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قن�صلية البحرين بجدة: ال حج دون ت�صريح
املنام���ة - بن���ا: اأك���د القن�ص���ل الع���ام 
ململكة البحري���ن يف جدة اإبراهيم امل�صلماين 
اأن���ه “ال ح���ج بال ت�رصي���ح” داعًي���ا املواطنني 
البحريني���ني وحج���اج البحري���ن واملقيم���ني 
اإلى االلتزام باالإر�ص���ادات والتعليمات التي 
ت�صدره���ا ال�صلط���ات ال�صعودي���ة والواج���ب 

اتباعها اأثناء مو�صم احلج.
واأك���د املدير العام ل���الإدارة العامة الأمن 
املنافذ ع�ص���و اللجنة العلي���ا للحج والعمرة 
رئي����س اللجنة االأمني���ة لبعثة احل���ج العميد 

ماهر بوعلي اأن عدد احلجاج البحرينيني لهذا 
الع���ام بل���غ 5625 حاًجا، ح�ص���ب االإح�صاءات 
ال�صادرة من قبل بعثة البحرين للحج بوزارة 
الع���دل وال�صوؤون االإ�صالمي���ة واالأوقاف، واأن 
معظ���م حجاج اململكة �صيغ���ادرون من خالل 
مط���ار البحرين الدويل. وم���ن منطلق دورها 
الوطنّي، بداأت �رصك���ة خدمات مطار البحرين 
)با����س( يف تطبي���ق اإجراءاته���ا الرامي���ة اإلى 

ت�صهيل حركة �صف���ر حجاج بيت اهلل 
7احلرام من مطار البحرين الدويل.

ح�صاباتهم مراجعة  البنوك  زبائن  “املركزي” يدعو 
لتجنب خ�سائر مالية...

اأهمي���ة  املرك���زي  البحري���ن  اأك���د م����رصف 
قي���ام عم���الء البنوك وب�ص���كل ف���وري ومنتظم 
مبراجع���ة عمليات ال�صحب واالإيداع التي تتم يف 
ح�صاباتهم امل�رصفية عرب املن�صات االإلكرتونية 

اأو التقليدية، وذلك للتحقق من �صحتها.
وق���ال امل�رصف املركزي يف بيان اإن الدعوة 

تاأت���ي انطالقا م���ن مبادرات���ه امل�صتمرة حلماية 
امل�صتهل���ك ورف���ع م�صت���وى الوع���ي وتثقي���ف 
امل�صتهلك���ني ب�ص���اأن املمار�ص���ات امل�رصفي���ة 
ال�صليم���ة وتوعيته���م لتجنب اخل�صائ���ر املالية 

الناجتة عن اأخطاء تقنية اأو ب�رصية دون علمهم.
وتاأكي���داً مل���ا ن�رصت���ه “الب���الد” قب���ل نح���و 
�صهري���ن عن ق�صي���ة وجود مبالغ ل���دى البنوك 
ج���راء عمليات �صحب مل تكتمل م���ن قبل زبائن 

ومت خ�صمه���ا م���ن ح�صاباته���م، اأك���د امل����رصف 
املرك���زي اأن���ه اأ�ص���در توجيهات ال���ى م�صارف 
قط���اع التجزئ���ة و����رصكات التموي���ل العاملة يف 
اململكة، اأن يقوم كل بنك و�رصكة متويل بو�صع 
خطة م�صتمرة لتوعية عمالءها بهذا ال�صاأن، واأن 
يت���م وب�صكل يومي ت�صوي���ة املبالغ املخ�صومة 

من خ���الل عمليات ال�صحب وال�رصاء التي 
11مل تتم.
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�صخة: ال�صعودية: رياالن - الكويت: 200 فل�س - االإمارات : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�صة - م�رص : جنيهان - االأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�صرتليني - الواليات املتحدة: دوالران - اأوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

املحرر االقت�صادي

القوة خيارنا االإ�صرتاتيجي والوحدة �صبيلنا لبلوغهااختيار “الكويتية” للبحرين يعك�س متيز العالقات
:  جاللته اأ�ساد بدعم ال�سقيقة للمملكة يف خمتلف الظروف... العاهل: اإ�سهامات مقدرة الأمري الكويت يف امل�سرية اخلليجية والعربية... �سمو رئي�س الوزراء

املنامة - بنا: اأ�صاد عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�صى اآل خليفة مبواقف دولة الكويت ال�صقيقة 
قي���ادة و�صعبا يف دعم مملكة البحرين يف خمتلف الظروف، 
وذل���ك مبنا�صبة زيارة الوفد احلكوم���ي االإعالمي الكويتي 
للمملكة على منت اأول رحلة عرب اخلطوط اجلوية الكويتية، 
التي انطلقت �صباح اأم�س من مبنى الركاب )T4( اجلديد 
يف مطار دول���ة الكويت الدويل اإلى مطار البحرين الدويل. 
وهن���اأ جاللته، لدى ا�صتقباله الوفد الكويتي اأم�س، اجلميع 

بنجاح اأول���ى رحالت �رشكة اخلطوط اجلوية الكويتية، التي 
ياأت���ي اختيارها للبحرين لتكون اأول وجهاتها تاأكيدا على 

متيز العالقات البحرينية الكويتية. 
واأ�ص���اد جاللت���ه بالنه�ص���ة ال�صامل���ة الت���ي ت�صهدها 
الكوي���ت يف عهد �صمو االأمري ال�صي���خ �صباح االأحمد اجلابر 
ال�صب���اح تنفي���ذا لروؤي���ة �صم���وه والت���ي ته���دف لتحويل 

الكوي���ت اإلى مرك���ز جتاري ومايل عل���ى امل�صتوى 
العاملي بحلول العام 2035.

املنام���ة - بنا: اأكد رئي����س الوزراء �صاح���ب ال�صمو امللكي 
االأمري خليفة بن �صلمان اآل خليفة اأن التحديات تتطلب مزيدا من 
الت�صاور والتن�صيق بني االأ�صقاء، فامل�صري واحد، والهدف واحد، 
ولك���ن لالأ�صف اأُ�صغل كل واحد مبا يخ�ص���ه من هموم وحتديات، 
واأغفل البع����س اأن احلل مع اجلماع���ة ويف وحدتهم ومتا�صكهم، 
الفتا �صموه اإل���ى اأن يف وحدتنا قوة، ويف تفرقنا �صعف والبد اأن 
تكون القوة خيارنا االإ�صرتاتيجي والوحدة �صبيلنا لبلوغها.واأ�صار 
�صموه اإلى اأن �صاحب ال�صمو ال�صيخ �صباح اجلابر االأحمد ال�صباح 

بن���ى نه�صة وطن���ه، كم���ا اأن اإ�صهاماته مقدرة يف م�ص���رية النماء 
والتط���ور اخلليجي���ة والعربية، موؤكدا �سم���وه اأن اختيار اخلطوط 
الكويتي���ة للبحرين كاأول وجهة من مبناه���ا اجلديد يعك�س عمق 

العالقات بني البلدين.
وكان �صاح���ب ال�صمو امللك���ي رئي�س الوزراء ق���د ا�صتقبل 
بق����رص الق�صيبي���ة وف���دا حكوميا واإعالمي���ا كويتيا ي���زور البالد 

مبنا�سبة تد�سني اأولى رحالت اخلطوط اجلوية الكويتية 
من مبنى امل�صافرين اجلديد يف مطار الكويت الدويل.

• •جاللة امللك م�صتقبال الوفد احلكومي واالإعالمي الكويتي 	 �صمو رئي�س الوزراء م�صتقبال الوفد الكويتي	

24

وا�صنطن: نريد تغيريا ب�صلوك اإيران

وا�صنطن/ طه���ران - وكاالت: بع���د ي���وم م���ن 
دخول حزمة العقوبات التي فر�صتها وا�صنطن على 
طه���ران حيز التنفي���ذ، جددت اخلارجي���ة االأمريكية 
مطالبتها اإيران بتغي���ري �صلوكها يف املنطقة. وجاء 
ذلك يف موؤمت���ر �صحايف للمتحدث���ة با�صم اخلارجية، 
هي���ذر ناورت اتهم���ت فيه طه���ران بزعزعة منطقة 

ال�رصق االأو�صط، وعدم االهتم���ام ب�صعبها.يف غ�صون 
ذلك، �ص���ّوت جمل�س ال�صورى االإي���راين، اأم�س، على 
حج���ب الثقة عن وزير العمل علي ربيعي، بعد اأ�صهر 
م���ن الغ�ص���ب املت�صاع���د ب�صب���ب طريق���ة معاجلة 

احلكومة لالأزمة االقت�صادية التي تفاقمت 
14مع اإعادة فر�س العقوبات االأمريكية.

        اأمل احلامد من املحرق

و�صلت اإل���ى البحرين �صباح اأم�س اأولى رحالت 
اخلط���وط اجلوية الكويتي���ة من مبن���ى امل�سافرين 
اجلدي���د “ت���ي 4” يف مط���ار الكوي���ت ال���دويل اإلى 
البحري���ن. وا�صتقبل وزير املالي���ة ال�صيخ اأحمد بن 
حمم���د اآل خليف���ة يف مط���ار البحرين ال���دويل وزير 
املالي���ة الكويت���ي نايف احلجرف والوف���د الكويتي 
الذي يزور البالد به���ذه املنا�صبة. بدوره، اأكد وزير 
املوا�ص���الت واالت�ص���االت كم���ال اأحم���د اأن ن�ص���ب 
االإجناز يف مبنى امل�صافرين اجلديد يف مطار البحرين 

الدويل ت�ص���ري بح�صب الربنامج املو�صوع، 
حيث �صيفتتح يف �صهر �صبتمرب 2019.

االنتهاء من تطوير مطار البحرين ح�سب اجلدول

ا�صتقبال اأول رحلة من مبنى امل�صافرين اجلديد بالكويت

• البحرين ت�ستقبل اأول رحلة للخطوط الكويتية من مبنى امل�سافرين الكويتي “تي 4”   )ت�صوير: خليل اإبراهيم(	 10

• حجب الثقة عن وزير العمل علي ربيعي	
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نه�ش���ة �شامل���ة ت�شهده���ا الكوي���ت بعه���د �شمو ال�شي���خ �شب���اح االأحمد اجلاب���ر ال�شباح

ال����وف����د ال�����زائ�����ر اأ������ش�����اد مب����واق����ف مم��ل��ك��ة ال���ب���ح���ري���ن جت�����اه دول������ة ال��ك��وي��ت

حر�ص بحريني كويتي على زيادة ر�سوخ العالقات وتقوية دعائمها
جاللته اأ�شاد بنجاح اأولى رحالت “اخلطوط اجلوية الكويتية” للمملكة من مبنى املطار اجلديد... العاهل:

املنامة - بنا: ا�شتقبل عاهل البالد �شاحب 
اجلالل���ة امللك حم���د بن عي�ش���ى اآل خليفة، يف 
ق����ر ال�شافرية اأم�س، وزي���ر املالية الكويتي 
ناي���ف فالح احلج���رف ووزيرة الدول���ة ل�شوؤون 
الإ�ش���كان ووزي���رة الدولة ل�ش���وؤون اخلدمات 
جن���ان حم�شن رم�ش���ان ورئي�س جمل����س اإدارة 
اخلطوط اجلوي���ة الكويتية يو�شف عبداحلميد 
اجلا�شم واملدير العام لالإدارة العامة للطريان 
املدين يو�شف �شليمان الفوزان ووزير االعالم 
االأ�شب���ق حمم���د ال�شنعو�شي ورئي����س جمل�س 
الإدارة اخلط���وط الكويتي���ة الأ�شب���ق ووزي���ر 
االإع���الم ال�شابق �شامي عب���د اللطيف الن�شف، 
وذلك مبنا�شبة زيارة الوفد احلكومي االعالمي 
الكويت���ي اإل���ى اململك���ة على م���ن اأول رحلة 
عرب اخلطوط اجلوي���ة الكويتية التي انطلقت 
�شباح ام�س من مبنى الركاب )T4( اجلديد يف 
مطار دولة الكويت الدويل اإلى مطار البحرين 

الدويل.
حيث نقلوا اإلى جالل���ة امللك حتيات اأمري 
دولة الكوي���ت ال�شقيقة �شاحب ال�شمو االأمري 
ال�شي���خ �شب���اح االأحم���د اجلاب���ر ال�شباح وويل 
العهد �شاح���ب ال�شم���و ال�شيخ ن���واف االأحمد 
اجلاب���ر ال�شباح، ومتنيات �شموهما اإلى مملكة 

البحرين و�شعبها بدوام التقدم واالزدهار. 
وق���د كلفهم جالل���ة امللك بنق���ل حتياته 

واأطي���ب متنياته اإلى اأخيه �شاحب ال�شمو اأمري 
دول���ة الكويت و�شمو ويل عهده، م�شيدا بعمق 
العالقات التاريخي���ة الوثيقة التي جتمع بني 
البلدين والت���ي تزداد ر�شوخ���ا يف ظل حر�س 
القيادت���ني وال�شعبني ال�شقيقني على تقوية 

دعائمها.

كما اأع���رب جاللة امللك عن م�شاعر املحبة 
التي جتمع ال�شعبني ال�شقيقني م�شيدا جاللته 
مبواقف دولة الكويت ال�شقيقة قيادًة و�شعباً 
يف دع���م مملك���ة البحرين يف خمتل���ف الظروف 
من خالل الرتابط التاريخي الذي يجمع بينهما 
معرب���اً جاللته ع���ن اعت���زازه به���ذه العالقات 

الوثيقة والوطيدة.
وهناأ جاللت���ه اجلميع بنج���اح اأولى رحالت 
�رشكة اخلطوط اجلوي���ة الكويتية، والتي ياأتي 
اختيارها للبحرين لتكون اأول وجهاتها تاأكيدا 
على متي���ز العالق���ات البحريني���ة- الكويتية 

وامل�شتوى املتقدم للتعاون الثنائي. 
ال�شامل���ة  بالنه�ش���ة  جاللت���ه  واأ�ش���اد 
واالإجن���ازات الكب���رية التي ت�شهده���ا الكويت 
يف عهد �شاح���ب ال�شمو االأم���ري ال�شيخ �شباح 
االأحم���د اجلابر ال�شب���اح تنفي���ذا لروؤية �شموه 
والت���ي ته���دف لتحوي���ل الكويت اإل���ى مركز 
جت���اري ومايل على امل�شت���وى العاملي بحلول 

العام 2035. 
م���ن جانبهم، عرب اأع�ش���اء الوفد احلكومي 
�شكره���م  ع���ن  الزائ���ر  الكويت���ي  واالعالم���ي 
وتقديرهم جلاللة امللك على هذا اللقاء الذي 
ج�شد العالق���ات االأخوية التي ترب���ط البلدين 
وال�شعب���ني ال�شقيق���ني البحرين���ي والكويتي 
م�شيدي���ن مب���ا حققت���ه مملك���ة البحري���ن من 
اإجنازات يف خمتلف املج���االت �شمن النه�شة 
ال�شاملة التي ت�شهدها مملكة البحرين بقيادة 
ح����رشة �شاح���ب اجلالل���ة املل���ك، معربين عن 
اعتزازه���م بالعالق���ات البحريني���ة الكويتي���ة 
االأخوية الوطي���دة، كما اأ�ش���اد الوفد مبواقف 

مملكة البحرين جتاه دولة الكويت.

