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الثالثاء

12 يونيو 2018 
27 رمضان 1439

درا�سة اإن�ساء م�سروع اإ�سكاين يف �ساراإ�سهامات طيبة للفقيدة يف املجالت الإن�سانية
�شمو ال�شيخ عبداهلل بن خالد قدم اإ�شهامات جليلة يف خدمة وطنه... �شمو رئي�س الوزراء:تقبل التعازي من �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد بوفاة �شمو ال�شيخة هالة... جاللة امللك:
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

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

6:31الفطــار:3:14الإم�شاك: 

• •جاللة �مللك يتقبل �لتعازي من �سمو رئي�س �لوزر�ء و�سمو ويل �لعهد بوفاة �سمو �ل�سيخة هالة بنت دعيج  	 �سمو رئي�س �لوزر�ء يف وقفة دعاء للفقيد �سمو �ل�سيخ عبد�هلل بن خالد �أثناء تروؤ�سه جل�سة جمل�س �لوزر�ء 	



2local@albiladpress.com بالدنا الثالثاء 12 يونيو 2018 
27 رمضان 1439
العدد 3528

  للتوا�شل:  )ق�شم االأخبار والتحقيقات: 17111444(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

اإ�سهامات طيبة للفقيدة يف املجالت الإن�سانية واخلريية

�سمو ويل العهد ي�ستقبل املعزين بوفاة �سمو ال�سيخة هالة بنت دعيج

تقبل التعازي من �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد بوفاة �شمو ال�شيخة هالة بنت دعيج... جاللة امللك:

بح�شور �شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان و�شمو ال�شيخ حممد بن �شلمان

املنام���ة - بنا: تقبل عاهل الب���الد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد ب���ن عي�ش���ى اآل خليف���ة، خال����س التعازي 
و�ش���ادق املوا�ش���اة من رئي�س جمل�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، وويل 
العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأم���ري �شلمان بن حمد 
اآل خليف���ة، و�شمو ال�شي���خ عي�شى بن �شلم���ان بن حمد 
اآل خليف���ة، و�شمو ال�شيخ حممد ب���ن �شلمان بن حمد اآل 
خليفة، ورئي�س ديوان �شم���و ويل العهد ال�شيخ خليفة 
ب���ن دعي���ج اآل خليف���ة، وال�شي���خ �شلمان ب���ن دعيج اآل 
خليف���ة، بوفاة �شاحبة ال�شم���و ال�شيخة هالة بنت دعيج 
اآل خليفة )رحمها اهلل(، وذلك بق�رص الرفاع م�شاء اأم�س.

كم���ا تقبل جاللته التعازي من كب���ار اأفراد العائلة 
املالك���ة الكرمية، واأ�شاد جاللة امللك مبناقب الفقيدة 
واإ�شهاماته���ا الطيبة يف املج���االت االإن�شانية واخلريية 

خلدم���ة املجتمع البحرين���ي، وبادلهم جاللت���ه التعازي 
�شائالً املولى عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�شع رحمته 

ور�شوانه وي�شكنها ف�شيح جناته.
ورف���ع �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي ويل العهد نائب 
القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س جمل����س الوزراء 
واأجناله واأ�شق���اء الفقيدة اأ�شمى اآي���ات ال�شكر وعظيم 
االمتنان والتقدير اإلى املقام ال�شامي ل�شاحب اجلاللة 
على تع���ازي وموا�شاة جاللته يف وف���اة الفقيدة رحمها 
اهلل، �شارع���ن اإل���ى اهلل �شبحان���ه وتعال���ى اأن يحف���ظ 
جالل���ة امللك ويرع���اه ويدمي على جاللت���ه وافر ال�شحة 

وال�شعادة.
كما اأع���رب �شموه ع���ن �شكره وتقدي���ره ل�شاحب 
ال�شم���و رئي����س ال���وزراء على تع���ازي وموا�ش���اة �شموه 
يف ه���ذا امل�ش���اب، داعيا اهلل اأن يحف���ظ �شموه وميتعه 

بال�شحة والعافية.

املنام���ة - بنا: تلقى ويل العهد نائب القائد 
االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س ال���وزراء 
�شاحب ال�شمو امللك���ي االأمري �شلمان بن حمد اآل 
خليفة  بح�ش���ور �شمو ال�شيخ عي�ش���ى بن �شلمان 
بن حمد اآل خليفة و�شمو ال�شيخ حممد بن �شلمان 
ب���ن حم���د ال خليف���ة ورئي����س دي���وان �شمو ويل 
العهد  ال�شيخ خليفة بن دعيج اآل خليفة وال�شيخ 
�شلم���ان بن دعيج اآل خليف���ة يف ق�رص الرفاع اأم�س 
التعازي واملوا�شاة بوفاة �شاحبة ال�شمو ال�شيخة 
هالة بنت دعي���ج اآل خليفة )رحمها اهلل( من كبار 
اأفراد العائلة املالكة الكرمية ومن رئي�س جمل�س 
الن���واب وال���وزراء وكب���ار امل�شوؤول���ن باململكة 
وعدد من ممثلي ال�شلك الدبلوما�شي يف اململكة 
وجم���وع م���ن املواطن���ن، داع���ن اهلل اأن يتغمد 
الفقيدة بوا�شع رحمته ور�شوانه وي�شكنها ف�شيح 

جناته.
واأع���رب �شاح���ب ال�شمو امللك���ي ويل العهد 
نائ���ب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء ع���ن خال�س �شكره وتقدي���ر للجميع على 

م�شاعرهم النبيلة يف هذا امل�شاب.

... وسموه يتلقى برقيات التعازي
تلق���ى ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعلى 

النائ���ب االأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 
برقيات تعزية وموا�ش���اة بوفاة �شاحبة ال�شمو 
ال�شيخ���ة هالة بن���ت دعيج اآل خليف���ة من كبار 
اأفراد العائلة املالكة الكرمية ورئي�شي جمل�شي 
ال�شورى النواب والوزراء وكبار امل�شوؤولن يف 
اململك���ة واأع�ش���اء جمل�شي ال�ش���ورى والنواب 
و�شف���راء  واملحافظ���ن  البلدي���ة  واملجال����س 

مملك���ة البحرين يف اخل���ارج وروؤ�ش���اء البعثات 
اململك���ة  ل���دى  املعتمدي���ن  الدبلوما�شي���ة 

واملواطنن. 
وعرب اجلميع يف برقياتهم عن اأحر تعازيهم 
و�شادق موا�شاته���م بوفاة الفقي���دة الراحلة، 
مبتهل���ن اإل���ى املولى ع���ز وج���ل اأن يتغمدها 
بوا�ش���ع رحمت���ه ور�شوان���ه وي�شكنه���ا ف�شي���ح 

جناته.

... وسموه يتلقى برقية تعزية من 
ولي العهد السعودي

تلقى ويل العهد نائب القائد االأعلى النائب 
االأول لرئي����س جمل����س الوزراء �شاح���ب ال�شمو 
امللك���ي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة برقية 
تعزي���ة وموا�شاة م���ن ويل العهد نائ���ب رئي�س 
جمل����س الوزراء وزير الدفاع يف اململكة العربية 

ال�شعودي���ة ال�شقيق���ة �شاحب ال�شم���و امللكي 
االأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود 
يف وفاة �شاحبة ال�شمو ال�شيخة هالة بنت دعيج 
اآل خليف���ة، اأعرب فيها عن اأحر تعازيه و�شادق 
موا�شات���ه ل�شم���و ويل العهد والأ����رصة الفقيدة، 
�شائ���ال اهلل جل �شاأن���ه اأن ي�شملها بوا�شع رحمته 

ور�شوانه وي�شكنها ف�شيح جناته.

... وسموه يتلقى تعزية من ولي 
عهد أبوظبي

تلق���ى ويل العه���د نائ���ب القائ���د االأعل���ى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة 
برقي���ة تعزي���ة وموا�شاة من ويل عه���د اأبوظبي 
نائ���ب القائد االأعل���ى للق���وات امل�شلحة بدولة 
االإم���ارات العربي���ة املتحدة ال�شقيق���ة �شاحب 
ال�شم���و ال�شي���خ حمم���د ب���ن زاي���د اآل نهيان يف 
وفاة �شاحب���ة ال�شمو ال�شيخة هال���ة بنت دعيج 
اآل خليف���ة. واأعرب �شم���و ويل عهد اأبو ظبي يف 
برقيته عن اأحر تعازيه و�شادق موا�شاته ل�شمو 
ويل العه���د والأ�رصة الفقي���دة �شائال املولى عز 
وج���ل اأن يتغمده���ا بوا�ش���ع رحمت���ه وي�شكنها 

ف�شيح جناته.

• جاللة امللك يتقبل التعازي من �شمو رئي�س الوزراء و�شمو ويل العهد بوفاة �شمو ال�شيخة هالة بنت دعيج	

• �شمو ويل العهد وبح�شور �شمو ال�شيخ عي�شى بن �شلمان و�شمو ال�شيخ حممد بن �شلمان ي�شتقبل املعزين بوفاة �شاحبة ال�شمو ال�شيخة هالة بنت دعيج	
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره
نتـقـدم

بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

وإلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة
وإلى سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة

وإلى معالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة  
وإلى سعادة الشيخ سلمان بن دعيج آل خليفة

ولكافة افراد العائلة المالكة الكريمة
في وفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى

صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة
سائلين هللا العلي القدير أن يتغمد روح الفقيدة الراحلة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التفيذية وجميع موظفي وعمال

الشركة العربية لبناء وإصالح السفن

»إّنا هلل وإّنا إليه راجعون«

بقلــوب مؤمـنـة بقضــاء الّلـه وقــدره
يتقدم رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع موظفي 

بـيـت التمـويـل الكـويـتـي - البحـريـن

بـــأحـــر التعـــازي وصـــادق المواســـــاة
اإلى مـقـام ح�سرة �ســاحــب الجــاللــة المــلك حــمـد بـــن عـيــ�سى اآل خليـفـة

ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه  

و�ساحـب ال�سـمو الملـكـي الأمـيـر �سلـمـان بـن حــمـد اآل خليـفـة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه 

و�ســمــو ال�سـيـخ عيـ�سى بـن �سـلمـان بـن حـمـد اآل خليفـة 
و�ســمـو ال�سـيـخ محـمـد بـن �سلـمـان بـن حمـد اآل خليفـة 

ومعـالـي ال�سـيـخ خليفـة بـن دعيـج اآل خليفـة
رئيس ديوان سمو ولي العهد  

و�سعــادة ال�سـيـخ �سلـمان بـن دعـيـج اآل خلـيفـة
 ولكافة افراد العائلة المالكة الكريمة

في وفـــاة المغفــور لــهـا بــإذن اهلل تعـالـــى

�ســاحبـة الـ�سمــو ال�سيـخـة هـالـة بـنـت دعـيـج اآل خليـفـة
سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.  
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در��ســــة �إن�ســــــاء م�ســــروع �إ�سكانـــــي فـــي �ســــــار
ال�سماح مل�سافري “الرتانزيت” من البحرين بالبقاء 3 اأيام... �سمو رئي�س الوزراء:

املنام���ة - بن���ا: راأ�س رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأم���ر خليفة بن �سلمان اآل خليفة 
اجلل�س���ة العتيادي���ة الأ�سبوعي���ة ملجل����س الوزراء 
وذل���ك بق����ر الق�سيبي���ة اأم����س. واأدل���ى الأم���ن 
الع���ام ملجل�س ال���وزراء يا�ر النا����ر عقب اجلل�سة 

بالت�ريح التايل:
رف���ع رئي����س ال���وزراء اأ�سم���ى اآي���ات التهاين 
وخال����س التربيكات مللك الب���الد �ساحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة  ولل�سعب البحريني 
الكرمي واإلى الأمتن العربية والإ�سالمية مبنا�سبة 
قرب حل���ول عيد الفط���ر املبارك، �سائ���اًل املولى 
ع���ز وج���ل اأن يعيد ه���ذه املنا�سب���ة ال�سعيدة على 
بالدن���ا العزيزة وملكه���ا و�سعبها الك���رمي باليمن 
واخل���ر وامل�رات، وهي تنعم بالأم���ن وال�ستقرار 
والزده���ار، �سائ���اًل املولى عز وج���ل اأن يتقبل من 
ال�سائمن طاعاته���م و�سالح اأعمالهم، واأن تكون 
الع�ر الأواخ���ر املباركة من �سهر رم�سان الف�سيل 
وقيامه���ا ملهمة ملا يزخ���ر به الق���راآن الكرمي من 
مع���ان �سامية يف جت�سيد اأوا�ر التوا�سل والتالقي 

واملحبة.
بعده���ا، نع���ى جمل�س ال���وزراء بعمي���ق احلزن 
والأ�سى  رئي�س املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية 
�سم���و ال�سيخ عب���داهلل بن خالد بن عل���ي اآل خليفة 
)طيب اهلل ث���راه( الذي وافته املنية موؤخراً ووقف 
املجل����س دقيقة ح���داد عل���ى روح الفقيد والدعاء 
ل���ه، معربا املجل�س ع���ن تقديره الكب���ر واعتزازه 
البال���غ ملا قدم���ه الفقي���د الراحل م���ن اإ�سهامات 
جليل���ة يف �سبي���ل خدم���ة وطنه وما بذل���ه من جهد 
خمل�س �سيظل دائماً ماثال يف الذاكرة الوطنية من 
خ���الل املنا�س���ب التي تقلده���ا يف البلديات اأو يف 
املجال العديل والق�سائ���ي اأو ال�سوؤون الإ�سالمية، 
موؤك���دا املجل�س اأن �سمو ال�سي���خ عبداهلل بن خالد 
اآل خليف���ة )رحمه اهلل( كان اأح���د القامات الوطنية 
التي �ستذكره���ا البحرين قيادة و�سعبا بكل اإجالل 

وتقدير واحرتام.
بع���د ذلك اأع���رب جمل�س الوزراء ع���ن تقديره 
ملبادرة عاه���ل اململكة العربي���ة ال�سعودية خادم 
احلرمن ال�ريفن امللك �سلمان بن عبدالعزيز اآل 
�سع���ود  بالدعوة اإلى قم���ة رباعية يف مكة املكرمة 
لدع���م اململك���ة الأردني���ة الها�سمي���ة مم���ا جت�سد 
واقعا وتطبيقا �سعي اململك���ة العربية ال�سعودية 
املتوا�س���ل وامل�ستم���ر لدع���م ا�ستق���رار ال���دول 
العربية والتنمي���ة ل�سعوبها من واقع م�سوؤولياتها 
العربي���ة، واأثنى املجل�س عل���ى ال�ستجابة ال�ريعة 
له���ذه الدعوة الكرمية ملا متثل���ه من ح�س و�سعور 
بامل�سوؤولي���ة جت���اه الت�سامن والتكاف���ل العربي، 
م�سي���دا املجل�س مب���ا خل�ست اإليه ه���ذه القمة من 
نتائ���ج مهمة �ست�سكل دعماً ل���الأردن ال�سقيق. من 
جان���ب اآخر، فقد اأ�س���اد جمل�س ال���وزراء مبا ميثله 
املجل����س التن�سيق���ي ال�سع���ودي الإمارات���ي م���ن 
منوذج حي للتعاون الثنائ���ي بن الدول وتفعيل 
اأوا����ره واآلياته وب���دوره يف دع���م منظومة العمل 
اخلليجي امل�سرتك، ورحب املجل�س يف هذا ال�سدد 
مبا اأ�سفر عنه الجتم���اع الأول للمجل�س التن�سيقي 
ال�سع���ودي الإمارات���ي ال���ذي عق���د موؤخ���را يف جدة 
باململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة ال�سقيق���ة وراأ�س 
اجلان���ب ال�سعودي من���ه ويل العهد نائ���ب رئي�س 
جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمر حممد 
بن �سلمان اآل �سع���ود، وعن اجلانب الإماراتي ويل 

عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
بدول���ة الإم���ارات العربية املتح���دة �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان.
بعده���ا، تابع �ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س 
الوزراء ما مت عل���ى �سعيد و�سع �سوابط على بيع 
الأرا�س���ي والعقارات يف امل���دن والقرى مبا فيها 
اأحي���اء املحرق وق���اليل وال���زلق ويف بع�س القرى 
واملدن الأخ���رى؛ ل�سمان عدم تاأثر عمليات البيع 
على الرتكيب���ة ال�سكانية واخل�سو�سية املجتمعية 
والتاريخي���ة لهذه الأحياء والق���رى واملدن ومبا ل 
ي����ر بالعملي���ة ال�ستثمارية، وكل���ف �سموه جهاز 
م���ع  بالتن�سي���ق  العق���اري  والت�سجي���ل  امل�ساح���ة 
اجلهات ذات العالقة والخت�سا�س باتخاذ ما يلزم 

لذلك.
اإط���ار ذي �سل���ة، فق���د كل���ف �ساح���ب  ويف 
ال�سم���و امللك���ي رئي����س ال���وزراء وزارة الإ�س���كان 
بدرا�س���ة اإن�س���اء م����روع اإ�سكاين يف �س���ار كما وجه 
�سم���وه الوزارة املذكورة اإل���ى ا�ستيعاب الطلبات 
الإ�سكانية احلالية لالأه���ايل ب�سار يف م�روع الهملة 
الإ�س���كاين ويف مدين���ة �سلم���ان ومن خ���الل برامج 

مزايا.
بعدها، �س���دد �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س 
ال���وزراء عل���ى وزارات اخلدم���ات كافة ب���اأن تكون 
حا����رة دائم���ا يف خدم���ة املواط���ن، واأن يحر����س 
املوظف���ون وامل�سوؤول���ون فيه���ا على ال���رد على 
ات�سالت املواطنن واملراجع���ن الهاتفية التي 
ترد اإل���ى بدالت ال���وزارات احلكومي���ة وهواتفها 
املختلف���ة موجه���ا �سم���وه اإل���ى تكثي���ف الرقابة؛ 
ل�سم���ان �رعة الرد على ات�سالت املتعاملن اإلى 

الوزارات وجودة التعامل معهم.
بعد ذلك، نظر املجل�س يف املذكرات املدرجة 
على جدول اأعماله واتخذ ب�ساأنها القرارات التالية:
اأول: ان�سجام���ا م���ع م���ا اأعلن���ه �ساح���ب ال�سمو 
امللكي الأمر �سلمان بن حمد اآل خليفة ويل العهد 
نائ���ب القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء يف موؤمت���ر الأمم املتح���دة للتغر املناخي 
للع���ام 2005 الذي عقد يف باري����س عن الرتحيب 
با�ست�ساف���ة املرك���ز الإقليم���ي ل�سن���دوق املناخ 
الأخ����ر مبملك���ة البحري���ن، وحر�سا م���ن احلكومة 
عل���ى تعزيز م�ساهمة مملكة البحرين على ال�سعيد 
ال���دويل يف احلف���اظ عل���ى البيئ���ة ودع���م اجلهود 
العاملي���ة الرامي���ة اإل���ى مكافحة التغ���ر املناخي 
واحل���د من اآث���اره، فقد وافق جمل�س ال���وزراء على 
اإن�ساء املركز الإقليمي ل�سندوق املناخ الأخ�ر يف 
مملك���ة البحرين الذي يعد واحدا م���ن اأهم الآليات 
التمويلي���ة يف جم���ال التغرات املناخي���ة لتحقيق 
اأه���داف اتفاقي���ة الأم���م املتح���دة الإطارية لتغر 
املناخ التي �سدقت عليها مملكة البحرين يف �سنة 
1994 وفو�س املجل����س وزير اخلارجية بالتوقيع 
النهائ���ي عل���ى اتفاقية اإن�س���اء املرك���ز املذكور، 
وذلك على النحو ال���ذي اأو�ست به اللجنة الوزارية 
لل�سوؤون القانونية وعر�سه���ا نائب رئي�س جمل�س 

الوزراء رئي�س اللجنة املذكورة.
ثاني���ا: واف���ق جمل����س ال���وزراء عل���ى تعديل 
الالئحة التنفيذية لقانون املرور باإ�سافة ت�سنيف 
جديد م���ن املركبات حتت م�سمى �سي���ارات اأثرية 
)الكال�سيك(، واإ�سافة لوحات ت�سجيلها اإلى جدول 

اأنواع لوحات اأرقام الت�سجيل، كما يهدف التعديل 
اأي�س���ا اإلى و�سع �سوابط عل���ى ت�سجيل املركبات 
امل�ستعمل���ة امل�ست���وردة من اخل���ارج، والتي يزيد 
عمره���ا عل���ى 5 �سنوات م���ن تاريخ ال�سن���ع، وقرر 
املجل�س املوافقة على م�روع قرار ي�سدر عن وزير 
الداخلية يف هذا ال�ساأن على النحو الذي اأو�ست به 
اللجنة الوزارية لل�سوؤون القانونية وعر�سها نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة املذكورة.
كم���ا وافق جمل�س ال���وزراء اأي�س���ا على م�روع 
قرار يدرج لوحات ت�سجيل ال�سيارات الأثرية �سمن 
دليل اإجراءات بي���ع اأرقام الت�سجيل املميزة و�سبه 
املمي���زة لت�ري ب�ساأنها كاف���ة القواعد والإجراءات 
املتعلق���ة ببيع لوح���ات اأرقام الت�سجي���ل املميزة، 
فيما ينظم القرار ال���ذي ي�سدر عن وزير الداخلية 
اأي�سا و�سع الأرقام املميزة على �سيارة التاأجر اأو 

ال�سيارة اخلا�سة بعقد تاأجر ينتهي بالتملك.
ثالث���ا: وج���ه �ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س 
ال���وزراء بتو�سي���ع ا�ستخدامات الطاق���ة ال�سم�سية 
وزيادة العتماد عليها كمورد للطاقة الكهربائية 
وتبن���ي البدائل الت���ي جتعل تخزين ه���ذه الطاقة 
مي�را وذي ج���دوى اقت�سادية، وذلك خالل متابعة 
املجل�س لال�ستع���دادات ملواجهة الطلب املتنامي 
عل���ى الكهرب���اء واملاء خالل �سي���ف 2018 وما مت 
اتخ���اذه ا�ستعدادا لذلك على �سعي���د قطاع اإنتاج 
ونق���ل وتوزيع الكهرباء وامل���اء كالً على حدة، كما 
اطل���ع املجل����س عل���ى اخلطة الت���ي اأعدته���ا هيئة 
الكهرب���اء وامل���اء لتقوي���ة �سبك���ة جه���د الكهرباء 
واإع���ادة تاأهيل حمطات التوزي���ع الفرعية وتوفر 
308 مولدات متنقل���ة ل�ستخدامه يف حال انقطاع 
الكهرب���اء، واطل���ع وزير �س���وؤون الكهرب���اء واملاء 
املجل�س عل���ى عر�س مدع���م بالإح�س���اءات يظهر 
التح�س���ن امللح���وظ يف ع���دد وم���دد النقطاع���ات 
الكهربائي���ة مقارنة بالأع���وام ال�سابقة، حيث اأثنى 
املجل����س على جهود وزير �س���وؤون الكهرباء واملاء 

وهيئة الكهرباء واملاء.

رابع���ا: وافق جمل�س الوزراء على اعتماد نظام 
جديد ي�سم���ح للم�سافرين العابرين الرتانزيت من 
البحرين بالبقاء يف اململكة 3 اأيام )72 �ساعة( بدل 
من يوم واحد )24 �ساعة( وذلك من خالل املذكرة 
املرفوعة لهذا الغر�س من وزير الداخلية لتعديل 
ق���رار الر�س���وم اخلا�س���ة بخدم���ات الإدارة العامة 

للجن�سية واجلوازات والإقامة.
خام�س���ا: بحث جمل�س ال���وزراء خم�سة مذكرات 
تفاه���م للتعاون ب���ن مملكة البحري���ن وجمهورية 
الع���ايل،  والتعلي���م  التعلي���م،  جم���ال  يف  فرن�س���ا 
والزراع���ة وال���روة ال�سمكي���ة ويف جم���ال الطاق���ة 
املتجددة وب�ساأن ال�سادرات الفرن�سية والبحرينية 
امل�سرتك���ة، وق���رر املجل����س اإحالتها اإل���ى اللجنة 

الوزارية لل�سوؤون القانونية.
�ساد�سا: بحث جمل�س ال���وزراء تعديل الالئحة 
التنفيذي���ة لقان���ون ال�سج���ل التج���اري م���ن خالل 
املذك���رة املرفوعة م���ن وزير ال�سناع���ة والتجارة 
وال�سياح���ة، ويتي���ح التعدي���ل املقرتح ع���دم تاأثر 
معامالت ال����ركات اململوكة لنف����س ال�ركاء عند 
تق���دمي طلب���ات املعام���الت يف ال�سج���ل التجاري 
�س���واء التجدي���د اأو اإلغ���اء القيد اأو اإج���راء التاأ�سر 
باملخالفات على ال����ركات الأخرى اململوكة لهم، 
بحي���ث يقت����ر التاأثر فقط على الف���روع التابعة 
ل���ذات القي���د، ف���اإذا كان ل�رك���ة اأو موؤ�س�سة عدة 
ف���روع يف نف�س ال�سجل التجاري، وكان اأحد الفروع 
التابع���ة له���ا خمالفا، فاإن���ه على ال�رك���ة اأن تبادر 
بت�سحي���ح خمالفة ذلك الفرع قب���ل اإجراء املعاملة 
دون التعر����س لل�ركات الأخ���رى اململوكة لنف�س 

املالك.
�سابعا: بحث جمل�س الوزراء م�روع قرار ينظم 
ت�سجيل وا�ستعمال ا�س���م النطاق ململكة البحرين 
)bh(. ويع���دل الق���رار ال�س���ادر �سن���ة 2008 يف 
هذا ال�س���اأن، وي�سف���ي م�روع الق���رار الذي قدمه 
وزي���ر املوا�سالت والت�س���الت مزيدا من املرونة 
يف ت�سجي���ل ا�سم النطاق من خ���الل ال�سماح بنظام 
امل�سج���ل املعتم���د، وال���ذي وفق���ه يت���م اعتم���اد 
م�سجلن ل�س���م النطاق مبملكة البحرين مما يقلل 
الكلفة الت�سغيلية على هيئ���ة تنظيم الت�سالت، 
ويزي���د التناف�س وال�ستقطاب ويرتقي باخلدمات 
املعلوماتية للمجتمع يف �سبكة الإنرتنت واحل�سول 
الع���ادل على ا�سم النطاق، وقد قرر املجل�س اإحالة 
م����روع الق���رار اآن���ف البيان اإل���ى اللجن���ة الوزارية 

لل�سوؤون القانونية.
ثامن���ا: واف���ق جمل����س ال���وزراء عل���ى م����روع 
قان���ون قدم���ه جمل����س الن���واب بتعدي���ل قان���ون 
اجلمعي���ات، وي�شرتط التعدي���ل اأن يتمتع املر�شح 
لع�سوية جمل�س اإدارة اجلمعيات والأندية بحقوقه 
ال�سيا�سي���ة واملدني���ة وي�سمن ع���دم م�ساركة اأي 
�سخ�س غر متمتع بحقوقه ال�سيا�سية يف اإدارتها، 
ملا يتطلب���ه ذلك املوقع من توافر هذه ال�سفة يف 
من يرت�سح لها؛ نظ���راً للم�سوؤوليات امللقاة عليه 
وما يق���وم به من مهام بحك���م ع�سويته يف جمل�س 
الإدارة، وق���رر املجل�س اإحالة م����روع القانون اإلى 
ال�سلطة الت�ريعية م�سفوعا مبذكرة براأي احلكومة 

حوله باملوافقة.

• �سمو رئي�س الوزراء مرتئ�سا جل�سة جمل�س الوزراء اأم�س	

• يا�س�ر النا�ر	
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جاللة امللك يتلقى تعزية خ�لد بن حمد

منع قي�دات واأع�س�ء اجلمعي�ت املنحلة من الرت�سح

اإج�زة اإق�مة �سكن للعم�ل ب�ملن�طق ال�سن�عية

جاللة امللك يتلقى برقي�ت التع�زي

جاللة امللك ي�سدر قانوناً بتعديل مر�سوم مبا�رشة احلقوق ال�سيا�سية

مبوجب قانون اأ�سدره جاللة امللك

بوفاة �سمو ال�سيخة هالة بنت دعيج

املنامة - بن���ا: �سادق عاهل البالد �ساحب 
اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة فاأ�سدر 
قانون رقم )25( ل�سن���ة 2018 بتعديل املادة 
الثالث���ة من املر�سوم بقان���ون رقم )14( ل�سنة 
2002 ب�ساأن مبا�رشة احلق���وق ال�سيا�سية. وجاء 
يف املادة الأولى من القانون اأنه ي�ستبدل بن�ص 
الفقرة الثاني���ة من املادة الثالثة من املر�سوم 
بقانون رق���م )14( ل�سن���ة 2002 ب�ساأن مبا�رشة 

احلق���وق ال�سيا�سي���ة، الن����ص الآتي:ومين���ع من 
الرت�سي���ح ملجل����ص الن���واب كل من: املحك���وم عليه 
بعقوب���ة جناية حت���ى واإن �س���در ب�ساأن���ه عفو خا�ص 
ع���ن العقوب���ة اأو رد اإلي���ه اعتب���اره، واملحك���وم عليه 
بعقوب���ة احلب����ص يف اجلرائ���م العمدي���ة مل���دة تزيد 
عل���ى 6 اأ�سهر حتى واإن �س���در ب�ساأنه عفو خا�ص عن 
العقوب���ة، وقي���ادات واأع�ساء اجلمعي���ات ال�سيا�سية 
الفعلي���ن املنحل���ة بحكم نهائ���ي لرتكابها خمالفة 

ج�سيم���ة لأح���كام د�ست���ور اململك���ة اأو اأي قانون من 
قوانينه���ا، وكل م���ن تعم���د الإ����رشار اأو تعطيل �سري 
احلي���اة الد�ستورية اأو النيابية وذل���ك باإنهاء اأو ترك 
�لعم���ل �لنياب���ي باملجل����س �أو مت �إ�ضق���اط ع�ضويته 
لذات الأ�سباب. وجاء يف املادة الثانية اأن على رئي�ص 
جمل�ص الوزراء وال���وزراء – كل فيما يخ�سه – تنفيذ 
اأح���كام ه���ذا القان���ون، ويعمل ب���ه من الي���وم التايل 

لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.

املنام���ة - بنا: �سادق عاه���ل البالد �ساحب 
اجلاللة امللك حمد ب���ن عي�سى اآل خليفة فاأ�سدر 
قان���ون رقم )24( ل�سن���ة 2018 بتعديل الفقرة 
الثاني���ة من املادة )24( من املر�سوم رقم )28( 
ل�سن���ة 1999 ب�س���اأن اإن�س���اء وتنظي���م املناط���ق 
ال�سناعي���ة بع���د اإق���راره م���ن جمل�س���ي ال�سورى 
والن���واب. وج���اء يف امل���ادة الأولى م���ن القانون 
ان���ه، ُي�ستبدل بن����ص الفقرة الثاني���ة من املادة 

)24( م���ن املر�س���وم بقان���ون رق���م )28( ل�سنة 
1999 ب�ساأن اإن�ساء وتنظيم املناطق ال�سناعية، 
الن����ص الآتي:الفق���رة الثانية من امل���ادة )24(: 
“ويجوز اإقامة مب���اٍن �سكنية للعمال يف املناطق 
ال�سناعي���ة م���ن قب���ل مال���ك امل����رشوع ال�سناعي 
لإ�س���كان عماله يف الأر����ص املخ�س�سة للم�رشوع، 
وكذل���ك للم�ستثمري���ن الذين يرغب���ون يف اإن�ساء 
هذه املباين لأغرا�ص �سكن العمال بعد احل�سول 

عل���ى ترخي�ص بذلك م���ن جلنة �س���وؤون املناطق 
�ل�ضناعي���ة، ومبر�ع���اة �ل����روط �ملتعلق���ة باأمن 
و�سالم���ة العامل���ن و�سحته���م وذل���ك وفقاً ملا 

تقرره الالئحة التنفيذية”.
وجاء يف املادة الثانية اأن على رئي�ص جمل�ص 
ال���وزراء وال���وزراء – كل فيم���ا يخ�س���ه – تنفيذ 
اأح���كام هذا القانون، وُيعمل ب���ه من اليوم التايل 

لتاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.

املنام���ة - بنا: تلق���ى عاهل الب���الد �ساحب 
اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�س���ى اآل خليفة برقية 
تعزية وموا�ساة، من كل من ملك اململكة العربية 
ال�سعودي���ة ال�سقيق���ة خادم احلرم���ن ال�رشيفن 
امللك �سلمان بن عبدالعزي���ز اآل �سعود، ورئي�ص 
دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سقيقة �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، و�سلطان 
عمان ال�سقيقة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص 

ب���ن �سعي���د �سلط���ان، وويل العهد نائ���ب رئي�ص 
جمل����ص الوزراء وزير الدف���اع يف اململكة العربية 
ال�سعودية ال�سقيقة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز اآل �سعود، ونائب 
رئي����ص دولة الإم���ارات العربية املتح���دة رئي�ص 
جمل�ص الوزراء حاك���م دبي �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حمم���د بن را�س���د اآل مكتوم، وويل عه���د اأبوظبي 
نائ���ب القائ���د الأعلى للق���وات امل�سلح���ة بدولة 

الإم���ارات العربية املتحدة �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد ب���ن زايد اآل نهيان، يف وفاة �ساحبة ال�سمو 

ال�سيخة هالة بنت دعيج اآل خليفة.
بال���غ  ع���ن  برقياته���م  يف  اجلمي���ع  واأع���رب 
تعازيه���م و�س���ادق موا�ساته���م جلالل���ة املل���ك 
ولأ�رشة الفقيدة، �سائلن اهلل �سبحانه وتعالى اأن 
يتغمده���ا بوا�سع رحمته وي�سكنه���ا ف�سيح جناته 

واأن يحفظ جاللته من كل �سوء.

املنامة - بن���ا: اأ�سدر عاهل البالد 
�ساحب اجلالل���ة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة اأمره ال�سام���ي ب�رشف ك�سوة 
عي���د الفطر املب���ارك، جلمي���ع الأرامل 
والأيت���ام امل�سجل���ن ل���دى املوؤ�س�سة 
جاللت���ه  وكل���ف  امللكي���ة،  اخلريي���ة 
املوؤ�س�س���ة اخلريي���ة امللكي���ة برئا�سة 
ممث���ل جاللة املل���ك لالأعم���ال اخلريية 
و�سئ���ون ال�سباب رئي����ص جمل�ص اأمناء 
املوؤ�س�سة اخلريية امللكية �سمو ال�سيخ 
نا����رش بن حم���د اآل خليفة، ب���اأن تتولى 
مهمة الإ�رشاف على �رشف ومتابعة هذه 

املكرمة جلميع امل�ستفيدين.
�سم���و  رف���ع  املنا�سب���ة،  وبه���ذه 
ال�سي���خ نا�رش ب���ن حم���د اآل خليفة اإلى 
جاللة امللك خال����ص التهاين مبنا�سبة 
حل���ول عيد الفطر املب���ارك، راجًيا من 
اهلل العل���ي القدي���ر اأن يحف���ظ جاللته 
وينعم عليه مبوفور ال�سحة والعافية، 
واأن يعيد ه���ذه املنا�سبة على اجلميع 

باخلري وامل�رشات.
كما وّج���ه �سموه خال����ص المتنان 

اإلى جاللة امللك عل���ى اهتمامه الأبوي 
الدائ���م باأ�رش اخلريي���ة امللكية وحر�ص 
خمتل���ف  م�ساركته���م  عل���ى  جاللت���ه 
املنا�سبات، وتوجيهات جاللته الدائمة 
والرعايات  اخلدم���ات  كاف���ة  بتوف���ري 
لالأ�رش مبا ي�سم���ن للجميع حياة كرمية 

وم�ستقرة.
م���ن جانب���ه، رف���ع الأم���ن الع���ام 
للموؤ�س�سة اخلريي���ة امللكية م�سطفى 
والتربيكات  الته���اين  ال�سيد خال����ص 
اإل���ى جاللة املل���ك واإلى �سم���و ال�سيخ 
نا����رش ب���ن حم���د اآل خليف���ة مبنا�سب���ة 
حلول عي���د الفطر املب���ارك، وبّن اأن 
جالل���ة امللك يوّجه دائًما لتقدمي كافة 
اأ�س���كال الرعاي���ة لالأرام���ل والأيت���ام، 
وه���ذه املب���ادرة ال�سنوية م���ن جاللته 
���ا منه على الهتم���ام باأ�رش  تاأت���ي حر�سً
اخلريية امللكية وغمرهم بحبه وحنانه، 
وم�ساركتهم فرحة الأعياد، مما له الأثر 
الكبري يف نفو����ص اأ�رش واأبناء املوؤ�س�سة 
مل�سارك���ة جاللته لهم هذه املنا�سبات 

ال�سعيدة.

