارة( / الدخل قبل الضرائب

تعديالت للبنود التالية: 
1.059858إستهالك 

3.319147مخصص اإلضمحالل - صافي
)10(-مكسب من بيع ممتلكات ومعدات

)1.٣55()68(مكسب من بيع إستثمارات 
)69(-دخل أرباح األسهم

)8()11(حصة البنك في مكسب من استثمار في مشروع مشترك
3.4647الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 
٣2.804)15.327(أرصدة اإلحتياطيات اإلجبارية لدى بنوك مركزية 

)1٣.٣29()3.862(مبالغ مستحقة القبض
29٣-التمويل بالمضاربة 

2.7661.6٣4إجارة منتهية بالتمليك ودخل إجارة مستحق القبض 
)1.210(9.695المشاركة

)2.506()851(دخل إجارة مستحق القبض
)٣.076(3.827موجودات أخرى
2465.75٣مطلوبات أخرى

202)2.234(مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية 
2.5532٣.٣42حسابات جارية 

)24.780(284حقوق حاملي حسابات االستثمار 
)10٣()65(ضرائب مدفوعة 

49619.0٣1صافي النقد من األنشطة التشغيلية 
األنشطة االستثمارية

)76.021()30.912(شراء إستثمارات 
3.08689.829بيع إستثمارات

)580(-إقتناء أسهم شركة تابعة من مساهمي األقلية
7٣-أرباح أسهم مستلمة

)1.765(395صافي بيع / )شراء( ممتلكات ومعدات
11.5٣6)27.431(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
)885()1.874(ديون ثانوية 

4.440)1.535(تمويل متوسط األجل  
-18.850إصدار رأس المال الدائم فئة 1

15.441٣.555صافي النقد من األنشطة التمويلية
)8٣()2.909(تعديالت تحويل عمالت أجنبية

٣4.0٣9)14.403()النقص( الزيادة في النقد وما في حكمه
120.557119.567النقد وما في حكمه في 1 يناير

106.15415٣.606النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
 لغرض القائمة المرحلية للتدفقات النقدية يشتمل

النقد وما في حكمه على ما يلي:
13.85218.684نقد في الصندوق

6.3345.948أرصدة لدى بنوك مركزية في حسابات مطلقة 
21.681٣4.595أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى 

64.28794.٣79مبالغ مستحقة القبض - سلع دولية
106.15415٣.606

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم

 حقوق غير
مسيطرة

ألف دينار بحريني

مجموع 
حقوق 
المالك

ألف دينار بحريني

إحتياطيات

رأس المال
ألف دينار بحريني

رأس
المال الدائم

 فئة 1
ألف دينار بحريني

قانونية
ألف دينار بحريني

عامة
ألف دينار بحريني

خطة المزايا 
المحددة 

للموظفين 
ألف دينار بحريني

التغيرات 
المتراكمة في 
القيمة العادلة 

ألف دينار بحريني

إعادة تقييم 
إحتياطي 

الممتلكات 
والمعدات

ألف دينار بحريني

 صرف
العمالت
األجنبية

ألف دينار بحريني

أرباح
مبقاة /
)خسائر 

متراكمة(
ألف دينار بحريني

المجموع
ألف دينار بحريني

4.50058.02414.24272.266)5.246(364450)44(8.5583.275-46.167الرصيد في 1 يناير 2018 
 تعديل تحول نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة

)5.197()728()4.469()4.469(--------المالي رقم ٣0 كما في 1 يناير 2018
3153.55513.51467.069)5.246(364450)44(8.5583.275-46.167الرصيد معاد عرضه كما في 1 يناير 2018
533790---53-----التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

)3.608()1.239()2.369(-)2.369(-------إحتياطي تحويل العملة األجنبية
336----3----إعادة قياس مكاسب ناتجة من خطة المزايا المحددة 

41.470-41.470-------41.470-رأس المال الدائم فئة 1
)770(10)780()780(--------صافي )الخسارة( / الدخل للفترة

91,93212,325104,257)749()7,615(417450)41(46,16741,4708,5583,275الرصيد في 30 يونيو 2018
5.8٣761.48916.4٣277.921)٣.512(757450)4٣(8.558٣.275-46.167الرصيد في 1 يناير 2017 

)472()201()271(---)271(-----التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
)108()٣9()69(-)69(-------إحتياطي تحويل العملة األجنبية

9615----9----إعادة قياس مكاسب ناتجة من خطة المزايا المحددة 
تأثير التغيرات في الحقوق المسيطرة بداًل من 

)580()66٣(2808٣)211(15)1(----عملية االقتناء - صافي
2082081٣5٣4٣--------صافي الدخل للفترة

6.٣2561.44915.67077.119)٣.792(501450)٣5(8.558٣.275-46.167الرصيد في ٣0 يونيو 2017

و “جيد” من معاهد التدريب املهني “ممتاز”  تقدير 50 % 

رقابة اأمنية وقانونية متكاملة على الوافدين عرب املنافذ

تطوير خمرجات القطاع يرتقي مب�ستوى الكوادر الوطنية... حميدان:

�سبط 690 من اأ�سحاب ال�سوابق منذ 2014... “اجلوازات”:

مدين���ة عي�س���ى - وزارة العم���ل والتنمي���ة 
والتنمي���ة  العم���ل  وزي���ر  اأك���د  االجتماعي���ة: 
االجتماعي���ة جمي���ل حمي���دان اأن موؤ����ر ج���ودة 
التدري���ب يف املوؤ�س�س���ات التدريبي���ة اخلا�سة 
يف ارتف���اع م�ستمر، حيث و�سل���ت ن�سبة معاهد 
التدريب املهني احلا�سلة على تقدير “ممتاز” 
اإل���ى “جي���د” نح���و 50 %.واأ�س���اف اأن امل�ستوى 
املتطور لقطاع التدريب اخلا�ص جاء نتيجة الهتمام 
وحر����ص احلكوم���ة امل�ستم���ر بقط���اع التدريب؛ من 
اأجل اإع���داد وتاأهيل الكوادر الوطني���ة يف القطاعات 
االإنتاجي���ة كاف���ة، وتطوير قدراتها الذاتي���ة واأدائها 
الوظيف���ي، ف�سال عن جه���ود املوؤ�س�سات ودورها يف 

تعزيز مكانة البحرين كمركز اإقليمي للتدريب.
جاء ذل���ك لدى لقائ���ه يف مكتبه مببن���ى الوزارة 
ع���ددا من مديري مراك���ز ومعاه���د التدريب اخلا�ص 

احلا�سل���ة على تقدير )ممتاز( �سم���ن نتائج مراجعة 
االأداء لهيئ���ة ج���ودة التعليم والتدري���ب، �سم مدير 
مركز اأورجني للتدريب اأحمد البناء، ومدير اأكادميية 
اخللي���ج للط���ران، ظاف���ر العبا�سي، ومدي���ر اإمييك 
للتدريب حممد  مط���ر، ومدير مركز برلتز للتدريب 
مناف الع���ايل، بح�س���ور الوكي���ل امل�ساع���د ل�سوؤون 

العمل حممد االأن�ساري.
واأ�ساد بتوجيهات نائ���ب رئي�ص جمل�ص الوزراء، 
رئي�ص املجل�ص االأعلى لتطوي���ر التعليم والتدريب، 
�سم���و ال�سيخ حممد بن مب���ارك اآل خليف���ة؛ لالرتقاء 
مبج���االت التدري���ب بو�سف���ه اأه���م ركائ���ز التنمي���ة 

ال�ساملة يف البحرين.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: اأك���دت �س���وؤون 
اجلن�سي���ة واجل���وازات واالإقام���ة اأن هن���اك رقابة 
اأمنية وقانونية متكاملة عل���ى اإجراءات التدقيق 
عل���ى امل�سافرين الوافدين ع���ر املنافذ اجلوية 
والري���ة والبحرية؛ به���دف املحافظ���ة على اأمن 
اململكة واقت�سادها وذل���ك من خالل منع دخول 
االأ�سخا����ص غ���ر املرغ���وب به���م اإل���ى اململكة.
واأ�س���ارت �س���وؤون اجلن�سية واجل���وازات واالإقامة 
اإلى اأن هن���اك تعاونا م�ستمرا م���ع جميع اجلهات 
ذات االخت�سا����ص، يف اتخ���اذ االإج���راءات االأمنية 
والقانوني���ة بكل مناف���ذ اململك���ة وخ�سو�سا يف 
مطار البحري���ن الدويل، وذلك عند دخول العمالة 
الواف���دة اإل���ى البحري���ن، منوه���ة اأنه من���ذ العام  
2014 مت �سبط 690 عامال وافدا عند حماولتهم 
دخ���ول الب���الد ب�سبب وج���ود اأ�سبقي���ات واأحكام 

ق�سائية ومنع من العودة اإلى اململكة، وحتر�ص 
�س���وؤون اجلن�سية واجل���وازات واالإقام���ة اأال يكون 
هن���اك عمال واف���دون اأجان���ب يف اململكة عليهم 

اأ�سبقيات اأو �سجالت جنائية.
واأو�سح���ت اأن هن���اك �روط���ا و�سوابط على 
رعاي���ا بع�ص ال���دول الإ�س���دار تاأ�س���رات العمل 
اجلدي���دة، وه���ي تق���دمي �سه���ادة اأمني���ة بح�سن 
ال�سرة وال�سلوك، وتقدمي �سهادة طبية باحلالة 
ال�سحي���ة ملق���دم الطل���ب، كم���ا يج���ب اأن تكون 
وثيق���ة ال�سفر م�سدقا عل���ى بياناتها من �سفارة 
الدول���ة لدى اململكة، اإ�سافة اإلى تقدمي �سهادة 
خرة اإن كان العامل حرفيا، على اأن تكون وثيقة 
ال�سفر وجميع تلك امل�ستندات م�سدقا عليها من 
�سف���ارة الدولة لدى اململك���ة واجلهات الر�سمية 
بدولته، واأال يكون من اأ�سحاب ال�سوابق اجلنائية 

�أو مبع���د� بناء على حك���م ق�ضائي، كما �أن �ضباط 
اجلوازات يقومون بدورهم االأمني والقانوين عند 
دخ���ول اأي عام���ل، من خالل التدقي���ق على �سجل 
امل�سافر و�سالحية جواز �سفره والتحقق من عدم 
وج���ود اأي خمالفات، اإ�سافة اإلى التاأكد من اإنهاء 
اإج���راءات هيئة تنظيم �س���وق العمل ومن ثم اأخذ 
ب�سم���ات العامل وت�سويره، حيث يتم ت�سفر اأي 
�سخ�ص بن���اء على طلب �سفارة بل���ده بالتن�سيق 

والتعاون مع اجلهات ذات االخت�سا�ص.
واأك���دت اأن هن���اك اإج���راءات بالتع���اون م���ع 
املديري���ات االأمنية واملحافظ���ات وهيئة تنظيم 
�سوق العمل، ل�سبط املخالفني وترحيل من يثبت 
تورط���ه يف خمالف���ة اأنظمة وقوان���ني التاأ�سرات 
واالإقامة، حيث يتم حتوي���ل الق�سايا اإلى النيابة 

العامة التخاذ االإجراءات القانونية حيالها.

• وزير العمل ملتقيا عددا من املوؤ�س�سات التدريبية اخلا�سة	

ال�سيخ رئي�سا تنفيذيا لـ “البحرين للتدريب”

ت�سجيع ا�ستخدام الطاقة املتجددة

املنامة - بنا: على هام�ص اجتماعات 
للتدري���ب  البحري���ن  جمعي���ة  عمومي���ة 
وتنمية املوارد الب�ري���ة الذي عقد يوم 
28 يولي���و املا�س���ي، مت���ت املوافق���ة 
عل���ى تو�سيات جمل����ص االإدارة بتعيني 
حممد ال�سيخ رئي�سا تنفيذيا وم�ست�ساًرا 
ملجل����ص االإدارة، وتزكي���ة اأحمد حممود 

رئي�سا.
 واأعل���ن الرئي�ص الفخ���ري للجمعية 
اإبراهي���م الدو����ري اأن اختي���ار ال�سي���خ 

للمن�س���ب جاء تتويًج���ا لق�سة جناحه يف 
رئا�س���ة اجلمعية من���ذ 2012 وفوزه يف 
االنتخابات 3 دورات متتالية، قدم فيها 
العدي���د م���ن االإجن���ازات، الت���ي �سجلت 
با�س���م البحرين حملًي���ا واإقليمًيا، فكان 
لزاًما عل���ى اجلمعية اأن تق���در ال�سخ�ص 
الذي قدم الكث���ر مبنحه من�سًبا فخرًيا، 

وهو الرئي�ص التنفيذي.  
وبادر ال�سيخ باالإ�راف الكامل على 

بناء مقر اجلمعية يف 2014.

املنام���ة - هيئ���ة �س���وؤون الكهرباء 
وامل���اء: ا�ستقبل وزير �س���وؤون الكهرباء 
واملاء عبداحل�سني مرزا مبكتبه الباحثة 
رميا عبدالرحمن الباكر والتي تعمل على 
بحث املاج�ستر بعنوان: “دور ال�سحافة 
يف ترتي���ب اأولوي���ات النخب���ة البحرينية 

جتاه ق�سايا التنمية امل�ستدامة”.
الت���ي  باجله���ود  م���رزا  واأ�س���اد 
تبذلها الباحث���ة للح�سول عل���ى �سهادة 
املاج�ست���ر يف هذا املج���ال، متمنياً لها 
كل التوفي���ق وال�س���داد، وق���ال اإن مثل 
ه���ذه التخ�س�س���ات مطلوب���ة يف الوقت 

العاملي���ة  التوجه���ات  ظ���ل  يف  الراه���ن 
الطاقة املتجددة  ا�ستخدام���ات  لتفعيل 
كالطاقة ال�سم�سية وطاقة الرياح، موؤكداً 
اأن القيادة احلكيمة ت�سجع كل من يرغب 
يف زي���ادة حت�سيله العلمي ورفع كفاءته 
وقدرات���ه مبا يعود بالنف���ع والفائدة ملا 

فيه خر و�سالح هذا الوطن العزيز. 
بدورها تقدمت الباكر ببالغ �سكرها 
وت�سجيع���ه  لدعم���ه  للوزي���ر  وتقديره���ا 
ال���ذي  املتوا�س���ل  والتع���اون  الدائ���م 
يحظى به املتخ�س�سون يف جمال الطاقة 

امل�ستدامة.
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•انتخابات �شورة �شوئية لوعود انتخابية بيد املرت�شح 	
البلدي �شالح �رشيدة

بيوت كثرية بالرفاعني و�حلنينية �آيلة لل�سقوط
“الغربي” يعاين من �شكن العزاب... املرت�شح البلدي �رشيدة لـ “$”:

اخلام�شـــة  للدائـــرة  البلـــدي  املرت�شـــح  اأ�شـــار 
واحلنينيـــة  )الرفاعـــن  اجلنوبيـــة  باملحافظـــة 
والبوكواره( �شالح �رشيدة اإلى اأن الدائرة تفتقر اإلى 
كثري مـــن اخلدمات. وقال: “منطقـــة الرفاع الغربي 
اأ�شبحـــت ت�شتقطـــب العمالـــة الأجنبيـــة وتعاين من 
ظاهرة �شكن العزاب، وذلك ما اأدى اإلى عزم اأهاليها 
لالنتقـــال اإلى مناطق اأخرى”. ولفت اإلى اأنه �شيعمل 
علـــى وقف تاأجـــري امل�شاكن لالأجانب و�شـــط الأحياء 
ال�شكنية لالأ�ـــرش، و�شي�شل اإلى نتيجـــة مل�شكلة باعة 

جائلن وغري نظامين.
وقـــال:” الدائرة بحاجة اإلى تطويـــر اآلية م�رشوع 
تنميـــة املدن والقرى خلدمـــة ذوي الدخل املحدود، 
اإذ يوجد الكثري من البيوت الآيلة لل�سقوط يف الرفاع 

ال�رشقي والغربي واحلنينية.
وتابع: بع�ض املجمعـــات ال�شكنية بها �شبكات 
�رشف �شحي قدمية، وقد �شعينا قبل ذلك للتوا�شل 

ملعاجلة م�شاكل ال�شبكة ولكن ل جدوى من ذلك”.
وطالب باإيجـــاد حلول مل�شـــاكل البنية التحتية 

للمناطق، واحلد من البناء الع�شوائي.

كفاءات شابة
واأو�شـــح اأن برناجمـــه النتخابـــي �شيقـــوم على 
ال�شتعانة بالكفاءات ال�شبابية التي تعمل درا�شات 

واأبحاث �شمن مقرراتها باجلامعات واملعاهد.

ودعا اإلـــى اإعطـــاء املجال�ض البلديـــة مزيداً من 
ال�شالحيات كي تكون �رشيكاً يف التنمية القت�شادية 

روؤية البحرين 2030.
وقال �رشيدة باأنه �شيعمل على كثري من امللفات 
التـــي تالم�ض اهتمامات املواطنـــن وتقدمي كل ما 

ي�شب يف اجلانب اخلدمي يف خمتلف القطاعات مثل 
ال�شحة والتعليم والإ�شكان والبطالة.

واأ�شار اإلـــى اأنه قد در�ض املنطقـــة ب�شكل جيد 
ودر�ـــض احتياجاتها والأمـــور اخلدمية التي حتتاجها 
املنطقـــة، وهنـــاك الكثـــري من الأمـــور التـــي بداأها 

البلدي ال�شابق و�شيتابع ما اأجنزه خلدمة الدائرة.

عن الدائرة 
اخلام�شـــة  للدائـــرة  البلـــدي  الع�شـــو  وميثـــل 

باملحافظة اجلنوبية حالياً حممد البلو�شي.
وحتتـــوي علـــى جممعات مـــن املناطـــق الآتية: 
احلنينيـــة )903-901(، الرفـــاع ال�رشقـــي )905(، 
الرفـــاع الغربـــي )910( والبوكـــوارة )925-927( 
واأ�شيـــف لها 3 جممعات )910 من الثانية + -925
927 مـــن تا�شعة الو�شطـــى( ونقل منها 5 جممعات 

.)907-909-911-948-949(
وتبلـــغ الكتلـــة الت�شويتيـــة 8788 ناخباً ح�شب 

اإح�شاءات برملان 2014.

مروة خمي�س

�أمانتا �ملنامة و�لريا�س

�نطالق �ملحور �ل�سيا�سي بربنامج “دّرب”

796 بيتا يف �سرتة

�أتر�سح تر�سيخا ملبد�أ �حلد من د�ء “توريث �ملنا�سب”

موظفون �أجانب بجمعيات يظلمون �لفقر�ء �لبحرينيني

20 ع�شوا بلجنة من املجتمع املدين ملراقبة اأدائي اإذا فزت... مرت�شح بوري علوي لـ “$”:

جمعيات ت�شتلم اأموال “كا�ض” للتخفي عن اأعن املراقبة... مرت�شح الب�شيتن احل�شن:

اأعلـــن فتحـــي حممـــود علـــوي نيتـــه الرت�شـــح 
لالنتخابـــات النيابيـــة القادمة عن الدائـــرة ال�شابعة 
باملحافظـــة ال�شماليـــة. وعـــّرف علوي نف�شـــه ببيانه 

النتخابي باأنه “رجل اأعمال ونا�شط �شبابي”.
واأكـــد �رشورة اإف�شـــاح املجـــال والفر�شة لوجوه 
جديـــدة بهـــدف �شخ دماء حتمـــل خاليـــا متجددة يف 
�رشاين جمل�ض النواب القادم تر�شيخا ملبداأ احلد من 
داء التوريث ال�شيا�شـــي للمنا�شب وحلث الكفاءات 
علـــى التقدم لكي تتفتـــق بذرة الإبـــداع من �شمائر 
اأبناء وبنات الوطن املعطاء، وت�شاهم يف اإفراز جمل�ض 

قوي ميثل كل �رشائح املجتمع بعدالة واإن�شاف. 
وذكـــر اأن برناجمـــه النتخابـــي يتنـــاول ق�شايا 
�شيا�شيـــة واقت�شادية حملية مهمـــة وحلول مل�شاكل 
البطالة، واملطالبة بتوفري م�شاريع تنمية م�شتدامة، 
وت�شـــكل جلنة اأهلية يف الدائـــرة ملراقبة اأداء النائب 
بع�شوية 20 �شخ�شا من ال�شناديق اخلريية واملراكز 
ال�شبابية والنوادي واملوؤ�ش�شات الأهلية وممثلن عن 
العن�رش الن�شائي. وقال: اللجنـــة �شتكون رقيبة على 
اأداء النائـــب، ومتابعة حتـــركات املعامالت اخلدمية 
لأبنـــاء الدائرة عرب مكتبـــة اخلدمي، وت�شافر اجلهود 
بن النائب واللجنة الأهليـــة �شيكون ب�شكل م�شتمر 
ووفـــق الأولويات التي تهم اأبنـــاء الدائرة، خ�شو�شا 
يف امللفات ال�شرتاتيجية ويف مقدمتها حلحلة امللف 

الإ�شـــكاين وتوظيـــف العاطلـــن عن العمـــل، وخلق 
قنـــوات توا�شل دائمة وفاعلة مع الوزارات واجلهات 

احلكومية.

عن الدائرة
وميثـــل الدائـــرة ال�شابعة باملحافظـــة ال�شمالية 
مبجل�ض النـــواب حاليا ماجد املاجـــد. ومتثل الدائرة 
545-547-549-( القريـــة  الآتيـــة:  املجمعـــات 

551(، اجلنبيـــة )579-577-575-571(، وبوري 
والهملـــة   ،)752-754-756-758-760-762(
)1012( ودم�شتـــان )1022-1019(. وتبلغ الكتلة 

الت�شويتية بالدائرة قرابة 10245 ناخبا.

قـــال املر�شـــح عـــن الدائـــرة الأولـــى مبحافظة 
املحـــرق )الب�شيتن( عي�شى �شالح احل�شن اإن بع�ض 
اجلمعيـــات تخالـــف القانـــون، وينـــدى لهـــا اجلبن، 

و”جتعل احلليم حريان”.
واأ�شاف: من بـــن املخالفات الأموال “الكا�ض” 
التي ل تدخل يف احل�شاب البنكي، والتي ت�شلم باليد، 
وما ذلـــك اإل للتخفي عن اأعـــن املراقبة واملحا�شبة 

من الدولة.
واأ�شـــاف: يجـــوز عندهم التالعب علـــى الأجهزة 
احلكومية والهروب منها لكي ل يكون فيها حما�شبة 

ول تعلم احلكومة عنها كل هذه الأمور.
وتابـــع: ما هو الدافـــع لهم؟ اهلل اأعلـــم، والواقع 
قد تكون فتاوى من علـــى منهجهم وعلى م�شيتهم، 
واملهـــم مـــن �شيحا�شبهم، ومن يحقـــق يف الأمر؟ اهلل 
اأعلم. وت�شـــاءل: ملاذا ل يكون علـــى هذه اجلمعيات 
رقابـــة �شارمة من وزارة العمـــل والتنمية الجتماعية 
للنظـــر يف ال�شـــكاوى وتظلـــم الفقـــراء وامل�شاكـــن 

واملحتاجن.
غـــري  اجلمعيـــة  يف  املوظـــف  كان  اإذا  واأردف: 
بحرينـــي فالبحرينيـــن مظلومـــن، تذهـــب الأموال 

والعطايا ملن على �شاكلة هذا املوظف، وهذا الكالم 
والعـــرتاف من اأ�شحـــاب اجلمعيات ل مـــن عندي اأو 
كـــذب عليهم بـــل بع�شهم متذمر من هـــذا املوظف 

الأجنبي.

عن الدائرة
وميثـــل الدائرة الأولى مبحافظـــة املحرق حاليا 
النائـــب حممد بوفر�شـــن. ومتثل منطقـــة الب�شيتن 

وال�شاية.
 وتبلـــغ الكتلـــة الت�شويتية قرابـــة 8071 ناخبا 

ح�شب اح�شاءات انتخابات برملان 2014.

ا�شتقبــــل وفــــد الأمانــــة العامــــة 
مبجل�ــــض ال�شــــورى وفدا مــــن الأمانة 

العامــــة ملجل�ــــض ال�شــــورى باململكة 
العربية ال�شعودية ال�شقيقة، والذي 
يقــــوم بزيــــارة حاليــــا اإلــــى مملكــــة 

البحرين.

اأطلــــق معهــــد البحريــــن للتنمية 
ثــــاين حمــــاور املرحلــــة  ال�شيا�شيــــة 
التدريبــــي  الربنامــــج  مــــن  الأولــــى 
وهــــو  “درَّب”   2018 لنتخابــــات 
املحــــور ال�شيا�شــــي، والــــذي ياأتــــي 
اخلا�شــــة  الفعاليــــات  �شمــــن 
باملرت�شحن ومدراء حمالتهم وفرق 
عملهم خالل الفرتة 29 يوليو – 27 

�شبتمرب املقبل.
واأكــــد القائــــم باأعمــــال املديــــر 
التنفيــــذي باملعهــــد اأنــــور اأحمد اأن 
املحور الثــــاين �شيتنــــاول 5 دورات 
ت�شمل موا�شفات الربنامج النتخابي 
الناجح، بالإ�شافــــة اإلى كيفية اإدارة 
احلملــــة النتخابيــــة، واإدارة ميزانية 
احلملة النتخابية، ومهارات �شياغة 

واإلقاء اخلطــــاب ال�شيا�شي، وكيفية 
الرقابة على النتخابات، اإ�شافة اإلى 
دور اجلمعيات يف العملية النتخابية.

اأثنــــى النائــــب جميــــد الع�شفور 
على جهود وزارة الإ�شكان يف تنفيذ 
اأوامر ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�ض جمل�ض الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري �شلمان 
بن حمد اآل خليفــــة بتوزيع الوحدات 
الإ�شكانيــــة علــــى عمــــوم حمافظات 
البحريــــن مقــــدرا اجلهــــود الوا�شحة 
التــــي يقوم بها وزير الإ�شكان با�شم 
احلمر والتــــي ت�شاهم ب�شكل كبري يف 

ا�شتقرار وراحة املواطن.
واأو�شــــح اأن م�ــــرشوع جممع 609 
يف �رشق �شرتة خدم �رشيحة كبرية من 

الأ�ــــرش البحرينيــــة من منطقــــة �شرتة 
و�شواحيها حيث مت متابعة امل�رشوع 
مع الوزيــــر اأول باأول ومالحظة ت�رشيع 
وترية العمل وتذليل ال�شعاب التي 

تواجه هذا امل�رشوع.
وا�شار اإلــــى اأنه عقــــد اجتماعات 
عدة مــــع وزارة الإ�شــــكان ب�شاأن هذا 
 796 مــــن  الــــذي يتكــــون  امل�ــــرشوع 
وحدة �شكنية، مطالبا بت�رشيع ت�شليم 
املفاتيــــح للمواطنــــن اإ�شافــــة اإلى 
باقــــي  تلبيــــة  موا�شلــــة  يف  �شعيــــه 
يف  العاجــــل  القريــــب  يف  الطلبــــات 
مدينة �رشق �شرتة والتي من املوؤمل 
اأن حتتــــوي علــــى 4000 اآلف وحدة 

�شكنية.

• فتحي علوي	

• عي�شى احل�شن	

مقعد نائب الرفاعني واحلنينية باملجل�س البلدي

عدد اأ�صواتهالنائبجمل�س

4331حممد البلو�شي2014

؟؟2018

• �شالح �رشيدة	

حمرر �ل�سوؤون �ملحلية

حمرر �ل�سوؤون �ملحلية

•  اأنور اأحمد	

حمرر �ل�سوؤون �ملحلية

حمرر �ل�سوؤون �ملحلية

مقعد نائب بوري والقرية ودم�ستان مبجل�س النواب

عدد اأ�صواتهالنائببرملان

680عبا�ض ح�شن ابراهيم 2002

4613حممد جميل عبدالأمري2006

5132�شيد حممد جميد 2010

460�شلمان حمد ال�شيخالنتخابات التكميلية 2011

489ماجد املاجد2014

؟؟2018

مقعد نائب الب�سيتني مبجل�س النواب

عدد اأ�صواتهالنائببرملان

1165عي�شى املطوع2002

1700عادل املعاودة2006

تزكيةعادل املعاودة2010

3182علي بوفر�شن2014

؟؟2018



تغطية “اأذونات خزانة” بـ 70 
مليون دينار

البحريـــن  م�ـــرف  اأعلـــن  املركـــزي:   - املنامـــة 
 ISIN( 1717 املركـــزي عـــن تغطيـــة الإ�صـــدار رقـــم
اأذونـــات اخلزانة الأ�صبوعية  BH0005523475( من 
التي ي�صدرها نيابة عن احلكومة. وتبلغ قيمة الإ�صدار 
70 مليـــون دينار لفرتة ا�صتحقـــاق 91 يوماً تبداأ فـي 
15 اأغ�صط�ـــس 2018 وتنتهـــي يف 14 نوفمرب 2018، 
كما بلغ معدل �صعـــر الفائدة على هذه الأذونات 4.02 
% مقارنـــة ب�صعر 3.99 % للإ�صدار ال�صابق بتاريخ  8 
اأغ�صط�س 2018. وبلغ معدل �صعر اخل�صم 98.993 %، 
ومت قبول اأقل �صعر للم�صاركة بواقع 98.975 % علماً 

باأنه قد متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 101 %.

اإلغاء ترخي�س “بي اإف اإك�س للمقا�صة والإيداع”

األغى م�ـــرف البحرين املركـــزي ترخي�س موؤ�ص�صات وغـــرف الت�صوية والَتقا�ـــس والإيداع واحلفظ 
املركزي املرخ�س بها لـ )بي اإف اإك�س للمقا�صة والإيداع �س.م.ب.م( املمنوح بتاريخ 5 اأكتوبر 2010.

واأ�صـــدر حمافظ  م�رف البحرين املركزي، ر�صيد املعراج، قرار رقم )42( ل�صنة 2018 ب�صاأن اإلغاء 
الرتخي�س املمنوح ل�ركة )بي اإف اإك�س(، بعد الطلع على قانون م�رف البحرين املركزي واملوؤ�ص�صات 
املاليـــة، ال�صادر بالقانون رقم )64( ل�صنة 2006 وتعديلتـــه. يذكر اأن �ركة )بي اإف اإك�س( هي كانت 
تابعة ل�ركة “�صوق البحرين املايل” وهي اأول بور�صة متعددة الأ�صول يف منطقة ال�رق الأو�صط و�صمال 
اإفريقيـــا )مينا(، وكانت توفر اأن�صطة املقا�صة والإيـــداع والت�صوية واإدارة املخاطر كافة من خلل �ركة 
بـــي اإف اإك�س للمقا�صة والت�صوية والإيـــداع، وتعمل حتت املظلة التنظيمية مل�ـــرف البحرين املركزي 
ومبوجـــب ترخي�س �صـــادر عنه، وهي �ركة فرعية تابعـــة بالكامل اإلى “�صـــوق البحرين املايل”، وتعمل 

بو�صفها الطرف املقابل املركزي يف جميع املعاملت التي تتم يف البور�صة من خلل عملية الإحلل.

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111455(              ق�صم الإعلنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد

“�شيكو” تطرح ورقة ��شت�شارية الكتتاب “�إي بي �إم ترمينالز”

“زين �لبحرين” �أ�رسع �شبكة يف �ململكة

“�لربكة” ت�شتعر�ض جتربتها يف �ال�شتد�مة مبوؤمتر دويل بنيويورك

1.33 مليون دينار �أرباح “�لوطنية �لقاب�شة” �لربعية

وقعت مذكرة مع الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة

ارتفاع �سايف الأق�ساط املكت�سبة 4 % يف الن�صف الأول

املنامـــة - الربكـــة: �صاركـــت جمموعـــة الربكة 
امل�رفية بوفـــد برئا�صة الرئي�ـــس التنفيذي عدنان 
يو�صف يف منتدى اأعمـــال التنمية امل�صتدامة، والذي 
عقـــد على هام�ـــس منتدى عـــايل امل�صتـــوى لأهداف 

التنمية امل�صتدامة يف نيويورك اأخريا. 
وخـــلل امل�صاركـــة يف اأعمـــال املنتـــدى، وقـــع 
الرئي�ـــس التنفيذي ملجموعـــة الربكة امل�رفية على 
مذكـــرة تفاهم مع الربنامج الإمنائـــي للأمم املتحدة 
تهـــدف اإلـــى و�صـــع اإطـــار لت�صهيـــل التعـــاون بني 
الطرفـــني يف جمالت قيـــام الربنامج بدعـــم الربكة 
يف تطويـــر معايـــري ال�صتدامة اخلا�صـــة بالتمويلت 
التي تقدمها، كذلك امل�صاريـــع التي تطلقها وعقد 
الندوات واأن�صطة التوعيـــة اخلا�صة باأهداف التنمية 
امل�صتدامـــة اإلى جانـــب ا�صتعـــداد الربنامج لتقدمي 
نف�س اخلدمات مع كافة وحـــدات املجموعة املنت�رة 

يف 16 بلدا عرب مكاتبه يف هذه البلدان.
و�صارك يو�صف يف املنتدى، حيث ا�صتعر�س يف 
ورقتـــه جتربة جمموعة الربكة يف جمـــال ربط برنامج 
الربكة لل�صتدامة وامل�صوؤوليـــة الجتماعية باأهداف 
التنميـــة امل�صتدامة للأمم املتحـــدة والإجنازات التي 

حققتهـــا املجموعـــة يف هـــذا املجال، حيـــث تعهدت 
املجموعـــة  بالتربع  والتمويل  باأكرث مـــن  600  مليون  
دولر لأهـــداف التنميـــة  امل�صتدامة للأعـــوام 2016 
– 2020. وقـــال يو�صف “جـــاءت م�صاركة الربكة يف 
املنتدى مكملة للم�صاركـــة الناجحة واملتميزة لوفد 
البحريـــن الذي عر�س ما حققته اململكة من اإجنازات 

يف هـــذا املجـــال. لذلك فاإن عر�س جتربـــة املجموعة 
والنجاحـــات التي حققتها يف ربـــط اأهدافها باأهداف 
التنميـــة امل�صتدامـــة يف املنتدى املرمـــوق يعد فخر 
لنا جميعـــا”. و�صكر الربنامج الإمنائي للأمم املتحدة 
وامل�صوؤولـــني يف مكتبه بالبحريـــن للدعم الذي قدم 

للربكة يف هذا املجال.