• جاللة امللك م�شتقبال الوفد احلكومي واالإعالمي الكويتي	

املنام���ة - بنا: بعث عاه���ل البالد 
�شاح���ب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئ���ة اإل���ى رئي�شة 
جمهوري���ة �شنغافورة حليم���ة يعقوب؛ 
مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها، 
اأع���رب جاللته فيها ع���ن اأطيب تهانيه 
ومتنيات���ه لها موفور ال�شحة وال�شعادة 
ول�شعب جمهورية �شنغافورة ال�شديق 

املزيد من التقدم واالزدهار.
�شاح���ب  ال���وزراء  رئي����س  وبع���ث 
ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان 
اآل خليف���ة برقي���ة تهنئ���ة اإل���ى رئي�شة 
جمهورية �شنغاف���ورة؛ مبنا�شبة ذكرى 
اليوم الوطني لبالده���ا، �شمنها �شموه 
خال����س تهاني���ه ومتنياته له���ا موفور 
ال�شح���ة وال�شعادة ول�شع���ب جمهورية 
م���ن  املزي���د  ال�شدي���ق  �شنغاف���ورة 

االزدهار والرخاء.
كما بع���ث �شاحب ال�شم���و امللكي 
رئي�س الوزراء برقية تهنئة مماثلة اإلى 
رئي�س وزراء �شنغافورة يل ه�شني لونغ، 
ع���رب �شموه فيها عن اأطي���ب تهانيه له 

بهذه املنا�شبة الوطنية.
اإلى ذل���ك، بع���ث ويل العهد نائب 
القائ���د االأعل���ى النائ���ب االأول لرئي�س 
جمل�س الوزراء �شاح���ب ال�شمو امللكي 
االأم���ري �شلمان بن حمد اآل خليفة برقية 
تهنئة اإلى رئي�شة جمهورية �شنغافورة؛ 
مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني لبالدها، 
عرب �شم���وه فيها ع���ن �ش���ادق تهانيه 
ومتنيات���ه لها موفور ال�شحة وال�شعادة 
ول�شعب جمهورية �شنغافورة ال�شديق 

املزيد من التقدم والرقي.
كما بع���ث �شاحب ال�شم���و امللكي 
االأعل���ى  القائ���د  نائ���ب  العه���د  ويل 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س الوزراء 
برقي���ة تهنئة مماثلة اإل���ى رئي�س وزراء 
�شنغاف���ورة يل ه�ش���ني لون���غ، �شمنها 
�شموه اأطيب تهانيه له بهذه املنا�شبة 

الوطنية.

املنام����ة - وزارة اخلارجي����ة: ت�شل����م 
رئي�����س جمهورية اأذربيجان اإلهام علييف 
اأوراق اعتم����اد اإبراهي����م العبداهلل �شفريا 
فوق العادة مفو�شا ململكة البحرين لدى 

جمهورية اأذربيجان املقيم يف اأنقرة.
ونق����ل ال�شفري حتي����ات عاهل البالد 
�شاح����ب اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�شى 
اآل خليفة، ودعم رئي�����س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن �شلمان اآل 
خليفة، وم����وؤازرة ويل العهد نائب القائد 
االأعل����ى النائ����ب االأول لرئي�����س جمل�����س 
ال����وزراء �شاح����ب ال�شمو امللك����ي االأمري 
�شلمان بن حم����د اآل خليف����ة، ومتنياتهم 
للرئي�����س و�شع����ب جمهوري����ة اأذربيج����ان 

املزيد من التنمية والرقي واال�شتقرار.
م����ن جانب����ه، اأعرب رئي�����س جمهورية 
اأذربيج����ان اإله����ام عليي����ف ع����ن متنياته 
الإبراهيم العب����داهلل كل التوفيق والنجاح 
مب�شت����وى  واالرتق����اء  عمل����ه،  مه����ام  يف 
العالق����ات الثنائية بني مملك����ة البحرين 
وجمهورية اأذربيجان يف خمتلف املجاالت.

البحرين تهنئ 
�شنغافورة بذكرى 

اليوم الوطني

رئي�س اأذربيخان يت�شلم 
اأوراق اعتماد �شفري 

البحرين لدى بالده
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جمل�س �سمو ويل العهد من�سة جامعة جت�سد هوية البحرينيني
الرواد ي�سيدون بحر�ص االأمري �سلمان على االلتقاء باملواطنني

املنامة - بنا: يف اإطار االهتمام الذي 
يولي���ه ويل العه���د نائب القائ���د االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����ص جمل����ص ال���وزراء 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي االأم���ري �سلمان 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة بالتوا�سل م���ع اأبناء 
البحري���ن كافة، ا�ستقبل �سموه يف جمل�سه 
االأ�سبوع���ي بق�رص الرفاع م�ساء اأم�ص اأفراد 
العائلة املالكة الكرمية والوزراء واأع�ساء 
جمل�س���ي ال�س���ورى والن���واب والبلدي���ات 
وع���ددا م���ن رج���ال الدي���ن والفعالي���ات 
االقت�سادية واالجتماعية، واأع�ساء ال�سلك 
الدبلوما�س���ي يف اململك���ة وال�سخ�سيات 
االأكادميي���ة والفكري���ة واالإعالمية وعددا 

من اأفراد املجتمع.
جمل�س���ه  ب���رواد  �سم���وه  ورح���ب 
االأ�سبوع���ي الذي يج�سد �س���وًرا من �سور 
التوا�س���ل الذي يحر�ص عليه عاهل البالد 

�ساح���ب اجلاللة املل���ك حمد ب���ن عي�سى 
اآل خليف���ة تكري�ًسا لنه���ج املجتمع و�سنة 
االآب���اء واالأجداد، وترجمًة لل���روح االأ�سيلة 
ون�سيج���ه وهويت���ه  البحرين���ي  للمجتم���ع 

اجلامعة.
واأثنى احل�س���ور على حر����ص �سموه 
بااللتق���اء باملواطن���ني والتوا�سل معهم 

وم���ا ي�سكله املجل����ص من من�س���ة جامعة 
ملختل���ف اأبناء املجتم���ع يف �سورة جت�سد 
هوية البحرينيني التي جبلت على املحبة 
واخلري، منوهني بجهود القيادة احلكيمة 
امل�ستدام���ة  التنمي���ة  اأ�س����ص  تعزي���ز  يف 
لتحقي���ق املزي���د م���ن الرخ���اء والتق���دم 

وتاأمني احلياة الكرمية للمواطن.

البحرين �ستوا�سل م�سريتها يف التنمية والتطوير بتكاتف اأبنائها
ا�ستقبل اأهايل الزالق واأمر بت�سهيل احتياجات القرية كافة... جاللة امللك:

املنامة - بن���ا: ا�ستقبل عاهل البالد 
�ساحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�سى اآل 
خليفة يف ق�رص ال�سافري���ة اأم�ص عددا من 
اأه���ايل الزالق، وذل���ك يف اإط���ار اللقاءات 
الت���ي يحر����ص جاللت���ه عل���ى عقده���ا مع 
رجاالت البحرين واأبنائها الكرام من جميع 

حمافظات اململكة.
وت����رصف االأهايل بال�س���الم على جاللة 
امللك، معربني عن عظيم اعتزازهم بلقاء 
جاللت���ه، وبال���غ �سكره���م وامتنانه���م ملا 
يولي���ه جاللته من اهتم���ام ملنطقة الزالق 
وحر����ص م�ستم���ر عل���ى تلبي���ة تطلع���ات 
اأهاليه���ا م���ن خ���الل توجيه���ات جاللت���ه 

ال�سامية.
وخ���الل اللقاء، رح���ب جاللته باجلميع 
وتبادل معهم االأحادي���ث الودية، واأعرب 

واأه���ايل  رج���االت  لعط���اء  تقدي���ره  ع���ن 
يف  امل�سه���ودة  واإ�سهاماته���م  ال���زالق 
نه�سة البحري���ن احلديث���ة، وتفانيهم يف 
خدم���ة وطنهم بهدف اإع���الء رايته وحماية 
مكت�سباته يف خمتل���ف املجاالت. واأ�ستمع 
جاللت���ه اإلى متطلبات اأه���ايل قرية الزالق 
واأم���ر جاللت���ه بت�سهيل ه���ذه االحتياجات 

واطماأن على اأحوالهم.
واأك���د جاللت���ه اأن عق���د مث���ل ه���ذه 
اللق���اءات مع رج���االت البحري���ن واأبنائها 
االأوفي���اء ياأتي يف اإطار الع���ادات العربية 
االأ�سيل���ة للتوا�سل والتالحم وتعزيز قيم 
الت�سام���ح واملحب���ة والرتاب���ط االجتماعي 
الت���ي يتميز به���ا املجتم���ع البحريني منذ 
الق���دم. واأ�س���ار جاللت���ه اأن م���ا ت�سه���ده 
اململك���ة اليوم من مناء وتق���دم هو ثمرة 

النه�س���ة ال�سامل���ة التي اأر�س���ى دعائمها 
واالأج���داد  االآب���اء  م���ن  االأول  الرعي���ل 
ب�سواعده���م املخل�سة وحبه���م لوطنهم، 
موؤك���دا اأن البحرين �ستوا�س���ل م�سريتها 
يف التنمي���ة والتطوي���ر بتكات���ف اأبنائه���ا 
وم�ساعيهم اخلرية للبن���اء على اإجنازاتها 

احل�سارية والتاريخية.
وم���ن جانبه���م، رف���ع اأه���ايل ال���زالق 
خال����ص ال�سك���ر والعرف���ان ال���ى املق���ام 
ال�سام���ي ل�ساح���ب اجلالل���ة املل���ك على 
الرعاي���ة واالإهتم���ام الذي يولي���ه جاللته 
بق�سايا املواطن���ني وم�ساحلهم وتوفري 
�سبل العي�ص الكرمي لهم، �سائلني املولى 
عز وج���ل اأن يحفظ جاللته ويرعاه وي�سدد 
خطاه، واأن يحقق للمملكة و�سعبها املزيد 

من الرفعة والتقدم.

• جاللة امللك م�ستقبال اأهايل الزالق  	

• �سمو ويل العهد م�ستقبال رواد جمل�سه االأ�سبوعي	
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اإ�س���هامات اأم���ر الكوي���ت مق���درة يف م�س���رة النم���اء والتط���ور اخلليجي���ة والعربية
ق���ادة دول التع���اون حري�س���ون عل���ى اأن يجعل���وا �س���عوبهم تعي����ش يف نع���م ورغ���د 

�ضـمـو رئي�س الوزراء: يف وحدتنا قوة ويف فرقتنا �ضـعـف
ت�سخر اإعالمنا اخلليجي القوي طاقاته واإمكاناته خلدمة م�سلحة دولنا

املنامة - بنا: لدى ا�س���تقبال �س���موه وفدا 
حكوميا واإعالميا كويتيا زائرا مبنا�س���بة اختيار 
ك�أول  البحري���ن  مملك���ة  الكويتي���ة  اخلط���وط 
وجهة تنطلق اإليه���� اأول رحلة للخطوط اجلوية 
الكويتي���ة من املبن���ى اجلديد املخ�س����ش لها 
يف مط���ار الكوي���ت ال���دويل، فق���د اأك���د رئي�ش 
الوزراء �س���احب ال�س���مو امللك���ي الأمر خليفة 
ب���ن �س���لمان اآل خليفة اأن العالق���ات البحرينية 
الكويتية عالقة م�س���ر م�سرتك متتد بجذورها 
ع���ر التاريخ، وت���زداد ق���وة ور�سوخ���ا بف�سل 
اإ����رار البلدين على الدفع بها دائما اإلى الأمام 
حتى اأ�سبح���ت عالقاتنا موروثا تاريخيا، م�سيدا 
�ساحب ال�سمو امللكي رئي�ش الوزراء باإجنازات 
�ساح���ب ال�سم���و ال�سي���خ �سباح اجلاب���ر الأحمد 
ال�سب���اح اأمر دولة الكويت ال�سقيقة وحكومته 
الر�سي���دة يف بن���اء وتطوي���ر وتعم���ر الكويت، 
موؤك���دا �سم���وه اأن اختي����ر اخلط���وط الكويتية 
للبحرين ك�أول وجهة من مبن�ه� اجلديد يعك�س 
عمق العالق����ت الثن�ئية والرتابط بني البلدين 
عل���ى ال�سعيدي���ن الر�سم���ي وال�سعب���ي، منوها 
�سم���وه ب�أن اخلط���وط الكويتية ا�سم���� براق� يف 
ال�سماء اخلليجي والعربي لها مكانتها وتاريخها 
يف عامل الط���ران. وكان �ساحب ال�سمو امللكي 
رئي����ش الوزراء ق���د ا�ستقبل بق����ر الق�سيبية 
وف���دا حكومي���ا واإعالمي���ا كويتي���ا ي���زور البالد 
مبن��سب���ة تد�سني اأولى رحالت اخلطوط اجلوية 
الكويتية من مبنى امل�سافرين اجلديد يف مطار 
الكويت ال���دويل يتقدمهم  وزير املالية بدولة 
الكوي���ت ال�سقيقة نايف فالح احلجرف، ووزيرة 
الدولة ل�سوؤون الإ�سك�ن ووزيرة الدولة ل�سوؤون 
اخلدم�ت جن�ن حم�سن رم�س�ن، ورئي�س جمل�س 
اإدارة �رشك���ة اخلطوط اجلوي���ة الكويتية يو�سف 
عبداحلمي���د اجل��سم وع���دد من روؤ�س����ء حترير 
ال�سحف واإعالميني وكتاب الأعمدة واملدونني 
وع���دد من كب����ر امل�سوؤول���ني بدول���ة الكويت 

ال�سقيقة.
واأكد �ساحب ال�سمو امللكي رئي�ش الوزراء 
اأن قادة دول جمل�ش التعاون قد حققوا الكثر 
لدولهم وحموه���ا وعملوا ل�سالح �سعوبها ما مل 
يعمل���ه كثر م���ن الدول غره���ا، وحر�سوا على 
اأن يجعل���وا �سعوبه���م تعي�ش يف نع���م ورغد من 
العي�ش بف�سل ما تقدم���ه حكومات هذه الدول 
م���ن خدم���ات عل���ى اأعل���ى م�ست���وى يف خمتلف 
املج���الت، منوه���ا �سم���وه ب���اأن يف وحدتنا قوة 

ويف فرقتن���ا �سع���ف، ول يج���ب اأن ت���رتك اأي 
دولة لتن�سغ���ل باأمورها وحتدياته���ا بعيدا عن 
�سقيقاته���ا، فاملوق���ف املوحد مطل���وب؛ لأنه 
م�سدر قوتن� جميع�، وعلين� اأن ن�سع على راأ�س 
اأولوياتن���ا م�سال���ح دولن���ا، واأن ُي�سخ���ر اإعالمنا 
اخلليج���ي الق���وي طاقات���ه واإمكانات���ه خلدم���ة 
م�سلحة دولنا و�سعوبنا والدفاع عن ق�ساياها، 
فل���ن يحمي دولنا م���ن املخاطر التي حتدق بها 
اإل �سعوبه���ا ووحدتها، ودعا �سم���وه اإلى احلذر 
م���ن ا�ستغ���الل اأع���داء دولن���ا واأمتن���ا لو�سائل 
التوا�س���ل الجتم�عي يف متري���ر الأجندات التي 
تهدف اإلى �سق ال�س���ف والفرقة بني �سعوبن�. 
واأكد �ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�ش الوزراء اأن 
التحدي�ت تتطلب مزيدا من الت�س�ور والتن�سيق 
ب���ني الأ�سقاء، فامل�سر واح���د، والهدف واحد، 
ولكن لالأ�س���ف اأُ�سغل كل واحد مب���ا يخ�سه من 
هموم وحتدي���ات، واأغفل البع����ش اأن احلل مع 
اجلماع���ة ويف وحدتهم ومتا�سكهم، لفتا �سموه 