املنام����ة - بنا: تلقى عاهل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف����ة برقي����ة تعزي����ة م����ن �سمو 
ال�سيخ خالد بن حمد اآل خليفة بوفاة 
�ساحب����ة ال�سم����و ال�سيخ����ة هالة بنت 
دعيج اآل خليفة، ه����ذا ن�سها:�سيدي 
الوال����د ح�رشة �ساح����ب اجلاللة امللك 

حمد بن عي�سى اآل خليفة
عاه����ل البالد املف����دى حفظه اهلل 

ورعاه
اهلل  ورحم����ة  عليك����م  ال�س����الم 

وبركاته،،، 

ببال����غ احلزن والأ�س����ى تلقينا نباأ 
وفاة فقيدتنا �ساحبة ال�سمو ال�سيخة 
هالة بنت دعيج اآل خليفة )طيب اهلل 
ثراها(. واإنن����ا نرفع جلاللتكم خال�ص 
الع����زاء و�سادق املوا�س����اة، �سائلن 
املول����ى العل����ي القدي����ر، اأن يتغم����د 
الفقيدة بوا�سع رحمته، واأن ي�سكنها 
ف�سي����ح جنات����ه، واأن يلهمن����ا ال�سرب 

وال�سلوان. اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.

جنلكم املخل�ص
خالد بن حمد بن عي�سى اآل خليفة

بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره

نتقدم

بخالص التعازي وصادق المواساة إلى

مقام حضرة صاحب الـجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين المفدى حفظه هللا ورعاه

وحضرة صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

وحضرة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد األمين نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه هللا ورعاه

وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة

وسمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة

ومعالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة
رئيس ديوان سمو ولي العهد

وسعادة الشيخ سلمان بن دعيج آل خليفة

ولكافة أفراد العائلة المالكة الكريمة
في وفاة المغفور لها بإذن هللا تـعـالى

صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة
تغمد هللا الفقيدة بواسع رحمته واسكنها فسيح جناته وألهم ذويها الصبر والسلوان

رئيس و أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 
وجميع العاملين في شركة دلمون للدواجن
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علي عقيل أحمد 

محمد عبدالمهدي 
أحمد الكويتي

مرام خالد حسن 
علي كاظم

حصة عادل محمد 
نور 

أمل عيسى علي

علي عبد الحسين 
مرزوق

فاضل عباس طاهر 
الشرقي

محمد حميد محمد 
عبدالعال فهد

فدك جعفر محمد 
حسن المؤمن

% 96.27

% 91.09

% 98.64

% 99.42

% 92.8

% 93.91

% 95.09

% 90.7

% 97.82

املدر�سة: �سماهيج الإعدادية لبنني
اأهدي تفوقي اإلى الوالدين والأهل والأ�سدقاء.

املدر�سة: اأوال الإعدادية للبنني
اأهدي تفوقي اإلى اأمي واأبي.

الدي���ر  املدر�س���ة: 
البتدائية العدادية للبنات

اإل���ى  تفوق���ي  اأه���دي 
وجدات���ي  واأخ���ي  وال���دي 
وعائلتي ومعلماتي وكل من 

دعا يل بالتوفيق.

املدر�سة: احلد الإعدادية للبنات
اأهدي تفوقي اإلى الوالدين واأخواتي منرية و�سيخة ومرمي، واأخي.

املدر�سة: النور الثانوية للبنات
التخ�س�ص: العلوم التجارية
اأهدي تفوقي اإلى عائلتي.

ثالث اإعدادي

املدر�سة: اأوال الإعدادية للبنني
اأهدي تفوقي اإلى اأمي واأبي واأ�ساتذتي الكرام.

 املدر�سة: مدينة حمد الثانوية للبنني
التخ�س�ص: العلوم والريا�سيات

اأهدي تفوقي اإلى اأمي واأخواتي روان ورزان وروؤيا وخديجة.

الدير  امل��در���س��ة: 
الإع��دادي��ة  البتدائية 

للبنات
اأهدي تفوقي اإلى 

اأمي واأبي و عائلتي.

انس محمد 
مجذوب 

هادي علي 
عبداألمير 

% 97.9

% 90.2

املدر�سة: مدينة عي�سى الإعدادية للبنني
اأه���دي تفوق���ي اإلى الوال���د والوال���دة وجدتي 

وجميع الأهل.

 املدر�سة: املعهد الديني اجلعفري
اأهدي تفوقي اإلى والدي
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بقلوب مؤمنة بقضاء هللا وقدره
يتـقـدم

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وجميع منتسبي

شركة البحرين للتسهيالت التجارية
بخالص العزاء والمواساة إلى

مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه
وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه هللا ورعاه

وإلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة
وإلى سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة

وإلى معالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان سمو ولي العهد
وإلى سعادة الشيخ سلمان بن دعيج آل خليفة

ولكافة أفراد العائلة المالكة الكريمة
في وفاة المغفور لها بإذن هللا تعالى

صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة
سائلين هللا العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

»إّنا هلل وإّنا إليه راجعون«

بقلــوب مؤمـنـة بقضــاء الّلـه وقــدره
نتـــقـــــدم

بـــأحـــر التعـــازي وصـــادق المواســـــاة
�إلى مـقـام ح�سرة �ســاحــب �لجــاللــة �لمــلك حــمـد بـــن عـيــ�سى �آل خليـفـة

ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه  

و�ساحـب �ل�سـمو �لملـكـي �لأمـيـر �سلـمـان بـن حــمـد �آل خليـفـة
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه 

و�ســمــو �ل�سـيـخ عيـ�سى بـن �سـلمـان بـن حـمـد �آل خليفـة 

و�ســمـو �ل�سـيـخ محـمـد بـن �سلـمـان بـن حمـد �آل خليفـة 

ومعـالـي �ل�سـيـخ خليفـة بـن دعيـج �آل خليفـة
رئيس ديوان سمو ولي العهد  

و�سعــادة �ل�سـيـخ �سلـمان بـن دعـيـج �آل خلـيفـة

 ولكافة افراد العائلة المالكة الكريمة
لـــوفـــاة المغفــور لــهـا بــإذن اهلل تعـالـــى

�ســاحبـة �لـ�سمــو �ل�سيـخـة هـالـة بـنـت دعـيـج �آل خليـفـة
سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.  

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وجميع العاملين في شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب )ألبا(
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جامعة البحرين: ل حرمان لأبناء البحرينيات من القبول

�سبط مرتكب واقعة ال�سطو بدولة جماورة

اأ�رضار مادية بحريق “اإعدادية اخلليل”

ال�صخري - جامعة البحرين: قالت جامعة 
البحرين اإن جميع اأبن���اء البحرينيات وبناتهن 
ي�صتطيعون االلتحاق بجامعة البحرين، واأنهم 
يعامل���ون معاملة البحريني �ص���واء يف القبول 
اأو الر�ص���وم الدرا�صي���ة، موؤك���دة اأن احلديث 
ع���ن حرمان اأبناء البحريني���ات من الدرا�صة يف 

جامعة البحرين ال اأ�صا�س له.
واأو�صحت عمادة القب���ول والت�صجيل يف 
اجلامع���ة رداً على ما ن�رشت���ه �صحيفة “البالد” 
يف عدده���ا ال�ص���ادر ي���وم )االأح���د( املوافق 
للعا�رش من �صهر يوني���و اجلاري حتت عنوان: 
“منار ال�صاطرة حمرومة من الدرا�صة يف جامعة 
البحري���ن” اأن �رشوط القب���ول املفرو�ضة على 
البحريني هي نف����س ال�رشوط املفرو�ضة على 
اأبن���اء البحريني���ات، وهي: اأن يك���ون الطالب 
متخرج���اً يف الثانوية العامة مبعدل تراكمي ال 

يقل ع���ن 70 %، واأن ال يكون قد م�صى على 
ح�صول���ه على الثانوية العام���ة، اأو ما يعادلها 
م���دة تزيد عن �صنتني درا�صيتني، واأن يجري 
الطال���ب املقابلة ال�صخ�صي���ة، ويوؤدي اختبار 
الق���درات باالإ�صاف���ة اإل���ى اأن يك���ون موؤه���اًل 
للدرا�ص���ة باللغ���ة التي ُيَدر�س به���ا الربنامج 
االأكادمي���ي الذي يرغ���ب يف االلتحاق به، واأن 
يكون الئقاً طبياً ح�صب طبيعة ذلك الربنامج، 

واأخرياً اأن يكون ح�صن ال�صرية وال�صلوك.
ودعت العمادة الطلبة واأولياء االأمور اإلى 
ا�صتقاء املعلومات م���ن امل�صادر ال�صحيحة، 
مو�ضح���ة اأن ����رشوط القب���ول من�ض���ورة عل���ى 
املوق���ع االإلك���روين للجامع���ة. واأف���ادت اأن 
القب���ول يف برامج الكلي���ات املختلفة يعتمد 
على معدل الطال���ب التناف�صي، وا�صراطات 

الربامج التخ�ص�صية.

املنامة - وزارة الداخلي����ة: متكنت االإدارة 
العام����ة للمباحث واالأدلة اجلنائي����ة، من القب�س 
عل����ى مرتك����ب واقع����ة ال�رشق����ة باالإك����راه الت����ي 
تعر�ص����ت لها، �صب����اح ال�صبت املا�ص����ي، اإحدى 
�����رشكات ال�رشاف����ة الكائن����ة يف ال�ص����وق ال�صعبي 
مبدين����ة عي�صى، بعدم����ا مت ا�صتالمه م����ن اإحدى 
ال����دول ال�صقيق����ة املج����اورة، والت����ي متكن من 
اله����رب اإليه����ا بعد ف����رة وجي����زة م����ن ارتكابه 
الواقعة، حيث �صهدت ال�صاعات االأخرية جهودا 
مكثف����ة، اأ�صف����رت ع����ن حتدي����د هوي����ة املذكور 
ال�صي����ارة  وموا�صف����ات  عام����ا(   30 )بحرين����ي، 

والت����ي ا�صتخدمه����ا يف عملي����ة ال�صط����و وكان����ت 
بدون لوحات، حيث مت اال�صتدالل على ال�صيارة 
و�صبطها وتفتي�صه����ا بعد التعرف على مالكها.
واأو�صح اأن����ه فور تلقي ب����الغ بالواقعة، انتقلت 
االأجه����زة االأمني����ة املعنية اإلى املوق����ع ملعاينة 
م�رشح اجلرمية ورفع االأدلة املادية، حيث ات�صح 
اأن املذك����ور متكن من �رشقة مبلغ 4 اآالف دينار، 

ومن ثم الذ بالفرار من املوقع.
واأ�ص����ار اإل����ى اأن����ه ج����ار اتخ����اذ االإج����راءات 
القانوني����ة الالزمة، متهيداً الإحال����ة الق�صية اإلى 

النيابة العامة.

الربي���ة  وزارة   - عي�ص���ى  مدين���ة 
والتعليم: اأفادت اإدارة العالقات العامة 
واالإع���الم ب���وزارة الربي���ة والتعليم عن 
ن�صوب حريق يف ور�صة الديكور مبدر�صة 
اخللي���ل ب���ن اأحم���د االإعدادي���ة للبن���ني، 
نتيج���ة انفجار موقد خا����س باأحد معلمي 
املدر�صة، خ���الل ا�صتخدام���ه يف ت�صخني 

م���واد مطاطي���ة لقوال���ب اجلب����س، مم���ا 
اأ�صفر عن وقوع اأ����رشار مادية ج�صيمة يف 
الور�صة، وتعر����س �صيارتني اإلى ك�رش يف 
نوافذهما، دون وق���وع اأي اإ�صابات.واأكد 
البي���ان ال�ص���ادر ع���ن العالق���ات العامة عدم 
وج���ود طلبة يف الور�ص���ة اأو يف املدر�صة وقت 

وقوع احلادث.

توثيق التعاون بني ال�سلطتني مبا يخدم ق�سايا الوطن وم�سلحة اأبنائه

احلمر يتفقد ن�سب الإجناز باملرحلة الأولى لـ “مدينة خليفة”

عملنا اقت�سادي اجتماعي... ول ن�ستغل بال�سيا�سة

اأ�صاد بحر�س �صمو رئي�س الوزراء على توثيق التعاون بني ال�صلطتني... ال�صالح:

تنفيذ 421 وحدة �صكنية وبدء ت�صليم امل�صتفيدين

ت�رشيح رئي�س اجلمعية اأ�صيء فهمه... “�صيدات االأعمال”:

الق�صيبي���ة – جمل�س ال�ص���ورى: اأكد  رئي�س 
جمل�س ال�صورى عل���ي ال�صالح اأن املجل�س ملتزم 
بالعم���ل م���ع جمل����س الن���واب واحلكوم���ة الإجناز 
االأولوي���ة  واإعطائه���ا  االأهمي���ة،  امل�صاري���ع ذات 
الإجنازها يف اأ�رشع وقت ممكن، وذلك وفق الروؤية 
امل�صركة تقوم على تق���دمي امل�صلحة الوطنية 
وحفظ املكت�صبات التي حققتها مملكة البحرين، 
ومب���ا ين�صجم م���ع التوجيهات امللكي���ة ال�صامية 
لعاه���ل الب���الد �صاحب اجلالل���ة املل���ك حمد بن 
عي�ص���ى اآل خليفة، باأن ي�صب التعاون والتن�صيق 
يف م�ص���ار مت���وازن م���ا ب���ني امل�صلح���ة الوطنية 

و�صالح املواطن.
واأ�صاد رئي�س املجل�س بحر�س رئي�س جمل�س 
ال���وزراء �صاح���ب ال�صم���و امللكي االأم���ري خليفة 
بن �صلم���ان اآل خليفة على توثي���ق التعاون بني 

ال�صلطت���ني الت�رشيعية والتنفيذية بال�صكل الذي 
يخدم ق�صايا الوطن وم�صلح���ة اأبنائه، الفتا اإلى 

اأن اللقاء مع �صموه اأم�س االأول )االأحد( ينطلق من 
واقع روؤية م�صركة غايتها حتقيق نه�صة الوطن 
الدميقراطي���ة،  للم�ص���رية  تر�صيًخ���ا  وازده���اره، 
والدفع بعجلة التنمية اإلى االأمام من اأجل حتقيق 

مزيد من االإجنازات ململكة البحرين.
ولف���ت رئي�س جمل�س ال�صورى اإلى اأن تعاون 
ال�صلطت���ني الت�رشيعية والتنفيذي���ة هو ال�صمانة 
للمرور بالبالد من الظ���روف والتحديات احلالية، 
مبيًنا اأن ال�صلط���ة الت�رشيعية قادرة على التكيف 
مع التطورات وامل�صتجدات املالية واالقت�صادية 
العاملية وحمققة مل�صلحة املواطن، وفق النهج 
الق���ومي الذي خطه امل����رشوع الدميقراطي الكبري 
ل�صاح���ب اجلالل���ة امللك، ب���اأن تك���ون امل�صلحة 
العلي���ا للمملك���ة وطموح���ات املواطن���ني ن�صب 

اأعني اأع�صاء ال�صلطة الت�رشيعية.

وزي���ر  ق���ام  االإ�ص���كان:  وزارة   - املنام���ة 
االإ�ص���كان  با�صم احلمر بزي���ارة تفقدية �صباح 
اأم����س اإلى مدين���ة خليفة، تفق���د خاللها ن�صب 
االإجن���از باملرحل���ة االأول م���ن امل����رشوع، والتي 
تتكون م���ن 1560 وحدة �صكنية، يتم متويلها 

من خالل برنامج التنمية اخلليجي.
وتاأتي زي���ارة وزير االإ�ص���كان بالتزامن مع 
توجيهات رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
االأمري خليفة بن �صلمان األ خليفة ب�صاأن توزيع 
الوح���دات اجلاهزة مبدينة خليف���ة، وتنفيذ اأمر 
ويل العه���د نائب القائد االأعل���ى النائب االأول 
لرئي�س جمل�س ال���وزراء �صاحب ال�صمو امللكي 
االأم���ري �صلمان بن حم���د اآل خليفة ب�صاأن توزيع 
5000 وحدة �صكنية، والتي تعد مدينة خليفة 
اإح���دى امل�صاري���ع املدرجة يف اجل���دول الزمني 

الذي اأعدته الوزارة لتنفيذ هذا االأمر.
وخ���الل الزي���ارة التفقدي���ة، اطل���ع وزي���ر 
االإ�صكان على �رشح قدم���ه عدد من امل�صوؤولني 
بال���وزارة ومهند�ص���ي امل����رشوع ح���ول االأعمال 
اجلاري���ة حالي���ا، �ص���واء عل���ى �صعي���د االأعمال 
االإن�صائية للوحدات، اأو اأعم���ال البنية التحتية، 
حي���ث اأف���اد الفري���ق الفني ب���اأن ال���وزارة قد 
ا�صتكمل���ت بالفعل ن�صب االإجناز يف 421 وحدة 
�صكني���ة باملدين���ة واالأعم���ال اخلا�ص���ة بالبنية 
التحتية بها، االأمر  ال���ذي اأ�صهم يف بدء ت�صليم 

الوحدات للم�صتفيدين.
كم���ا اطلع الوزير على �صري العمل يف موقع 
العم���ل االآخر باملدين���ة، والذي ي�صه���د تنفيذ 
862 وح���دة و192 �صقة �صكنية، وهو امل�رشوع 
الذي اأو�صكت ن�صب االإجناز به على االنتهاء مع 
نهاي���ة العام اجلاري، وال���ذي ي�صهد يف الوقت 
ذات���ه ت�صارعا كبريا من حي���ث االأعمال اخلا�صة 
للبني���ة التحتية، االأمر ال���ذي �صي�صهم يف �رشعة 
جتهي���ز دفعة جديدة م���ن الوح���دات للت�صليم 

خالل االأ�صهر القليلة املقبلة.
كما قام احلم���ر بزيارة موق���ع العمل الذي 
ي�صه���د تنفي���ذ 120 وح���دة �صكني���ة، والت���ي 

مت تنفيذه���ا وفق من���اذج البناء الت���ي اأعدتها 
ال���وزارة مع موؤ�ص�ص���ة االأمري ت�صارل���ز اخلريية، 
وهي املوؤ�ص�صة اال�صت�صارية التي قامت باإعداد 

املخططات العامة والتف�صيلية للم�رشوع.
واختتم الوزي���ر جولته لالأعم���ال االإن�صائية 
بزي���ارة موق���ع حمطتي معاجل���ة مي���اه ال�رشف 
ال�صح���ي التي يت���م تنفيذه���ا باملدينة، حيث 
ا�صتم���ع اإل���ى عر����س مف�صل حول اآلي���ة تنفيذ 
امل�رشوعني والطاق���ة اال�صتيعابية لكل حمطة، 
والتي تبلغ اإحداهم���ا 1000 مر مكعب يومي، 
واالأخ���رى 2000 م���ر مكعب، وه���ي املحطات 
التي اأو�صكت ن�صب االإجن���از بها على االنتهاء، 
وم���ن املقرر اأن تخدم مدين���ة خليفة واملناطق 

املجاورة لها.
وعل���ى هام����س الزي���ارة التفقدي���ة، ق���ام 
وزي���ر االإ�ص���كان باالط���الع على �ص���ري اإجراءات 
ت�صليم مفاتي���ح الوحدات ال�صكنية للمواطنني 
امل�صمول���ني يف برنام���ج توزي���ع 5000 وح���دة 
�صكني���ة يف مدين���ة خليف���ة، حي���ث هن���اأ الوزير 
املواطن���ني مبنا�صب���ة ت�صلم وحداته���م، وقام 
بتق���دمي �رشح حول جهود ال���وزارة لتنفيذ تلك 
الوح���دات ومميزاته���ا وت�صامي���م البن���اء التي 
مت اختياره���ا لتنا�ص���ب احتياجاته���م، موؤك���دا 

حر����س ال���وزارة الت���ام عل���ى ت�رشي���ع العمل يف 
كاف���ة امل�صاري���ع؛ م���ن اأجل ت�صل���م املواطنني 

امل�صتحقني لوحداتهم باأ�رشع وقت ممكن.
واأ�ص���ار اأي�ص���ا اإل���ى حر����س ال���وزارة على 
تنفيذ توجيهات رئي�س الوزراء �صاحب ال�صمو 
امللك���ي االأم���ري خليفة ب���ن �صلم���ان اآل خليفة  
ب�صاأن �رشورة اأن ت�صمل جميع املدن االإ�صكانية 
احتياجات املواطنني كافة من خدمات ومرافق 
جتاري���ة و�صحي���ة وتعليمي���ة وخدمي���ة، حي���ث 
يت�صم���ن املخطط العام للمدينة تلك اخلدمات 
كاف���ة، اإ�صاف���ة اإل���ى متيزه���ا بت�صمي���م جديد 
يت�صمن وحدات �صكني���ة مطورة، و�صبكة طرق 
حديث تت�صم���ن م�صارات للمركب���ات وامل�صاة 
والدراج���ات الهوائي���ة، م���ع اإيالء اهتم���ام تام 
الأعمال الت�صجري والتجميل وتوفري امل�صطحات 

اخل�رشاء.
وج���دد الوزير الت���زام الوزارة ب���اأن ت�صكل 
مدين���ة خليفة وجمي���ع مدن البحري���ن اجلديدة 
جمتمع���ات ومناطق ح�رشي���ة منوذجية، مكتملة 
املراف���ق واخلدم���ات، وف���ق اأح���دث املعاي���ري 
التخطيطي���ة، ومب���ا يع���زز الراب���ط والن�صي���ج 

االجتماعي التي تتميز به تلك املناطق. 

اأو�صحت جمعية �صي����دات االأعمال البحرينية 
اأن الت�رشيح املن�ص����ور لرئي�س اجلمعية، خرج من 
�صياقه، واأ�صيء فهمه، مع تقدير اجلمعية الكبري 
وال�صدي����د للدور امله����م الذي تلعب����ه ال�صحافة 

البحرينية يف نقل االأحداث.
واأكدت اجلمعية يف بيان اأن عملها اقت�صادي 
اجتماع����ي بح����ت وال ميت لل�صيا�ص����ة ب�صلة، واأن 
التع����اون القائم بني اجلمعي����ة واملجل�س االأعلى 
للمراأة، يقت�رش على اجلانب االقت�صادي، مثمنني 
عالياً تلك اجلهود املباركة التي يبذلها املجل�س 

يف دعم املراأة البحرينية بكافة املجاالت.
وقال����ت اجلمعية اإنها اأك����دت التزامها بقرار 
وزارة العمل وال�صوؤون االجتماعية رقم )7( ل�صنة 
2000 ب�صاأن الرخي�س بت�صجيل جمعية �صيدات 
االأعمال البحرينية، والذي ن�س على اأنه “ال يجوز 
للجمعي����ة اال�صتغ����ال بال�صيا�ص����ة اأو الدخ����ول يف 
م�صارب����ات مالية، كم����ا ال يجوز له����ا اأن تنت�صب 
اأو ت�ص����رك اأو تن�صم اإلى جمعي����ة اأو هيئة اأو ناد 
اأو احت����اد مقره خارج دولة البحرين من دون اإذن 
م�صبق م����ن وزارة العم����ل وال�ص����وؤون االجتماعية 

بذل����ك”. وذكرت اجلمعية اأنها ته����دف اإلى ربط 
ومتثي����ل اأع�صائه����ا من �صي����دات االأعم����ال، من 
اأج����ل دعم االقت�صاد الوطن����ي عرب ت�صجيع ودعم 
ومتكني امل����راأة يف ري����ادة االأعم����ال، وت�صليحها 
باملعرفة واأف�صل املمار�ص����ات يف عامل االأعمال، 
وه����ي بعيدة كل البعد عن العمل ال�صيا�صي، كما 
ته����دف اجلمعية اإلى اأن تك����ون موؤ�ص�صة معرف 
به����ا دولي����اً وم�صاه����م ب����ارز يف اقت�ص����اد مملكة 

البحرين.

اخلط����ط  بن����اء  عل����ى  نعم����ل  اإنن����ا  وق����ال 
االقت�صادي����ة واال�صراتيجية الت����ي تتما�صى مع 
روؤي����ة 2030، واال�صراتيجي����ة الوطنية لتمكني 
املراأة، يف ظل امل�����رشوع االإ�صالحي لعاهل البالد 
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�صى اآل خليفة، 
ودع����م رئي�����س ال����وزراء �صاحب ال�صم����و امللكي 
االأمري خليفة ب����ن �صلمان اآل خليفة، وويل العهد 
االأم����ني �صاح����ب ال�صم����و امللكي االأم����ري �صلمان 
بن حم����د اآل خليفة، وقرينة عاه����ل البالد رئي�س 
املجل�����س االأعل����ى للمراأة �صاحب����ة ال�صمو امللكي 
االأم����رية �صبيكة بنت اإبراهي����م اآل خليفة، الداعم 
امل�صتمر لتمكني املراأة على جميع امل�صتويات، 
حت����ت رعاي����ة الرئي�س الفخري جلمعي����ة �صيدات 
االأعم����ال البحريني����ة �صم����و ال�صيخ����ة ثاجبة بنت 

�صلمان اآل خليفة.
كما اأكدت اجلمعية اأنه ومنذ انطالقها العام 
2000، مل تخ����رج عن اخلط املر�صوم لها قانونا، 
ومل ت�صتغ����ل بال�صيا�ص����ة، وهي كان����ت و�صتبقى 
من�صبط����ه باأح����كام قانون اجلمعي����ات والنوادي 
ال�ص����ادرة  الثقافي����ة،  والهيئ����ات  االجتماعي����ة 
 1989 باملر�ص����وم بقان����ون رق����م )21( ل�صن����ة 

والقرارات الوزارية ال�صادرة تنفيذا له.

• علي ال�صالح	

• اأحالم جناحي	

حمرر ال�سوؤون املحلية

سفارة ام جهاز مخابرات؟
قادتن���ي ت�رشيحات ال�صفرية الفرن�صية عن حيثيات اأحد االأحكام الق�صائية، ل�صيناريوهات 
ال�ص���وؤم العام 2011، وكيف برع���ت ال�صفارات االأجنبية حينها، بزج اأنفه���ا بكل �صاردة وواردة 

حتدث بالبلد، وكاأنها الو�صي على الديره واأهلها.
ه���ذه التدخالت الفجة، والتي ت�رشب بعر�س احلائ���ط، كل اأدبيات الدبلوما�صية والعالقات 
ما بني الدول، ال حتدث بهذا ال�صكل )املعيب( اإال بالعامل العربي، وبدول اخلليج حتديدا، حيث 

ال حترم الدول، وال برملاناتها، وال اأجهزتها الق�صائية.
 وحول���ت هذه االأفالم امل�صطنع���ة، واله�صة، التي �صغل بها بع����س ال�صفراء اأنف�صهم، عرب 
التل�ص����س على ما يجري بدهاليز املحاكم، اأو ما يكتبه الن�صطاء، واملغردون، �صفارات دولهم، 

الأجهزة خمابرات، تر�صد، وترقب، وت�صجب، وتوجه، بل وتلوح بالتهديد اأحيانا.
ويدفعن���ا ه���ذا امل�صهد املتك���رر، الأن نوؤك���د اأن هيبة الدول���ة، وهيبة اأجهزته���ا ال�صيادية 
ا  والق�صائي���ة، و�صيادة البلد وكرامة املواطن خط اأحمر، ال نقب���ل باأن يتخطى اأي كان، خ�صو�صً

من بلدان تتمرغ بانتهاك حقوق االإن�صان، ومالحقة املنقبات.

إبراهيم النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد

• وزير االإ�صكان يتفقد ن�صب االإجناز باملرحلة االأولى ملدينة خليفة	

البحرين: قمة مكة �ستعزز ال�ستقرار يف الأردن
املنام����ة - بن����ا: رحب����ت مملك����ة البحري����ن 
باالجتم����اع الذي عقد يف مك����ة املكرمة بني ملك 
اململك����ة العربي����ة ال�صعودي����ة خ����ادم احلرم����ني 
ال�رشيف����ني املل����ك �صلم����ان ب����ن عبدالعزي����ز اآل 
�صع����ود، ومل����ك اململك����ة االأردني����ة الها�صمي����ة 
�صاح����ب اجلالل����ة املل����ك عب����داهلل الث����اين اب����ن 
احل�ص����ني، واأم����ري دولة الكويت �صاح����ب ال�صمو 
ال�صي����خ �صباح االأحم����د اجلابر ال�صب����اح، ونائب 
رئي�س دول����ة االإمارات العربي����ة املتحدة رئي�س 
جمل�س الوزراء حاكم دبي �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
حممد ب����ن را�ص����د اآل مكت����وم، ملناق�ص����ة االأزمة 
االقت�صادي����ة الت����ي متر به����ا اململك����ة االأردنية 
الها�صمية و�صبل دعمها للخروج من هذه االأزمة، 

����ل اإليه من نتائج مهمة  موؤك����دة اأن ما مت التو�صّ
�صت�صه����م يف تعزي����ز اال�صتق����رار ودع����م جه����ود 
التنمية يف اململك����ة االأردنية الها�صمية ملا فيه 

خري وازدهار ورفعة �صعبها ال�صقيق.
وثمن����ت مملكة البحرين املب����ادرة الكرمية 
خلادم احلرمني ال�رشيفني بعقد االجتماع املهم، 
ا  مبا يعك�س نهًجا اأ�صيالً يف دعم االأ�صقاء وحر�صً
�صدي����ًدا عل����ى تر�صي����خ االأم����ن وال�ص����الم بدول 
املنطق����ة كاف����ة، معربة ع����ن خال�����س تقديرها 
ملا تبذل����ه اململك����ة العربية ال�صعودي����ة ودولة 
االإم����ارات العربي����ة املتحدة ودول����ة الكويت من 
جهود دوؤوبة واإ�صهامات عظيمة يف ن�رشة وخدمة 

ق�صايا االأمتني العربية واالإ�صالمية.



70 مليون دينار لتغطية 
اأذونات خزانة

املنام���ة - امل����رصف املرك���زي: اأعل���ن م�رصف 
البحري���ن املركزي باأنه متت تغطي���ة الإ�صدار رقم 
ISIN BH000C54A066( 1708( من اأذونات 
الت���ي ي�صدره���ا  الأ�صبوعي���ة  اخلزان���ة احلكومي���ة 

امل�رصف نيابة عن حكومة البحرين.
تبلغ قيمة هذا الإ�صدار 70 مليون دينار لفرتة 
ا�صتحق���اق 91 يوًم���ا تب���داأ ف�ي 13 يوني���و 2018 
وتنتهي يف 12 �صبتمرب 2018، كما بلغ معدل �صعر 
الفائدة على هذه الأذونات 3.75 % مقارنة ب�صعر 
الفائدة 3.62 % للإ�صدار ال�صابق بتاريخ 6 يونيو 

.2018

“فيفا للمعلومات” يح�صل �صهادة “Tier III” العاملية
 Tier“ املنام���ة - فيفا: ح�صل مركز املعلومات يف فيفا البحرين �صهادة الدرجة الثالثة
III” اخلا�ص���ة بت�صميم مراك���ز البيانات على م�صت���وى العامل، وبذلك اأ�صب���ح املركز الأول 
والوحي���د يف البحرين املعتمد من قبل معهد “Uptime Institute” املتخ�ص�ص يف درا�صة 
وتقيي���م مراكز البيان���ات العاملية، مما ي�صعه اأي�ًصا يف قائمة اأك���ر املراكز تطوًرا يف العامل. 
وقد جاء هذا الإجناز بعد تقييم �صامل مل�صتوى اأداء البنية التحتية اخلا�صة مبركز البيانات.