املنامـــة - الوطنيـــة القاب�صـــة: اأعلنـــت �ركـــة 
البحريـــن الوطنيـــة القاب�صـــة عـــن حتقيقهـــا اأرباحا 
�صافيـــة خلل الن�صف الأول مـــن العام اجلاري بلغت 
2.02 مليـــون دينار، مقارنًة بــــ 2.91 مليون للفرتة 

ذاتها من العام املا�صي، باإنخفا�س قدره 31 %. 
وبلغ �صايف الربـــح العائد اإلـــى م�صاهمي ال�ركة 
خـــلل الن�صـــف الأول 1.88 مليون دينـــار، مقارنة بـ 
2.82 مليـــون دينار للن�صف الأول من العام ال�صابق، 
وذلـــك باإنخفا�ـــس قـــدره 33 %. واأمـــا علـــى �صعيد 
�س���ايف الأق�س���اط املكت�سب���ة، فقد بل���غ 8.03 مليون 
دينار قيا�صا بـ 7.75 مليون دينار للفرتة نف�صها من 
2017، باإرتفـــاع قدره 4 %. بينما �صجلت املجموعة 
خ�صارة من اأعمال الكتتاب خلل الن�صف الأول بلغت 
72 األف دينار، مقارنة بربٍح قدره 845 األفا للن�صف 
الأول مـــن العـــام ال�صابـــق. وبلغـــت ربحيـــة ال�صهـــم 
للن�صـــف الأول ما قدره 17.1 فل�ـــس مقارنًة بـ 26.3 

فل�س يف الن�صف الأول للعام ال�صابق.
وبلـــغ اإجمايل حقوق امل�صاهمـــني )بعد ا�صتبعاد 
حقـــوق الأقليـــة( يف نهايـــة الن�صف الأول مـــن العام 
اجلاري 47.66 مليون دينار، مقارنة بـ 47.84 مليون 
يف نهايـــة العام ال�صابق.  اأما جمموع املوجودات، فقد 
بلغـــت 94.05 مليون دينار، مقارنًة بـ 86.31 مليون 

دينـــار يف نهاية العام ال�صابق، وذلك بارتفاع قدره 9 
% ويعود �صبب الرتفاع اإلى الزيادة يف ح�صة معيدي 
التاأمني من الحتياطات التاأمينية الفنية والزيادة يف 

ال�صتثمارات املالية.
ويعـــود �صبب انخفا�س �صـــايف الأرباح الن�صفية 
اإلـــى الزيـــادة يف �صـــايف املطالبـــات املتكبـــدة، ويف 
تاأمني املركبـــات على وجه اخل�صو�س نتيجة لرتفاع 
خم�ص�صـــات املطالبات امل�صجلـــة يف الربع الأول من 
العام 2018، الأمر الـــذي مت تعوي�صه جزئيا بارتفاع 
اإيراد العمـــولت يف قطـــاع التاأمـــني العام/ التجاري 

ف�صل عن حتقيـــق وفورات يف امل�روفـــات الإدارية 
انخف�ـــس  ال�صتثمـــارات  اإيـــراد  وكان  والعموميـــة. 
ب�صبـــب انخفا�س ح�صة املجموعة مـــن اأرباح ال�ركات 
الزميلة، لكن الأثر تعو�س جزئيا بانخفا�س احتياطي 

ا�صمحلل القيمة على ال�صتثمارات.
وحققت املجموعة �صـــايف ربح خلل الربع الثاين 
مـــن العـــام 2018 بلغ 1.33 مليون دينـــار، مقارنة بـ 
864 األفـــا يف الفرتة نف�صها من العام ال�صابق، وذلك 
بارتفـــاع قـــدره 54 %. اأمـــا �صايف الربـــح العائد اإلى 
م�صاهمي ال�ركـــة خلل الربع الثـــاين، فقد بلغ 1.24 
مليون دينـــار، مقارنة بـ 816 األفا للفرتة نف�صها من 

العام ال�صابق، وذلك بارتفاع قدره 52 %. 
اأما على �سعيد �س���ايف الأق�ساط املكت�سبة، فقد 
بلـــغ خـــلل الربع الثاين مـــن هذا العـــام 4.08 مليون 
دينـــار، مقارنة بـ 3.93 مليون دينـــار للفرتة نف�صها 
مـــن العـــام ال�صابق وذلـــك بارتفاع قـــدره 4 %. كما 
حققـــت املجموعة اأربـــاح اكتتاب خـــلل الربع الثاين 
بلغـــت  781 األف دينـــار، مقارنة بــــ 310 األف دينار 
للربع الثاين من العام ال�صابق، اأي بارتفاع قدره 152 
% وبلغـــت ربحية ال�صهم للربع الثاين ما قدره 11.4 
فل�س مقارنـــًة بـ 7.6 فل�س للفـــرتة نف�صها من العام 

ال�صابق.

طرحت �ركـــة �صيكو ورقة ا�صت�صارة 
عامـــة لن�رة الإ�صـــدار الأوليـــة املتعلقة 
بالكتتـــاب العـــام الأويل املقرتح ل�ركة 
اإي بـــي اإم تريمينالـــز البحريـــن، ال�ركة 
امل�صغلـــة ملينـــاء خليفة بـــن �صلمان، يف 
بور�صـــة البحرين، خلل الفرتة من 9 اإلى 

23 اأغ�صط�س اجلاري، وملدة 15 يوًما.
اأي  لديـــه  مـــن  “�صيكـــو”  ودعـــت 
تعليقات اأو �صكاوى ب�صاأن ن�رة الإ�صدار 
الأوليـــة لإر�صالها اإلى مديـــر الإ�صدار يف 
الفـــرتة املحددة، موؤكـــدة اأن التعليقات 
وال�صـــكاوى �صتكون لل�صتخـــدام ال�ري 
ملديـــر الإ�صـــدار وامل�صـــدر “�ركـــة اإي 
بـــي اإم تريمينالـــز البحريـــن” وم�ـــرف 
البحريـــن املركزي وبور�صـــة البحرين اأو 

م�صت�صاريهم.

الأوليـــة،  الإ�صـــدار  لن�ـــرة  ووفًقـــا 
فاإنـــه �صيتم طرح %20 مـــن راأ�س املال 
املدفـــوع لل�ركة للكتتـــاب، التي متثل 
18 مليـــون �صهـــم، و�صيتـــم اإدراجها يف 

البور�صة.
ويبلـــغ عـــدد اأ�صهم �ركـــة اإي بي اإم 
تريمينالـــز البحريـــن 90 مليـــون �صهم، 
حيث متتلك �ركة “اإي بي ام تريمينالز” 
الأم 72 مليـــون �صهـــم التي متثل 80% 
مـــن اإجمـــايل الأ�صهـــم، و%20 احل�صـــة 
اململوكة ملجموعة يو�صف بن اأحمد كانو 

التي متثل 18 مليون �صهم.
مديـــًرا  “�صيكـــو”  �ركـــة   وعينـــت 
للإ�صدار وال�صامن الرئي�س لعملية طرح 
الكتتـــاب العـــام الأول ل�ركة “اإي بي اإم 
تريمينالز البحرين”. ومن املتوقع اإطلق 
الكتتـــاب العـــام الأول يف اأواخـــر �صهـــر 

اأكتوبر من العام اجلاري.

املنامـــة - زيـــن: اأعلنـــت �ركة زين 
البحريـــن عن تقديرهـــا يف تقرير “هيئة 
تنظيـــم الت�صـــالت” لتحقيقهـــا اأعلـــى 
م�صتويـــات ال�رعة علـــى �صبكة الإنرتنت 
للربع الثاتي علـــى التوايل )الربع الأخري 
من العام 2017 والربـــع الأول من العام 
2018(، وذلـــك وفقـــاً لتقريـــر الهيئـــة 

جلودة خدمة الربودباند.
ووفقـــاً للتقرير ال�صادر عن الهيئة، 
حققـــت زين البحريـــن اأعلـــى م�صتويات 
ال�رعة يف تنزيـــل بروتوكول نقل الن�س 
الفائـــق خلدمـــات الربودبانـــد  املنزلية 
علـــى  اأي�صـــا  تفوقـــت  بينمـــا  الثابتـــة، 
نتائجهـــا ال�صابقـــة يف عدد مـــن موؤ�رات 
الأداء الرئي�ـــس جلـــودة خدمة الربودباند 

الثابتة.
يف  بالإنابـــة  التقنيـــة  مديـــر  وقـــال 
ال�ركة �صـــلح جلل “تعد هـــذه النتائج 
مبثابـــة �صهـــادة متجـــددة علـــى ريـــادة 
زيـــن البحرين يف قطاع الت�صـــالت. اإننا 
فخورون بتقديرنا من جديد كاأ�رع مزود 
خلدمات الإنرتنـــت يف اململكة، و�صنبقى 
ملتزمـــني مـــع منونـــا امل�صتمـــر بتزويد 

عملئنا باأف�صل خدمات الإنرتنت”.
بتو�صيـــع  البحريـــن  زيـــن  وقامـــت 
قدراتهـــا ال�صبكيـــة من خـــلل ا�صتخدام 
اأحـــدث التقنيـــات احلديثـــة، الأمر الذي 
�صاهـــم لل�ركة بتعزيـــز مكانتها الرائدة 
يف جمـــال البتـــكار التكنولوجـــي خلدمة 

الربودباند.

• عدنان يو�صف )ي�صار( يوقع مذكرة التفاهم نيابة عن جمموعة الربكة 	

• �صمري الوزان	

“�لبحرين �الإ�شالمي” يربح 3.5 مليون دينار يف 6 �أ�شهر
بزيادة 6 % عن العام املا�صي

املنامـــة -الإ�صلمي: حقق بنـــك البحرين 
الإ�صلمي اأرباحا �صافيـــة خلل الن�صف الأول 
مـــن العام اجلـــاري بلغت 3.5 مليـــون دينار، 
مقارنة بـ 3.3 مليون دينار يف الفرتة املقابلة 

من العام املا�صي، اأي بزيادة قدرها 6 %.
وبلغ اإجمايل الدخـــل املتحقق يف الن�صف 
الأول مـــن العـــام اجلـــاري 20.5 مليون دينار 
مقارنًة بنحـــو 20.6 مليون للفرتة نف�صها من 

العام املا�صي، مرتاجعة 0.5 %. 
وانخف�س اإجمـــايل امل�روفات اإلى 12.3 
مليـــون دينـــار اأي بن�صبة 3.1 % عـــن اإجمايل 
امل�روفات لذات الفـــرتة من العام املا�صي 
والبالغة 12.7 مليون دينار. كما ارتفع العائد 
لل�صهـــم اإلـــى 3.34 فل�ـــس قيا�صا مـــع 3.12 
فل�ـــس للفرتة نف�صها من العـــام املا�صي، اأي 
بزيادة قدرهـــا 7 %. وزاد �صايف خم�ص�صات 
انخفا�س القيمة لفرتة ال�صتة اأ�صهر نحو 4.7 
مليـــون دينار من 4.6 مليـــون دينار امل�صجلة 

بالفرتة ذاتها من العام املا�صي. 
و�صجـــل البنـــك يف الربع الثـــاين من العام 
اجلاري اأرباحاً �صافية بلغت 1.4 مليون دينار 

مقارنة بـ 2.7 مليون دينار للفرتة نف�صها من 
العـــام املا�صـــي، اأي بانخفا�ـــس قدره 48 % 
بينمـــا بلغ اإجمايل الدخـــل 10.3 مليون دينار 
مقارنة بـ 10.9 مليـــون دينار للفرتة نف�صها 
مـــن العام املا�صـــي، اأي بانخفا�س قدره 5.5 

.%
كما بلـــغ اإجمايل امل�روفـــات خلل فرتة 
الأ�صهـــر الثلثة املنتهية يف 30 يونيو 2018 
نحـــو 6.3 مليون دينار مقارنـــة بـ 6.4 مليون 
دينار للفرتة نف�صها من العام املا�صي. بينما 
بلغ �صايف املخ�ص�صات لفرتة الأ�صهر الثلثة 
املنتهيـــة يف 30 يونيو املا�صـــي 2.6 مليون 
دينـــار مقارنـــة بــــ 1.8 مليون دينـــار للفرتة 

نف�صها من العام 2017.
واأعرب رئي�س جمل�س الإدارة ع�صام فخرو 
عـــن تفاوؤلـــه بالنتائـــج الإيجابيـــة التي تربز 
التقـــدم امللمو�س الذي يحققه البنك، والذي 
يعك�س فعالية اإ�صرتاتيجيته املعتمدة وخطة 

العمل املتبعة خلل الفرتة.
واأكد اأن البنك م�صتمـــر يف اتباع �صيا�صته 
اجلديـــدة التـــي تركز علـــى قطـــاع ال�ركات 

الكـــربى واملتو�صطـــة وال�صغـــرى والفر�س 
البنـــك  اأن  مو�صحـــا  ال�صـــوق،  يف  املوجـــودة 
ي�صع يف العتبـــار املناف�صة القوية يف ال�صوق 
املحليـــة والأو�صاع القت�صاديـــة وال�صيا�صية 

الراهنة.
من جانبه، قـــال الرئي�س التنفيذي ح�صان 
جـــرار “اإن نتائج الربع الثـــاين اجليدة تعك�س 

التح�صـــن امل�صتمر مبختلف قطاعـــات العمل، 
حيـــث حققنا اأربـــاح �صافية بزيـــادة قدرها 6 
% عن الفرتة نف�صها من العام املا�صي، كما 
اأن البنك يعتمـــد على الإيرادات والر�صوم من 
التمويـــلت والأن�صطة الرئي�صـــة، والتي متثل 
معظم اإجمـــايل الدخل، ويتمتـــع البنك مبعدل 
موجـــودات �صائلة بلغت 12.4 %، اإ�صافة اإلى 

اجلهود امل�صتمرة يف تو�صعة قاعدة البنك من 
الزبائن نتيجة للخدمات املميزة التي يقدمها 

البنك جلميع زبائنه”.
واأ�صـــاف “�صهدت التمويـــلت الإ�صلمية 
زيـــادة ن�صبتهـــا 1.4 %، كمـــا زادت ح�صابات 
جتوري الإ�صلمـــي وح�صابات الدخـــار الأخرى 
بن�صبـــة 1.8 % مقارنة مبـــا كانت عليه يف 31 
دي�صمرب 2017، كما زادت احل�صابات اجلارية 
بن�صبـــة 14 %، والإيداعـــات والتمويـــلت من 
املوؤ�ص�صـــات املالية بن�صبـــة 16.8 % مقارنة 
مبا كانت عليه يف 31 دي�صمرب 2017. و�صهد 
البنـــك كذلك خلل هـــذا الربع عـــدة اإجنازات 
مـــن اأبرزها: جنـــاح امللتقى الثـــاين للتعريف 
باملعامـــلت الإ�صلمية، تخريج الدفعة الأولى 
من املوظفني املتدربني الذين اأنهوا جمموعة 
من الربامج التدريبية يف خمتلف التخ�ص�صات 
ذات العلقـــة بال�صريفـــة و�صقـــل املهارات 
الإدارية والقياديـــة، وتد�صني خمترب للإبداع 
يف جمـــال التكنولوجيا املاليـــة، واإعادة اإطلق 
ح�صـــاب الرثيـــا للخدمات امل�رفيـــة اخلا�صة 

واملميزة مبميزات جديدة وح�رية”.

• •ح�صان جرار	 ع�صام فخرو	

�ملحرر �القت�شادي

زينب �لعكري
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10.8 مليون دولر اأرباح “الإثمار القاب�صة” الن�صفية

72.5 مليون دولر اأرباح “جي اإف اإت�ش” بالن�صف الأول

�لبنك يحقق �إير�د�ت �صافية ت�صل �إلى 3.61 مليون دينار

مرتفعة 16.7 %... �صعود �الإير�د�ت �إلى 124.2 مليون دوالر

�ملنام���ة - �الإثم���ار: �أعلن���ت �رشك���ة �الإثم���ار 
�لقاب�ص���ة، و�رشكته���ا �لتابع���ة و�ململوك���ة له���ا 
بالكام���ل، بن���ك �الإثم���ار، ع���ن نتائجهم���ا �ملالية 

للن�صف �الأول من �لعام �جلاري.
و�أ�ص���ار بيان ر�صم���ي �صادر ع���ن �ل�رشكة �إلى 
�أن �أرباحه���ا �ل�صافي���ة بلغ���ت يف �لن�ص���ف �الأول 
م���ن �لعام �جل���اري 10.82 ملي���ون دوالر، مقارنًة 
بخ�ص���ارة و�صلت �إلى 1.59 ملي���ون دوالر للفرتة 

نف�صها من �لعام 2017. 
وبل���غ �ص���ايف �لرب���ح �خلا����ص بامل�صاهم���ن 
لل�صه���ور �ل�صت���ة �الأولى من �لع���ام �جلاري 4.85 
ملي���ون دوالر، قيا�صا بخ�صارة بلغت 9.25 مليون 
للفرتة ذ�تها من �لعام �ملا�صي. �أما عائد �ل�صهم 
لفرتة �ل�صت���ة �أ�صهر، فقد �رتفع �إلى 0.17 �صنت 
مقاب���ل �صال���ب 0.32 �صن���ت للف���رتة نف�صها من 

�لعام 2017. 
وحقق���ت �ل�رشك���ة بالرب���ع �لث���اين م���ن �لعام 
�جلاري �صايف ربح بلغ 6.01 مليون دوالر مقارنًة 
بخ�ص���ارة  7.38 ملي���ون دوالر للف���رتة �ملقابل���ة 
م���ن �لع���ام 2017. وكان �ص���ايف �لرب���ح �خلا�ص 
بامل�صاهم���ن بالرب���ع �لثاين م���ن  2018، قد بلغ 
3.2 ملي���ون دوالر، مقارنة بخ�ص���ارة بلغت 9.82 
مليون يف �لربع �لثاين من 2017. �أما عائد �ل�صهم 
لفرتة �لثالثة �أ�صهر، فقد �رتفع �إلى 0.11 �صنت 
مقاب���ل �صال���ب 0.34 �صن���ت للف���رتة نف�صها من 

�لعام 2017.  

وق���ال رئي�ص جمل����ص �إد�رة �ل�رشك���ة و�لبنك، 
�صاح���ب �ل�صم���و �مللك���ي �الأمري عم���رو �لفي�صل 
“تظه���ر �لنتائج �ملالية حت���والً يف �أد�ئنا �ملايل. 
فقد �رتفع �إجمايل �الإي���ر�د�ت بالن�صف �الأول من 
2018 �إلى 225.43 مليون دوالر، �أي زيادة بن�صبة 
8.3 % مقاب���ل 208.07 ملي���ون دوالر �مل�صجلة 
بالفرتة �ملقابلة من �لعام 2017. ويعود ذلك يف 
�الأ�صا�ص �إلى �رتفاع �الأرباح بال�رشكات �لتابعة”.  

�لدخ���ل  �رتف���ع  لذل���ك،  “نتيج���ة  و�أ�ص���اف 
�لت�صغيلي بن�صب���ة 16.9 % لي�صل �إلى 148.68 
ملي���ون دوالر مقابل 127.21 ملي���ون يف �لفرتة 

نف�صها من �لعام �ملا�صي”. 
م���ن جانبه، ق���ال �لرئي�ص �لتنفي���ذي لل�رشكة 
و�لبن���ك �أحم���د عبد�لرحي���م �إن �لنتائ���ج �ملالي���ة 
�مل�رشفي���ة  �الأعم���ال  ق���وة  تعك����ص  �لن�صفي���ة 

�الأ�صا�صية للمجموعة.  
و�أ�ص���اف “بلغ �إجم���ايل �أ�صول �رشك���ة �الإثمار 
�لقاب�صة يف نهاية �لن�صف �الأول من �لعام �جلاري 
8.62 ملي���ار دوالر مقابل 8.61 مليار دوالر كما 
يف 31 دي�صمرب 2017. �أما �إجمايل حقوق �مللكية، 
فق���د �نخف����ص بن�صب���ة 47.9 يف �ملائ���ة لي�ص���ل 
�إل���ى 185.19 ملي���ون دوالر كم���ا يف 30 يوني���و 
355.33 ملي���ون دوالر ، وذل���ك  2018 مقاب���ل 
نتيجة تطبيق معي���ار �ملحا�صبة �ملالية و�خل�صائر 
�لنا�صئ���ة ع���ن �النخفا����ص بقيم���ة �ملوج���ود�ت 
و�خل�صائ���ر �الئتمانية و�اللتز�م���ات ذ�ت �ملخاطر 

�لعالية �ل�ص���ادر عن هيئة �ملحا�صب���ة و�ملر�جعة 
للموؤ�ص�صات �ملالية �الإ�صالمية”.

�الإثم���ار  بن���ك  “نتائ���ج  عبد�لرحي���م  وتاب���ع 
ت�صمن���ت حتقي���ق �صايف رب���ح بل���غ 3.61 مليون 
دين���ار للن�ص���ف �الأول م���ن 2018، �أي �نخف����ص 
بن�صب���ة 17.6 % مقارن���ًة ب�صايف رب���ح بلغ 4.38 
ملي���ون دين���ار للفرتة ذ�ته���ا من �لع���ام 2017. 
وكان �ص���ايف ربح م�صاهمي �لبن���ك لنف�ص �لفرتة 
من �لعام �جلاري بلغ 1.37 مليون دينار، مرت�جعا 
11 % مقارنًة ب�صايف ربح بلغ 1.54 مليون دينار 

�مل�ُصجلة بالفرتة ذ�تها من 2017”.
للبن���ك  �الأول  �لن�ص���ف  نتائ���ج  “�أن  وب���ن 

ت�صمنت �صايف ربح بلغ 1.58 مليون دينار لفرتة 
�لربع �لثاين م���ن 2018، �أي زي���ادة بن�صبة 22.0 
% مقارن���ة ب�ص���ايف ربح بل���غ 1.30 مليون دينار 
�صجل���ت بالفرتة نف�صها م���ن 2017. وكان �صايف 
�لربح �خلا�ص بامل�صاهم���ن بالربع �لثاين 2018 
بلغ 0.54 ملي���ون دينار، �أي زي���ادة بن�صبة 35.2 
% مقاب���ل 0.40 ملي���ون، �أرب���اح �صجلت بالفرتة 

نف�صها من 2017. 
وعلى �لرغم من ��صتمر�ر منو �لدخل �الأ�صا�ص 
يف ه���ذه �لفرتة، و�لذي يت�ص���ح يف �لزيادة بن�صبة 
م���ن حمفظ���ة  % بالدخ���ل  و2.5  �ملئ���ة  6.3 يف 
�ملر�بح���ة و�لتمويالت �الأخرى وح�ص���ة �لدخل من 

حمفظ���ة �حل�صابات �ملطلقة على �لت���و�يل، �إال �أن 
�لدخ���ل �لت�صغيلي �نخف����ص بن�صبة 7.8 % نتيجة 
حتقي���ق مكا�صب نتج���ت عن بيع �ل�رشك���ة �لتابعة 
للبنك يف باك�صتان، بنك في�صل �ملحدود، الأ�صول 

��صتثمارية يف �لعام 2017”.
�مليز�ني���ة  “ظل���ت  عبد�لرحي���م  و�أو�ص���ح 
�لعمومية للبنك م�صتقرة مع �إجمايل �أ�صول بلغت 
3.25 مليار دينار كما يف 30 يونيو 2018 مقابل 
3.24 ملي���ار دين���ار كم���ا يف 31 دي�صمرب 2017. 
و��صتمر �لدخل �الأ�صا�ص يف �لنمو مع زيادة �إجمايل 
حمفظ���ة �لتموي���الت بن�صب���ة 3.8 يف �ملئة لت�صل 
�إل���ى 2.16 مليار دينار كم���ا يف 30 يونيو 2018 
مقاب���ل 2.08 ملي���ار دين���ار كم���ا يف 31 دي�صمرب 
2017 وبن�صب���ة 5.0 % مقابل 2.06 مليار دينار 
كم���ا يف 30 يونيو 2017. ويف �لوقت ذ�ته، وعلى 
�لرغ���م من ظروف �ل�ص���وق، فاإن حق���وق �أ�صحاب 
�حل�صاب���ات �ال�صتثمارية �ملطلقة قد بلغت 1.03 
مليار دينار كما يف 30 يونيو 2018 مقابل 1.06 
ملي���ار دينار كما يف 31 دي�صم���رب 2017 ومقابل 

1.05 مليار دينار كما يف 30 يونيو 2017”.
و�أ�صار �إلى �أن �إجمايل حقوق �مللكية �نخف�ص 
بن�صب���ة 37.2 % لي�صل �إلى 97.05 مليون دينار 
كم���ا يف 30 يونيو 2018 مقابل 154.60 مليون، 
كم���ا يف 31 دي�صمرب 2017، وذل���ك نتيجة لالآثار 
�ملرتتب���ة على تطبي���ق معيار �ملحا�صب���ة �ملالية 

رقم 30 عن فرتة �صابقة”.

�لبحري���ن - ج���ي �إف �إت����ص: �أعلنت جمموعة 
ج���ي �إف �إت����ص �ملالية ع���ن حتقيق رب���ح �صاٍف 
للم�صاهم���ن بالن�صف �الأول م���ن �لعام �جلاري 
بل���غ 72.5 ملي���ون دوالر، بزي���ادة 16.7 % عن 
�لف���رتة ذ�تها من �لعام �ملا�ص���ي، و�لتي بلغت 

62.1 مليون دوالر. 
كم���ا �صجلت �ملجموعة ربح���ا �صافيا موحد� 
بقيم���ة 73.4 مليون دوالر خ���الل �الأ�صهر �ل�صتة 
�الأولى م���ن �لعام 2018، بزي���ادة 12.1 % عن 
�ص���ايف �لربح للفرتة نف�صها م���ن �لعام �ل�صابق، 

و�لذي بلغت 65.5 مليون. 
و�رتف���ع �ص���ايف �لرب���ح �ل���ذي ي���وؤول �إل���ى 
�مل�صاهمن خ���الل �لربع �لثاين من �لعام 2018 
بن�صب���ة 19.2 %، �إذ بلغ���ت قيمت���ه 36 ملي���ون 
دوالر، مقارنة ب� 30.2 مليون دوالر خالل �لفرتة 

نف�صها من �لعام 2017. 
وبلغ �صايف �لربح �ملوحد خالل �لربع �لثاين 
من 2018 ما مقد�ره 36.5 مليون دوالر، مقارنة 
بنح���و 32 ملي���ون دوالر خالل �لف���رتة ذ�تها من 

�لعام �ل�صابق، وبزيادة بن�صبة 14.1 %. 
وبلغ���ت قيم���ة �الإي���ر�د�ت لل�صه���م خ���الل 
 30 يف  �ملنته���ي  �لع���ام،  م���ن  �الأول  �لن�ص���ف 

يوني���و 2018، ما مق���د�ره 2.02 �صنت، مقارنة 
مبا مق���د�ره 2.51 �صنت يف �لف���رتة نف�صها من 
2017. كم���ا بلغت قيم���ة �لرب���ح لل�صهم خالل 
�لربع �لثاين من �لع���ام 2018، ما مقد�ره 1.00 
�صن���ت، مقارنة مب���ا مق���د�ره 1.22 �صنت خالل 

�لفرتة نف�صها من �لعام 2017.
و�رتف���ع خ���الل �لن�ص���ف �الأول م���ن �لع���ام 
 12.5 �إير�د�ت �ملجموعة بن�صبة  2018، �إجمايل 
% لي�صل �إلى 124.2 مليون دوالر، مقارنة مبا 
مقد�ره 110.4 مليون دوالر خالل �لن�صف �الأول 
من �لع���ام 2017، ويع���زى هذ� ب�ص���كل �أ�صا�ص 
�إل���ى �الإي���ر�د�ت �ملحققة من �أن�صط���ة �ل�صريفة 

�ال�صتثمارية للمجموعة. 
وبلغ���ت قيم���ة �الإي���ر�د�ت �ملوح���دة للربع 
�لثاين من �لعام �جلاري نحو 63.7 مليون دوالر، 
مقارنة ب����  60.8 ملي���ون خالل �لف���رتة نف�صها 
من �لع���ام 2017. كما مت خ���الل �لفرتة ت�صوية 

مطالبات قانونية ل�صالح �لبنك. 
م���ن جان���ب �آخ���ر، بلغت قيم���ة �لرب���ح قبل 
�حت�صاب خم�ص�ص �نخفا����ص �لقيمة للمجموعة 
خ���الل �لن�ص���ف �الأول م���ن �لع���ام 79.1 مليون 
دوالر، مقارن���ة ب� 59 مليونا للفرتة �ملقابلة من 

2017، بزيادة بن�صبة 34.1 %. 
و�رتفعت قيم���ة �لرب���ح �لت�صغيلي �ملوحد 
للمجموعة خ���الل �لربع �لثاين م���ن �لعام 2018 
ملي���ون   40.5 �إل���ى  لي�ص���ل   %  23.5 بن�صب���ة 
دوالر، مقارن���ة بنحو 32.8 ملي���ون خالل �لفرتة 
نف�صها م���ن �لعام 2017. كم���ا �نخف�ص �إجمايل 
�مل�رشوف���ات �لت�صغيلي���ة خ���الل �ل�صت���ة �أ�صه���ر 
�الأول���ى من �لعام 2018 �إلى 45.1 مليون دوالر 

مقارنة مب���ا مق���د�ره 51.4 ملي���ون دوالر خالل 
�لفرتة نف�صها من �لعام �ل�صابق، �إذ �صجل �لربع 
�لثاين م���ن �لعام 2018 ما مقد�ره 23.2 مليون 
دوالر مقابل 28 مليون دوالر يف �لربع �لثاين من 

�لعام 2017.
وبلغ���ت قيم���ة �حلق���وق �لت���ي ت���وؤول �إلى 
دوالر  ملي���ار   1.11 مق���د�ره  م���ا  �مل�صاهم���ن 
خ���الل �لن�ص���ف �الأول من �لع���ام 2018، مقارنة 

مبا مق���د�ره 1.14 ملي���ار خالل �لف���رتة نف�صها 
م���ن �لع���ام �ل�صابق. كم���ا �رتفع �إجم���ايل �أ�صول 
�ملجموع���ة بن�صب���ة %10.3، �إذ بلغ���ت قيمت���ه 
4.3 مليار دوالر خ���الل �لن�صف �الأول من �لعام 
2018، مقارن���ة مب���ا مق���د�ره 3.9 ملي���ار خالل 

�لفرتة نف�صها من 2017.
جا�ص���م  �الإد�رة  جمل����ص  رئي����ص  وق���ال 
�ل�صديق���ي “يعك����ص �لنم���و يف �لربحي���ة ق���وة 
وجناح �الإ�صرت�تيجية �لت���ي تنتهجها �ملجموعة، 
)...( لق���د متكن���ت �ملجموعة م���ن حتقيق هذه 
النتائج بف�شل امل�شاهمات املتزايدة من ن�شاط 
�ل�صريفة �ال�صتثمارية، و�لذي ماز�ل قادر� على 

�قتنا�ص �لفر�ص �ملتاحة يف �ل�صوق”.  
من جانبه، قال �لرئي�ص �لتنفيذي ه�صام �لري�ص 
“م���ازال ن�ش���اط ال�شريف���ة اال�شتثمارية يحقق 
نتائج متميزة وربحي���ة عالية، ويت�صح ذلك من 
�لتح�ص���ن �لكبري �لذي طر�أ عل���ى �لدخل �ملحقق 
للمجموعة خالل �لف���رتة، و�لذي يرجع باالأ�صا�ص 
�إلى ع���دد م���ن �ملعام���الت �الإ�صرت�تيجية، ومن 
بينها ��صتثمارنا �لهام يف �رشكة “ذي �إنرتتيرن” 
يف  �لفاخ���ر  �لعق���اري  و�الأ�ص���ل  باالإم���ار�ت، 

�صيكاغو”.

• •�الأمري عمرو �لفي�صل	 �أحمد عبد�لرحيم	

• •جا�صم �ل�صديقي 	 ه�صام �لري�ص 	

“الغرفة” تبحث مع الأمم املتحدة تعزيز اقت�صاد املعرفة
نوفمرب املقبل البحرين ت�صت�صيف “العاملي للم�صارف الإ�صالمية” 

مب�صاركة 1200 �صخ�صية 

�ملنام����ة - MEGA: �أعلنت �رشكة �ل�رشق 
 )MEGA( الأو�صط لال�صت�ص����ار�ت �لعاملية�
عن �إطالق �ل����دورة 25 م����ن �ملوؤمتر �لعاملي 
و�لت����ي   ،)WIBC( �الإ�صالمي����ة  للم�ص����ارف 
ت�صت�صيف����ه �لبحرين يف �لفرتة من 26 وحتى 

28 نوفمرب �ملقبل.
ويعد �ملوؤمتر �أحد �أكرب و�أعرق �لتجمعات 
لق����ادة �مل�ص����ارف و�لتموي����ل �الإ�صالم����ي يف 

�لعامل.
وي�ص����ارك يف �ملوؤمتر �لذي يرعاه �صاحب 
�ل�صم����و �مللك����ي �الأمري خليفة ب����ن �صلمان �آل 
خليف����ة رئي�ص �ل����وزر�ء، �أكرث م����ن 1200 من 
قادة �لقطاع �الإ�صالمي، و�صانعي �ل�صيا�صات، 
�لنقا�ص����ات  م����ن  �صل�صل����ة  يف  و�ملبتكري����ن 
�ملتمحورة حول مو�صوع “�لتمويل �الإ�صالمي 
و�لنمو �القت�صادي �مل�صتد�م يف ع�رش �لتحول 

�لرقمي.
و�صرتك����ز حماور �ملوؤمتر ه����ذ� �لعام على 
�لتحول �لرقمي و�لنمو �القت�صادي و�لتمويل 
�مل�صتد�م، كما �صيتحدث وزير �لنفط و�لغاز 
عن فر�ص �ال�صتثمار يف �أكرب �كت�صاف للنفط 

و�لغاز يف �لبحرين.
باملوؤمت����ر  �لرئي�ص����ي  �خلط����اب  ويلق����ي 

حماف����ظ م�����رشف �لبحري����ن �ملرك����زي ر�صي����د 
�ملعر�ج.

و�صيكرم �ملوؤمت����ر رو�د �لقطاع لتميزهم 
عرب تقدمي جو�ئز �ملوؤمتر �لعاملي للم�صارف 

�الإ�صالمية لالأد�ء 2018، حيث �صيتم �لك�صف 
عن �أ�صماء �ملر�صح����ن قبل �أ�صابيع من �إقامة 
�لفعالية، بينما �صيت����م �الإعالن عن �لفائزين 

خالل حفل ع�صاء على هام�ص �ملوؤمتر.

�صناب����ص - �لغرف���ة: بحث���ت غرف���ة 
جت���ارة و�صناعة �لبحري���ن وبرنامج �الأمم 
�ملتحدة �الإمنائي �آليات �لدعم �ملختلفة 
�لقط���اع  لتحوي���ل  �لغرف���ة  لطموح���ات 
�خلا�ص �لبحريني نحو �قت�صاد قائم على 

�ملعرفة، يف �جتماع عقد �أخري�.
و�أع���رب رئي�ص �لغرف���ة �صمري نا�ص 
عن �عتز�زه وتقدي���ره باجلهود و�الأدو�ر 
�الإيجابية و�لفاعلة �لتي يبذلها �لقائمون 
على وبرنام���ج �الأمم �ملتح���دة �الإمنائي، 
موؤك���د�ً �أهمي���ة �لتع���اون ب���ن �جلانبن 
خ�صو�ص���ا فيم���ا يتعلق بدر��ص���ة وبحث 
وحتليل �لق�صايا �القت�صادية و�لتجارية 

و�ال�صتثمارية يف �صبيل حتقيق ما ي�صبو 
�إليه �أ�صحاب �الأعمال، م�صري�ً �إلى �رشورة 
�مل�صاهم���ة �الإيجابي���ة �مل�صرتك���ة يف حل 
خمتل���ف �لتحدي���ات و�ل�صعوب���ات �لتي 

تو�جه جممل قطاعات �الأعمال.
من جهته، قال �ملن�صق �ملقيم لالأمم 
�ملتحدة و�ملمث���ل �ملقيم لربنامج �الأمم 
�ملتحدة �الإمنائي �أمن �ل�رشقاوي �إن �صبل 
تبادل �ملعرف���ة وتنمية جماالت �لتعاون 
ب���ن �ملوؤ�ص�صات ه���ي عنا����رش �أ�صا�صية 
يف عم���ل برنامج �الأم���م �ملتحدة �الإمنائي 
�لبحري���ن  يف  �ملتح���دة  �الأم���م  ومكت���ب 

لتحقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�صتد�مة.
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ت�صجيل �رشكات جديدة بـ 117 مليون دينار بالن�صف الأول
�رتفاع عدد �ل�سجالت 22 % �إلى 82.5 �ألف

       علي الفردان من املنامة

ك�سفت وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة و�ل�سياحة 
عن ��ستقط���اب �رشكات جدي���دة بروؤو�س �أمو�ل 
و��ستثم���ار�ت تقدر بنح���و 117 ملي���ون دينار 
وذلك يف �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري 2018.
و�ل�سناع���ة  �لتج���ارة  وز�رة  وكي���ل  و�أك���د 
و�ل�سياح���ة ل�س���وؤون �لتج���ارة ن���ادر �ملوؤي���د �أن 
�ل����رشكات  ��ستقط���اب  يف  م�ستم���رة  �لبحري���ن 
�جلدي���دة بف�سل �لمتياز�ت و�لبيئة و�لقو�نني 
�ملحف���زة لال�ستثم���ار، موؤك���د� �أن هن���اك زيادة 
مط���ردة يف عدد �ل�رشكات و�ملوؤ�س�سات �لفردية 

يف �لبالد.
وبخ�سو�س ر�سوم �ل�سجل �لتجاري �جلديدة 
و�ملرتبط���ة بالأن�سط���ة �لتجاري���ة، و�لتي �أجلت 
�لوز�رة تطبيقها 6 �أ�سهر ملزيد من �لت�ساور مع 
�لقطاع �خلا�س، قال �ملوؤيد �إن �ملو�سوع ماز�ل 
قي���د �لدر��سة من جانب غرفة جت���ارة و�سناعة 
�لبحرين، و�أن �لوز�رة بانتظار تلقي �لقرت�حات 

من جانب �لغرفة.
ويفرت����س �أن نتنه���ي مهل���ة �لتجميد قبل 
نهاية �سبتمرب �ملقبل، وهي �ملرة �لثانية �لتي 
يجري فيها جتميد �لر�سوم �لتي كانت يفرت�س 
تطبيقها �لعام �ملا�سي �إثر �عرت��سات �سديدة 

من جانب �أ�سحاب �لأعمال.
وك�سف �لوكيل �مل�ساع���د لل�سجل �لتجاري 

و�ل����رشكات عل���ي مكي عن بل���وغ �إجم���ايل عدد 
�ل�سج���الت �لتجاري���ة يف �لبحري���ن بنهاية يونيو 
�ملا�سي نح���و 82.5 �ألف �سجل جت���اري بزيادة 
قدره���ا 22 % ع���ن �لف���رتة ذ�ته���ا م���ن �لعام 
2017، يبل���غ ع���دد �ل����رشكات نح���و 31.9 �ألف 
�رشكة )28+ %( و�ل�سجالت �لفردية 50.6 �ألف 

موؤ�س�سة )18+ %(.