اإلى اأن يف وحدتنا قوة، ويف تفرقنا �سعف ولبد 
اأن تك���ون القوة خيارن���ا الإ�سرتاتيجي والوحدة 
�سبيلن���ا لبلوغه���ا. وا�ستعر�ش �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي رئي����ش ال���وزراء م���ع الوف���د الكويتي 
الزائ���ر عددا من املو�سوع���ات املت�سلة مب�سار 
العالقات البحريني���ة الكويتية وما و�سلت اإليه 
من م�ستوي���ات متقدم���ة، حيث اأك���د �سموه اأن 
اختي���ار مملكة البحرين لتك���ون املحطة الأولى 
له���ذه الرحلة الكويتي���ة، ف�سال ع���ن اأنها تعر 
عن امل�س���ر الواحد بني مملكة البحرين ودولة 
الكويت ال�سقيقة، فه���ي توؤكد اأن اأ�سق�ءن� من 
دول���ة الكويت عندما ي���زورون مملكة البحرين، 
فه���م ينتقلون من بلده���م اإلى بلده���م الثاين 
داخل البيت اخلليج���ي اجلامع، لفتا �سموه اإلى 
اأن اأي اإجن���از لدول���ة الكويت ه���و اإجناز ململكة 
البحرين، واأن تطوير مطار الكويت الذي نهنئ 
اأ�سقاءنا باإجنازه، والذي �سيعزز من مكانة دولة 
الكوي���ت يف جم���الت ال�سياح���ة والط���ران هو 

ا�ستمرار م�س���رة النماء الت���ي ت�سهدها الدولة 
ال�سقيق���ة بقيادة اأخينا �ساح���ب ال�سمو ال�سيخ 
�سباح الأحمد اجلابر ال�سباح اأمر دولة الكويت 
ال�سقيق���ة، لفتا �سموه اإل���ى اأن �ساحب ال�سمو 
اأمر دولة الكوي���ت ال�سقيقة بنى نه�سة وطنه 
وعمرها لرخاء وازدهار �سعبه، كما اأن اإ�سهاماته 
مق���درة يف م�س���رة النم���اء والتط���ور اخلليجية 

والعربية.
وق���د اأع���رب الوف���د احلكوم���ي والإعالمي 
الكويت���ي الزائر عن �سك���ره وتقديره ل�ساحب 
ال�سم���و امللكي رئي����ش الوزراء عل���ى ما يخ�ش 
به �سموه عالقة مملك���ة البحرين بدولة الكويت 
ال�سقيقة م���ن دعم واإ�سن�د جع���ل منه� منوذج� 
م�رق���ا للعالق���ات ب���ني ال���دول، منوه���ني مبا 
ت�سه���ده مملكة البحري���ن من نه�س���ة وازدهار 
تعك�ش �سيا�سة احلكومة برئا�سة �ساحب ال�سمو 
امللك���ي رئي����ش ال���وزراء وبراجمه���ا التنموي���ة 

الن�جحة.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال وفدا حكومي� واإعالمي� كويتي� يزور البالد مبن��سبة تد�سني اأولى رحالت اخلطوط اجلوية الكويتية	

�سموه يحذر من 
مترير اأجندات 

للعدو عر من�سات 
التوا�سل ل�سق 

ال�سف

اختي�ر اخلطوط 
الكويتية البحرين 

ك�أول وجهة من 
مبناها اجلديد 

يعك�س عمق 
العالقات

التحديات تتطلب 
مزيدا من الت�ساور 

بني الأ�سقاء 
فامل�سر واحد 

والهدف واحد

الكويتيون حني 
يزورون البحرين 
هم ينتقلون     
اإلى بلدهم الثاين

الوفد الزائر 
 �سكر �سموه على 

دعمه واإ�سناده 
العالقات بني 

البلدين



الخميس 9 أغسطس 2018 
27 ذو القعدة 1439

العدد 3586 5 بالدنا local@albiladpress.com

ت�سمني 29 �سيا�سة و106 مبادرات بربنامج عمل احلكومة املقبل
اأ�ساد بجهود حممد بن مبارك يف متابعة �سري ور�س العمل... �سمو رئي�س الوزراء يوجه:

 املنام���ة - بن���ا: وج���ه رئي�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأم���ري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، 
ل���دى ت�سل���م �سموه تقري���را عن نتائ���ج ور�س عمل 
التطلع���ات امل�ستقبلي���ة لربنام���ج عم���ل احلكومة 
2019 - 2022، اإل���ى ت�سمني 29 �سيا�سة و106 
مب���ادرات موزعة عل���ى 6 حماور رئي�س���ة اقرتحتها 
ور����س العم���ل لال�سرت�س���اد به���ا يف برنام���ج عمل 

احلكومة املقبل.
الور����س  ه���ذه  مبخرج���ات  �سم���وه  واأ�س���اد 
واجله���د املب���ذول يف ا�ست�رشاف تطلع���ات احلكومة 
واملواطن���ني امل�ستقبلي���ة وترجمته���ا اإل���ى حماور 
ومب���ادرات و�سيا�س���ات قابل���ة للتنفي���ذ لت�ستم���ر 
م�س���رية التنمية والزده���ار يف انطالقتها مبا يلبي 
تطلعات عاه���ل البالد �ساحب اجلالل���ة امللك حمد 
ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة، مثني���ا �سموه عل���ى الدور 
املح���وري لويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب 
الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 

الأم���ري �سلمان بن حمد اآل خليف���ة يف متابعة وترية 
الإجناز، و�سك���ر �سموه جهود ن���واب رئي�س جمل�س 
ال���وزراء، معربا �سموه ع���ن التقدير لل���دور الكبري 
الذي ا�سطلع به نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء �سمو 
ال�سي���خ حممد بن مبارك اآل خليف���ة يف بلورة نتائج 
ور����س العمل وو�سعها يف اإطارها النهائي؛ متهيدا 

لت�سمينها يف برنامج عمل احلكومة املقبل.
وكان �ساح���ب ال�سمو امللكي رئي����س الوزراء 
ق���د ا�ستقب���ل نائ���ب رئي�س جمل����س ال���وزراء �سمو 
ال�سي���خ حممد بن مبارك اآل خليفة بق�رش الق�سيبية 
�سباح اأم����س، حيث قدم ل�سم���وه تقريًرا عن ور�س 
عمل التطلعات امل�ستقبلية لربنامج عمل احلكومة 
2019 - 2022 الت���ي عق���دت بن���اء عل���ى توجيه 
من ويل العه���د نائب القائد الأعل���ى النائب الأول 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
الأم���ري �سلم���ان ب���ن حم���د اآل خليف���ة يف امللتق���ى 
احلكوم���ي، برئا�سة ن���واب رئي�س جمل����س الوزراء، 

واأثم���رت خمرجات متثلت يف عدد م���ن ال�سيا�سات 
واملبادرات غطت املحاور ال�ستة لتطلعات برنامج 
عم���ل احلكومة وهي: املح���ور القت�سادي واملايل، 
حمور البنية التحتية، املحور الت�رشيعي، حمور الأداء 

احلكومي، املحور البيئي، وحمور اخلدمات.
وع���رب �ساحب ال�سم���و امللكي رئي����س الوزراء 
ع���ن �سك���ره وتقديره ملا ج���اء يف التقري���ر، اإذ وجه 
�سموه اإلى �رشورة واأهمية ا�ستمرار الأداء املتكاتف 
ب���ني جميع ال���وزارات والأجهزة احلكومي���ة لتعزيز 
املخرجات وبل���وغ التطلعات امل�ستقبلية، وحتقيق 
املزي���د من املكت�سبات النوعي���ة، موا�سلًة لتنفيذ 
ما يوؤك���د عليه عاهل البالد �ساح���ب اجلاللة امللك 
حم���د بن عي�سى اآل خليفة من اأن املواطن هو حمور 
التنمي���ة وهدفه���ا الأ�سم���ى، �سم���ن اإط���ار م�سرية 

التنمية ال�ساملة بقيادة جاللته.
ونوه �سموه باجلهود التي قامت بها الوزارات 
والأجه���زة احلكومية لتحقيق اأه���داف برنامج عمل 

املح���وري  وبال���دور   2018  -  2015 احلكوم���ة 
ل�ساح���ب ال�سمو امللكي ويل العه���د النائب الأول 
لرئي�س جمل����س ال���وزراء يف متابعة وت���رية الإجناز 
وا�ستدامته، م�سي���ًدا بحر�س �سموه على البناء على 
هذه الوت���رية يف �سياغ���ة التطلع���ات امل�ستقبلية 
لربنام���ج عم���ل احلكوم���ة املقبل �سم���ن خمرجات 

امللتقى احلكومي.
كما اأ�ساد �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
بدور وجهود �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك اآل خليفة 
يف متابع���ة �سري ور�س العمل التي �سهدت م�ستوى 
عاليا من امل�سوؤولية واجلدية يف تناول ال�سيا�سات 
واملبادرات، وتق���دمي املقرتحات وامل�ساريع التي 
ت�سم���ن م�ستويات اأكرب من الكف���اءة والفاعلية يف 
الأداء ال���ذي يت���م احلر�س على تر�سيخ���ه يف جميع 
اأوج���ه العمل احلكومي لتحقيق درجات متقدمة من 

الإبداع والإجناز.
واأعرب �ساحب ال�سم���و امللكي رئي�س الوزراء 

ع���ن الأم���ل يف اأن تثم���ر ه���ذه اجله���ود يف تعزي���ز 
مكت�سبات الوطن واملواطن على خمتلف املجالت، 
منوًه���ا مب���ا ه���و قائم م���ن التع���اون م���ع ال�سلطة 
الت�رشيعي���ة، م�س���رًيا اإل���ى م���ا مت اإجن���ازه على هذا 
ال�سعي���د م���ن توا�سل مثمر وبناء ب���ني ال�سلطتني 

الت�رشيعية والتنفيذية.
م���ن جانبه، اأعرب نائب رئي����س جمل�س الوزراء 
�سمو ال�سيخ حممد بن مب���ارك اآل خليفة عن �سكره 
وتقديره مبا تف�سل به �سموه من توجيهات �سديدة 
لتدعيم م�سارات العمل احلكومي وتعزيز مردوده، 
م�سرًيا �سموه اإلى اأن الإجنازات التي تتم خالل هذه 
املرحلة الت���ي تاأتي بعد امللتق���ى احلكومي الذي 
انعقد برعاية �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س جمل�س 
الوزراء ومبب���ادرة من �ساحب ال�سم���و امللكي ويل 
العهد نائ���ب القائد الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س 
جمل�س ال���وزراء ج�سدت معطيات ه���ذه املرحلة مع 

ا�ست�رشاف متطلبات وتطلعات امل�ستقبل.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال �سمو ال�سيخ حممد بن مبارك	
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خ����ط����وة ت���ط���وي���ري���ة ت���ع���د ن���ق���ل���ة ن���وع���ي���ة ت����رف����د من�����و ق����ط����اع ال���ن���ق���ل اجل�����وي 

حرك���ة الط���ران ب���ن البحري���ن والكوي���ت ت�سه���د ن�ساط���ا من���ذ منت�س���ف ال�ستين���ات

امل�شافة قريبة جدا ومفتوحة دائما بني القلوب يف البلدين ال�شقيقني
ا�ستقبل وفدا كويتيا مبنا�سبة و�سول اأولى رحالت “الكويتية” من املبنى اجلديد... �سمو ويل العهد:

املنام���ة - بن���ا: هن���اأ ويل العه���د نائ���ب القائد 
الأعلى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأمر �سلم���ان بن حم���د اآل خليفة، 
دول���ة الكوي���ت ال�سقيقة بتد�س���ن اأول رحلة ل�رشكة 
اخلطوط اجلوية الكويتية م���ن مبنى الركاب اجلديد 
يف مطار الكويت الدويل التي اختارت مطار البحرين 
ال���دويل لتك���ون وجهتها الأول���ى يف احتفالية مميزة 
تعت���ز اململكة اأن ت�سارك �سقيقته���ا الكويت فيها، 
موؤك���دا �سم���وه اأن مملك���ة البحرين تف���رح لأي جناح 
حتقق���ه ال���دول ال�سقيق���ة وتعت���ز ب���ه، م�س���را اإلى 
املكان���ة اخلا�صة التي حتظى به���ا العالقات الأخوية 
القوية الرا�سخة التي جتم���ع اململكة بدولة الكويت 

ال�سقيقة.
واأك���د �سموه اأن انط���الق هذه الرحل���ة من دولة 
الكوي���ت ال�سقيق���ة اإل���ى مملكة البحرين ه���ي اإحدى 
املنا�سب���ات التي �ستظل حا�رشة يف الذاكرة و�ساهدة 
عل���ى اأن امل�ساف���ة قريبة ج���دا ومفتوح���ة دائما بن 
القل���وب يف البلدي���ن ال�سقيقن، يف ظ���ل ما يحظى 

ب���ه التقارب الأخوي احلمي���م والروابط التاريخية من 
رعاية واهتمام من عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك 
حمد بن عي�س���ى اآل خليفة، واأخيه اأمر دولة الكويت 
ال�سقيق���ة �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر 

ال�سباح على كافة ال�سعد.
جاء ذلك ل���دى ا�ستقبال �سم���وه يف ق�رش الرفاع 
بح�س���ور وزي���ر املالي���ة ال�سي���خ اأحمد ب���ن حممد اآل 
خليفة، ووزير املوا�س���الت والت�سالت كمال اأحمد، 
م�س���اء اأم�س، الوفد الكويتي القادم على منت الرحلة 
الأول���ى من مبنى ال���ركاب اجلدي���د يف دولة الكويت 
ال�سقيقة وال���ذي �سم وزير املالي���ة نايف احلجرف، 
ووزير الدولة ل�سوؤون الإ�سكان ووزير الدولة ل�سوؤون 
اخلدم���ات جنان رم�صان وعدٍد م���ن كبار امل�صوؤولني 
يف قط���اع الطران وجمع من الإعالمين، حيث اأبلغوا 
�سم���وه حتيات اأمر دولة الكوي���ت ال�سقيقة �ساحب 
ال�سمو الأم���ر ال�سيخ �سباح الأحم���د اجلابر ال�سباح، 
وويل العه���د �ساح���ب ال�سم���و ال�سيخ ن���واف الأحمد 
اجلاب���ر ال�سب���اح، ومتني���ات �سموهم���ا اإل���ى مملك���ة 

البحري���ن و�سعبه���ا ب���دوام التقدم والزده���ار. وقد 
كلفه���م �سم���وه بنقل حتيات���ه واأطي���ب متنياته اإلى 
�ساحب ال�سمو اأمر دولة الكويت و�سمو ويل عهده. 