 وبح�ص���ب ال�صهادة، ي�صمن مركز املعلومات يف فيفا جاهزي���ة اخلدمة على مدار ال�صاعة 
كم���ا يعتمد على اأجهزة عالية اجلودة ت�صمح القيام بعمليات ال�صيانة اأو تبديل اأي من اأجهزة 
الطاق���ة اأو مرفقاتها مع اإمكانية اإدارة مركز البيانات دون توقف. وقد اجتاز املركز التقييم 
من جوانب اأخرى اأي�ًصا حول موؤهلت املوظفني وال�رصكة، وبرامج التدريب والتطوير املهني، 
وعمليات ال�صيانة الوقائية، وظروف املركز واملتابعة الت�صغيلية، بالإ�صافة اإلى ا�صرتاتيجية 

التخطيط والإدارة والتن�صيق.
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اقتصاد
تخلي�ص طلبات الأرا�سي ال�سناعية للم�ستثمرين يف 18 يوما

للنهو�ص ببيئة الأعمال بالبحرين

املنام����ة - جمل�����ص التنمي����ة: قل�ص����ت البحرين 
وقت الإجراءات لتقييم طلبات الأرا�صي ال�صناعية، 
ليكون يف مدة اأق�صاه����ا 18 يوم عمل، اإذ تاأتي هذه 
املب����ادرة الت����ي قدمته����ا وزارة ال�صناع����ة والتجارة 
وال�صياح����ة، ا�صتجابة للطلب املتزايد على الأرا�صي 

ال�صناعية يف جميع اأنحاء اململكة.
وتوف����ر اململك����ة مناط����ق �صناعي����ة متخ�ص�صة 
لحت�صان امل�صاريع ال�صناعية مبختلف م�صتوياتها، 
حيث ا�صتثمرت احلكومة خلل الثلثني �صنة الفائتة 
مئ����ات املليني م����ن ال����دولرات لتطوي����ر املناطق 
ال�صناعية يف خمتلف اأنح����اء البحرين. وبحلول العام 
2020، �صيتم دعم ال�صتثمار من خلل خطط الوزارة 
لتطوي����ر البني����ة التحتي����ة يف املناط����ق ال�صناعي����ة. 
وت�صغ����ل وزارة ال�صناعة والتج����ارة وال�صياحة ثماين 
مناط����ق �صناعي����ة يبلغ جمم����وع م�صاحته����ا اأكر من 
10 مليني م����رت مربع. وتعترب هذه املناطق قاعدة 
ديناميكي����ة ملئات ال�رصكات التي تدعم اأكر من 46 
األف وظيف����ة، وهي املفتاح يف تطوير وتعزيز قطاع 

ال�صناعات التحويلية يف البحرين.
واأدت التطورات التي ح�صلت يف العام املا�صي 
لعملية تطبيق الأرا�ص����ي اإلى زيادة بن�صبة 69 ٪ يف 

املخ�ص�صات. ولتح�صني الكفاءات، و�صعت الوزارة 
هدفا لإطلق خدمة تطبي����ق الأرا�صي على الإنرتنت 
يف الع����ام 2018. وميك����ن احل�ص����ول عل����ى ا�صتمارة 
طل����ب الأر�ص عن طريق موقع ال����وزارة الإلكرتوين، 

ب�صكل �صل�ص ومريح ل�صمان ر�صا العملء.
وقام����ت مديرية عملي����ات املناط����ق ال�صناعية 
املطلوب����ة  اخلط����وات  بتب�صي����ط  لل����وزارة  التابع����ة 
للتوقي����ع على اتفاقي����ة تاأجري الأرا�ص����ي امل�صممة 
حول كف����اءة اخلدم����ة ل�صم����ان ال�صتخ����دام ال�صليم 

للأر�ص، وذلك كخطوة تتبع املوافقة على الطلب.
وتعت����رب منطق����ة البحرين العاملي����ة لل�صتثمار 
اأح����دث منطقة �صناعي����ة مت ت�صييده����ا، حيث توفر 
م�صاح����ة اإجمالي����ة تق����در ب����� 3 مليني م����رت مربع من 
الأرا�صي ال�صناعية تتميز ب�صهولة الو�صول اإلى كل 
من مطار البحرين ال����دويل وميناء خليفة بن �صلمان 
الواقع يف منطقة احلد. وحتى نهاية العام 2017 بلغ 
ع����دد ال�رصكات الواقعة يف منطق����ة البحرين العاملية 
لل�صتثمار 118 �رصكة مبختلف املجالت ال�صناعية، 
حيث بلغت قيمة ا�صتثماراتها الإجمالية 1.89 مليار 
دولر. وت�ص����ل ن�صب����ة اإ�صغ����ال الأرا�ص����ي ال�صناعية 
باملنطق����ة اإل����ى 82 %، ت�صاه����م بها �����رصكات تاأتي 

م����ن 29 دولة حول الع����امل ت�صمل اململك����ة العربية 
ال�صعودي����ة، والوليات املتح����دة الأمريكية، وكندا، 
واأملاني����ا، وكوريا، والهند، وغريه����ا من الدول التي 

ت�صتفيد من املميزات التناف�صية لهذه املنطقة.
وال�صياح����ة  والتج����ارة  ال�صناع����ة  وزي����ر  واأك����د 
زاي����د الزياين اأهمي����ة املناط����ق ال�صناعية يف حتفيز 
ا�صتقط����اب املزي����د م����ن ال�صتثمارات مث����ل م�رصوع 
منطق����ة البحري����ن العاملي����ة لل�صتثم����ار، وقال “مع 

توافر الأرا�صي ال�صناعية للم�صتثمرين من املتوقع 
اأن يت����م ا�صتثمار اأكر من 2 ملي����ار دولر من جانب 
واأن  والأجنبي����ة،  البحريني����ة  ال�صناعي����ة  ال�����رصكات 
تخلق فر�ص عمل تفوق م����ا يقارب 10 األف وظيفة 
عن����د الإ�صغ����ال الكامل يف م�����رصوع منطق����ة البحرين 

العاملية”.
وتبلغ قيم����ة م�صاري����ع ال�صتثم����ارات يف البنية 
التحتي����ة يف اململك����ة اأك����ر من 32 ملي����ار دولر من 

خلل امل�صاريع الكبرية التي يتم العمل عليها حاليا 
من جانب احلكومة والقطاع اخلا�ص، والتي تت�صمن 
قط����اع الإ�ص����كان، وبرنام����ج تطوير مط����ار البحرين 
الدويل، وم�صاري����ع الطرق، وغريها، حيث تبلغ قيمة 
م�صاريع ال�رصكات احلكومي����ة )التي ت�صمل ال�رصكات 
القاب�ص����ة وال�صناديق ال�صتثماري����ة( نحو 10 مليار 
دولر ، ونحو 7.5 مليار دولر يتم متويلها من جانب 
برنام����ج التنمية اخلليج����ي، بينما تبل����غ ا�صتثمارات 

�رصكات القطاع اخلا�ص نحو 15 مليار دولر .
م����ن جانبه، ق����ال الرئي�����ص التنفي����ذي ملجل�ص 
التنمية القت�صادي����ة خالد الرميحي “يعترب القطاع 
ال�صناع����ي اأحد اأعم����دة القت�ص����اد البحريني، والذي 
ميثل نحو %15 من الن����اجت املحلي الإجمايل، حيث 
من����ا مبقدار %18 خلل ال�صن����وات اخلم�ص املا�صية 
وه����و ث����اين اأك����رب قط����اع م����ن حي����ث امل�صاهم����ة يف 
القت�صاد �صم����ن القطاعات غري النفطي����ة، مبا�رصًة 
بع����د قط����اع اخلدم����ات املالي����ة. ون�صعى م����ن خلل 
املزاي����ا التناف�صي����ة التي تقدمه����ا البحرين للقطاع 
ال�صناعي اإلى �صمان اأف�صل جتربة ممكنة لل�رصكات 
وامل�صتثمرين عن طريق ال�صتمرار يف حت�صني بيئة 

الأعمال”.

• زايد الزياين	 • خالد الرميحي	

“منتدى امل�سارف” يناق�ص فر�ص وحتديات التكنولوجيا املالية
للبنوك البحرينية والأفراد

املنام���ة - جمعي���ة امل�ص���ارف: تنظ���م جمعية 
م�ص���ارف البحرين منتداها ال�صن���وي يف 31 اأكتوبر 
2018 يف فندق اخلليج حتت عنوان “التكنولوجيا 
املالي���ة: الفر����ص والتحديات ل�صناع���ة ال�صريفة 
البحريني���ة”، وذل���ك حت���ت رعاية م����رصف البحرين 

املركزي.  
وبالتزام���ن مع التط���ور املت�صارع جت���اه تبني 
اأحدث ممار�صات التكنولوجي���ا املالية يف الأ�صواق 
املحلي���ة والإقليمية والعاملي���ة، �صتتطرق جل�صات 
املنت���دى ه���ذه ال�صن���ة اإلى بح���ث وق���ع التقنيات 
املالية النا�صئة على البن���وك البحرينية وم�صتقبل 
�صناع���ة ال�صريفة من منظ���ور املوؤ�ص�صات وكذلك 
الأفراد من جمه���ور امل�صتهلكني. ومن املتوقع اأن 
ي�صتقط���ب املنتدى اأكر م���ن 300 م�صارك، منهم 
ممثلون عن 52 ع�صوا يف جمعية م�صارف البحرين، 
مديرو موؤ�ص�صات نق���د ومنظمات طرف ثالث ذات 

�صلة. 
وق���ال رئي����ص جمل����ص اإدارة جمعي���ة م�صارف 
البحري���ن والرئي����ص التنفي���ذي ملجموع���ة الربكة 
امل�رصفي���ة، عدن���ان اأحم���د يو�ص���ف “ان�صجام���ا مع 
دور جمعي���ة م�ص���ارف البحرين الرائ���د يف م�صاندة 
عملي���ات تطوي���ر �صناع���ة ال�صريفة وقي���ادة دفة 
حتول���ه للأف�ص���ل، �صعينا ب���اأن يركز منت���دى هذه 
ال�صنة على واحد من اأبرز املوا�صيع اأهمية بالن�صبة 

لل�صناعة امل�رصفية – هنالك حاجة وفر�صة للبنوك 
لتطوي���ر اإ�صرتاتيجي���ات ميكن م���ن خللها ت�صخري 
ق���وة التكنولوجيا املالية. وياأت���ي عنوان املنتدى 
يف وق���ت توا�ص���ل فيه مملك���ة م�صاعيه���ا الدءوبة 
لتعزيز موقعه���ا كمركز م�رصيف اإقليم���ي رائد، اإلى 
جانب تقوية مركزها يف جمال �صناعة التكنولوجيا 

املالية وابتكارها على م�صتوى املنطقة”. 
بدوره، قال الرئي�ص التنفيذي للجمعية وحيد 
القا�صم “كانت جمعية م�صارف البحرين منذ قرابة 
4 عق���ود اأب���رز الداعم���ني لنمو �صناع���ة ال�صريفة 
وم�صاندة موقع البحرين كمركز مايل عاملي الطراز 

يف الت�رصيع���ات والأنظم���ة امل�رصفي���ة املتطورة. مع 
التغريات املت�صارع���ة احلا�صلة جراء الطلب القوي 
على املنتجات واخلدمات املالية الرقمية، اأ�صبحت 
التكنولوجي���ا املالي���ة عل���ى راأ�ص قائم���ة اأولويات 
البن���وك العاملي���ة، اإ�صاف���ة اإل���ى بن���وك البحري���ن 
واملنطق���ة ككل. ونح���ن م����رصورون يف ا�صت�صاف���ة 
وتنظيم ه���ذا املنتدى الذي نن���وي اأن يكون حدثا 
�صنوي���ا، م���ع الرتكي���ز يف ن�صخ���ة ه���ذه ال�صنة على 
الفر�ص والتحدي���ات التي تواج���ه اأع�صاءنا الكرام 
يف جمال تبني التكنولوجيا املالية ومدى ا�صتعداد 

العملء على تقبلها ووقعها على الأفراد”.

• عدنان يو�صف	 • وحيد القا�صم	

”The Storm“ بن فقيه” تعلن ا�ستكمال وت�سليم“

املنام���ة - �رصك���ة بن فقي���ه: اأعلنت 
�رصك���ة بن فقي���ه لل�صتثم���ار العقاري يف 
البحري���ن عن ا�صتكم���ال وت�صليم م�رصوعاً 
عقاري���اً جدي���داً لي�ص���اف اإل���ى ر�صيدها 
املتنامي من الجن���ازات املتتالية، حيث 
بلغ اإجمايل ع���دد امل�صاريع التي �صلمتها 
ال�رصك���ة منذ انطلقتها اإل���ى 28، منها 4 
م�صاريع مت ت�صليمها خلل الن�صف الأول 
لت�صليم  حف���ًل  ال�رصك���ة  2018.واأقام���ت 
الوح���دات ال�صكني���ة الفاخ���رة يف م�رصوع 
موؤخ���راً،  د�صنت���ه  ال���ذي   The Storm
وا�صت�صافت فيه مالكي ال�صقق، بح�صور 

اإدارة ال�رصكة وكبار امل�صوؤولني فيها.
ويق���ام م����رصوع The Storm عل���ى 
ارتف���اع 22 طابق���اً ويتاأل���ف م���ن �صقق 
�صتودي���و و�صقق ب� 3 غ���رف نوم يف قلب 
منطق���ة اجلفري. ويقع امل����رصوع على بعد 
15 دقيق���ة من مط���ار البحري���ن الدويل 
وعل���ى بع���د 10 دقائ���ق م���ن املنطق���ة 
املالية باملنامة. ويوف���ر عددا كبريا من 

املراف���ق مثل برك���ة �صباحة، ن���اد �صحي 
للرجال وال�صي���دات، حرا�ص���ة اأمنية على 

مدار ال�صاعة، ومكتب ا�صتقبال.
وقال مدير ع���ام ال�رصكة، عبدالرحمن 
الكوهج���ي “اإنن���ا �صع���داء للغاي���ة بهذه 
الجن���ازات الت���ي ن�صتم���ر يف حتقيقه���ا 
واح���دة تل���و الأخ���رى. يوؤك���د ت�صليم هذا 
الف���رتة  خ���لل  امل�صاري���ع  م���ن  الع���دد 
الق�صرية عل���ى الإمكانات الوا�صعة التي 
متتلكها ال�رصك���ة، بالإ�صاف���ة اإلى تعزيز 
مكان���ة ال�رصك���ة كمط���ور عق���اري رائد يف 

البحرين”.
واأ�ص���اف “ملتزمون بتقدمي م�صاريع 
ذات ج���ودة عالي���ة لعملئن���ا وت�صليمها 
خلل ف���رتة قيا�صي���ة، والأهم م���ن ذلك، 
تتما�صى جمي���ع هذه امل�صاريع باملعايري 
ال�صارمة الت���ي و�صعتها ال�رصكة لنف�صها 
من حيث الفخامة، واملوقع، واملميزات، 
واملوا�صف���ات العاملي���ة، والعائ���د على 

ال�صتثمار”.

“الأهلي املتحد”: م�ساهم يبيع 50 األف �سهم

البن���ك  رئي����ص يف  م�صاه���م  نف���ذ 
الأهل���ي املتح���د، املدرج���ة اأ�صهمه يف 
بور�ص���ة البحري���ن، �صفق���ة لبي���ع 50 
األ���ف �صه���م بنح���و 29.5 األ���ف دولر. 
ووفًقا للبيان���ات املن�صورة على موقع 
البور�ص���ة، ف���اإن تفا�صي���ل ال�صفق���ة 
متت ي���وم اأم����ص الأول )الأحد(، حيث 
قام اأحد الأ�صخا�ص الرئي�صيني بالبنك 
ببيع الأ�صهم ب�صعر 0.59 دولر لل�صهم 

الواحد.
وت����داول امل�صتثمرون يف البور�صة 
ي����وم الأحد 2.17 ملي����ون �صهم، بقيمة 
مت  دين����ار،  األ����ف   341.65 قدره����ا 
تنفيذه����ا من خ����لل 44 �صفقة، وركز 
امل�صتثم����رون تعاملتهم عل����ى اأ�صهم 
قط����اع ال�صتثمار، والت����ي بلغت قيمة 

اأ�صهمها املتداولة 243.14 األف دينار، 
اأي م����ا ن�صبت����ه 69.14 % م����ن القيمة 
الإجمالي����ة للأوراق املالي����ة املتداولة، 
وبكمي����ة قدرها 1.69 األ����ف �صهم، مت 

تنفيذها من خلل 17 �صفقة.
وكانت البور�صة اأعلنت عن تنفيذ 
�صفقة لأح���د الأ�صخا�ص الرئي�صني يف 
البنك يوم اخلمي�ص املا�صي لبيع نحو 
750.66 األف �صه���م من اأ�صهم البنك 
باإجم���ايل 442.9 األ���ف دولر، وب�صع���ر 

0.590 دولر لل�صهم الواحد.
وتبل���غ القيم���ة ال�صوقي���ة لأ�صهم 
البن���ك قراب���ة 1.77 مليار دين���ار، اأي 
ما ن�صبت���ه 22.6 % من اإجمايل القيمة 
ال�صوقي���ة للبور�ص���ة والبالغ���ة قرابة 
7.85 ملي���ار دينار، يف حني اأن اإجمايل 
عدد اأ�صهم البنك ال�صادرة واملدفوعة 

تبلغ نحو 7.79 مليار �صهم.

املحرر القت�سادي

“اإنف�ستكورب” يح�سد اأربع جوائز دولية
من بينها اأف�صل موؤ�ص�صة يف ا�صتثمارات امللكية اخلا�صة

املنام����ة - اإنف�صتكورب: فاز بنك اإنف�صتكورب،  
باأرب����ع جوائ����ز خ����لل حف����ل توزي����ع جوائ����ز “اإميي����ا 
فاينان�����ص” للإجن����ازات امل�رصفية يف منطق����ة اأوروبا 
وال�����رصق الأو�ص����ط واإفريقيا الذي اأقي����م يف لندن، ما 
يوؤك����د قدرته عل����ى موا�صلة تق����دمي عائدات كبرية 
اإل����ى قاع����دة م�صتثمري����ه العري�صة ح����ول العامل من 
خ����لل حمفظ����ة منتجات����ه املتنامية. وت�صم����ل فئات 
اجلوائ����ز التي ح�صدها البنك: جائزة اأف�صل موؤ�ص�صة 
يف ا�صتثم����ارات امللكي����ة اخلا�صة يف منطق����ة اأوروبا 
وال�رصق الأو�ص����ط واإفريقيا، جائ����زة اأف�صل ا�صتثمار 
يف قط����اع امللكية اخلا�ص����ة يف منطقة اأوروبا وال�رصق 
الأو�صط واإفريقيا: عن �صفقة �رصاء �رصكة “3i لإدارة 
الدين”، جائزة اأف�صل �صفقة تخارج من ا�صتثمار يف 
امللكي����ة اخلا�صة يف منطقة اأوروب����ا وال�رصق الأو�صط 
واأفريقي����ا: عن �صفقة بي����ع �رصك����ة “اإ�صماجلل�ص”، 
وجائ����زة اأف�صل حمل����ة جلمع م�صاهم����ات راأ�ص مالية 
ل�صن����دوق ا�صتثم����ار يف امللكية اخلا�ص����ة يف منطقة 

ال�����رصق الأو�ص����ط: عن الإغ����لق الناجح ل����� “�صندوق 
التكنولوجيا الرابع”.

ل����دى   وق����ال الرئي�����ص التنفي����ذي امل�ص����ارك 
اإنف�صتك����ورب حممد ال�رصوقي “يربه����ن الفوز بهذه 
اجلوائ����ز املرموقة على العمل احلثي����ث الذي يبذله 
فريق عم����ل اإنف�صتكورب يف منطق����ة اأوروبا وال�رصق 

الأو�ص����ط واإفريقي����ا، وال����ذي ي�ص����اف اإل����ى اجلهود 
الدءوب����ة وامله����ارات العالية والتف����اين الذي يبديه 
موظفون����ا. ويف الوقت الذي ياأتي فيه توفري اأف�صل 
اخلدم����ات اإل����ى عملئنا يف مقدم����ة اأولوياتن����ا، فاإننا 
م�رصورون بح�صول البن����ك على هذا التكرمي املتميز 

بو�صفه اأحد اأهم اللعبني يف القطاع”.

• اأثناء الحتفال باجلوائز يف لندن	
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“ن�سيج” توزع 20 مليون دينار اأرباحا نقدية على امل�ساهمني
ارتفاع الأ�سول لـ 160.5 مليون دينار مقارنة بـ 158.8 مليون دينار بالعام ال�سابق

املنامة - �رشكة ن�سيـــج: حققت �رشكة ن�سيج، 
اأرباحـــاً �سافيـــة بلغـــت 5.1 مليون دينـــار لل�سنة 
املنتهيـــة يف 31 دي�سمـــر 2017، مـــع ارتفاع يف 
قيمـــة اأ�سول ال�رشكـــة الى 160.5 مليـــون دينار، 
مقارنة بــــ 158.8 مليون دينـــار يف العام ال�سابق 
لـــه. واأعلن رئي�ـــس جمل�ـــس الإدارة حممد بوجريي 
عـــن موافقة اجلمعيـــة العمومية علـــى جميع بنود 
جـــدول الأعمـــال مبا فيهـــا املوافقة علـــى توزيع 
اأربـــاح نقدية على امل�ساهمـــن بقيمة 20 مليون 
دينـــار، بالإ�سافـــة اإلى حتويل مبلـــغ وقدره 511 
األف دينار الى احل�ساب الحتياطي التابع لل�رشكة.

وقـــال بوجـــريي “بالرغم مـــن التقلبات التي 
�سهدتهـــا ال�ســـوق والتغـــريات التي طـــراأت على 
البيئة التنظيمية، فاإننـــا اأحرزنا ب�سكل عام نتائج 
اإيجابيـــة. كان اأهم اإجنازاتنا خـــال العام املن�رشم 
اإمتـــام م�ـــرشوع ال�سكـــن الجتماعي خـــال اجلدول 
الزمنـــي املحـــدد، وذلك �سمـــن الرنامـــج الرائد 
لل�رشاكة بن القطاعن العام واخلا�س يف اململكة 
الـــذي يهـــدف لتوفري حلـــول اإ�سكانيـــة بتكاليف 
مي�رشة. وقـــد مت ت�سليم جميع الوحـــدات ال�سكنية 

اإلى وزارة الإ�ســـكان �سمن الإطار الزمني املحدد. 
فقـــد �ســـكل امل�رشوع جلميـــع الأطـــراف املتعاونة 
فيه فر�ســـة لتعلم الكثري من خال جتاوز خمتلف 
التحديـــات التـــي لبـــد اأن ت�ساحب م�رشوعـــاً بهذا 

احلجم وامل�ستوى”. 
مـــن جهتـــه، قال الع�ســـو املنتـــدب لل�رشكة، 
 2017 العـــام  “اأنهينـــا  ال�سيـــد  خليـــل  حممـــد 
با�ستكمـــال 3 م�ساريع لل�سكن الجتماعي واملي�رشرّ 
وبداأنـــا يف تطوير م�ـــرشوع �سكني جتـــاري متعدد 
ال�ستعمـــالت جديد وفريد من نوعه. اأما بالن�سبة 
للم�ساريـــع ال�سكانيـــة الجتماعيـــة واملي�ـــرشة يف 
البحرين، اجتاز امل�رشوع الرائد للوحدات ال�سكنية 
ة القائم علـــى ال�رشاكة بن  الجتماعيـــة واملي�ـــرشرّ
القطاعـــن العـــام واخلا�ـــس يف البحريـــن مرحلة 
بـــارزة يف 2017 وذلـــك باعتمـــاد وت�سليم كل ما 
تبقـــى من مراحـــل امل�ـــرشوع امل�سرتك مـــع وزارة 
ل ا�ستكمـــال وت�سليـــم 2،318  الإ�ســـكان. و�ســـكرّ
وحدة �سكنية اجتماعية يف اللوزي ومدينة �سلمان 
)املدينـــة ال�سمالية( اجناًزا كبرًيا، لي�س فقط لأن 
هـــذا امل�ـــرشوع ال�سكني القائم علـــى ال�رشاكة بن 

القطاعـــن العام واخلا�س كان الأول من نوعه يف 
املنطقة، واإمنا اأي�ًسا ب�سبب حجم واأثر وتعقيدات 
هذا امل�ـــرشوع الرائد. كما مت حتقيـــق تقدم رائع 
خال العام يف م�رشوع جمانة، وهو املكورّن ال�سكني 
املي�رشرّ مـــن م�رشوع ال�رشاكة يف املدينـــة ال�سمالية. 

وي�سمل م�ـــرشوع جمانة 165 فيـــا و202 �سقة يف 
بيئـــة هادئـــة علـــى الواجهـــة البحرية. وبـــداأ الآن 
ت�سليـــم الفلل واكتمـــل العمل يف اأبـــراج ال�سقق 

الت�سعة”.
اأمـــا بالن�سبـــة لأحـــدث م�ساريع �رشكـــة ن�سيج 

الرئي�سة، م�رشوع “كنال فيـــو” وهو م�رشوع متعدد 
ال�ستخدامـــات قائم على قنـــاة مائية وميتد على 
م�ساحـــة تتجـــاوز 13،000 مـــرت مربـــع يف جزيـــرة 
دملونيـــا الراقية، مو�سحا “حقق م�رشوع كنال فيو 
اإجنـــازات مميزة خـــال 2017، كان اأبرزها اختيار 
املقاول الرئي�سي بعد القيام باجراءات املناق�سة 
والنتهـــاء من جميع اأعمـــال الأ�سا�سات على اأر�س 

امل�رشوع.
مـــن جهته، قـــال املدير العام لل�رشكـــة، اأحمد 
احلمادي “�سيبقى تركيزنـــا على م�ساريع ال�سكن 
الجتماعـــي والقت�ســـادي، فاإننـــا اأي�ســـاً نتطلـــع 
لتنويع �سلة م�ساريعنا من خال البحث عن الفر�س 
املتاحـــة يف القطاعـــات ذات ال�سلـــة، مثـــل البيع 
بالتجزئـــة، التعليم، ال�سحـــة وال�سياحة. �سن�ستمر 
كذلك يف اتبـــاع �سيا�ستنا ال�ستثمارية املحافظة، 
وذلك بالرتكيـــز على القطاعـــات الإن�سائية التي 
يحكمهـــا الطلـــب والتي تتمتع بعامـــل ال�ستدامة 
وتبتعد عـــن التقلبات ال�سوقيـــة، والتي ناأمل من 
خالهـــا يف تعزيـــز القيمـــة التي نوفرهـــا على حد 

�سواء للم�ساهمن وامل�ستخدم النهائي”.

• اجتماع عمومية “ن�سيج”	

“البور�سة” تغلق على ارتفاع 6.7 نقطة
10.6 مليون دولر اأرباح “في�سل باك�ستان” بالربع الأول

“الإثمار” ميتلك  66.6 % منه

املنامة - بنك الإثمار: حافظ  بنك في�سل 
املحـــدود بباك�ستـــان، وهـــو بنك جتزئـــة تابع 
لبنـــك الإثمار، على وترية منـــوه طوال الأعوام 
ال�سابقـــة، حيـــث ميتلك بنك الإثمـــار 66.6 % 
منه، وهـــو مدرج يف �ســـوق باك�ستـــان لاأوراق 
املاليـــة، ويعمـــل ب�ســـكل رئي�ـــس يف الأن�سطة 
والأن�سطـــة  والأفـــراد  لل�ـــرشكات  امل�رشفيـــة 

امل�رشفية التجارية.
وقـــال الرئي�ـــس التنفيـــذي لبنـــك الإثمار 
ونائـــب رئي�ـــس جمل�ـــس اإدارة بنـــك في�ســـل 
املحـــدود اأحمد عبدالرحيم “يطيب يل اأن اأعلن 
باأن بنك في�سل املحدود قد �سجل اأرباحا جيدة 
بعد خ�ســـم ال�رشائب بلغت 10.6 مليون دولر 
خـــال الأ�سهـــر الثاثـــة الأولى للعـــام 2018، 
مقارنـــًة باأربـــاح بلغت 16.2 مليـــون دولر يف 

الفرتة نف�سهـــا 2017. ويعـــود النخفا�س يف 
الأرباح نتيجة ربح حتقق مـــن بيع اأوراق مالية 

حكومية ملـــرة واحدة، والذي بلـــغ 8.3 مليون 
دولر يف الربع الأول 2017. ونظراً للتغري الذي 
يطراأ علـــى الو�سع القت�ســـادي يف باك�ستان، 
فاإن موؤ�رش معـــدلت الأرباح بداأ بالتح�سن وقرر 
البنك زيادة �سجـــات الإقرا�س لفئات حمددة 
لتح�ســـن الهوام�س والربحية. كما يعمل البنك 
علـــى موا�سلـــة بنـــاء قاعـــدة رئي�ســـة للودائع 
منخف�سة التكلفـــة، اإ�سافة اإلى ال�سيطرة على 

حت�سيل املبالغ من العماء املتعرثين”. 
واأ�ســـاف عبدالرحيم “اإن البنك يعمل على 
بناء اإ�سرتاتيجية رقمية تقدم خدمات م�رشفية 
اآمنـــة ومبتكـــرة و�سهلـــة ال�ستخـــدام للعمـــاء 
بتكلفة اأقل. وي�سعـــى البنك اأي�سا اإلى تقدمي 
منتجـــات وخدمات جديـــدة تلبـــي الحتياجات 

املالية لعمائه”.
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املنامـــة - بور�ســـة البحريـــن: اأقفـــل  
موؤ�رش البحرين العام يوم اأم�س الإثنن عند 
م�ستـــوى 1،281.17 بارتفاع وقدره 6.69 
نقطة، مقارنـــة باإقفاله يوم الأحد، يف حن 
اأقفل موؤ�رش البحرين الإ�سامي عند م�ستوى 
نقطـــة   8.73 وقـــدره  بارتفـــاع   999.75

مقارنة باإقفاله ال�سابق.
“بور�ســـة  وتـــداول امل�ستثمـــرون يف 
البحريـــن” 3.55 مليـــون �سهـــم، بقيمـــة 
اإجماليـــة قدرهـــا 603.71 مليـــون دينار، 
مت تنفيذهـــا مـــن خـــال 70 �سفقة، حيث 
ركـــز امل�ستثمرون تعاماتهـــم على اأ�سهم 
قطاع ال�ستثمـــار التي بلغت قيمة اأ�سهمه 
املتداولة 353.04 األف دينار اأي ما ن�سبته 
58.48 % من القيمـــة الإجمالية للتداول 
وبكميـــة قدرهـــا 2.36 مليـــون �سهم، مت 

تنفيذها من خال 30 �سفقة.
وجاءت جمموعة جـــي اف ات�س املالية 
يف املركـــز الأول، اإذ بلغـــت قيمة اأ�سهمها 

املتداولة 348.49 األف دينار اأي ما ن�سبته 
57.72 % اإجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة 
وبكميـــة قدرهـــا 2.34 مليـــون �سهم، مت 

تنفيذها من خال 27 �سفقة.
اأمـــا املركـــز الثـــاين فـــكان لأملنيوم 
البحرين )األبا( بقيمـــة قدرها 84.79 األف 
دينـــار اأي ما ن�سبتـــه 14.04 % من اإجمايل 
قيمـــة الأ�سهـــم املتداولـــة وبكمية قدرها 
137.57 األف �سهم، مت تنفيذها من خال 
4 �سفقات.ثـــم جاء البنـــك الأهلي املتحد 
بقيمـــة قدرهـــا 75.05 األـــف دينـــار اأي ما 
ن�سبته 12.43 % من اإجمايل قيمة الأ�سهم 
املتداولـــة وبكميـــة قدرهـــا 337.43 األف 

�سهم، مت تنفيذها من خال 3 �سفقات.
 11 اأ�سهـــم  اأم�ـــس تـــداول  ومت يـــوم 
�رشكة، ارتفعـــت اأ�سعار اأ�سهـــم 5 �رشكات، 
يف حن انخف�ســـت اأ�سعار اأ�سهم �رشكتن، 
وحافظـــت بقيـــة ال�ـــرشكات علـــى اأ�سعـــار 

اأقفالتها ال�سابقة.

• اأحمد عبدالرحيم	

املنامـــة - بنـــا: اأعلنت جلنة مبـــادرة امتياز 
ال�رشف لرائدة الأعمال البحرينية ال�سابة برئا�سة 
ع�سو املجل�س الأعلى للمراأة، �سمو ال�سيخة ح�سة 
بنـــت خليفة اآل خليفـــة، عن تلقـــي املبادرة يف 
دورتها الثالثة هذا العام 47 م�ساركة حتى الآن 
من كفاءات بحرينية �سابة جتمع بن الريادة يف 
اإدارة اإحـــدى املوؤ�س�ســـات القت�سادية اخلا�سة 

والتميز يف النهو�س مب�سوؤوليتها الجتماعية.
واأو�سحـــت اللجنـــة خال اجتمـــاع عقدته يف 
مقـــر املجل�س الأعلى للمـــراأة بالرفاع اأن 31 من 
بن تلك امل�ساركات تنطبق عليها جميع معايري 
امل�ساركـــة يف امتياز ال�رشف، فيمـــا جرى حتويل 
�ســـت م�ساركات للدورة القادمة من المتياز مبا 
ي�سمن حتقيقهن �رشط ا�ستدامة امل�رشوع لثالث 
�سنـــوات، وجـــرى ا�ستبعاد امل�ســـاركات الباقية 

غري املحققة للمعايري.
ونوَّهـــت اللجنـــة بالتطور الكمـــي والنوعي 
للم�ســـاركات، والتي �سملـــت اأن�سطة اقت�سادية 

متنوعـــة برزت فيهـــا رائدة الأعمـــال البحرينية، 
ومـــن بينهـــا الهند�ســـة والديكـــور والعقارات، 
والطب والتجميل، واخلدمات املالية، واملطاعم 

واملقاهي.
وا�ستعر�س الجتماع جممل ما جرى تنفيذه 

من اأعمـــال يف جمال تطوير مبادرة امتياز ال�رشف 
لرائـــدة الأعمـــال البحرينية ال�سابـــة يف ن�سختها 
الثالثـــة، اإ�سافة اإلـــى ا�ستعرا�ـــس امل�ساركات 
امل�ستلمـــة، واعتماد اآليـــة الزيـــارات امليدانية 

للم�ساركات.

واأكـــد الجتمـــاع اأن مبـــادرة امتيـــاز ال�رشف 
لرائـــدة الأعمـــال البحرينيـــة ال�سابـــة عـــززت يف 
ن�سختهـــا الثالثـــة مـــن قدرتهـــا علـــى حتقيـــق 
اأهدافهـــا املتمثلة يف تكرمي ال�سابة املتميزة يف 
جمال ريادة الأعمال، وت�سجيـــع واإبراز الطاقات 

والكفـــاءات املتميـــزة يف جمال ريـــادة الأعمال، 
ون�ـــرش ثقافـــة الـــروح الرياديـــة بـــن ال�سابـــات 
وت�سجيعهـــن على املبـــادرة والإبـــداع، وتفعيل 
ال�رشاكة بـــن املجل�س الأعلى للمراأة وموؤ�س�سات 
املجتمع املدين، وتعزيز امل�ساركة القت�سادية 
للمـــراأة مبـــا يحقـــق اأهـــداف اخلطـــة الوطنيـــة 
للنهو�ـــس باملـــراأة البحرينية، واإبـــراز التجارب 
الناجحـــة لرائـــدات الأعمال ال�سابـــات، وت�سليط 
ال�سوء على القطاعات ال�ستثمارية القت�سادية 

اجلديدة باململكة.
لرائـــدات  ال�ـــرشف  امتيـــاز  مبـــادرة  وتعـــد 
الأعمال البحرينية ال�سابة اإحدى الآليات الداعمة 
واملحفـــزة لزيـــادة م�ساركـــة املـــراأة ال�سابة يف 
جمال ريـــادة الأعمال، اإلى جانـــب وجود العديد 
من اخلدمات والرامج التـــي ت�سهل اأمام املراأة 
دخولهـــا واإقبالهـــا على ريادة الأعمـــال، وتقدم 
بالتعاون مع �رشكاء املجل�س الأعلى للمراأة كبنك 

البحرين للتنمية ومتكن.

47 م�ساركة مببادرة “امتياز ال�رشف لرائدة الأعمال البحرينية”
كفاءات �سابة جتمع بن الريادة والتميز بامل�سوؤولية الجتماعية

• جانب من اجتماع جلنة املبادرة	

“الت�سهيالت” تطلق “�سفرتك من الو�سط وعيديتك عندنا”
عر بطاقة “امتياز” الئتمانية

توبلي - ت�سهيــــات البحرين: ا�ستعداًدا 
ملو�ســــم العطــــات وعيــــد الفطــــر املبــــارك، 
ا ا�ستثنائيًّا  اأطلقــــت ت�سهيات البحرين عر�سً
للمقبلن على ال�سفر خال الإجازة ال�سيفية 
حتت �سعار “�سفرتك مــــن الو�سط وعيديتك 

من عندنا” بال�رشاكة مع �سفريات “الو�سط”.
واأكد مديــــر بطاقــــات الئتمــــان، ر�سول 
العــــايل، اأن ال�رشكــــة �ستمنــــح عيديــــة ت�ســــل 
قدرها 100 دينار جلميع عماء بطاقة امتياز 
امل�ستفيديــــن مــــن اإحــــدى باقــــات �سفريات 

“الو�ســــط” بقيمــــة ل تقل عــــن 500 دينار، 
انطاًقا من �سهر يونيــــو لغاية نهاية العطلة 
ال�سيفيــــة، م�سيًفــــا اأن العر�ــــس ي�رشي على 
جميــــع فئــــات بطاقــــة “امتيــــاز” الئتمانية: 
.Worldو For Her ،تايتينيوم، باتينيوم
مــــن  احل�ــــرشي  العر�ــــس  هــــذا  وياأتــــي 
ت�سهيــــات البحريــــن تقديــــًرا لعمــــاء بطاقة 
“امتياز” الئتمانيــــة، اإذ حتر�س ال�رشكة على 
تقدمي مزايا وعرو�س مميزة طيلة العام، كما 
تتمتــــع ال�رشكــــة بخدمة زبائن �رشيعــــة ومي�رشة 

ا على راحتهم والرد على ا�ستف�ساراتهم  حر�سً
وذلــــك عــــر الت�ســــال علــــى الرقــــم املجاين 

.80008000

• ر�سول العايل	
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“طريان اخلليج” ب�صدد تعيني �رشكة لتوظيف “التنفيذيني”
طلبت من موردي اخلدمات تقدمي عرو�ضهم

طلب���ت �رشك���ة ط���ران اخللي���ج م���ن 
تق���دمي  اخلدم���ات  وم���وردي  ال����رشكات 
امل���دراء  تعي���ن  اأج���ل  م���ن  عرو�ضه���م 
التنفيذي���ن لل�رشك���ة، وذل���ك يف الوقت 
ا  ال���ذي عينت فيه ال�رشك���ة رئي�ًضا تنفيذيًّ
جدي���ًدا وب���داأت تنفي���ذ خط���ة تو�ض���ع يف 

الأ�ضطول والرحالت.
وطرح���ت ط���ران اخللي���ج مناق�ض���ة 
ل�ضتقط���اب وكالت توظي���ف م���ن اأج���ل 
تعين امل�ضئول���ن التنفيذي���ن، اإذ اإن 
املر�ضح���ن �ضيكونون من جمي���ع اأق�ضام 

طران اخلليج ومل���دة �ضنتن من تاريخ 
التعين.