ارتفاع السجالت الفردية الجديدة 29 %
�لتجاري���ة  بال�سج���الت  يتعل���ق  فيم���ا  �أم���ا 
�جلدي���دة �لت���ي ج���رى �إ�سد�رها خ���الل �لن�سف 

�لأول م���ن �لع���ام �جل���اري، فاأو�سح���ت �لأرقام 
�أنه���ا بلغت نح���و 6.1 �ألف �سجل جت���اري جديد 
بزي���ادة قدره���ا 16 %، ويف �لتفا�سي���ل، فقد 
بل���غ �ل�سجالت �لتجارية �جلدي���دة لل�رشكات نحو 
2396 �سجل )0.3- %(، و�ملوؤ�س�سات �لفردية 

نحو 3706 )29- %(.

قفزة في سجالت السيارات المتجولة
و�أو�سح���ت �لبيان���ات �لأخرية لل���وز�رة �أن 
�سج���الت �ملتجولة لبيع �لأغذية �سهدت كذلك 
ه���ي �لأخرى قفزة كبرية بلغ���ت 207 % خالل 

�لن�س���ف �لأول م���ن �لع���ام �جل���اري، لتبلغ 46 
رخ�س���ة ل�سي���ارة متجول���ة، يف ح���ني مل يتجاوز 
�لع���دد بنهاية يوني���و من �لع���ام �ملا�سي 15 

رخ�سة.
�أم���ا خدمة “�سجل���ي”، وهي خدم���ة مز�ولة 
�لأعم���ال �لتجاري���ة م���ن دون عن���و�ن جت���اري، 
فقد �سجلت زي���ادة قدرها 2 %، ليبلغ �إجمايل 
ال�شجالت ال�شادرة عن هذا الن�شاط قرابة 251 

�سجال بنهاية �لن�سف �لأول من 2018.
�جتماع���ات  �أن  �ل���وز�رة  م�سوؤول���و  ذك���ر 
�جلمعي���ات �لعمومي���ة �لت���ي �أ�رشف���ت عليه���ا 

�ل���وز�رة �رتفع���ت بن�سبة 5 % خ���الل �لن�سف 
�لأول من �لعام �جلاري، �إذ بلغت 682 �جتماعا، 
كما �رتفع���ت �لتقارير �ملالية �لو�ردة للوز�رة 
من �ل�رشكات بنحو 10 % لتبلغ 7،337 تقرير.

و��ستعر����س �مل�سوؤولون يف وز�رة �لتجارة 
ع���دد� من �لتطور�ت �لتي طر�أت خالل �لن�سف 
�لأول م���ن �لعام �جل���اري، و�لتي ��ستملت على 
�إع���د�د ميثاق حوكمة �ل����رشكات، وتعديل مو�د 
قانون �ل����رشكات �لتجارية، �إل���ى جانب تفعيل 
خدمة �ملوثق �خلا�س، وخا�سية �لبحث �لذكي 

عن �لأن�سطة �لتجارية.

• �ملديرون ي�ستعر�سون نتائج �لأد�ء للن�سف �لأول من 2018	 • نادر �ملوؤيد	

وك��ي�������ل “�ل��ت��ج�������ارة”: ر�س�������وم �ل�س������ج����الت �جل����دي�����دة يف م��ل��ع�����ب “�لغ����رف�������ة”
�إ�س�����������������������د�ر 6 �آلف �س����������ج������������������ل ج��������������دي�����������������د يف �ل��ن��������س�������������������ف �لأول

)ت�صوير: خليل اإبراهيم(

�صبط 278 �صلعة مقلدة واإحالتها للنيابة
موا�صفات خليجية لل�صيارات الكهربائية العام املقبل

فح�ص 5.2 طن من امل�صوغات الذهبية يف 6 اأ�صهر

�رتفاع عدد �ملنتجات �لتي عاينتها “�لتجارة” 899 %

تو�سيع �لدمغ با�ستخد�م �لليزر

ك�سف���ت مدي���رة �إد�رة �ملو��سف���ات 
و�ملقايي����س يف وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة 
�ل���وز�رة  �أن  �لعل���وي  من���ى  و�ل�سياح���ة 
�ستعم���ل م���ع �جله���ات �ملعني���ة يف دول 
�خللي���ج على �إع���د�د مو��سف���ات موحدة 
تتعلق بال�سي���ار�ت �لكهربائي���ة، و�لتي 

�سيتز�يد �لإقبال عليها م�ستقبال،
��ستعر�����س  هام����س  عل���ى  وقال���ت 
لأد�ء �إد�رته���ا، �أنه���ا تاأم���ل �أن يتم �إقر�ر 
�لقيا�سي���ة �ملوحدة خالل  �ملو��سف���ات 
�لعام �لعام 2019، على �أن يتم تطبيقها 

خالل �لعام 2020. 
و�أ�سارت �إلى وجود عدد من �مل�ساريع 
�ملتعلقة باملو�سفات و�ملقايي�س على 
�مل�ست���وى �خلليجي، ومنه���ا �لعمل على 
�ملكيفات ذ�ت �ل�ستطاعة �لعالية فوق 
72 �أل���ف وح���دة حر�ري���ة بريطانية، �إلى 

جان���ب �مل�ساع���د �لكهرئاي���ة و�لأدو�ت 
�ملر�سدة للمياه، وم�ستح�رش�ت �لتجميل

و�أ�س���ارت �إلى ��ست�ساف���ت �لبحرين 
بتعل���ق  �ملقب���ل  �سبتم���رب  يف  موؤمت���ر 
ياأت���ي  للطاق���ة،  �ملوف���رة  بال�سي���ار�ت 
يف ظ���ل �لهتم���ام �ملتز�ي���د بال�سيار�ت 

�لكهربائية.
و��ستعر�ست �لعل���وي خالل �ملوؤمتر 
�ل�سح���ايف يف وز�رة �لتج���ارة و�ل�سناع���ة 
�أم�س، �أب���رز منج���ز�ت �إد�رة �ملو��سفات 
و�ملقايي�س خالل �لن�سف �لأول، �إذ �رتفع 
ع���دد �ملنتج���ات �لت���ي عاينته���ا �لإد�رة 
بنح���و 899 %، لت�سمل 26.3 �ألف منتج، 
وذلك بف�سل �رتفاع طاقم �لتفتي�س يف 
�ل���وز�رة، و�سملت �ملنتج���ات �ل�سيار�ت 
و�لألعاب و�ملنتجات �لكهربائية وزيوت 

�لت�سحيم.

و�أ�سارت �إلى �أن �لوز�رة �أ�رشكت عدد 
من �جلهات �ملحلية ذ�ت �لعالقة لدر��سة 
�ملو��سفات مثل “نهر�” وديو�ن �خلدمة 

�ملدنية.
وبينت �لعلوي �أنه جرى خالل �لن�سف 
�لأول �لتح���ول �لكام���ل لنظ���ام �لإف�ساح 
�مل�سب���ق �لذي تبنت���ه �جلم���ارك، بحيث 
يتم منح �ملو�فقات على �ل�ستري�د قبل 
و�س���ول �لب�سائ���ع لت�سهي���ل �لإجر�ء�ت. 
ومنح���ت �لإد�رة 12 ترخي�س���ا للح�سول 
على �سهاد�ت �لأيزو بارتفاع بلغ 33 %.
وبين���ت �إلى �أن �لوز�رة و�سعت نطاق 
خدم���ات “�ملرتولوجيا �لقانونية”، وهي 
�لتحقق م���ن �أدو�ت �لقيا����س و�لأوز�ن، 
و�لربي���د،  �ملط���ار  �ملعار����س  لت�سم���ل 
لتحق���ق قفزه يف �لن�س���ف �لأول و�سلت 

�إلى 150 %.

�ملع���ادن  فح����س  �إد�رة  مدي���ر  ق���ال 
و�لأحجار �لكرمية بوز�رة �لتجارة و�ل�سناعة 
علي �س���رب �إن �لإد�رة فح�س���ت يف �لن�سف 
�لأول م���ن �لع���ام �جل���اري 714.447 �ألف 
قطعة ذهبية، فيما بلغ زنة هذه �مل�سوغات 
نح���و 5.2 ط���ن، بزيادة قدره���ا 12 % عن 

�لفرتة �ملقابلة من �لعام �ملا�سي.
وب���ني �أن �لإد�رة فح�ست 1.6 طن من 
�مل�سغ���ولت �مل�ستوردة م���ن �خلارج خالل 
�لن�سف �لأول بزيادة قدرها 12 % �أي�سا.

و�أ�س���ار �س���رب �إل���ى �أن �لإد�رة تعت���زم 
�لتو�س���ع يف دمغ �مل�سغ���ولت �لذهبية عن 
طري���ق �أجهزة �للي���زر، حيث يوج���د لديها 

حالياً 6 �أجهزة تعمل بالليزر.
وب���ني �إل���ى �أن �لإد�رة �أطلق���ت خدم���ة 
�لفح����س �ل�رشيع���ة وذلك لتق���دمي �خلدمة 
خالل 24 �ساعة وبل���غ عدد هذه �ملعامالت 
�ل�ست���ة  �لأ�سه���ر  يف  معامل���ة   136 نح���و 
�لأول���ى من �لع���ام �جل���اري، لفت���اً �إلى �أن 
�لإد�رة ت�ستخ���دم �لفحو�س���ات �لإ�سعاعية 
�رتفع���ت  �إذ  �لكيميائي���ة،  و�لفحو�س���ات 

�لفحو�سات �لإ�سعاعية غري �لتي ل تعر�س 
�لقطع للتلف بن�سبة 72 %.

ور�سد مفت�س���ي �إد�رة فح�س �ملعادن 
نحو 11 خمالفة م���ن خالل زيارة 480 حمال 
يبي���ع م�سغولت ذهبية و�أحج���ار كرمية، �إذ 
تتعامل �لإد�رة م���ع نحو 292 �سجل جتاري 

متعلق بن�شاط الذهب.

وب���ني �أن �لأرقام تر�سد زيادة يف حجم 
�ل�ستثمار يف قطاع �لذهب و�ملجوهر�ت يف 

�ل�سوق �ملحلية.
و�أ�س���ار �أن �لإد�رة بد�أت منت�سف �لعام 
2017 يف فح����س �مل�سغ���ولت �لف�سي���ة، 
و�لت���ي ��ستم���رت يف �لنم���و، �إذ فح�س���ت 
�لإد�رة م�سغولت ف�سية بلغت زنتها 226 
كيلوغر�م���ا بو�ق���ع 28 �ألف قطع���ة بزيادة 

قدرها 920 %.
وح���ول خط���ط �لإد�رة، �أ�س���ار �سرب �إلى 
�عتم���اد  �لتو�س���ع يف  �ل���وز�رة ب�س���دد  �أن 
�لعالم���ات �لتجاري���ة م���ن دون �حلاجة �إلى 
فح�سها �أو دمغه���ا، �إذ بد�أت مع جموهر�ت 
“لزوردي”، و�أن هن���اك ����رشكات تتو��سل 
م���ع �لإد�رة للح�س���ول على �إعف���اء عالمتها 
م���ن ��سرت�ط���ات �لفح����س و�لدم���غ. كم���ا 
تطرق �إل���ى تو�سيع �لقن���و�ت �لإلكرتونية 
يف تق���دمي �خلدم���ات �إل���ى جان���ب تعزي���ز 
وح���دة �لفح�س �ملتنق���ل، و�لتي تخ�س�س 
خدماته���ا للمعار����س و�لفعالي���ات �لت���ي 

حتتاج خمترب�ت فح�س خارجية.

قالت وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة و�ل�سياحة 
�إنه���ا �سبطت 278 �سلعة مقل���دة يف �لن�سف 
�لأول م���ن �لعام، حيث قامت بحويلها للنيابة 

�لعامة.
 و�أك���دت مدي���ر �إد�رة �مللكية �ل�سناعية 
بال���وز�رة لونا �ملعتز يف موؤمتر �سحايف �سباح 
�أم�س ل�ستعر��س موؤ�رش�ت �أد�ء �لن�سف �لأول، 
�أن �ل���وز�رة تلق���ت كذلك 9 �س���كاوى تتعلق 
بانته���اك حقوق �لعالم���ات �لتجارية، �إذ جرى 

حتويلها �أي�سا للنيابة �لعامة.
وجمي���ع ح���الت �نتهاك حق���وق �مللكية 
و�لخ���رت�ع �لتجارية متت يف �لأ�سو�ق �ملحلية 
�ململك���ة، �إذ جرى ر�سدها م���ن قبل مفت�سي 

�لوز�رة وعن طريق �لبالغات �ملقدمة.
و�أ�سارت �ملعتز �إلى �أن معظم �ملنتجات 
و�ملالب����س  بامل�سغ���ولت  تتعل���ق  �ملقل���دة 
�جلاهزة، لفتة �إلى �أنه يجري �لفح�س �مل�سبق 
من �جلمارك للمنتج���ات، ولكن �حلالت �لتي 

يجري �كت�سافها هي د�خل �أ�سو�ق �لبحرين.
وقال���ت �ملعت���ز �إن���ه ج���رى يف �لن�س���ف 
�لأول م���ن �لعام �جلاري ��ستح���د�ث نظام �آيل 
لت�سجيل بر�ء�ت �لخرت�ع، �إلى جانب مو��سلة 
تدري���ب �لفاح�سني �لفنيني لرب�ءة �لخرت�ع، 
وتطوي���ر �لإج���ر�ء�ت �للكرتوني���ة للعالم���ات 

�لتجارية.
و�ل�سناع���ة  �لتج���ارة  وز�رة  و�أع���دت 

و�ل�سياح���ة دليال �إر�سادي���ا لعملية �لعرت��س 
و�لتظلم على �لعالمات �لتجارية.

�ل�سناعي���ة  �مللكي���ة  �إد�رة  و��ستقبل���ت 
�لع���ام  �لأول م���ن  �لن�س���ف  4061 طلب���ا يف 
�جل���اري من �أجل ت�سجي���ل �لعالمات �لتجارية، 
بارتفاع قدره 3.3 %، كما �رتفع عدد طلبات 
بر�ءة �لخرت�ع بنحو 10.4 % يف �لن�سف �لأول 

لتبلغ 125 طلبا.
�أما طلبات ت�سجيل �لنم���وذج �ل�سناعي، 
فاأ�سارت مدي���ر �إد�رة �مللكية �ل�سناعية �إلى 
�أن عدد طلبات �لت�سجيل للنماذج قد �نخف�س 

8.8 % يف �لن�سف �لأول ليبلغ 31 طلباً.

• علي �سرب	

•  لونا �ملعتز	

“امل�صتهلك” تتلقى 1512 �صكوى يف 6 اأ�صهر
قال مدير �إد�رة حماية �مل�ستهلك بوز�رة 
�لتجارة و�ل�سناع����ة و�ل�سياحة �سنان �جلابري 
�رتفع����ت  ق����د  �مل�ستهلك����ني  �س����كاوى  �أن 
لل�سع����ف خ����الل �لن�س����ف �لأول م����ن �لع����ام 

�جلاري.
وقال �جلابري �إن �إد�رة حماية �مل�ستهلك 
ق����د تلقت 1512 �سكوى بارتفاع قدره 103 
%، موؤك����د�ً �أن 91 % من هذه �ل�سكاوى قد 

مت حلها بالطرق �لودية.
وعل����ل وكي����ل وز�رة �لتج����ارة و�ل�سناعة 
و�ل�سياحة ل�سوؤون �لتجارة نادر �ملوؤيد �رتفاع 
حج����م �ل�س����كاوى، �إلى �رتفاع �لثق����ة يف �إد�رة 
حماي����ة �مل�ستهلك����ني كط����رف يف تلقي هذه 

�ل�سكاوى وحماولة حلها بالطرق �ملتاحة.
�أن �ل����وز�رة ق����د  �إل����ى  وب����ني �جلاب����ري 
ز�دت ب�سكل كبري م����ن م�ستوى تو��سلها مع 
�جلمهور من حيث جه����ود �لتوعية �إلى جانب 
عمليات �لتفتي�س �لت����ي �رتفعت بن�سبة 50 

% �إلى 1617 زيارة تفتي�سه.

ولفت �إلى �أن �لوز�رة قامت بر�سد 426 
خمالفة يف �لن�سف �لأول وذلك بزيادة قدرها 

.% 7
وبني �مل�سوؤول �إلى تز�يد �جتاه �ملحالت 
�لتجاري����ة ومنافذ �لبيع يف تق����دمي �لعرو�س 
�لرتويجي����ة، و�لت����ي متخ�س ع����ن �لرتخي�س 
لع����دد 1،323 حملة ترويجي����ة و1،446 حملة 
تخفي�سات جتاري����ة يف �لن�سف �لأول بزيادة 
بلغت 9 لالأولى و�نخفا�س 8 % على �لتو�يل.
و�أ�سار �سنان “هناك وعي للم�ستهلكني 
ووعي مط����رد بالقطاع �لتج����اري باأهمية دور 
�إد�رة حماي����ة �مل�ستهل����ك، �إل����ى جانب �لوعي 

باحلقوق و�لو�جبات”.
و�أ�س����ار �إلى �أن �لوز�رة تبنت 26 برناجما 
توعويا خالل �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري، 
و�أن هناك مب����ادر�ت تنبتها �لإد�رة للح�سول 
توعي����ة  ر�سال����ة  �أل����ف   185 �إر�س����ال  منه����ا 
و�لتعاون مع �ملجمعات وتوزيع 1800 لفاته 

يف �ملجمعات �لتجارية و�ملحالت.



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

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
إعالن بحل وتصفية

أير ليكيد ميدل أيست ان نورث أفركا مكتب متثيلي 
سجل جتاري رقم 82794-1

بناء على قرار الشركاء في شركة أير ليكيد ميدل أيست ان نورث أفركا مكتب متثيلي، 
املسجلة مبوجب القيد رقم 1-82794، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السيد/ محمود 

بن محمد الربودي مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 
إليه،  مطالباتهم  تقدمي  إلى  الشركة  دائني  جميع  املصفي  يدعو  الشركات  قانون  من 
مدعومة باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان 

التالي:
عنوان املصفي: محمود بن محمد الربودي

 )+973(33999002
Mahmoud.Raboudi@Airliquide.com

قيد رقم

105360-1

االسم التجاري

جنم سهيل للمواد الغذائية

التاريخ :2018/8/12
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

)CR2018-118360( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

ادناه: السيدة جنوى محمد حسن فرج اهلل بطلب  املعلن  إلينا  تقدم 
حتويل احملل التجاري التالي الى السيدة / حليمة يحى حسن املليكي 
فعلى كل من لديه أي اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة املذكورة خالل 
يعزز  ما  به  مرفقا  بكتاب  اإلعالن  نشر  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة 

اعتراضه

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة  التسجيل

) CR2018 -118292( اعالن رقم
معاملة مشتركة

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

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: سلمى عبداحلسن علي األسود

االسم التجاري احلالي: نوح لتقنية املعلومات واالنترنت

االسم التجاري: نوح لتقنية املعلومات واإلعالنات

قيد رقم: 1-43337

التاريخ: 13/8/2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل

إعالن تغيير اإلسم التجاري 

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
مبوجب  واملسجلة  تضامن   - ادفزوري  بيوند  كونسلتنت  بسنس  كريتيف  شركة 

القيد رقم 57108-2، طالبني تغيير اإلسم التجاري من:
شركة كريتيف بسنس كونسلتنت بيوند ادفزوري- تضامن

Creativ business consultant beyond advisory partnership
لتصبح:

سي بي سي بيوند ادفايزوري
CBC Beyond Advisory

أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن رقم )107251( لسنة 2018
بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية

شركة البحرين 360 للدعاية واالعالن ش.ش.و ملالكها زاف مارين انترناشيونال ذ.م.م

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
بأنه قد تقدم إليها السيد/ جاسم حسن يوسف عبدالعال 

باعتباره املصفي القانوني لشركة شركة البحرين 360 
للدعاية واالعالن ش.ش.و ملالكها زاف مارين انترناشيرنال ذ.م.م 
املسجلة كشركة الشخص الواحد مبوجب القيد رقم 97332، 
طالبا إشهار انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية اختيارية 

وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون 
الشركات التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.
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للبيـــــــــع عقارات متنوعة
خاص بقسم مناطق الوسطى

Tel: 17564422  -  Fax: 17564442 :قسم المنطقة الوسطى
 جعفراحمد:  36779771   -  أحمدسلمان : 36744700

 jaffer.nakkal@grnata.com - ahmed.salman@grnata.com  

فلل متنوعةأراضي مختلفة التصانيف

36779771
36744700

لإليجار أرض المعامير - رقم التعر�ف : L003543 - المساحة �المتر : 22,482 - سعر القدم: 0.2 - السعر الكلي: 49,462 - التصنيف: صناعي
US :المساحة �المتر : 3,266  - سعر القدم: 13 - السعر الكلي: 457,017 - التصنيف - L003551 : أرض في عالي - رقم التعر�ف
SP :المساحة �المتر : 1,741  -سعر القدم: 16 - السعر الكلي: 299,841 - التصنيف - L003547 : أرض في سترة - رقم التعر�ف

RA :المساحة �المتر : 600.5  - سعر القدم: 17 - السعر الكلي: 109,884 - التصنيف - L003546 : أرض في جرداب - رقم التعر�ف
RA :المساحة �المتر : 200  - سعر القدم: 22.761 - السعر الكلي: 49,000 - التصنيف - L003590 : أرض في دمستان - رقم التعر�ف

RA :المساحة �المتر : 320 - سعر القدم: 23.5 - السعر الكلي: 81,000 - التصنيف - L003589 : أرض في سترة - رقم التعر�ف
RB :المساحة �المتر : -406.8 سعر القدم: 19.410 - السعر الكلي: 85,000 - التصنيف - L003588 : أرض في دمستان - رقم التعر�ف

MOH :المساحة �المتر : -240.8 سعر القدم: 30.860 - السعر الكلي: 80,000 - التصنيف - L003586 : أرض في الرفاع - رقم التعر�ف
RA :المساحة �المتر : -384.6 سعر القدم: 25 - السعر الكلي: 103.495 - التصنيف - L003581 : أرض في عالي - رقم التعر�ف
RB :المساحة �المتر : -1,768 سعر القدم: 26 - السعر الكلي: 494,799 - التصنيف - L003582 : أرض في تو�لي - رقم التعر�ف
RA :المساحة �المتر : -362.4 سعر القدم: 28 - السعر الكلي: 109,224 - التصنيف - L003576 : أرض في تو�لي - رقم التعر�ف

MOH :المساحة �المتر : 1,532 - سعر القدم: 15 - السعر الكلي: 247,437 - التصنيف - L002296 : للب�ع أرض في مدينة حمد - رقم التعر�ف
RA :المساحة �المتر : 328.1 - سعر القدم: 24 - السعر الكلي: 84,760 - التصنيف - L003474 : للب�ع أرض في عس�ر - رقم التعر�ف

RA :المساحة �المتر : 336.2 - سعر القدم: 20 - السعر الكلي: 72,377 - التصنيف - L003472 : للب�ع أرض في �رز�ان - رقم التعر�ف
RA :المساحة �المتر : 535.4 - سعر القدم: 31 - السعر الكلي: 178,654 - التصنيف - L003468 : للب�ع أرض في الرفاع - رقم التعر�ف

RA :المساحة �المتر : 600 - سعر القدم: 23.220 - السعر الكلي: 150,000 - التصنيف - L003467 : للب�ع أرض في مدينة حمد - رقم التعر�ف
B3 :المساحة �المتر : 538.2 - سعر القدم: 26 - السعر الكلي: 150,622 - التصنيف - L003458 : للب�ع أرض في تو�لي - رقم التعر�ف
B3 :المساحة �المتر : 561 - سعر القدم: 19 - السعر الكلي: 114,733 - التصنيف - L003453 : للب�ع أرض في المالك�ة - رقم التعر�ف
RB :المساحة �المتر : 463 - سعر القدم: 21 - السعر الكلي: 104,658 - التصنيف - L003500 : للب�ع أرض في المالك�ة - رقم التعر�ف

RB :المساحة �المتر : 1,279 - سعر القدم: 17 - السعر الكلي: 234,041 - التصنيف - L003498 : للب�ع أرض في المالك�ة - رقم التعر�ف
RB :المساحة �المتر : 506 - سعر القدم: 36 - السعر الكلي: 196,077 - التصنيف - L003493 : للب�ع أرض في تو�لي - رقم التعر�ف

RB :المساحة �المتر : 810 - سعر القدم: 15 - السعر الكلي: 130,782 - التصنيف - L003492 : للب�ع أرض في دمستان - رقم التعر�ف
RB :المساحة �المتر : 365 - سعر القدم: 23 - السعر الكلي: 90,363 - التصنيف - L003480 : للب�ع أرض في دمستان - رقم التعر�ف

للب�ع أرض في سترة - رقم التعر�ف : L003479 - المساحة �المتر : 1,729 - سعر القدم: 30 - السعر الكلي: 558,328 - التصنيف: صناعي
للب�ع أرض في عس�ر - رقم التعر�ف : L003476 - المساحة �المتر : 512.4 - سعر القدم: 17 - السعر الكلي: 93,763 - التصنيف: صناعي

للب�ع ف�ال في عالي , 
دور�ن , صالة , 5غرف , 5حمامات
 مطبخين , موقفين , غرفة طعام

نظام حما�ة , حد�قة  
BD 175,000 - V002806 

للب�ع ف�ال في الرفاع
دور�ن , صالتين , 5غرف , 5حمامات

 مطبخين , موقفين , غرفة طعام
حد�قة 

BD 250,000 - V002797 

للب�ع ف�ال في الرفاع 
صالتين , 5غرف , 3حمامات 
مطبخين , موقف , غرفة طعام

 حد�قة , نصف فرش 
BD 190,000 - V002796 

للب�ع ف�ال في دار�ليب 
 صالة , 4غرف , 3حمامات 

مطبخين , موقفين 
 نصف فرش , حد�قة 

BD 130,000 - V002781

للب�ع ف�ال في سند
 دور�ن , 3صاالت , 5غرف, 5حمامات

مطبخ , موقفين , نصف فرش
 غرفة طعام , حد�قة , نظام حما�ة 
BD 250,000 - V002777 

للب�ع ف�ال في جد علي
 دور�ن , صالتين , 4غرف , 4حمامات

مطبخين , موقفين , نصف فرش
BD 160,000 - V002776 

لإليجار ف�ال في عالي
 دور�ن , صالتين , 5غرف 

6حمامات , مطبخين , موقفين 
غرفة طعام , حد�قة 

BD 800 - V003886 

للب�ع ف�ال في جد علي 
 3أدوار , صالتين , 3غرف

 4حمامات , مطبخين 
غرفة طعام , حد�قة 

BD 190,000 - V003883 

للب�ع ف�ال في سند 
 دور�ن , صالة , غرفتين , 3 حمامات
 مطبخ , موقف س�ارة , فرش �امل 
BD 100,000 - V003926    

للب�ع ف�ال في الرفاع 
 دور�ن , صالة , 4غرف , حمامين 

  مطبخ , موقفين 
 نصف فرش , حد�قة 

BD 130,000 - V003925  

للب�ع ف�ال في مدينة حمد
 دور�ن , صالة , 7غرف 
5 حمامات , مطبخين
 موقفين , غرفة طعام 

BD 180,000 - V003909

للب�ع ف�ال في تو�لي
3 أدوار , صالتين , 3غرف 
5 حمامات , غرفة طعام 

 نصف فرش
BD 155,000 - V003907  

للب�ع ف�ال في دمستان 
 دور�ن , صالتين , 4غرف 

 5حمامات , مطبخين , موقفين 
غرفة طعام , فرش �امل نظام حما�ة

BD 135,000 - V003910

للب�ع ف�ال في صدد
دور�ن , صالتين , 4غرف , 4 حمامات 

 مطبخين , موقفين , نصف فرش
BD 120,000 - V003905  

للب�ع ف�ال في �رز�ان 
 دور�ن , صالتين , 5غرف 

 5 حمامات , مطبخين , موقفين
مطبخ خارجي , غرفة طعام

 نصف فرش , حد�قة
BD 140,000 - V003906 
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   للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

ليربمان: ال مفر من املواجهة مع غزة

قال وزير الدفاع االإ�رسائيلي افيغدور ليربمان اأم�س االثنني اإنه ال مفر من جولة اأخرى من القتال بني 
اإ�رسائيل والف�شائل الفل�شطينية يف قطاع غزة على الرغم من امل�شاعي اجلارية للتو�شل الى هدنة طويلة 
االج����ل. وقال ليربمان يف �رسيط فيديو وزعه مكتب����ه اإن “ال�شوؤال لي�س اذا كانت هناك جولة قتال قادمة، 

“بل ال�شوؤال هو متى؟”، يف اثناء تفقده قاعدة القيادة الع�شكرية ملنطقة غزة.
وتعام����ل ليربم����ان يف ت�رسيحه مع كل الفل�شطينيني الذين قتلوا يف غ����زة منذ بداية م�شريات العودة 
يف نهاية مار�س خالل االحتجاجات احلدودية بانهم على �شلة بحما�س التي ت�شيطر على القطاع املحا�رس. 
وقال ليربمان “تكبدت حما�س 168 قتيالً و4358 جريحا وتدمري ع�رسات البنى التحتية لالإرهاب”. وقال 

ليربمان “انا واثق اأننا �شنفعل ما يجب فعله، وكما ينبغي.
 نح����ن نتب����ع �شيا�شة اأمنية م�شوؤولة وقوي����ة. نحن م�شتعدون ونعرف ماذا نفع����ل وكيف نفعل ذلك”.  

تويف ام�س االثنني فل�شطيني متاأثرا بجروح اأ�شيب بها قبل ثالثة اأ�شهر بر�شا�س اجلي�س االإ�رسائيلي.

السنة العاشرة - العدد 3591 
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14 أغسطس 2018 
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international@albiladpress.com
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القاهرة ـ رويترز:

أنقرة ـ اف ب:

كابول ـ أ ف ب:

بغداد ـ ا ف ب:

امل�رسي���ة  الداخلي���ة  وزارة  اأعلن���ت 
مقتل 6 مطلوب���ني يف مواجهات مع قوات 
ال�رسط���ة، يف وك���ر كان يختبئ ب���ه القتلى 
يف مدين���ة ال�شاد�س م���ن اأكتوبر مبحافظة 
اجليزة، والذين كان���وا يخططون الرتكاب 
هجمات اإرهابية ت�شتهدف بع�س املن�شاآت 
احليوية ودور العب���ادة امل�شيحية وعنا�رس 
الق���وات امل�شلح���ة وال�رسط���ة بالتزامن مع 

عيد االأ�شحى.
واأو�شحت الوزارة يف بيان اأن العملية 
تاأت���ي ا�شتم���رارا جله���ود “الداخلي���ة” يف 
الت���ي  االإرهابي���ة  التنظيم���ات  مواجه���ة 
ت�شته���دف تقوي����س االأم���ن واال�شتق���رار 
بالبالد، ومالحقة العنا�رس االإرهابية الهاربة 

وال�شاعية لتنفيذ عمليات عنف بالبالد.
 6 واأ�شف���رت املواجه���ة ع���ن م����رسع 
عنا����رس اإرهابي���ة والعث���ور بحوزتهم على 
3 بن���ادق اآلي���ة وبندقي���ة خرطو�س وفرد 
خرطو����س حملى ال�شنع، اإل���ى جانب كمية 

من الطلقات خمتلفة االأعرية.

اته���م الرئي����س الرتكي رج���ب طيب 
اأردوغ���ان، ال���ذي ين�ش���ب تراج���ع الل���رية 
الرتكي���ة اإل���ى “موؤام���رة” اأمريكي���ة، اأم�س 
االثن���ني، وا�شنط���ن بال�شع���ي اإل���ى طعن 
تركي���ا “يف الظه���ر”. وق���ال اأردوغ���ان يف 
خط���اب يف اأنقرة: “من جه���ة اأنتم معنا يف 
احللف االأطل�شي ومن جهة اأخرى حتاولون 
طعن �رسيككم اال�شرتاتيجي يف الظهر. هل 
هذا مقب���ول”؟ وتده���ورت العالقات بني 
تركي���ا والوالي���ات املتحدة اأخ���ريا ب�شبب 
خالفات ب�شاأن عدد كبري من الق�شايا منها 
الو�ش���ع يف �شوري���ا وم�شاع���ي تركيا ل�رساء 
اأنظم���ة دفاعي���ة رو�شي���ة وق�شي���ة الق�س 
االأمريك���ي اآن���درو بران�شون، ال���ذي يحاكم 
يف تركي���ا بتهم اإرهابي���ة. ويف خطاب اأمام 
ال�شفراء االأت���راك يف العا�شمة انقرة، قال 
اأردوغ���ان اأم����س اإن تركي���ا �شتتغلب على 

“الهجوم” على اقت�شادها.

قتل 100 على االأقل من عنا�رس االأمن 
خ���الل عمليات ع�شكري���ة مدعومة ب�رسبات 
جوية اأمريكية الأخ���راج مقاتلي طالبان من 
مدينة غزنة يف �رسق افغان�شتان، بح�شب ما 
اأعل���ن م�شوؤولون اأم�س االإثن���ني، فيما اأكد 
االأهايل نق����س املواد الغذائي���ة واالأدوية 

بعد 4 اأيام على املعارك.
وقالت احلكومة االأفغانية اإنها اأر�شلت 
تعزي���زات اإلى املدينة اال�شرتاتيجية التي 
بالكاد تبعد �شاعتني بال�شيارة عن كابول 
وتقع عل���ى الطريق ال�رسيع الرئي�شي الذي 

يربط العا�شمة مبناطق اجلنوب. 
وقال وزير الدفاع طارق �شاه بهرامي 
يف موؤمت���ر �شحايف يف كابول اإن “نحو 100 
من عنا�رس االأمن �شقطوا وما بني 20 و30 
مدنيا قتلوا”، وه���ي اأول ح�شيلة يقدمها 
م�ش���در ر�شمي رفي���ع لع���دد القتلى منذ 
دخول املتمردين املدينة. وقال اأي�شا اإن 

194 متمردا قتلوا و147 جرحوا.