ومتن���ى �صموه النجاح والتوفيق يف هذه اخلطوة 
التطويرية التي تعد اإجنازا كبرا، ونقلة نوعية ترفد 
من���و قط���اع النقل اجل���وي واللوج�ستي���ات ومردوده 

احليوي يف اجلوانب التنموية والقت�سادية لت�سيف 
اإل���ى الر�سي���د التنم���وي الكب���ر يف دول���ة الكوي���ت 
ال�سقيق���ة، واأ�س���ار �سم���وه اإل���ى اأن حرك���ة الطران 
ب���ن البلدين ت�سه���د ن�ساطا م�ستمرا من���ذ منت�سف 
ال�ستين���ات مما يع���ززه اأ�س�س التع���اون بن البلدين 
والتفاقيات املعنية بهذا املجال، موؤكداً �سموه دعم 
البحرين ل�صتمرار التعاون والتن�صيق مع الكويت يف 
قط���اع الطران اإل���ى جانب جمالت التع���اون الأخرى 

بينهما.
من جانبه، اأع���رب الوفد الكويت���ي ال�صقيق عن 
�سعادت���ه بلقاء �ساح���ب ال�سمو امللك���ي ويل العهد 
نائ���ب القائد الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س 
ال���وزراء وبالتواجد بن اأ�سقائهم يف مملكة البحرين، 
كم���ا عرب ع���ن �سكره وتقدي���ره ملا لقيه م���ن حفاوة 
ا�ستقب���ال وم�ساركة يف الحتف���ال بهذا احلدث الهام 
للناقلة الكويتية الوطنية، موؤكداً ما يج�سده ذلك من 
قوة ما يجمع البلدين ال�سقيقن من روابط وعالقات 

اأخوية را�سخة ممتدة.

• �سمو ويل العهد م�ستقبال الوفد الكويتي	

املنام���ة - بنا: ا�ستعر�س���ت اللجنة الوطنية 
للمعلومات برئا�سة وزي���ر �سوؤون جمل�س الوزراء 
حمم���د املط���وع اأم�س، نتائ���ج م�سارك���ة البحرين 
يف املنت���دى ال�سيا�سي رفي���ع امل�ستوى املعني 
بالتنمية امل�ستدامة التابع للمجل�س القت�سادي 
والجتماعي لالأمم املتحدة خالل الفرتة 16 - 18 
يوليو املا�سي، والذي �سهد ا�ستعرا�س اململكة 
لتقريرها الوطني الطوعي الأول لأهداف التنمية 

امل�ستدامة 2030.
ويف الجتم���اع، نقل املط���وع لأع�ساء اللجنة 
�سك���ر وتقدي���ر �ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س 
الوزراء للفري���ق الذي عمل على اإع���داد التقرير 
على م���ا بذل���وه من جه���ود م�رشفة حت���ت اإ�رشاف 
اللجنة الوطنية خالل مراحل اإعداد التقرير واأثناء 

ا�ستعرا�سه اأمام املنتدى الدويل املهم.
واأك���د اأن �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي رئي����س 
ال���وزراء دائما ما يوؤكد حر�س احلكومة على دعم 
اجله���ود العاملية يف جمال التنمي���ة امل�ستدامة، 
كما اأك���د اأن �سموه دائم الإ�س���ارة اإلى ما حققته 
البحري���ن يف ه���ذا املج���ال وعزمه���ا الأكيد على 
ال�صتم���رار وامل�ص���ي قدم���ا يف حتقي���ق اأهداف 
اأف�ص���ل  وف���ق   2030 امل�ستدام���ة  التنمي���ة 

املمار�سات.

بعدها، اأطلع الوزير اأع�ساء اللجنة على نتائج 
الجتماعات التي عقدها مع عدد من امل�سوؤولن 
الأممين على هام�س املنت���دى رفيع امل�ستوى، 
وم���ا �سهدته من اإ�سادات مبا حققته البحرين من 
ق�س�س جن���اح على �سعيد التنمي���ة امل�ستدامة، 
ف�س���ال عن ما ات�سم به تقريرها الطوعي من دقة 
يف تق���دمي املعلومات واملوؤ����رشات التي �سلطت 
ال�س���وء عل���ى اإجن���ازات البحري���ن عل���ى �سعيد 

التنمية مبختلف اأبعادها.
كم���ا اأ�سار اإل���ى الفعالي���ات اجلانبي���ة التي 
اأقيم���ت عل���ى هام����س املنت���دى، وم���ا ت�سمنته 
من مداخ���الت ومناق�سات �سكل���ت يف م�سمونها 
ق�ص����ص جن���اح اململك���ة عل���ى �صعي���د حتقيق 

اأهداف التنمية امل�ستدامة. 
الت���ي  التو�سي���ات  املط���وع  وا�ستعر����س 
ت�سمنه���ا تقريره املرف���وع اإلى جمل����س الوزراء 
ب�ساأن م�سارك���ة وفد البحرين يف املنتدى، والتي 
وافق عليها جمل�ص ال���وزراء يف جل�صته املنعقدة 

بتاريخ 6 اأغ�سط�س 2018.
واأو�سح اأن ه���ذه التو�سيات ت�سمل تكليف 
اللجنة الوطني���ة للمعلومات بالتاأكد من ان�سجام 
برنامج عم���ل احلكومة املقبل مع اأهداف التنمية 
امل�ستدامة، وتكليفه���ا باإعداد تقرير �سنوي عن 

الإجن���از املتحقق باأه���داف التنمي���ة امل�صتدامة، 
اإ�ساف���ة اإلى املوافقة على اإن�س���اء ق�سم للتنمية 
واحلكوم���ة  املعلوم���ات  بهيئ���ة  امل�ستدام���ة 
الإلكرتوني���ة لر�س���د التقدم املح���رز يف اأهداف 
التنمية امل�ستدامة وموؤ�رشاتها وفًقا للمنهجيات 
الدولي���ة واإع���داد التقارير الإح�سائي���ة الدورية 

املحلية والدولية.
واأ�سار املطوع اإل���ى اأن التو�سيات تت�سمن 
اأي�س���ا تكليف كل وزارة وهيئة حكومية مبناظرة 
م���ا يخ�سها م���ن اأه���داف وخط���ط و�سيا�سات يف 
برنامج عم���ل احلكومة املقبل مع اأهداف التنمية 
ال���وزارات والهيئ���ات  امل�ستدام���ة، واأن تق���دم 

احلكومية وموؤ�ص�صات القط���اع اخلا�ص البيانات 
الالزم���ة لقيا�س موؤ�رشات التنمية امل�ستدامة عند 

طلبها من قبل اللجنة الوطنية.
و�سهد الجتماع تقدمي وزارة �سوؤون ال�سباب 
والريا�س���ة لعر����س عن امل�ساري���ع التي تنجزها 
واملتوائم���ة مع اأهداف التنمي���ة امل�ستدامة، ويف 
مقدمته���ا املرك���ز العلم���ي البحرين���ي لأه���داف 

التنمية امل�ستدامة.
من جهت���ه، ق���دم وزارة اخلارجي���ة لل�صوؤون 
الدولي���ة ال�سي���خ عب���داهلل ب���ن اأحم���د اآل خليفة 
موجًزا عن جلنة التن�صيق واملتابعة بني البحرين 
���ا  ووكالت منظم���ة الأم���م املتح���دة، م�ستعر�سً

اخت�سا�سات اللجنة ح�سب قرار اإن�سائها من قبل 
�سمو رئي�س الوزراء، وخمرجات الجتماعات التي 

عقدتها مع بع�س ممثلي الوكالت الدولية.
ويفيِ هذا ال�سدد، �س���دد وزير �سوؤون جمل�س 
ال���وزراء عل���ى اأهمية التع���اون والتن�صيق القائم 
بن مملك���ة البحرين والأم���م املتحدة ووكالتها 
املتخ�س�س���ة يف كل م���ا يدعم خط���وات اململكة 
التنموية، موؤكًدا اأهمي���ة ال�صتفادة من اخلربات 
الدولي���ة والأممية يف تطوير منظم���ة العمل على 
ال�سعي���د التنمي���ة امل�ستدامة، مب���ا ي�سمن لها 

مزيًدا من التميز.
من جانب���ه، ا�ستعر�س القائ���م باأعمال نائب 
الرئي����س التنفيذي لالإح�س���اء وال�سجل ال�سكاين 
بهيئ���ة املعلومات واحلكوم���ة الإلكرتونية نبيل 
ب���ن �صم�ص اآلي���ة متابعة حتقيق اأه���داف التنمية 
امل�ستدامة 2030 وربطها بربنامج عمل احلكومة 
الق���ادم، واأ�س���ار اإلى اآلي���ة اعتم���اد الإح�ساءات 
واملوؤ����رشات الر�سمي���ة قب���ل تزوي���د املنظمات 

الدولية بها.
ويف خت���ام الجتم���اع، ن���وه الوزي���ر املط���وع 
اإل���ى ق���رار رئي�س جمل����س ال���وزراء رق���م )21( 
ل�سن���ة 2015 اخلا����ص باإن�ص���اء اللجن���ة الوطنية 

للمعلومات.

احلكومة حتر�ص على دعم اجلهود العاملية يف جمال التنمية امل�شتدامة
“الوطنية للمعلومات” ت�ستعر�س نتائج امل�ساركة يف املنتدى ال�سيا�سي... املطوع:

• اللجنة الوطنية للمعلومات تعقد اجتماعا بديوان �سمو رئي�س الوزراء	
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قن�صلية البحرين بجدة: ال حج دون ت�رصيح
دعت املواطنني اإلى االلتزام بتعليمات ال�سلطات ال�سعودية يف املو�سم

املنام���ة - بن���ا: اأك���د القن�س���ل الع���ام ململكة 
البحري���ن يف ج���دة اإبراهي���م امل�سلم���اين اأن���ه “ال حج 
بال ت�رصي���ح” داعًي���ا املواطن���ني البحرينيني وحجاج 
باالإر�س���ادات  االلت���زام  اإل���ى  البحري���ن واملقيم���ني 
والتعليم���ات التي ت�سدره���ا ال�سلط���ات ال�سعودية 

والواجب اتباعها اأثناء مو�سم احلج.
وقال امل�سلماين اإن التعليمات اخلا�سة مبو�سم 
احل���ج للع���ام احل���ايل تن�ص عل���ى ����رصورة ا�ستخراج 
ت�ساري���ح احل���ج واإبرازها عن���د الو�س���ول اإلى منافذ 
اململكة العربية ال�سعودية وعند طلب رجال االأمن يف 

النقاط الأمنية ومنافذ اململكة العربية ال�سعودية.
واأك���د اأن اجله���ات ال�سعودي���ة املخت�س���ة متنع 
يف الوق���ت احل���ايل دخ���ول املعتمرين وال���زوار اإلى 
مك���ة املكرمة من غري حج���اج بيت اهلل احل���رام نظًرا 
لدخ���ول مو�س���م احل���ج اإ�سافة اإل���ى من���ع االأ�سخا�ص 
غ���ري املرتبطني بحمالت احل���ج واملركبات من خارج 

ا للمركبات. اململكة ما مل حتمل ت�رصيح دخول خا�سً
واأهاب القن�سل العام بامل�سافرين البحرينيني 
من غري حج���اج بيت اهلل احلرام ع���ن طريق الرب عدم 
الدخ���ول اأو االقرتاب من حدود مدين���ة مكة املكرمة 
خالل مو�سم احلج لتجنب خمالفة القوانني والتعر�ص 

للم�ساءلة القانونية وحجز املركبات.
واأك���د اأن اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة وفرت 
���ا بالهدي واالأ�ساحي عرب تطبيق خا�ص  م�رصوًعا خا�سً
ومواقع منت����رصة حول احلرمني ال�رصيف���ني وامل�ساعر 
املقد�سة لع���دم التعامل مع م���ن اأ�سماهم “�سما�رصة 

بيع �سندات الهدي واالأ�ساحي”.

وطال���ب �سي���وف الرحم���ن م���ن حج���اج مملك���ة 
البحري���ن ب����رصورة املحافظة واحلر�ص عل���ى وثائق 
ال�سفر واملمتل���كات والوثائق املهم���ة من ال�سياع، 
م�س���دًدا على عدم توزي���ع اأي مطبوعات اأو من�سورات 
اأثناء مو�س���م احلج اإال بعد اإجازتها م���ن وزارة االإعالم 

والثقافة يف اململكة العربية ال�سعودية.
كم���ا اأكد على ����رصورة ا�ستيف���اء كل التعليمات 
اخلا�س���ة مبو�س���م احلج للع���ام احل���ايل، واملت�سمنة 
بداي���ًة يف اأخ���ذ التطعيم���ات الوقائي���ة الالزم���ة �سد 
االأمرا����ص الوبائي���ة، قب���ل مغادرتهم اإل���ى االأرا�سي 
املقد�سة من املراكز ال�سحية يف مملكة البحرين قبل 
قدومهم لتاأدية منا�س���ك احلج للوقاية من االمرا�ص 

املعدية.
الت�ساري���ح  كل  اأخ���ذ  ����رصورة  عل���ى  و�س���دد 
امل�ستوجب���ة الإم���كان التنقل باملركب���ات عن طريق 

الرب داخل اململكة العربي���ة ال�سعودية ووجه الأهمية 
احل�س���ول على ت�رصيح ر�سمي للح���ج، حمذًرا من نقل 
اأو اإيواء املخالفني حيث �سيعر�سهم ذلك للم�سائلة 

القانونية.
وح���ث حج���اج البحري���ن عل���ى االلت���زام بكاف���ة 
التعليم���ات والن�سائ���ح واالإر�سادات ال�س���ادرة عن 
اجله���ات املعنية، مع ����رصورة التوجه اإل���ى االأرا�سي 
املقد�سة م���ن خالل حمالت احلج البحرينية املعتمدة 
ل���دى بعثة مملكة البحرين للح���ج، اإ�سافة اإلى اأهمية 
ح�سولهم عل���ى الت�ساريح اخلا�سة باحلج وال�سادرة 
من اجله���ات املعنية يف اململك���ة العربية ال�سعودية 
عرب حمالت احلج البحرينية، علًما باأنه لن ي�سمح لغري 
امللتحق���ني باحلم���الت البحريني���ة املعتم���دة دخول 

امل�ساعر املقد�سة الأداء منا�سك احلج. 
ودع���ا القن�س���ل اإلى ����رصورة االلت���زام بقوانني 
احلج���اج واملتعلق���ة مبواعيد الو�س���ول املحددة من 
اجله���ات املخت�س���ة يف اململكة العربي���ة ال�سعودية، 
منوًها اإل���ى اأن ال�سلطات ال�سعودية املعنية باحلجاج 
ل���ن ت�سمح للطاق���م االإداري للحمالت ب���اأداء منا�سك 
احل���ج، حيث �سيقت�رص دورهم عل���ى النواحي االإدارية 
واللوج�ستي���ة خالل املنا�س���ك، والزام جمي���ع اأع�ساء 
البعث���ة وال���كادر االإداري املرافق للحم���الت باإرفاق 
تاأ�س���ريات وت�ساري���ح خا�س���ة يف ج���وازات �سفرهم، 
كم���ا �سيمنع اأي �سخ�ص يلب�ص رداء االإحرام من دخول 
االأرا�س���ي ال�سعودي���ة م���ا مل يح�سل عل���ى ترخي�ص 
معتمد �سادر من النظام االإلكرتوين ال�سعودي وذلك 

طيلة مو�سم احلج.