وتاأتي خطوة ال�رشكة بعد اأن نفى نائب 
الرئي����س التنفيذي ل�رشكة طران اخلليج، 
ولي���د العل���وي، اأن يكون هن���اك اأي خطط 
لعمليات ا�ضتغناء اأو ت�رشيح ملوظفن واأن 
ال�رشكة ل متر بعملي���ة اإعادة هيكلة ولكن 
يف عملية تو�ضع، وفق ت�رشيحات �ضحافية، 
وذل���ك على الرغ���م من ت�رشيب���ات باأنه مت 
ال�ضتغن���اء ع���ن خدمات ع���دد حمدود من 
التنفيذي���ن وبع�ضهم تقاعد من اخلدمة 
وذل���ك بع���د اأ�ضهر م���ن ا�ضت���الم الرئي�س 
التنفي���ذي اجلدي���د لل�رشك���ة كري�ضيم���ر 

كوت�ضكو مهماته يف نوفمرب املا�ضي.
و�ضيت���اح لل�رشكات تق���دمي عطاءاتها 
امل���دراء  توظي���ف  كوكال���ة  للعم���ل 
التنفيذين لطران اخلليج حتى 4 يوليو 
2018 يف حن �ضيتم فتح العطاءات بعد 

غلق باب التقدمي بيوم واحد.
ويعمل يف ط���ران اخلليج نحو 3 اآلف 
موظ���ف يف ح���ن تخدم ال�رشك���ة 41 وجهة 
�ضياحي���ة قابلة للزيادة مع ا�ضتالم ال�رشكة 
7 طائ���رات جدي���دة من اأ�ض���ل 39 طائرة 
ت�ضتهدف العودة بال�رشكة اإلى م�ضار النمو 
بعد اأن �ضهدت اأداًء �ضلبيًّا طوال ال�ضنوات 

املا�ضية.

علي الفردان

املنام���ة - مبا�رش: اأيام قليلة تف�ضلنا 
عن اجتماع قد يكون الأ�ضواأ من نوعه منذ 
عام 2011، حيث اإن ترقب �ضيا�ضة اإنتاج 
النفط اجلديدة خ���الل الن�ضف الثاين من 
الع���ام احلايل ت�ض���درت الأح���داث داخل 
الأ�ضواق العاملية خالل الأ�ضبوع املا�ضي.
ومن املقرر اأن تعق���د منظمة الدول 
“اأوب���ك” اجتماعه���ا  امل�ض���درة للنف���ط 
املقبل يوم���ي 22 و23 يونيو اجلاري يف 
فيينا من اأج���ل مراجع���ة اتفاقية خف�س 

اإنتاج اخلام.
وينظ���ر امل�ضتثم���رون ح���ول الع���امل 

باهتم���ام اإلى قرار منظم���ة اأوبك املقبل 
ب�ض���اأن اتفاقية الإنت���اج، و�ضط توقعات 
ت�ض���ر اإل���ى تقلي����س حج���م اخلف�س مع 

مطالب بزيادة الإنتاج.
ويلتزم اأع�ضاء اأوب���ك ومنتجي اخلام 
م���ن غ���ر الأع�ضاء مب���ا يف ذل���ك رو�ضيا 
باتفاقية خف�س الإنتاج النفطي مبقدار 
���ا من���ذ بداية  1.8 ملي���ون برمي���ل يوميًّ
2017 الت���ي م���ن املق���رر اأن تنتهي يف 

نهاية هذا العام.
ويف بداي���ة الأ�ضبوع املا�ضي، اأفادت 
تقارير �ضحافية باأن احلكومة الأمركية 

طالبت ال�ضعودية وبع����س اأع�ضاء اأوبك 
الآخري���ن بزي���ادة اإنت���اج النف���ط مبقدار 

مليون برميل يوميًّا.
ومن املرج���ح اأن ي�ضهد اجتماع اأوبك 
اختالفات يف الآراء ب�ضاأن �ضيا�ضية الإنتاج 
النفطي، وهو الأم���ر الذي قد يت�ضبب يف 
اإث���ارة امل�ض���اكل ويجعل لق���اء املنظمة 
املقبل واحًدا من اأ�ض���واأ الجتماعات منذ 
ع���ام 2011، وفًقا ملحل���ل يف “كومرت�س 

بنك”.
ويف الوقت نف�ض���ه، فاإن �رشكة النفط 
الوطنية يف فنزوي���ال تفكر يف اإعالن حالة 

القوة القاهرة على العقود مع امل�ضرتين 
الرئي�ضين للخام، ح�ضبما اأفادت تقارير 
الأمر الذي اأثار املخاوف ب�ضاأن انخفا�س 

ال�ضادرات النفطية.
ح���ول  املث���ارة  الت�ض���اوؤلت  وم���ع 
ب�ض���اأن قرار  ال�ضيناريوه���ات املحتمل���ة 
اأوب���ك املرتقب، اأ�ض���ارت تقارير نقلتها 
وكال���ة “روي���رتز” اإلى اأن م�ض���وؤول كبر 
يف الإدارة الأمركية توا�ضل مع اململكة 
العربي���ة ال�ضعودية للتاأكد م���ن اإمكانية 
العتم���اد عل���ى الريا����س ح���ال نق����س 

املعرو�س. 

وخالل الأ�ضبوع املا�ضي، �ضعد اإنتاج 
الولي���ات املتح���دة النفط���ي مل�ضت���وى 
قيا�ضي عند 10.80 مليون برميل يوميًّا 
بزيادة قدرها 31 األف برميل يوميًّا، كما 
�ضهدت املخزونات الأمركية من النفط 

قفزة مفاجئة قدرها 2.1 مليون برميل.
املتعلق���ة  التط���ورات  ودفع���ت 
اإل���ى  اإ�ضاف���ة  الأمركي���ة  بالإم���دادات 
حم���ط  ي���زال  ل  ال���ذي  اأوب���ك  اجتم���اع 
اأنظ���ار امل�ضتثمري���ن، اخل���ام الأمرك���ي 
“ناميك�س” لت�ضجيل خ�ضائر بنحو 0.1 % 

خالل جل�ضات الأ�ضبوع املنق�ضي.

خطوة “اأوبك” املرتقبة تثري قلق الأ�صواق العاملية
اأيام قليلة تف�ضلنا عن اجتماع “املنظمة”
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RA  - 77,282 :المساحة �المتر: 375.9  - سعر القدم: 19.1 - السعر الكلي - L003451 :أرض في الهملة  - رقم التعر�ف

B4  - 227,324 :المساحة �المتر: 603.4  - سعر القدم: 35 - السعر الكلي - L003449 :أرض في سرا�ا2  - رقم التعر�ف

RB  - 317,538 :المساحة �المتر: 1,475  - سعر القدم: 20 - السعر الكلي - L003448 :أرض في مقا�ة  - رقم التعر�ف

BC  - 1,349,805 :المساحة �المتر: 4,180  - سعر القدم: 30 - السعر الكلي - L003459 :أرض في سرا�ا2  - رقم التعر�ف

RG  - 810,077 :المساحة �المتر: 4,181  - سعر القدم: 18 - السعر الكلي - L003454 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف

RA  - 44,000 :المساحة �المتر: 201.9  - سعر القدم: 20.250 - السعر الكلي - L003470 :أرض في الهملة  - رقم التعر�ف

RA  - 418,934 :المساحة �المتر: 1,946  - سعر القدم: 20 - السعر الكلي - L000823 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

RA  - 126,455 :المساحة �المتر: 534  - سعر القدم: 22 - السعر الكلي - L000847 :أرض في �ار�ار  - رقم التعر�ف

RB  - 90,675 :المساحة �المتر: 351  - سعر القدم: 24 - السعر الكلي - L000885 :أرض في البد�ع  - رقم التعر�ف

RA  - 115,282 :المساحة �المتر: 428.4  - سعر القدم: 25 - السعر الكلي - L000915 :أرض في السهلة  - رقم التعر�ف

RB  - 144,668 :المساحة �المتر: 603.4  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L000943 :أرض في جبلة ح�شي  - رقم التعر�ف

RA  - 179,220 :المساحة �المتر: 666  - سعر القدم: 25 - السعر الكلي - L000979 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

RA  - 145,572 :المساحة �المتر: 483  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L001059 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

RG  - 143,824 :المساحة �المتر: 477.2  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L001058 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

RA  - 104,057 :المساحة �المتر: 402.8  - سعر القدم: 24 - السعر الكلي - L001042 :أرض في القر�ة  - رقم التعر�ف

RA  - 121,482 :المساحة �المتر: 564.3  - سعر القدم: 20 - السعر الكلي - L001102 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

RB  - 202,546 :المساحة �المتر: 607  - سعر القدم: 31 - السعر الكلي - L001117 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

RA  - 287,140 :المساحة �المتر: 1,482  - سعر القدم: 18 - السعر الكلي - L000661 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

RB  - 290,628 :المساحة �المتر: 1,125  - سعر القدم: 24 - السعر الكلي - L000680 :أرض في الجنب�ة  - رقم التعر�ف

RB  - 144,668 :المساحة �المتر: 603.4  - سعر القدم: 28 - السعر الكلي - L000943 :أرض في جبلة ح�شي  - رقم التعر�ف

 L002405 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

 المساحة �المتر: 679.1  - سعر القدم: 18 

RA  - 131,576 :السعر الكلي 

 L003423 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

 المساحة �المتر: 407  - سعر القدم: 24 

RA  - 105,142 :السعر الكلي 

L000942 :أرض في الشاخورة - رقم التعر�ف

 المساحة �المتر: 651  - سعر القدم: 18 

RB  - 126,132 :السعر الكلي 

 L001014 :أرض في سار  - رقم التعر�ف

 المساحة �المتر: 520  - سعر القدم: 23 

RA  - 128,737 :السعر الكلي 

ً دوام شهر رمضان جملموعة غرناطة العقارية من الساعة 9 صباحاً إلى 3 ظهرا

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

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
محسن  منصور  محمد  حملمود  املالك  محمد  محسن  منصور  محمد  محمود  السيد 
املؤسسة  حتويل  يطلب   ،87238 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  محمد 
وذلك  بحريني  دينار   300 وقدره  برأسمال  تضامن  شركة  إلى  له  اململوكة  الفردية 

اسمائهم: لتالية  السادة  من  مملوكة  لتصبح 
محمد محسن  منصور  محمد  محمود   .1

الهاجري سعيد  مبارك  بن  2.ماجد 
الهاجري سمحي  بن  ماجد  بن  عبدالرحمن   .3

جنة  شركة  إلى  محمد  محسن  منصور  محمد  محمود  من  التجاري  االسم  وتغيير 
وشركاه الهاجري  ماجد  آلصحابها  بحرينية  تضامن  للخدامات  الهرم 

عشر  خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  كل  فعلى 
اإلعالن هذا  نشر  تاريخ  من  يوم 

القيد: 87238
التاريخ: 3-6-2018

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة _ ادارة التسجيل
اعالن رقم )000( لسنة 2018

بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة تضامن
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قمة مكة تقدم 2.5 مليار دوالر لدعم االأردن

دب���ي � وكاالت: قدمت ال�شعودي���ة واالإمارات والكويت فجر اأم�س االإثن���ن م�شاعدات بقيمة 
2.5 مليار دوالر اأمريكي للمملكة االأردنية، بهدف التخفيف من حدة اأزمتها االقت�شادية، عقب 
قم���ة رباعي���ة يف مكة جمعت قادة ال���دول الثالث ومل���ك االأردن. وح�رض القمة اإل���ى جانب العاهل 
ال�شعودي امللك �شلمان بن عبدالعزيز، كل من اأمري الكويت ال�شيخ �شباح اجلابر االأحمد ال�شباح، 
ونائ���ب رئي�س دولة االإمارات ال�شي���خ حممد بن را�شد اآل مكتوم، باالإ�شاف���ة اإلى العاهل االأردين 
امللك عبداهلل الثاين. وجاء يف البيان اخلتامي للقمة اأنه “انطالقا من الروابط االأخوية الوثيقة بن الدول 
االأربع. مت االتفاق على قيام الدول الثالث بتقدمي حزمة من امل�شاعدات االقت�شادية لالأردن ي�شل اإجمايل 
مبالغه����ا اإلى مليارين وخم�شمائة مليون دوالر اأمريكي”. واأو�شح البيان اأن هذا املبلغ �شيتمثل ب�”وديعة 
يف البن����ك املركزي االأردين، وب�شمان����ات للبنك الدويل مل�شلحة االأردن، وبدع����م �شنوي مليزانية احلكومة 

االأردنية ملدة 5 �شنوات، وبتمويل من �شناديق التنمية مل�شاريع اإمنائية”.

السنة العاشرة - العدد 3528 
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27 رمضان 1439
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الرباط ـ بنا: 

اسطنبول ـ رويترز:

أبوظبي - سكاي نيوز عربية:

كابول ـ رويترز: 

�شه���د العاه���ل املغرب���ي املل���ك 
حمم���د ال�شاد����س ورئي����س جمهورية 
نيجريي���ا حمم���دو بوه���اري، مرا�ش���م 
التوقيع عل���ى 3 اتفاقي���ات للتعاون 
الثنائي، واحدة منها مرتبطة بامل�رضوع 
اال�شرتاتيجي الأنبوب الغاز الرابط بن 
نيجريي���ا واملغرب، الذي �شيمتد على 
طول يناهز 5660 كلم، ومن املنتظر 
مراحل.واأك���د  ع���دة  عل���ى  ت�شيي���ده 
املدير الع���ام ل�رضكة الب���رتول الوطنية 
النيجريية فاروق غاربا �شعيد واملديرة 
املغرب���ي  الوطن���ي  للمكت���ب  العام���ة 
اأمين���ة  واملع���ادن  للهيدروكارب���ورات 
بنخ����رضة اأن “هذا امل����رضوع �شيمكن من 
منح اإفريقيا بعدا اقت�شاديا و�شيا�شيا 
وا�شرتاتيجيا جديدا، و�شيمكن املغرب 
كرائدي���ن  التموق���ع  م���ن  ونيجريي���ا 
للتع���اون جنوب -جن���وب على م�شتوى 

القارة االإفريقية”.

ق���ال الرئي����س الرتك���ي رج���ب طيب 
تركي���ا  اإن  االإثن���ن،  اأم����س  اأردوغ���ان، 
“�شتجف���ف م�شتنقع االإره���اب” يف منطقة 
قنديل �شمايل الع���راق، “متاما كما فعلت 
يف عفري���ن ب�شوريا، ومناط���ق اأخرى انت�رض 
فيها مقاتلون اأك���راد”. واأ�شاف اأن تركيا 
ت�شته���دف  عملي���ات  تنفي���ذ  �شتوا�ش���ل 
مع�شك���رات امل�شلح���ن االأك���راد يف جبال 
قندي���ل، وف���ق ما ذك���رت وكال���ة رويرتز.

واأكد اأردوغان قي���ام طائرات تركية ب�شن 
غ���ارات على معقل متم���ردي حزب العمال 
الكرد�شت���اين يف جب���ل قندي���ل بالع���راق.  
واأ�ش���اف اأن نحو 20 طائرة حربية ق�شفت 
جب���ل قنديل ما اأدى اإلى تدمري 14 “هدفا 

مهما” حلزب العمال.
ع���دة  �ش���ن  الرتك���ي  اجلي����س  وكان 
عمليات يف �شوريا كان الهدف منها اإبعاد 
وح���دات حماية ال�شعب الكردية من �شمال 
�شوري���ا ومنع االأك���راد م���ن تاأ�شي�س حكم 

ذاتي ممتد جنوبي اأرا�شيها.

اأعلن وزير اخلارجي���ة االأمريكي مايك 
بومبيو، اأم����س االإثن���ن يف �شنغافورة، اأن 
املحادث���ات ب���ن وا�شنطن وبيون���غ يانغ 
“تتق���دم ب�رضع���ة”، وذل���ك ع�شي���ة القم���ة 
التاريخي���ة ب���ن الرئي�س دونال���د ترامب 
والزعيم الك���وري ال�شمايل كيم جونغ اأون.
وقال بومبي���و، خالل موؤمتر �شح���ايف: “اأنا 
متفائ���ل ج���دا اإزاء فر����س جن���اح اأول لقاء 
ب���ن الرئي�س االأمريك���ي والزعيم الكوري 
ال�شمايل”. واأ�ش���اف اأن الواليات املتحدة، 
م�شتعدة لتق���دمي “�شمانات اأمنية فريدة 
وخمتلفة” ع���ن تلك الت���ي عر�شتها حتى 
االآن على بيونغ يانغ، مقابل نزع اأ�شلحتها 
النووية “ب�شكل كامل وميكن التحقق منه 

وال عودة عنه”.
ويرتق العامل نتائج القمة، التي جتمع 
الرئي�س االأمريك���ي دونالد ترامب بنظريه 
الزعيم الكوري ال�شمايل كيم جونغ اون يف 
�شنغافورة، حيث ت�شع���ى وا�شطن وبيونغ 
يانغ الو�شول من خاللها اإلى اتفاق ينهي 

حالة العداء بن البلدين.

قال متحدث حكومي اإن انتحاريا قتل 
13 �شخ�شا واأ�شاب اأكرث من 25 يف �شاعة 
ال���ذروة اأم�س االإثن���ن اأمام مدخ���ل وزارة 
التنمية الريفية واإع���ادة التاأهيل يف غرب 
العا�شم���ة االأفغانية كابول اأثن���اء مغادرة 
املوظف���ن للع���ودة ملنازله���م. وقال���ت 
وكالة اأعماق التابع���ة لداع�س اإن التنظيم 
اأعل���ن م�شوؤوليت���ه ع���ن الهج���وم دون اأن 
تق���دم اأي اأدلة. وياأت���ي الهجوم مع تدهور 
االأو�شاع يف املدينة خالل ال�شهور االأخرية 
اأكتوب���ر. يف  املق���ررة  االنتخاب���ات  قب���ل 
وق���ال جني���ب داني����س املتح���دث با�ش���م 
وزارة الداخلي���ة لروي���رتز ”ن�ش���اء واأطفال 

وموظفون بالوزارة من بن ال�شحايا“.
طالب���ان  حرك���ة  مت�ش���ددو  واأعل���ن 
االأفغانية يوم ال�شبت وقفا مفاجئا الإطالق 
النار خالل عطلة عي���د الفطر التي ت�شتمر 

3 اأيام.

العاهل املغربي ورئي�س نيجرييا 
ي�شهدان توقيع اتفاقيات ثنائية

اأردوغان يتوعد 
“قنديل” مب�شري عفرين

بومبيو: املحادثات مع 
بيونغ يانغ تتقدم ب�رضعة

ن�شاء واأطفال بن 13 قتيال 
بهجوم يف اأفغان�شتان

العبادي: اإعادة االنتخابات م�س�ؤولية املحكمة االحتادية فقط
بعد احلريق امل�شبوه... ال�شدر يحذر من حرب اأهلية يف العراق

واأقر الربملان اإجراء فرز يدوي لالأ�شوات 
بعدما قالت عدة اأحزاب اإن الت�شويت �شابه 
تزوير. واندلعت يوم االأحد النريان يف موقع 
لتخزي����ن �شنادي����ق االق����رتاع ي�ش����م ن�شف 

ال�شناديق من العا�شمة.
واأعلن����ت مفو�شية االنتخابات يف العراق 
بع����د اح����رتاق �شنادي����ق االق����رتاع يف جانب 
الر�شافة، اأن اأي اإجراء ب�شاأن اإلغاء االنتخابات 

من عدمه بات يف ملعب املحكمة االحتادية.
وق����ال ع�شو جمل�����س املفو�شن، �شعد 
كاكائ����ي، اإن م����ا حدث م����ن حرائق يف خمازن 
املفو�شي����ة يعد جرمية ب�شع����ة بحق الناخب 
العراق����ي، وعل����ى ال�شلطات املعني����ة اتخاذ 
كافة االإجراءات باأ�رضع وقت والتحقيق بهذه 
اجلرمي����ة، مبيناً اأن االأ�شب����اب ونتائج االأ�رضار 

من احلريق اإلى هذه اللحظة غري وا�شحة.
اإلغ����اء  ق����رار  اأن  كاكائ����ي،  واأ�ش����اف 
االنتخاب����ات بع����د ه����ذا احلري����ق لي�����س بيد 
جمل�����س املفو�ش����ن، واإمن����ا بي����د جمل�����س 
والق����رار  االحتادي����ة،  واملحكم����ة  الق�ش����اء 
يك����ون بع����د معرف����ة حج����م احلري����ق وكمية 

التهامه م����ن اأ�شوات الناخبن. وكان رئي�س 
جمل�����س الن����واب �شلي����م اجلبوري ق����د دعا، 
عقب احلرائق الت����ي ا�شتعلت بالع�رضات من 
�شناديق االقرتاع، بوجوب اإعادة االنتخابات 
النيابي����ة. م����ن جانب����ه، ح����ذر زعي����م التي����ار 
ال�شدري ال�شيد مقتدى ال�شدر، من خطورة 

الو�شع يف العراق ومن اإمكانية “بداية حرب 
اأهلية”.

ودع����ا ال�شدر يف ر�شال����ة، اأم�س االثنن، 
اإل����ى الك����ف ع����ن التناحر م����ن اأج����ل املقاعد 
واملنا�شب واملكا�شب والنفوذ. كما اأو�شح 
اأن����ه اآن االأوان للوقوف �شف����ا واحدا بدالً من 

حرق �شناديق االقرتاع اأو اإعادة االنتخابات، 
منوه����ا م����رة اأخ����رى ب�����رضورة ن����زع ال�ش����الح 

وت�شليمه للدولة. 
ووجه ال�شدر ر�شالت����ه للعراقين حتت 
عنوان “العراق يف خطر”، وذلك بعد احلريق 
ال����ذي ن�ش����ب يف خمازن �شنادي����ق االقرتاع ، 

مبنطقة الر�شافة يف العا�شمة بغداد.
وقال اإن “العراق االآن، بال ماء وال كهرباء 
وال زراع����ة وال �شناعة وال مال وال بنى حتتية 
ح����دود  وال  بيئ����ة �شاحل����ة  وال  وال خدم����ات 
اأمين����ة، واإن االأع����داء تتكال����ب علي����ه من كل 
حدب و�شوب”، مطالًب����ا “القوى ال�شيا�شية 
والكتل بالكف عن ال�����رضاع من اأجل املقاعد 
واملنا�ش����ب واملكا�شب والنف����وذ وال�شلطة 
واحلك����م، مت�شائ����ال اأمل يح����ن الوق����ت بع����د 
لالنتقال اإلى عراق جديد ما بعد عهد النظام 

البعثي”.
وكان رئي�����س ال����وزراء العراق����ي، حيدر 
العب����ادي ح����ذر ب����دوره م����ن خمط����ط ل�رضب 
الع����راق، بعيد احلريق الذي ط����ال �شناديق 

اقرتاع يف بغداد.

• حرق �شناديق االقرتاع يف اأكرب خمازن املفو�شية العليا لالنتخابات يف بغداد	

بغداد ـ وكاالت: 
قال املتحدث با�سم رئي�س الوزراء العراقي، حيدر العبادي، لرويرتز اأم�س االثنني اإن املحكمة 

االحتادية العليا يف العراق هي الكيان الوحيد الذي له احلق يف اتخاذ قرار ب�ساأن احلاجة الإعادة 

رئي�س  تعليق  عن  �سوؤاله  ل��دى  احلديثي  �سعد  وق��ال  مايو.  يف  ج��رت  التي  الربملانية،  االنتخابات 

اأمر تخت�س به  “هذا  اأخ��رى  ال��وزراء على دعوة رئي�س الربملان املنتهية واليته الإج��راء انتخابات 

املحكمة االحتادية ولي�س ال�سلطة التنفيذية اأو اأي جهة اأخرى”.

م�سري 2.5 ملي�ن مدين يف اإدلب يقلق االأمم املتحدة
جنيف ـ وكاالت: 

اأعلنت االأم���م املتحدة، اأم����س االإثنن، اأن 
اأك���رث من 920 األ���ف �شخ�س نزح���وا يف �شوريا 
يف االأ�شه���ر االأربعة االأولى من العام 2018، يف 
م���ا ي�شكل رقما قيا�شي���ا منذ بدء النزاع قبل 7 

�شنوات.
وع���ربت االأمم املتحدة، اأم����س، عن قلقها 
ب�ش���اأن ت�شاعد القت���ال وال�رضب���ات اجلوية يف 
حمافظ���ة اإدل���ب يف �شوريا، الت���ي ال يجد فيها 
2.5 مليون مدين “مكانا اآخر يذهبون اإليه” يف 

بالدهم.
ودع���ا من�ش���ق االأم���م املتح���دة االإقليم���ي 
لل�شوؤون االإن�شانية يف �شوريا بانو�س مومتزي�س 
الق���وى الكربى للتو�شط من اأجل التو�شل اإلى 
ت�شوية ع���رب التفاو�س الإنه���اء احلرب وجتنب 

اإراقة الدماء يف اإدلب.
وقال يف اإف���ادة �شحافية يف جنيف: “نحن 
قلق���ون من ن���زوح 2.5 ملي���ون �شخ�س �شوب 
تركيا... لي�س هن���اك مكان اآخر ينتقلون اإليه” 

يف �شوريا.

وق���ال مومتزي����س: “ن�شهد نزوح���ا داخليا 
كثيف���ا يف �شوري���ا )...( م���ن يناير اإل���ى اأبريل 
هن���اك 920 األف نازح جدي���د”. واأ�شاف: “هذا 
اأكرب عدد من النازحن خالل فرتة ق�شرية منذ 

بدء النزاع”.

ويرف���ع الن���زوح االأخ���ري ع���دد االأ�شخا�س، 
الذين نزح���وا يف داخل �شوريا اإلى 6.2 مليون، 
يف حن يعي�س حوايل 5.6 مليون الجئ �شوري 
االأم���م  اأرق���ام  ال���دول املج���اورة، بح�ش���ب  يف 

املتحدة.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية: 

ح���ذر مرك���ز “اآي اإت����س اإ����س” الربيطاين من 
خطورة ت�شدير االإرهاب اإلى الدول االأوروبية عرب 
املقاتلن االأجانب العائدين اإلى هذه الدول، بعد 
اأن قاتل���وا يف �شف���وف تنظيم داع����س يف العراق 

و�شوريا.
وذكر املركز يف حتليل مف�شل اأن املقاتلن 
االأجان���ب العائدي���ن يرفعون خطر وق���وع هجمات 
اإرهابية معقدة ووا�شعة النطاق يف اأوروبا، بح�شب 
تقري���ر جديد �ش���در عن مركز “ج���ن” لدرا�شات 

االإرهاب والتطرف.
وق���ال اأوت�شو اإيه���و، اأحد كب���ار املحللن يف 
مرك���ز “ج���ن”: “ردا على انهياره���ا االإقليمي يف 
العراق و�شوري���ا، من املرجح اأن تق���وم “داع�س” 
وا�شتخ���دام  التكتيكي���ة،  تر�شانته���ا  بتو�شي���ع 
تكنولوجيات جديدة وتعزيز جذورها يف ال�شبكات 

املحلية”.
عملي���ات  اإل���ى  “باالإ�شاف���ة  قائ���ال:  واأردف 
التخطي���ط والتنفي���ذ املركزي���ة، ال ي���زال هن���اك 

تهدي���د كبري م���ن اجله���ات الفاعلة، الت���ي ت�شن 
هجمات با�شم داع����س، والتي عادة ما يطالب بها 
التنظي���م املت�ش���دد”. ويف دول اأوروب���ا الغربية، 
�شجل املركز يف العام 2018 حتى االآن 44 هجوما 
�شنه اأف���راد موؤيدون لداع�س، مم���ا ت�شبب مبقتل 
334 �شخ�شا وجرح 1200 على االأقل. وقال اإيهو 

اإن “املقاتل���ن االأجان���ب العائدي���ن اإل���ى اأوروبا 
�شيوفرون امله���ارات االأ�شا�شية الت���ي �شت�شاعد 
عددا متزايدا من ال�شب���كات املحلية العاملة على 

تنفيذ هجمات اأكرث تعقيدا”.
واأ�ش���اف: “ت�شم���ل ه���ذه امله���ارات ت�شنيع 
عب���وات نا�شفة والتعامل م���ع االأ�شلحة الهجومية، 

والتدريب على كيفي���ة الت�رضف يف حاالت القتال 
املكث���ف، وا�شتخ���دام اأن���واع اأو تقني���ات اأ�شلح���ة 

جديدة، مثل الطائرات بدون طيار”.
وم�ش���ى يق���ول: “هن���اك اأي�ش���ا احتم���ال اأن 
ت�شمل الهجمات تل���ك امل�شتخدمة ب�شكل روتيني 
يف الع���راق و�شوري���ا، مث���ل االأجه���زة املتفج���رة 
اأن  واأك���د  االنتحاري���ة”.  املفخخ���ة  وال�شي���ارات 
“ا�شتخ���دام ال�شيارات املفخخة يف اأوروبا من قبل 
املت�شددي���ن �شيزيد ب�ش���كل كبري م���ن الوفيات 
املحتملة للهجمات، ويعطي امل�شلحن املزيد من 
القدرة عل���ى التدمري من خالل ا�شتهداف االأماكن 
احليوية”.  وذكر التحلي���ل اأن هناك موؤ�رضات على 
اأن بع����س اخلاليا قد حاول���ت بالفعل اعتماد هذه 
الطريقة، فعلى �شبيل املثال، كانت اخللية، التي 
نف���ذت هجم���ات 17 �شبتم���رب 2017 يف بر�شلونة 

تعكف على اإعداد كمية كبرية من املتفجرات.
ووفق���ا لل�رضطة الكتالونية، فاإن املواد، التي 
مت اكت�شافه���ا ت�ش���م مواد كيماوي���ة ت�شتخدم يف 
�شناع���ة املتفجرات، وت�شبه تل���ك امل�شتخدمة يف 

هجمات باري�س وبروك�شل.

تقرير يدق ناقوس الخطر...  موجات رعب تهدد أوروبا

قرقا�س عن قطر: من يكذب 
حول احلج ال ت�شتغرب منه 

هذا ال�سقوط
دبي ـ العربية نت:

 اأو�ش���ح وزير الدول���ة االإماراتي 
اأن���ور قرقا�س،  لل�ش���وؤون اخلارجية، 
جت���راأت  قط���ر  اأن  االإثن���ن،  اأم����س 
وكذب���ت يف ادعاءاته���ا ح���ول احلج، 
واأ�سبح من غري امل�ستغرب ال�سقوط 

املتوا�شل للدوحة.
وق���ال قرقا����س يف تغريدة على 
ح�شابه يف توي���رت “اإن وكالة رويرتز 
اأ�ش���ارت اإل���ى اأن قط���ر قال���ت اإنها 
�شرتفع دع���وى �شد االإم���ارات اأمام 
حمكم���ة الع���دل الدولي���ة ب�شبب ما 
و�شفت���ه باأن���ه انته���اكات حلق���وق 

االإن�شان”.
واأ�شاف “اإننا نقول اإن من جتراأ 
وك���ذب يف ادعاءات���ه ح���ول احلج، ال 

ت�ستغرب منه هذا ال�سقوط”.

• عودة املقاتلن االأجانب يف �شفوف داع�س ي�شكل هاج�شا الأوروبا.	

• عائالت �شورية نازحة	
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الإي������راين  ال���ن���ظ���ام  ي�����زال  ل 
ب���اإط���اق  ي���ت���م���ادى يف ع����دوان����ه 
ال�������س���واري���خ ال��ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة من 
الإي��ران��ي��ة  قبل احل��رك��ة احل��وث��ي��ة 
ال�سعودية،  الأرا����س���ي  اجت���اه  يف 
حتقيق  يف  احلوثيون  ف�سل  ولكن 
اأر���ض  �سد  العدوانية  اأهدافهم 
العربية  اململكة  و�سعب  وقيادة 

ال�سعودية.
اإن هذا العدوان امل�ستمر على 
الأرا�س���ي ال�سعودية لي�ض الهدف 
من���ه فق���ط ال�سعودي���ة وقيادتها 
و�سعبها، بل ميثل امتدادا مل�رشوع 
النظ���ام الإي���راين التو�سعي الذي 
بداأ ع���ام 1979م، وه���ذا العدوان 
امُل�ستمر يحتاج م���ن الأمة العربية 
كب���ح اخلط���ر الإي���راين، لأن ه���ذا 
اخلطر ُي�س���كل تهديًدا لكل اأقطار 
اخللي���ج العرب���ي والأم���ة العربية، 
وم���ا ُيغي����ض النظام الإي���راين هو 
جناح القيادة ال�سعودية يف نهجها 
ال�سع���ودي  والقوم���ي  الوطن���ي 
واخلليج���ي والعرب���ي وال���دويل يف 
�س���د امل�رشوع الإي���راين ومنعه من 
التو�سع، ويعتق���د النظام الإيراين 
اأن م���ا يفعله �س���د ال�سعودية رد 
عل���ى هذا التوجه ال�سعودي، اإل اأن 
ال�سعودي���ة وهي احل�س���ن املنيع 
ل���ن توق���ف ال�سواري���خ الإيرانية 
الت���ي يت���م اإنتاجه���ا باإمكاني���ات 
غربية و�سهيونية نهجها الوطني 

القومي.
ال�سعودية  القيادة  اإن ت�سدي 
والتحالف العربي للم�رشوع الإيراين 
����رشورة  ي���زال  ول  كان  احلوث���ي 
وطنية وقومية عربية حفاًظا على 
اأم���ن املنطقة اخلليجي���ة والعربية 
من هذا امل�رشوع امُلدمر، وما يوؤكد 
هذه ال�رشورة ما خلفه هذا امل�رشوع 
م���ن جحي���م يف العا�سم���ة اليمنية 
وم���ا جاورها من امُل���دن، فقد ن�رش 
البوؤ�ض والفق���ر واملر�ض واملوت 
والدم���ار، واأج���ر الأطف���ال وطلبة 
الِعل���م على حمل ال�س���اح ليكونوا 
وق���وًدا لأه���داف النظ���ام الإيراين 
يف اليم���ن، فالنظام الإيراين يعمل 
عل���ى حتوي���ل اليمن العرب���ي اإلى 
�سوك���ة يف خا�رشة اخلليج من خال 
احتاله و�سوًل اإلى حماولة احتال 

الأماكن املقد�سة الدينية.
عا�سف���ة  ا�ستطاع���ت  لق���د 
احلزم واإع���ادة الأمل بقيادة خادم 
ال�رشيف���ن حفظ���ه اهلل  احلرم���ن 
امل����رشوع  �س���د  الوق���وف  ورع���اه 
الق���وات  وا�ستطاع���ت  الإي���راين، 
ال�رشعي���ة اليمني���ة مبعي���ة ق���وات 
التحالف العربي اأن ت�سرتد الكثري 
م���ن املناط���ق التي كان���ت حتت 
�سيطرة احلركة احلوثية الإيرانية.