اإي���ران  اأن  اأعلن���ت م�ش���ادر عراقي���ة 
األغت زيارة لرئي�س الوزراء العراقي حيدر 
العب���ادي الى طهران، بعد اإعالنه اأن بغداد 
�شتلتزم باأحدث العقوبات االأمريكية على 

ايران.
وكان م���ن املق���رر اأن ي���زور العبادي 

اإيران يف وقت الحق من االأ�شبوع اجلاري.
وقد �شبق للعبادي اأن اأعلن اأن العراق 
�شيلت���زم بالعقوبات حفاظ���ا على م�شالح 

العراقيني.
و�شددت م�ش���ادر �شيا�شي���ة عراقية 
اأن  عل���ى  بر����س”،  ل�”فران����س  مطلع���ة 
امل�شوؤول���ني االإيراني���ني غ���ري مرتاح���ني 
ب�ش���اأن  االأخ���رية  العب���ادي  لت�رسيح���ات 

العقوبات االأمريكية على اإيران.
العراق���ي،  ال���وزراء  رئي����س  واأعل���ن 
الثالثاء املا�شي، اأن حكومته م�شطرة اإلى 
دعم العقوبات االأمريكية املفرو�شة على 
اإي���ران على خلفية ان�شح���اب وا�شنطن من 

االتفاق النووي مع طهران.

م�رص تعلن �إحباط 
“خمطط عيد االأ�شحى”

اأردوغان: الواليات املتحدة 
“تطعننا يف الظهر”

كابول: 100 قتيل 
يف معارك غزنة

اإيران تلغي زيارة 
للعبادي النزعاجها منه

ال�صي�صي يرف�ض حتول اليمن ملن�صة نفوذ غري عربية
قرقا�س: لن ن�شمح بتحّول ا�شرتاتيجي يف املنطقة ل�شالح اإيران

واأ�ش���اف اأن م����رس تدع���م ب�ش���كل م�شتمر 
احلكومة ال�رسعية اليمنية، حتت قيادة الرئي�س 
ه���ادي: “م���ن اأج���ل التغل���ب عل���ى التحديات 
الراهن���ة، والت�ش���دي بحزم ملن يري���د العبث 

مبقدرات ال�شعب اليمني ال�شقيق”.
واعترب الرئي�س امل�رسي اأن اأمن وا�شتقرار 
اليم���ن “ميث���ل اأهمي���ة ق�ش���وى لي����س لالأمن 
القومي امل�رسي فح�شب، واإمنا الأمن وا�شتقرار 

املنطقة باأكملها”.
واأك���د ال�شي�ش���ي ا�شتعداد م����رس “لزيادة 
حج���م التدري���ب والدعم املقدم لبن���اء قدرات 
الكوادر اليمنية يف خمتلف املجاالت، مع زيادة 
عدد املنح الدرا�شية والربامج التدريبية لهم، 
ف�شال ع���ن املن���ح العالجية ال�شتقب���ال وعالج 
اجلرح���ى اليمنيني”. ومن جانبه اأعرب الرئي�س 
اليمن���ي ع���ن �شعادت���ه واعتزازه بزي���ارة م�رس، 
مو�شح���ا تقدير ب���الده ملواقف م����رس الداعمة 
لليمن، وم�ش���ريا اإلى اأهمية ال���دور امل�رسي يف 
دعم اأم���ن وا�شتق���رار املنطق���ة، وتطلع بالده 
اإلى تكثي���ف التعاون امل�شرتك ب���ني البلدين 
على خمتل���ف االأ�شعدة خالل الفرتات املقبلة. 
ووفق���ا للمتح���دث با�ش���م الرئا�ش���ة امل�رسية، 

ال�شف���ري ب�ش���ام را�شي، فقد �شه���د الرئي�شان 
مرا�شم التوقيع على مذكرة تفاهم بني البنك 
املركزي امل�رسي ونظريه اليمني حول التعاون 
يف القط���اع امل����رسيف خا�ش���ة يف جم���ال تبادل 

امله���ارات وتدريب العامل���ني يف هذا القطاع. 
من جان���ب اآخ���ر، اأكد وزي���ر الدول���ة االإماراتي 
لل�شوؤون اخلارجية اأنور قرقا�س، اأم�س االثنني، 
اأن دول التحال���ف العرب���ي لن ت�شم���ح بتحّول 

ا�شرتاتيج���ي يف املنطق���ة ل�شالح اإي���ران عرب 
�شيطرة ميلي�شيات احلوثي على اليمن.

واأو�ش���ح قرقا����س يف موؤمت���ر �شحفي، اأن 
ميلي�شي���ات احلوثي ا�شتهدفت ناقلتي النفط 
ال�شعوديت���ني بعد تهدي���د الرئي����س االإيراين 

ح�شن روحاين باإغالق م�شيق هرمز.
 واأ�ش���اف: “اإي���ران ت�شتخ���دم اأذرعه���ا يف 
املنطقة ب�شكل فّعال ونحن ل�شنا بغافلني عن 

هذه العالقة. 
وبينما ال يفهم اجلميع هذه العالقة فنحن 
م�شممون على اأال يح���دث حتوال ا�شرتاتيجيا”. 
واأ�ش���ار اإلى اأن التحالف العرب���ي لن يقبل باأن 
ت�شيطر ميلي�شيات احلوث���ي املوالية لطهران 
عل���ى اليم���ن، الأن من �شاأن �شيناري���و كهذا اأن 
يزيد �شعوبة املهمة التي يقوم بها التحالف. 
وب���نّي الوزي���ر االإماراتي اأن العائ���ق االأ�شا�شي 
الإيج���اد ح���ل �شيا�شي يف اليمن ه���م احلوثيون 
الذي���ن قّو�ش���وا جمي���ع املب���ادرات ال�شابق���ة 
واالأ�شلح���ة  امليلي�شي���ات  �شح���ب  برف�شه���م 
الثقيل���ة م���ن املراك���ز احل�رسية لل�شم���اح ببدء 

العملية ال�شيا�شية.

• الرئي�س امل�رسي، عبد الفتاح ال�شي�شي، يف موؤمتر �شحايف مع نظريه اليمني، عبدربه من�شور هادي.	

�أو  نفوذ لقوى غري عربية،  “موطئ  �إىل  �ليمن  �لقاطع” �أن يتحول  “رف�ضها  ج��ددت م�ضر 

من�ضة لتهديد �أمن و��ضتقر�ر �لدول �لعربية �ل�ضقيقة، �أو حرية �ملالحة يف �لبحر �لأحمر وم�ضيق 

�ل�ضي�ضي، يف موؤمتر �ضحايف م�ضرتك عقده مع  �مل�ضري عبد�لفتاح  �لرئي�س  �ملندب”. و�ضدد  باب 

�لرئي�س �ليمني عبدربه من�ضور هادي، عقب جل�ضة مباحثات عقدت بق�ضر �لرئا�ضة �مل�ضرية، على 

�لتز�م م�ضر �لكامل بدعم و��ضتقر�ر �ليمن ووحدة �أر��ضيه.

م�صادر عراقية: البغدادي ميت �رسيريا وانق�صامات حادة على خالفته
“ال�شومري���ة” عن  نق���ل تلفزي���ون 
“م�ش���در اأمني عراق���ي” ام�س االثنني، 
تاأكيده اأن زعيم تنظيم “داع�س” اأبوبكر 
البغدادي مات �رسيريا اإثر �رسبات جوية 
نفذها ال�شالح اجلوي العراقي يف �شوريا 

يونيو املا�شي.
وق���ال امل�ش���در الذي طل���ب عدم 
“م�ش���ادر  اإن  ا�شم���ه  ع���ن  الك�ش���ف 
ا�شتخباراتية اأفادت باأن طريان القوات 
يوني���و  �شه���ر  يف  ا�شته���دف  اجلوي���ة 
تنظي���م  لقي���ادات  اجتماع���ا  املا�ش���ي 

داع����س االإرهاب���ي يف االأرا�شي ال�شورية 
ا�شتخباراتي���ة  ملعلوم���ات  ا�شتن���ادا 
دقيق���ة، مما اأ�شفر عن مقتل عدد منهم 
واإ�شاب���ة اآخري���ن”. وكان ال�شالح اجلوي 
العراقي نف���ذ عدة هجم���ات يف االأ�شهر 
االأخرية يف االأرا�شي ال�شورية ا�شتهدف 
فيها جتمعات لتنظي���م داع�س. وتوؤكد 
بغ���داد اأن الهجم���ات تاأت���ي ملنع عودة 
التنظي���م اإل���ى االأرا�ش���ي العراقية بعد 
اإعالن الن�رس الع�شكري عليه يف دي�شمرب 
املا�ش���ي. واأ�شاف امل�ش���در يف حديثه 
ل�”�شومرية نيوز”: “من بني امل�شابني 
كان زعيم التنظيم اأبو بكر البغدادي”، 

م�شرياً اإل���ى اأن “االإ�شاب���ة جعلته بحكم 
امليت �رسيرياً حيث ال ي�شتطيع ممار�شة 
مهماته”. وك�ش���ف امل�شدر عن خالفات 
بني ق���ادة التنظي���م ب�شب���ب املناف�شة 
على خالف���ة البغدادي، وق���ال: “بع�س 
قيادات داع�س غ���ري العراقيني ر�شحوا 
لت���ويل  التون�ش���ي  اأبوعثم���ان  املدع���و 
للبغ���دادي”.   خلف���اً  التنظي���م  قي���ادة 
واأو�ش���ح اأن “ذل���ك ت�شب���ب يف خالفات 
ح���ادة وانق�شام���ات غ���ري م�شبوق���ة يف 
ملوق���ف  نتيج���ة  التنظي���م  �شف���وف 
قادت���ه العراقي���ني الراف����س لرت�شيح 

التون�شي”.

خامنئـي: ال حـرب وال تفـاوض مـع الواليـات المتحـدة
 اإيران تتحدى العامل 

ب� “فاحت مبني”

ك�شف���ت اإي���ران، اأم����س االثن���ني، عن 
اجلي���ل اجلديد من �ش���اروخ “فاحت مبني” 
البالي�شتي الق�شري املدى، وفق ما ذكرت 

وكالة اأنباء “ت�شنيم” االإيرانية.
وقال وزي���ر الدفاع االإي���راين، العميد 
اأمري حامت���ي: “كما وعدنا �شعبن���ا العزيز، 
ل���ن ندخ���ر جه���دا لزي���ادة ق���درات البالد 
ال�شاروخي���ة، و�شنزي���د بالتاأكي���د قوتن���ا 
ال�شاروخية يف كل ي���وم”. وو�شف حامتي 
الن�شخة اجلديدة م���ن ال�شاروخ باأنها “من 
�شن���ع حملي 100 باملئ���ة”، م�شيفا: “هو 

مرن ومموه وتكتيكي ودقيق”.
وتاب���ع: “تاأك���دوا اأنه كلم���ا تفاقمت 
ال�شغوط���ات واحل���رب النف�شي���ة على اأمة 
اإي���ران العظيمة، ت���زداد رغبتن���ا يف تعزيز 
قوتنا الدفاعية يف جميع املجاالت”. ويعد 
برنام���ج اإي���ران ال�شاروخ���ي نقط���ة خالف 
رئي�شية بينها وبني ق���وى العامل، ال �شيما 

الواليات املتحدة.

طهران ـ وكاالت:

بغداد ـ وكاالت:

عواصم ـ وكاالت:

طهران ـ وكاالت:

القدس المحتلة ـ أ ف ب:

• اأبوبكر البغدادي	

• علي خامنئي	

عرب املر�شد االأعل���ى للنظام االإيراين علي 
خامنئي، ع���ن ندمه من املفاو�شات التي اأدت 
اإل���ى اإب���رام االتفاق الن���ووي، م�شتبعدا حدوث 
مواجهة م���ع الوالي���ات املتحدة بينم���ا رف�س 

العر�س االأمريكي بالتفاو�س جمددا.
وق���ال خامنئي يف خطاب اأم�س االثنني، اإن 
“مفاو�ش���ات االتفاق الن���ووي كانت خطاأ واأنا 
اأخط���اأت و�شمح���ت للحكومة بخو����س التجربة 
�لت���ي جتاوزو� خاللها بطبيع���ة �حلال �خلطوط 
احلم���راء”. واأ�ش���اف اأن الرئي����س االإي���راين قد 
اأقر باأن���ه لو ال القيود الت���ي و�شعتها لقدموا 
تنازالت اأكرب. و�شدد املر�شد االإيراين على اأن 
“احلرب لن تقع ول���ن نتفاو�س وهذا ملخ�س 
ال���كالم ال���ذي يج���ب اأن يعرف���ه كل ال�شع���ب 

االإيراين”.
ونقل���ت وكال���ة االأنب���اء االإيراني���ة “اإرنا” 
ع���ن املوق���ع الر�شم���ي خلامنئ���ي اأم����س، باأن 
املر�شد اأكد خالل كلمة ل���ه اأن م�شكالت بالده 
االقت�شادي���ة ناجمة ع���ن �ش���وء االإدارة داخليا 

ولي�س فقط ال�شغوطات االأمريكية.
كم���ا �شدد عل���ى اأن “العقوبات االأمريكية 
لن توؤثر كثريا لو كان اأداء امل�شوؤولني اأف�شل 
واأكرث تدبريا وق���وة ويف التوقيت املنا�شب”، 
عازي���ا انهي���ار عملة الري���ال الأ�شب���اب داخلية 

تتعلق ب�شوء االإدارة ولي�س بفعل العقوبات.

وق���ال خامنئ���ي يف خطاب���ه ال���ذي األق���اه 
اأم���ام ح�شد من احل�شور يف طه���ران اإن “خرباء 
االقت�ش���اد والعديد من امل�شوؤولني يعتقدون 
اأن �شب���ب ه���ذه امل�شكلة لي����س خارجيا بل هو 
داخل���ي. ال يعني ذل���ك اأن ال تاأثري للعقوبات، 
لكن العامل الرئي�شي يكمن يف كيفية تعاطينا 
معه���ا”. ووفق���ا لوكال���ة “فار����س” فقد حث 
املر�ش���د االإي���راين كال من الربمل���ان والق�شاء 
بالقيام بواجباتهم ملكافحة الف�شاد الذي من 

نتائجه انهيار العملة، ح�شب تعبريه.
ال�شع���ب  “فئ���ات  ب���اأن  خامنئ���ي  واأق���ر 
املختلف���ة تع���اين م���ن امل�ش���اكل املعي�شي���ة 

الي���وم” م�شيفا: “هن���اك فئات م���ن ال�شعب 
ه���ي يف الواق���ع حت���ت �شغ���ط ارتف���اع اأ�شعار 
�لغ���ذ�ء و�ل�ضكن وخمتلف �ل�ضغ���وط”. واأ�شار 
املر�ش���د االإيراين اإل���ى الر�شال���ة االأخرية التي 
وجهه���ا اإلى رئي�س ال�شلط���ة الق�شائية، وقال 
باأنه���ا “خطوة اإيجابية مهم���ة ملحاربة الف�شاد 
والفا�شدي���ن اقت�شادي���ا”، م�شيف���ا : “يج���ب 
معاقبة الفا�شدين”. وبينما كان خامنئي ي�رسح 
ب���اأن “الف�ش���اد يف الب���الد اأفعى م���ن 7 روؤو�س 
ويجب الق�ش���اء عليها كلي���ا”، هتف احل�شور 
ب���اأن “يجب اإعدام املف�شدي���ن” بح�شب وكالة 

“فار�س”.
 ى احل�ش���ور بالق���ول: “ا�شمح���وا يل، هل 
اأنت���م املحكم���ة؟ ال تخلق���وا �شج���ة..، قد يتم 
تنفي���ذ بع�س االإعدامات ، لك���ن البع�س االآخر 
قد يت���م �شجنه���م.. اأن���ا كتب���ت يف خطابي اأن 

تكون املحاكمات من�شفة ودقيقة”.
ويواج���ه االقت�ش���اد االإي���راين ا�شطرابات 
وتوت���رات من���ذ اأ�شه���ر وق���د ت�شاعف���ت بعد 
اإع���الن قرار الرئي�س االأمريك���ي دونالد ترامب 
ان�شحاب الواليات املتحدة من االتفاق النووي 

وعودة العقوبات على طهران.
وفق���دت العمل���ة االإيرانية الري���ال، 70٪ 
م���ن قيمتها مقابل ال���دوالر، وارتفعت اأ�شعار 
ال�شلع االأ�شا�شية وامل���واد الغذائية باأكرث من 
٪50، وبداأت موجة من االحتجاجات يف العديد 

من املدن االإيرانية.
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كان 12 اأغ�شط����س اليوم الدويل لل�شباب، 
ال�شب���اب اأم���ل الأم���ة وم�شتقبله���ا وعمادها يف 
التقدم والتط���ور، ويوج���د )1.8( مليار �شاب 
يف العامل ت���راوح اأعمارهم بني 10 و24 �شنة، 
بع�شه���م يعي����س يف بيئ���ة اآمنة م���ن الأمرا�س 
وال�رصاع، واآخرون يقبع���ون حتت ظالل الكثري 
والقت�شادي���ة  الجتماعي���ة  امل�ش���اكل  م���ن 
والع�شكري���ة، اإن غياب ال�شتق���رار ال�شيا�شي 
وحتدي���ات �شوق العم���ل وحمدودية امل�شاركة 
ال�شيا�شي���ة واملدني���ة وع���دم العتم���اد عل���ى 
الكفاءة واملوؤه���ل يف التوظيف، اأمور �شاهمت 
كثرًيا يف عزلة ال�شباب وتعرث املجتمعات، ومع 
ازدي���اد ع���دد ال�شباب الذين يك���رون يف عامل 
مراب���ط تقنًيا فاإنه���م يطمحون اإل���ى التعمق 
جمتمعاته���م  وم�ش���اكل  م�شاكله���م  يف  اأك���رث 
ال�شيا�شية والقت�شادية والجتماعية والأمنية، 
وهذا ما يجعل الهتمام بال�شباب واقًعا معا�ًشا.

منظم���ة الأم���م املتح���دة توؤكد عل���ى دور 
امُلطبق���ة  غ���ري  ال���دول  ود�شات���ري  ال�شب���اب، 
توؤك���د على اأن ال�شباب ����رصكاء يف التغيري، ويف 
ه���ذا العام �شيك���ون احتف���ال الأم���م املتحدة 
بيوم ال�شب���اب حتت �شعار “م�شاح���ات ماأمونة 
لل�شباب”، فما هي امل�شاحات املاأمونة وكيف 

تتحقق وكيف ي�شتفيد منها ال�شباب؟ 
ال�شباب لديهم الق���درة البدنية والذهنية 
يف خمتلف جمالت العم���ل وحتمل امل�شوؤولية، 
وُه���م قادرون على امل�شاركة يف عمليات �شنع 
الق���رار والتعبري بحري���ة كاملة ع���ن اأنف�شهم، 
اأف���راد  احتياج���ات  م���ن  ج���زء  فاحتياجاته���م 
املجتم���ع، لذا عل���ى ال���دول اأن تع���د ل�شبابها 
امل�شاح���ات املاأمون���ة لأداء دوره���م املاأم���ول 
وفكرًي���ا  و�شيا�شًي���ا  واقت�شادًي���ا  ريا�شًي���ا 

وثقافًيا ومهنًيا وتقنًيا. 
اإن مملكة البحري���ن تنتهج منهًجا يتوافق 

مع الهدف )11( من خط���ة التنمية امُل�شتدامة 
لع���ام 2030م الت���ي توؤكد عل���ى )احلاجة اإلى 
اإتاحة م�شاحة نحو التح�رص ال�شامل وامل�شتدام(، 
وه���ي اأجندة حتت���اج لعن�رص ال�شب���اب، وحكومة 
و�شع���ت  امَلعني���ة  وموؤ�ش�شاته���ا  البحري���ن 
ا�شراتيجي���ة خا�ش���ة بال�شب���اب م���ن اأج���ل اأن 
حتاف���ظ عليهم وتغر�س فيه���م روح املواطنة 
والنتم���اء للهوية العربي���ة الأ�شيل���ة، وتقوم 
احلكوم���ة برجم���ة براجمه���ا ال�شبابية لتمكني 
ال�شباب م���ن امل�شاركة يف التنمية الوطنية مبا 
يتمتع���ون به من اللتزام بامل�شوؤولية الوطنية 
والقدرة البدني���ة والذهنية واملعلوماتية، كما 
اأنه���ا اأولت ق�شاي���ا ال�شباب م�شاح���ات كبرية 
م���ن برناجمها احلكوم���ي لإميانه���ا باإمكانيات 
ال�شباب و�رصورة تدعيم قدراتهم الوطنية من 
اأجل زيادة م�شاحة م�شاركتهم يف بناء جمتمعهم 

بو�شفهم �رصكاء يف املجتمع البحريني.

عبدعلي الغسرة

نجاة المضحكي

ل حتت���اج “فر�ش���ات جدحف�س” 
�شناع���ي  قم���ر  اأو  “مك���رة”  اإل���ى 
لكت�شافه���ا، فاجلميع يعل���م مكانها 
ووجوده���ا واأوله���م وزي���ر البلديات 
العا�شم���ة  اأمان���ة  جمل����س  ورئي����س 
ووزي���ر ال�شناعة والتج���ارة، فالباعة 
و�ش���ح  يف  ب�شاعته���م  يفر�ش���ون 
النه���ار، ل متخف���ني يف خن���ادق ول 
ب���ني “الدواعي�س”، وه���ا هو جمل�س 
اأمانة العا�شمة منذ 4 �شنوات “ي�شر 
ويذرع” يف املنامة، ويتملك الأرا�شي 
ل�شال���ح مالع���ب ومواق���ف �شيارات، 
ويجتم���ع م���ع املنظم���ات الأهلية يف 
الدي���ه وال�شناب����س لتطوي���ر قراهم، 
وها ه���و يط���ور مقابر بالتع���اون مع 
الأوقاف اجلعفرية، وهناك اجتماعات 
مع���ه كل اأ�شب���وع وجلن���ة خا�ش���ة من 
وزارة الأ�شغ���ال تتابع تطوير الوقف 
اجلعف���ري من مبنى للح���رف اليدوية 
و�شياغ���ة  �شناع���ة  لور����س  ومرك���ز 
فاأين اجلميع  الذهب واملجوه���رات، 
عن ه���ذه الفر�ش���ات؟ اأو اأن امل�شاألة 
هي اإثبات وجود وفتل ع�شالت على 
املواطن���ني يف الوق���ت ال�شائع، ثم 
هل م���ن التح����رص اأن ته���دم الفر�س 
به���ذه الطريق���ة؟ وه���ل م���ن العدل 
ا�شتخ���دام  اإل���ى  املواطن���ني  دف���ع 
مواقع التوا�ش���ل الجتماعي لينادوا 
بالرحم���ة وال�شفق���ة، حت���ى تكتم���ل 
امل�رصحي���ة، فامل�ش���وؤول الأول يهدم 
ليثب���ت كفاءته، وم�ش���وؤول اآخر ياأتي 
ليثبت اهتمامه وا�شتجابته ملنا�شدة 
الفر�ش���ات؟ فه���ل نعي�س  اأ�شح���اب 
اليوم واقعنا كاأف���الم كارتون، ياأتي 
البط���ل اخل���ارق وينقذ النا����س، نعم 
نعي����س واقع���ا ن�شتنك���ر حدوث���ه يف 
دول���ة لها روؤي���ة “2030”، وتتباهى 
العمال  موؤ�ش�شاته���ا بحف���ظ حق���وق 
الأجان���ب يف املوؤمت���رات الدولي���ة يف 
الوق���ت ال���ذي يح���اول في���ه بع����س 
امل�شوؤولني ت�شوي���ه �شورة احلكومة 
يف عي���ون ال�شع���ب واأم���ام املجتم���ع 
ال���دويل ح���ني تت���داول مث���ل ه���ذه 
املقاط���ع، وت�شتعر�شه���ا املنظمات 
احلقوقي���ة وحتتفظ به���ا ال�شفارات 

الأجنبية لوقت احلاجة.
ث���م اإن اجلميع يع���رف اأن رئي�س 
جمل�س العا�شمة ن�شيط وجريء، فها 
ه���و يف اجتماعات �شب���ه اأ�شبوعية مع 
رئي����س الوقف اجلعف���ري بخ�شو�س 
اإن�شاء مراكز جتارية واأ�شواق �شعبية، 
كما �شكلت وزارة الأ�شغال جلنة فنية 
خا�شة ملتابع���ة امل�شاريع، فلماذا مل 
تكن هناك ح�شة لفر�شات جدحف�س؟ 
األي����س ه���وؤلء اأول���ى بالدع���م؟ فكم 
مليونا �شتنفق اأمان���ة العا�شمة على 
تنفي���ذ م�شاريع وخط���ط وخمططات 
الأوقاف اجلعفري���ة، وكم من الوقت 
يق�شي���ه م�شوؤول���و الأمان���ة يف ه���ذه 
الجتماعات واللف���ات والدورات؟ ما 
يحدث الي���وم من ق���رارات ارجتالية 
من بع����س امل�شوؤولني جتاه م�شالح 
املواطن���ني، ي�شيء بالدرج���ة الأولى 
ل�شمعة الدولة التي تخ�ش�س ميزانية 
طائلة لتق���دمي اخلدمات، فاحلكومة 
مل تبخ���ل يوماً عل���ى تطوير اخلدمات 

لكل مناطق البحرين.
في���ا اأمان���ة العا�شم���ة “رئي�ش���ا 
بالهتم���ام،  الأول���ى  م���ن  وم���دراء”، 
تطوير اأ�شوار املقابر و�رصاء الأرا�شي 
لتخ�شي�س مواق���ف لها، اأو الهتمام 
وفر�ش���ات  املواطن���ني،  مب�شال���ح 
ب���ني  متبادل���ة  جدحف����س م�شلح���ة 
واملواطن���ني،  الفر�ش���ات  اأ�شح���اب 
وكان الأول���ى الهتم���ام به���ا، فهذه 
الفر�ش���ات مل تن�ش���ق الأر����س فجاأة 
لتظه���ر منه���ا، فه���ي موج���ودة منذ 
الأمان���ة  موظف���ي  وجمي���ع  عق���ود، 
كم���ا  مكانه���ا،  يعرف���ون  ورئي�شه���ا 
ووزي���ر  البلدي���ات  وزي���ر  يعرف���ه 

ال�شناعة والتجارة عز املعرفة.

هل انشقت األرض 
فجأة وظهرت 

“فرشات جدحفص”؟

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

لقلب العروبة و�رصحه����ا ال�شامخ اململكة 
العربي����ة ال�شعودي����ة ال�شقيق����ة مع����زة خا�شة 
وم�شه����د رائ����ع ل يو�شف م����ن املحبة يف قلب 
�شي����دي �شاحب ال�شمو امللك����ي الأمري خليفة 
بن �شلم����ان اآل خليفة رئي�س ال����وزراء املوقر 
حفظه اهلل ورعاه، ففي كل حمفل ولقاء ومنر 
دويل ي�شيد �شموه اأيده اهلل بالعطاء والريادة 
ال�شعودي����ة ودفاعه����ا ع����ن دينن����ا وعقيدتنا 
واأمتن����ا واأوطانن����ا، وت�شخ����ري كل اإمكانياته����ا 

وطاقاتها من اأجل ن�رصة العروبة والإ�شالم.
وخالل ا�شتقبال �شموه حفظه اهلل �شعادة 
املهند�س فهد بن حممد الداود املدير العام 

للموؤ�ش�شة العامة جل�رص امللك فهد قال �شموه 
)اإن اململكة العربي����ة ال�شعودية قارة لي�شت 
مب�شاحته����ا فح�ش����ب، بل باإجنازاته����ا الكبرية 
الت����ي طال����ت كل مي����دان تنم����وي وو�شل����ت 
للعاملي����ة، موؤك����دا �شم����وه اأن����ه ل����ول اململكة 
العربي����ة ال�شعودي����ة ووقفته����ا ال�شاخم����ة يف 
وج����ه التحدي����ات، لنج����ح مترير خط����ط تغيري 
خارطة املنطقة والتاأثري على و�شعها الأمني 

امل�شتقر وم�شارها التنموي املتطور(.
كثرية هي املواقف النبيلة التي وقفتها 
ال�شقيق����ة الكرى اململكة العربية ال�شعودية 
دعما للعروبة والأم����ة الإ�شالمية والعمل على 

جم����ع كلمة امل�شلمني يف �شت����ى بقاع الأر�س، 
ومثلما قال املل����ك في�شل رحمه اهلل )الدولة 
الت����ي �رصفها اهلل، فجعل فيه����ا بيته، وم�شجد 
نبي����ه، وو�شعه����ا بذلك يف مرك����ز قيادي، منذ 
بزغ فج����ر الإ�ش����الم، وانطلق م�شع����ل الهداية 
الطاه����رة...  اأر�شن����ا  م����ن  العروب����ة  ورك����ب 
ال�شعودي����ة موطن الإ�شالم وحمل ولدته، لقد 
قهرنا الع����امل  بكلمة اهلل، وتوحيد اهلل، و�شنة 

ر�شوله(.
اإن اململكة العربية ال�شعودية تقود الأمة 
العربي����ة والإ�شالمية قي����ادة ناجحة وتت�شدى 
ب����كل ح����زم مل����ن يري����د ت�رصي����ب املخططات 

يف  وال�شتق����رار  الأم����ن  ت�شته����دف  الت����ي 
املنطقة، وتقطع دابر التجاوزات والتدخالت 
والعتداءات ومن يق����ف خلفها، فقد ت�شدت 
ملوؤامرة كرى كانت تهدف اإلى ابتالع اخلليج 
العربي وواجهت حتدي����ات كثرية وجنحت يف 
توجيه �رصبات �شاعقة للعدو ولقنت الأنظمة 
الرجعية در�شا �شيبق����ى كاخلتم مطبوعا على 
جبهة تلك الأنظمة وال����دول، فال�شعودية بلد 
عظيم يرف�����س التبعية وال�شيا�شات امللتوية 
وينظر اإلى العامل من “منظار” وا�شح وهو عزة 
العرب وكرامتهم ون�رص ال�شالم وال�شتقرار يف 

العامل اأجمع.

سيدي سمو رئيس الوزراء ومحبته 
قلب العروبة... “السعودية”

مع تطور وانت�شار و�شائل التوا�شل الجتماعي 
بني اأفراد املجتمع ازداد معها ن�رص ال�شائعات و�رصعة 
تداوله���ا، ومل تق���ف عند هذا احل���د فح�شب، بل مت 
ت�شخيمها ب�شكل مبالغ في���ه، الأمر الذي يوؤدي اإلى 
تهدي���د ال�شلم الجتماعي واإث���ارة الفنت والبلبلة يف 

املجتمع.
ويف ه���ذا اجلانب اأ�شتذكر حكمة الفلر الثالثي 
للفيل�س���وف �ليون���اين �سقر�ط، حيث ي���روى �أنه يف 
�أحد �لأيام �س���ادف �لفيل�سوف �سقر�ط �أحد معارفه 

�ل���ذي جرى �إلي���ه، وقال له بتلهف: �سق���ر�ط، �أتعلم 
م���ا �سمعت عن �أحد طالبك؟ رد عليه �سقر�ط: �نتظر 
حلظ���ة، قب���ل �أن تخربين �أود من���ك �أن جتتاز �متحانا 
�شغريا يدع���ى امتحان الفلر الثالث���ي، قال الرجل 
منده�سا: �لفلرت �لثالثي؟ هذ� �سحيح، تابع �سقر�ط: 
قبل �أن تخ���ربين عن طالبي لناأخ���ذ حلظة لنفلرت ما 
كن���ت �شتقوله، الفلر الأول ه���و ال�شدق، هل اأنت 
متاأك���د �أن ما �ستخربين به �سحيح؟ ل، رد �لرجل، يف 
�لو�ق���ع لقد �سمعت �خل���رب و... قال �سقر�ط: ح�سنا، 

�إذ� �أن���ت ل�ست متاأك���د� �أن ما �ستخ���ربين به �سحيح 
�أم ل؟ لنج���رب �لفل���رت �لثاين: فل���رت �لطيبة، هل ما 
�ستخربين به ع���ن طالبي �سيء طيب؟ رد �لرجل: ل، 
على �لعك�س...، ح�سن���ا، تابع �سقر�ط: �إذ� �ستخربين 
�شيئ���ا �شيئا ع���ن طالبي عل���ى الرغم م���ن اأنك غري 

متاأكد من اأنه �شحيح؟
ب���د�أ �لرجل �ل�سع���ور بالإحر�ج... تاب���ع �سقر�ط: 
م���ازال باإمكان���ك اأن تنجح بالمتح���ان، فهناك فلر 
ثالث: فلرت �لفائدة، هل ما �ستخربين به عن طالبي 

�سيفي���دين؟ يف �لو�ق���ع ل، تاب���ع �سق���ر�ط: �إذ� كنت 
�ستخربين �سيئ���ا لي�س �سحيح���ا ول طيبا ول فائدة 
من���ه، ملاذ� تخ���ربين به م���ن �لأ�سل؟ �سك���ت �لرجل 

و�شعر بالهزمية.
نحن الي���وم بحاجة اإلى تطبي���ق “فلر ال�شدق 
والطيب���ة والفائدة من النقل” قبل اأن نظلم ونوؤذي 
النا����س باأخبار لي�ش���ت �شحيحة، وال�ش���وؤال هنا كم 
واحدا من���ا ي�شتخدم ما ي�شبه ه���ذا الفلر قبل نقله 

الأحداث والأخبار التي ت�شله عر هاتفه؟.

الشباب أمل 
ومستقبل الوطن

اأم���ر ح�ش���ن ذاك ال���ذي اأقدم���ت علي���ه 
اإدارة الأوق���اف ال�شني���ة بفت���ح املج���ال اأمام 
البحريني���ني لت���ويل مه���ام الإمام���ة والأذان 
بنظام جزئي، بعد حادثة القتل املوؤملة التي 
راح �شحيتها اإمام م�شجد بن �شدة، رحمه اهلل 

واأ�شكنه ف�شيح جناته.
هناك ن�شبة ل ي�شته���ان بها من البطالة 
ع���ام  يف   )%  4.2( بلغ���ت  اإذ  البحري���ن؛  يف 
2017م، وهناك حاج���ة لدى الكثريين لرفع 
م�شتوى الدخ���ل، باإ�شافة م�شادر دخل اأخرى 
لديه���م، البحريني���ون اأولى به���ذه الوظائف 
من غريهم؛ لأنها بلده���م، ولي�س هناك اأاأمن 
من اأبن���اء البلد على بلدهم، هناك الكثري من 
البحريني���ني مم���ن لديهم الكف���اءة والقدرة 
عل���ى تويل مثل هذه امله���ام، ولي�شت هناك 
حاجة لال�شتعانة بالأجانب، كما اأن هذا القرار 
نتمنى اأن يعمم على باقي الوظائف املتاحة، 
واأن يحذو اجلميع حذو اإدارة الأوقاف ال�شنية، 
لكن من املهم جداً األ ن�شحح اأخطاءنا ونتخذ 
قراراتن���ا قبل ف���وات الأوان، وبناًء على رداة 
الفعل بعد وقوع احل���وادث، ينبغي اأن نتخذ 
قراراتنا بناًء على قراءتنا للواقع، وا�شت�رصاف 
ما ميكن اأن يخبئه لنا امل�شتقبل من تبعات.