اتخاذ الرتتيبات االأمنية لتي�صري �صفر �صيوف الرحمن

“با�س” ت�صهل اإجراءات ال�صفر للحجاج من املطار

5625 عدد احلجاج البحرينيني هذا العام... مدير اأمن املنافذ:

جناحي: تخ�سي�ص موظفني مدربني للعمل باحرتافية مع ال�سغوط

املنام���ة - وزراة الداخلية: اأكد املدير العام 
ل���الإدارة العامة الأمن املنافذ ع�س���و اللجنة العليا 
للح���ج والعمرة رئي�ص اللجن���ة االأمنية لبعثة احلج 
العميد ماهر بوعلي اأن ع���دد احلجاج البحرينيني 
لهذا العام بل���غ 5625 حاًجا، ح�س���ب االإح�ساءات 
ال�س���ادرة م���ن قبل بعث���ة البحرين للح���ج بوزارة 
العدل وال�سوؤون االإ�سالمية واالأوقاف، واأن معظم 
حجاج اململكة �سيغادرون من خالل مطار البحرين 

الدويل.
وبني اأنه بناًء على توجيهات وزير الداخلية، 
مت ت�سكي���ل جلنة اأمني���ة تعنى مبتابع���ة ال�سوؤون 
االأمني���ة وال�سالمة اخلا�سة بحجاج بيت اهلل احلرام 
اأثناء وجودهم بالديار املقد�سة، اإذ تتكون اللجنة 
من جلان فرعية وهي جلنة ال�سالمة العامة، وجلنة 
امل���رور والرتاخي�ص، وجلنة االأم���ن واملتابعة مع 
االأمن ال�سعودي، وتقوم باتخاذ الرتتيبات االأمنية 
الالزمة م���ن خالل عق���د االجتماع���ات التن�سيقية 
م���ع اجله���ات ذات العالقة ملناق�س���ة املالحظات 
واالقرتاحات مع املخت�س���ني ب�ساأن مو�سم احلج، 
واالطالع عل���ى اال�سرتاطات احلديث���ة لهذا العام 
من قبل اجلانب���ني البحريني وال�سع���ودي لو�سع 
اخلط���ط املنا�سب���ة؛ من اأجل التي�س���ري على حجاج 
بي���ت اهلل احل���رام، وتقدمي خمتل���ف الت�سهيالت 
ل�سم���ان راح���ة امل�سافري���ن، اإذ غ���ادرت اللجن���ة 

االأمنية م�ساء اأم�ص ملبا�رصة عملها اإلى حني انتهاء 
مو�سم احلج وعودة جميع احلجاج.

واأ�سار اإل���ى اأن االإدارة العام���ة الأمن املنافذ 
اأعدت خطة اأمنية لتنظيم تفويج احلجاج و�سمان 
مغادرته���م وعودته���م ع���رب املناف���ذ يف الوقت 
املحدد دون عوائق، كما مت التن�سيق مع االأ�سقاء 
يف اجلان���ب ال�سعودي بج�رص امللك فهد واإطالعهم 
ت�سهي���ل  ل�سم���ان  املو�سوع���ة؛  اخلط���ط  عل���ى 
االإج���راءات املتعلقة بعبور احلم���الت، م�سيًفا اأنه 
مت التن�سيق كذلك م���ع اجلهات املعنية يف مطار 
البحرين الدويل وحتديد مواعيد مغادرة احلمالت 
وتق���دمي الت�سهي���الت كاف���ة؛ ل�سم���ان ان�سياب 

احلركة يف املطار.
واأو�س���ح اأن االإدارة العام���ة الأم���ن للمناف���ذ 
�ستق���وم بالتاأكد من تراخي����ص حمالت احلج قبل 
املغ���ادرة مبا ي�سم���ن �سالم���ة اإج���راءات احلجاج 
داخ���ل االأرا�س���ي ال�سعودية، كم���ا �سيقوم رجال 
ال�رصطة بتوجيه احلاف���الت للم�سارات املخ�س�سة 
بالرتتي���ب، والتاأك���د م���ن ن���زول جمي���ع احلجاج 
ال�ستكمال اإجراءات اجلوازات، اإ�سافة اإلى اإر�ساد 
احلاف���الت اإل���ى م�سار اخل���روج من البحري���ن اإلى 

اجلانب ال�سعودي.
كما اأهاب باأ�سحاب احلمالت �رصورة االلتزام 
بالوق���ت املح���دد للمغ���ادرة وال���ذي مت حتديده 
م���ن قبل بعث���ة البحرين للحج؛ ل�سم���ان ان�سياب 
حرك���ة تفوي���ج احلجاج، كم���ا يجب عل���ى �سائقي 
احلافالت املغ���ادرة اإلى الديار املقد�سة االلتزام 
با�سرتاطات امل���رور وال�سالمة، واتخ���اذ التدابري 
كاف���ة؛ من اأج���ل احلفاظ على �سالم���ة حجاج بيت 
اهلل احل���رام. كم���ا �س���دد املدي���ر العام ل���الإدارة 
العامة الأمن املنافذ رئي����ص اللجنة االأمنية لبعثة 
احل���ج البحريني���ة باأن عل���ى احلج���اج جتنب حمل 
اأي من�س���ورات اأو الفت���ات �سيا�سي���ة اأو ا�ستغالل 
ال�سعائ���ر الديني���ة الأغرا�ص �سيا�سي���ة، اإذ �سيتم 
اتخ���اذ االإجراءات القانونية الالزمة عند حدوث اأي 

جتاوزات.

من منطلق دوره���ا الوطنّي، بداأت �رصكة خدمات 
مطار البحري���ن )با�ص( يف تطبي���ق اإجراءاتها الرامية 
اإلى ت�سهي���ل حركة �سفر حجاج بي���ت اهلل احلرام من 

مطار البحرين الدويل.
واأ�س���ار مدي���ر اأول خدم���ات امل�سافري���ن ب�رصكة 
)با�ص( حممد جناحي اإل���ى اأن اال�ستعدادات الفعلية 
ملو�سم احلج قد بداأت يف يوليو املا�سي، وذلك عرب 
التدقيق على التاأ�سريات اخلا�سة باحلجاج القادمني 
م���ن خمتلف دول العامل عرب مملك���ة البحرين للتوجه 
اإل���ى بيت اهلل احل���رام؛ وذل���ك للتاأكد م���ن �سالحية 

التاأ�سريات واأنواعها.
واأ�س���اف: خ�س�سن���ا يف )با����ص( جمموع���ة م���ن 
ب���كل  للعم���ل  واملوؤهل���ني  املدرب���ني  املوظف���ني 
احرتافية مع �سغ���وط العمل، حيث �ستتعامل ال�رشكة 
م���ع 5625 حاج���ا من مملك���ة البحري���ن، بينهم 430 
مقيم���ا، ين�سوون حتت 58 حمل���ة حملية مرخ�سة من 

جانب وزارة العدل واالأوقاف وال�سوؤون االإ�سالمية.
وذك���ر اأن اأول���ى اأف���واج احلج���اج ق���د انطلق���ت 
م���ن مط���ار البحرين ال���دويل ي���وم الثالث���اء املوافق 
7 اأغ�سط����ص اجل���اري، وت�س���م اأع�ساء م���ن اإداريني 
احلم���الت، فيم���ا لفت جناح���ي اإلى اأن �رصك���ة )با�ص( 
قام���ت بالتوا�سل م���ع اأ�سحاب احلم���الت والقائمني 
عليه���ا، لرتتي���ب اإج���راءات ال�سف���ر، الت���ي تت�سمن 
التدقي���ق امل�سبق جل���وازات ال�سف���ر وطباعة بطاقة 

ال�سع���ود اإل���ى الطائرة، وبالتايل ف���اإن عملية ال�سفر 
بالن�سبة للح���اج �ستكون �سهلة ومي����رصة، اإذ �سي�سل 
احل���اج اإل���ى املطار الإجن���از اإجراءات �سف���ره ب�سهولة 

وي�رص.
يذك���ر اأن وزارة الع���دل وال�س���وؤون االإ�سالمي���ة 
واالأوق���اف قد حددت تاريخ 15 اأغ�سط�ص اجلاري هو 
اآخ���ر موعد ملغ���ادرة حمالت احلج من مط���ار البحرين 
ال���دويل، ولن ي�ستطيع بعدها احلج���اج املغادرة اإلى 
اململكة العربية ال�سعودية، وذلك وفقا للتن�سيقات 

القائمة مع اجلهات املعنية.
وتعم���ل )با�ص( بكل احرتافي���ة يف مو�سم احلج، 

نتيجة خربات تراكمية زهاء 40 عاما يف جمال خدمات 
املطارات، فقد تاأ�س�ست �رصكة خدمات مطار البحرين 
)با����ص( يف الع���ام 1977، وه���ي امل�سغ���ل الوحي���د 
للخدم���ات االأر�سّي���ة يف مط���ار البحرين ال���دويل منذ 
اإن�سائ���ه، وهي ا�سم موثوق يف ع���امل اخلدمات ك�رصكة 
معتم���دة من جانب برنامج تدقيق ال�سالمة للعمليات 
االأر�سية لالحتاد الدويل للنقل اجلوي، وتقدم �رصكة 
)با�ص( عددا من االأن�سطة التجارية من بينها: خدمات 
مناولة الطائرات والركاب، خدمات التموين، خدمات 
هند�سة الطائ���رات، ومركز با�ص للتدريب الهند�سي 
“بيتك”، اإ�سافة اإلى امتالك واإدارة �ساالت املطار.

التحويل من املدار�س اخلا�صة للحكومية 26 اأغ�صط�س اإلى 2 �صبتمرب
الرتبي���ة  وزارة   - عي�س���ى  مدين���ة 
والتعليم: اأعلن���ت اإدارة التعليم اخلا�ص 
بوزارة الرتبية والتعليم عن بدء الت�سجيل 
لطلب���ة املدار����ص اخلا�س���ة الراغب���ني يف 
االنتقال اإل���ى املدار�ص احلكومية، وذلك 
يف الفرتة من يوم االأحد 26 اأغ�سط�ص اإلى 
ي���وم االأحد 2 �سبتمرب املقبل، من ال�ساعة 
التا�سعة �سباحا اإلى الواحدة ظهرا مببنى 
خدمات املراجعني مبقر الوزارة يف مدينة 
عي�س���ى، حي���ث يتوج���ب عليه���م اإح�سار 

للع���ام  النهائي���ة  الدرا�سي���ة  ال�سه���ادة 
الدرا�س���ي 2018-2017 ون�سخ���ة منها، 
ور�سال���ة ان�سحاب الطالب م���ن املدر�سة 
اخلا�س���ة ون�سخة منه���ا، ون�سخة من قارئ 
بطاقة الهوي���ة �سارية ال�سالحية لكل من 
الطال���ب وويل اأمره. اأم���ا بالن�سبة للطلبة 
الوافدي���ن، فاإنه يتوجب عليه���م اإ�سافًة 
اإلى امل�ستن���دات ال�سابق���ة اإح�سار ن�سخة 
م���ن تاأ�س���رية االإقام���ة �ساري���ة ال�سالحية 

ملدة عام لكل من الطالب وويل اأمره.

برلمان 2014 كان األضعف
كاأن باإم���كان برمل���ان 2014 اأن يك���ون االأقوى ل���و اأنه ا�ستخ���دم كل �سالحياته 
واأدوات���ه، ففي ع���امل ال�سيا�سة لي�ست القوة يف القانون بق���در القوة يف املناخ. كان 
املن���اخ مهي���اأ الأن يت���م رف���ع ال�سقوف، والو�س���ول اإلى نق���د اأداء ال���وزارات اأو حتى 
اال�ستجواب الأي وزير، لكن الذي حدث اأن النواب الذين ي�سكلون اال�ستجواب هم من 
ي�سقطون���ه بعد اأّيام مع ابت�سامات موزعه، ومن تنتفخ اأوداجهم غ�سبا على ق�سية ما 
اأو مل���ف ما هم من يقابلونها يف اليوم اآخر بقب���الت الغرام حتى راحت ترت�سخ قناعة 
عند كثري من املجتمع البحريني اأننا اأمام “�سو” برملاين، وتلوين يف الكلمات، واإن مل 

يكن هناك ماجنو يقطفه النا�ص.
ال اأدعي متثيل احلقيقة، ولكن قناعتي اأن برملان 2014 لي�ص فقط مل ينجز، بل 
قام بعرقلة اأي ملف يقاد اإلى جناح، بل راح ي�ستعر�ص ق�سايا هام�سية ال توفر خبزا 

وال تقلل من �سخرة التق�سف الذي يحملها املواطن على �سدره.
برمل���ان 2014 اأنت���ج خيبات كثرية، وه���و االأ�سعف من ناحي���ة االأداء، واأي�سا هو 
االأكرث غزال ونعومة مع الوزراء على االإطالق. وقد تلحظون ذلك من خالل الت�رصيحات، 

وتوزيع باقات الورد واالبت�سامات املتبادلة.
من حق النائب اأن يتبادل الغزل اأمام اإجناز اأي وزير، قد جند نوابا قليلي الظهور 
يف االإع���الم اأو يكاد لي�ص لهم ت�رصيحا اإال نادرا، لكنهم يعملون للنا�ص بقلب وحرقة، 

ومثل هوؤالء ما يراهن عليهم.
اأم���ا بالن�سبة للم�سارك���ة الربملانية، ففي اعتقادي برمل���ان 2018 هو االأهم من 
جه���ة اأن حري���ق االإقليم مازال م�ستعال ي�ستدعي وق���وف برملان قوي مع ما َي�سب يف 
م�سلح���ة البحري���ن. واأما داخليا، فهن���اك و�سع اقت�سادي �ساغ���ط ي�ستدعي و�سول 
نواب �رص�سني يف الدفاع عن ملفات املجتمع البحريني. فعلى املجمتع البحريني بكل 
اأطياف���ه الدخول وامل�ساركة بقوة وعدم �سم���اح للمنغ�سات خ�سو�سا الفئوية منها، 
وع���دم تفوي���ت فر�سة اإي�سال نواب وطنيني ال نواب عالق���ات عامة، اأما اإذا ا�ستخف 
اأي ناخ���ب ب�سوته اأو اأهمل اأو قاط���ع اأو انتخب مر�سحا من منطلق طائفي، فاليتحمل 

تبعات ذلك من جمل�ص نوابه �سيكونون مع ال�سو و�سد ملفات النا�ص ال �سمح اهلل.
اأق���ول لكم من منطلق امل�سلح���ة الوطنية، ال ت�سمحوا الأي اأح���د، وال تو�سلوا اأي 
مر�س���ح اأو اأي نائ���ب يريد اإعادة تر�سيح ذاته، وه���و مل يحقق �سيئا لكم ال ت�رصيعا وال 
خدمات، فالو�سع االقت�سادي الذي تعي�سونه ال ي�سمح الأن يكون برملان 2018 على 

�ساكلة برملان 2014.
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البحرين وال�صعودية تتابعان “امل�صغل االقت�صادي املعتمد”

اإ�صادة بتوجيهات �صمو رئي�س الوزراء ب�صاأن �صقق �صلماباد

اإخطار مقاٍه واإزالة اإ�صغاالت طريق يف الرفاع

منعنا اال�صتفادة من خدمات الوزارة باأثر رجعي

تنفيذ خطة عاجلة ل�صيانة وتنظيم �صوق جدحف�س

“الإ�سكان” تاأخرت يف الرد على تظلماتنا... مت�رضرو القرو�ض العقارية لـ“$”:

تطوير م�ستوى ونوعية اخلدمات املقدمة للمواطنني واملرتادين

�سكا جمموعة من اأ�سحــــاب القرو�ض العقارية 
لـــــ ”البــــاد” تاأخــــر وزارة الإ�ســــكان يف الــــرد علــــى 
تظلماتهم ب�ســــاأن القرار ال�ســــادر يف العام 2015، 
والذي منع يف اإحدى مــــواده على اأ�سحاب القرو�ض 
العقارية ال�ستفادة من جميع اخلدمات الإ�سكانية.