صواريخ إيران 
الباليستية

تبن���ى العاق���ات الت���ي تو�سف علمي���اً وبحثياً 
بال�سرتاتيجي���ة عل���ى �سبك���ة متينة م���ن امل�سالح 
امل�سرتك���ة لطريف العاقة، وكانت اإحدى اإ�سكاليات 
العم���ل العربي امل�س���رتك ل�سنوات وعق���ود طويلة 
م�س���ت اأن���ه ينطل���ق م���ن دون اأ�سا����ض م�ساحل���ي 
ويكتف���ي ب�سع���ارات وعب���ارات تدغ���دغ القل���وب، 
وتع���ر عن م�ساعر واقعية جتم���ع ال�سعوب العربية، 
ولكن لغ���ة ال�سيا�سة ومتطلباتها وحتدياتها حتتاج 
اإلى م�س���رتكات تغذي �رشاين العاق���ات وترفدها 
بعوامل القوة والتما�س���ك وال�ستمرارية يف مواجهة 

التحديات.
املوؤك���د اأن بناء امل�سال���ح وتطويرها و�سمان 
ا�ستدامتها ل يتعار�ض مع م�ساعر الأخوة وال�سداقة، 
بل يقويه���ا ويدعمها ويعززها، وعل���ى خاف ذلك، 
ف���اإن الكتف���اء بامل�ساع���ر واعتبارها ركي���زة كافية 
ل�ستدام���ة العاق���ات وبن���اء التحالف���ات وعاقات 

ال�سداقة ميثل جمازفة ل ميكن �سمان عواقبها.
م���ن هنا ميكن فهم الأهمي���ة الق�سوى للتطور 

الأه���م يف منطقتنا خال الآونة الأخ���رية، وهو اإعان 
دولة الإم���ارات العربية املتح���دة واململكة العربية 
ال�سعودي���ة، روؤي���ة م�سرتكة للتكامل ب���ن البلدين 
اقت�سادي���اً وتنموي���اً وع�سكري���اً ع���ر 44 م�رشوع���اً 
ا�سرتاتيجي���اً م�سرتكاً، وذلك من خال “ا�سرتاتيجية 
الع���زم”، التي عمل عليها 350 م�سوؤولً من البلدين 
من 139 جهة حكومي���ة و�سيادية وع�سكرية، وخال 
12 �سه���راً، ومن خال 3 حم���اور رئي�سة هي املحور 
القت�س���ادي واملح���ور الب����رشي واملع���ريف واملحور 

ال�سيا�سي والأمني والع�سكري.
وج���اء الإع���ان ع���ن ه���ذه ال�سرتاتيجي���ة م���ع 
انعقاد الجتماع الأول ملجل����ض التن�سيق ال�سعودي 
الإمارات���ي برئا�س���ة �ساح���ب ال�سم���و ال�سيخ حممد 
بن زاي���د اآل نهيان ويل عهد اأبوظب���ي نائب القائد 
الأعل���ى للقوات امل�سلحة، و�ساح���ب ال�سمو امللكي 
الأم���ري حممد بن �سلمان اآل �سعود، ويل العهد نائب 
رئي����ض جمل�ض ال���وزراء وزير الدف���اع رئي�ض جمل�ض 
ال�سوؤون القت�سادية والتنمي���ة يف اململكة العربية 

ال�سعودية.
اأكرث ما يلفت انتباه���ي يف هذه ال�سرتاتيجية، 
اأنه���ا تتحدث لغة الع�رش وتع���رتف بقيمة الوقت يف 
�سباق التناف�سية العاملية، حيث حدد اجلانبان مدة 
60 �سهراً لتنفيذ م�ساريع ال�سرتاتيجية التي تهدف 
اإل���ى بناء من���وذج تكاملي ا�ستثنائي ب���ن البلدين، 
يدعم م�سرية التع���اون اخلليجي امل�سرتك، وي�سهم 
يف الوقت نف�سه يف حماي���ة املكت�سبات وامل�سالح، 

وخلق فر�ض جديدة اأمام ال�سعبن ال�سقيقن.
ع���ن  الإع���ان  اأن  اإل���ى  ت�س���ري  التفا�سي���ل 
ال�سرتاتيجي���ة يت���وج جمه���وداً م�سني���اً م���ن خراء 
البلدي���ن لدرا�س���ة الواقع بكل ما ينط���وي عليه من 
فر�ض واع���دة تكت�سب اأهميتها من قيمة ال�رشيكن 
والعامل���ي،  العرب���ي  القت�س���اد  يف  املتكامل���ن 
فالإم���ارات وال�سعودية ت�ستح���وذان على 45.5 % 
م���ن اإجمايل الن���اجت العرب���ي املحلي لع���ام 2017، 
بقيمة 1.070 تريلي���ون دولر من 2.347 تريليون 
دولر اإجم���ايل الناجت العرب���ي املحلي املقدر للعام 

املا�سي، كما تت�سدر الدولتان ال�سقيقتان املرتبة 
ال���� 14 عاملياً من حيث الن���اجت املحلي، حيث تاأتي 
ال�سعودية يف املرتبة ال� 17 عاملياً يف قائمة ترتيب 
الدول اقت�سادياً خال 2017، فيما جاءت الإمارات 
يف املرتبة ال� 24، كما تت�سدر الإمارات قائمة الدول 
اخلليجي���ة امل�سدرة اإلى ال�سعودية، وتاأتي اأي�ساً يف 
�سدارة ال���دول اخلليجية، التي ت�ستقبل ال�سادرات 
ال�سعودية، وتاأتي يف مرتبة متقدمة يف قائمة الدول 

الع�رش الأولى التي ت�ستورد منها اململكة.
ه���ي مقوم���ات وركائ���ز ق���ادرة عل���ى تر�سيخ 
عاق���ات البلدي���ن ال�سقيق���ن، ودف���ع العاق���ات 
اإل���ى اآفاق اأك���رث تطوراً ورحاب���ة، فال�رشاك���ة الأمنية 
ال�سرتاتيجي���ة الت���ي اأثبت���ت قوته���ا ور�سوخها يف 
“عا�سف���ة احل���زم” و”اإعادة الأم���ل” تنتقل لت�سمل 
جمم���ل عاق���ات البلدين بع���د اأن ثب���ت للجميع اأن 
مواجهة التحديات القائمة وامل�ستقبلية لن تتحقق 
�س���وى بتكات���ف الأي���دي والتع���اون والتن�سيق بن 

الأ�سقاء. “اإياف”.

أسامة الماجد
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سوالف

اإن اللون يظل قيمة اأ�سا�سية من قيم فن 
الر�سم، وفق���دان تلك القيمة اأو التقليل من 
اأهميتها ودورها وفاعليتها يبعد فن الر�سم 
ع���ن اإحدى �سفات���ه النوعي���ة، والأمر ينطبق 
عل���ى “ال�سورى” الذي تعامل مع املواطن يف 
ق�سي���ة تعديات التقاعد مث���ل اللون متاما 
حيث رف�سه اأو جتاهله – اأي جتاهل املواطن 
- ووق���ف �س���د الإرادة ال�سعبي���ة وم�سلح���ة 
املواطن���ن بالرغم من رف�ض جمل�ض النواب 
التعدي���ات، واملجل����ض هو �س���وت ال�سعب 
وحنجرت���ه وميثل م�ساحله الت���ي ل ميكن اأن 
تنتزع حتت اأي ظرف كان، وللمواطن يف هذا 
البل���د العزيز �رشاكة حقيقي���ة يف �سنع القرار 

كما كفلها الد�ستور ولكن يبدو اأن الأكرثية 
ال�ساحقة يف جمل����ض ال�سورى ل يوؤمنون بحق 
املواطن والإ�رشاف على اأموره ومراقبة اأجهزة 

دولته. 
نائ���ب رئي����ض جلن���ة اخلدم���ات مبجل�ض 
ال�سورى قال للزميلة “اأخبار اخلليج” )... كان 
ينبغي اإتاحة مزيد م���ن الوقت ملناق�سة هذا 
امل�رشوع بال�سورة املنا�سبة و�رشحه للمواطن 
وا�ستطاع راأيه ب�ساأن���ه(، امل�سكلة اأن كثافة 
الأخطار التي حتي���ق باملواطن وتهدد لقمة 
عي�سه مت���ر مرور الك���رام بال�س���ورى ول اأحد 
يق���رتب م���ن املواط���ن ومل ن�سم���ع ق���ط عن 
ا�ستط���اع راأي، ثم منذ متى واملواطن يوؤخذ 

راأيه يف ا�ستط���اع اأو ا�ستبيان، كل القرارات 
املحيطة ب���ه والتي غطته كال�سباب فر�ست 
علي���ه وهو يف موقع املتف���رج “دعم اللحوم، 
رف���ع �سعر البرتول، ال�رشيب���ة وغريها”، ينام 
اليوم وي�سح���و اليوم التايل على قرار جديد 
ولي����ض يف و�سعه �سوى �رشبات متتابعة فوق 
املن�سدة بطرف الأ�سب���ع وا�ستن�ساق الهواء 
ب�س���كل بطيئ ثم يزف���ره من خ���ال �سفتيه 
املفتوحتن مع اهتزازة خفيفة للرجل، “اإنه 

نوع من التوتر املزمن”!
الدميقراطي���ة احلقيقي���ة ه���ي م�ساركة 
املواطن���ن يف �سن���ع القرار، واأخط���اء هيئة 
التاأم���ن الجتماع���ي الت���ي خرج���ت اإلى كل 

املواطن���ن  مب�ستقب���ل  بتاعبه���ا  الأنح���اء 
واملتقاعدي���ن وف�سله���ا يف اإدارة الأموال، ل 
يتحمله���ا املواط���ن الذي تقو����ض ظهره من 
القرارات الع�سوائية والتخبطات وربطه على 
اأعمدة احل���ظ وامل�سادفات، اإن ما يح�سل يف 
ال�س���ورى وهيئ���ة التاأم���ن الجتماعي ميثل 
منته���ى التج���اوز عل���ى املواط���ن ومعا�س���ه 
التقاع���دي، و�سوؤال اأخري اأوجه���ه اإلى اأع�ساء 
ال�س���ورى، هل م���ن العدل اأنك���م جتل�سون يف 
مقاعدكم الوثرية وت�ستلمون رواتب “اللهم 
ل ح�سد” و”ق���رارات وقوانن طالعة نازلة”، 
بينم���ا املواط���ن امل�سكن يق���ف يف اخلارج 

يرجتف وي�سغط على اأ�سنانه من اخلوف؟!.

المواطن تقوس ظهره

عبدعلي 
الغسرة

سالم الكتبياستراتيجية العزم... رهان للمستقبل

د. طارق آل 
شيخان
tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

الع���دوان  يتذك���ر  ال���كل 
الإ�رشائيلي عام 2006 �سد ال�سعب 
اللبن���اين والبن���ى التحتي���ة، والأهم 
من ذلك الوح�سية التي تعر�ض لها 
اللبنانية، خ�سو�سا  والأ�رش  الأطفال 
اجلنوبي���ة  وال�ساحي���ة  باجلن���وب 
يف ب���ريوت، ب�سب���ب معق���ل ومركز 
اخليان���ة والعمالة التي تنطلق منها 
كل املوؤامرات الإيرانية �سد العامل 
العرب���ي، طبعا بوا�سط���ة حزب اهلل 
وزعيمه رم���ز العمالة لإي���ران ح�سن 
ن�رش اهلل، وخال �س���ري تلك احلرب، 
وبع���د اأن دم���رت اإ�رشائي���ل اجلنوب 
وال�ساحي���ة اجلنوبي���ة، كان هن���اك 
ت�رشيح للعميل ن����رش اهلل قال فيه: 
لو كن���ا نعلم اأن ذلك م���ا �سيحدث، 
اأي تدم���ري ال�ساحي���ة واجلنوب، ملا 
فعلن���ا ذل���ك، اأي ملا قمن���ا بعملية 

خطف اجلنود الإ�رشائيلين.
هذا الت�رشي���ح يدل دللة كبرية 
عل���ى اأن ه���ذا العميل ق���ام بغبائه 
بتنفي���ذ املخط���ط الإي���راين القذر، 
وه���و تدم���ري لبن���ان كبني���ة حتتية 
و�سعب، حتى ي�سبح الطريق �سالكا 
لإيران لك���ي حتتل لبن���ان بالكامل 
حت���ت م�سم���ى املقاوم���ة اللبنانية، 
الت���ي ميثلها طبعا ح�س���ن ن�رش اهلل 
زعيم ح���زب اهلل، فقد كان املخطط 
الإي���راين كالت���ايل: اأول يقوم حزب 
اهلل مب�رشحي���ة اأ�رش اجلندي���ن، ثانيا 
تق���وم اإ�رشائي���ل بال���رد وتدمري كل 
�سيء لبناين، حت���ى ل تبقى حكومة 
وتع���م  البل���د  اإدارة  عل���ى  ق���ادرة 
الفو�سى لبنان كل���ه، ثالثا تتدخل 
بلبن���ان،  وجوده���ا  وتع���زز  اإي���ران 
ع���ر حتري����ض املوال���ن واأذن���اب 
الث���ورة اخلميني���ة بالب���اد العربية 
والإ�سامية، ومن ث���م ي�سبح لبنان 
بواب���ة مفتوحة لهم واأي�سا للقاعدة 
واأي تنظي���م �سن���ي اإرهاب���ي لك���ي 
ال�رشق  اأفغان�ست���ان  لبن���ان  ي�سب���ح 

الأو�سط.
لك���ن اإ�رشائيل كان���ت اأذكى من 
املخطط الإيراين الغبي ومن اأداره، 
فبدل من ا�ستهداف لبنان وتدمريه 
بالكام���ل، كم���ا كان تخطيط اإيران، 
ا�ستهدفت اإ�رشائيل كل تواجد موال 
لإي���ران ون����رش اهلل، ومت ا�ستهداف 
اجلنوبي���ة،  وال�ساحي���ة  اجلن���وب 
كارتب���اط مع ح���زب اهلل، وكان هذا 
ال�سته���داف موجعا لإي���ران وحزب 
اهلل، لهذا قال العميل الغبي: لو كنا 

نعلم اأن ذلك �سيحدث ما فعلناه.

الحقيقة الغائبة... 
حرب 2006

�سه���دت بع�ض ال���دول حالت انتح���ار ل�سباب 
متعلم���ن ويف مقتبل العمر ومل يواجهوا بعد احلياة 
بتحدياتها و�سعوباتها كي نقول اإنها كانت ال�سبب 
يف دفعهم لاإقدام على هذه الفعلة ال�سنيعة، وكان 
الغريب ان�سياق بع�ض املراهقن لأوامر وتعليمات 
م���ن م�س���در غري معل���وم له���م، في���وؤذون اأنف�سهم 
ويعي�سون يف عزلة ع���ن اأ�رشتهم وجمتمعهم لي�سل 
بهم احل���ال اإلى التخل�ض من حياته���م كلها اإر�ساء 
لهذا الكائن املجهول عنهم، يف الوقت الذي يواجه 
في���ه الآباء يف زمانن���ا هذا معاناة حقيقي���ة يف اإقناع 
اأولده���م ب�سلوكيات اأو اتخاذ ق���رارات معينة، فما 
ال���ذي اأعطى ه���ذا املجهول ه���ذه ال�سلطة الكبرية، 

وما الذي انتزعها نزعا من اأ�سحابها الأ�سلين.

ت�س���ري الإح�سائيات اإل���ى اأن النتح���ار ظاهرة 
موج���ودة يف الكث���ري م���ن ال���دول املتقدم���ة منه���ا 
والنامي���ة، فها ه���ي اليابان ب���كل ما و�سل���ت اإليه 
م���ن علم وتكنولوجيا وم���ا يت�سم به �سعبها من حب 
للحياة والعمل تعرف يوم���ا وهو الأول من �سبتمر 
باأن���ه “ي���وم انتح���ار املراه���ق يف الياب���ان”، وتاأتي 
نيوزيلن���دا كاأعل���ى دولة يف مع���دلت النتحار بن 
الفئ���ة العمرية 15 اإلى 19 عام���ا، بن�سبة 15.6 %، 
بينم���ا تق���رتب ه���ذه الن�سبة م���ن 8 % يف الوليات 
ال�سح���ة  ملنظم���ة  ووفق���ا  الأمريكي���ة،  املتح���دة 
العاملي���ة، فاإن اأكرث من 800 األف �سخ�ض ينتحرون 
�سنوي���ا، واأكرث من 78 % من حالت النتحار حتدث 

يف دول منخف�سة الدخل ومتو�سطة الدخل.

الظاه���رة  به���ذه  الهتم���ام  املعني���ن  عل���ى 
املقلق���ة اجتماعي���ا، وحتديد الأ�سب���اب التي تدفع 
املراهق���ن وال�سب���اب الذين ل تقع عل���ى عاتقهم 
�ضغوط مالية كبرية اأو حتى مل يتورطوا يف عالقات 
عاطفي���ة �سادم���ة ومل يتعر�س���وا ملواقف خطرية، 

لهذا امل�سري املوؤمل.
البع����ض يرك���ن للتف�سري البيولوج���ي ال�سهل 
ملث���ل ه���ذه الظواه���ر، وحت���ى لتري���ر كث���ري من 
ال�سلوكي���ات اخلط���رية وال�ساذة الت���ي ل يقبل بها 
عقل ول يقرها دين، ومثل هذا التف�سري �رشره اأكر 
من نفع���ه وخ�سو�سا اأن���ه قد ي���وؤدي للقبول بهذه 
الأمرا����ض يف جمتمعاتن���ا وعدم الجته���اد جديا يف 

معاجلتها ومكافحتها والتخل�ض منها.

Ata2928عطا الشعراويمكافحة االنتحار
@gmail.com
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أشاد رئيس اللجنة املنظمة العليا لبطولة “نارص 11” توفيق الصالحي، بجهود الحسابات الرياضية املحلية عىل مواقع 
التواصل االجتامعي يف تغطية أحداث “نارص 11”، مؤكًدا أن نهايئ النسخة الحالية شهد الحضور األكرب من اإلعالميني 

الذي تجاوز 65 إعالميًّا يف املباراة الختامية من محررين ومصورين فوتوغرافيني ممثيل الحسابات الرياضية، معتربًا 
أن مواقع التواصل االجتامعي أصبحت تلعب دورًا مهامًّ يف إثراء كافة الفعاليات يف الوقت الحايل.

وكانت بطولة “نارص 11” قد شهدت جهوًدا كبرية من قبل بعض الحسابات الرياضية متثلت يف حساب 
“سيد املالعب” الذي أبرز البطولة من خالل الصور الفوتوغرافية، باإلضافة إىل حساب “مجلة األحمر” 

الذي متيز يف عمل اللقاءات الحية مع أعضاء الفرق ونقل كافة الصور والفيديوهات الخاصة بالبطولة عرب 
التواصل مع اللجنة اإلعالمية للبطولة، باإلضافة إىل حساب “راصد الجامهري” الذي أبرز البطولة عرب خدمة الستوري 

تطبيق االنستغرام، عالوة عىل تواجد مصورين فوتوغرافيني ميتلكون حسابات رياضية تفاعلوا مع املباراة النهائية للبطولة.

جهود بارزة لمواقع التواصل الرياضية في “ناصر 11”

  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(

حقق األسييتاذ الييدويل محمد تيسييري 
لقييب بطولة املرحوم محمييود املردي 
للشييطرنج الي23 يف فئيية العموم، التي 
تنظيمها بقاعة دملون يف فندق جولدن 
توليييب البحرييين وبدعم ميين راعي 
البطوليية رئيييس جمعييية الصحفيييني 
مؤنس املردي، وبالتعيياون مع االتحاد 

الخليجي للشطرنج.
 إذ بدأ حفل الختييام بكلمة من مدير 
البطوليية طه حسييني الذي شييكر فيها 
عائلة املردي ممثليية يف مؤنس املردي 
عييىل رعايته ومتويلييه لهييذه البطولة 
منييذ انطالقتها مطلع التسييعينات من 
القييرن املايض لتصل إىل السيينة الثالثة 
والعرشين، وسعى الجميع الستمراريتها 
واملحافظيية عليهييا وتطويرهييا لتخدم 
رياضة الشييطرنج يف البحرييين، معرًبا 
عن أملييه الكبري بييأن تقييام فعاليات 

السيينة املقبلة باحتضان النادي األهيل 
العريق لبطولة الشييطرنج، ملا لديه من 
إمكانات كبييرية، وعربرّ مؤنييس املردي 
عيين سييعادته للمظهيير العييام الذي 

ظهرت عليه البطوليية ونجاحها، معرًبا 
عن عميق امتنانييه للتعاون املثمر مع 

االتحاد الخليجي للشطرنج.
ثييم تنيياوب رعيياة حفل الختييام عىل 

توزيع الجوائز والهدايا عىل الفائزين يف 
البطولة التي جاءت نتائجها عىل النحو 
اآليت: يف فئة الصغار أقل من 14 سيينة 
حقق السييوري أغيد مريو املركز األول 

متبوًعا بالهندي غويب كريشنا، ويف فئة 
أقل من 12 سيينة فيياز الهندي جيمس 
توماس، وتحت 10 سنوات فاز الهندي 

فيوم غوبتا. 

أما عىل مسييتوى السيييدات فحققت 
الهندييية أمروتا املركييز األول، ويف فئة 
الالعبييني املخرضمييني فيياز البحرينييي 
محمييد عبد الله، وحققييت البحرينية 
مليحة الجمري أفضل العبة بحرينية يف 
البطولة، وفئيية البحرينيني فاز مصعب 
شيياكر باملركييز األول متبوًعييا بالطفل 
الواعد عبييد العزيز فقيهي الذي أظهر 

نضًجا كبريًا رغم صغر سنه. 
ويف الرتتيييب النهايئ لفئيية العموم فاز 
األسييتاذ الييدويل محمد تيسييري بلقب 
البطوليية متفوًقا عىل املرصي حسييام 
حسييني الييذي حييل يف املركييز الثاين 
والهندي انييريود باملركز الثالث وحقق 
املركييز الرابييع األردين غيييث املومني 
ابيشييك  الهنييدي  الخامييس  واملركييز 

غانيشان.

للشطرنج المردي  محمود  المرحوم  ببطولة  يظفر  تيسير 
المنظمة باللجنة  المردي مشيًدا  البطولة مؤنس  تّوجهم راعي 

صورة جماعية للفائزين مؤنس المردي متوًجا تيسير بكأس البطولة

البالد سبورت

أكييد املرشييح لرئاسيية نادي سييار عيل 
حبيب أن االنضامم إىل عضوية االتحاد 
البحريني لكرة القييدم يتصدر أهداف 
برنامجه يف الييدورة االنتخابية القادمة 
العديييد  إىل وجييود  للنييادي، مشييريًا 
ميين األفييكار والتطلعات التي يسييعى 
لتحقيقهييا لالرتقاء بالنييادي عىل كافة 

املستويات.
ويتنافس عيل حبيب مع الرئيس الحايل 
عباس عبدالوهاب عىل منصب الرئاسة 
بعدما حسمت انتخابات مقاعد مجلس 
اجتييامع  وسيييعقد  بالتزكييية  اإلدارة 
الجمعية العمومية يوم السبت املوافق 
23 يونيو الجاري السيياعة 8 مساء ويف 
حييال عدم اكتييامل النصاب سييتنعقد 
الجمعة العمومية يف األسبوع الذي يليه 

املوافق 30 يونيو 2018.
وقال عيييل حبيب لي “البالد سييبورت” 
إن نييادي سييار يعترب واحييًدا من أقدم 
األندية عىل مستوى املحافظة الشاملية 
ولدية قاعييدة كروية قوية من الالعبني 

الذين ميثلون باقي األندية األخرى مثل 
املحرق والرفيياع واألهيل وباقي األندية 
األخرى ويجب العمييل عىل بناء فريق 

كروي ميثل النادي.
وأضاف “سأسعى لالنضامم إىل عضوية 
اتحيياد الكرة من خالل اسييتيفاء جميع 
لإلمكانات  ووفًقييا  املطلوبيية  املعايييري 
املتاحيية والسييعي الجاد لبنيياء فريق 
كروي يكييون مبثابيية واجهيية للنادي، 

فمنطقة سييار تعييج باملواهب الكروية 
وميين غييري املعقييول أن ال ميثلها فريق 
بالييدوري املحيل خصوًصييا وأن النادي 

ميتلك ملعًبا..”.
وعن األسييباب التي دفعته للمنافسيية 
عىل منصب الرئاسة قال “مل تتولد لدي 
الرغبة بشكل ذايت فالرتشح جاء بعد أن 
طلب مني عدد من أهايل املنطقة ذلك، 
فتقبلت الفكرة ولييدي طموح بتطوير 

النادي عىل مسييتوى تعزيييز اإليرادات 
واالرتقاء بالنشاط الريايض والثقايف.

وأضاف حبيب أن مجلس اإلدارة الحايل 
برئاسة عباس عبدالوهاب مل يقرص وقد 
ر كافة إمكاناته لدعم النادي إال أن  سخرّ
العمل كان يسييري خييالل الفرتة املاضية 
بصورة إدارية تقليدييية جعلت النادي 
يراوح مكانييه من دون أي تطوير، الفًتا 
النظيير إىل أن النادي شييهد إنجازات يف 
لعبيية كييرة الطاولة ولكنه يسييعى إىل 
األفضل متييى ما عمل معه كافة أعضاء 

مجلس اإلدارة.
وتابييع حبيييب “لكييوين رجييل أعامل 
وصاحب عييدد من املحييالت التجارية 
وعميل يف مجال النفط فإنني سأسييعى 
لتسخري عالقايت وقدرايت لخدمة النادي 
وأمتنى بأن أنال ثقة الجمعية العمومية، 
فاملؤرشات األولية تبني وجود قبول كبري 
يل، وأمتنييى أن يحالفني الحظ يف الفوز 

لخدمة املنطقة والوطن”.

يتنافس مع عبدالوهاب على منصب الرئاسة... حبيب:

انضمام “سار” التحاد الكرة يتصدر أهدافي االنتخابية
حسن علي

شعار نادي سار علي حبيب

“كريدي مكس” و”ماستركارد” 
تعلنان فائزي “أبطال أوروبا”

أعلنت رشكة كريدي مكس، بالتعاون مع 
ماسرتكارد، عن أسامء الفائزين األربعة بحملة 

دوري أبطال أوروبا 2018، والذين حظوا 
بباقة متكاملة لحضور املباراة النهائية لدوري 

أبطال أوروبا يف العاصمة األوكرانية كييف، 
وقد استمرت هذه الحملة الحرصية يف الفرتة 

الواقعة ما بني 15 فرباير وحتى 15 ابريل 
املاضيني. وقد منحت كاًل من كريدي مكس وماسرت كارد باقات مدفوعة 

بالكامل للفائزين بهذه الحملة الرتويجية وهم: فوزية منصور، وبدر 
أكرب، ولينا العليمي، وفاضل العيل، حيث تضمنت تذاكر سفر، وتنظيم 

فعاليات ترفيهية وأنشطة متنوعة طوال فرتة إقامتهم مع إمكانية 
اصطحاب ومشاركة هذه التجربة مع شخص واحد من اختيارهم. 

وبهذه املناسبة، قال الرئيس التنفيذي لرشكة كريدي مكس يوسف 
مريزا: “تهدف هذه الحملة اىل مكافأة عمالئنا عىل ثقتهم يف خدمات 

كريدي مكس، كونها ُتعد جزء من الجهود املستمرة التي تبذلها الرشكة 
لتوفري أفضل تجربة للزبائن. وإننا متيقنون من استمتاع الفائزين بهذا 

الحدث املرموق، ونتمنى لهم جميعاً االستمتاع بهذه التجربة املمتعة.” 
ومن جهته قال املدير الدويل ملاسرتكارد يف مملكة البحرين راج سمرات: 

م لعمالئنا مجموعة من املبادرات  “نحرص يف ماسرتكارد دوماً عىل أن نقدرّ
وامليزات التي تتحول فيام بعد اىل ذكريات ال تقدر بثمن. توفر لنا مثل 
حملتنا هذه مع كريدي مكس الفرصة لنكون جزًءا من هذه اللحظات 

الخاصة واملميزة لعمالئنا، ونهنئ جميع الفائزين”.

يختتييم منتخبنييا الوطنييي األول لكرة 
السييلة، اليييوم )الثالثيياء( تحضرياتييه 
املحلية قبل املغادرة لخوض معسييكر 
تحضريي مبدينة اسييطنبول بجمهورية 
تركيا، يف الفرتة ما بني 13 حتى 25 يونيو 
الجاري، استعداًدا للمشاركة يف الدورة 
املجمعيية الثانية “اإلياب” ملنافسييات 
تصفيييات املنتخبات الخليجية املؤهلة 
لبطولة كأس آسيا للرجال 2021، التي 
سييتقام بإمييارة ديب بدوليية اإلمارات 
العربية املتحييدة يف الفرتة من 27 إىل 
30 يونيو الجاري، مبشيياركة منتخبات 
السييعودية، اإلمارات، عامن ومنتخبنا 

الوطني.
وسيييخوض أحمر السييلة مرانه األخري 
مسيياء اليوم عىل صالة اتحيياد اللعبة 

مبجمع صاالت أم الحصم.
وكان املنتخب قد استأنف التحضريات 
مطلع الشييهر الجيياري، بعد أن اختتم 
مشيياركته يف بطوليية البحرين الدولية 
الودييية التييي أقيمييت يف الفييرتة من 
24 حتييى 27 مايو املييايض عىل أرايض 
اململكيية، مبشيياركة 4 منتخبات عربية 
هييي مرص، العراق ولبنييان، إىل جانب 

منتخبنا.
وخاض األحمر تدريب أمس عىل صالة 
اتحاد السييلة بحضييور جميع الالعبني 

دون غيابات أو إصابات.
واستقر مدرب منتخبنا الوطني سلامن 
رمضان عىل القامئة النهائية املكونة من 
12 العًبا بعد اسييتبعاد 4 العبني، وهم: 
محمد حسييني “كمبس”، محمد نارص، 

عيل أصغر وحسن قرايش.
وكانت قامئيية املنتخب تضم 16 العًبا، 
قبييل أن يقلييص رمضييان يييوم األحد 

القامئة.
وسيييغادر املنتخب غًدا )األربعاء( إىل 
تركيييا، يف وفد سيييضم مدير املنتخب 
غسييان قاروين، اإلداري موىس جعفر، 
الجهيياز الفنييي املكييون ميين املدرب 
سييلامن رمضان ومسيياعديه حسييني 
قاهييري وحسيين مييي، واختصييايص 

العالج الطبيعي ماركو.
وتضم قامئيية األحمر حاليًّييا 12 العًبا، 
وهم: أحمد عزيز، محمد كويد، محمد 
أمري، حسن نوروز، ميثم جميل، أحمد 
نجف، حسييني شاكر، هشييام رسحان، 
صباح حسييني، بدر عبدالله، عيل شكر 

الله ومحمد بوعالي.

الييرتيك فرصيية  وسيشييكل املعسييكر 

جيدة ومثالية لإلعداد بشييكل مناسب 

الجهوزية  للتصفيييات، والوصييول إىل 

اآلسيييوي،  لالسييتحقاق  املطلوبيية 

خاصة مع املباريييات الودية والبطولة 

الدولية التي سيييخوضها منتخبنا عىل 
هامش املعسييكر، إذ سيشارك األحمر 
ببطولة مولتون التي ستشييهد مشاركة 

منتخبات أوروبية وآسيوية وأفريقية.
وسيدشن منتخبنا لقاءاته بالبطولة مع 
الكامييريون يوم 15 يونيييو، ثم يواجه 
العييراق يف اليوم تايل، عييىل أن يختتم 
الييدور األول مبالقيياة أوغنييدا يوم 17 

الجاري.
يشار إىل أن منتخبنا يحتل املركز الثاين 
يف التصفيييات برصيييد 5 نقاط عقب 
الدورة املجمعة األوىل “الذهاب” التي 
أقيمييت يف البحرين خييالل الفرتة من 
23 وحتييى 26 من فرباير املايض، خلًفا 
اإلمارايت والسييعودي، فيام  للمنتخبني 

احتل املنتخب العامين املركز الرابع.

جانب من تحضيرات منتخبنا الوطني

“أحمر السلة” يختتم تحضيراته اليوم ويغادر إلى تركيا غًدا 
محمد الدرازي

اس����ت����ع����داًدا ل��ل��ت��ص��ف��ي��ات اآلس���ي���وي���ة

يوسف ميرزا

شعار راصد الجماهير

البالد سبورت
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17 عس��كر يش��يد بمش��اركة مكت��ب ناص��ر ب��ن حم��د بالي��وم الرياض��ي
ضاحية السيف                  اللجنة األولمبية

أشاد األمني العام املساعد للمجلس األعىل 
للشباب والرياضة، األمني العام للجنة 

األوملبية البحرينية عبدالرحمن عسكر 
باملشاركة الفاعلة للمكتب اإلعالمي 
ومركز املعلومات ملمثل جاللة امللك 

لألعامل الخريية وشؤون الشباب، رئيس 
املجلس األعىل للشباب والرياضة، رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة يف يوم البحرين 

الريايض. جاء ذلك لدى استقباله مدير 
املكتب اإلعالمي ومركز املعلومات توفيق 

الصالحي مبقر اللجنة األوملبية بضاحية 
السيف، حيث قام عسكر بتسليمه درع 
اليوم الريايض؛ تقديرا للمشاركة املتميزة 

للمكتب اإلعالمي ومركز املعلومات 
ومساهمته يف نجاح اليوم الريايض 

عرب فعالية امليش التي أقيمت يف قرية 
عوايل. ونوه عسكر بالدور الذي يضطلع 

به املكتب اإلعالمي ومركز املعلومات 
يف تنظيم وتبني العديد من األنشطة 

والربامج عىل األصعدة واملستويات كافة؛ 
لتجعل منه واحدا من أنشط املكاتب 

اإلعالمية عىل الساحة وذلك بفضل جهود 
الصالحي وباقي أفراد الطاقم، مثمنا 
الجهود التي بذلها املكتب يف إنجاح 

وإبراز فعاليات يوم البحرين الريايض. 
ومن جانبه، أعرب الصالحي عن بالغ 

اعتزازه باملشاركة بيوم البحرين الريايض، 
مؤكدا بأن مشاركة املكتب اإلعالمي 

ومركز املعلومات يأيت يف إطار الحرص 
املستمر يف املشاركة بالفعاليات املجتمعية 

كافة خصوصا الرياضية منها انطالقا 
من الحس الوطني والحرص عىل إنجاح 

مختلف الربامج التي تنظمها اللجنة 
األوملبية برئاسة سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة خصوصا.