����رصورة  الوظائ���ف  بحرن���ة  يف  الإ����رصاع 
ق�ش���وى، ف���ال اكتف���اء ذات���ي يذك���ر، ل على 
م�شتوى امل���وارد الب�رصي���ة، ول الغذائية، ول 
باق���ي احلاج���ات، يجب النظر بع���ني فاح�شة 
اإل���ى امل�شتقب���ل، وع���دم الته���اون يف ذل���ك 
اأو الراخ���ي في���ه، يج���ب ا�شتثم���ار ما ميكن 
بحريني���ة،  ب�رصي���ة  م���ن طاق���ات  ا�شتثم���اره 
والت�شهي���ل عل���ى املواطن���ني باحلفاظ على 
م�شت���وى معي�شتهم والنهو�س ب���ه، و�شمان 
احلف���اظ عل���ى اأمنه���م و�شالمته���م بالتخاذ 
الباكر للق���رارات؛ فعدم ت���دارك الأمور منذ 
البداي���ة، وقبل وقوع اخلط���ر، يكلفنا الكثري 

من الأثمان.
نح���ن نك���رر دائم���اً حاجتن���ا اإل���ى رف���ع 
امل�شتوى املعي�ش���ي للمواطنني، وهي حاجة 
يطال���ب بها املواطن���ون، وبحرن���ة الوظائف 
اإح���دى �شبل حتقيق هذا الهدف، فنتمنى من 
امل�شوؤولني و�شناع القرار اإحالل البحرينيني 

يف الوظائف خدمة للوطن.

بحرنة الوظائف

علي 
الصايغ

Ali.alsayegh15
@gmail.com
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أكمل الفريق األول لكرة القدم بنادي الحد عقد محرتفيه للموسم الريايض املقبل 
2018/ 2019، بعد أن استقبل الالعب األردين محمد الداوود. وكان الداود قد وصل مساء 

أمس األول إىل أرض اململكة، إذ كان يف استقباله عضو مجلس إدارة نادي الحد ورئيس جهاز 
الكرة أسامة املاليك. ويأيت انضامم الداود لكتيبة “التسونامي” الحداوية ليكون إىل جانب 

املحرتف اآلخر التونيس سليم املزليني، والذي يلعب يف خط الهجوم.
والداود ليس بغريب عىل املالعب البحرينية أو نادي الحد، إذ سبق له متثيل الحداوية يف 

املواسم املاضية، وحقق معه العديد من اإلنجازات وأبرزها كأس جاللة امللك ودوري الدرجة 
األوىل وكأس السوبر وكأس االتحاد، ويعترب إضافة جيدة لخط الوسط لتشكيلة املدرب

الوطني محمد املقلة.

الحد يكمل محترفيه بضم الداود

  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(

رفع رئيس االتح��اد البحريني 
لكرة السلة سمو الشيخ عيىس 
ب��ن ع��ي آل خليفة  أس��مى 
آي��ات الته��اين والتربيكات إىل 
النائ��ب األول لرئيس املجلس 
والرياض��ة  للش��باب  األع��ىل 
البحرين��ي  االتح��اد  رئي��س 
أللعاب القوى الرئيس الفخري 
لالتح��اد البحرين��ي لرياض��ة 
اس��طبالت  قائد  العزمية  ذوي 
الخالدية سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، وذلك مبناسبة 

فوز س��موه باملرك��ز األول يف 
سباق السويد للقدرة.

 وأكد س��موه أن هذا االنجاز 
يأيت تأكيدا ع��ىل الدعم الكبري 
ال��ذي تحظ��ى ب��ه الرياض��ة 
البحريني��ة م��ن قب��ل عاهل 
الب��الد صاح��ب الجاللة امللك 
حم��د بن عي��ىس آل خليفة ، 
ودعم رئيس ال��وزراء صاحب 
الس��مو املل��يك األم��ري خليفة 
بن س��لامن آل خليفة ، ودعم 
ويل العه��د األمني نائب القائد 

األع��ىل النائ��ب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو 
املليك األمري س��لامن بن حمد 

آل خليفة.
 ك��ام أك��د س��موه أن الف��وز 
مثرة رعاي��ة ممثل جاللة امللك 
وش��ؤون  الخريي��ة  لألع��امل 
األعىل  املجلس  رئيس  الشباب 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
لرياضة  البحريني��ة  األوملبي��ة 
الرياضات سمو  القدرة وسائر 

الشيخ نارص بن حمد.

 وأشاد سموه بأداء سمو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليفة يف 
هذا السباق، مؤكدا أن اللقب 
تتويج ملجهودات س��موه بعد 
العودة القوية لرياضة سباقات 

القدرة العريقة.
 ولف��ت س��موه إىل أن تتويج 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
يعكس م��ا يتمتع به س��موه 
من قدرات فني��ة كبرية أهلته 
إلحراز املركز األول عن جدارة 

واستحقاق.

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ سمو الشيخ خالد بن حمد
بمناسبة فوز سموه بالمركز األول في سباق السويد للقدرة

اتحاد السلة                  المركز اإلعالمي

تأه��ل لل��دور الث��اين م��ن بطولة 
الوطن الثالث��ة املقامة عىل مالعب 
نادي سامهيج مساء األحد املوافق 
12 أغسطس 2018م فريقا النسيم 
برصي��د 5 نقاط والوس��طى برصيد 
5 نقاط مع تقدمه بتس��جيل عدد 
األهداف. حي��ث تغلب األول عىل 
فريق نادي س��امهيج بهدف يتيم، 
فيام ف��از الثاين ع��ىل فريق حاجي 

مبهرجان من األهداف. 
إذ اس��تطاع فري��ق النس��يم إقصاء 
فريق نادي س��امهيج م��ن العبور 
نحو بطاق��ة التأهل لل��دور الثاين، 
وذل��ك بع��د تغلبه عىل س��امهيج 

بنتيجة هدف مقابل ال يشء. 
ج��اء ه��دف التأهل للنس��يم عن 
طريق حس��ني رستم يف الدقيقة 19 
من الشوط األول. ويف الشوط الثاين 
حاول س��امهيج العودة إىل املباراة 
عن طري��ق االخرتاق��ات الهجومية 
الت��ي بدأت من منتص��ف امللعب، 
بن��ى إحداه��ا محم��د جعف��ر أبو 
نصيب وس��ددها بع��د متريرة من 
إبراهيم الدخيل يف الدقيقة العارشة 
من عمر الشوط لكن حارس النسيم 

كان لها باملرصاد. 
ويف آخر الدقائق الست من الشوط، 
مل يس��تثمر الدخي��ل فرصة هدف 

ليعادل به النتيجة لسامهيج. وكاد 
النس��يم إحراز الهدف الثاين لتعزيز 
النتيجة يف الوقت ب��دل الضائع إال 
أن حارس س��امهيج ع��ي الحبيب 
تص��دى لها لتنتهي بتقدم النس��يم 
به��دف. حصل عىل جائ��زة أفضل 
الع��ب محم��د أحم��د م��ن فريق 

النسيم. 
ويف املباراة الثانية، أسفر فوز فريق 
الوسطى عن تأهله للدور الثاين عىل 
حس��اب فريق املرحوم عبدالعزيز 
حاجي. حيث فاز الوس��طى بنتيجة 
قاس��ية عىل حاجي بلغت 15 هدفاً 

مقابل هدفني. 

تقاس��م أهداف فريق الوسطى كل 
من ف��واز املال “4”، ط��الل القايض 
“3”، حس��ن املال “7” وهدف لبدر 
املال. وأحرز هديف عبدالعزيز حاجي 
صادق أحمد وحمد القالف. حصل 
عىل جائزة أفض��ل العب يف املباراة 

حسن املال من فريق الوسطى.
يلعب مس��اء اليوم الثالثاء املوافق 
14 أغسطس 2018 ضمن مباريات 
ال��دور الث��اين “دور الثامنية” عند 
الساعة 8:00 يف املباراة األوىل فريق 
باستا بارك وفريق مركز شباب عراد 
“أ”، ويف املباراة الثانية يلتقي فريق 

نيوسات مع فريق رشكة التباين.

“النسيم” ُيقصي “سماهيج” في بطولة الوطن
البالد سبورت

 سمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ عيسى بن علي

المالكي مستقبال الداود

سلة النويدرات تستقبل مدربها
عي مجيد:

استقبل نادي النويدرات يوم أمس )اإلثنني( 
مدرب الفريق األول لكرة السلة البوسني 

حمدو الذي سيرشف عىل تدريبه خالل املوسم 
الريايض 2019/ 2018.

وكان يف استقباله مبطار البحرين الدويل رئيس 
جهاز اللعبة محمد مرهون، والوكيل املعتمد 

لدى الفيبا محمود أكرب. ويأيت التعاقد مع 
البوسني ليخلف الرصيب دراغان الذي توىل قيادة الفريق ملوسمني متتاليني. 
ويأمل املسؤولون بنادي النويدرات أن يكون البوسني املدرب الذي يحقق 
رغباتهم بإظهار الفريق باملستوى الفني الجيد ويجلب االنتصارات واملراكز 

املتقدمة بعدما أخفق يف ذلك باملوسم املايض يف مسابقَتي دوري زين 
وكأس خليفة بن سلامن، بخالف املوسم ما قبل املايض، والذي شهد تقلد 
العبيه مبيداليات املركز الثاين لبطولة كأس خليفة بن سلامن. وقبل ذلك، 
تعاقدت إدارة النادي مع الالعب حسني اللولو لينضم للمجموعة نفسها 
التي ظهرت باملوسم املايض، كام مازال البحث جاريا عن املحرتف الذي 

سيتم التعاقد معه الرتداء قميص النويدات للموسم الجديد.

غادر وفد منتخبنا الوطني لكرة الس��لة 
للناش��ئني أمس اإلثن��ني إىل تركيا إلقامة 
معس��كر تدريبي اعتبارا من 13 ولغاية 
22 إغس��طس وذلك استعدادا للمشاركة 
يف بطولة كأس الخليج لكرة السلة، والتي 
ستقام يف ديب يف الفرتة من 26 ولغاية 31 
من الشهر ذاته، وكان يف مقدمة مودعي 
املنتخب األمني الع��ام لالتحاد البحريني 
لكرة الس��لة عبداإلل��ه عبدالغفار الذي 
نق��ل للوفد تحيات رئيس االتحاد س��مو 
الشيخ عيىس بن عي آل خليفة ومتنياته 
من  واالس��تفادة  بالتوفي��ق  للمنتخ��ب 
هذا املعس��كر الخارجي؛ متهيدا للوصول 
للص��ورة الفني��ة املناس��بة قب��ل خوض 

املعرتك الخليجي املهم.
 وس��يكون املنتخب الوطني لكرة السلة 
للناش��ئني أمام اختبار ق��وي يف البطولة 

الخليجية ال� 16 بوصفه حامل اللقب يف 
النسخة الخامسة عرشة، والتي أقيمت يف 
اململكة العربية الس��عودية وتحديدا يف 
جدة بالعام 2016، وسيس��عى املنتخب 
الوطن��ي للدف��اع ع��ن لقبه ب��كل قوة 
وعزمية أمال يف تحقي��ق اللقب الخامس 

يف تاريخ البحرين ملنتخبات الناشئني.
وكان املنتخ��ب الوطني لكرة الس��لة قد 
بدأ إع��داده يف البحرين من��ذ منتصف 
ش��هر يونيو املايض تح��ت قيادة املدرب 
الوطن��ي عي كوي��د، ومس��اعده أحمد 
قاه��ري، حيث بدأ اإلع��داد باختيار 22 
العبا، وبعد خ��وض التدريبات املتواصلة 
اختار امل��درب قامئة مكونة من 15 العبا 
إىل ضمت القامئة املغادرة إىل تركيا أمس 
لخوض املعسكر التدريبي 14 العبا، ومن 
ثم سيس��تقر الجهاز الفن��ي عىل القامئة 

النهائي��ة لبطولة الخليج، والتي تضم 12 
العبا.

وخاض منتخب الناشئني تدريبات مكثفة 
يف البحرين اش��تملت عىل رف��ع اللياقة 
البدني��ة والتدريبات الفني��ة، كام خاص 
املنتخب مباريات ودي��ة جادة قدم من 
خاللها مس��تويات طيبة وتجانس متميز 

فيام بني الالعبني.
وس��يواصل املنتخب الوطن��ي تدريباته 
الج��ادة يف معس��كر تركي��ا، حيث أعد 
الجهاز الفن��ي برنامجا متكامال يش��مل 
عىل تدريبات مكثفة صباحية ومس��ائية 
لرفع منس��وب اللياقة البدني��ة والخربة 
الفني��ة لدى الالعب��ني، إضافة إىل خوض 
مباريات ودية مع بع��ض الفرق الرتكية؛ 
للتعرف عىل جاهزية الفريق قبل خوض 
غامر البطولة الخليجية للدفاع عن لقبه.

وكان مدير املنتخب��ات الوطنية باالتحاد 
البحريني لكرة الس��لة غسان قاروين قد 
تاب��ع تحضريات واس��تعدادات املنتخب 
الوطني للناشئني ملعسكر تركيا استعدادا 
للبطول��ة الخليجية، وق��ال يف ترصيح له 
“حرص س��مو الش��يخ عيىس بن عي آل 
خليف��ة رئي��س االتح��اد البحريني لكرة 
الس��لة ع��ىل دع��م املنتخ��ب الوطني 
للناش��ئني وتوف��ري معس��كر تدريبي له 
استعدادا للبطولة الخليجية؛ األمر الذي 
سيمنح الجهاز الفني قدرة أكرب ومساحة 
مناس��بة لتطبي��ق برنامج��ه اإلع��دادي 
بص��ورة متميزة، والعم��ل بصورة أوضح 
عىل زيادة حج��م التجانس بني الالعبني 
وزيادة اللياق��ة البدنية وتطبيق الخطط 
الفنية التي س��يتم تنفيذه��ا يف البطولة 
الخليجية”. وأش��ار قاروين “سيش��ارك يف 

البطول��ة الخليجي��ة خمس��ة منتخبات، 
ال��دوري من  وس��تلعب البطولة بنظام 
دور واحد عىل أن يفوز باللقب املنتخب 
األكرث تجميع��ا للنقاط ومنتخبنا الوطني 
سيدافع بكل قوة عن لقبه ووضع نصب 
عينيه املحافظة علي��ه وثقتنا كبرية جدا 
الفن��ي واإلداري والالعب��ني  الجه��از  يف 
كونهم يدركون حجم املس��ؤولية امللقاة 
عىل عاتقهم، ونأم��ل أن يوفق املنتخب 
يف الصعود عىل منصة التتويج والتوش��ح 

بامليدالية الذهبية”.
 وي��رتأس بعث��ة املنتخ��ب الوطن��ي يف 
معس��كر تركيا مدير املنتخبات الوطنية 
غس��ان ق��اروين، وتضم البعث��ة كال من 
امل��درب عي كوي��د، ومس��اعده أحمد 
قاهري، والجهاز اإلداري محمد املوسوي 

وموىس جعفر،إضافة إىل املعالج ماركو.

وتض��م قامئة الالعبني كال م��ن إبراهيم 
محمد وع��امر بوجريي وع��ي محمود 
زينل )ن��ادي الحالة(، محم��د عبدالله 
)نادي سامهيج(، عمران عبدالله، عامر 
يوس��ف، عي محم��ود، حس��ن عزيز، 
محمد هشام كازروين ونارص عبدالكريم 
العن��زور )نادي املنام��ة(، عباس جميل 
البرصي )نادي النويدرات(، عي حسني 
وراش��د جامل )نادي املحرق(، ومحسن 

عي )األهي(.
 وس��يبدأ منتخبن��ا مش��واره يف املحفل 
الخليج��ي مبالق��اة نظريه الع��امين يوم 
27 أغس��طس، ث��م س��يلتقي باألخرض 
الس��عودي بعدها بيوم، عىل أن يواجه 
املس��تضيف اإلم��ارايت يف ال��� 30  م��ن 
الش��هر نفس��ه، وبعدها بيوم س��يالقي 

املنتخب القطري.

منتخبنا لكرة السلة لفئة الناشئيناألمين العام ينقل للوفد تحيات سمو الشيخ عيسى بن علي جانب من توديع منتخبنا الوطني أمس

أحمر الناشئين السالوي يعسكر في تركيا استعدادا للبطولة الخليجية
يخوض فيه تدريبات مكثفة ومباريات ودية عديدة

اتحاد السلة                     المركز اإلعالمي

حمدو
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17 BRAVE ل��ب��ط��ول��ة   16 ال��ن��س��خ��ة  ت��ح��ت��ض��ن  أب��وظ��ب��ي 
الرفاع        المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة:

تنفيذا لتوجيهات النائب األول لرئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة 
الرئيس الفخري لالتحاد البحريني 
 BMMAF لفنون القتال املختلطة

سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، اعتمد اتحاد القتال الشجاع 

إقامة النسخة السادسة عرشة من 
بطولة بريف تحت رعاية سموه يف 
العاصمة اإلماراتية أبوظبي يوم 21 

سبتمرب املقبل. 
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي 

ملنظمة خالد بن حمد الرياضية 
واتحاد القتال الشجاع محمد شاهد 

إىل أن رؤية سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، حولت رياضة فنون 

القتال املختلطة من خالل بطولة 
بريف إىل منوذج ريايض عاملي 

يجوب مدن وعواصم العامل، وتطرق 

شاهد إىل أن بريف ستعود مجددا 
يف نسختها السادسة عرشة للعاصمة 

اإلماراتية أبوظبي، التي احتضنت 
النسخة الرابعة من البطولة، فهذا 

الحدث بالتأكيد سيكون له املردود 
اإليجايب يف تعزيز العالقات الثنائية 
بني مملكة البحرين وشقيقتها دولة 
اإلمارات العربية املتحدة يف العديد 

من املجاالت السيام يف الرياضة”، 

وذكر شاهد إىل أن العام 2018 
سيكون عاما مميزا لهذه البطولة التي 

ستتواجد مجددا يف اسبوع القتال 
الذي ستحتضنه مملكة البحرين يف 
نوفمرب املقبل، والذي يشهد إقامة 

بطولة العامل للهواة. 
يذكر أن بريف أبوظبي ستشهد 
إقامة نزالني رئيسيني عىل حزام 

البطولة، األول يف الوزن املتوسط بني 

بطل وزن املتوسط من غيانا الالعب 
كارلستون هاريس، والذي سيدافع 

عن لقبه أمام األردين جراح السالوي 
من األردن. والنزال الثاين يف وزن 

الريشة الذي يجمع بني بطل الوزن 
الجزائري إلياس بودجزدام وبطل 

الدوري يف بطولة NCAA األمرييك 
بوبا جينكينز.

دش��نت اللجن��ة األوملبي��ة البحريني��ة 
عددا من املشاريع التقنية التي تجسد 
توجيهات ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليف��ة الرامية اىل وقف 
اس��تخدام املنتجات الورقية يف مختلف 
واملنظ��امت  بالهيئ��ات  التعام��الت 
باالنظمة  واستبدالها  الوطنية  الرياضية 
االلكرتونية صديق��ة البيئة التي تتناغم 

مع قواعد السياسة الخرضاء.
وكان األم��ني العام املس��اعد للمجلس 
األع��ىل للش��باب والرياض��ة امني عام 
عبدالرحمن  البحرينية  األوملبية  اللجنة 

صادق عس��كر ق��د ب��ادر بتنفيذ هذه 
التوجيهات بتشكل لجنة داخلية ملتابعة 
تنفيذ املشاريع االلكرتونية التي أعدتها 
دائرة تقنية املعلومات باللجنة األوملبية 
البحريني��ة وه��ي مش��اريع متع��ددة 
األنظمة تخ��دم اله��دف الرئيس وهو 
االعت��امد ع��ىل التعام��الت االلكرتونية 
سواء بني دوائر اللجنة الداخلية او تلك 
التي تربط اللجنة األوملبية باالتحادات 

الرياضية املنضوية تحت مظلتها.
وقد تم حتى االن تدشني عدد من هذه 
املش��اريع منها ما يخت��ص بنظام إدارة 
املوارد املالية لإلس��هام يف عملية دراسة 
وتتبع الحركة املالية مبا يتفق مع املوازنة 
العام��ة للجن��ة األوملبي��ة مع تس��هيل 

عملية اصدار الق��رار، ومنها ما يختص 
باملوارد البرشي��ة ذات العالقة املبارشة 
مبختلف ش��ئون املوظفني ويشمل آلية 
استقبال زوار اللجنة األوملبية باستخدام 

نظام املسح بالبطاقة الذكية، كام يغطي 
هذا النظام آلية ضبط حضور وانرصاف 

واستئذانات املوظفني.
وم��ن املش��اريع االلكرتوني��ة التي تم 

تدش��ينها نظام إدارة االسرتاتيجية الذي 
يوضح النسبة املئوية التي تم تحقيقها 
من اهداف اسرتاتيجية اللجنة األوملبية 
البحريني��ة، ك��ام ان ه��ذه املش��اريع 

االلكرتوني��ة صديق��ة البيئ��ة ش��ملت 
الخدمات التي يقدمه��ا املركز الوطني 
التاب��ع للجنة األوملبية  للطب الريايض 
البحرينية كنظام حج��ز املواعيد وآلية 
اس��تصدار التقارير الطبي��ة لكل حالة 
ع��ىل حدة ويغطي هذا النظام الجانب 

املايل الخاص باملركز.
باإلضافة للمش��اريع سالفة الذكر هناك 
مشاريع أخرى منها ما تم تدشينها فعليا 
ومنه��ا ما ه��و يف مراحل االنش��اء عىل 
امل ان تس��تكمل املنظومة االلكرتونية 
الت��ي تخ��دم اله��دف األس��ايس وهو 
بالتعامالت  الورقية  التعامالت  استبدال 
االلكرتوني��ة اعتب��ارا من مطل��ع العام 

املقبل.

“األولمبية” تدشن مجموعة من المشاريع للتعامالت اإللكترونية
تجسيدا لقواعد السياسة الخضراء

عسكر يترأس االجتماع األول للجنة السياسات الخضراء

ضاحية السيف         اللجنة األولمبية البحرينية:

دخ��ل العب فريق النجم��ة لكرة اليد 
عباس عبدالكري��م يف تدريبات فريق 
باربار بقيادة مدربه سيدعيل الفالحي 

منذ اليومني املاضيني.
وتب��دو املفاوضات ب��ني إداريت باربار 
والنجم��ة يف طريقه��ا للنجاح بش��أن 
لعبدالكري��م  “البنفس��ج”  اس��تعارة 
 ،2019/2018 الري��ايض  للموس��م 
وخصوصا ان اإلدارتني تبادال الخطابات 
الرس��مية واملفصل��ة بالقيم��ة املادية 
خ��الل الفرتة املاضي��ة، إذ ال يتبقى إال 
التوقيع الرس��مي واملتوقع حدوثه يف 

األيام القليلة املقبلة.
ويف الس��ياق البارب��اري أيضا، مازالت 
مفاوض��ات إدارة ن��ادي باربار جارية 
م��ع نظريته��ا يف توبيل بش��أن طلب 
التعاقد مع الع��ب فريقها األول لكرة 

الي��د أحمد موىس ال��ذي مازال ينتظر 
مصري مستقبله.

ويع��ول بارب��ار كثريا يف إمت��ام هاتني 

الصفقت��ني تحدي��دا لس��د الش��واغر 
الحادث��ة، وتعزيز الخط��وط الخلفية 
بعد رحيل ع��يل عبدالق��ادر ومحمد 

املق��ايب، وخصوصا أن م��درب الفريق 
الفالحي يدرك متاما إمكانات وقدرات 
األخري  وخصوصا  وم��وىس  عبدالكريم 
الذي أرشف عىل تدريبه ملواس��م عدة 
يف توب��يل، وس��يعمل ع��ىل مزجه��ام 
بقي��ادة جعفر  الحالي��ة  باملجموع��ة 
عبدالق��ادر وش��قيقه ع��يل ومحم��د 
حبيب واألسامء األخرى، لتكوين فريق 
قوي يواصل املنافس��ة عىل مسابقات 

املوسم محلياً وخارجياً.
ويعترب دخول باربار يف سوق التعاقدات 
أمر ن��ادر حدوثه كونه يعول بالدرجة 
األوىل عىل أبناء قريته املميزين بلعبة 
كرة اليد، ولكن الظروف التي يعيشها 
اآلن جراء شح املوارد املالية وإغراءات 
األندي��ة لالعبيه جعلت��ه يخوض هذا 

املعرتك بقدر إمكاناته املتاحة.

عبدالكري��م يت��درب مع باربار وموس��ى ينتظر
علي مجيد

أحمد موسى عباس عبدالكريم

االتحاد يستعير الرفاعي 
مرتضى هالل

استعار نادي االتحاد العب الفريق األول لكرة القدم بنادي الرفاع 
مرتىض هالل؛ ليمثل هالل بذلك الفريق البنفسجي خالل منافسات 

املوسم الريايض املقبل 2018/2019.
وجاءت االستعارة االتحادية؛ ليعزز صفوف الفريق األول يف دوري 
الدرجة الثانية للموسم الجديد، والذي يسعى فيه “اإليت” للعودة 

مجددا إىل الدوري املمتاز.
ويعترب الالعب مرتىض هالل واحدا من العنارص الشابة التي برزت خالل 

السنوات األخرية مع ناديه األم )الشباب(، قبل
أن يبتعد بسبب اإلصابة التي عاىن منها فرتات طويلة، وأجربته عىل 

الغياب، يف حني انتقل حديثا لصفوف الرفاع الذي أعاره لالتحاد للموسم 
املقبل.

وسيكون مرتىض هالل تدعيام جيدا لصفوف فريق املدرب الوطني 
هشام املاحوزي، خصوصا وأن االتحاد يدخل بطموحات كبرية يف املوسم 

الجديد، السيام بعد هبوطه مرة أخرى لدوري الدرجة الثانية، إذ يأمل 
يف تقديم مستويات متميزة متنحه إحدى بطاقتي التأهل للدوري 

املمتاز.

أحمد مهدي

فاز فريق مركز ش��باب الزالق عىل 
فريق مركز ش��باب كرباباد بنتيجة 
-2 صف��ر يف املب��اراة التي جمعت 
الفريقني يف السادس��ة من مس��اء 
أم��س األول ع��ىل ملعب اس��تاد 
املجموعة  لحس��اب  الريف  اتحاد 
الثاني��ة واملقامة ضمن منافس��ات 
الجولة السادسة من دوري املراكز 
الشبابية الثاين لكرة القدم، والذي 
الش��باب  ش��ؤون  وزارة  تنظم��ه 
والرياضة انسجاما مع رؤية ممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��امل الخريي��ة 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجلس 
األع��ىل للش��باب والرياضة رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حم��د آل خليفة 
الرامي��ة إىل زيادة نس��بة الربامج 
املوجه��ة إىل الش��باب البحرين��ي 
بصورة مس��تمرة طوال  وتنفيذها 
العام، وهو األمر الذي يتوافق مع 
سياس��ات املجلس األعىل للشباب 
الش��باب يف  والرياض��ة يف إرشاك 
برامج متنوع��ة مبختلف املجاالت 
الشباب  وإسرتاتيجية وزارة شؤون 
والرياضة برئاس��ة هش��ام الجودر 
يف تعظي��م دور املراكز الش��بابية 

احتض��ان  يف  الوطني��ة  واألندي��ة 
الشباب.

وس��جل هديف الزالق فاضل زعال 
 ،)86( بخي��ت  ومحم��د   ،)44(
الرياضية  بالروح  املباراة  واتسمت 
العالي��ة بني الفريق��ني عىل الرغم 
من أهميتها لفريق الزالق الساعي 
إىل مواصل��ة االنتص��ارات، وكذلك 
أهميتها لفريق كرباباد الذي يتطلع 
إىل ترك بصمة يف الدوري، وتسجيل 
ف��وز يف مش��وار مش��اركته،  أول 
وأن يعكس املكان��ة املعروفة عن 
فري��ق كرباباد وتاريخ��ه البارز يف 

املنافسات الرياضية.
مجمله��ا  يف  املب��اراة  وظه��رت 
مبس��توى فني جيد وبأداء متكافئ 
بني الفريقني مع أفضلية نسبية يف 
متكن فريق الزالق من الوصول إىل 
مرمى كرباباد، وتش��كيل هجامت 
أك��ر خط��ورة إىل أن أمث��رت عن 
تس��جيل فاضل زعال الهدف األول 
لفريقه، ودخل العبو فريق الزالق 
يف الش��وط الث��اين بأم��ل تعزي��ز 
بإحراز  الف��وز  وتأم��ني  تقدمه��م 
هدف ث��ان من��ذ البداي��ة، إال أن 
العبي كرباباد كانوا ندا يف الدفاع، 

ويف الوق��ت الذي متكن��وا فيه من 
الوصول إىل مرمى الزالق وتشكيل 
العدي��د من الهج��امت وخصوصا 
يف العرشي��ن دقيق��ة األخرية من 
الش��وط الثاين، ولك��ن جميعها مل 
املناسب،  بالش��كل  استغاللها  يتم 
ليستثمر محمد بخيت تقدمهم إىل 
األمام والكرة الجميلة التي وصلت 
إليه وينطلق نحو املرمى مس��جال 
ه��دف االطمئن��ان، أدار املب��اراة 
حم��د مازن حمد وس��اعده أحمد 
مزهر حمود ومحم��د عبدالرحيم 

األنصاري.

فوز سلماباد

ويف املباراة الثانية حقق فريق مركز 
شباب سلامباد فوزا مثينا ومستحقا 
عىل حس��اب فريق مركز ش��باب 
املح��رق بثالثة أهداف دون رد، يف 
اللق��اء الذي جمع الطرفني مس��اء 
أمس األول، عىل استاد نادي اتحاد 
الري��ف، ضمن منافس��ات الجولة 

السادسة للمجموعة الثانية.
ورغم انتهاء الشوط األول بالتعادل 
السلبي، إال أن كلمة الحسم لفريق 
مرك��ز ش��باب س��لامباد كانت يف 

الشوط الثاين الذي كان فيه الطرف 
األفضل، ومتكن من حس��م املباراة 

دون عناء.
ويدين س��لامباد بهذا الفوز الثاليث 
إىل نجم خط الهجوم حسني زويد 
الذي قاد فريقه لفوز هو الخامس 
عىل التوايل بعد تس��جيله هدفني 
م��ن أص��ل ثالث��ة أه��داف، فيام 
أضاف زميله محمود رياض الهدف 

الثالث.
البداية الضعيف��ة للمباراة مل تؤثر 
عىل م��ا جاء ب��ه الش��وط الثاين، 

خصوص��ا من جان��ب فريق مركز 
ش��باب س��لامباد، فرغ��م انحصار 
اللعب مبنطقة الوس��ط يف النصف 
األول، إال أن سلامباد متكن من فك 
ش��فرة دفاع املحرق خالل النصف 

الثاين.
العب سلامباد حس��ني زويد كرس 
مصيدة التس��لل للدفاع املحرقاوي 
مبك��را، وواجه املرم��ى املحرقاوي 
للح��ارس وس��دد ك��رة س��هلة يف 

الشباك )48(.
حاول فريق املحرق العودة ألجواء 

املباراة مع التبديالت األربعة التي 
أجراها مدربه حمد محمد، إال أن 
الفراغات ظه��رت، خصوصا خالل 
اللحظات األخرية، إذ شهدت إعالن 
ترجي��ح كف��ة س��لامباد يف املباراة 
عرب حس��ني زويد يف الدقيقة )83( 
بتسديده كرة أرضية ذكية سكنت 

مرمى املحرق.
واصل س��لامباد تفوقه، ومتكن من 
إحراز اله��دف الثالث عرب الالعب 
محمود رياض الذي اس��تثمر كرة 
عرضية وصلت إليه وهو خال من 
الرقابة، فيهأها لنفس��ه وسدد كرة 

قوية يف الشباك.
ووص��ل رصي��د س��لامباد إىل 15 
نقط��ة جمعها م��ن خمس حاالت 
فوز ومواصال مشواره دون خسارة 
حتى اآلن، وميل��ك لقاء مؤجال مع 
الزالق، فيام تجم��د رصيد املحرق 
عن��د أربع نق��اط فقط م��ن فوز 
وثالث��ة تعادالت، إضافة إىل حالتي 

خسارة.
أدار اللق��اء الحكم ع��امد أحمد، 
وعاونه سيف هالل ومحمد عيىس.

من لقاء الزالق وكرباباد

الزالق يواصل مشوار تفوقه بفوز جديد على كرباباد في دورينا
سلماباد يتشبث بصدارة مجموعته... والهملة وأبوصيبع يالحقان المقدمة



افتت��ح منتخبن��ا الوطن��ي األول لكرة 
اليد مش��واره بدورة األلعاب االسيوية 

الثامنة عرشة.
جاكرت��ا  مدينت��ي  تحتضنه��ا  والت��ي 
وباملبانغ األندونيسيتني حتى 2 سبتمرب 
املقب��ل بانتصار مس��تحق عىل العراق 
بنتيجة 30/24 يف املواجهة التي اقيمت 
بينهام مس��اء امس االثن��ني عىل صالة 
“بوبيك” التي تقام عليها مس��ابقة كرة 
اليد وذلك لحس��اب املجموعة الرابعة 

ليحصد يف رصيده اول نقطتني.
وس��يلتقي منتخبنا غدا أم��ام الهند يف 
ثال��ث مبارياته به��دف تحقيق الفوز 
الث��اين وتأكي��د التأهل ع��ن املجموعة 

الرابعة.
الفن��ي  الع��رض  يق��دم منتخبن��ا  ومل 
املتوقع من��ه يف الش��وط االول بعدما 
خرس بفارق أربعة أه��داف )16/12( 
حيث فرض املنتخب العراقي س��يطرته 
يف  ل��ه  املتاح��ة  الف��رص  باس��تغالل 
)الفاس��ت بريك(والناتج��ة عن اخطاء 
س��وء التمرير وفقدان الك��رة ملنتخبنا 
يف حال��ة الهج��وم ك��ام اس��تطاع ان 
يخرتق دفاعتنا بكل س��هولة، سواء عرب 
التصويب��ات او االخرتاقات مقابل عدم 
ق��درة العبين��ا عىل فك ش��فرة الدفاع 
العراق��ي املحك��م يف ظ��ل تس��لحهم 
بالعزمي��ة واالرصار وزيادة االندفاع مع 
كل هدف يسجلونه مع تألق حارسهم 
صال��ح العزاوي يف التصدي للعديد من 
الكرات مام منحهم االفضلية يف الشوط 

االول.
الخس��ارة بفارق اربع��ة اهداف مل تنث 
العبين��ا عن الدخول بقوة يف الش��وط 
الث��اين وتعويض الخس��ارة حيث قلب 
منتخبن��ا الطاول��ة ع��ىل العراقي��ني يف 
غضون اول خمس دقائق من املواجهة 
والتي ش��كلت نقطة التح��ول الكبرية 
بعدم��ا نج��ح العبونا يف ف��رض طوق 
دفاعي قوي وقطع الكرات مس��تغلني 
الهجوم املرتد والذي كان بطله حس��ن 

السامهيجي ليسجل منتخبنا خمسة.
أه��داف ليحرزالتعادل 16/16 ومن ثم 

التقدم 17/16 دون ان يسمح للعراقيني 
بهز ش��باكه ملدة 10 دقائ��ق متواصلة 
وضغط العبونا ع��ىل العراقيني ومنعوا 
تحركاتهم املضادة س��واء من العمق او 
عرباالجنحة ومتكنوا من الس��يطرة عىل 
مجريات املب��اراة اداء ونتيجة لتنتهي 

املواجهة لصالح األحمر 30/24.
سجل للمنتخب كال من حسني الصياد 
الس��امهيجي  حس��ن  اه��داف(،   5(
)5 أه��داف(، محم��د حبي��ب )أربعة 
أهداف(، بالل بش��ام )ثالثة أهداف(، 
أهداف(،  )ثالث��ة  عبدالقادر  محم��ود 
وس��جل كال من حس��ن ش��هاب وعيل 
مريزا وكميل محفوظ وعيل عبدالقادر 
)هدفني( وأخريا س��جل كال من حسني 

البابور وحسن مدن )هدف واحد(. 