ولفت املت�ــــرضرون من هــــذا القرار اإلــــى اأنهم 
اأخــــذوا قرو�ساً عقارية قبل �سدور القرار رقم 909 
ب�ســــاأن نظام الإ�سكان، اإل اأنه وبعد �سدور القرار مت 
اإحالتهــــم على جلنــــة التظلمات بالــــوزارة للنظر يف 
طلب ا�ستثنائهم من تطبيق القرار املذكور عليهم 

باأثر رجعي.
واأ�ســــاروا اإلى اأن بع�ــــض املت�رضرين من القرار 
حاول التخل�ض من القر�ــــض العقاري اإل اأن الوزارة 
اأبلغتهــــم باأنــــه يف حــــال تخل�سهــــم مــــن القر�ــــض 
�سيتوجــــب عليهــــم النتظار لفــــرة 3 �سنوات ومن 
ثم يتم تقدمي طلب جديد لا�ستفادة من اخلدمات 

الإ�سكانية.
وذكــــر املت�رضرون اأن القرار طبــــق عليهم باأثر 
رجعــــي، بالرغم مــــن اأن جميع طلباتهــــم وقرو�سهم 

العقارية تعود ملا قبل �سدور القرار اجلديد.

وبينوا اأن الكثري منهم باتوا يعانون من ظروف 
معي�سية �سعبة، نتيجة التزامهم باأداء القرو�ض، يف 
الوقــــت الذي تعطلت فيــــه طلباتهم يف جلان وزارة 

الإ�سكان، ول يتم فيه الرد على تظلماتهم.

املنامـــة - اأمانة العا�سمة: اأكـــدت املدير العام 
لأمانـــة العا�سمة �سوقية حميـــدان اأن الأمانة ما�سية 
يف خططهـــا لتطوير الأ�سواق املركزيـــة التابعة لها، 
اإذ تقـــوم بالعديـــد من عمليـــات ال�سيانـــة الدورية 
اإ�سافة اإلى م�ساريع اإعادة التاأهيل املتكاملة لها مبا 
ي�سهم يف تطويـــر م�ستوى ونوعية اخلدمات املقدمة 

للمواطنني ومرتادي الأ�سواق.
جاء ذلك خـــال الزيارة التي قامـــت بها املدير 
العام لأمانة العا�سمة �سبـــاح اأم�ض ل�سوق جدحف�ض 
املركزيـــة �سمـــن زياراتهـــا امل�ستمـــرة لتفقد �سري 
العمـــل يف الأ�سواق املركزية وتلم�ض احتياجات جتار 
ال�سوق والباعة بح�سور رئي�ض جمل�ض اأمانة العا�سمة 
حممـــد اخلزاعي وممثلني عن جلنـــة الأ�سواق يف بيت 

التجار اأحمد البنخليل وعمر اخلان.
واأعلنت حميـــدان عن تنفيذ خطة حالية ل�سيانة 
وتنظيم �ســـوق جدحف�ض �ست�سمل تقويـــة الكهرباء 
وزيـــادة املـــراوح واإعـــادة تاأهيـــل املرافـــق العامة، 
اإ�سافة اإلى اإعادة تق�سيم م�ساحة ال�سوق؛ لت�ستوعب 
عـــددا اأكرب مـــن الباعة، اإذ يبلغ العـــدد احلايل للباعة 
اأ�سحـــاب الراخي�ـــض 53 بائعـــا موزعـــني يف اأق�سام 

�سوق اخل�سار والفواكه واللحوم والأ�سماك.

واأ�سارت اإلى اأن جهود الأمانة متوا�سلة مبخالفة 
واإزالة اإ�سغـــالت الطريق املخالفة للقوانني البلدية 
يف ال�سوق، والتي تت�سبب يف عرقلة احلركة املرورية 
وميتـــد تاأثريها اإلى اإزعـــاج الباعة والـــزوار، م�سددة 
على اأهميـــة تطبيق قانـــون اإ�سغـــال الطريق رقم 2 
ل�سنـــة 2009. وذكرت اأن �ســـوق جدحف�ض املركزية 
�ستخ�سع لتطوير �سامل بـــكل مرافقها واأن امل�رضوع 

يف طـــور اإعداد الوثائق، م�ســـددة على تعزيز ال�رضاكة 
مع بيت التجـــار لت�سهيل وحـــل املعوقات املتعلقة 

باأعمال ال�سيانة والتنظيم.
واأ�سافـــت اأن م�ساريـــع الأ�ســـواق املركزية من 
امل�ساريـــع البلديـــة املتميـــزة، اإذ توفـــر اخلدمـــات 
التجاريـــة التي حتتاجهـــا املنطقة من جهة ومن جهة 

اأخرى ت�سهم يف تعزيز وتنمية الإيرادات البلدية.

املنامة - وزارة الداخلية: ا�ستكمال 
لاجتمـــاع الثنائـــي الثاين بـــني جمارك 
مملكة البحرين وجمارك اململكة العربية 
ال�سعوديـــة، والذي ٌعقد يف �سهر مار�ض 
املا�ســـي، وتنفيذا ملا جـــاء يف الجتماع 
ب�ســـاأن الطـــاع علـــى اآخـــر م�ستجـــدات 
تطبيـــق برنامـــج امل�سغـــل القت�سادي 
املعتمـــد فيما يتعلق بخطـــوات توقيع 
اتفاقيـــة العـــراف الـــدويل املتبـــادل 

بـــني اجلانبـــني يف ال�ســـاأن اجلمركـــي، 
ا�ستقبلـــت �ســـوؤون اجلمـــارك وفدا من 
جمـــارك اململكـــة العربيـــة ال�سعوديـــة 
امل�ســـرك  التقييـــم  اأعمـــال  ملتابعـــة 
لربنامج امل�سغـــل القت�سادي املعتمد 
يف الفرة من 4 اإلى 6 اأغ�سط�ض اجلاري.

عـــن  تف�سيلـــي  عر�ـــض  تقـــدمي  ومت 
برنامج امل�سغل القت�سادي املطبق يف 

البحرين.

املجل�ـــض  ع�ســـو  رفـــع 
للدائـــرة  ال�سمـــايل  البلـــدي 
الرابعة حمـــد الدو�رضي با�سمه 
وا�ســـم اأهايل �سقـــق �سلماباد 
اآيات ال�سكر والمتنان  اأ�سمى 
الـــوزراء �ساحب  رئي�ـــض  اإلى 
الأمري خليفة  ال�سمو امللكـــي 
بـــن �سلمـــان اآل خليفـــة، على 

خدمـــة  يف  امل�ستمـــر  عطائـــه 
املواطنني وتوجيهاته لتقدمي اأ�رضع احللول 
مل�سكلـــة �سقـــق يف �سلمابـــاد والتـــي باتت 
تـــوؤرق القاطنني فيهـــا وعددهـــم حوايل 7 
اآلف مواطـــن. واأثنـــى الدو�ـــرضي على توجيه 

�ساحب ال�سمو رئي�ض الوزراء 
املعنيني لرفع املو�سوع اإلى 
برئا�سة  التن�سيقيـــة  اللجنـــة 
ويل العهـــد �ساحـــب ال�سمـــو 
امللكـــي الأمـــري �سلمـــان بن 
اأن  واأكـــد  خليفـــة،  اآل  حمـــد 
هـــذا الهتمـــام واملتابعة من 
قبـــل �ساحـــب ال�سمو امللكي 
رئي�ض الوزراء اإمنـــا يدل دللة 
وا�سحة على اأن قيادتنا ت�ستمع لكل م�ساكل 
برفعهـــا  وتبـــادر  املواطنـــني  ومتطلبـــات 
للجهـــات املعنية للت�رضيـــع يف اإيجاد احللول 

لها.

الرفاع - بلديـــة اجلنوبية: ا�ستمراًرا 
حلملتهـــا لإنفاذ القانون على املخالفني 
لقانـــون اإ�سغـــال الطريق العـــام، قامت 
بلديـــة املنطقة اجلنوبيـــة وبالتعاون مع 
مديريـــة اأمن املحافظـــة اجلنوبية بحملة 
اإ�سغـــالت الطريـــق يف جممعـــي  لإزالـــة 
901 و907 يف الرفاع.ووزعـــت البلديـــة 

ال�سعبيـــة  املقاهـــي  علـــى  اإخطـــارات 
املخالفـــة يف منطقـــة النويـــدرات جممع 
646. ومت اأثناء احلملة اإزالة خمالفات 5 
حمات تبيع الأثاث امل�ستخدم يف الرفاع، 
واإخطار 3 حمات لبيع الأثاث ملخالفتها 
قانون اإ�سغال الطريـــق العام، واإخطار 9 

مقاه �سعبية خمالفة.

• املت�رضرون يطلبون ا�ستثناءهم من القرار	

•  خال الزيارة التفقدية 	

10 دنانير للصوت االنتخابي
كيـــف ميكن الوثـــوق بنائب يحا�سب م�ســـوؤول اأو ي�ستجوب وزيـــرا اإذا بداأ عهده 

د ر�سوة ل�سمان الو�سول للمقعد؟ مر�سحا ُي�سدِّ
دارت رحى �سكاوى بع�ض العازمني على الر�سح من خ�سومهم. وبداأت بور�سة 
ال�ســـوت بــــ 10 دنانري، وبخا�ســـة بدوائر ي�سكنهـــا بحرينيون جـــدد، اكت�سبوا �رضف 

احل�سول على اجلن�سية، وعهدة ذلك على الرواة.
ل يليق بال�سخ�سية البحرينيـــة املوؤمنة بامل�رضوع الإ�ساحي الكبري، الذي اأطلقه 
�ساحب اجلالة امللك املفدى، واملقتنعة باختيار الأجدر لتمثيل �سوت البحرين، اأن 

تكون ج�رضا اآمنا لعبور الف�ساد، على هيئة نائب، ووظيفته حماربة الف�ساد!
اأغلـــب ق�س�ض املال النتخابـــي ل ميكن توثيقها؛ لأنها جتـــري مبناطق معتمة 
وغـــرف مغلقـــة و�سيارات، وبالتايل فـــاإن املطالبة بدليل دامغ يثبـــت ذلك، يتطلب 
حتريـــا اأكـــرب، مبعرفة اجلهات املخت�ســـة بالدولة؛ لأن و�سائل املر�ســـح اأو مفاتيحه 
النتخابية لإثبات مزاعمه تقت�رض على �سور عن حب�ض جوازات الناخبني ليوم القراع 

اأو غريه، ول تروي هذه اللتقاطات الق�سة الكاملة ل�رضاء الأ�سوات. 
مـــن جتربتـــي ال�سابقـــة بقيادة فريـــق مراقبـــة النتخابـــات، وتغطيـــة القراع 
�سحافيـــا، فاإن اأغلـــب ال�سكاوى عن حالت �رضاء الأ�ســـوات ت�سقط ب�سبب عدم وجود 

الدليل امللمو�ض، بالرغم من وجاهة بع�ض املزاعم. 
لنفكر ب�سوت م�سموع مع اجلهات املعنية، وقبل وقت كاٍف من عملية القراع، 

للجم الإ�ساءات مل�سريتنا الدميقراطية.

تيــار
“العمل يبعد عن الإن�سان ثاثة �رضور: ال�ساأم والرذيلة واحلاجة”.

فولتري

راشد الغائب

rashed.ghayeb
@albiladpress.com

تيارات

• حمد الدو�رضي	

�صيد علي املحافظة

مع �رشطة املحرق بحث م�صتجدات “طريق اللوؤلوؤ” 

“الثقافة” تت�صلم �صهادات ترخي�س 3 اأر�صفة بحرية

يف اجتماع مي بنت حممد واحل�سن

املنامـــة - بنا: ا�ستقبلت رئي�ســـة هيئة البحرين 
للثقافـــة والآثـــار ال�سيخة مـــي بنت حممـــد اآل خليفة 
مبكتبها املدير العام ملديرية �رضطة حمافظة املحرق 
العميـــد فـــواز ح�سن احل�ســـن؛ لبحث اآخـــر م�ستجدات 
م�ـــرضوع طريق اللوؤلـــوؤ. ويف الجتماع، رحبـــت ال�سيخة 
مـــي اآل خليفة بالعميد احل�سن، مثمنة اجلهود البارزة 
ملديريـــة �رضطـــة حمافظـــة املحـــرق، يف اإ�ســـارة اإلـــى 
التعاون والدعـــم املتوا�سل ملختلـــف م�ساريع هيئة 
الثقافة مبدينة املحـــرق، ول�سيما مع احتفال مملكة 
البحرين باملحـــرق عا�سمة للثقافة الإ�سامية 2018، 
وما ت�سمنه من ت�سييد جلناح البحرين التابعة لإك�سبو 
ميانـــو يف مدينة املحـــرق، واإقامة خيمـــة الفعاليات 
التـــي ا�ستقبلـــت عـــددا مـــن فعاليـــات ومهرجانات 

ون�س���اط هيئة الثقافة وحالي���ا ت�ستقبل الأيام الع�رشة 
الأخـــرية ملهرجان �سيف البحريـــن العا�رض يف موقعها 
بالقـــرب من قلعة عراد. من جانبه، اأ�ساد املدير العام 

ملديرية �رضطة حمافظـــة املحرق العميد فواز احل�سن 
بعمل هيئـــة البحرين للثقافة والآثـــار وحر�سها على 

اإبراز ما متتلكه مدينة املحرق من عراقة وتاريخ.

املنامة - هيئة البحريـــن للثقافة والآثار: 
ا�ستقبلـــت املديـــرة العامة للثقافـــة والفنون 
بهيئة البحرين للثقافة والآثار ال�سيخة ها بنت 
حممد اآل خليفة يف مكتبها �سباح اأم�ض الوكيل 
امل�ساعـــد ل�سوؤون املوانئ بـــوزارة املوا�سات 

والت�سالت بدر هود املحمود.
وياأتـــي اللقـــاء تتويًجا جلهـــود التعاون ما 
بـــني الطرفني لت�سجيـــل وترخي�ـــض الأر�سفة 
البحريـــة املتفرعة عن هيئـــة البحرين للثقافة 

والآثار.
بـــوزارة  املوانـــئ  �ســـوؤون  اإدارة  وتعـــد 
املوا�سات والت�سالت، اجلهة الر�سمية التي 
ترخ�ض الأر�سفة البحرية ومنها 3 اأر�سفة تتبع 
لواقع ثقايف هي متحف البحرين الوطني، قلعة 

بوماهر وقلعة عراد. 
وت�سّلمـــت ال�سيخـــة هـــا بنـــت حممـــد اآل 
خليفة �سهادات ترخي�ض الأر�سفة الثاثة بعد 

ا�ستيفاء هيئة الثقافة جميع ال�رشوط واملعايري 
املطلوبـــة. ويعـــد الر�سيف البحـــري يف متحف 
البحريـــن الوطني بوابة العبور اإلى موقع طريق 
اللوؤلوؤ يف مدينة املحـــرق وامل�سجل على قائمة 

الراث العاملـــي منذ العـــام 2012، اإذ تنطلق 
منه رحـــات بحرية يومية اإلـــى مركز زوار قلعة 
بوماهـــر اأول معامل املوقع والتي ت�سم بجانبها 

الر�سيف البحري الثاين لهيئة الثقافة.

• رئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار جمتمعة مع املدير العام ملديرية �رضطة حمافظة املحرق	

• املديرة العامة للثقافة والفنون يف لقاء مع الوكيل امل�ساعد ل�سوؤون املوانئ	
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لماذا يصمت الونيس... عارف خميس؟!
حوارن���ا اليوم حول م�سكلة ال�ساعة يف البحرين �سيك���ون من خالل املواجهة مع رئي�س جمل�س 
اإدارة هيئ���ة التاأم���ن االجتماعي عارف خمي�س، هذا الرجل الذي ظ���ل �سامًتا رغم كل ما يدور من 
اأعا�س���ر ب�ساأن الظروف واملالب�سات املحيطة وما اآلت اإلي���ه االأمور يف التاأمينات االجتماعية على 
الرغ���م من اأنه ه���و امل�سوؤول بح�سب القانون ع���ن كل ما جرى ويجري وكان يج���ب اأن يت�سدى له 

ب�رصاحة بدال من االختباء.
وبق���راءة متاأني���ة وواقعية لالأحداث ف���اإن كل االإخفاقات ح�سلت يف ف���رة وجود خمي�س على 
من�سة كر�سي الرئا�سة، والغريب يف االأمر اأن كل ما يدور كاأنه ال يعنيه، وكاأنه يعي�س يف اأحد بلدان 

املغرب العربي وال تعنيه اأمور دول امل�رصق.
قانوًن���ا هو الرجل االأول وامل�ساءل بحك���م القانون باعتباره املمثل الر�سم���ي للتاأمينات كما 
ن�س���ت املادة 6 من قانون 3 للعام 2008 “وميثل رئي�س جمل�س االإدارة الهيئة اأمام الق�ساء ويف 
�سالته���ا يف الغ���ر”، اإال اأن الوقائع املتتابعة التي �سهدتها مفا�سل اأزم���ة التاأمينات االجتماعية 
اأعطتن���ا انطباعا ب���اأن الرجل يعي�س يف كهف، وال يعلم ما ي���دور يف موؤ�س�سته، اأو اأنه دفن راأ�سه يف 

الرمال لتمر العا�سفة، وقبل اأن تلفح رياح الف�ساد ج�سمه.
ومن دون جماملة نقولها لك �رصاحة خمي�س: اأنت امل�سوؤول ويجب عليك اأن تت�سدى بالواقعية 
وال�رصاح���ة واالأمان���ة لكل ما يثار م���ن اأ�سئلة ومالحظات ب�ساأن امل�سوؤول ع���ن �سطب املالين غر 
املعل���وم عدده���ا، والت���ي جاء على ذكره���ا را�سد امل���ر يف لقائه معن���ا، اإذ اأكد اأن جمل����س اإدارة 
التاأمينات هو الذي قام بعملية ال�سطب، وال نعلم باأي اأمر اأو �سلطة، وكم كان من االأجدر حما�سبة 
م���ن �سي���ع هذه االأموال، ال الت�سر عل���ى الذي �سيعها دون حكم ق�سائ���ي اأو ال�سمت عما يجري، 
فهل رئي�س جمل����س االإدارة �سيحا�سب على تلك املالين التي كان موؤمتنا عليها، ومت اإ�ساعتها 
با�ستثم���ارات غ���ر حم�سوبة النتائ���ج؟ ومن هو امل�سوؤول ع���ن املغامرة يف اأم���وال النا�س؟ اأع�ساء 

جمل�س االإدارة يتحملون م�سوؤولية ت�سامنية، واأنت تتحمل كل امل�سوؤولية القانونية واالأخالقية.
اأمر اآخر نورده للمعنين بالت�ساوؤل، هل ي�ستطيع خمي�س اأن يعلنها �رصاحة عن االجتماع ال�رصي 
ال���ذي ح�سل يف اإحدى ليايل رم�سان حتت جنح الظالم، وال���ذي اتخذت فيه اإجراءات غر م�سبوقة 
متثلت يف اإقرار هيكل ورواتب تخالف هيكلية ديوان اخلدمة املدنية، يف واحدة من اأكرب خمالفات 

التاأمينات؟ هذه االإجراءات رفعت كلفة الرواتب من 3.8 مليون دينار اإلى 9.9 مليون دينار!
وللمزي���د ن�سر اأن ثمة خمالفة من ن���وع كافيار الف�ساد الفاخر ح�سلت يف عهد خمي�س، اإذ مت 
����رصاء 5 �سنوات عم���ل افرا�سية مببلغ 471 األف دين���ار ملجموعة 20 موظفا م���ن اأرفع الدرجات 
بالتاأمين���ات، وهم على راأ�س العمل، وتعترب هذه املخالفة جرمي���ة يف حق اأموال التاأمينات، اإذ اإن 
ا�ستغالل ال�سلطة جرمية يعاقب عليها القانون بالتغليظ؛ الأن القائمن على التاأمينات موؤمتنون 

على قانون التاأمن، فكيف ي�سيئون ا�ستخدامه خلدمة م�ساحلهم؟
ولعل من جملة االأمور الغريبة والعجيبة التي حدثت وانتهت ملا انتهت اإليه االأمور يف الهيئة 
بعه���د خمي�س، م�ساألة تعين اأع�س���اء جمال�س االإدارات يف ال�رصكات الزميل���ة، ودفع مكافاآت هذه 

الع�سوية املخالفة لقانون التاأ�سي�س.
وعل���ى الرغم من اأن قانون 3 ل�سنة 2008 كان قد حدد مكافاآت رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة 
التاأمين���ات االجتماعية بقرار من جمل�س الوزراء، لكن امل�سيبة اأن اأع�ساء جمل�س االإدارات ممثلون 
يف ����رصكات ا�ستثمارية مثل البنك االأهلي وبنك البحرين الوطن���ي والت�سهيالت.. هوؤالء لي�س لهم 
احل���ق يف متثيل التاأمينات يف جمال����س االإدارات يف ال�رصكات التابع���ة اأو الزميلة للهيئة وا�ستالم 
املكاف���اآت؛ الأن ذلك يتعار����س مع احلوكمة ويفر����س اأن من ميثل الهيئ���ة الفريق التنفيذي، 
ويحا�سب من قبل جمل�س االإدارة، اإذا اأخطاأ، ويف ظل هذا الواقع امل�سوب باالأخطاء والتجاوزات اإذا 

ق�رص ع�سو جمل�س االإدارة من يحا�سبه؟!
وللعل���م فاإن اأع�ساء جمل�س االإدارة الذين قاموا بتعين اأنف�سهم يف جمال�س اإدارات ال�رصكات 
الزميل���ة ي�ستلم���ون مئات االآالف من الدنان���ر نظر تعيينهم مع العلم اأنه���م ميثلون الهيئة، اأي 

اأنهم غر م�ستثمرين يف هذه ال�رصكات ومع ذلك ياأخذون مكافاآت �سخمة على هذا التمثيل.
اأما بخ�سو�س اخل�سائر اال�ستثمارية يف عهد عارف خمي�س، فقد �سهدت تراجًعا كبًرا لعوائد 
اال�ستثم���ارات حت���ى فقدت االأ�س���ول اال�ستثمارية روؤو����س اأموالها، وهو ما جاء عل���ى ل�سان وزير 

املالية الذي اأكد اأن اأرباح التاأمينات تراجعت بن�سبة 43 %.
ولو اأخذنا باالعتبار اأن ن�سبة اال�ستثمار مليار و800 مليون حققت عائد 123 مليون اأرباحا يف 
2013، ويف 2015 اإذ طفرت ن�سبة اال�ستثمار اإلى 2.289 مليار ومل حتقق �سوى 53 مليون دينار، 
وللعل���م فاإن الف���ارق بن ال�سنتن هاتن اأن راأ�س املال ازداد بن�سب���ة 25 % اإال اأن االأرباح قلت 
بن�سب���ة 43 %، وه���و ما بينته ح�ساب���ات 2016 من تراجع يف ن�سبة االأرباح اأم���ام ن�سبة راأ�س املال، 

واالأمر الغريب اأنه كلما زاد راأ�س املال امل�ستثمر كلما قل العائد اال�ستثماري.
املطل���وب من رئي�س جمل����س اإدارة الهيئة عارف خمي�س اأن يواج���ه احلقائق ب�سجاعة ويعلن 
للنا����س م���ن موقعه امل�س���وؤول ما يجري وي���دور يف موؤ�س�ست���ه التي اأث���ر الغبار ح���ول اأن�سطتها 

وخمالفاتها وعن ممار�سات االإدارة ومنت�سبيها.

علوي الموسوي

alawi.almosawi
@albiladpress.com

بهدوء

بن هندي يبحث اخلدمات الأمنية باملحرق

املح���رق - حمافظة املحرق: اأكد حمافظ 
املحرق �سلمان بن هن���دي على اجلهود التي 
تقدمه���ا وزارة الداخلي���ة م���ن خ���الل اإدارتها 
واأق�سامها مبختلف املحافظات، رافعا ال�سكر 
اإل���ى وزي���ر الداخلية على �رصع���ة القب�س على 

اجلناة يف ق�سية اإمام م�سجد بن �سدة.
ج���اء ذلك خ���الل اجتم���اع اللجن���ة االأمنية 
الذي تراأ�سه حمافظ املحرق، حيث ا�ستعر�س 
جرمية قتل اإمام م�سجد بن �سدة واأ�ساد ب�رصعة 
الو�س���ول اإل���ى اجلناة يف ه���ذه الق�سية التي 
تعترب دخيلة وغريبة على جمتمعنا، موؤكدا اأن 
رج���ال االأمن قادرون عل���ى الت�سدي لكل من 

ت�سول له نف�سه االإخالل باالأمن واالأمان.
وناق�س املحافظ مع اأع�ساء اللجنة ق�سية 

البي���وت املهج���ورة وما ت�سكله م���ن خطورة، 
و�س���دد على اأهمية الو�سول اإلى حلول ناجعة 
للق�ساء على ه���ذه الظاهرة التي من املمكن 
يف  للمطلوب���ن  اأوكارا  لت�سب���ح  تتط���ور  اأن 
ق�ساي���ا اأمني���ة اأو لتعاطي امل���واد املمنوعة 
اإ�سافة اإلى كونه���ا ت�سكل خطرا على االأهايل 
ك���ون �لبع�ض منه���ا �آيال لل�ضق���وط وبع�ضها 
ت�ستخدمه العمال���ة االآ�سيوية من فئة العزاب 
�سكن���ا لها والبع����س االآخر مرتع���ا للقوار�س 

واحليوانات مما توؤثر على �سحة االأهايل.
كم���ا اطل���ع على �س���ر العم���ل يف م�رصوع 
مدينة �رصق احلد االإ�سكاين، واخلدمات االأمنية 
الت���ي �ستقدم فور ت�سليم تل���ك الوحدات يف 

القريب العاجل.

“منقبة” تعتدي على عر�ض اآ�سيوي وتعر�ض عليه نف�سها
الأجل �رصقة 8 دنانر من حمفظته

عادة ما تتعر�س الفتيات اأو ال�سيدات للتحر�س 
الفيدي���و  ت�سجي���ل  اأن  اإال  الذك���ور،  م���ن  اجلن�س���ي 
ال���ذي انت�رص يف وق���ت �سابق عرب �سب���كات التوا�سل 
االجتماعي، والذي تبن فيه تعر�س عامل يف مغ�سلة 
مالب�س اإل���ى التحر�س من جانب �سي���دة منقبة عك�س 
هذه الظاه���رة، فاأ�سبح ال�سحية رج���ال واجلاين امراأة 
بخ���الف املعتاد من جرائم االعت���داء اجلن�سي، والذي 
تق���دم ببالغ �سد ال�سيدة، فتم القب�س عليها، والتي 
ات�سح اأنها عربية اجلن�سية، ومل مي�س على تواجدها 
وعائلته���ا يف البالد اأكرث من 7 اأ�سهر، وهو نف�س عدد 
اأبنائه���ا، وقد اعتادت الت�س���ول يف الطرقات، وابنها 

الر�سيع يقبع خلف الق�سبان برفقتها.
وتتح�س���ل تفا�سيل الواقعة كما ذكرها املجني 
عليه العامل االآ�سيوي، اأنه فوجئ اأثناء تواجده يف مقر 
عمل���ه باملغ�سلة بدخول �سي���دة منقبة للمحل، والتي 
طلب���ت منه �رصب القليل من املاء، فا�ستجاب لطلبها 
واأعطاه���ا امل���اء، بعد ذل���ك طلبت منه الدخ���ول اإلى 
دورة املي���اه، فاأ�سار اإليها بعدم توافر دورة مياه يف 
املح���ل ال�سغر، ويف تلك اللحظ���ة تفاجاأ بها تقرب 

من���ه وتدخل اإل���ى منطقة عمله واأل�سق���ت ج�سمها به 
واحت�سنته وبداأت بتلم�س مناطق ح�سا�سة يف ج�سده، 
موؤك���دا اأنه �سع���ر بيدها ت�س���ل اإلى حمفظ���ة نقوده 

املو�سوعة يف جيب البنطال اخللفي.
واأثن���اء ذل���ك عر�ست علي���ه نف�سها م���رة اأخرى 
لفعل الفاح�سة مقابل امل���ال؛ حتى ال ينتبه لو�سول 
يده���ا اإلى حمفظة نق���وده، والتي متكن���ت بالنهاية 
م���ن �رصقتها منه، موؤكدا احتواءها على مبلغ 8 دنانر 
فق���ط، فتجمد يف موقع���ه ال يعرف م���اذا ي�سنع معه 
خ�سو�سا واأنها ذات بنية اأ�سخم منه، وعندما خرجت 
م���ن املح���ل اأبل���غ كفيل���ه مبا����رصة بتعر�س���ه لل�رصقة 
واالعتداء من قبل ال�سيدة املنقبة، والذي بدوره اأبلغ 

مركز ال�رصطة بالواقعة.
وبالقب����س عل���ى البالغ���ة م���ن العم���ر 32 عاما 
فق���ط يف واقع���ة �رصقة، مت���ت مواجهته���ا بارتكابها 
له���ذه اجلرمية اأي�س���ا، اإال اأنها اأنك���رت ارتكابها لها، 
بالرغ���م من ثبوت الواقعة بت�سوير فيديو لكامرات 
املراقبة. فتم ا�ستدعاء العامل املجني عليه للتعرف 
عل���ى املتهمة، اإال اأنه ما اإن اأ�س���ار اإليها حتى انهالت 
عليه بال����رصب بوا�سطة حذائها الذي ترتديه وال�سب 

وال�ستم، منكرة ادعائه عليها.

ولفتت املتهمة اإلى اأنها ح�رصت اإلى البالد قبل 
نح���و 7 اأ�سهر برفقة عائلته���ا املكونة من زوجها و7 
اأبن���اء، اأ�سغرهم ر�سيع ويقبع خل���ف الق�سبان معها 
يف التوقي���ف ب�سب���ب اأفعالها، خ�سو�س���ا اأنها كانت 
تخ���رج اأحيانا للت�س���ول، اإال اأن���ه مت القب�س عليها يف 
واقع���ة �رصق���ة. فاأحالته���ا النياب���ة العام���ة للمحاكمة 
بعدم���ا اأ�سندت اإليها تهمة اأنه���ا يف 2 يوليو 2018، 
اأوال: اعت���دت على عر�س املجني عليه االآ�سيوي دون 
ر�ساه باأن قامت باحت�سان���ه وحت�س�س ج�سده، ثانيا: 
�رصقت امل���ال املنقول املب���ن ب���االأوراق واململوك 
للمجن���ي علي���ه، ثالث���ا: حر�س���ت املجن���ي عليه على 

ارتكاب الدعارة.
واأثن���اء نظ���ر املحكم���ة للق�سي���ة تب���ن ورود 
خط���اب اإليها من وكيلة املتهم���ة، باأية �سمانة تراها 
املحكم���ة، كونه���ا وال���دة ل�سبعة اأطف���ال واأ�سغرهم 
ر�سي���ع موقوف معه���ا يف احلب�س، واأن���ه ال يوجد من 
يتكف���ل باأبنائها بعد خروج والده���م للعمل، حيث ال 

اأحد يتولى رعايتهم بتلك الفرة.
اإل���ى ذل���ك ق���ررت املحكم���ة الك���ربى اجلنائية 
االأول���ى تاأجيل حماكمة املتهم���ة حتى جل�سة يوم 12 

اأغ�سط�س اجلاري.