أه��دى البط��ل العامل��ي املحرتف س��امي 
الح��داد مملك��ة البحرين إنج��ازا تاريخيا 
مرشفا يف رياضة بناء األجس��ام أمس األول 
عندما حقق املرك��ز األول وتقلد بامليدالية 
 Ifbb الذهبية يف بطولة إس��بانيا للمحرتفني
Pro Spain، وقد وىف بعده وعهده للقيادة 
الرش��يدة بتحقي��ق الذهب فق��ط يف عام 
الذهب، مقدما أجمل هدية وعيدية خالل 
ه��ذه األيام األخ��رية من الش��هر الفضيل، 
ومبناس��بة اقرتاب عيد الفط��ر كام وعد يف 

ترصيحاته السابقة قبيل خوض املنافسة.
وأع��رب الحداد ع��ن بالغ فخ��ره واعتزازه 
باتصال الري��ايض األول عاهل البالد جاللة 
امللك حم��د بن عيىس آل خليف��ة له بعد 
ف��وزه باملركز األول مب��ارشة، وقال الحداد 
“ترشف��ت باتص��ال عاه��ل الب��الد جاللة 
امللك، وممثل جاللة امللك لألعامل الخريية 
وش��ؤون الش��باب رئيس املجل��س األعىل 
للش��باب والرياضة رئي��س اللجنة األوملبية 
البحرينية سمو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة بع��د فوزي بالذه��ب مبارشة، لقد 
أثلجت صدري كلامت س��يدي جاللة امللك 
وزادتني عزمي��ة وإرصارا؛ من أجل تحقيق 
املزيد للمملكة الحبيبة خصوصا أن جاللته 
كان يتابعن��ي وينتظ��ر النتيج��ة، ك��ام أن 
كلامت قائد الشباب والرياضة سمو الشيخ 
نارص بن حمد آل خليفة ودعمه ومساندته 
ومتابعته املس��تمرة يل ترفع من حامستي 
أكرث للمهمة القادم��ة يف أكرب بطوالت بناء 
األجس��ام للمحرتف��ني بطولة مس��رت أوملبيا 
بالواليات املتحدة األمريكية، كلامت جاللته 
أك��دت يل الدعم الس��خي والالمحدود من 
ل��دن القي��ادة الحكيمة واهت��امم جاللته 

الش��خيص واملبارش بأبنائه الرياضيني وهذا 
ما يزيدنا عزما وإرصارا، وأنستني وقتها كل 
التع��ب واملجهود الذي م��ررت به، اتصال 
جاللته وس��ام أضعه عىل ص��دري، وهذه 
ليست بغريبة عىل مقام جاللته، فقد سبق 
وأن ح��رص باالتصال يب يف إنجازات مرشفة 

سابقة”.
وحول منافس��ات البطول��ة وصف الحداد 

أن البطولة كانت ليس��ت فق��ط قوية، بل 
رشس��ة ج��دا، حي��ث وصل ع��دد الالعبني 
املش��اركني يف الفئ��ة الت��ي نافس��ت فيها 
212 “باون��د” 13 العبا من مختلف بلدان 
الع��امل، إضافة إىل ذلك، ف��إن الرحلة ملوقع 
البطولة كانت ش��اقة جدا، حيث بس��بب 
سوء األحوال الجوية التي شهدتها أليكانتي 
الت��ي احتضنت البطول��ة اضطررت للتأخر 

يف مطار برش��لونة قرابة 9 س��اعات، وهذا 
الوقت م��ن االنتظار متعب كث��ريا، فحتى 
وجبايت الغذائية الخاص��ة انتهت، كل هذا 
وكل م��ا واجهت��ه وأواجه��ه يعت��رب تحديا 
يضاعف م��ن عزميتي وإرصاري يف الوصول 
للهدف، وتحقيق الوعد لسمو الشيخ نارص 
بن حم��د آل خليفة بتحقيق الذهب فقط 
يف عام الذهب، وكل ريايض يحقق الذهب 
يف ه��ذا العام سيس��جل اس��مه يف التاريخ 
البحريني املرشف بأن ه��ذا الريايض دعم 
توجهات القيادة الرشيدة يف ذلك، ودامئا ما 
أتابع قائد الش��باب والرياضة الذي يسعى 
بنفس��ه ش��خصيا يف مش��اركاته الرياضية؛ 
لتحقي��ق الذهب وم��ا يواجه��ه من تحد 
وتنافس إمن��ا يزيدين قوة وعزمي��ة، الدافع 
األضخم يل هو س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة، وهذا ه��و طموحي ومل تحصل 
يف التاريخ بأن العباً بس��ني البالغ 45 سنة 
ومثلت البحرين قرابة 30 ومازلت يف القمة 
وعىل منصة التتويج، وسأكون من الخمسة 
األوائل يف بطولة مسرت أوملبيا، هذه البطولة 
األق��وى واألضخ��م، والت��ي تعت��رب تجمع 
الجباب��رة والوص��ول لها حل��م، وهذا ليس 
بالس��هل أبدا حيث الب��د أن يكون الالعب 
قد ش��ارك، ومر ببط��والت قوية عدة، هذا 
اإلنجاز املرشف يؤكد الجاهزية العالية، وأن 
العمر مج��رد رقم، وبال ش��ك هناك الكثري 
من وقفوا معي وساندوين ومازالوا. اللجنة 
األوملبية البحرينية واالتحاد البحريني لرفع 
األثقال ومحبي وجمهور س��امي والشعب 
البحريني الويف الذي وعدته بالعيدية التي 
س��أعود بها من إس��بانيا ه��ا هي تحققت 

اليوم”.

للمحترفين إسبانيا  بطولة  ذهبية  ويحقق  والعهد  بالوعد  يفي  الحداد 
اتصال جاللة الملك وسام فخر واعتزاز وكلماته أثلجت صدري

سامي الحداد

أم الحصم                      االتحاد البحريني لرفع األثقال

عسكر يقدم درع يوم البحرين الرياضي للصالحي

خطف الالعب حس��ني الخي��اط لقب 
البطول��ة التصنيفية الثاني��ة للبلياردو، 
بعدم��ا تخط��ى عقبة منافس��ه أحمد 
يوس��ف صباح يف املب��اراة النهائية من 
البطولة التي شهدت مشاركة عدد كبري 
م��ن الالعب��ني، وأقيمت منافس��اتها يف 
صالة كي��و إن باملنامة، عىل مدى األيام 

املاضية.
وعرفت البطولة يف نس��ختها الثانية يف 
عام 2018، الكثري من املفاجآت واإلثارة 
التي غريت بش��كل كبري الوضع النهايئ 
ملنصة التتويج، بعدما أقيص العديد من 
املرش��حني للق��ب يف األدوار اإلقصائية، 
من أبرزهم حامل لقب النس��خة األوىل 
فهد خلف الذي ودع البطولة يف الدور 
رب��ع النهايئ أمام أحمد يوس��ف صباح 
بنتيجة 11 ش��وًطا مقابل 8، وهو ذات 
الدور الذي تف��وق فيه معاذ الخطيب 

عىل هش��ام الصق��ر بواقع 11 ش��وًطا 
مقابل 5، وعيل عبدالكريم عىل إبراهيم 
القائ��د ب� 11 ش��وًطا مقاب��ل 8 وأخريًا 
حس��ني الخي��اط وبصعوبة أم��ام عيل 
حسن سلامن بالشوط الفاصل وبنتيجة 

11 شوًطا مقابل 10.

يف الوق��ت ال��ذي واصل في��ه الالعب 
حس��ني الخياط تقدم��ه نح��و املباراة 
النهائي��ة، هذه املرة عىل حس��اب عيل 
عبدالكريم، يف حني تفوق أحمد صباح 
عىل معاذ الخطي��ب ليتأهل هو كذلك 
للمباراة النهائية، التي اس��تطاع الخياط 

من حس��مها لصالح��ه يف نهاي��ة األمر 
بنتيج��ة 13 ش��وًطا مقابل 6 أش��واط، 
وليحق��ق بذل��ك لقب البطول��ة، بينام 
خطف الالعب ع��يل عبدالكريم املركز 
الثال��ث من معاذ الخطي��ب بواقع 11 

شوًطا مقابل 9 أشواط.
م��ن جهت��ه، أش��اد مدي��ر املنتخبات 
باالتحاد البحريني للبلياردو والس��نوكر 
حسني بوبش��يت باملستوى الفني العام 
للبطولة، مؤكًدا أن وجود بطل جديد يف 
النس��خة هذه يعد أمرًا إيجابيًّا، ودلياًل 
عىل تطور مستوى العديد من الالعبني 
الذين لعبوا دورًا مهامًّ يف املنافسة عىل 
املراك��ز املتقدمة، متابًع��ا: “من الجيد 
أن ن��رى العب��ني ُج��دًدا يدخلون عىل 
خط املنافس��ة، األمر ينعك��س إيجابيًّا 
عىل املنتخبات الوطنية التي س��تحظى 

بعنارص ودماء جديدة”.

تعاقد نادي الرفاع مع املدرب الوطني فاضل 
ميالد، لت��ويل مهمة اإلرشاف الفني عىل فرق 
القاعدة بالنادي )املايكرو، الرباعم واألشبال( 
يف املوس��م الري��ايض املقب��ل 2018/2019. 
وتعاق��د النادي م��ع املدرب كري��م جامل، 
لت��ويل مهمة املدرب املس��اعد م��ع املدرب 
مي��الد. وتضع إدارة الرف��اع ثقلها واهتاممها 
لفرق املراحل الس��نية لكرة الس��لة بدًءا من 
املوس��م الجدي��د الت��ي ستدش��ن فيها فرق 

القاعدة، لتك��ون يف طليعة أولويات اهتامم 
اإلدارة التي تطمح إىل بناء فرق للمس��تقبل 
من خالل االهت��امم بالقاعدة وجلب أفضل 
املدرب��ني لتدريب ف��رق الفئ��ات التي تعد 
الراف��د واألس��اس في��ام بعد للفري��ق األول 
من خالل وضع خط��ة واضحة املعامل تقيض 

باالهتامم بهذه الفئات.
ويأيت التعاقد مع املدرب ميالد بناًء عىل الخربة 
الفنية الت��ي يتمتع بها يف قط��اع التدريب، 

كون��ه مدرًب��ا ميتلك العديد من الش��هادات 
العلمية املعتمدة، وس��بق له أن درب فئات 
األه��يل لفرتة طويل��ة وحقق معه��ا العديد 
من البط��والت، والتعاقد معه من قبل إدارة 
الرفاع خطوة عىل الطري��ق الصحيح، ودون 
شك س��وف تثمر عن الكثري من املكاسب يف 
املوسم الجديد، واملواسم القادمة يف حال تم 
اإلبق��اء عليه. وميتلك ميالد إنجازات واضحة 
يف مش��واره التدريب��ي، إذ حق��ق نجاحات 

كب��رية مع الف��رق التي دربه��ا ومنها املنامة 
واأله��يل وفري��ق موهوبات وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة وقادها ملنصات التتويج، 
إىل جان��ب قيادة منتخبنا الوطني للناش��ئني 
نح��و تحقيق لقب البطولة الخليجية، إضافة 
إىل تألق��ه الالفت يف قي��ادة منتخبنا الوطني 
لكرة الس��لة للسيدات، وتحقيق املركز الثاين 
يف الدورة الخليجية الخامس��ة لرياضة املرأة 

بدول مجلس التعاون الخليجي.

بتفوقه على صباح في النهائي

الخياط يخطف لقب تصنيفية البلياردو الثانية

فاضل ميالد مدرًبا لقاعدة “سلة السماوي”

اتحاد البلياردو والسنوكر

محمد الدرازي

حسين الخياط

المدربان ميالد وجمال بعد توقيع العقد

الحالة يضم علي المرزوقي

واصل نادي الحالة إبرام الصفقات املحلية لتدعيم صفوف الفريق األول 
لكرة القدم الصاعد حديًثا لدوري الدرجة األوىل بعدما تعاقد مع العب 
الرفاع السابق عيل جوهر املرزوقي ليعزز الكتيبة الحاالوية يف املوسم 

املقبل 2018/2019. وأجريت مراسم توقيع العقد يوم أمس األول مبقر 
النادي بحضور رئيس جهاز لعبة كرة القدم عدنان راشد ثاين ومدرب 

الفريق عارف العسمي. وكان الحالة قد جدد الثقة باملدرب عارف العسمي 
الذي قاد الفريق إىل الصعود من جديد وتعاقد النادي يف وقت سابق مع 
الحارس حمد الدورسي وعباس الساري والالعب سيد حسني ريض ليدعم 
صفوف الفريق يف خط الوسط، وتسعى إدارة نادي الحالة لتوفري جميع 

متطلبات الجهاز الفني واالستعداد بالشكل األمثل يف املوسم القادم لتاليف 
الهبوط مجدًدا إىل دوري الدرجة الثانية بعدما عاد الفريق إىل الدرجة 

األوىل. ويتطلع الحالة من خالل التعاقد مع املرزوقي إىل املنافسة بدوري 
بنك البحرين الوطني والبقاء بدوري األضواء بعدما نجح الفريق يف تحقيق 

املركز الثاين بدوري الظل وخطف تذكرة الصعود لدوري الدرجة األوىل.

المرزوقي يوقع على العقد مع الحالة 
حسن علي

عوايل – املكتب اإلعالمي 
ومركز املعلومات: أشاد 

ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب 

رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة باتصال العاهل 

صاحب الجاللة امللك حمد 
بن عيىس آل خليفة بالبطل 

العاملي املحرتف سامي 
الحداد. وأكد سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة أن 
صاحب الجاللة امللك الريايض األول حريص عىل أن يكون أول املهنئني 

ألبنائه الرياضيني يف تحقيقهم لإلنجازات الرياضية املرشفة التي يرفعون 
من خاللها اسم وعلم اململكة عاليا يف مختلف املحافل الرياضية، وهذا 
ليس بغريب عىل مقام جاللته الداعم األول للرياضة البحرينية. وأشار 

سموه إىل أن هذا اإلنجاز البحريني املرشف يأيت متاشيا مع تطلعات 
وتوجهات القيادة الرشيدة وسياسات املجلس األعىل للشباب والرياضة 

واللجنة األوملبية البحرينية بأن يكون هذا العام عام “الذهب فقط”.
وهنأ سموه البطل سامي الحداد بهذا اإلنجاز وتحقيقه للذهب فقط 
يف عام الذهب، مشيدا بالجهود الكبرية التي يبذلها من أجل ترشيف 
اململكة يف مختلف مشاركاته يف عامل رياضة بناء األجسام والبطوالت 
العاملية للمحرتفني، معربا عن بالغ سعادته باملستوى التنافيس القوي 

الذي قدمه الحداد يف هذه البطولة والبطوالت السابقة التي شارك 
فيها، متمنيا سموه كل التوفيق للبطل سامي يف مختلف مشاركاته 

وتحقيقه مزيدا من اإلنجازات للمملكة الحبيبة، مؤكدا يف الوقت نفسه 
دعمه املتواصل للحداد ومشواره الريايض.

ناصر بن حمد يشيد باتصال 
جاللة الملك بالبطل

سمو الشيخ ناصر بن حمد
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تحت رعاية ممثل جاللة امللك لألعامل 
الخريية وشئون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية، س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليفة، تقام اليوم الثالثاء 
منافس��ات الدور نصف النهايئ لبطولة 
املغفور له بإذن الله تعاىل سمو الشيخ 
فيص��ل بن حمد آل خليف��ة لكرة قدم 
الصاالت 2018 وذلك عىل صالة فيصل 

بن حمد بنادي الرفاع.
وس��وف تق��ام املب��اراة األوىل بني أول 
املجموع��ة األوىل مع ث��اين املجموعة 
الثاني��ة، وذلك عند الس��اعة التاس��عة 
والرب��ع وتليها املواجهة الثانية بني أول 
املجموع��ة الثانية مع ث��اين املجموعة 

األوىل.
ويشارك يف البطولة 8 فرق وزعت عىل 
مجموعت��ني وضم��ت املجموعة األوىل 
فرق: س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة، والش��يخ عيىس ب��ن طالل آل 

خليفة، والش��يخ عبدالله بن خالد آل 
خليفة وسمو الشيخ خليفة بن عيل آل 
خليفة، واملجموع��ة الثانية تضم فرق: 
س��مو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، 
سمو الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة، 
سمو الشيخ سلطان بن حمد آل خليفة 

والشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة.
وأقيمت مس��اء أمس االثنني مواجهات 
الجولة الثالث��ة التي تحدد عىل ضوئها 
الفرق املتأهلة إىل الدور نصف النهايئ.
أما يف منافسات الجولة الثانية، وضمن 
املجموعة األوىل فاز فريق سمو الشيخ 
ن��ارص بن حمد آل خليف��ة عىل فريق 
الش��يخ عبدالل��ه بن خال��د آل خليفة 
بخمس��ة أهداف مقابل هدف، وسجل 
أه��داف الفري��ق الفائ��ز كال من عيل 
جمي��ل )هدف��ني( وه��دف ل��كل من 
سيدهاش��م س��يدأحمد وعيل العلواين 
وأحم��د عبدالجليل، أم��ا هدف فريق 
الش��يخ عبدالل��ه بن خال��د آل خليفة 

سجله الالعب سلامن أحمد.
ويف مب��اراة أخ��رى ضم��ن املجموعة 
نفسها، فاز فريق س��مو الشيخ خليفة 
ب��ن عيل آل خليفة عىل فريق الش��يخ 
عيىس بن ط��الل آل خليفة بعد غياب 
الخ��ارس ع��ن املواجهة وتم احتس��اب 
فريق الش��يخ عي��ىس بن ط��الل فائزًا 

بخمسة أهداف نظيفة.
وضم��ن املجموعة الثاني��ة، فاز فريق 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
عىل فريق س��مو الش��يخ س��لطان بن 
حمد آل خليفة بخمسة أهداف مقابل 
هدف، حيث س��جل أه��داف الفريق 
الفائز عيىس إبراهيم )هدفني( وحسني 

فري��د وس��يدمحمد تاج وسيدقاس��م 
مختار.

ويف آخ��ر املواجهات وضمن املجموعة 
الثانية تع��ادل فريق الش��يخ عبدالله 
ب��ن خليفة آل خليفة مع فريق س��مو 
الشيخ فيصل بن حمد آل خليفة بدون 

أهداف.

 زويد: مستويات رائعة

ق��ال صديق زويد مدرب فريق س��مو 
الشيخ س��لطان بن حمد آل خليفة أن 
املس��تويات رائع��ة يف املباري��ات التي 
ش��هدتها البطولة حت��ى اآلن، مبيًنا أن 
دعم واهتامم س��مو الش��يخ نارص بن 
حم��د آل خليف��ة يرتق��ي بلعب��ة كرة 
قدم الصاالت التي تش��هد طفرة نوعية 
يف الف��رة الحالية بفضل ه��ذا الدعم 

واالهتامم.
وأوضح صديق زويد أن بطولة املغفور 
له بإذن الله س��مو الش��يخ فيصل بن 
حمد آل خليفة تشهد نجاًحا عاًما بعد 
اآلخ��ر، وهي إحدى املحط��ات املهمة 
التي تستخرج النجوم وساهمت بشكل 
كبري باكتش��اف العديد م��ن املواهب 
الذين ش��اركوا مع املنتخب الوطني يف 

الفرة املاضية.

اليوم نصف نهائي بطولة فيصل بن حمد للصاالت 
ال����م����درب����ون ي���ش���ي���دون ب���دع���م ن���اص���ر ب����ن ح��م��د

جانب من المنافسات صديق زويد

تتويج أبطال تحدي الحلبة 2000 والكارتينجاتحاد ذوي اإلعاقة يقيم غبقته

تحت رعاية رئيس االتحاد البحريني 
لرياضة ذوي اإلعاقة الشيخ محمد 
بن دعيج آل خليفة، أقام االتحاد 
البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة يف 

جو يزخر بالبهجة واأللفة والرسور، 
الغبقة الرمضانية ألعضاء مجلس 
إدارة االتحاد وموظفيها ولالعبني، 

وذلك يوم السبت املوافق 9 يونيو 
2018 يف مقر االتحاد.

يذكر أنه قد تم توجيه الدعوة 
لجميع موظفي االتحاد والالعبني 

لحضور هذه املناسبة، حيث تهدف 
هذه الغبقة الرمضانية إىل تعزيز 

التواصل بني أعضاء مجلس اإلدارة 
واملوظفني والالعبني يف أجواء 

اجتامعية مرحة وممتعة. 
وتضمن برنامج الحفل العديد من 

الفقرات واملسابقات الرفيهية، 
باإلضافة إىل جوائز تقدم لالعبني 

واملوظفني.
كام تم تكريم مديرة االتحاد سارة 

إبراهيم الشاوي من قبل رئيس 

وأعضاء مجلس اإلدارة واملوظفني 
والالعبني عىل جهودها املبذولة يف 
العطاء املستمر واهتاممها املتفاين 

يف خدمة ذوي اإلعاقة مبحبه 
وإخالص، كام قدم لها الالعبون 
هدايا خاصة تعبريًا منهم عىل 

تقديرهم لها وعىل ما تقوم به من 
أجل االرتقاء بهم يف مجال رياضة 

ذوي اإلعاقة. حيث شاركت جميع 
املنتخبات من ذوي العزمية يف هذه 
الغبقة وهم: منتخب ألعاب القوى 

واألثقال والسباحة وكرة القدم 
للصم والسلة عىل الكرايس املتحركة 

والبوتشيا والبولينغ.

وتجدر اإلشارة إىل أن تنظيم الغبقة 
الرمضانية يأيت ضمن برامج االتحاد 

البحريني لرياضة ذوي اإلعاقة 
التي ترمي إىل توطيد العالقة بني 

الجميع ودعم أوارص الود واملحبة 
بني جميع العاملني داخل االتحاد 

والعمل عىل خلق جو عائيل. تعبريًا 
عن تقدير الجهود والعطاء، وتعزيزًا 

ألوارص املحبة والتواصل، وتأكيًدا 
عىل ما يشتمل عليه شهر رمضان 

الفضيل من رحامٍت بني جميع 
الناس يف كل مكان، متمنني أن تعود 
بركات الشهر عىل الجميع بالسعادة 

والحبور.

الصخري- حلبة البحرين الدولية: 
توّجت حلبة البحرين الدولية، 

أبطال املوسم الريايض املنرصم بعد 
انتهاء جميع املنافسات، يف حفل 
أقيم مبقر الحلبة بالصخري مساء 

السبت املايض.
وشهد الحفل تتويج الفائزين 

يف املوسم الريايض 2017/2018 
ملنافسات تحدي الحلبة 2000 يس 

يس، وبطولة البحرين للكارتينج.
وحرض التتويج الرئيس التنفيذي 

للحلبة الشيخ سلامن بن عيىس آل 
خليفة الذي تقدم بدوره بالشكر 

لجميع املشاركني يف منافسات 
بطولتي تحدي الحلبة 2000 يس 

يس وبطولة البحرين للكارتينج عن 
املوسم املنرصم، السيام أبطال املراكز 
األوىل وأصحاب اإلنجازات، كام عّب 

الرئيس التنفيذي للحلبة عن امتنانه 
لجميع من ساهم يف نجاح املوسم.

ويتطلع الشيخ سلامن ملزيد من 
اإلثارة والتشويق يف النسخ القادمة 

من املنافسات التي تنطلق فعالياتها 

بشهر أكتوبر املقبل.
وشهد الحفل حضور مسؤولني 

رفيعني من حلبة البحرين واالتحاد 
البحريني للسيارات ونادي سباقات 

الحلبة وحلبة البحرين الدولية 
للكارتينج. الذين توجوا إىل جانب 

الشيخ سلامن الفائزين بجوائز 
املوسم.

وتوِّج عىل رأس الفائزين، بطل 
منافسات تحدي الحلبة 2000 يس 
يس، السائق رائد حُمو الذي حقق 

بطولته عىل منت سيارة هوندا 
سيفيك، هذا إىل جانب فوزه بجائزة 

أكرث املنطلقني من املركز األول 
بتسجيله أربع انطالقات من أصل 

7 جوالت. 
وحصد السائق نارص العلوي وصافة 

البطولة وجائزة املركز الثاين خلف 
حمو، فيام جاء أحمد بن خنني 
يف املركز الثالث بالرتيب العام 

للبطولة.
البطل السابق لبطولة تحدي بتلكو 

2000 يس يس، الشيخ سلامن بن 
عيىس آل خليفة تّوج بجائزة أرسع 
لفة يف املوسم التي سجلها بواقع 1 
دقيقة و16.325 ثانية عىل مضامر 
الحلبة الداخيل والبالغ طوله 2.55 

كيلومر. فيام ذهبت آخر جائزة 
للبطولة إىل السائق ماجد حمو 

الذي حقق كأس السائق املستجد.

تواصل اللجنة املنظمة لدوري خالد 
بن حمد لكرة قدم الصاالت السادس 
تحضرياته��ا اإلعدادي��ة قبل انطالق 
املنافسات تحت رعاية النائب األول 
لرئي��س املجل��س األعىل للش��باب 
والرياضة رئيس االتح��اد البحريني 
أللع��اب الق��وى الرئي��س الفخري 
لالتح��اد البحرين��ي لرياض��ة ذوي 
العزمية سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليف��ة، والذي يقام بتنظيم من 
قبل وزارة شؤون الشباب والرياضة 
بالرشاكة مع املكتب اإلعالمي لسمو 
الش��يخ خالد بن حم��د آل خليفة، 
وتح��ت ش��عار #ملتقى_األجي��ال 
وذلك خ��الل الفرة 23 يونيو الحايل 
وحتى 9 أغس��طس املقب��ل، حيث 
يأيت ه��ذا الدوري ضم��ن مبادرات 
س��موه الداعمة للشباب يف املجالني 

الريايض واإلنساين.
ويقام الدوري هذا العام مبش��اركة 
واس��عة من قب��ل املراكز الش��بابية 
الوطني��ة والفتيات وذوي  واألندية 
العزمية والوزارات والجاليات، وذلك 

عىل صالة مدينة خليفة الرياضية.

اجتماع مع الفرق

وس��عيا من اللجنة املنظمة للدوري 
خال��د بن حمد لك��رة القدم داخل 
الصاالت إلنج��اح الدوري وإخراجه 
بصورة مثالية فقد عقد اجتامع ضم 
مدي��ر الدوري ع��يل العريب ورئيس 
لجن��ة الح��كام خليف��ة ال��دورسي 
ومقيم حكام ال��دوري عبدالرحمن 
يف  املش��اركة  بالف��رق  عبدالق��ادر 
الدوري وذلك بهدف رشح القوانني 
واألنظم��ة الت��ي س��تحكم الدوري 
السادس��ة اضاف��ة اىل  يف نس��خته 
تس��ليط الضوء عىل بع��ض النقاط 
التحكيمية الالزمة وابرز التحديثات 
التي ادخلت عىل قوانني كرة القدم 

داخل الصاالت.

حضور كبير

شهد االجتامع حضورا كبريا من قبل 
ممثيل الفرق املش��اركة يف دوريات 
املراك��ز الش��بابية واألندية الوطنية 
والفتي��ات وذوي العزمية والوزارات 
والجالي��ات وحرص��ا منه��م ع��ىل 

االس��تفادة من مثل هذه اللقاءات 
التي ترشح قوانني اللعبة.

ويف بداية االجت��امع تحدث خليفة 
الدورسي ع��ن أهمية هذا االجتامع 
ال��ذي يعتب مبثابة مراجعة ش��املة 
للقوان��ني الت��ي تحكم ك��رة القدم 
داخل الص��االت والركيز عىل بعض 
االمور التحكيمية الجديدة يف اللعبة 
باإلضاف��ة اىل تبيان بع��ض الحاالت 
التحكيمي��ة الت��ي ته��م الالعب��ني 
والجهازين الفني واالداري مشريا اىل 
أن الهدف م��ن هذا االجتامع توفري 
املناسبة وتعريف  التحكيمية  البيئة 
بالقوانني  االلتزام  بأهمية  املشاركني 
من أجل اخراج الدوري بحلة زاهية 

من كافة النواحي.

شرح مواد القانون

بعده��ا رشع مقيم ح��كام الدوري 
عبدالرحم��ن عبدالق��ادر يف تقديم 
رشح عن أهم مواد قانون كرة القدم 
للصاالت واس��تعراض آخر تعديالت 
القانون الصادرة عن االتحاد الدويل 

لكرة الق��دم وكيفية التحكيم خالل 
املنافسات وواجبات وحقوق الحكم 
وحق��وق  واجب��ات  اىل  باالضاف��ة 
الالعب��ني واعض��اء الجهازين الفني 
واالداري يف كل فري��ق، كام تحدث 
عبدالقادر بصورة رسيعة عن كيفية 
املبارشة  الحرة  الرضبات  احتس��اب 
وغ��ري املب��ارشة وح��االت اإلن��ذار 
والطرد واحتس��اب األخطاء وتغيري 
الالعب��ني وغريها م��ن االمور املهمة 
التي تش��كل تذكريا لالعبني بقوانني 

كر القدم داخل الصاالت.

حاالت فيديو

وحرصا من عبدالق��ادر عىل ايصال 
القوانني وبعض الحاالت التحكيمية 
بالصورة الصحيحة قام بعرض بعض 
والتي  بالفيديو  التحكيمية  الحاالت 
اش��تملت عىل عرض تفصييل آللية 
تطبي��ق القانون ع��ىل تلك الحاالت 
باالضافة اىل كيفية استئناف اللعب 
والرضبة الحرة املبارشة وغري املبارشة 

والركنية والتامس وركلة الجزاء.

طرح التساؤالت

ممثل��و  ق��ام  االجت��امع  وخ��الل 
الفرق املش��اركة يف ال��دوري بطرح 
تس��اؤالتهم ع��ىل مقي��م الح��كام 
والتي ج��اءت يف مجملها عن بعض 
الحاالت التحكيمية وكيفية التعامل 
معها من قبل الالعبني والحكام كام 
أكد ممثلو الفرق املشاركة حرصهم 
ع��ىل التعاون مع الح��كام من أجل 

انجاح الدوري.
ويف ختام االجت��امع أكد عبدالقادر 
حرص لجن��ة الحكام ع��ىل تحقيق 
مجموع��ة من األه��داف من خالل 
ه��ذا االجت��امع يف مقدمتها تطوير 
مس��توى الثقافة الرياضية والتذكري 
بقوان��ني اللعب��ة وتنمي��ة م��دارك 
املشاركني وتثقيفهم مبواد قانون كرة 
التحكيمية  الح��االت  القدم وبعض 
الش��ائعة باالضاف��ة اىل حثهم عىل 

التعاون مع الحكام.

جانب من اجتماع لجنة الحكام مع الفرق المشاركة في الدوري

بالفيديو التحكيمية  ال��ح��االت  وت��ع��رض  ال��ق��وان��ي��ن  ت��ش��رح  ال��ح��ك��ام  لجنة 
لجنة اإلعالم واالتصال                         دوري خالد بن حمد

حمد  بن  خالد  دوري  فرق  بممثلي  االجتماع  خالل 

اللجنة اإلعالمية      

البالد سبورت

جانب من الحفل
جانب من حفل التكريم
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 ش��هد  رئي��س االتحاد اآلس��يوي لكرة 
القدم الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليف��ة، ورئيس االتحاد ال��دويل لكرة 
الق��دم جي��اين إنفانتنيو، اللق��اء العام 
الذي أقامه االتحاد القاري عىل هامش 
نهائي��ات كأس العامل لكرة القدم، أمس 
يف العاصمة الروس��ية موسكو، بحضور 
رؤس��اء وأعض��اء االتح��ادات الوطنية 
اآلس��يوية املشاركة يف اجتامع كونغرس 
االتح��اد ال��دويل املق��رر عق��ده يوم 

األربعاء املقبل.
وألقى الش��يخ س��لامن بن ابراهيم آل 
خليف��ة كلمة يف مس��تهل اللقاء رحب 
فيه��ا بإنفانتين��و وأرسة ك��رة الق��دم 
اآلس��يوية، معلن��ا أن عوائ��د اتفاقي��ة 
لبطوالت  الجديدة  التجاري��ة  الحقوق 
االتحاد اآلسيوي للفرتة ما بني 2021 إىل 
2028 ستبلغ 7 أضعاف عوائد االتفاقية 
الحالية معربا عن ثقته باالنعكاس��ات 
اإليجابي��ة لالتفاقي��ة الجدي��دة ع��ىل 

مستقبل كرة القدم اآلسيوية.
من جانب��ه ألقى جياين إنفانتينو رئيس 
االتحاد الدويل كلمة عرب فيها عن شكره 
وتقديره ل الش��يخ سلامن بن ابراهيم 
عىل دعوته لحض��ور اللقاء مؤكداً عىل 
التع��اون الوثيق الذي يربط االتحادين 
الدويل واآلس��يوي يف شتى املجاالت مبا 
يصب يف صالح االتحادات الوطنية ومبا 
يعزز الطموحات املش��رتكة يف االرتقاء 

مبختل��ف أركان املنظوم��ة الكروية يف 
القارة اآلسيوية. 

واس��تمع أعض��اء وف��ود االتح��ادات 
الوطني��ة اآلس��يوية خ��الل اللق��اء إىل 
عرضني عن امللفات املرشحة الستضافة 
نهائي��ات كأس الع��امل 2026، حي��ث 
س��ّلط ممثل��و امللف املغ��ريب وممثلو 
امللف املش��رتك بني الوالي��ات املتحدة 
األمرييكية واملكس��يك وكن��دا األضواء 
عىل تفاصيل امللفني، وذلك قبل يومني 
من موعد التصويت عىل اختيار امللف 
الفائ��ز باس��تضافة كأس الع��امل 2026 
وال��ذي س��يتم عىل هام��ش كونغرس 

الفيفا املقرر عقده األربعاء املقبل.

 اجتماع المكتب التنفيذي 

لالتح��اد  التنفي��ذي  املكت��ب  وكان  
اآلس��يوي لكرة القدم ق��رر الدخول يف 
اتفاقي��ة رشاك��ة مع رشك��ة دي دي إم 
يس س��بورتس الدولية، بشأن الحقوق 
التجارية  لبطوالت االتحاد اآلسيوي يف 

الفرتة من العام 2021 ولغاية 2028.
جاء ذلك خالل االجت��امع الذي عقده 
املكت��ب التنفي��ذي لالتح��اد الق��اري 
أمس )االثن��ني( يف العاصمة الروس��ية 
موسكو برئاسة رئيس االتحاد اآلسيوي 
لكرة القدم الش��يخ سلامن بن ابراهيم 
آل خليف��ة، وحض��ور أعض��اء املكتب 

التنفيذي واملسؤولني يف االتحاد.