عبدالقادر: هبوط األداء كان 
متوقعا

ع��رب الع��ب منتخبنا الوطن��ي محمود 
عبدالقادر عن سعادته الكبرية بتحقيق 
االنتصار األول أمام العراق، مش��ريا إىل 
أن هبوط األداء يف الشوط األول يعترب 
طبيعي��ا للغاية وه��و كان امرا متوقعا 
ألن املنتخ��ب مل يخ��ض أي مواجه��ة 
تجريبية قبل املش��اركة كام أن املدرب 
اآليسلندي آرون جودنسون هو جديد 
عىل املنتخب وكل تلك األس��باب أدت 
إىل الرتاج��ع م��ع قلة الرتكي��ز وغياب 

اإلنسجام الذي الزم األحمر.
وأضاف عبدالقادر أن املدرب اس��تطاع 
أن يلمل��م اوراق الفريق يف اس��رتاحة 
ما بني الش��وطني وقد استعاد املنتخب 

عافيته ومتكن م��ن الفوز بفضل الروح 
والحامس والرتكيز وتحسن حالة الدفاع 

واستغالل الفرص.

عبدالحسين: تدراكنا األخطاء 
سريعا والقادم افضل

أك��د ح��ارس منتخبنا الوطن��ي محمد 
عبدالحس��ني أن املنتخب حقق األهم 
بفوزه يف املباراة االفتتاحية أمام العراق 
وأن تراجع األداء يف الشوط األول الذي 
خرسه األحم��ر بفارق اربع��ة اهداف 
يعترب أمر عادي بسبب غياب االنسجام 
خصوص��ا وأن املباراة تعترب أول تجربة 

فعلية للمنتخب.
وأش��ار عبدالحسني أن املنتخب كشف 
ع��ن وجهه الحقيقي يف الش��وط الثاين 

ومتك��ن من تصحي��ح بع��ض األخطاء 
التي وقع��ت يف الش��وط األول حيث 
كان الفريق يفق��د العديد من الكرات 
الهجومية لصالح الخصم الذي استثمر 
فرص الفاس��ت بريك وس��جلها بنجاح 
ليخط��ف التقدم وبفض��ل تدارك ذلك 
الخطأ يف الش��وط التايل سيطر العبونا 
ع��ىل مجري��ات املب��اراة، مؤك��دا بأن 
املنتخب مازال بجعبته املزيد من األداء 

والقادم أفضل.

اإلصابة تبعد السالطنة

غ��اب ع��ن منتخبنا الوطن��ي األول يف 
املواجهة االفتتاحية جاس��م الس��الطنة 
وذلك بداع��ي اإلصابة التي حرمته من 
املش��اركة ليكتف��ي مبش��اهدة املباراة 

ودع��م األحمر من املدرج��ات. ويعاين 
الس��الطنة من اصابة عب��ارة عن متزق 
خفي��ف يف العضل��ة الخلفي��ة لرجله 
الي��رسى، وق��د أك��د الجه��از اإلداري 
للمنتخب عىل قدرة الالعب للمشاركة 
يف املواجهات القادمة حيث أنه يحتاج 
إىل 3 إىل 4 اي��ام للتع��ايف م��ن اإلصابة 

بإذن الله.

جهود كبيرة للوفد اإلداري 
وإعداد مكتب للبعثة

تعمل البعثة اإلدارية برئاسة بدر نارص 
محمد مدير البعثة كخلية نحل بهدف 
توفري مختل��ف الظ��روف املثالية أمام 
املنتخبات الوطنية يف املحفل القاري مبا 
يكفل نجاح املش��اركة البحرينية، حيث 
وصل كال من بدر نارص واإلداريان مريم 
مردان��ة وحس��ن جمعة واألم��ني املايل 
يعقوب عبداملحسن قبل حوايل اسبوع 
يف أول ف��وج ميث��ل اململك��ة باأللعاب 
اآلسيوية وقاموا بالرتتيبات األولية التي 
تتضمن استالم املعدات الخاصة بالبعثة 
وإنهاء إجراءات اقام��ة الوفود وتوزيع 
الغ��رف يف القري��ة الرياضي��ة التي تم 
افتتاحها بتاريخ 10 اغس��طس الجاري 
رس��ميا، وتزي��ني مبنى البعث��ة بالعلم 
البحريني، وعقدوا سلس��لة اجتامعات 
يومي��ة فمنذ الي��وم األول اجتمعوا مع 
اللجن��ة املنظم��ة ملدة 3 س��اعات ويف 
اليوم التايل حوايل 10 س��اعات متفرقة 

لتسجيل كافة افراد البعثة.
كام قام الوف��د اإلداري بتجهيز مكتب 
خاص يف القري��ة الرياضية يعترب مبثابة 
ملتق��ى لكافة اف��راد البعثة يتم خالله 
عقد االجتامعات اليومية وإجراء مهام 
إداريي  م��ع  والتواص��ل  الس��كرتارية 
وم��دريب املنتخبات الوطنية املش��اركة 
وإع��داد التقاري��ر اليومي��ة بش��قيها 
اإلداري والفن��ي، ك��ام قام��ت اللجنة 
األوملبية بتوفري الضيافة الشعبية والتي 
تتضمن الحلوى البحرينية ومش��تقاتها 
من الحلويات األخرى لتقدميها إىل كافة 

افراد البعثة والضيوف.

منتخب اليد يقلب الطاولة على العراق ويحلق بأول انتصار
في أول مهمة رسمية للمدرب اآليسلندي جودنسون

جاكرتا           حسن علي

يواصل منتخبن��ا األوملبي لكرة القدم 
تدريبات��ه منذ وصول��ه إىل العاصمة 
 8 بتاري��خ  جاكرت��ا  األندونيس��ية 
اغس��طس املايض قادما م��ن ميامنار 
 ALPIN بع��د مش��اركته يف بطول��ة

CUP الودية.
وتضم بعثة املنتخب األوملبي كال من 
مدير املنتخب الشيخ أحمد بن عيىس 
آل خليفة واملدرب التونيس سمري بن 
شامم ومس��اعده بدر خليل ومدرب 
واختصايص  الس��المي  محمد  اللياقة 
الع��الج الطبيعي س��يد مؤي��د نعمة 
ومدرب الحراس عبدالله بالل وعامل 

امله��امت اميان اس��امعيل، فيام تضم 
قامئ��ة الالعبني 20 العبا وهم الحراس 
عبدالعزيز الكندري، يوس��ف حبيب، 
عامر محمد، والالعبني:حسني جميل، 
شمس��ان،  حم��د  بوغ��امر،  أحم��د 
حس��ن الكراين، حس��ني الخياط، عيل 
حس��ن يحيى، س��يد إبراهيم علوي، 
محم��د  األحم��دي،  عبدالرحم��ن 
الحردان، جاسم خليف، أحمد صالح، 
محم��د مره��ون، عبدالعزي��ز خالد، 
العصفور،  عب��اس  الرشوق��ي،  أحمد 
سيد هاشم عيىس وسيد محمد أمني.

وأكد مدي��ر املنتخب الش��يخ أحمد 

ب��ن عي��ىس آل خليف��ة أن املنتخب 
يتدرب باستمرار يف مالعب التدريب 
املخصصة للدورة ك��ام تتخلل الفرتة 
تنظيم اجتامع��ات فنية لالعبني مبقر 
 ASTON اقام��ة املنتخ��ب بفن��دق
PASTEUR HOTEL، حي��ث تقيم 
منتخب��ات ك��رة القدم املش��اركة يف 
ال��دورة يف مجموع��ة فن��ادق وليس 
بالقري��ة الرياضي��ة الت��ي تبعد عن 
ملع��ب ال��دورة الذي س��تقام عليه 

املسابقة حوايل ثالث ساعات.
وأضاف بأن املنتخب سيخوض مرانه 
الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت املحيل 

ململك��ة البحرين )السادس��ة مس��اء 
بتوقيت جاكرتا( فيام سيحرض الجهاز 
اإلداري والفني االجتامع الفني الذي 
سيقام خالل الفرتة الصباحية عىل أن 
تنطلق املسابقة مس��اء اليوم الثالثاء 
عندم��ا يلتق��ي كال من اوزبكس��تان 
العارشة صباحا  الس��اعة  وبنغالديس 
بالتوقيت املح��يل، وتايلند أمام قطر 
الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت املحيل.
وأك��د الش��يخ أحمد ب��ن عيىس آل 
خليفة ب��أن منتخبن��ا يتطلع للظهور 
اإليج��ايب يف املعرتك الق��اري وتقديم 
افضل ما لديه بهدف التمثيل املرشف 

وزيادة منس��وب الخربة لدى الالعبني 
الذين يعول عليهم االتحاد البحريني 
لكرة الق��دم ليكونوا أمل املس��تقبل 

للك��رة البحريني��ة وبل��وغ أوملبي��اد 
طوكي��و 2020، متطلع��ا ألن يك��ون 
الالعبون عند حسن الظن يف الدورة.

األولمبي يواصل استعداداته بقيادة شمام

 منتخبنا يبطل مفاجأة العراق

جاسم السالطنة يتابع المباراة من المدرجات

)تصوير : علي الحلواجي(  من لقاء منتخبنا والعراق  

المدرب آرون يوجه العب المنتخب علي عبدالقادر

البعثة البحرينية تلتقي سفير المملكة بأندونيسياالمركز اإلعالمي... خدمات متكاملة و800 متطوع
خصصت اللجنة املنظمة لدورة 
األلعاب اآلسيوية مركز إعالمي 

ضخم يستوعب 400 إعالمي 
ويتضمن العديد من الخدمات 

املتميزة لتسهيل عمل اإلعالميني 
الذين ميثلون 46 دولة آسيوية 

باإلضافة إىل مختلف رجال 
الصحافة والتلفزيون من مختلف 

أنحاء العامل الراغبني يف تغطية 
الدورة، خصوصا وأن دورة 

األلعاب اآلسيوية تعترب ثاين أكرب 
حدث بعد دورة األلعاب األوملبية 

من حيث عدد املشاركني.
ويتضمن املركز اإلعالمي الكائن 

يف ستاد “ كيلورا بونج كارنو” 
غرف اجتامعات وقاعة للمؤمترات 

الصحفية وخدمات لصيانة 

الكامريات وخدمات النقل 
التلفزيوين وركن خاص تتوفر فيه 

العديد من املعلومات الخاصة 
بنتائج وجدول املسابقات.

ويعمل يف املركز اإلعالمي 800 
متطوع ملساعدة اإلعالميني ويفتح 

املركز 24 ساعة عىل مدار ايام 

الدورة ويعمل املوظفون يف املركز 
من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 

2 صباحا وتتوفر فيه املواصالت 
لنقل اإلعالميني إىل أماكن جميع 

املالعب، علام بان اللجنة املنظمة 
خصصت مكاتب إعالمية فرعية 

يف جميع مالعب الدورة.

التقى مدير بعثة مملكة البحرين 
بدورة األلعاب اآلسيوية املهندس 
بدر نارص محمد بسفري اململكة 

لدى جمهورية أندونيسيا 
الدكتور محمد غسان شيخو 

وذلك مبقر السفارة يف العاصمة 
جاكرتا، حيث قدم نارص لسعادة 
السفري الوفد اإلداري املكون من 

اإلداريان حسن جمعة ومريم 
مردانه واألمني املايل يعقوب 

عبداملحسن.
وأشاد مدير البعثة املهندس بدر 

نارص بالجهود الكبرية التي قام 
بها سعادة السفري وكافة موظفي 

السفارة يف سبيل تقديم كافة 
اشكال الدعم واملساندة للبعثة 

البحرينية منذ فرتة التحضري 

واإلعداد األوىل للمشاركة االسيوية 
من خالل التواصل املبارش ما بني 
اللجنة األوملبية والسفارة، منوها 
بدور سعادة السفري وحرصه عىل 
لقاء البعثة واالطمئنان عىل كافة 

افرادها وتسخري كافة إمكانات 
السفارة بهدف إنجاح املشاركة 

البحرينية، معربا عن خالص 
شكره وتقديره ملا يقوم به سعادة 

السفري وكافة طاقم السفارة 
متمنيا أن تتكلل جميع تلك 

الجهود إلنجاح املشاركة والعودة 
بحصيلة وافرة من امليداليات 

امللونة.
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أكد ممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
اللجن��ة  رئي��س  والرياض��ة  للش��باب 
األوملبي��ة البحرينية قائد الفريق املليك 
للقدرة س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليف��ة أن النج��اح الكب��ري ال��ذي 
حققه الفريق يف سباق السويد للقدرة 
يعطينا الحافز الكبري ملواصلة التألق يف 
البط��والت القادمة خصوصاً أن الفريق 
املليك بات قريباً من املشاركة يف بطولة 
العامل للقدرة التي س��تقام يف الواليات 
املتحدة األمريكية خالل ش��هر س��بتمرب 
املقب��ل، مش��رياً س��موه إىل أن الفريق 
حق��ق مكاس��ب عدي��دة م��ن خالل 

مشاركته.
وأعرب س��مو الش��يخ ن��ارص بن حمد 
آل خليف��ة ع��ن بال��غ رسوره بالنتائج 
املتميزة التي حققها الفريق البحريني 
يف الس��باق، مبيناً س��موه إىل أن هذه 
النتائج تؤكد س��ري الفريق عىل الطريق 
الصحي��ح وال��ذي من ش��أنها مواصلة 
االرتق��اء برياضة الق��درة التي تحظى 
برعاية من عاهل البالد صاحب الجاللة 

امللك حمد بن عيىس آل خليفة.

تحقيق األهداف

وقال س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة إن الفريق املليك حقق األهداف 
املرجوة من الس��باق وكان من أبرزها 
عودة سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة النائ��ب األول لرئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 

البحريني أللعاب القوى قائد اسطبالت 
الخالدي��ة لس��باقات الق��درة، واألبرز 
م��ن ذلك حصول س��موه ع��ىل املركز 
األول يف السباق، مش��رياً سموه إىل أن 
ه��ذا االنتصار س��يعطينا الدافع الكبري 
ملواصل��ة التألق والبق��اء عىل منصات 

التتويج يف السباقات القادمة.
وأضاف س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة أن س��باق الس��ويد كان من 
السباقات الصعبة والقوية التي شهدت 
منافسة قوية يف الجوالت األربع، مشرياً 
س��موه إىل أن تواجد سمو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة شكل دفعة معنوية 
عالي��ة لكاف��ة أعضاء الفري��ق يف ظل 
الحنكة التي يتمتع بها س��موه والخربة 
الطويلة يف املشاركات، مبيناً سموه إىل 
أن س��باق الس��ويد ش��كل تحديا كبريا 
أمام جميع الفرسان من مختلف الدول 
املش��اركة مش��ريا اىل أن طبيعة األرض 
واألجواء كانت مبثابة التجربة الناجحة 
للفرق قبل املش��اركة يف بطولة العامل. 
وأعرب س��مو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليفة ع��ن تقديره للجهود التي بذلها 
الطاقم��ن الفن��ي واالداري باإلضاف��ة 
إىل الفرس��ان الذي��ن نأم��ل ان يقدموا 
املس��توى الطيب للفريق يف املش��اركة 

املقبلة وتحقيق نتائج إيجابية.

 خالد بن حمد: 
العودة لمنصات التتويج

أكد س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة النائ��ب األول لرئيس املجلس 

األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى قائد اسطبالت 
الخالدية أن س��باق السويد للقدرة هو 
بداية العودة ملنص��ات التتويج ورؤية 
الفري��ق البحريني دامئ��اً يعتليها وهي 
رؤية س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة التي دامئاً نس��ري عليها ونسعى 
لتحقيقه��ا يف ظ��ل حرص س��موه عىل 
مواصل��ة االرتقاء بالرياض��ة البحرينية 

عموما ورياضة القدرة خصوصا.
وقال س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة إن حصوله ع��ىل املركز األول 
يف سباق الس��ويد مل يأيت من فراغ، إمنا 
م��ن خالل عم��ل دؤوب كان يف الفرتة 
املاضي��ة ودع��م ومتابع��ة من س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة الذي 
ق��دم أروع س��بل الدع��م وحرص عىل 
تشجيعي ومس��انديت من أجل العودة 

لس��باقات القدرة، ولل��ه الحمد كانت 
الع��ودة موفقة بالحص��ول عىل املركز 

األول.
وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة “أقدم جزيل الشكر والتقدير إىل 
سمو الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة 
ع��ىل جهوده التي بذله��ا، وأقدم تحية 
كبرية ألف��راد الفري��ق البحريني الذي 
ق��دم مس��تويات ممي��زة وحرص عىل 
عكس الص��ورة املرشقة لرياضة القدرة 

يف اململكة يف املشاركات الخارجية”.

دعيج بن سلمان: سباق السويد 
خارطة طريق لبطولة العالم

أوض��ح الش��يخ دعيج بن س��لامن آل 
خليف��ة م��درب اس��طبل الرع��ود أن 
الفريق املل��يك للقدرة ظهر مبس��توى 
رائع يف سباق الس��ويد وتوج مجهوده 

بحصول س��مو الش��يخ خالد بن حمد 
آل خليفة عىل املركز األول بكل جدارة 
النتائ��ج  أن  إىل  مش��رياً  واس��تحقاق، 
االيجابية التي تحققت مثرة دعم سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة وقيادة 

سموه للفريق.
وق��ال الش��يخ دعي��ج بن س��لامن آل 
خليفة أن الحنكة التي يتمتع بها سمو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة وخربته 
الكب��رية دامئ��اً ما تق��ود الفريق املليك 
لتحقيق أفضل النتائج، مش��يداً بجهود 
سموه وحرصه عىل تقديم أفضل سبل 

الدعم لتحقيق األهداف املنشودة.
وأش��ار الش��يخ دعيج بن س��لامن آل 
خليفة أن س��باق الس��ويد للقدرة هو 
خارطة طريق لبطولة العامل للقدرة التي 
س��تقام يف الواليات املتح��دة األمريكية 
خالل شهر سبتمرب املقبل، مشرياً إىل أن 

النتائ��ج االيجابية تعطي الفريق دفعة 
النتائج  معنوية عالية لتحقي��ق أفضل 

وتقديم أفضل املستويات.

 خالد: جهود كبيرة 
لناصر بن حمد

ق��دم مدير الفريق املل��يك خالد أحمد 
جزيل الشكر والتقدير إىل سمو الشيخ 
نارص ب��ن حمد آل خليفة عىل جهوده 
الكبرية التي أمثرت ع��ن الحصول عىل 
املركز األول يف س��باق الس��ويد للقدرة 
عرب س��مو الش��يخ خالد ب��ن حمد آل 
خليف��ة، مش��رياً إىل أن متابعة س��موه 
وخربته التي يتمت��ع بها قادت الفريق 
للحص��ول عىل املرك��ز األول إضافة إىل 
الحنكة التي يتمتع بها س��مو الش��يخ 
خالد بن حم��د آل خليف��ة وامكاناته 

العالية.
وأشار خالد أحمد إىل أن هذا االنتصار 
والنتائج االيجابية تؤكد جاهزية الفريق 
املليك لبطولة العامل للقدرة التي ستقام 
يف الوالي��ات املتحدة األمريكية، مش��رياً 
إىل أن الفري��ق املليك س��يكون جاهزاً 
متاماً للمشاركة يف البطولة والثقة كبرية 

بالصعود عىل منصة التتويج.
وق��دم خالد أحم��د التهاين إىل س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة مبناسبة 
حصول��ه ع��ىل املرك��ز األول، مش��يداً 
باملستويات الرفيعة التي قدمها سموه 
طوال الس��باق والدعم الذي حظى به 
من س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 

خليفة يف الجوالت الثالثة والرابعة.

حققنا األهداف من سباق السويد.. وعيوننا على بطولة العالم بأميركا
أشاد بحصول خالد بن حمد على المركز األول... ناصر بن حمد:

تغطية            المكتب االعالمي

من منافسات سباق السويد للقدرة

أكد رئيس االتحاد املليك للفروس��ية 
وسباقات القدرة نائب رئيس املجلس 
األع��ىل للبيئة س��مو الش��يخ فيصل 
ب��ن راش��د آل خليف��ة أن الفري��ق 
املل��يك للق��درة يس��ري وف��ق الرؤية 
الت��ي وضعها مجل��س االدارة بفضل 
الدع��م والرعاية التي يحظى بها من 
ممثل جاللة املل��ك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئي��س املجل��س 
رئيس  والرياض��ة  للش��باب  األع��ىل 
اللجن��ة األوملبي��ة البحرينية الرئيس 
الفخ��ري لالتح��اد املليك للفروس��ية 
وس��باقات القدرة قائد الفريق املليك 
س��مو الش��يخ ن��ارص بن حم��د آل 
خليفة، مش��رياً إىل أن حسن القيادة 
التي قادها س��موه يف سباق السويد 
قادت الفريق املليك لتحقيق النتائج 
االيجابي��ة الت��ي تؤك��د الحنكة التي 
يتمتع بها س��موه والقي��ادة املثالية 

التي تؤدي إىل منصات التتويج.
وأشاد سمو الشيخ فيصل بن راشد آل 
خليفة بالجهود الطيب��ة التي يبذلها 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
م��ع الفريق املل��يك للقدرة، مش��رياً 
س��موه إىل أن ه��ذه الجهود حققت 
العديد من األهداف املنشودة والتي 
من ش��أنها مواصل��ة االرتقاء برياضة 
الق��درة يف اململكة ومتثي��ل البحرين 
خ��ري متثيل يف املحاف��ل الخارجية، يف 
ظ��ل النتائج االيجابية الت��ي دامئاً ما 
يحققه��ا الفريق املليك م��ع العطاء 
التي  والرعاية  والدع��م  الالمح��دود 
تحظ��ى بها هذه الرياضة من س��مو 
الش��يخ نارص ب��ن حم��د آل خليفة 

الداعم الكبري لرياضة القدرة.
وأعرب س��مو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليف��ة عن بال��غ رسوره بالنتائج 
االيجابية الت��ي حققها الفريق املليك 
يف س��باق القدرة الذي ش��هد عودة 
س��مو الش��يخ خال��د بن حم��د آل 
خليفة النائ��ب األول لرئيس املجلس 
رئيس  والرياض��ة  للش��باب  األع��ىل 

االتحاد البحريني أللعاب القوى قائد 
اس��طبالت الخالدية، حيث أن عودة 
س��موه ش��كلت قوة كب��رية للفريق 
املليك يف الس��باق، مش��يداً س��موه 
بالجه��ود الب��ارزة التي بذلها س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة مع 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 
ط��وال الف��رتة املاضي��ة وباألخص يف 

سباق السويد.
وأوضح س��مو الشيخ فيصل بن راشد 
آل خليفة أن فوز س��مو الشيخ خالد 
بن حمد آل خليفة بس��باق السويد 
وحص��ول س��موه عىل املرك��ز األول، 
يؤكد الخربة الكب��رية التي يتمتع بها 
س��موه يف س��باقات الق��درة، مقدماً 
سموه التهاين إىل س��مو الشيخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليفة مبناس��بة هذا 
االنجاز ال��ذي يقود رياض��ة القدرة 
نحو منصات التتوي��ج دامئاً، ومتمنياً 
التوفي��ق والنج��اح يف  لس��موه كل 

السباقات القادمة.
ب��دوره، رفع وزير ش��ؤون الش��باب 
والرياضة هشام الجودر أسمى آيات 
الته��اين والتربي��كات إىل مقام عاهل 
البالد صاح��ب الجالل��ة امللك حمد 
ب��ن عي��ىس آل خليف��ة واىل ممث��ل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون 
األع��ىل  املجل��س  رئي��س  الش��باب 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجنة 

البحريني��ة قائ��د الفريق  األوملبي��ة 
املليك للقدرة س��مو الشيخ نارص بن 
حمد آل خليفة مبناس��بة فوز النائب 
األول لرئيس املجلس األعىل للشباب 
والرياض��ة رئيس االتح��اد البحريني 
اس��طبالت  قائ��د  الق��وى  أللع��اب 
الخالدية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة باملرك��ز األول يف س��باق 

السويد للقدرة.
 وأكد وزير شؤون الشباب والرياضة 
أن عودة سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة لسباقات القدرة وتحقيقه 
املركز االول هو إال تأكيد عىل الدعم 
والرعاية واالهت��امم الذي تحظى به 
هذه الرياضة من ل��دن عاهل البالد 
صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس 
آل خليفة، معتربًا س��عادته بأن هذه 
الرعاي��ة امللكية الس��امية ما هي إال 
داف��ع ملواصل��ة تحقي��ق اإلنجازات 
للفريق  الخارجية  املش��اركات  خالل 
املليك للقدرة، وذلك للمحافظة عىل 
ه��ذه املكان��ة التي حققته��ا رياضة 
الفروسية وسباقات القدرة البحرينية 

عىل مختلف املستويات.
وأش��اد الجودر بدور س��مو الش��يخ 
ن��ارص ب��ن حم��د آل خليف��ة قائد 
الفري��ق املل��يك للقدرة م��ن خالل 
الواعية  مش��اركته الفعالة وقيادت��ه 
للفريق املليك للقدرة، مام كان دافًعا 

قويًّا لفرس��ان الفريق املليك لتحقيق 
املطل��وب يف ه��ذا الس��باق، متمنيًّا 
املليك  للفري��ق  والنج��اح  التوفي��ق 
للقدرة يف البطوالت العاملية القادمة. 
ك��ام اك��د وزي��ر ش��ؤون الش��باب 
والرياضة أن فوز س��مو الشيخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليفة باملرك��ز االول 
وحص��ول الفريق املل��يك عىل املراكز 
األربع��ة األوىل يف اليوم الذي يحتفل 
فيه العامل بيوم الشباب الدويل يثبت 
املكان��ة الت��ي وصله��ا لها الش��باب 
البحرين��ي الذي��ن عودون��ا دامئا يف 
رفعوا اس��م البحري��ن عاليا خفاقا يف 

مختلف املحافل الدولية والعاملية.
إىل ذلك، رفع رئيس االتحاد البحريني 
لكرة القدم الشيخ عيل بن خليفة بن 
أحمد آل خليفة أس��مى آيات التهاين 
والتربي��كات إىل النائب األول لرئيس 
املجلس األع��ىل للش��باب والرياضة 
رئي��س االتح��اد البحرين��ي أللعاب 
القوى قائد اسطبالت الخالدية سمو 
الش��يخ خال��د بن حم��د آل خليفة، 
وذل��ك مبناس��بة فوز س��موه باملركز 
األول يف س��باق السويد للقدرة الذي 

أقيم يوم أمس األول )األحد(.
وهنأ الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد 
آل خليفة، سمو الشيخ خالد بن حمد 
مبناسبة فوزه باملركز األول، مؤكدا أن 
اللقب يأيت مثرة لعودة سموه القوية 

وامليمون��ة لرياضة س��باقات القدرة 
العريقة.

وقال إن س��مو الشيخ خالد بن حمد 
أظهر إمكان��ات وقدرات عالية خالل 
س��باق الس��ويد منحته املركز األول 
بجدارة واس��تحقاق عاكس��ا التطور 

الكبري لرياضة القدرة البحرينية.
وأكد رئي��س اتحاد الك��رة أن تتويج 
س��مو الش��يخ خالد بن حمد بسباق 
الس��ويد للقدرة يعكس ما تحظى به 
الرياض��ة البحرينية م��ن دعم خاص 
وكبري من قبل عاه��ل البالد صاحب 
الجالل��ة املل��ك حمد ب��ن عيىس آل 
خليفة، ودعم رئيس الوزراء صاحب 
السمو املليك األمري خليفة بن سلامن 
آل خليف��ة، ودع��م ويل العهد األمن 
نائ��ب القائ��د األعىل النائ��ب األول 
لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو 
املل��يك األمري س��لامن ب��ن حمد آل 

خليفة. 
وأكد الشيخ عيل بن خليفة أن إنجاز 
س��مو الش��يخ خالد بن حم��د يأيت 
تأكي��دا عىل الدعم الكبري الذي يوليه 
ممثل جاللة املل��ك لألعامل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة لرياضة القدرة 
ومختلف الرياضات، مؤكدا أن جهود 

س��موه واضحة يف مواصل��ة االرتقاء 
اإلنجازات  القدرة وتحقي��ق  برياضة 

املتعددة واملرشفة.
م��ن جهت��ه، رف��ع رئي��س االتح��اد 
البحرين��ي لك��رة الي��د ع��يل عيىس 
الته��اين  آي��ات  أس��مى  اس��حاقي 
والتربيكات اىل سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة النائب األول لرئيس 
املجلس األع��ىل للش��باب والرياضة 
رئي��س االتح��اد البحرين��ي أللعاب 
الخالدية  اس��طبالت  قائ��د  الق��وى، 
مبناسبة فوز س��موه باملركز األول يف 

سباق السويد للقدرة.
وأكد رئيس اتح��اد اليد عىل الرعاية 
الكرمي��ة الت��ي تحظى به��ا الرياضة 
البحريني��ة من ل��دن عاه��ل البالد 
صاح��ب الجالل��ة املل��ك حم��د بن 
عي��ىس آل خليفة والت��ي متثل دافعاً 
للش��باب البحريني يف تحقيق املزيد 
من املكاس��ب واإلنج��ازات مبا تناله 
من اهتامم بارز م��ن جاللته، منوهاً 
بالجه��ود التي يبذله��ا ممثل جاللة 
املل��ك لألع��امل الخريي��ة وش��ؤون 
الش��باب، رئي��س املجل��س األع��ىل 
للش��باب والرياض��ة، رئي��س اللجنة 
الش��يخ  س��مو  البحرينية  األوملبي��ة 
نارص ب��ن حمد آل خليفة والتي كان 
له��ا األث��ر املبارش في��ام وصلت إليه 
رياضة القدرة من مكانة متميزة عىل 

املستوى الدويل.
وقال اس��حاقي إن عودة سمو الشيخ 
خالد ب��ن حم��د لس��ابقات القدرة 
وفوزه باملرك��ز األول هي تأكيد عىل 
اإلمكان��ات العالية الت��ي يتمتع بها 
س��موه يف هذه الرياضة مب��ا أظهره 
من قدرات عالي��ة قادته اىل تحقيق 
البطول��ة بكل ج��دارة واس��تحقاق، 
معرب��اً عن الثقة التامة يف أن يواصل 
فري��ق الق��درة البحرين��ي نتائج��ه 
القادم��ة  املش��اركات  يف  املتمي��زة 
وترشيف اس��م اململكة عالياً يف كافة 

املحافل الدولية.

علي عيسى سمو الشيخ فيصل بن راشدالشيخ علي بن خليفة هشام الجودر

فعالي��ات رياضي��ة تهن��ئ وتش��يد بإنج��از خال��د ب��ن حمد
البالد سبورت
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حمتـــــال يدعـــي ا�ستثـمـــار الأمــوال بالعقـــارات
��ستولى على 14 �ألف دينار

�أم���رت �ملحكمة �لك���رى �جلنائي���ة �لأولى 
بن���دب حمام ملحت���ال يبلغ من �لعم���ر 46 عاما، 
�دعى ملو�طنني �إمكان ��ستثماره لأمو�لهما معه 
عر �رش�ء وبيع �لأر��س���ي، ومتكن من �ل�ستيالء 
على مبل���غ يفوق 14 �ألف دين���ار منهما وماطل 
يف �إعادته �إليهما رغم مطالبتهما �إياه با�سرتجاع 
�أمو�لهما، وق���ررت تاأجيل �ملحاكمة حتى جل�سة 
ي���وم 10 �سبتمر �ملقب���ل، مع �لأم���ر با�ستمر�ر 

حب�س �ملتهم �لن�ساب.
ويتبني من �أور�ق �لق�سية �أن �ملجني عليه 
كان قد تقدم ببالغ لدى �سعبة مكافحة �جلر�ئم 
�لقت�سادي���ة، �أف���اد في���ه �أحد �ملجن���ي عليهما 
ب���اأن �ملتهم متكن م���ن �لحتيال علي���ه، �إذ �إنه 
�أوهم���ه �أن جمال عمله هو ��ستثمار �أمو�ل �لغري، 
فقام بت�سليمه مبل���غ 7250 دينار� لي�ستثمرها 
�إلي���ه يف �ملجال �لعق���اري، �إل �أنه �ملتهم �حتال 
عليه و��ستولى عل���ى �ملبلغ دون �أن يقوم باأية 
��ستثمار�ت ل�ساحل���ه، و�كت�سف فيما بعد تلك 
�ملحن���ة �أن �ملتهم لي�س �س���وى �سخ�س حمتال 
ون�س���اب وي�ستويل على �أم���و�ل �لغري وبالفعل 
قد متكن م���ن �ختال�س و�ل�ستي���الء على �أمو�ل 

�لكثري من �لأ�سخا�س غريه.
وعقب �لقب�س على �ملته���م �أنكر ما ن�سب 
�إليه و�دعى �أن جمال عمله لي�س ��ستثمار �أمو�ل 
�لغري �أو ما �سابه، و�أنه ل عالقة له باملجني عليه 
�لأول؛ كون���ه ل يعرف���ه �سوى معرف���ة �سطحية، 
كم���ا �أنه مل يت�سلم من���ه �أية مبال���غ مالية �أ�سال، 
و�مل�ساأل���ة كلها �أنه على عالقة ب�سديق للمجني 
علي���ه �ملذك���ور، �إذ �إنه �سب���ق و�أن �قرت�س منه 

مبلغ 1500 دينار، و�لتي �أعادها �إليه فيما بعد.
و�أفاد �أنه مل يك���ن يعلم �أ�سال بوجود �لبالغ 
�سده �إل عندما ح�سلت بينه وبني عامل يف �أحد 
حم���الت بيع و����رش�ء �لهو�تف �لنقال���ة، فات�سل 
بال�رشطة لالإبالغ عن �لعامل، �إل �أنه تفاجاأ بوجود 

بالغ عليه ب�ساأن هذه �لق�سية.
وب�س���وؤ�ل �ملجني علي���ه �لأول عن تفا�سيل 
�لب���الغ �لذي تق���دم به، قال �إن���ه كان قد تعرف 
عل���ى �ملته���م يف �لع���ام �ملا�س���ي ع���ن طريق 

�أح���د �أ�سدقائه، و�ل���ذي كان �أبلغ���ه �أن �ملتهم 
ي�ستثمر �أمو�ل �لنا�س، و�أنه كان ينوي �حل�سول 
عل���ى �سيول���ة مالي���ة ليتمك���ن م���ن �ل�ستثمار 
مع���ه، �إذ عر�س عليه �سديق���ه فكرة �ل�ستثمار 
ل���دى �ملته���م، موؤكد� ل���ه �أن �أعمال���ه م�سمونه 

و��ستثمار�ته �سليمة.
و�أ�س���اف �أن ذلك �ل�سدي���ق �رشح له طريقة 
عم���ل �ملته���م، وقال ل���ه �إن���ه ياأخذ �أم���و�ل من 
�مل�ستثمري���ن وي�س���رتي قط���ع م���ن �لأر��سي، 

و�لت���ي يق���وم ببيعها يف وق���ت لح���ق باأ�سعار 
�أعلى من �سعر �ل�رش�ء، وعقب ذلك يقوم باإعادة 
ر�أ�س �ملال م�سافا �إليها �لربح �ملتح�سل عليه 

وياأخذ �أتعابه من �لأرباح.
وتاب���ع �أنه بعد ذل���ك �سلم �سديق���ه مبلغا 
وق���دره 600 دين���ار، ويف �مل���رة �لثاني���ة قدم 
للمته���م �سخ�سي���ا مبل���غ 3200 دين���ار، �إل �أن 
�ملتهم طلب منه بع���د مرور �أ�سبوع و�حد دفعة 
ثالثة مببل���غ وقدره 2500 دين���ار ت�سلمها منه 

�ملتهم �سخ�سيا مدعيا له ��ستثماره يف جمموعة 
من 6 قطع �سكنية )�أر��ٍس(.

و�أ�س���ار �ملجني عليه �لأول �أن���ه وبعد مرور 
قر�ب���ة 4 �أ�سهر عل���ى ت�سليمه للمته���م �ملبالغ 
�ملالية ب���د�أ يف مطالبته بر�أ�س �مل���ال و�لأرباح، 
�إل �أن �لأخري قام مبماطلته و�لت�سويف يف �إعادة 
�ملبالغ �إلي���ه، وكانت �ملفاج���اأة عندما �كت�سف 
�أن �ملتهم لي�س �س���وى �سخ�س حمتال، ومتكن 
م���ن �لن�سب على �آخرين غريه فم���ا كان منه �إل 
�أن تقدم ببالغ �سده ل���دى مركز �ل�رشطة لتخاذ 

�لإجر�ء�ت �لقانونية �سده.
�أم���ا �ملجن���ي عليه �لث���اين، فق���رر �أنه كان 
ذ�ت ي���وم ميار�س �لريا�س���ة يف �أحد �ملنتزهات 
“مم�سى”، وفيه تعرف على �ملتهم، و�لذي قرر 
له �أنه ي�ستثمر �أم���و�ل �لغري يف �لعقار�ت و�أفاد 
له باإمكان م�ساركته �أعم���ال �ل�ستثمار باملبالغ 
�لتي يرغب به���ا، وبالفعل �سلم���ه مبلغ 7000 
دينار ظنا منه �أنه �سيتح�سل على �أرباح من تلك 
�لأم���و�ل، �إل �أن �ملتهم ��ستل���م منه �ملبلغ نقد� 

وماطل يف �إعادته �إليه.
�إلى ذل���ك، �أحال���ت �لنيابة �لعام���ة �ملتهم 
للمحاكم���ة عل���ى �عتب���ار �أن���ه يف غ�س���ون �لعام 
2017، �أول: تلق���ى مبال���غ نقدي���ة من �ملجني 
عليهم���ا بغر����س ��ستثمارهم���ا دون �أن يح�سل 
عل���ى ترخي����س بذل���ك م���ن م����رشف �لبحري���ن 

�ملركزي.
ثاني���ا: �ختل����س �ملبالغ �لنقدي���ة �ململوكة 
للمجني عليهما �إ�رش�ر� بهما و�مل�سلمة �إليه على 

�سبيل �لوكالة.

اإعــــــــداد: عــبــا�ــس اإبـــراهـــيـــم

تاأجيـــل ق�سية “املنقبـــة” املعتدية علـــى عر�س اآ�سيوي
�ملحكمة رف�ست �لإفر�ج �ملوؤقت عنها

�أرج���اأت �ملحكمة �لك���رى �جلنائية �لأولى 
حماكم���ة عربي���ة متهم���ة بالتحر����س �جلن�س���ي 
�آ�سي���وي  عام���ل مغ�سل���ة مالب����س  وحتري����س 
�جلن�سي���ة على �رت���كاب �لدع���ارة لتتمكن من 
�رشق���ة �لأمو�ل �لت���ي كانت بحوزت���ه، و�لتي مل 
تتج���اوز 8 دنان���ري فقط، حتى جل�س���ة يوم 19 
�أغ�سط�س �جلاري؛ وذلك لإطالع وكيل �ملتهمة 
على �أور�ق �لق�سية، كما رف�ست طلب �ملتهمة 

بالإفر�ج عنها باأية �سمانة تر�ها منا�سبة.
ع���ادة ما تتعر����س �لفتي���ات �أو �ل�سيد�ت 
للتحر�س �جلن�سي من �لذك���ور، �إل �أن ت�سجيل 
�لفيدي���و �لذي �نت�رش يف وق���ت �سابق لتعر�س 
عام���ل يف مغ�سل���ة مالب����س �إل���ى �لتحر�س من 
جان���ب �سي���دة منقب���ة عك����س ه���ذه �لع���ادة، 
فاأ�سب���ح �ل�سحي���ة ذك���ر� بخ���الف �ملعتاد من 

جر�ئم �لعت���د�ء �جلن�سي، و�ل���ذي تقدم ببالغ 
�س���د �ل�سي���دة، فتم �لقب����س عليه���ا، و�لتي 
�ت�سح �أنه���ا عربية �جلن�سي���ة، ومل مي�س على 
تو�جدها وعائلتها يف �لبالد �أكرث من 7 �أ�سهر، 
وهو نف�س عدد �أبنائها، وقد �عتادت �لت�سول 
يف �لطرق���ات، و�بنه���ا �لر�سي���ع يقب���ع خل���ف 

�لق�سبان برفقتها.
وتتح�س���ل تفا�سيل �لو�قع���ة كما ذكرها 
�ملجني عليه �لعامل �لآ�سيوي، �أنه تفاجاأ �أثناء 
تو�جده يف مق���ر عمله باملغ�سلة بدخول �سيدة 
منقب���ة للمحل، حيث طلبت من���ه �رشب �لقليل 
من �مل���اء، فا�ستجاب لطلبه���ا و�أعطاها �ملاء، 
بعد ذلك طلبت منه �لدخول �إلى دورة �ملياه، 
فاأ�س���ار �إليها بعدم تو�فر دورة مياه يف �ملحل 
�ل�سغ���ري، ويف تلك �للحظ���ة تفاجاأ بها تقرتب 

منه وتدخل �إلى منطقة عمله و�أل�سقت ج�سمها 
به و�حت�سنت���ه وبد�أت بتلم�س مناطق ح�سا�سة 
يف ج�سده، موؤك���د� �أنه �سعر بيده���ا ت�سل �إلى 
حمفظة نق���وده �ملو�سوعة يف جي���ب �لبنطال 

�خللفي.
و�أثن���اء ذلك، عر�س���ت علي���ه نف�سها مرة 
�أخ���رى لفع���ل �لفاح�س���ة مقاب���ل �مل���ال، حتى 
ل ينتب���ه لو�س���ول يدها �إلى حمفظ���ة نقوده، 
و�لت���ي متكن���ت بالنهاي���ة م���ن �رشقته���ا منه، 
موؤك���د� �حتو�ءها عل���ى مبل���غ 8 دنانري فقط، 
فتجم���د يف موقع���ه ل يعرف م���اذ� ي�سنع معه 
خ�سو�س���ا و�أنها ذ�ت بنية �أ�سخم منه، وعندما 
خرج���ت من �ملحل �أبلغ كفيله مبا�رشة بتعر�سه 
لل�رشق���ة و�لعتد�ء من جان���ب �ل�سيدة �ملنقبة، 

و�لذي بدوره �أبلغ مركز �ل�رشطة بالو�قعة.

وبالقب����س عل���ى �لبالغ���ة م���ن �لعمر 32 
عام���ا فقط يف و�قع���ة �رشقة، مت���ت مو�جهتها 
بارتكابها لهذه �جلرمية �أي�سا، �إل �أنها �أنكرت 
�رتكابه���ا له���ا، بالرغ���م م���ن ثب���وت �لو�قعة 

بت�سوير فيديو لكامري�ت �ملر�قبة.
�لعام���ل �ملجن���ي علي���ه  فت���م ��ستدع���اء 
للتعرف على �ملتهمة، �إل �أنه ما �إن �أ�سار �إليها 
حت���ى �نهالت عليه بال����رشب بو��سطة حذ�ئها 
�لذي ترتديه و�ل�س���ب و�ل�ستم، منكرة �دعائه 

عليها.
ولفتت �ملتهمة �إلى �أنها ح�رشت �إلى �لبالد 
قبل نح���و 7 �أ�سهر برفقة عائلتها �ملكونة من 
زوجه���ا و7 �أبناء، �أ�سغرهم ر�سيع ويقبع خلف 
�لق�سب���ان معها يف �لتوقي���ف ب�سبب �أفعالها، 
خ�سو�س���ا �أنها كانت تخرج �أحيانا للت�سول، �إل 

�أنه مت �لقب�س عليها يف و�قعة �رشقة.
فاأحالتها �لنيابة �لعام���ة للمحاكمة بعدما 
�أ�سن���دت �إليها تهمة �أنه���ا يف 2 يوليو 2018، 
�أول: �عتدت على عر�س �ملجني عليه �لآ�سيوي 
دون ر�س���اه ب���اأن قامت باحت�سان���ه وحت�س�س 
ج�سده، ثاني���ا: �رشقت �مل���ال �ملنقول �ملبني 
ب���الأور�ق و�ململ���وك للمجن���ي علي���ه، ثالث���ا: 

حر�ست �ملجني عليه على �رتكاب �لدعارة.
و�أثناء نظر �ملحكم���ة للق�سية تبني ورود 
خطاب �إليه���ا من وكيلة �ملتهمة، باأية �سمانة 
تر�ها �ملحكم���ة؛ كونها و�ل���دة ل�سبعة �أطفال 
و�أ�سغره���م ر�سيع موقوف معه���ا يف �حلب�س، 
و�أن���ه ل يوجد من يتكف���ل باأبنائها بعد خروج 
و�لده���م للعمل، حيث ل �أح���د يتولى رعايتهم 

يف تلك �لفرتة.

ال�ستمـــاع ل�ساهد بق�سية ال�رشوع يف ال�ستيالء على �سيارات
بعد �إ�سد�ر حكم بحب�س 3 متهمني 3 �سنو�ت

من �ملق����رر �أن ت�ستمع �ملحكمة �لكرى 
�جلنائي����ة )ب�سفته����ا �ل�ستئنافية( يف 19 
�أغ�سط�����س �جل����اري لأق����و�ل �ساه����د �آخر يف 
و�قع����ة 3 مد�ن����ني بال�����رشوع يف �لحتي����ال 
على �أح����د معار�س بيع �ل�سيار�ت �جلديدة، 
م�ستعملني بطاق����ات �ئتمانية مزورة لدفع 
مبلغ 700 �ألف دينار، م�سرتطا �أحدهم دفع 
�لأم����و�ل بطريقة “�لأوفالي����ن”، و�ملحكوم 
عليهم من جانب حمكم����ة �أول درجة بحب�س 

كل منهم ملدة 3 �سنو�ت.
وكان����ت �ملحامي����ة �سيم����اء عبد�لعزيز 
قال����ت �إن حمكم����ة �أول درج����ة حكم����ت يف 
وق����ت �سابق مبعاقب����ة 3 �أ�سخا�س -بينهم 
�سي����دة �أجنبي����ة- ب�سج����ن كل منهم ملدة 3 
�سن����و�ت عم����ا �أ�سن����د �إليهم م����ن �تهامات، 
و�أم����رت باإبع����اد �لأول و�لثاني����ة نهائيا عن 
�لب����الد عقب تنفيذ �لعقوب����ة �ملق�سي بها 
عليه����م، فيما بر�أت �ثن����ني �آخرين، �أحدهما 
موكلها، و�لذي دفعت �أمام �ملحكمة ب�ساأنه 
�مل�سندت����ني  �جلرميت����ني  �أركان  بانتف����اء 
�إلي����ه، وقالت �إنه ل يوج����د دليل و�حد على 
�أن �ملته����م �لر�بع )خليجي( ق����د �ساهم يف 
�رت����كاب �جلرم �أو �ل�رشوع فيه، �إذ قرر باقي 
�ملتهم����ني �أن دور �ملتهم �لر�بع و�خلام�س 
)عرب����ي( ينح�رش يف جم����رد تو�سيل �ملتهم 
�لأول للبحري����ن ول�سخ�س �آخ����ر ي�ساعده يف 

�أغر������س �ل�ستثمار باململك����ة لقاء ن�سبة 5 
% من �رش�ء �سيار�ت.

و�أكدت عبد�لعزيز �أن موكلها و�ملتهم 
�خلام�����س مل يح�����رش� �أي �تفاقات متت بني 
�ملته����م �لأول “�أوروب����ي” و�ملتهم �لثالث 
“بحريني” �ملكلف مب�ساعدة �لأول لأعمال 
�ل�ستثم����ار باململك����ة، ومل يك����ن �أي منهما 
عل����ى علم باآلية �لتعام����ل و�سد�د مبلغ �رش�ء 

تلك �ل�سيار�ت �ملتفق عليها.
و�أف����ادت باأن �لق�سية ب����د�أت بتحريات 
�أجري����ت من جان����ب �إد�رة مكافح����ة �جلر�ئم 
�لقت�سادي����ة بالتحقيق����ات �جلنائية �لتي 
ك�سف����ت وج����ود ت�سكي����ل ع�ساب����ي يق����وم 

باختال�س �لأمو�ل ع����ن طريق جهاز �ل�سحب 
�لآيل وذلك عن طريق تزوير رقم �لتفوي�س 

�خلا�س بالبطاقات �لبنكية.
ودل����ت �لتحري����ات �أي�س����ا �إل����ى جن����اح 
بع�����س  �إمت����ام  يف  �لع�ساب����ي  �لت�سكي����ل 
�لعملي����ات، ويف �لوقت ذ�ت����ه تقدم رئي�س 
ق�س����م مكافح����ة �لحتي����ال ب�رشك����ة بطاقات 
�ئتماني����ة ببالغ يفيد من خالل����ه تبليغه من 
�أحد مندوبي �ل�رشك����ة تلقيه �ت�سال هاتفي 
م����ن معر�س لل�سيار�ت يود �ل�ستف�سار عن 
وجود �سخ�����س �أجنبي )�ملتهم �لأول( يريد 
�رش�ء �سيار�ت من ن����وع “مر�سيد�س” مببلغ 
وق����دره 700 �أل����ف دين����ار، و�أن����ه يرغب يف 

�إمتام �لعملية بو��سطة بطاقة بنكية.
بال�رشك����ة  �لق�س����م  رئي�����س  و�أو�س����ح 
�ملذك����ورة �أن����ه بعد م����رور نح����و �أ�سبوعني 
ورد �ت�سال هاتفي م����رة �أخرى من معر�س 
�ل�سيار�ت نف�سه، و�لذي �أفاد �ملوظف فيه 
بق����دوم ذل����ك �ل�سخ�س �لأجنب����ي للبحرين، 
ومت حترير عق����د بيع لتلك �ل�سي����ار�ت، �إل 
اأن����ه ا�ش����رط اأن تت����م عملية ال�����راء بنظام 

“�لأوفالين”.
ولوجود �سبهة يف ذل����ك، �ت�سل باإد�رة 
مكافح����ة �جلر�ئم �لقت�سادي����ة، ومت �إعد�د 
كم����ني ل�سبطه، وبالفع����ل مت �لقب�س على 
�لثاني����ة د�خ����ل  �لأول و�ملتهم����ة  �ملته����م 

معر�س �ل�سيار�ت.
وب�سوؤ�لهم����ا �عرتف����ا بوج����ود �سخ�سني 
معهما هم����ا �ملتهم����ني �لر�ب����ع “موكلها” 
و�خلام�����س يف منطق����ة مو�ق����ف �ل�سيار�ت، 
فتم �لتوج����ه �إليهما و�لقب�����س عليهما، ثم 
مت ��ستدعاء �ملتهم �لثال����ث -�لبحريني- 

و�لقب�س عليه.
وكانت �أحالت للنيابة �لعامة �ملتهمني 
�خلم�س����ة للمحكمة على �عتب����ار �أنهم يف 11 
�ملتهم����ون جميع����ا:  �أول:   ،2018 فر�ي����ر 
�رشعو� يف �ل�ستيالء على �ملنقولت �ملبينة 
�لو�س����ف ب����الأور�ق و�ململوك����ة ملعر�����س 
�لأول  �ملته����م  ��ستع����ان  ب����اأن  �ل�سي����ار�ت 
بطريق����ة �حتيالية، وهي �إدخال����ه �لبيانات 
غري �ل�سحيحة بو�سيل����ة تقنية �ملعلومات، 
وق����د خاب �أثر �جلرمي����ة ل�سبب ل دخل لهم 
به، وه����و قيام �رشكة �لبطاق����ات �لئتمانية 

باكت�ساف �لو�قعة.
ثاني����ا: �ملتهم����ون م����ن �لث����اين وحتى 
�خلام�س: ��سرتكو� مع �ملتهم �لأول بطريقي 
�لتف����اق و�مل�ساع����دة باإدخ����ال بيانات غري 
�سحيح����ة، وهي “رقم �لتفوي�س” على نحو 
يظهره����ا باأنه����ا �سحيح����ة يف و�سيلة تقنية 
�ملعلوم����ات، وه����ي “جه����از �ل�سح����ب �لآيل 
�لي����دوي”، فتم����ت �جلرمية بن����اء على ذلك 

�لتفاق وتلك �مل�ساعدة.
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“BMW X4” الـجــديـــدة كــلــيـــا اآلن فــي الـبـحـريــــن
ا�شتقبلت �رشكة ال�شي���ارات االأوروربية، 
الوكي���ل احل�رشي واملوزع املعتمد ملجموعة 
 BMW X4 يف البحري���ن، �شي���ارة BMW
املنتظ���رة يف �شال���ة عر�شه���ا ه���ذا ال�شهر. 
يذك���ر اأّن ط���رازات عائلة X متت���ع ب�شعبية 
وا�شع���ة ب���ن حمب���ي BMW يف البحري���ن 
وال �ش���ك يف اأن �شي���ارة BMW X4 تلفت 
االأنظار بف�شل ت�شميمها املتمّيز وخطوطها 
 BMW X4 الديناميكي���ة. وتاأتي �شي���ارة
اجلديدة كلي���اً لتحل مكان الط���راز ال�شابق 
الذي حقق جناحاً وا�شع���اً عند اإطالقه للمرة 

االأولى عام 2013.
تتوف���ر BMW X4 اجلديدة كلياً الأول 
 BMW مرة مع خي���ارات ح�رشية م���ن حزمة
Individual، م���ا ي�شمح للعم���الء باإ�شافة 
مل�شته���م ال�شخ�شية اإلى ال�شي���ارة. ويقدم 
الط���راز اجلديد ثالثة خي���ارات للمحرك هي 
BMW X4 xDrive20i باأربع اأ�شطوانات 
الق���ادر عل���ى تولي���د ق���وة 184 ح�شان���اً و
BMW X4 xDrive30i باأربع اأ�شطوانات 
اأي�ش���اً والقادر على توليد قوة 252 ح�شاناً 
باالإ�شاف���ة اإل���ى BMW X4 M40i ب�شت 
اأ�شطوانات و354 ح�شاناً. وقد زودت كلها 
بناقل حركة Steptronic من ثماين �رشعات 
ال���ذي ي�شم���ح بتغي���ر ال�رشع���ات ب�شال�ش���ة 

لتقدمي م�شتوى غر م�شبوق من الفعالية. 
كلي���اً  اجلدي���دة   BMW X4 وتتمي���ز 
م���ن الداخ���ل بت�شميمه���ا املعا����رش والفخم 
وبطابعه���ا الديناميكي الذي يلفت االأنظار. 
وترّك���ز املق�شورة عل���ى راح���ة ال�شائق مع 
لوحة ع���دادات منخف�شة ومقع���د مرتفع ما 
ي�شاعد ال�شائق على القيادة بكل ثقة. وقد 

متت اإع���ادة ت�شمي���م الكرا�ش���ي الريا�شية 
مع دعامات جانبية وا�شحة وو�شائد للركب 
عل���ى جانبي لوحة االإع���دادات الو�شطية مبا 
ي�شيف طابعاً ريا�شياً فريداً على ال�شيارة. 
ه���ذا ويتمتع اجليل الث���اين من ال�شيارة 
بخ�شائ����س ديناميكية عالية وبف�شل نظام 
بات���ت   BMW xDriveالرباع���ي الدف���ع 

ال�شيارة توفر مزايا متنوعة واأكرث ريا�شية. 
وتت�شم الن�شخة االأخرة من النظام بتخفي�س 
الوزن وزي���ادة الكفاءة الداخلية. عالوة على 
ذل���ك، ي�شمح التحك���م االإلك���رتوين الدقيق 
بنظ���ام الدفع الكلي بتوزي���ع الطاقة ب�شكل 

ريا�شي ومبا يتنا�شب مع معاير العالمة.
ال�شي���ارات  �رشك���ة  ع���ام  مدي���ر  وق���ال 

“ي�شعدنا  االأوروربية دايف���د ماكغولدريك: 
االإع���الن عن اإطالق اجلي���ل الثاين من �شيارة 
BMW X4 الت���ي جتمع ب�ش���كل رائع بن 
الراح���ة واالأداء واالبت���كار وتعك�س �شخ�شية 
املتمي���ز.  ت�شميمه���ا  خ���الل  م���ن  فري���دة 
 X وي�شعدن���ا اأن نرّحب باأحدث فرد يف عائلة

يف �شاالت عر�شنا يف البحرين”.

“البحرين الوطني” يدعم “العمال الوافدين”

أصداء واسعـة لمؤتمــر “تمكيــن المـرأة”

ق���دم بنك البحرين الوطن���ي دعما ماديا جلمعية 
حماي���ة العم���ال الوافدي���ن �شم���ن برنام���ج الهبات 
والتربع���ات لع���ام 2018. وتاأتي ه���ذه امل�شاهمة يف 
اإطار م�شاعي بنك البحرين الوطني الهادفة اإلى دعم 
موؤ�ش�ش���ات املجتمع املدين، وال���ذي داأب البنك على 
دعمه���ا امل�شتم���ر وم�شاندتها كجزء ثاب���ت من واجبه 
الوطني لن�رش الوعي الثقايف بكافة حقوقهم املدنية، 
وذلك بتخ�شي����س مبالغ مالية �شمن برنامج الهبات 
والتربعات من كل ع���ام.  �شلم �شيك الدعم الرئي�س 
تنفي���ذي للخزين���ة واأ�ش���واق امل���ال واإدارة الرثوات 
بالبن���ك ح�ش���ن احل�شين���ي اإل���ى الرئي����س الفخ���ري 
للجمعية منى املوؤيد، وذلك بح�شور اأمن �رش جمل�س 
اإدارة البنك نا�رش حمم���د، ورئي�س املزايا واملكافاآت 

بالبنك �شايف املناعي.

 Women Power( يعد موؤمتر متكن املراأة
Summit( وال����ذي عق����د يف �شهر ماي����و املا�شي 
بواب����ة فعلية للن�شاء يف ميادي����ن العمل لفتح جميع 
االآفاق لهم، وقد حاز املوؤمتر جناحا غر م�شبوق من 

كافة النواحي.
 For وج����اء املوؤمت����ر برعاية ما�شية م����ن امتياز
Her، اإح����دى منتج����ات ال�رشكة املالي����ة الرائدة يف 
مملك����ة البحري����ن – ت�شهيالت البحري����ن- وذلك يف 
اإطار م�شوؤوليته����ا املجتمعية جتاه متكن املراأة يف 
املجتمع ودع����م جناحها يف املج����االت كافة العملية 

واحلياتية. 
عر�����س املوؤمتر جتارب حية للن�ش����اء الناجحات 
يف مملكة البحرين ومنطقة اخلليج العربي وخمتلف 
دول الع����امل، اإ�شاف����ة اإلى عر�س فر�����س اال�شتثمار 
املتاح����ة يف الق����وى الن�شائية واملج����االت املفتوحة 

اأمامهن �شواء كاأفراد اأو جمموعات.
م����ن جانبهما، اأك����دت مديرتا العالم����ة التجارية 

فاطمة ب�شتكي ون����ور ال�شاعاتي اأهمية هذا املوؤمتر 
يف اث����راء املجتمع ال�شيم����ا، واأنه ق����دم اأكرث من 50 
متحدث����ة من جماالت خمتلف����ة مثل القي����ادة، اإدارة 

اإ�شاف����ة  والتغذي����ة،  الريا�ش����ة  الط����ب،  االأعم����ال، 
اإل����ى املوؤثري����ن يف مواق����ع التوا�ش����ل االجتماع����ي 

وال�شخ�شيات العامة. 

“ناس” تحقق 10 ماليين ساعة عمل دون حوادث

حققت �رشكة نا����س للمقاوالت، املقاول 
املف�شل يف اململك���ة، 10 مالين �شاعة عمل 
يف م�رشوع خط ال�شه���ر ال�شاد�س للتو�شعة يف 

البا دون اإ�شابات م�شيعة للوقت.
 ومبنا�شب���ة ه���ذا االإجن���از، ق���ال املدير 
العام ل�رشكة نا�س للمقاوالت نايجل هيكتور: 
“عمل���ت �رشك���ة نا����س للمقاوالت من���ذ العام 
2017 عل���ى م����رشوع خ���ط ال�شه���ر ال�شاد�س 
للتو�شع���ة يف األب���ا. ويف 31 يولي���و املا�شي، 
حققت ال�رشك���ة 10 مالين �شاع���ة عمل دون 
اإ�شاب���ات م�شيعة للوقت، مم���ا يعترب اإجنازا 
هائال جلميع العاملن على م�رشوع بهذا احلجم 

وال�شالم���ة  “ال�شح���ة  اأن:  واأردف  ال�شخ���م”. 
املهني���ة تعترب من اأه���م اأولوياتن���ا يف �رشكة 
نا�س للمق���اوالت والتي قمن���ا بت�شمينها يف 
جميع اأنظمتنا. وعلى م���دى ال�شنوات القليلة 
املا�شي���ة، قمن���ا بتح�ش���ن برام���ج ال�شح���ة 
وال�شالم���ة املهني���ة وقدمن���ا عدة مب���ادرات 
اأ�شولن���ا  �شالم���ة  عل���ى  للمحافظ���ة  ته���دف 
وممتلكاتن���ا”. واأو�ش���ح اأن “ه���ذا االإجن���از مل 
يكن ليتحق���ق دون جهود العاملن على هذا 
امل�رشوع، وكذلك دع���م زبائننا ومن �شمنهم: 
األب���ا، بكت���ل وج���ي اإي وجام���ا و�رشك���ة جرنال 

اإلكرتيك و�رشكة �شيمنز”.

“تويوتا بالزا” تستقبل طالب مخيم “الشرطة”
ا�شتقبل���ت �رشك���ة اإبراهيم خليل كان���و، الوكيل 
احل�رشي ل�شيارات تويوتا ولكز�س يف مملكة البحرين 

جمموعة من الطالب مبركز تويوتا بالزا يف توبلي. 
وتاأتي ه���ذه الزيارة كج���زء من اأن�شط���ة املخيم 
ال�شيف���ي لالأكادميية امللكي���ة لل�رشطة لعام 2018، 
اإذ �شملت عدة فقرات بداأت بتقدمي عر�س تعريفي 
بال�رشكة وان�شطتها متبوعاً بجولة يف املركز الذي يعد 
من اأبرز مراك���ز ال�شيانة املتخ�ش�شة بتقدم خدمات 

متكاملة ل�شيارات تويوتا ولكز�س.
وا�شطحب موظفو ال�رشكة الطالب واأفراد ال�رشطة 
املنظمن للمخيم يف جولة ت�شمنت عدة مرافق منها 
مركز التدريب التابع لل�رشكة، ق�شم ت�شليح و�شباغة 

ال�شيارات واأق�شام �شيانة تويوتا ولكز�س.
ومتت خالل اجلول���ة مناق�شة ع���دة موا�شيع من 
اأبرزه���ا التقنيات احلديثة التي يت���م ا�شتخدامها يف 
عملي���ات �شيانة وت�شليح ال�شي���ارات بجانب كيفية 

�شر العمل يف املرك���ز.  وتعليقاً على هذه املنا�شبة 
�ش���دد ع�شو جمل�س االإدارة املنت���دب ب�رشكة اإبراهيم 
خلي���ل كان���و، ط���الل كان���و عل���ى اأهمي���ة اال�شتثمار 

بال�شباب البحريني ودفعه���م لتطوير مهاراتهم منذ 
ال�شغ���ر. كما اأك���د دعم ال�رشك���ة الثاب���ت للمبادرات 

الوطنية وخا�شة يف جمايل التعليم والثقافة.

مواصفات رائعة لسيارة “ام جي زد أس” الرياضية

ك�شفت �رشكة الزياين لل�شيارات، املوزع 
احل����رشي ل�شيارات ام ج���ي يف مملكة البحرين 
النقاب عن ال�شيارة العائلية الريا�شية، التي 
تتميز مبوا�شفات قيا�شي���ة وب�شعر مبتناول 
اليد، وهي ام جي زد اأ�س ذات الدفع الرباعي 

واملتوافرة بطراز 2019.
تق���دم �شي���ارة اأم ج���ي زد اأ����س ت�شميم 
ع����رشي مبثابة نقلة نوعية يف ت�شاميم ال�رشكة 
من خ���الل جت�شي���ده لفل�شف���ة فني���ة جديدة 
بالكامل بف�شل خطوط���ه االن�شيابية اجلريئة 
والتزامه يف ذات الوقت باجلودة العالية التي 

تقدمها عالمة اأم جي الربيطانية ال�شهرة. 

ويتمي���ز الت�شمي���م اخلارج���ي لل�شي���ارة 
باالأناق���ة واالإب���داع مل���ا يحتويه م���ن مل�شات 
راقية تتج�ش���د يف �شباكها املطل���ي بالكروم 
وم�شابيحها املمتدة للخف. وقد �شنع الطراز 
اجلديد م���ن ال�شيارة بج�ش���م ذي بنية �شلبة، 
حيث يدخل فيها الف���والذ املتن بن�شبة 70 
%. خ�شع���ت ام جي زد اأ�س لتج���ارب اختبار 
مكّثف���ة وقا�شية مع ح�شولها على ت�شنيف 5 
جنوم يف اختب���ارات الت�شادم �شمن الربنامج 
C-( ال�شين���ي لتقيي���م املركب���ات اجلديدة

NCAP(، مما مينح العمالء املزيد من راحة 
البال.
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تع���ود الفنان���ة حنان مط���اوع اإلى ال�س���ينما بعد غياب 5 �س���نوات، 
بفيلم جديد يحمل ا�س���م “مولد يا �س���يدة” مع الفنان اأحمد الفي�ساوي، 
وتاأليف يحي���ى فكرى واإخراج اأمين مكرم، واملق���رر بدء ت�سويره نهاية 
�سهر اأغ�سط�س اجلاري بعد االنتهاء من التعاقدات مع باقي فريق العمل 

معاني���ة اأماكن الت�سوير. وكان اآخ���ر اأفالمها “قبل الربيع” للمخرج اأحمد 
عاطف ال���ذي عر�س يف اأكرث من مهرجان خالل ال�سن���وات املا�سية، كما 
قدمت حنان عدد من التجارب ال�سينمائية البارزة منها “وبعد الطوفان” 

للمخرج حازم متولى، و”هوليوبولي�س” للمخرج اأحمد عبد اهلل ال�سيد.

مسافات

ابنة عبد الحسين عبدالرضا: فوجئنا بحجم مساعداته الكبيرة للمحتاجين

اكت�سف���ت اأ�رسة الفن���ان الراحل 
عبداحل�س���ن  الكب���ر  الكويت���ي 
عبدالر�سا ال���ذي �سادف تاريخ 11 
اأغ�سط����س الذكرى االأول���ى لوفاته، 
بع���د رحيل���ه حج���م االأم���وال الت���ي 

ينفقها على اأوجه اخلر.
وقال���ت ابن���ة الفن���ان الراح���ل، 
عبداحل�س���ن  من���ى  الدكت���ورة 
عبدالر�س���ا: “ بعد وفات���ه، تفاجاأنا 
مب�ساعداته.. مل يكن اأحد يعلم عنها 
�سيئ���اً اإال اأن انك�سف���ت موؤخ���راً لنا.. 
واأن���ا، لالأمان���ة، ال اأ�ستغربه���ا، الأنني 
ا�ستدعان���ا  وال���دي. عندم���ا  اأع���رف 
امل����رسف وق���ال لنا اإن هن���اك اأموراً 
يري���د اأن يعلمن���ا بها، تفاج���اأت اأن 
احلج���م.  به���ذا  وال���دي  م�ساع���دات 
واأق���ول: عليه بالعافي���ة واهلل يعينا 
عل���ى ب���ره، ويعينا اأن نفع���ل ربع ما 

فعله هو”.
وتطرق���ت من���ى عبدالر�سا اإلى 
جان���ب مه���م يف �سخ�سي���ة والده���ا 
يتمث���ل يف حر�س���ه عل���ى م�ستقب���ل 
اأبنائه، مو�سح���ًة اأنه عاقبها برف�سه 

احلدي���ث معها مل���دة عامن ب�سبب 
ع���دم ح�سولها على �سه���ادة الطب 
من جامعة باأملانيا عام 1984، االأمر 
ال���ذي دفعه���ا لالجتهاد م���ن جديد 
واالبتع���اث اإلى اأم���ركا لنيل درجة 

عليا يف ال�سيدلة.
كما ذك���رت يف �سي���اق حديثها 
كان  عبدالر�س���ا  عبداحل�س���ن  اأن 
يفت���ح ال�سح���ف اليومي���ة واإذا قراأ 
ع���ن وفي���ات يطل���ب م���ن �سائق���ه 
اخلا�س “مب���ارك” اأن ياأخذه للعزاء، 
�س���واء كان يع���رف ه���وؤالء النا�س اأو 
ال يعرفه���م، م�ست�سه���دًة يف كالمها 
مبوقفه االأخر يف امل�ست�سفى الذي 
تواجد فيه بلندن عندما قام بزيارة 
املر�س���ى املنومن الإدخ���ال ال�رسور 
على قلوبهم رغ���م متاعبه ال�سحية، 
وه���ذه واح���دة فق���ط م���ن اجلوانب 
الفن���ان  �سخ�سي���ة  يف  االإن�ساني���ة 
القدي���ر الذي كان قريباً من النا�س، 

على حد تعبرها.
جوان���ب  اإل���ى  لفت���ت  كم���ا 
مهم���ة اأخ���رى يف �سخ�سي���ة الفن���ان 

اأهمه���ا  عبدالر�س���ا  عبداحل�س���ن 
الوقت،  االلتزام باملواعيد واحرتام 
وعزت ذل���ك اإلى معلمه رائد امل�رسح 
يف الوطن العربي زكي طليمات. يف 
�سياق اآخر، عر�ست حمطات التلفزة 
ومواق���ع التوا�سل االجتماعي موؤخراً 
ع���دداً م���ن مقاط���ع النج���م الراح���ل 
�سواء من اأعماله الدرامية اأو لقاءاته 
التلفزيوني���ة، ويف كل مرة يكت�سف 
اجلمهور جوان���ب اإبداعية جديدة يف 

�سخ�سية عبداحل�سن عبدالر�سا.
وم���ن االآراء الالفت���ة ل���ه كفنان 
يف  لالأغني���ات  وملح���ن  وموؤل���ف 
م�رسحيات���ه واأعماله اأنه يف�سل دائماً 
م���ن  الطربي���ة  املو�سيق���ى  �سم���اع 
االأ�سوات الن�سائي���ة التي كان يرى 
اأنها تتفوق على نظرتها الرجالية. 
كم���ا كان يح���ب اأم كلث���وم وفايزة 
اأحمد وجناة ال�سغرة وفروز، ومن 
اأقرب االأغنيات اإلى قلبه “حب اإيه” 

التي كان يدندنها كثراً.

من “كان” و”برلين” و”صاندانس” و”روتردام”...