وأكد الش��يخ س��لامن بن إبراهيم آل 
خليف��ة أن االتفاقية الجديدة للحقوق 
تنعك��س بص��ورة  التجاري��ة، س��وف 
إيجابية عىل تطوير مس��ابقات االتحاد 
اآلس��يوي واالرتقاء بربامجه التطويرية 
يف مختل��ف املج��االت، كام ستس��هم 
يف ضامن املس��تقبل امل��ايل لالتحادات 

الوطنية األعضاء.
وأك��د رئيس االتح��اد اآلس��يوي لكرة 
القدم املعاي��ري الواضح��ة التي ميزت 
عملية طرح الحق��وق التجارية، قائال: 
ط��وال عملي��ة تقييم الع��روض، قمنا 
بالتأكي��د ع��ىل تطبي��ق أع��ىل معايري 
واستفدنا  والدقة،  والش��فافية  النزاهة 
من الرقابة الخارجية عرب فريق مراقبة 

مس��تقل للعطاء، وال��ذي ميثل إحدى 
أفضل رشكات التدقيق العاملية، وكذلك 
استفدنا من توصيات مجموعة الرقابة 
الداخلية والت��ي تضمنت ممثلني عىل 

اللجان املالية والتدقيق والتسويق.
وأش��ار الشيخ س��لامن بن إبراهيم أن 
اإلدارة التنفيذي��ة يف االتحاد اآلس��يوي 
س��ترشع فورا يف اس��تكامل اإلجراءات 
بع��د  وذل��ك  باالتفاقي��ة،  املتعلق��ة 
اعتامدها بصفة رس��مية م��ن املكتب 
التقارير  اس��تعرض  ال��ذي  التنفي��ذي 
الخاصة بالعروض املقدمة كافة، واختار 

العرض األنسب واألكرث إقناعا.
وق��ال: إن إمتام ه��ذه العملية بنجاح 
وبع��د أك��رث م��ن 15 ش��هرا، يعني أن 

االتحاد اآلسيوي لكرة القدم وأرسة كرة 
القدم اآلس��يوية ميكن اآلن أن يتطلعوا 
ملس��تقبل أكرث إرشاقا، ولكن يف الوقت 
ذات��ه، يج��ب أن ندرك أنن��ا يجب أن 
نواصل تطوير وتحس��ني اللعبة داخل 
وخارج أرض امللع��ب، من أجل ضامن 
اس��تغالل القوة املالية الجديدة بذكاء 

وفعالية.
وكان رئي��س االتح��اد اآلس��يوي لكرة 
القدم استهل اجتامع املكتب التنفيذي 
لالتحاد اآلس��يوي، بالتأكيد عىل التطور 
ال��ذي حققت��ه ك��رة القدم اآلس��يوية 
يف اآلون��ة األخ��رية، مش��يدا بالوحدة 
والتضامن اللذين مي��زا أرسة اللعبة يف 

القارة يف السنوات الخمس األخرية.
وقال الش��يخ س��لامن ب��ن ابراهيم آل 
خليف��ة: اجتمعنا يف موس��كو قبل أيام 
قليل��ة من انطالق كأس العامل 2018 يف 
روسيا، والتي س��تكون بطولة تاريخية 
بالنس��بة إىل قارة آسيا، يف ظل مشاركة 
5 منتخب��ات آس��يوية دفع��ة واحدة  
للم��رة األوىل يف تاري��خ كأس الع��امل، 
باإلضافة إىل تواجد منتخب السعودية، 
يف املب��اراة االفتتاحي��ة أم��ام املنتخب 
الرويس، ع��الوة عن الفريق الس��ادس 
املتمث��ل بوجود رقم قيايس من الحكام 

اآلسيويني لقيادة مباريات كأس العامل.

سلمان بن إبراهيم: عوائد االتحاد اآلسيوي ترتفع 7 أضعاف
اتفاقية تاريخية للحقوق التجارية للبطوالت اآلسيوية )2021 - 2028(

...ويصافح  رئيس االتحاد الدولي إنفانتينو سلمان بن ابراهيم يتحدث خالل اللقاء العام لإلتحاد اآلسيوي في موسكو

موسكو                      مكتب رئيس االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

للمرة الثالثة عىل التوايل وبرقم شخيص 
وبحرين��ي جدي��د، حقق��ت الع��داءة 
سلوى عيد املركز األول بسباق 400 مرت 
للسيدات يف سباق الجولة السادسة من 
الدوري املايس ال��ذي أقيمت يف مدينة 
بعدما  مؤخ��را  الس��ويدية  س��توكهومل 
أنهت مس��افة الس��باق بزم��ن 49:84 
ثاني��ة لتحطم رقمها يف س��باق الجولة 
الخامس��ة 49:98 ثانية ال��ذي أقيم يف 
العاصمة الرنويجية أوس��لو، ورقمها يف 
سباق الجولة الرابعة 50:51 ثانية الذي 
أقيم يف العاصمة اإليطالية روما لتس��ري 
سلوى عيد يف خط تصاعدي إىل األفضل 
وتربهن عن قدراتها املتميزة يف س��باق 

400 مرت للسيدات.
وبتل��ك النتائ��ج املميزة ف��إن العداءة 
سلوى عيد أثبتت رغبتها يف امليض قدما 

نح��و اعتالء منصة التتويج بقوة والفوز 
بس��باق 400 مرت للس��يدات يف بطولة 
الدوري املايس يف نهاية مشوار املنافسة 
بالج��والت القادم��ة س��عًيا وراء تكرار 
إنجاز الع��داءة “روث جيبي��ت” التي 
توجت بسباق 3 آالف مرت موانع بنسخة 
2016 من الدوري املايس لتحقق إنجازًا 
تاريخيًّا غري مسبوق لرياضة أم األلعاب، 
باعتباره��ا أول ع��داءة بحرينية )رجال 
وس��يدات( تحرز هذا اإلنجاز يف سباق 
3 آالف مرت موان��ع، حيث فازت “روث 
جيبيت” باملركز األول يف سباق 3 آالف 
مرت موان��ع مبلتقى زيوريخ آخر جوالت 
الدوري املايس عام 2016 منهية السباق 
بزمن 9:07:00 دقيق��ة وأنهت الدوري 

املايس بعد حصولها عىل 56 نقطة.
ويف السياق ذاته، تواصل التألق الالفت 

الجول��ة  يف  البحريني��ون  للع��داؤون 
السادس��ة من ال��دوري امل��ايس حيث 
حصد العداء الصديق ميخو املركز الثاين 

يف سباق 1000 مرت للرجال بعدما انهى 
مسافة الس��باق بزمن 2:16:09 دقيقة 
محقًقا بذل��ك زمًنا ش��خصيًّا جديًدا يف 

السباق.
ك��ام تواصل التأل��ق البحريني بحصول 
الع��داء بريهانو بيااليو عىل املركز الثاين 
يف سباق 5 آالف مرت للرجال حينام أنهى 
مسافة السباق بزمن 13:04:25 دقيقة 

ليحرز رقاًم شخصيًّا جديًدا يف سجله.
يذك��ر أن ال��دوري املايس ال��ذي ينظم 
من قبل االتح��اد الدويل أللعاب القوى 
يتألف من أربعة عرش ملتقى يف سباق 
املضامر وامليدان، وتوزع هذه امللتقيات 
يف جمي��ع أنحاء آس��يا وأوروبا والرشق 

األوسط والواليات املتحدة األمريكية.

برعاية مستش��ار جاللة امللك لش��ؤون 
الش��باب والرياضة صالح ب��ن هندي، 
ووس��ط حض��ور متمي��ز م��ن أعضاء 
وضيوف الن��ادي، أقام ن��ادي البحرين 
للتنس مساء أمس األول )األحد( الحفل 
الختام��ي لألنش��طة الرمضاني��ة الت��ي 
نظمها النادي خالل ليايل ش��هر رمضان 
املبارك، وذلك بحضور فيصل املوس��وي 
ورئي��س مجلس إدارة الن��ادي خميس 
املقلة ورؤس��اء النادي الس��ابقني عبد 
اللطيف خالد العوجان ويوسف حيدر 
والش��يخ س��لامن بن صقر آل خليفة، 
ورعاة األنش��طة الرمضاني��ة لهذا العام 
ماج��د خالد الزياين وط��الل املاحوزي، 
ورعاة األنشطة من أعضاء النادي رسول 
عب��د الله الحداد، ناجي الس��امهيجي، 
محمد رشف، محمد نارص، ولفيف من 
كبار الشخصيات وضيوف وأعضاء نادي 

البحرين للتنس.

وقد بدأ الحف��ل الختامي برتحيب من 
عضو مجل��س إدارة النادي رئيس لجنة 
العالقات العامة واإلعالم س��امي دانش 
بالحضور، ش��اكرًا له��م تفضلهم بقبول 
دعوة النادي ومعرًبا عن سعادته بهذه 
الكوكبة من كبار الش��خصيات وأعضاء 
وضي��وف النادي. بعده��ا، ألقى صالح 

بن هن��دي كلمة بهذه املناس��بة، نقل 
فيها تحيات عاهل البالد حرضة صاحب 
الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة 
إلدارة وأعض��اء ن��ادي البحرين للتنس 
وخالص التهاين بش��هر رمض��ان املبارك 
وعيد الفطر الذي يه��ل علينا بعد أيام 
قليلة، مش��ريًا إىل أن جاللة امللك يعترب 

ه��ذا الن��ادي ق��دوة يف العم��ل الجاد 
واملخلص، ويش��يد بال��دور الكبري الذي 
يقوم ب��ه يف خدمة الش��باب والرياضة 
يف مملك��ة البحرين، وأش��اد بن هندي 
باألنشطة والربامج املتعددة التي تقام يف 
مملكة البحرين خالل ليايل شهر رمضان 
املبارك، مؤكًدا انف��راد مملكة البحرين 
بهذا العدد الكبري من الربامج واألنشطة 
الرمضانية، وبع��د الكلمة تفضل صالح 
بن هندي بتقديم مجموعة من الهدايا 
القيمة تم السحب عليها وفاز بها 6 من 
أعضاء وضي��وف النادي. وألقى خميس 
املقلة بدأها برفع أس��مي آيات التهاين 
والتربيكات إىل القيادة الرش��يدة، وإىل 
ش��عب البحرين الكريم، مبناسبة هذه 
األيام املبارك��ة الجميلة التي تعيش��ها 
مملكتنا الحبيبة، معرًبا عن ش��كره إىل 
مستش��ار جاللة امللك لشؤون الشباب 

والرياضة عىل دعمه املتواصل للنادي.

للمرة الثالثة على التوالي

عيد تحقق ذهبية 400 متر بجولة ستوكهولم بالدوري الماسي

ختام ناجح ألنشطة نادي التنس الرمضانية

الرفاع          االتحاد البحريني أللعاب القوى

نادي البحرين للتنس

 سلوى عيد

الفائزون مع كبار الحضور

“القصيبي” يتوج بطال لدورة 
شباب الهملة الكروية

توج النائب الشيخ ماجد املاجد وبحضور العضو البلدي 
عبدالله الدورسي ورئيس نادي التضامن الريايض باقر 

الهدار، فريق سفريات القصيبي بقيادة عبدالواحد محمد 
بطال لدورة مركز الهملة الكروية لكرة القدم لفئة الشباب 

ألول مرة يف تاريخه، يف مباراة حرضها مجموعة من 
أعضاء سابقني من إدارة نادي الهملة سابقا ومركز الهملة 
وجمهور كبري، وقد انتهى الشوط األول من املباراة بتقدم 

فريق سفريات القصيبي؛ بهدف جميل سجله حسن 
خلف بعد متريرة جميلة من املتألق محمد منصور الهدار 

امللقب بالشلهوب، حيث أجاد العبو سفريات القصيبي 
بهذا الشوط وبرباعة من املتألق القائد محمد بن عيل 
ميك إحكام منطقتهم معتمدين عىل هجامتهم املرتدة 
ومتريراتهم الجميلة، وسط ضياع العبي هايب خاصة يف 

بداية الشوط األول وقلة خطورة هجومهم بهذا الشوط، 
فيام كادت سفريات القصيبي أن يضيف هدفه الثاين 

لينتهي الشوط األول بتقدمهم بهدف مقابل ال يشء لهايب.
وبدأ الشوط الثاين بحذر من الفريقني، ومتيز باللعب وسط 

امللعب وتبادل فيه أيضا الطرفان الهجامت، وكان هايب 
األقرب للتسجيل، حيث أضاع مهاجموه فرصا أمام حارس 

مرمى سفريات القصيبي املتألق قاسم زين الدين الذي 
حاول الدفاع عن مرماه ببسالة، فيام بدأ العبو هايب يف 
تنظيم صفوفهم أكرث وبدء الهجوم عىل فريق سفريات 

القصيبي، من خالل الضغط  عىل مرماهم، حيث إن فريق 
هايب فاجأهم بهجومه وحصوله عىل رضبة جزءا يف آخر 

خمس دقائق من املباراة وتوقع الحضور أن املباراة تتجه 
لركالت الرتجيح، حيث تصدى لركلة الجزاء العب هايب 

املتألق وعميد الفريق عيل عبدالله، ولكن كانت املفاجأة 
تألق حارس سفريات القصيبي قاسم زين الدين، حيث 

متكن من صدها، ليفقد فريق هايب آخر أمل له يف تحقيق 
التعادل، وسط إرصار العبي سفريات القصيبي عىل الحفاظ 

عىل شباكهم نظيفة متاما بنهايئ البطولة.

جانب من التتويج 

القارية ودعم االتحادات الوطنية المسابقات  االتفاقية نقلة نوعية في 
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الربازيللي  املنتخللب  )وكاالت(: حللط 
بقيللادة نجملله نيللار أمللس اإلثنني 
يف روسلليا التللي بدأت العللد العكيس 
النطالق النسللخة الحاديللة والعرشين 

من نهائيات كأس العامل يف كرة القدم.
ووصللل أبطال العللامل 5 مللرات، فجرًا 
إىل سللوتيش، املنتجللع الواقللع عللى 
البحللر األسللود الذي سلليكون مقرهم 
والعرشيللن  الحاديللة  مشللاركتهم  يف 
السيليسللاو  أن  علللًا  النهائيللات،  يف 
هو الوحيد الذي شللارك يف كل نسللخ 

املونديال منذ 1930.
وبللدا أغى العللب يف العللامل عى أتم 
االستعداد لخوض غار البطولة املقررة 
بني 14 يونيللو و15 يوليو، بعدما تعاىف 
مللن إصابة تعرض لها يف مشللط القدم 
مع فريقه باريس سان جرمان الفرنيس، 

وأبعدته عن املالعب لثالثة أشهر.
وحقللق الالعللب السللابق لربشلللونة 
األسللباين عللودة موفقللة إىل املالعب 
بتسللجيله هدًفللا رائًعللا يف الثالث من 
الشللهر الحللايل يف مرمللى كرواتيا )2 - 
صفر( بعد دخوله يف الشوط الثاين، ثم 
أكللد عودته القويللة بإضافة ثان األحد 
ضد النمسللا )3 - صفر( يف آخر مباراة 

تحضريية لبالده.
وقدم رباعللي الهجوم الربازيي املؤلف 
من نيللار، ويليللان، فيليبللي كوتينيو 
وغابريال جيسوس، أداًء رائًعا يف مباراة 
األحد التي أقيمت يف فيينا، قبل السفر 

إىل روسيا حيث يبدأ املنتخب مشواره 
يف 17 الحايل ضد سويرسا يف روستوف-
اون-دون ضمللن املجموعة الخامسللة 

التي تضم كوستاريكا ورصبيا.
وبهدفه يف مباراة األحد، تسللاوى نيار 
مللع مواطنلله روماريللو )55 هدًفا( يف 
املركز الثالللث عى الئحة أفضل هدايف 
بللالده، خلف األسللطورتني بيليه )77( 

ورونالدو )62(.
وحيللا تيتي مؤهالت نجملله، وقال “ال 
أعللرف حللدود نيللار: قدرتلله الفنية 
واإلبداعية مثللرية لالهتام. إذا ترك يف 
الثلث األخري من امللعب فهو دون شك 

قاتل...”.
ويأمل نيار ورفاقلله يف تعويض خيبة 
انتهللى  2014 عللى أرضهللم عندمللا 
مشللوارهم يف نصللف النهللايئ بهزمية 
مذلة تاريخية ضللد أملانيا )1 - 7(، ثم 
اختتموا النهائيات بهزمية قاسية أخرى 
ضللد هولنللدا )صفللر - 3( يف مبللاراة 
املركللز الثالللث. وبوصوله إىل روسلليا 
االثنني، انضم نيار إىل زميله السللابق 
يف برشلللونة نجللم األرجنتللني ليونيل 
مييس وغرميه السللابق يف ريال مدريد 
نجم الربتغال كريستيانو رونالدو، بينا 
يستعد العامل الفتتاح البطولة الخميس 

مبباراة روسيا املضيفة والسعودية.
وقبل أيام عى صافللرة البداية، ما زال 
الشللك يحوم حول مشللاركة نجم آخر 
هللو املرصي محمد صالح الذي ال يزال 

يتعللاىف من إصابة يف الكتف تعرض لها 
خالل نهللايئ دوري أبطللال أوروبا ضد 

ريال مدريد )1 - 3(.
ووصللل منتخللب الفراعنللة األحد إىل 
مقره يف العاصمة الشيشللانية غروزين 
وغاب صللالح عن مترين بللالده األول، 
لكن الرئيس الشيشاين رمضان قديروف 
أحرضه اىل امللعب إللقللاء التحية عى 

الجاهري املغتبطة ملشاهدته.
وعن إمكانية مشاركته يف املباراة األويل 
ضللد األوروغللواي، قال صللالح لوكالة 
فرانللس بللرس “أنا متحمس. إن شللاء 
الله أنا مسللتعد بشللكل جيد... حالتي 

ا”. املعنوية جيدة جدًّ
بللدوره، رأى طبيللب املنتخب املرصي 
محمللد أبو العال أن مشللاركة صالح يف 
املبللاراة األوىل ضللد األوروغللواي غري 
مؤكدة “ال يزال يشعر باألمل، إذ تعرض 
اللتللواء يف املفصل األخرمللي الرتقوي. 
هذا النوع مللن اإلصابات يتطلب فرتة 
عللالج لثالثة أسللابيع قبللل العودة إىل 

املالعب”.
وأضللاف لفرانس برس “قللدرة الالعب 
عى فتللح يده بالكامللل لجهة الكتف 
هي املؤرش اإليجللايب ملوعد عودته إىل 

املباريات”.
ويسللتهل منتخب مرص، بطل إفريقيا 
7 مرات، مشللاركته الثالثة يف املونديال 
ضد األوروغواي بطلللة 1930 و1950، 

الجمعة يف ايكاتريينبورغ.

ويف كراتوفللو، جنللوب رشق موسللكو، 
الحصللة  يف  األحللد  رونالللدو  شللارك 
التدريبيللة األوىل ملنتخللب الربتغللال، 
وذلك قبل 5 أيللام من املباراة املنتظرة 
ألبطال أوروبا ضد إسبانيا يف املجموعة 
الثانية التي تضم الجار املغريب وإيران.

ويأمل العبو املللدرب الربتغايل فرناندو 
سللانتوس أن تكون بدايتهم أفضل من 
تلللك التللي حققوها قبللل 4 أعوام يف 
الربازيل عندما منيوا بهزمية قاسية أمام 
املانيا )صفللر - 4( يف طريقهم للخروج 

من الدور األول.
ووصللل إىل روسلليا أيضا مرشللح آخر 
للمنافسة عى اللقب بشخص املنتخب 
الفرنيس الحامل بتكرار ما حققه قبل 20 
عاما عى أرضه حللني توج بلقبه األول 
والوحيد، معوال عى ترسانته الهجومية 

بقيادة انطوان غريزمان وكيليان مبايب.
ورغللم القللدرات الهجوميللة الكبللرية 
لفريق املدرب ديديه ديشللان، اكتفى 
“الديللوك” بالتعادل )1 - 1( السللبت 
عللى أرضهم ضد الواليللات املتحدة يف 
مباراتهم االستعدادية األخرية قبل بدء 
مشللوارهم يف املجموعللة الثالثللة ضد 

اسرتاليا بطلة آسيا السبت يف قازان.
وبانتظار االختبارات األوىل للكبار، عى 
رأسللهم املنتخب األملاين حامل اللقب 
الللذي يسللتهل حملتلله يف املجموعة 
السادسللة ضللد املكسلليك األحد عى 
ملعب “لوجنييك” يف موسكو، سيكون 
الضغللط كبللريًا عى أصحللاب الضيافة 
الذين يفتتحللون البطولة عى امللعب 

ذاته الخميس أمام 80 ألف متفرج.
ويبللدو املنتخللب الللرويس يف وضع ال 

يحسللد عليه، إذ فشللل يف تحقيق أي 
فللوز يف مبارياته السللبع األخللرية، ما 
دفع الرئيس فالدميري بوتني الذي أنفق 
املليارات السللتضافة بالده أهم حدث 
عى أرضهللا منذ األوملبياد الصيفي عام 
1980، إىل مطالبللة الالعبللني باالرتقاء 

مبستواهم.
وقللال بوتني األسللبوع املللايض “يجب 
االعللرتاف لسللوء الحظ بللأن فريقنا مل 

يحقق نتائج مهمة يف اآلونة األخرية”.
وقبللل االفتتاح الخميللس، تتجه أنظار 
العللامل األربعللاء إىل اجتللاع الجمعية 
العمومية لالتحاد الدويل “فيفا”، حيث 
سيتخذ القرار بشأن امللف الفائز بحق 
اسللتضافة نهائيات 2026 التي يتنافس 
عليهللا املغللرب مللع امللللف األمرييك 

-املكسييك- الكندي املشرتك.

بدء العد العكسي

نيمار لحظة وصول بعثة البرازيل لروسيا

)وكاالت(: أعلنت املستشارة 
االملانية انغيال مريكل األحد 

أنها ميكن أن تتوجه لحضور 
مباريات ضمن كأس العامل 

لكرة القدم يف روسيا، وذلك يف 
الوقت الذي قّررت فيه لندن 
مقاطعة سياسية للحدث عى 
خلفية قضية محاولة تسميم 

عميل سابق.
ورصحت مريكل يف مقابلة مع 
القناة التلفزيونية العامة “ايه 
آر دي” أن “األمر ممكن وهو 

ليس مستبعًدا بالرضورة”، 
مضيفة أن القرار يتوقف عى 

جدول أعالها.
وتابعت أنها وبصفتها 

مستشارة عليها “مرافقة 
املانشافت” املنتخب الوطني 

وحامل اللقب حاليًّا.

وأملانيا من الدول األوروبية 
التي طردت دبلوماسيني 

ا عى محاولة تسميم  روس ردًّ
الجاسوس الرويس السابق 

سريغي سكريبال وابنته وهو ما 
تنفي موسكو أي دور لها فيه.

كا قررت اململكة املتحدة 

ضمن إجراءات أخرى أال يكون 
لها متثيل سيايس يف الحدث 
الكروي لكن قلة من الدول 

حذت حذوها.
وتابعت مريكل “نعرف كيف 

منّيز” بني كرة القدم ومواضيع 
التوتر بني روسيا وأوروبا، 

مشددة عى انه “إذا مل نتحاور 
فلن نتوصل أبدا إىل حل”.
وعادت مريكل إىل الجدل 

الذي أثاره العبان من الفريق 
الوطني من أصل تريك خالل 
مايو ها إلكاي غوندوغان 

ومسعود أوزيل عندما التقطت 
لها صورة مع الرئيس الرتيك 
رجب طيب أردوغان وها 
يهديانه قميص كتب عليه 

“رئييس”.
وتعرض الالعبان بعدها 

النتقادات شديدة إذ رأى بضع 
وسائل اإلعالم واملراقبون يف 
األمر نوًعا من الوالء لرتكيا.

وعلقت مريكل بالقول “مل يدركا 
عواقب هذه الصورة”، مضيفة 

“أنا متأكدة أنها مل يريدا 
تخييب أمل املشجعني األملان”.

 بيــن 
 كرة القدم 
والسياسة

انغيال ميركل

هازارد ينتظر مستقبل كونتي
)وكاالت(: يرغب ايدن هازارد 

يف معرفة موقف أنطونيو كونتي 
مدرب تشيليس يف النادي املنافس 
يف الدوري االنجليزي املمتاز لكرة 
القدم إضافة لخطط التعاقد مع 
العبني جدد قبل أن يتخذ قرارا 

بشأن مستقبله عى املدى البعيد.
وفاز كونتي بالدوري املمتاز يف 

موسمه األول مع تشيليس لكن مستقبله غري واضح بعدما 
احتل الفريق اللندين املركز الخامس املوسم املايض ليفشل 

يف التأهل إىل دوري أبطال اوروبا.
وعند سؤاله عا إذا كان مستقبله يف النادي يتوقف عى 
من سيقود الفريق يف املوسم املقبل، أبلغ هازارد وسائل 

اعالم بريطانية ”نعم، أريد أن أعرف. لكن مثلا قلت من 
قبل فإن تركيزي اآلن عى كأس العامل“.

وأضاف ”من الجيد دامئا الحصول عى يشء جديد - مدرب 
أو العبني - ومن الجيد دامئا معرفة ذلك ألنني أريد العبني 
بوسعهم )املساعدة يف اعادة النجاح( لتشيليس يف املوسم 

املقبل“.
وسيكون هازارد )27 عاما( من أهم العبي بلجيكا حني 

تواجه انجلرتا وبنا وتونس يف املجموعة السابعة بنهائيات 
كأس العامل.

إنفللاذ  قللوات  تسللتعد  )وكاالت(: 
القانللون يف آسلليا ملحاربللة القامئني 
عللى املراهنات بشللكل غللري قانوين 
الذين زادوا من أنشطتهم يف املنطقة 
قبللل نهائيات كأس العامل مسللتغلني 
التكنولوجيا الذكية والعمالت الرقمية 

للهروب من املحاكمة.
إن  املجللال  هللذا  يف  خللرباء  وقللال 
املراهنللات بشللكل غري قانللوين فيا 
يتعلللق مبباريللات كأس العامل تنترش 
يف دول مثللل تايالنللد وماليزيا حيث 
تحظللى كللرة القدم بشللعبية جارفة 
بينللا ال توجد يف مثل هللذه الدول 
بدائل قانونية تنظم عملية املراهنات.
ويقولون إنه حتى يف كوريا الجنوبية 
وهونج كونج، حيث تجري املراهنات 
بشللكل قانوين عرب هيئات مسللجلة، 
تؤثللر املراهنات بشللكل غللري قانوين 

بشكل كبري عى السوق القانونية.
النوعيللة  إن هللذه  ويقللول خللرباء 
من املراهنللات انتقلت إىل الشللبكة 
الهواتللف  ومنصللات  العنكبوتيللة 

املحمولللة التللي توفر نطاقا أوسللع 
لخيللارات املراهنللات مقارنللة مللع 
الجهللات القانونيللة للمراهنات، ما 
يزيد صعوبة ضبطها من قبل وكاالت 

إنفاذ القانون.
وقالت رشطللة هونج كونللج ومكاو 
إن العصابللات اإلجراميللة كثللريا مللا 
اسللتخدمت منصات مثل )ويتشات( 

لطرح املراهنات.

وقالللت الرشطة الدوليللة )اإلنرتبول( 
ونادي الفروسية يف هونج كونج الذي 
يدير عمليات املراهنات يف سللباقات 
الخيللول وكرة القللدم يف هونج كونج 
إن العمللالت الرقمية مثللل البتكوين 
املراهنات  عللى  القامئللني  سللاعدت 
بشللكل غللري قانللوين عللى تسللهيل 

نشاطهم.
ويقللول نادي الفروسللية إن عائدات 

املراهنات بشكل غري قانوين يف هونج 
كونللج هللذا العام مبللا يف ذلك خالل 
نهائيات كأس العامل التي تسللتضيفها 
روسلليا سللتبلغ 68 مليار دوالر عى 
األقل مقارنة مللع 6.5 مليار دوالر يف 
سللنغافورة و79 مليار دوالر يف كوريا 

الجنوبية سنويا.
وقللال نادي الفروسللية إن املراهنات 
يف هونج كونج من املتوقع أن تحقق 
750 مليللون دوالر هونج كونج خالل 

كأس العامل فقط.
وقال مديللرون تنفيذيللون يف مجال 
املراهنللات إن مللن املتوقع أن تكون 
املراهنللات بشللكل غري قانللوين أكرب 
منها خالل نهائيللات كأس العامل التي 
اسللتضافتها الربازيللل يف العام 2014 
ويرجللع ذلك لقللرب املناطق الزمنية 

بني روسيا ودول منطقة آسيا.
وكثري من املراهنات بشكل غري قانوين 
تسللهلها رشكات مسللجلة يف الخارج 
خاصة يف الفلبني والتي تبيع تراخيص 

مراهنات عرب اإلنرتنت إىل املشغلني.

المراهنــات تجتــاح آسيــا

ألكسندر-أرنولد يشيد بدور ميلنر
)وكاالت(: يعتقد ترينت 

ألكسندر-أرنولد العب ليفربول أن 
وجود العبني من أصحاب الخربة 

ا لصقل  مثل جيمس ميلرن مهم جدًّ
مهارات وتطوير املواهب الواعدة.

وحصل ألكسندر-أرنولد عى 
فرصته يف ليفربول مبكرًا عى 

عكس ما كان يتوقع الالعب ذاته 
هذا العام بعد تعرض ثنايئ الدفاع ناثانيال كالين وجو 

جوميز إلصابة طويلة.
وقدم خريج أكادميية ليفربول البالغ من العمر 19 عاًما 
سلسلة من العروض التي أثارت اإلعجاب لكنه يقول إن 

هذا األمر ما كان ليحدث لوال وجود ميلرن يف أرض امللعب.
وأبلغ ألكسندر-أرنولد شبكة سكاي الرياضية ”علمني 

جيمس أشياء كثرية. لقد بدأ مثي يف سن صغرية وهو دامئا 
يف الخدمة عندما أحتاج إليه. من املهم وجود العبني مثله 

بيننا“. وتابع ”يف ليفربول هو واحد من الالعبني الذين 
حققوا نجاًحا يف مشوارهم. يعلم متاما كيف يحقق ما يريد 

وكيفية الوصول إىل ذلك. كان عوًنا كبريًا يل هذا املوسم“.
وبعد هذه العروض القوية انضم ألكسندر-أرنولد لتشكيلة 
انجلرتا يقيادة املدرب جاريث ساوثجيت لكأس العامل ورد 
الجميل للمدرب بأداء رائع يف مباراته األوىل مع املنتخب 

حيث فازت إنجلرتا )2 - صفر( عى كوستاريكا األسبوع 
املايض.

وعن أفضل نصيحة من ميلرن قال ألكسندر أرنولد 
”ينصحني قبل أي مباراة كبرية بالحفاظ عى الطريقة 

التي ألعب بها وعدم تغيري أسلويب كثريًا. كانت هذه أفضل 
نصيحة ساعدتني“.

ترينت ألكسندر-أرنولد

ايدن هازارد
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“ثانوية الحد” تفوز بلقب “جيبك” للمشاريع الطالبية
كرمت �رشكة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات 
)جيب����ك( على هام�����س اأم�شي����ة ال�شح����ة وال�شالمة 
العائلي����ة التي اأقيمت ي����وم اخلمي�س املوافق 31 
مايو املن�رشم عدًدا من الطلبة والطالبات الفائزين 

يف الربنامج للعام الدرا�شي 2017/2018. 
وك����رم رئي�����س ال�رشكة عبد الرحم����ن جواهري، 
الطلبة والطالبات من اأ�شحاب امل�شاريع امل�شاركة 
يف الربنام����ج، كما مت خ����الل االحتفالّية االإعالن عن 
امل�شاري����ع الثالثة االأولى، الفائ����زة بجوائز برنامج 

الرتبية وجيبك للبحث البيئي. 
للبن����ات  الثانوي����ة  احل����د  مدر�ش����ة  وف����ازت 
باملركز االأول، عن م�شاركة الطالبتني زهراء عمار 
مهدي، و�شيم����اء خليفة مب�رشوعهما بعنوان “اإنتاج 

البال�شتيك احليوي من ثاين اأك�شيد الكربون”.
بينم����ا ف����ازت مدر�شة مدين����ة حم����د الثانوية 
للبن����ات باملركز الث����اين، عن م�شارك����ة الطالبتني 

حنان اإبراهي����م ح�شن، وخديجة علي فردان مب�رشوع 
يحم����ل عن����وان “اإع����ادة تدوي����ر االأوراق لت�شج����ر 
الثانوي����ة  اجلابري����ة  مدر�ش����ة  وج����اءت  البيئ����ة”. 
ال�شناعية للبن����ني يف املركز الثالث، عن م�شاركة 

الطالب����ني فا�ش����ل عبا�����س جميد، واأحم����د عبداهلل 
Solar A -“  ململكر مب�رشوعها الذي يحمل عنوان

.”ricultural Robot
واأع����رب جواهري ع����ن بالغ �شعادت����ه بالنجاح 

امل�شط����رد الذي يحققه ه����ذا الربنامج الفريد من 
نوعه، الذي متكن عرب دوراته ال�شابقة من حتقيق 
اأهداف����ه املتمثل����ة يف ت�شجيع الطلب����ة والطالبات 
عل����ى البحث العلمي يف جم����ال البيئة، وحثهم على 

االبت����كار وتطوي����ر اأفكاره����م على اأ�ش�����س علمية، 
اإ�شافة اإل����ى بث الوعي البيئ����ي وت�شجيع ال�شباب 
على تبني ال�شلوكيات التي من �شاأنها تعزيز هذا 

االهتمام ون�رشه يف اأو�ساط املجتمع.

نقابة “بابكو” تحتفل بيوم العمال العالمي

إشادة كبيرة من الزبائن بعروض “التسهيالت للسيارات”

احتفل���ت نقابة عمال بابكو م�ش���اء يوم اخلمي�س 
املواف���ق 25 مايو بيوم العم���ال العاملي يف غبقتها 
الرم�شاني���ة التي امتالأت بجو بهي���ج ت�شمن فقرات 

متنوعة القت ا�شتح�شان احل�شور
وب���داأ احلف���ل بكلم���ة لنائ���ب االأم���ني لالحت���اد 
الع���ام لعمال البحرين عبد الق���ادر ال�شهابي يف كلمة 
ت�شجيعية للعمال تلتها كلمة اإلى رئي�س اإدارة نقابة 
عمال بابكو حممد جعفر �شهاب الذي رحب باحل�شور 
ا  وال�شي���وف، كم���ا ا�شتعر����س اأهمي���ة اللق���اء �شنويًّ
وتاأكي���د التع���اون القائم مع ط���ريف االإنت���اج ال�رشكة 
ووزارة العم���ل من جهة واالحتاد الع���ام لنقابة عمال 

البحرين من جهة اأخرى. 
كم���ا اأب���دى ترحيب���ه ملد الي���د للجميع م���ن اأجل 
العم���ل امل�شرتك مب���ا يخدم جميع االأط���راف وتطوير 
املكت�شب���ات العمالية وحت�شني بيئ���ة العمل واختتم 
كلمته بدعوة اأع�س���اء اجلمعية العمومية لالنخراط يف 

جلان العمل اإثراء للعمل النقابي.
بع���د ذل���ك، مت تك���رمي كل م���ن االحت���اد العام 
وجمعية ال�شفافي���ة وجلنة االإ�رشاف عل���ى االنتخابات 
عل���ى جهودهم يف اإجناح العملي���ة االنتخابية وتكرمي 
االأخ حمم���د علي الدوالب���ي الرئي�س ال�شاب���ق لنقابة 

عم���ال بابك���و، تلته���ا فق���رات ترفيهي���ة وم�رشحي���ة 
كوميدية وتكرمي امل�شاركني.

 تخلل احلفل ال�شحب عل���ى عدة جوائز للح�شور 
وجوائز اأخرى اإلى اأع�ش���اء اجلمعية العمومية واختتم 

احلفل بتناول الغبقة الرم�شانية.