11 فيلمًا عالميًا تضيء سماء مهرجان الجونة السينمائي
ال���دورة  �سهدت  مثلما 
االأول����ى ع��ر���س ال��ع��دي��د من 
االأف�����الم ال��ع��امل��ي��ة ال��ف��ائ��زة 
اب�����رز  يف  م���ه���م���ة  ب����ج����وائ����ز 
حول  ال�سينمائية  املهرجانات 
الثانية  ال����دورة  ت��اأت��ي  ال��ع��امل، 
ال�سينمائي  اجلونة  ملهرجان 
االأفالم  من  مبجموعة  غنية 
ت�ستحق  التي  املميزة 
امل�ساهدة، والتي �سبق 
اأن نالت جوائز متنوعة 
من  االأول  املو�سم  يف 
ال�سينما  م��ه��رج��ان��ات 
ال����دول����ي����ة ال���ك���رى 
“�ساندان�س”  م���ث���ل 
و”برلن”  و”روتردام” 
فاري”  و”كارلويف  و”كان” 
، وحتمل توقيع �سناع اأفالم 
لهم قيمتهم الفنية يف اإنتاج 
م��دار  على  متميزة  اأع��م��ال 
ت�سم  املا�سية.  ال�سنوات 
ل��ل��دورة  االأف����الم  قائمة 
ال���ث���ان���ي���ة مل��ه��رج��ان 
“اجلونة ال�سينمائي” 
دول  من  اإنتاجات 
منها  خم��ت��ل��ف��ة 
ال������ي������اب������ان، 
واإي��ط��ال��ي��ا، 
وب��ول��ن��دا، 

واأ�سرتاليا، والدمنارك، وغرها من الدول.
وقال اإنت�سال التميمي، مدير “مهرجان 
ال��دورة  “�ست�سهد  ال�سينمائي”:  اجل��ون��ة 
من  جمموعة  ع��رو���س  ملهرجاننا  الثانية 
الكبر  النجاح  القت  والتي  املميزة  االأفالم 
 .“ الدولية  ال�سينمائية  اأهم املهرجانات  يف 
ال�سينمائي”  “اجلونة  “مهرجان  واأ���س��اف: 
اأي�ساً  ولديه  حم��دودة  غر  طموحات  لديه 
لقد  الطموحات.  تلك  لتحقيق  ال��ق��درات 
رفعنا الرتقب يف دورتنا االفتتاحية ونعمل 

جاهدين لرفعها لالأعلى هذا العام”. 
من  الثانية  ال����دورة  خ��الل  �سيعر�س 
االأفالم  من  جمموعة  ال�سينمائي”  “اجلونة 
مهرجان  يف  اجلوائز  من  عدد  ح�سدت  التي 

“كان ال�سينمائي” وهي على التوايل:
 )Shoplifters( ال��ي��اب��اين  الفيلم   
ال���دروة  يف  الذهبية  ك��ان  ب�سعفة  ال��ف��ائ��ز 
اإخراج وتاأليف هروكازو  ال�71. الفيلم من 
كوريدا،. وتدور اأحداثه حول عائلة 
اأحياء  اأح��د  يف  تعي�س  فقرة 
ت�رسق  طوكيو  مدينة 
التجارية  املحال 
توفر  اأج��ل  من 

بولندا  رائعة  عر�س  �سيتم  كما  طعامها، 
اإخراج  اأف�سل  بجائزة  الفائز   Cold War
اإخراج  من  ال�سينمائي”،  “كان  مهرجان  من 
اأوروبا  يف  اأحداثه  وتدور  باولكو�سكي  باول 
يتتبع  وه���و  امل��ا���س��ي،  ال��ق��رن  منت�سف 
العالقة العا�سفة بن عازف البيانو فيكتور 
بولنديان  وهما   ، زوال  والراق�سة  واملغنية 
يتنقالن ذهاًبا واإياًبا عر ال�ستار احلديدي. 

  )Dogman( يتم عر�س  اإيطاليا  ومن 
بجائزة  فونتي  مار�سيلو  بطله  فاز  وال��ذي 
اأف�سل ممثل يف مهرجان “كان”، كما ح�سل 
كلب على جائزة �سعفة الكلب غر الر�سمية 
يف املهرجان عن دوره يف الفيلم ، وهو من 
اإلى  اأحداثه  ت�ستند  جارونى.  ماتيو  اإخ��راج 
مربي  حول  ق�سته  تدور  اإذ  حقيقة،  وقائع 
كالب يدعي “مار�سيلو” يجد نف�سه متورًطا 
بطل  “�سيمون”  ب�سبب  اجل��رمي��ة  ع��امل  يف 
احلي  على  ي�سيطر  الذي  ال�سابقة  املالكمة 
ومن “كان” اأي�ًسا �سيعر�س الفيلم االإيطايل 
على  احلا�سل   )  Happy as Lazzaro(
حول  اأحداثه  وتدور  �سيناريو  اأف�سل  جائزة 
“الزارو”،  يدعى  القلب  طيب  �ساذج  �ساب 
املحيطن  قبل  م��ن  لال�ستغالل  يتعر�س 

لال�ستغالل  يتعر�سون  بدورهم  الذين  به 
والعبودية من �سيدة متتلك مزرعة.

كما �سيتم عر�س رائعة املخرج االإيطايل 
 ،  )Samouni Road( �سافنوا   �ستيفانو 
احلا�سل على جائزة العن الذهبية الأف�سل 
فيلم وثائقي يف “كان”، وذلك نظًرا لتميزه 
�سخ�ًسا   29 �سحيتها  راح  جم��زرة  ر�سد  يف 
من عائلة فل�سطينية يف قطاع غزة، اإثر قيام  
التي  بالعملية  االإ�رسائيلي  االحتالل  جي�س  
تعرف ب�”الر�سا�س امل�سبوب” عام 2009. 
االأ���س��رتايل  الفيلم  ع��ر���س  �سيتم  ��ا  اأي�����سً
 ،)All These Creatures( الق�سر   الروائي 
يف  ق�سر  فيلم  اأف�����س��ل  ب��ج��ائ��زة  ال��ف��ائ��ز 
واإ���س��ادات  جن��اح  وب��ع��د  “كان”،  م��ه��رج��ان 
ال�سينمائي”،  “برلن  مهرجان  يف  كبرة 
تعر�س الدورة املقبلة من “اجلونة” الفيلم 
الكوميدي البولندي )Mug( الفائز ب�الدب 
الف�سي جائزة جلنة التحكيم اخلا�سة، وتدور 
اأحداثه حول رجل يتعر�س الإ�سابة اأثناء عمله 
ويخ�سع لعملية زرع وجه، لكنه مير بالعديد 
عقب  بهويته  تتعلق  ال��ت��ي  االأزم����ات  م��ن 

العملية اجلراحية.
The Hei r )ااأي�سا �سيتم عر�س فيلم 

باراجواي،  بن  م�سرتك  اإنتاج  وهو   )esses
واأملانيا، واأوروجواي، والرازيل، والرنويج، 
مارتنيزي.  مار�سيلو  اإخ��راج  ومن  وفرن�سا، 
فازت بطلته اآنا براون بجائزة اأف�سل ممثلة 
يف مهرجان “برلن”، اإذ ج�سدت براعة دور 
مع  تعي�س  التي  املثلية  امل�سنة  “ت�سيال” 
�سديقتها “ت�سيكويتا” يف منزل فخم ملدة 
30 عاما تديره ال�سديقة، واالثنان ينحدران 
لكنهما  ب���اراج���واي،  ث��ري��ة يف  ع��ائ��الت  م��ن 
وي�سطران  �سديدة،  مالية  الأزمة  يتعر�سان 
املهرجان  و�سيعر�س  ميتلكانه.  م��ا  لبيع 
التي  االأف��الم  اأب��رز  اأح��د   )Winter Flies(
مهرجان  يف  واالإ����س���ادات  االإع���ج���اب  ن��ال��ت 
“كارلويف فاري” ونال خمرجه اأوملو اأومريزو 
ذات��ه،  امل��ه��رج��ان  اأف�سل خم��رج يف  ج��ائ��زة 
و�سلوفينيا،  الت�سيك،  جمهورية  اإنتاج  ومن 

وبولندا، و�سلوفاكيا، وفرن�سا
اأف�سل  من  واح��د  عر�س  �سيتم   .اأي�سا 
يف  اجلمهور  جائزة  على  احلا�سل  االأع��م��ال 
“�ساندان�س”  ملهرجاين  املا�سية  ال��دورة  
ال��دمن��ارك��ي��ة  ال��رائ��ع��ة  وه���و  و”روتردام” 
جاكوب  ببطولته  ويقوم    )The Guilty(
اأخ��راج  ومن  ديناج  وجي�سيكا  �سيدرجرين، 
جو�ستاف موللر ، وتدور اأحداثه حول �سابط 
ليلة  يف  ال��ط��وارئ  ات�ساالت  يتلقى  �رسطة 
التي  باملكاملات  يكرتث  وال  عادية،  عمل 
يتلقاها، حتى تنقلب االأمور ويتلقى ات�ساال 

من امراأة تتعر�س للخطف.
التحكيم  جل��ن��ة  ب��ج��ائ��زة  ف����وزه  ب��ع��د 
يف  دويل  وث��ائ��ق��ي  فيلم  الأف�����س��ل  ال��ك��رى 
فيلم �سيعر�س  “�ساندان�س”   م��ه��رج��ان 
اإنتاج  وهو   )Of Fathers and Sons(  
اأملاينr �سوري م�سرتك، من اإخراج ال�سوري 
اأحد  فيلمه  يف  يرافقه  الذي  ديركي،  طالل 
اأفراد ما ت�سمى ب�“جبهة الن�رسة” وعائلته يف 
“اجلونة  ملهرجان  الثانية  الدورة  تقام 
الواقعة على  اجلونة  مدينة  يف  ال�سينمائي” 
بن  الفرتة  يف  م�رس  يف  االأحمر  البحر  �ساحل 

20 حتى 28 �سبتمر 2018.

    BUZZ      

وم
ّنج

م ال
غرا

ست
ان

22

خا�ص

• النجمة 	
يا�سمن �سري

• 	 heiresses • 	shoplifters



السنة العاشرة - العدد 3591 
الثالثاء

14 أغسطس 2018 
3 ذو الحجة 1439

23

  للتوا�شل:  )ق�شم املنوعات: 17111479(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

tariq_albahhar

شيرين رضا تنافس نفسها بعملين في العيد

فيفي عبده حّجت أكثر من 16 مرة...

الفنانون والحج... “من أطهر مكان في األرض... ربنا يتقبل”

�شارك���ت الفنان���ة �شريي���ن ر�ش���ا جمهورها 
بالبو�ش���رتات الر�شمية لل�شخ�شي���ات التي �شوف 
تخو����س بها �شب���اق عي���د االأ�شح���ى ال�شينمائي. 
ورفع���ت �شعار “عمل واح���د ال يكفي” هذا العام، 
وق���ررت مناف�شة نف�شها بعملني كل منهما يحمل 
�شخ�شي���ة خمتلف���ة يف اخل�شائ����س والطب���اع عن 

االأخرى.
وك�شف���ت �شريين منذ حلظ���ات عن البو�شرت 
الر�شم���ي ل�شخ�شيته���ا بفيل���م “ت���راب املا�س”، 
حيث و�شح���ت جلمهورها عرب موق���ع االإن�شتغرام 

بع�س تفا�شيل ال�شخ�شية.
وعلق���ت قائلة: “ب����رى �ش���رية: 25 عاماً يف 
خدم���ة املجتم���ع.. خدمة املجتم���ع لديها تطورات 
لت�شم���ل اإي�ش���ال احل���ب مل�شتحقيه فيل���م تراب 
 16 م���ن  ابت���داًء  العر����س  دور  بجمي���ع  املا����س 

اأغ�شط�س”.

ومتي���ز البو�ش���رت بغمو����س ال�شخ�شية التي 
ق���د حتمل مالحمه���ا ال�ر رغم جماله���ا االأخاذ. كما 
ظه���رت فيه بق�شة �شعرها االأخ���رية التي اأقدمت 
عليه���ا لتتنا�شب م���ع ال�شخ�شية. الفيل���م ماأخوذ 
عن رواي���ة “تراب املا����س” للكات���ب اأحمد مراد، 
وتدور حول جرمية قتل حتدث يف حفل اأقامه اأحد 
مندوب���ي ����ركات االأدوية الكربى، ال���ذي قرر اأن 
ي�شتقط���ب جمموعة من اأكرب االأطب���اء ملنزله ليلة 
احلادث. وي�شارك ببطولة الفيلم اآ�ر يا�شني ومنة 

�شلبي وعزت العاليلي وحممد ممدوح وغريهم.
وكان���ت �شريي���ن ق���د اأعلن���ت ع���ن البو�شرت 
الر�شمي اخلا�س بها من فيلم “الكوي�شني” الذي 
تق���وم فيه ب�شخ�شية مدام بو�ش���ي كوي�س. وعلى 
عك�س الغمو�س املحي���ط ب�شخ�شية ب�رى ال�شابق 
ذكرها ف���اإن مدام بو�ش���ي تتمتع ب���اأداء كوميدي 

عال.

أحداث

زي���ادة  يف  حماوالت���ك  تتعرق���ل  ل���ن 
ر�شيدك ال�شعبي.

االعتماد على اخل�راوات يزّود اجل�شم 
حيوية. 

يتحدث اليوم عن م�شائل مالية تخ�س 
بع�س ال�راكات.

اأنت �شاحب اأفكار فال توفر اأي طريقة 
لرتّفه عن نف�شك.

يعن���ي هذا الي���وم املميز جناح���اً مالياً 
غري متوقع.

ُكن دقيق���اً جّداً وراقب م���ا يجري هذا 
اليوم بهدوء.

ت�شع���ر بالتغيري وتقّدم اأف���كاراً ناجحة 
وبّناءة.

علي���ك اأن تكون اأكرث حذراً يف خياراتك 
املقبلة.

ال ترتدد حلظ���ة يف ممار�ش���ة الريا�شة 
والتمارين.

اإذا اأح�ش�ش���ت باإم�ش���اك علي���ك مراجعة 
طبيبك املخت�س.

اخل���روج م���ن دائ���رة العم���ل والهموم 
مفيدان لل�شحة.

علي���ك  وال���وزن  البدان���ة  ملعاجل���ة 
مبمار�شة الريا�شة.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:

العقرب: 

يطول بنا ال���كالم اإذا اردنا اأن نتحدث عن 
النج���وم وامل�شاه���ري الذي���ن ي���وؤدون فري�شة 
احلج اأو العمرة، فكثري منهم يحر�س على اأداء 
فري�شة احل���ج ويعط���ل ت�شوي���ر اأعماله مهما 
كانت من االأهمية لك���ي يتواجد يف اطهر بقعة 
عل���ى االأر�س مكة املكرم���ة واملدينة املنورة، 
ومن ه���وؤالء الفنانني حممد هنيدي الذي عطل 
ت�شوير فيلم جديد له ب�شبب قرب مو�شم احلج 
مم���ا اربك فريق العمل ال���ذي ان�شاع يف نهاية 
املط���اف اإلى رغبة هني���دي الذي ن�ر فيما بعد 
�شورته وه���و باالإحرام وعلق حتتها “من اأطهر 
مكان يف االأر�س… ربنا يتقبل”. ويقال اأي�شا 
اأن الفنان عا�شي احل���الين ف�شل اأداء فري�شة 
احلج على م�شاركت���ه يف مهرجان غنائي �شهري 
وباأج���ر خرايف، وعندما �شوؤل ع���ن هذه الق�شية 
قال...اأن���ا يف بي���ت الرزاق...الوقفة بني يديه 

اأغلى من كنوز االأر�س “.
ومن الطرائ���ف التي ذكرها الفنان الراحل 
ووح�س ال�شا�شة فريد �شوقي اأنه قال ذات يوم 
للمنتج الذي اختاره لبطولة فيلم انه �شيعتزل 
التمثيل يف �شهر “ ذو احلجة” وعندما ا�شتف�ر 
املنتج عن �شب���ب اختيار ه���ذا ال�شهر بالذات 
اأجابه �شوقي..لقد راأيت يف احللم اأن اأمي تقول 

يل ذلك...
اأما املمثل الهن���دي ال�شهري “ �شاروخان” 
فق���د قال يف اأحد مقابالته اأنه مت�شوق للذهاب 
ال���ى بيت اهلل احلرام الأن���ه م�شلم وحمب لدينه 
اال�ش���الم ويري���د اأن ي���رى حيث وط���اأت اأقدام 
النب���ى الك���رمي و�شحابت���ه الك���رام، وكان من 
قبل���ه املمثل القدير الراحل اأجمد خان ال�شهري 
باإ�ش���م “ جب���ار �شنك” ذك���ر اأن���ه زار بيت اهلل 
احل���رام م���ع وال���ده يف “ العم���رة “ عندما كان 
�شاب���ا، وو�شف اأول مرة فيه���ا تقع عيناه على 
“ الكعبة امل�رف���ة” باأنها اأ�شب���ه باحللم..كان 
�شع���ورا ال ميكن ان ي�شفه اأي اإن�شان مهما بلغ 
من احلكمة والبالغة. كان اأمرا خمتلف...خمتلف 

كليا. 
اأ�شطورة الغن���اء الهندي حممد رفيع الذي 
قام بت�شجيل 80 % من اغاين االأفالم الهندية 
خالل اخلم�شني �شنة املا�شية ب�شوته، اأن والده 

مل ينم لثالثة ايام متوا�شلة فرحا بالذهاب اإلى 
احلج يف بداية ال�شتينات، وعندما رجع من احلج 
جلب معه هدايا جلميع اأفراد “ القرية” ولي�س 
لالأ�رة فقط. فالذي كان يذهب للحج من تلك 

القرية يكون حمظوظا.
والزلنا يف مي���دان الهند، حيث عرب الفنان 
الكب���ري اأميتاب بات�شان وهو هندو�شي الديانة 
بالتعالي���م  واملطل���ق  ال�شدي���د  اإعجاب���ه  ع���ن 
االإ�شالمية وبال�شف املوحد للم�شلني يف احلرم 
ال�ري���ف، ولهذا فقد ظهر يف ع���دد من اأفالمه 
يف دور “ امل�شل���م” واأ�شهره���ا دوره يف فيلم “ 
ال�شي���ال “ والذي تغنى باأغني���ة جميلة عن حج 
بيت اهلل احلرام، وتعد ه���ذه االغنية من اقوى 
وا�شهر االغ���اين يف تاريخ ال�شينما الهندية عن 
اال�ش���الم وامل�شلمني، وق�شته���ا تتمحور حول 
“ ال�شي���ال اأقبال “ ال���ذي كان يف طريقه اإلى 
الباخرة للذهاب اإلى احلج، ولكن نظرا ملر�شه 
وحرارت���ه املرتفع���ة متنعه ال�شلط���ات الطبية 
م���ن ال�شفر خ�شية على �شحته، فيقوم بت�شليم 
تذكرت���ه اإلى رج���ل عجوز كان يحل���م بالذهاب 
الى احلج قبل موته والميلك التذكرة، في�شلمه 
التذك���رة ويطلب من���ه الدعاء نياب���ة عنه الأمه 
املري�ش���ة وال�شالم عل���ى �شيد اخلل���ق �شيدنا 
حممد �شل���ى اهلل عليه و�شلم. حت���ى اأن خمرج 
الفيل���م القدي���ر “ منموه���ان دي�ش���اي” ق���ال 
عن ه���ذه االأغنية...كان اأميت���اب يبكي مع كل 
مقطع يغنيه.. ت�شعر باأنه م�شلم حقيقي ولي�س 

هندو�شيا.
وم���ن البحري���ن هن���اك بالتاأكي���د عدد من 
الفنان���ني الذين يوؤدون فري�ش���ة احلج، ونرى 

�شوره���م يف و�شائ���ل التوا�شل 
ه���وؤالء  ب���ني  وم���ن  االجتماع���ي 
الفنان الكوميدي خليل الرميثي 
الذي يقول: م���ا اأن اأ�شع قدمي 
يف �شاح���ة احل���رم حت���ى اأن�ش���ى 
الدني���ا وم���ن عليه���ا.. اأعي�س يف 

�شفاء روحي ال يو�شف. 
وح�ش���ب موق���ع “ روتان���ا “ 
فقد حققت الفنانة فيفي عبده 
رقًم���ا قيا�شًي���ا يف اأداء منا�ش���ك 
احلج والعمرة، ونق���ل عنها اأنها 
حجت اأكرث من 16 مرة اإلى جانب 

الكثري من العمرة..
كما اأمتت ي�را منا�شك احلج 
7 م���رات عل���ى االأق���ل، وكان���ت 
الفنانة اإلهام �شاهني قد �رحت 

باأنها ن�شحتها يف اأزمة تعر�شت لها اأن تذهب 
معها اإلى احلج.

و ت���داوم حوري���ة فرغلي عل���ى اأداء 
فري�شة احلج منذ اأول مرة لها يف العام 2012، 
حيث تظه���ر كثريا يف اأيام فري�شة احلج، ولها 

�شور مع ال�شيخ علي جمعة، مفتي م�ر ال�شابق، 
ومع عدد من الفنانني ممن �شحبتهم خالل اأداء 
املنا�شك كثرًيا مثل الفنان م�شطفى �شعبان.

14 اغسطس

 1844
اإ�شلي  معركة  وق��وع 
بني فرن�شا واملغرب.

 1929
ت��اأ���ش��ي�����س ال��وك��ال��ة 
ال������ي������ه������ودي������ة يف 
من  والتي  فل�شطني 
مهامها جمع االإعانات 
احلركة  لدعم  املالية 
الإن�شاء  ال�شهيونية 

وطن قومي لليهود.

1947 
باك�شتان ت�شتقل عن 
حممد  بقيادة  الهند 

علي جناح.

1949
ال�������ش���اب���ط ���ش��ام��ي 
احلناوي يقود انقالًبا 
�شوريا  فى  ع�شكرًيا 
الزعيم  ح�شنى  �شد 
وي����ع����دم����ه، وي��ع��ني 
ه���ا����ش���م االأت���ا����ش���ي 
���ا حل��ك��وم��ة  رئ���ي�������شً

انتقالية.

1968
م����روح����ي����ة ت���اب���ع���ة 
ل���و����س  “خلطوط 
اجلوية”  اأجن���ل���و����س 
ال�������ش���ي���ك���ور����ش���ك���ى 
ت�شقط   61 ا����ش���م. 
ف����ى ك���وم���ب���ت���ون يف 
وتقتل  كاليفورنيا 

21 �شخ�ًشا.

1971
ا�شتقالل البحرين عن 

اململكة املتحدة.

اأ�سامة املاجد
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• حياة الفهد	 • عا�شي احلالين	
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البدانة خطر على ال�صحة العقلية

اإقبال كبري على وظيفة “مربي قطط”

عرو�س تتحدى وتعقد قرانها باأجواء “م�صتحيلة”

نبه���ت درا�صة طبي���ة حديثة اإلى اأن م�صار ال�صمن���ة ل تقت�رص على زيادة عر�ص���ة الإ�صابة بعدد من 
الأمرا�ض اخلطرية فح�صب، واإمنا ت�ؤدي اإلى م�صكالت ت�ؤثر على الرتكيز ومهارات عقلية اأخرى.

وبح�ص���ب ما نقل���ت �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية، فاإن باحثني م���ن معهد لن�ض بالنك الأملاين 
وجدوا اأن الأ�صخا�ض الذين يعان�ن من ال�صمنة، اأكرث عر�صة لالإ�صابة باخلرف مقارنة بغريهم.

واعتمدت الدرا�صة على بيانات دماغية ل� 2637 �صخ�صا تزيد اأعمارهم عن 55 �صنة، ثم اأخ�صعتهم 
لختبارات معرفة حتى تقي�ض �صحتهم العقلية. واأ�صاف الباحث�ن اأن ال�صمنة ت�ؤدي اإلى ت�رصيع �صيخ�خة 

اجل�صم، كما اأن زيادة ال�زن حتد من قدرة العقل على التعامل مع الأم�ر الطارئة وحل امل�صكالت.
وخ�صل���ت النتائج اإل���ى اأن الن�صاء اأكرث ت�رصرا مب�صكلة ال�صمنة، كما اأن م���ن يعان�ن زيادة ال�زن يف 
حمي���ط البطن اأكرث عر�صة للخطر. وتعد ال�صمنة من الأ�صب���اب الرئي�صة ل�صطرابات �صحية خطرية مثل 

اأمرا�ض القلب والك�لي�صرتول وارتفاع �صغط الدم وال�صكري.
واأك���د البحث الطبي الأملاين ما ك�صفت���ه درا�صة بريطانية �صابقة ب�صاأن تاأث���ري ال�صمنة على املادة 

البي�صاء يف دماغ الإن�صان.

الطلب���ات  اآلف  انهال���ت 
على �صي���دة دمناركية تعي�ض 
يف جزي���رة ي�نانية، اأعلنت عن 
وظيفة، مبزايا مغرية للغاية. 
“تلغراف”  �صحيف���ة  واأفادت 
اآلف   3 ب���اأن  الربيطاني���ة، 
�صخ����ض عل���ى الأق���ل تقدم�ا 
ل�ظيف���ة “مرب���ي قطط”، من 

بينهم األف من بريطانيا.
ومل يقت����رص الأمر على حمبي القط���ط، اإذ اإن بيطريني واأطباء ولجئني قدم�ا على هذه ال�ظيفة 
اأي�ص���ا. واأعلنت ج�ان ب���اول، عرب في�صب�ك، عن حاجتها ل�صخ�ض لكي يعتني بنح� 70 قطة يف حممية 

اأن�صاأتها مع زوجها يف جزيرة �صريو�ض اخلالبة. 
وحت���دث الإع���الن عن جمم�عة من املزايا مث���ل راتب ي�صل اإلى 600 ي����رو �صهريا، والإقامة يف 
من���زل ذي اإطاللة خالبة على البح���ر، عالوة على �صيارة واإعفاء من ف�ات���ري ا�صتهالك املاء والكهرباء 
املنزلي���ة. ويت�ج���ب على الفائز بهذه ال�ظيف���ة اأن مي�صي اأ�صب�عني يف عم���ل تط�عي خالل اأكت�بر 

املقبل، على اأن يبداأ الدوام الر�صمي يف الأول من ن�فمرب.
 اأم���ا ال�رشوط التي و�سعتها ال�سي���دة الدمناركية، فهي على النحو التايل: اأن يكون املتقدم من 
حمبي القطط، ولديه خربة يف هذا املجال، واأن يك�ن �صادقا وم�ث�قا. و�صيعمل الفائز على العتناء 

بالقطط ملدة اأربع �صاعات ي�ميا.

حر�صت عرو�ض فلبينية على عقد قرانها بالرغم 
م����ن رداءة الطق�ض، اإذ ح�رصت اإل����ى الكني�صة يف ي�م 
ممط����ر ب�ص����دة، وخا�صت بف�صت����ان الزف����اف الط�يل 

و�صط املياه التي غمرت املكان.
ومل تكرتث العرو�����ض ج�بيل دال��ض اأجنيلي�ض، 
24 عام����ا، باملياه التي غم����رت اأر�صية الكني�صة من 
جراء الأمطار امل��صمية، وتزوجت والد طفليها، ي�م 
ال�صبت، يف �ص�احي العا�صم����ة مانيال. وحظي فيدي� 
يظهر العرو�ض و�صط املاء بتفاعل واإعجاب وا�صعني 
على م�ق����ع في�صب�ك، و�صط اإ�ص����ادة ب�صجاعة ال�صابة 
التي مت�صكت بالحتفال، ومل تذعن لرداءة الطق�ض.

وقال����ت العرو�����ض يف ت�رصيح �صحف����ي “ل �صيء 
ي�قفن����ي حت����ى اإن كانت ثم����ة في�صان����ات اأو اأمطار، 
الإن�ص����ان يتزوج مرة واحدة فقط، فه����ل له اأن يق�م 

بالتاأجيل؟ لقد تزوجت بالإن�صان الذي اأحببته”.

 Social
media

طائرة تهبط ا�صطراريا 
على طريق �صيارات

اأث���ارت طائ���رة اأمريكية هلعا وذه�ل ب���ني �صائقني بعدما هبطت عل���ى طريق خم�ّص�ض 
لل�صيارات يف ولية كاليف�رنيا اإثر م�صكلة يف �صخ ال�ق�د مبحركها.

واأظه���ر مقط���ع فيدي� جرى التقاط���ه بكامريا مراقب���ة، طائرة �صغرية من ن����ع “�صي�صنا 
172”، وهي تهبط تدريجيا على الطريق فيما كان �صائق داخل �صيارته يق�ل “يا اإلهي، يا 
اإلهي”. وبح�صب ما نقلت �صحيفة “ديلي ميل” الربيطانية التي ن�رشت الفيديو، فاإن الهبوط 

ال�صطراري مل ي�ؤد اإلى اأي ح�ادث على الطريق، كما مل ي�صفر عن وق�ع �صحايا.
وعانت الطائرة م�سكلة يف �سخ الوقود قبل اتخاذ قرار بالهبوط على الطريق الذي ي�سهد 
حرك���ة دءوبة لل�صيارات، لكن قائ���د الطائرة جنح يف تفادي اأي ا�صط���دام، بالرغم من املجال 

ال�صيق الذي كان متاحا اأمامه.

ال�صينما اإيرادات  مج” يت�صدر  “ذا 

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية
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السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

مغبار خفيف اأحيانا ثم 
يتح�ل اإلى حار مع ت�صاعد 

الأتربة يف النهار.

الرياح �صمالية غربية من 15 اإلى 20 
عقدة وت�صل من 22 اإلى 27 عقدة 

اأحيانا.

ارتفاع امل�ج من قدم اإلى 3 اأقدام قرب ال�ص�احل، ومن 3 اإلى 6 
اأقدام يف عر�ض البحر. درجة احلرارة العظمى 42 م وال�صغرى 33 

م. الرط�بة الن�صبية العظمى 70 % وال�صغرى 15 %.
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مواقيت 
الصالة

وداعـا لل�صيخوخـة... ك�صـف طبـي “يـالم�س” حلـم الب�صريـة
متك���ن باحث�ن اأخريا من التحك���م ب�ص�رة لفتة 
يف خالي���ا م�ص�ؤول���ة عن تده�ر اجل�صم م���ع التقدم يف 
العم���ر، و�صط اآمال باأن ي�صاع���د الك�صف العلمي على 
مقاومة ال�صيخ�خة م�صتقب���ال، واإطالة مرحلة ال�صباب 

قدر الإمكان.
وبح�ص���ب درا�صة جلامعة “اإيك�صرت” الربيطانية، 
ف���اإن اختبارات اأجري���ت على احلي�ان���ات ك�صفت اأن 

اإنعا�ض خاليا ال�صيخ�خة املرتاكمة يف اأن�صجة واأع�صاء 
اجل�صم اأدى اإلى حت�صن ملح�ظ. واأدى ا�صتخدام مادة 
كيماوي���ة لدى احلي�انات يف اإفراز مركب هيدروجني 
ال�صل�في���د الكيماوي، الذي ت�صبب يف اإنعا�ض اخلاليا 
التي �صاخت يف اجل�صم، ومبا اأن هذه املادة قد تك�ن 
�صامة، فاإن العلماء من�صغل����ن باإيجاد طريقة ممكنة 

لإي�صالها اإلى اخللية ب�ص�رة �صليمة ل ت�ؤذى.

ومن املعروف طبيا اأن خاليا ال�صيخ�خة ل تعمل 
بال�ص����رة املطل�بة، ول يقف ال����رصر عند هذا احلد، 
فهذه اخلاليا ت�ؤثر اأي�صا على خاليا اأخرى حميطة بها.
وحت���دث ال�صيخ�خة ل���دى الإن�صان م���ع التقدم 
يف العم���ر، وغالبا ما ترافقها متاع���ب �صحية خطرية 

ومزمنة مثل داء ال�صكري و�صغط الدم واخلرف.
وت����ؤدي �صيخ�خة اخلاليا يف ج�ص���م الإن�صان اإلى 

اإحل���اق �رصر باحلم�ض الن�وي، كما ت�ؤدي اإلى التهاب 
يف جزيئات م�ج�دة يف اآخر “الكروم��ص�م”، وه� جزء 
جمهري وخيطي من اخللية، وفق ما نقلت “�صاين�ض 
األ���رت”. ورجحت درا�صة من�ص�رة يف الآونة الأخرية اأن 
تك����ن ال�صيخ�خة مرتبطة بفق���دان الإن�صان للقدرة 
على ت�صغيل اخلالي���ا اأو ت�قيفها يف ال�قت واملكان 

املنا�صبني من اجل�صم.

اعتقال كويتي احتجز 
ابنته ب�صندوق �صيارته

�صريبة تدفع متقاعدا 
لـ “االنتحار”

حفل مو�صيقي ينتهي 
مباأ�صاة وال�صحايا باملئات

اأعلنت وزارة الداخلي���ة الك�يتية، القب�ض 
عل���ى رجل احتج���ز ابنته يف ال�صن���دوق اخللفي 
ل�صيارت���ه، يف حادث���ة اأث���ارت غ�ص���ب ال�ص���ارع 
الك�يتي، ومت تداولها ب�صكل وا�صع يف و�صائل 
الت�ا�ص���ل الجتماع���ي. وج���اء اإع���الن الداخلية 
الك�يتي���ة بعد وق���ت ق�صري من ت���داول �ص�ر 
مبن�ص���ات الت�ا�ص���ل الجتماع���ي، لطفلة اأفاد 
ن�صطاء اأن والدها احتجزها يف �صندوق �صيارته 
اخللفي؛ من اأج���ل تاأديبها. وقالت ال�زارة عرب 
ح�صابه���ا يف ت�ي���رت، اإنه مت اإلق���اء القب�ض على 
الأب مرتك���ب ال�اقعة، م��صحة اأن���ه بعد اإجراء 
البحث والتحري تاأكد ارتكاب الأب ذلك، وعلى 
الف����ر مت اإلقاء القب�ض علي���ه ا�صتنادا لقان�ن 
حماي���ة الطفل بتهم���ة الإهمال، واإحل���اق الأذى 

النف�صي واجل�صدي بالطفلة.

تلق���ى متقاعد بريطاين يبلغ من العمر 99 
عام���ا فات�رة مببلغ 220 األ���ف جنيه اإ�صرتليني 
م���ن م�صلحة ال�رصائب، فق���رر النتحار ل�صخامة 
مبل���غ الدَّين. ومل يك���ن ج�رج تايل����ر قد خرج 
م���ن حزنه على زوجت���ه التي ت�في���ت يف اأبريل 
املا�ص���ي، وكان ق���د اأم�ص���ى معه���ا 65 عام���ا 
م���ن احلي���اة امل�صرتكة، حتى ا�صتل���م بريدا من 
م�ظف���ي م�صلح���ة ال�رصائب عن طري���ق اخلطاأ، 
فيه م�صتندات تفيد باأن دخله كان 3.2 ملي�ن 
جنيه اإ�صرتليني، لذلك، عليه دفع �رصيبة بقيمة 

220 األف جنيه اإ�صرتليني.
وق���ال تايل����ر: “عندم���ا راأي���ت الفات�رة 
واأدركت اأنهم ل ميزح�ن، �صاءت حالتي للغاية. 

ومل اأجد اأي خمرج، فقررت النتحار. 

اأ�صي���ب اأك���رث م���ن 300 �صخ����ض، بينهم 
5 بج���روح خط���رية، ليل الأح���د )الثنني( جراء 
انهي���ار من�صة خ�صبية اأثن���اء مهرجان م��صيقي 

على �صاطئ �صمال غربي اإ�صبانيا.
“اأو.  مهرج���ان  يح����رصون  املئ���ات  وكان 
مار�صيكين����”، يف مدينة فيغ� وهيبلدة، عندما 
انه���ارت من�صة كان ط�له���ا 30 مرتا وعر�صها 
ع����رصة اأمت���ار قبي���ل منت�ص���ف اللي���ل، وفق ما 
اأوردت “روي���رتز”. وقال �صاهد لتلفزي�ن )اآر.
تي.يف.اإي( “كانت هن���اك اأحمال، اأق�صد اأحمال 

من الب�رص” على املمر.

• �صي�ف الرحمن يعي�ص�ن اأج�اء روحانية يف امل�صجد احلرام )وا�ض(	

ت�صدر فيلم احلركة والرعب واخليال العلمي اجلديد )ذا مج( اإيرادات ال�صينما يف اأمريكا 
ال�صمالية، م�صجال 44.5 ملي�ن دولر.

الفيل���م من اإخ���راج ج�ن ت�رتيلتاوب، وبط�ل���ة كل من جي�ص�ن �صتاث���ام، وبينغبينغ يل، 
وريان ويل�ص�ن.
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