اأ�ش���اد زبائ���ن �رشك���ة الت�شهي���الت لل�شي���ارات 
 GAC Motor الوكي���ل واملوزع احل����رشي لعالم���ة
يف مملكة البحري���ن، بالعرو�س ال�شخية التي تقدمها 
ال�رشكة من خ���الل عرو�س �شهر رم�شان املبارك على 

خمتلف طرازاتها. 
واأعلن���ت ال�رشك���ة اإطالقه���ا الأح���دث العرو����س 
 GAC املتمي���زة عل���ى خمتلف ط���رازات �شي���ارات
Motor، الت���ي ُتتي���ح لزبائنه���ا اأف�ش���ل االأ�شع���ار 
عل���ى االإط���الق، اإ�شافة اإل���ى العديد م���ن املفاجاآت 
الت���ي تعدها لعمالئن���ا الذين يحر�ش���ون على اقتناء 
املركبات التي تنا�شب اأعمالهم ومتطلباتهم االأ�رشية 
بباق���ات رائع���ًة ت�شم���ل الت�شجي���ل والتاأم���ني ومانع 
ال�شداأ، اإ�شافة اإل���ى ال�شيانة ال�شاملة للمركبة ملدة 
3 �شن���وات وال�شمان الذهب���ي املمتد ل�شبع �شنوات 
واحلل���ول التمويلية مبع���دل فائ���دة تناف�شي لنوفر 

له���م كل م���ا يحتاجون���ه من حي���ث اجل���ودة واملتانة 
وال�شع���ر املنا�ش���ب، وخدم���ات ما بعد البي���ع، وذلك 

�شعًيا منا لتقدمي اأف�شل واأقوى العرو�س يف ال�شوق 
املحلي لنخدم جميع عمالئنا باختالف فئات دخلهم.

م���ن جانبه، ����رشح مدي���ر العالمة التجاري���ة برير 
جا�شم، نظًرا لالإقبال الكب���ر واالإ�شادة التي نلحظها 
م���ن قب���ل الزبائ���ن عل���ى م���ا نطرح���ه م���ن خدم���ات 
وامتي���ازات و�شهول���ة يف االإج���راءات نح���ن نوا�ش���ل 
تقدمي اأف�شل االأ�شع���ار واخل�شومات غر امل�شبوقة 
عل���ى جمي���ع طرازاتن���ا، اإ�شافة اإل���ى مرون���ة م�شدر 
التموي���ل اأنه ق���د ال ي�سرتط اأي دفع���ة مقدمة الإمتام 
عملي���ة ال�رشاء، ومتتد خدماتن���ا لت�شمل ذوي الرواتب 
الب�شيطة، واملتقاعدين واالأرامل واأبناءهم ف�شالً عن 
اأ�شح���اب ال�شجالت التجارية، وذلك متا�شًيا من خالل 
ه���ذا العر����س املتميز له���م الذي يتيح له���م اقتناء 
�شي���ارات GAC Motor ذات املوا�شفات العالية 

واالأداء اال�شتثنائي املتميز.

الفائزون في مسابقة بنك إبدار 
الرمضانية الخامسة لحفظ القرآن الكريم

“الفورسيزون” يمنح الفرصة لمشاهدة كأس العالم

ينتظر ع�شاق كرة الق���دم الرابع ع�رش من 
�شهر يونيو بف���ارغ ال�شرب، ملتابعة فعاليات 
بطول���ة كاأ�س الع���امل لكرة الق���دم، خ�شو�شاً 
بن�شخ���ة هذا الع���ام الت���ي �شّجل���ت ح�شور 4 
منتخبات عربية هي ال�شعودية وم�رش وتون�س 

واملغرب. 
ودعا فندق فور�شيزون���ز خليج البحرين 
�شيوف���ه لك���ي يعي�ش���وا اأج���واًء ممي���زًة م���ع 
عائالته���م واأ�شدقائهم وي�شاهدوا املباريات 
�شم���ن اأج���واء مليئ���ة باحلما����س وكاأنه���م يف 

قلب احل���دث، وذل���ك �شمن جترب���ة “ا�شتاد 
فور�شيزون���ز” الت���ي يقدمها الفن���دق للمرة 

االأولى.
فور�شيزون���ز”  “ا�شت���اد  وي�شتقب���ل   
ال�شي���وف م���ن 14 يونيو وحت���ى 15 يوليو، 
حي���ث �شيتم عر����س املباريات عل���ى �شا�شة 
اأمت���ار،   10 ×  4 بقيا����س  الو�ش���وح  عالي���ة 
باالإ�شاف���ة اإل���ى 160 �شا�ش���ة LCD، تق���دم 
جتربة متابع���ة ا�شتثنائية جلمي���ع املباريات 

ملا يت�شع اإلى 150 م�شاهداً. 

غانم يفوز بخامس شقق حملة حساب “لبشارة”

“البحرين والكويت” يتبرع للجمعية الخليجية لإلعاقة

اأعل���ن بيت التموي���ل الكويت���ي – البحرين فوز 
عب���د ال�شم���د غ���امن بال�شق���ة اخلام�ش���ة يف مرا�ش���ي 
البحري���ن وذل���ك �شمن �شح���ب �شهر ابري���ل 2018 
م���ن حملة ح�ش���اب التوف���ر اال�شتثم���اري “لب�شارة” 
وال���ذي مت اإجرائه موؤخراً باملق���ر الرئي�شي للبنك يف 
مرك���ز البحرين التجاري العاملي حت���ت اإ�رشاف وزارة 
ال�شناع���ة والتج���ارة وال�شياحة، بينم���ا اأقيم احتفال 
ت�شلي���م اجلائزة يف مرك���ز مبيعات مرا�ش���ي البحرين 
الواق���ع يف دي���ار املح���رق بح�شور ممثل���ني من بيت 

التمويل الكويتي – البحرين ومرا�شي البحرين.
للمجموع���ة  التنفي���ذي  املدي���ر  نائ���ب  و����رشح 

امل�رشفي���ة لالأف���راد يف بي���ت التموي���ل الكويت���ي – 
البحري���ن �شب���اح الزي���اين، قائ���اًل: “اأود اأن اأتق���دم 
بالتهنئ���ة لغ���امن مبنا�سب���ة ف���وزه ب�سق���ة يف م�رشوع 
مرا�ش���ي ريزيدن����س - مرا�شي البحري���ن ونتمنى اأن 
يك���ون م�شكن���اً عام���راً لعائلت���ه الكرمية. كم���ا اأوؤكد 
على م�شاعين���ا الرامية الى تق���دمي اأف�شل اخلدمات 
واملنتج���ات واحللول امل�رشفية لعمالئنا الكرام بغية 
تلبي���ة احتياجاته���م امل�رشفي���ة. فقد اأطلقن���ا موؤخراً 
من�شة “جزيل” يف متجري Apple وGoogle والتي 
توف���ر اإمكانية فتح ح�شاب لب�شارة جلميع املواطنني 
واملقيم���ني يف مملك���ة البحرين يف دقائ���ق معدودة 

دون احلاجة لزيارة الفرع. ندع���و اجلميع لال�شتفادة 
من ه���ذه املن�سة واالن�سمام لقائمة الفائزين وذلك 

من خالل زيادة حجم ومدة ا�شتثماراتهم معنا.”
م���ن جانبه، ق���ال الفائز “على الرغ���م من كوين 
اأمتل���ك ح�شاب لب�ش���ارة منذ م���دة طويل���ة، اإال اأنه مل 
ُيحالفن���ي احلظ اأب���داً يف اأي �شحوب���ات م�شت. ولكن 
بف�ش���ل من اهلل تعال���ى، ويف غم�شة ع���ني، اأ�شبحت 
اأمتل���ك �شقة �شكنية فارهة يف مرا�شي البحرين. ومن 
�ساأن هذه اجلائزة اأن ُت�سجعنا على اال�ستمرار يف اإجراء 
معامالتن���ا امل�رشفي���ة مع البن���ك، كم���ا اأود اأن اأن�شح 

اجلميع، من �شمنهم اأبنائي، بفتح ح�شاب لب�شارة”.

ا�شتقبل الرئي����س التنفيذي لبنك البحرين 
الفخ���ري  الرئي����س  �شات���ر  ريا����س  والكوي���ت 
للجمعي���ة اخلليجي���ة لالإعاقة ال�شي���خ دعيج بن 
خليف���ة اآل خليف���ة، ومدي���ر اجلمعي���ة اخلليجية 
لالإعاق���ة ح�ش���ن املاجد، لتق���دمي التربع املايل 
للجمعي���ة، يف ح�ش���ور املدي���ر الع���ام ملجموعة 
امل���وارد الب�رشي���ة وال�شئ���ون االإداري���ة ح�ش���ان 

بور�شيد قدورة.
ويحر�س بن���ك البحرين والكويت على دعم 
مث���ل هذه اجلهات واجلمعي���ات ملا لها من دور 
بارز يف املجال الرعائ���ي واخلدماتي لفئة ذوي 

االحتياج���ات اخلا�شة واجلهود الرامية لدجمهم 
يف املجتمع.

وباعتب���اره واحًدا م���ن ك���رى املوؤ�س�سات 
البحري���ن  بن���ك  يق���دم  اململك���ة،  يف  املالي���ة 
والكويت العديد م���ن امل�شاهمات م�شاندة منه 
ملختلف الق�شايا االإن�شانية واالجتماعية، حيث 
يق���وم بدع���م الكثر من املوؤ�ش�ش���ات مبا فيها 
االأندية وال�شنادي���ق اخلرية وخمتلف اجلهات 
االجتماعي���ة. يف مب���ادرة من���ه لتحقي���ق ه���دف 
الو�ش���ول لروؤية م�شتقبل وجمتم���ع اأكرث اإ�رشاًقا 

يف مملكة البحرين.

• برير جا�شم	
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الث

    BUZZ      

يع����ود من جديد فري����ق �مل�رسحي����ة �لكوميدية 
�ل�سهرية �لهادفة “مافي����ا �سكر�ب” لتقدمي �جلزء 
�لثال����ث م����ن �مل�رسحي����ة يف عطلة عي����د �لفطر على 
خ�سب����ة م�رسح مدر�سة كانو �لدولية، وهي من تاأليف 
و�إخر�ج ح�س����ن �الإ�سكايف ومتثيل نخبة من �لفنانني 
وه����م �سامي ر�سد�ن، عبد�هلل �سويد، �لب�سام، ح�سن 
حممد، جعف����ر �ل�ساري، خليل �ملط����وع، هبة ه�سام، 

جعفر �لتمار و�آخرون.
“�لب����الد” ح�����رست وقائ����ع بروف����ات �مل�رسحية 
بن����ادي توبل����ي و�سجل����ت ه����ذه �لوقفة م����ع فريق 

�لعمل.

بساطة الفكرة هي سر نجاحنا
يقول خمرج �لعمل ح�سن �الإ�سكايف: يف �لبد�ية 
�أود �لق����ول �إنن����ي دخلت مي����د�ن �مل�����رسح �لتجاري 
قبل نح����و 5 �سن����و�ت، وقدمت خالله����ا �لعديد من 
�الأعم����ال وم����ن �سمنه����ا �جل����زء �الأول م����ن م�رسحية 
“مافي����ا �سكر�ب” و�لتي حققت جناحا كبري�، وهي 
�مل�رسحي����ة �لتي متيزت يف م�س����و�ري؛ نظر� لب�ساطة 
�لفك����رة وتن����وع �ل�سخ�سي����ات وقوته����ا يف �لطرح، 
وله����ذ� جند �أنها �لت�سقت يف �أذهان �جلمهور لغاية 

�ليوم.
يف �جلزء �لثالث م����ن م�رسحية “مافيا �سكر�ب” 

�سنقدم ق�سة خمتلفة عن �جلزء �لثاين ولكن بنف�س 
�ل�سخ�سي����ات مع تو�جد �أ�سم����اء جديدة، و�إن�ساء �هلل 

نقدم �سيء ير�سي �جلمهور.
�أما ع����ن وجود 4 م�رسحي����ات مناف�سة �ستعر�س 
جميعه����ا يف �لعيد وهي “ريو�����س” للمخرج ح�سني 
�لعوينات����ي، و”عجايب غر�يب” للمخرج فهد زينل، 
و”�بو�سفري����ة” للمخرج عبا�س �ل�سم����اك، فاأو�سح 

�الإ�سكايف: 
ه����ذه ظاهرة �سحي����ة ومطلوب����ة، فكلما كانت 
�خلي����ار�ت كثرية �أمام �جلمهور كلم����ا �زد�د �لنجاح 
و��ست����دت �ملناف�س����ة،. ك����رة �الأعم����ال ت�ستقطب 

�جلماهري و�إن �ساء �هلل نقدم �سيئا مميز�. 

“مافيا سكراب” استقطبت الجماهير
وبدوره قال �لفن����ان عبد�هلل �سويد: �أنا �سعيد 

جد� بالعم����ل مع فري����ق م�رسحية “مافي����ا �سكر�ب” 
و�ملك����ون من �سامي ر�س����د�ن وح�سن حممد وجعفر 
�ل�س����اري و�لب�سام وخليل �ملطوع، وح�سن �ال�سكايف 
و�لتمار وهبة و�لبقية، و�ساأقدم يف �لعمل دور رجل 
�س����ود�ين ميتلك �حل�س �لفكاه����ي و�ملرح وي�سارك 

يف �رسقة �لبنك مع بقية �لع�سابة.
م�سيفا �سويد �إن �جلميل يف �ل�ساحة هذ� �لعام 
ه����و تناف�����س 4 م�رسحيات �ستق����دم يف �لعيد، فهذ� 
يعطينا د�فعا للعمل بجد و�جتهاد لنكون �الأف�سل 
�أو بنف�����س م�ست����وى �الآخري����ن ولك����ن لي�����س �الأقل، 
وعموم����ا �لفن����ان يع�س����ق ه����ذه �الأج����و�ء �لرية من 
�الأعم����ال �مل�رسحية وكذلك �جلمه����ور �لذي �ستتنوع 

�أمامه �خليار�ت.
ويف �سوؤ�ل عن قوة �مل�رسح �لتجاري وتف�سيله 

لدى �جلمهور �أجاب �سويد:
للم�����رسح �لتج����اري كم����ا تعرف مو��س����م، وهذه 

�ملو��س����م تنح�����رس يف �الأعياد و�ملنا�سب����ات، ود�ئما 
�جلمه����ور يقب����ل عل����ى ه����ذه �لنوعية م����ن �العمال 
النها تق����دم �حلدوت����ة و�لفكاه����ة يف �آن و�حد، كما 
�ن �الأعمال �جل����ادة �أي�سا لها جمهورها. وهلل �حلمد 
م�رسحية “مافي����ا �سكر�ب” ��ستقطبت �جلماهري من 
خمتل����ف �الأعمار من����ذ �جلزء �الأول وه����ذ� دليل على 

جناحها ومتيز �لفريق يف طرحه. 

“عمل ناجح بكل المقاييس”
�لفنان خليل �ملطوع قال: دوري هو �سخ�سية 
حمي����د زوج حجية خات����ون، نذهب �ل����ى �لبنك الأخذ 
قر�س ومن ثم حت�س����ل �أحد�ث �رسقة و�ترك �لبقية 

ليوم �لعر�س. و�أ�ساف:
 ميكنن����ي �لق����ول �ن فري����ق م�رسحي����ة “مافي����ا 
�سك����ر�ب” ب����كل �أجز�ئه����ا �سام����ي ر�س����د�ن وجعفر 

�ل�س����اري وخليل �ملطوع وح�سن �ال�سكايف و�الآخرون 
قدم����و� عمال ناجحا ب����كل �ملقايي�س حي����ث �و�سلنا 

ر�سالة �لى �جلمهور وباأ�سلوب كوميدي ر�ق. 

الحركة المسرحية في البحرين 
تعيش نشاطا

و�أتفق �لفنان �سامي ر�س����د�ن مع بقية زمالئه 
فيما يتعل����ق بر�ء �ل�ساحة �لفنية يف �لعيد مو�سحا 
�أن �حلرك����ة �مل�رسحي����ة يف �لبحري����ن تعي�����س ن�ساطا 
وهذ� م����ا ي�سعدن����ا كفانني، بل ونرغ����ب يف �ملزيد 
م����ن �مل�رسحي����ات. كم����ا حت����دث ر�سد�ن ع����ن دوره 
يف �مل�رسحي����ة قائ����ال: ال �أري����د �أن �حرق �ل����دور على 
�جلمه����ور ولكن �سيك����ون دوري ��ستكماال الأدو�ري 
�ل�سابق����ة و�أمتنى �أن �أقدم “كارك����ر” ينال �إعجاب 

�جلمهور.

اأ�سامة املاجد

بساطـة الفكـرة سبـب نجـاح “مافيـا سكـراب”
الجمهور على موعد مع الجزء 3 من المسرحية... اإلسكافي: 

تع���رف قن���اة “ناي���ل در�م���ا” جمموعة م���ن �مل�سل�س���الت، عقب 
�نتهائها من عر�س م�سل�سالت �سهر رم�سان �لتي تعر�س حاليا.

وتعر�س “نايل در�ما” م�سل�سالت “جر�ند �وتيل” لعمرو يو�سف 
و�أمين���ة خليل، و�إخر�ج حممد �ساكر خ�سري، ون�سف ربيع �الآخر ليحيى 

�لفخر�ين و�إلهام �ساهني وحارة �ليهود ملنه �سلبي و�إياد ن�سار.
كم���ا تعر����س �لقناة م�سل�س���ل “هو�من ج���اردن �سيتي” حل�سني 
فهمى و�سفية �لعمري، وم�سل�سل “ق�سمتي ون�سيبك” لهاين �سالمة 

ودره، وم�سل�سل “�خلروج” ل�رسيف �سالمة وظافر �لعابدين.
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اأع���ل���ن���ت ال��ف��ن��ان��ة 
ح�شني،  ه��دى  ال��ق��دي��رة 
الر�شمي  ح�شابها  ع��ر 
“اإن�شتغرام”،  موقع  على 
ا���ش��ت��ع��داده��ا ل��ت��ق��دمي 
م���������رح����ي����ة غ���ن���ائ���ي���ة 
ا���ش��ت��ع��را���ش��ي��ة ب��ع��ن��وان 
يف   ”2 وال�شاحر  “البنات 

عيد الفطر املقبل.
“هدى”،  ون�������رت 
امل���ل�������ش���ق ال���دع���ائ���ي 
اخل����ا�����س ب��امل�����رح��ي��ة 
قائلة:  عليها  وع��ل��ق��ت 
البن������������ات  “انتظ������روا 
م�رح  على   2 وال�شاحر 
ال�شباح  دع��ي��ج  خليفة 

جمعية ال�رق”.
الفنان���ة  وت�ش���ارك 
ه���دى ح�ش���ني يف بطولة 
م�شل�شل “عط���ر الروح”، 
حالي���ا،  يعر����س  ال���ذي 
خليجي���ة  حمط���ات  ع���ر 
خمتلفة وه���و من تاأليف 
عالء حم���زة واخراج حممد 

القفا�س.
عددا  العمل  وي�شم 
منهم:  اخلليج  جنوم  من 
ع��ب��دال��رح��م��ن ال��ع��ق��ل، 
وع��ب��دامل��ح�����ش��ن ال��ن��م��ر، 
وح�������ش���ني امل���ن�������ش���ور، 
وحم����م����د ال���ع���ج���ي���م���ي، 
واأو�س  ال�شلمان،  واأحمد 
ال�������ش���ط���ي، وع����ب����داهلل 
�شفر،  وحممد  البلو�شي، 
وعبري اأحمد، وغدير زايد، 

ونا�ر عبا�س، وغريهم.

االتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: الطقس في العيد حار جدا
اأكد ع�شو االحت���اد العربي لعلوم 
الف�شاء والفلك “ماجد الرخي�س”، اأن 
عيد الفطر املبارك ي�شادف مربعانية 
احل���ار،  بنف�شه���ا  املعروف���ة  القي���ظ 
مو�شًحا: فيها تب���داأ زيادة الليل حتى 
تق���ف ال�شم�س عمودية و�ش���ط ال�شماء 

وذلك يوم 21 يونيو.
وق���ال “الرخي����س” ملوق���ع �شبق 
ال�شع���ودي: اإن مربعاني���ة القيظ تبداأ 
مب�شيئ���ة اهلل ه���ذا الع���ام ببداية عيد 
الفط���ر ببداية جن���م التويب���ع “ح�شب 

ح�شاب الفلكي الب�شام رحمه اهلل”.
واأ�ش���اف: مربعاني���ة القي���ظ تبداأ 
فيها زي���ادة الليل حتى تقف ال�شم�س 
عمودية و�ش���ط ال�شماء امل�شادف يوم 
21 يوني���و يف ن�شف الك���رة االأر�شية 
ال�شمايل، حيث تكون ال�شم�س يف اأعلى 

ارتفاع لها ظهراً فوق االأفق.
وتاب���ع: جنوم مربعانية القيظ هي 
ثالثة جنوم: “التويبع، وجنَمي اجلوزاء: 
الهقع���ة، والهنعة”، وع���دد اأيامها 39 
يوماً، وتنتهي يف 10/ 11/ 1439ه� 

املوافق 23 يوليو 2018. 
واأردف: مربعاني���ة القي���ظ تدخل 
بنف����س واح���د ح���ار اإل���ى اأن تنته���ي، 
وعند دخ���ول اجل���وزاء تزي���د حرارتها 
ويت�شاقط احل�شا وه���ي حمننة اجلمل 
“حن���ة اجلم���ل”، وفيه���ا اأي���ام طب���اخ 
التمر وجم���رة القي���ظ، وعندما تنتهي 
حم�شوبي���ة مربعانية القي���ظ ال ينتهي 
احل���ر بنهايته���ا، ب���ل احلر ال ي���زال يف 
ازدياد حتى طلوع جنم ال�شعري لتقل 
فيه موجة احلر اأيام���اً معدودة قبل اأن 

يعاود احلر �شدته.

تي في

نصائح للصائمين

الحساء
الدع���وات  تك���ر  رم�ش���ان  �شه���ر  يف 
واملنا�شبات االجتماعية، واأي���ة وليمة رم�شانية 
ال ب���د فيه���ا م���ن حت�ش���ري ت�شكيلة ممي���زة من 
خمتل���ف اأ�شن���اف الطع���ام واالأطب���اق اللذيذة، 
وُيع���د �شهر رم�ش���ان فر�شة للم �شم���ل العائلة 
ولتعزي���ز احلياة االجتماعية عن طريق التوا�شل 
م���ع االآخرين خ���الل االإفطار عل���ى �شبيل املثال، 
فُتق���ام العزائم ويتجمع الع����رات على املوائد 
التي تق���دم وجباٍت عدي���دة وخمتلف���ة غالباً ما 

تكون غري �شحية.
لك���ن و�شط ذلك يع���د احل�شاء م���ن اأف�شل 
االأطب���اق الرم�شانية �شحة وفائدة وتعتر وجبة 
خفيفة تنا�ش���ب اجلميع. ومن ال�شهل جعل طبق 
احل�ش���اء �شحي���اً عن طري���ق االنتب���اه للمكونات 
امل�شافة اإليه. باالإ�شاف���ة اإلى اأن احل�شاء ُيعتر 
من اأه���م االأطب���اق عل���ى االإفطار ملا ل���ه فائدة 
للج�ش���م ع���ن طريق تهيئ���ة املع���دة ال�شتقبال 
الطعام بعد �شاعاٍت طويلة من ال�شيام، ُين�شح 
با�شتب���دال بع����س املكونات املعت���ادة باأخرى 

�شحية.
وال يحت���وي طب���ق احل�ش���اء يف الع���ادة على 
الده���ون اأو ال�شع���رات احلراري���ة، اإال اإذا اأ�شيف 
اإلي���ه بع�س منها وه���و ما ال ُين�شح ب���ه من اأجل 

احلفاظ على القيمة ال�شحية للطبق.

مع عائشة بهلول

مطبخ

المقادير:
1 كوب بندق مق�ر وحمم�س 90 جم

 ن�شف كوب �شكر بني 85 جم
1 بي�شة

ثالثة ارباع كوب دقيق باخلمرية 100جم
ن�شف كوب دقيق جميع اال�شتعماالت 25 جم

ثالثة ارباع كوب رقاقات ال�شوكوالته باحلليب 
)بني وابي�س( 150جم

 ربع كوب زبدة 147 جم

الطريقة:
1- تخف���ق الزبدة مع ال�شك���ر يف اإناء زجاجي يف 
ت�شاف البي�شة وباقي املقادير ل�شنع عجينة رخوة 

مع ا�شتمرار عملية اخلفق.
2- ل�شنع الب�شكويت ت�شتخدم ملعقتان طعام 
اإحداهم���ا للغرف والثانية لإ�سق���اط مع ترك م�سافة 

بني قطع الب�شكويت وذلك يف �شينية الفرن.
3- يخب���ز يف ف���رن بدرج���ة )°180( ملدة )15 
دقيق���ة( ويو�شع على حامل �شبك���ي حتى يرد ثم 

يقدم.

كوكيز 
الشوكوالته

بدء االستعدادات لجائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي
توا�شل اللجنة املنظمة العليا 
ملهرج���ان جائ���زة خال���د ب���ن حم���د 
للم����رح ال�شباب���ي الراب���ع لالأندية 
الوطنية واملراكز ال�شبابية ولذوي 
العزمي���ة، حت�شرياته���ا االإعدادي���ة 
قبل انطالق الفعاليات حتت رعاية 
املجل����س  لرئي����س  االأول  النائ���ب 
والريا�شة رئي�س  لل�شب���اب  االأعلى 
القوى  البحريني الألع���اب  االحت���اد 
الرئي�س الفخري لالحتاد البحريني 

لريا�ش���ة ذوي العزمي���ة �شمو ال�شيخ 
خال���د بن حمد اآل خليفة، وال���ذي يقام بتنظيم من 
قبل وزارة �شوؤون ال�شب���اب والريا�شة بال�راكة مع 
املكت���ب االإعالم���ي ل�شمو ال�شيخ خال���د بن حمد اآل 
خليف���ة، وذلك خالل الفرتة من 1 لغاية 15 اأكتوبر 
املقب���ل حتت �شعار لنغر�س ب�شمة، حيث ياأتي هذا 
املهرجان �شمن مب���ادرات �شموه الداعمة لل�شباب 

يف املجالني الثقايف واالإن�شاين.
 ويف ظ���ل االإع���دادات والتح�ش���ريات اخلا�شة 
بالن�شخ���ة الرابع���ة، اأقي���م االجتم���اع االأول للجن���ة 
املنظم���ة العلي���ا للمهرج���ان بح�ش���ور كل من عمر 
عبدالعزي���ز بوكمال مدير املكت���ب االإعالمي ل�شمو 
ال�شي���خ خال���د ب���ن حم���د اآل خليف���ة ع�ش���و اللجنة 
املنظم���ة العلي���ا، مدي���ر اإدارة املراك���ز ال�شبابي���ة 
ب���وزارة �ش���وؤون ال�شب���اب والريا�شة ن���وار عبداهلل 

املط���وع ع�ش���و اللجن���ة املنظم���ة العلي���ا، مدي���ر 
املهرج���ان ن�شال العط���اوي، رئي�س جلن���ة االإعالم 
واالت�شال ف���واز العبداهلل، رئي����س جلنة العالقات 
العام���ة والتجهي���زات خال���د نا����ر، رئي����س جلن���ة 
الت�شوي���ق واملالية حممد ما �ش���اء اهلل، واأمني ال�ر 
فهد العم���ادي. وناق�س املجتمع���ون بنود الالئحة 
التنظيمي���ة للمهرجان، كما متت مراجعة تو�شيات 
اللجن���ة اال�شت�شارية وجلنة الور����س والندوات، اإذ 
يرتاأ�س اللجن���ة اال�شت�شارية الفنان القدير عبداهلل 
ملك بع�شوية: الفنانة مرمي زميان، الفنان يو�شف 
بوهل���ول، الفن���ان خال���د الرويعي والفن���ان جمال 

الغيالن.
وت�شمن���ت التو�شي���ات العديد م���ن اجلوانب 
ومنه���ا تر�شي���ح اأع�ش���اء جلن���ة ق���راءة الن�شو�س 

والتقييم، باالإ�شافة اإلى اأع�شاء جلنة التحكيم.

اأن  اإل���ى  بوكم���ال  عم���ر  ون���وه 
توجيه���ات ال�شي���خ خالد ب���ن حمد اآل 
خليف���ة معنية بدرا�شة تو�شيات جلنة 
التحكي���م للن�شخة ال�شابق���ة وبتطوير 
جمي���ع  م���ن  وخمرجات���ه  املهرج���ان 
اجلوان���ب، لدف���ع الطاق���ات ال�شبابية 
للعم���ل نحو اإب���راز مواهبه���م، م�شريا 
اإلى اأن اعتماد اللجنة اال�شت�شارية جاء 
�شمن توجيهات �شم���وه لتكون عامال 
مه���م لتطوي���ر املهرج���ان واأن تكون 
هذه اللجنة بع�شوي���ة اأ�شحاب اخلرات 

والريادة يف امل�رح البحريني.
واأكد نوار املطوع اأن اإدارة املهرجان خاطبت 
كل االأندية الوطني���ة واملراكز ال�شبابية وجمعيات 
ذوي العزمية واجلامعات لتق���دمي م�شاركتهم، اإذ 
�شه���دت اللجن���ة اإقباال يعك�س جن���اح املهرجان يف 
حتقيق اأهدافه عر امل�شاركة الوا�شعة من اجلميع. 
ي�شار اإل���ى اأن مهرجان خالد ب���ن حمد للم�رح 
ال�شبابي ياأتي كواحدة من املبادرات التي يرعاها 
�شمو ال�شيخ خالد بن حمد اآل خليفة دعما لل�شباب 
البحرين���ي يف املج���ال الثقايف، كما وج���ه �شموه يف 
الن�ش���خ ال�شابق���ة اإل���ى م�شارك���ة ذوي العزمية يف 
املهرج���ان، لي�شف���ي �شم���وه لفت���ة اإن�شانية على 
الفعالي���ة الت���ي ت�شه���د م�شارك���ة ع���دد كبري من 

ال�شباب البحريني من اجلن�شني.

اللجنة المنظمة تعقد اجتماعها األول
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األخيرة

ف” يثري �ضجة يف الكويت رفع اأذان “حمرَّ
اأثار حار�س م�شجد بلبلة يف الكويت بعد اأن رفع الأذان ب�شكل 
حم����رف قائ����اً “اهلل كوي����ت اأكرب”. واأظه����ر مقطع فيدي����و �شوره 
بع�����س املارة على ما يبدو ومت تداوله عل����ى مواقع التوا�شل من 
جان����ب مغردين كويتي����ن �شعروا بالإ�ش����اءة والغ�شب من ت�رصف 
احلار�����س ه����ذا، الأذان ي�ش����دح م����ن م�شج����د البو�����س يف حمافظة 
الأحم����دي. واأفادت و�شائل اإعام حملي����ة، اأم�س الأول، اأن احلار�س 
بنغايل اجلن�شية، وق����د اأوقف من جانب وزارة الأوقاف واأحيل اإلى 
التحقي����ق. كم����ا نقلت عن مدي����ر اإدارة م�شاج����د حمافظة الأحمدي 

يف وزارة الأوق����اف وال�ش����وؤون الإ�شامية، اأحم����د العتيبي قوله: اإن 
“احلادث����ة ح�شل����ت اجتهادا م����ن احلار�س اجلدي����د للم�شجد، ومت 
اتخاذ الإج����راءات املتبعة يف مثل هذه احلالت”. واأو�شح العتيبي 
اأن “م�شج����د البو�س يقع داخ����ل م�شلخ الظه����ر يف منطقة معزولة 
وبعيدة عن املناطق ال�شكنية، ويخدم امل�شلخ وال�شوق املركزية 
و�شفاة الأغنام فق����ط”، م�شيفا اأن “للم�شجد بوابة خارجية تغلق 
بعد �شاة الع�شاء، وتفتح �شباًحا، ول تقام فيه �شاة الفجر لعدم 

وجود م�شلن”.

دي نيـــــرو ي�ضتـــــم ترامـــب على الهــــواء
وج���ه املمثل احلائز على جائزة الأو�شكار، روبرت دي نريو، انتقادا حادا للرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، 
م�شتخدما لفظا نابيا خال البث التلفزيوين احلي حلفل جوائز توين امل�رصحية. واعتلى دي نريو، امل�رصح يف مبنى 
رادي���و �شيت���ي ميوزيك، يف نيويورك، الأحد، لتقدمي مغني الروك، برو����س �شربينغ�شتن، الذي قدم اأداء خال 
احلفل. وقال دي نريو، دون اأي متهيد م�شريا لرتامب “�شاأقول �شيئا واحدا”، وا�شتخدم لفظا نابيا. وتابع قائا 
و�شط �شياح وت�شفيق حما�شي من اجلمهور: “مل يعد الأمر فقط فلي�شقط ترامب”، ثم ا�شتخدم اللفظ النابي. 

ونقلت �شبكة “�شي.بي.اإ�س” كلمات دي نريو، مع تغطية ال�شباب ملاين امل�شاهدين،والذي اأ�شبح الأكرث م�شاركة على “تويرت”.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175

  - جميع الحقوق محفوظة لدارة إلرصاد الجوية    
  وزارة المواصلت و التصالت © 2011 

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

السبت الجمعة الخميس
43º 33º 40º 32º 39º 32º

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شمالية من 
عقدة احيانا خلل النهار.

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 10ولكنها عموما شمالية شرقية من 

 عقدة احيانا.15الى 

  عقد10 الى 05متقلبة التجاة من 
 15 الى 10ولكنها عموما شرقية من 

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

 من قدم الى قدمين عند السواحل
  اقدام في عرض4 الى 2ومن 

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على الموقع 
اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

 الطق����س ح�ش���ن بوجه عام 
ولكن���ه ح���ار م���ع ت�شاع���د 

الأتربة يف بع�س املناطق.

 الرياح �شمالية غريبة من 8 اإلى 13 عقدة 
وت���زداد �رصعته���ا من 13 اإل���ى 18 عقدة، 

وت�شل من 18 اإلى 23 عقدة اأحيانا.

43 م  العظم����ى:   درج����ة احل����رارة 
وال�شغرى: 31 م، الرطوبة الن�شبية 
العظمى: 65 % وال�شغرى: 10%.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

abdulnabi.alshoala@albiladpress.comahmed.bahar@albiladpress.commoanes.almardi@albiladpress.comayman.hamam@albiladpress.com

ت�شدر عن دار الباد لل�شحافة والن�رص والتوزيع 

  للتوا�شل مع ق�شم العانات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            ال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�ش�شة الأيام للن�رص

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 03:14
الظهـر: 11:38
العصــر: 03:03
المغرب: 06:31
العشاء: 08:01

مواقيت 
الصالة

)ت�ضوير: اأمين يعقوب( م�ضروع اإفطار �ضائم يف اأحد م�ضاجد العا�ضمة املنامة  

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
يتقدم

رئيس مجلس اإلدارة والسادة أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
وجميع منتسبي بنك البحرين والكويت والشركات التابعة له

بأحر التعازي وصادق المواساة إلى
مقام حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البالد المفدى حفظه الله ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد األعلى 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه

وإلى سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل
وإلى سمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة

وإلى معالي الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة رئيس ديوان ولي العهد وعضو مجلس إدارة بنك البحرين والكويت
وإلى معالي الشيخ سلمان بن دعيج  آل خليفة
وإلى معالي الشيخ راشد بن سلمان  آل خليفة

وعموم العائلة المالكة الكرام 
بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى

صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته

ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان

HAPPY DIAMONDS ICONS

happy diamonds
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