عبا�ض اإبراهيم

“العمل” تنظم برناجما تدريبيا ميدانيا لـ 37 اأكادمييا
بالتعاون مع فريق جممع �سار وجمموعة بوخوة

االجتماعي���ة  والتنمي���ة  العم���ل  وزارة  نظم���ت 
برناجم���ا تدريبيا يف الفرة ما بن 17 الى 19  يوليو 
املن�رصم، وذلك بالتعاون مع مبادرة من فريق جممع 
�س���ار و�رصاكة خا�سة مع جمموع���ة بوخوة، حيث جذب 
اأك���رث من 200 طالب مر�سح، واختر 37 موؤهالً على 
اأ�سا����س مهاراته���م اجلامعي���ة الرئي�س���ة ومهاراتهم 
وثقته���م العالية اأثناء املقابل���ة.ويف 21 يوليو، حدد 
الفريق اأهدافاً وغايات م���ع الطالب قبل بدء برنامج 
التدريب الداخلي، ويه���دف اإلى ا�ستك�ساف الروابط 
بن درا�ساتهم االأكادميية والعمل امليداين العملي، 
ومن ثم ُيعن 3 من اأف�سل املر�سحن من بن37 يف 

ختام الربنامج.
بداأ العم���ل يف اإدارات خمتلفة ملدة )4 �ساعات( 
يف الي���وم، وهن���اك ب���دل غذائ���ي مل���دة �سه���ر واحد 

باالإ�سافة اإلى �سهادة احراف.
و�س���وف يكون للمتدربن م����رصف يف جميع اأنحاء 
الربنام���ج، و�سي�ساعد امل�رصف الط���الب على التعرف 

على املنظم���ة، وتعي���ن امل�ساري���ع وامل�سوؤوليات. 
و�ساه���م معهد التنمي���ة االقت�سادية باإعطاء حما�رصة 

تثقيفي���ة عن كيفي���ة اال�ستثمار بالبحري���ن من قبل 
�ساميون قالنب.

“العلوم التطبيقية” حتتفل بن�رش 100 بحث علمي يف عام واحد
الأول مرة يف تاريخ اجلامعة

العك���ر- جامع���ة العل���وم التطبيقي���ة: اأكد 
رئي����س جامعة العل���وم التطبيقي���ة غ�سان عواد 
اأن عم���ادة البحث العلمي يف اجلامعة تهدف اإلى 
تطوي���ر البحث العلمي واإقامة الندوات وت�سجيع 
اأ�سات���ذة اجلامعة على اإج���راء االأبح���اث ون�رصها، 
مو�سح���ا اأن اجلامعة لديها خطط لتطوير البحث 
العلم���ي، وتر�سد حواف���ز مادي���ة ومعنوية ملن 
ين����رص اأبحاثا يف جمالت عاملية وموؤمترات دولية.
ج���اء ذل���ك يف حديث ع���واد عن االإجن���از اجلديد 
للجامع���ة بن����رص 100 بحث علم���ي حمّكم يف �سنة 
واح���دة الأول مرة منذ تاأ�سي����س اجلامعة، م�سًرا 
اإلى اأن هذا االإجناز ي�سكل ثمرة تعاون علمي بن 
اجلامعة ممثلة يف عميد البحث العلمي وعدد من 
اجلامعات العاملية مث���ل جامعة �سوهاج، مدينة 
زويل يف جمهورية م�رص العربية، وجامعة واترلو، 

وجامعة وايلفرايد لوريور يف كندا.
وبهذه املنا�سبة، هناأ ع���واد، رئي�س جمل�س 
االإدارة �سم���ر نا����س، ورئي����س جمل����س االأمناء 
وهي���ب اخلاج���ة، وجميع منت�سب���ي اجلامعة بهذا 

االإجناز. 
من جه���ة اأخرى، اأو�سح عميد البحث العلمي 
اأن البحث رقم 100 والذي مت ن�رصه يف واحدة من 
اأهم واأقوى املجالت العلمية على م�ستوى العامل، 
يناق����س منظور جدي���د للتفاعل ب���ن االأ�سالك 
املتناهية ال�سغر وامل�سنوعة با�ستخدام تقنية 

النانوتكنولوجي والطاقة م���ن خالل الديناميكا 
امل�سغوط���ة، اإذ تو�سل���ت الدرا�س���ة م���ن خالل 
حتليل الديناميكا امل�سغوطة يف االأ�سالك الكمية 
البال�ستي���ة نتيجة تفاعلها م���ع املدارات الذرية 
يف وجود كل من املجاالت املغناطي�سية القوية 
وال�سعيفة وللح���االت االأولية املختلفة للنظام، 
من خالل مقيا�س انروبيا ال�سغط تبن اأن هذه 
االأنظم���ة ميكن اأن ت�ستخ���دم بقوة كبرة جدا يف 
تطبيق���ات احلا�سبات الكمي���ة ونقل املعلومات 
مما ي�سمح لنوع جديد من التطبيقات ميكن من 
خالله ال�سيطرة على قوة و�رصعة نقل املعلومات 
يف نظام االأ�سالك متناهية ال�سغر وبناء حا�سبات 
اأ����رصع مالين املرات من املعرف���ة حاليا.  وختم 
عمي���د البحث العلم���ي حديثه باالإ�س���ارة اإلى اأن 
ال� 100 بحث الذي ن�رصته���ا اجلامعة خالل العام 
االأكادميي 2017 - 2018، مت ن�رصها يف جمالت 
علمي���ة حمكم���ة ومعروفة عاملًيا منه���ا 39 بحثا 
علمي���ا يف جمالت حمكم���ة وم�سنفة وفق نظامي 
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• غ�سان عواد 	

املمار�سات الالاإن�سانية مرفو�سة وجمرمة
اإجراءات قانونية حلماية عاملة منزلية... العب�سي:

املنام���ة - هيئة تنظيم �س���وق العمل: بادر 
مركز حماية العمالة الوافدة التابع لهيئة تنظيم 
�سوق العم���ل، واللجنة الوطنية ملكافحة االجتار 
باالأ�سخا����س اإلى تويل ق�سي���ة عاملة منزلية من 
اجلن�سية االإفريقية، اإث���ر تداول فيديو يت�سمن 

ممار�سة عنف ج�سدي ومعنوي على العاملة.
واإثر تلقي البالغ باحلادثة املوثقة بالفيديو 
اإل���ى اإدارة مركز حماية العمال���ة الوافدة، قامت 
االإدارة باإتخ���اذ االإجراءات النظامي���ة والقانونية 

املعتمدة باململك���ة، وو�سعت اخلادمة املعنفة 
حتت احلماي���ة القانونية باملرك���ز بالتعاون مع 

�سفارة البلد الذي تنت�سب اليه.
واأك���د رئي����س اللجن���ة الوطني���ة ملكافح���ة 
االجت���ار باالأ�سخا����س اأ�سامة العب�س���ي اأن مركز 
حماية العمالة الوافدة اتخذ االإجراءات القانونية 
حلماية العاملة املنزلية، ووفق ما تكفله قوانن 
اململكة، حي���ث ادخلت الق�سية يف نظام االإحالة 
الوطن���ي وتتول���ى اجلهات االأمني���ة التحقيق يف 

الواقعة و�سوف يطبق حيالها القانون.
وفيما قال العب�سي اإن مثل هذه املمار�سات 
املجتم���ع  عل���ى  غريب���ة  الالاإن�ساني���ة  الفردي���ة 
البحرين���ي، وت�س���ع مرتكبيه���ا اأي���اً كانوا حتت 
طائلة املحا�سبة القانونية، وهي ممار�سات واإن 
كانت فردية، اإال اأنها مرفو�سة بالكامل وجمرمة 
وفق جمي���ع القوانن واالأنظم���ة، واأكد ان هيئة 
تنظي���م �سوق العم���ل لن تاألوا جه���دا يف القيام 

بواجباتها وفق القانون جتاه اأية جتاوزات.

• الربنامج التدريبي جذب اأكرث من 200 طالب مر�سح	



�صندوق النقد الدويل يتوقع 
منوا �رسيعا لالقت�صاد الهندي

وا�صنط���ن - اأ ف ب: اأك���د �صن���دوق النقد الدويل 
اأم�س )الأربعاء( اأن الهند �صتحافظ على موقعها �صمن 
ق���وى الع���امل القت�صادي���ة الرئي�صة الأ����رسع منوا خالل 
ال�صن���وات املقبلة ما يحمل اأنباء �ص���ارة لرئي�س الوزراء 

ناريندرا مودي قبيل انتخابات العام املقبل.
ق���وة  اأك���ر  ثال���ث  يتن���اول  مو�ص���ع  تقري���ر  ويف 
اقت�صادي���ة يف اآ�صي���ا، اأ�ص���اد �صن���دوق النق���د الدويل 
باإ�صالحات احلكومة القت�صادية، لكنه دعا اإلى التحرك 
لل�صيط���رة على الت�صخم وزيادة ع���دد الن�صاء يف �صوق 

العمل.

“�صام�صونغ” تعلن ا�صتثمارات ب�161 مليار دولر
�صي���ول  - اف ب: اأعل���ن عم���الق الإلكرتونيات الك���وري اجلنوبي “�صام�صون���غ” الأربعاء 
ع���ن ا�صتثم���ارات بقيمة 161 مليار دولر على ثالث �صنوات، منه���ا 22 مليارا يف اأبحاث حول 

التكنولوجيا احلديثة كالذكاء ال�صطناعي لإعطاء دفع لنموها م�صتقبال.
وهذه ال�صتثمارات التي تعترها حكومة كوريا اجلنوبية نعمة �صتخ�ص�س اأ�صا�صا لفرعها 
لالإلكرتونيات، اأول �صانع عاملي للرقائق، بعد اأن منيت ال�رسكة يف ال�صنوات الأخرية بنك�صات 
عدة خ�صو�ص���ا تراجع مبيعات هواتفها الذكية اأو �صجن لعام نائب رئي�صها يل جاي-يونغ يف 

ف�صيحة ف�صاد مدوية.
ورغ���م اأن الطل���ب على اأ�صب���اه املو�صالت يبق���ى متينا، �صهدت �ص���وق الهواتف الذكية 
تراجع���ا ما دف���ع املجموعة التي ي���وازي رقم اأعمالها خم����س اإجمايل الن���اجت الداخلي لكوريا 

اجلنوبية، اإلى البحث عن حمركات منو جديدة.

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

“اخلطوط الكويتية” ت�شارك يف معر�ض البحرين للطريان
يقام يف نوفمر املقبل

بن����ا: تتويًج����ا للعالق����ات  املنام����ة - 
البحريني����ة الكويتية املتين����ة التي اأر�صى 
دعائمه����ا ق����ادة البلدين والآب����اء والأجداد 
من����ذ ق����دمي الأزل، وعل����ى هام�����س زي����ارة 
وف����د رفيع امل�ستوى م����ن اخلطوط اجلوية 
الكويتي����ة لتد�ص����ن اأول رحل����ة جوية من 
مبنى امل�صافرين اجلديد رقم 4T اخلا�ص 
ح�رصًيا باخلط����وط اجلوية الكويتية، والتي 
اخت����ارت مملك����ة البحرين لتك����ون الوجهة 
الأول����ى له����ا؛ تاأكيدا عل����ى اأوا�����رس املحبة 

والأخوة بن ال�صقيقتن.
وعل����ى هام�����س الزي����ارة وق����ع كل من 
وزير املوا�ص����الت والت�صالت كمال اأحمد 
ورئي�����ص جمل�����ص اإدارة اخلط����وط اجلوي����ة 
الكويتية يو�صف اجلا�صم اتفاقية م�صاركة 
اخلط����وط اجلوي����ة الكويتي����ة يف معر�����ص 
البحرين ال����دويل للط����ريان 2018 املقرر 
عق����ده يف قاع����دة ال�صخ����ري اجلوي����ة خالل 
الف����رتة من 14 اإل����ى 16 نوفم����ر 2018، 
وال����ذي يقام حتت رعاية ملكية �صامية من 
عاهل البالد �صاحب اجلاللة امللك حمد بن 

عي�صى اآل خليفة.
وزي����ر  اأع����رب  املنا�صب����ة  وبه����ذه 
املوا�ص����الت والت�ص����الت نائ����ب رئي�����س 
اللجن����ة العليا املنظمة ملعر�����س البحرين 

ال����دويل للط����ريان ع����ن �صعادت����ه بتوقيع 
التفاقي����ة الت����ي تاأت����ي يف اإط����ار تطلعات 
ق����ادة البلدي����ن يف مملكة البحري����ن ودولة 
الكوي����ت ال�صقيق����ة، لالرتق����اء بالعالقات 
نح����و التكامل يف القطاع����ات كافة وتعزيز 
منوها على خمتلف الأ�صعدة، والعمل على 
تطويره����ا وتنميته����ا نحو اآف����اق اأرحب من 

العمل امل�صرتك.
واأ�صاف اأن هذه التفاقية تاأتي �صمن 
توجيه����ات املمث����ل ال�صخ�ص����ي ل�صاح����ب 

اجلاللة امللك رئي�س اللجنة العليا املنظمة 
ملعر�����س البحرين الدويل للط����ريان �صمو 
ال�صي����خ عبداهلل ب����ن حم����د اآل خليفة، التي 
والرتق����اء  التطوي����ر  اأهمي����ة  اإل����ى  تدع����و 
بالعالقة مع دولة الكويت يف جمال �سناعة 
النقل اجلوي وتقدمي خمتلف الت�صهيالت 
واحلوافز التي ت�صهم يف رفع التعاون على 
اأعل����ى امل�صتوي����ات وت�صجي����ع القطاع����ات 
الكويتي����ة لتتخ����ذ م����ن معر�����س البحري����ن 

للطريان من�سة لها للرتويج خلدماتها.

• وزير املوا�سالت يوقع االتفاقية مع رئي�ص جمل�ص اإدارة اخلطوط اجلوية الكويتية	

وزي����������ر امل�����ال�����ي�����ة ي������وؤك������د ع����م����ق ال�����ع�����الق�����ات ال����ب����ح����ري����ن����ي����ة ال���ك���وي���ت���ي���ة 

اململكة ت�ستقبل اأول رحلة للخطوط الكويتية من مبنى امل�سافرين الكويتي “تي 4”
النتهاء من مطار البحرين اجلديد ح�صب اجلدول

           اأمل احلامد من املحرق

و�صل���ت اإلى البحرين �صب���اح اأم�س 
اأولى رحالت اخلط���وط اجلوية الكويتية 
من مبن���ى امل�صافري���ن اجلديد “تي 4” 
يف مطار الكويت ال���دويل اإلى البحرين، 
حيث ا�صتقبل وزير املالية ال�صيخ اأحمد 
ب���ن حمم���د اآل خليفة يف مط���ار البحرين 
ال���دويل وزي���ر املالي���ة الكويت���ي نايف 
احلج���رف والوف���د الكويتي ال���ذي يزور 

البالد بهذه املنا�صبة.
وزي���ر  ال�صتقب���ال  يف  كان  كم���ا 
رئي����س  والت�ص���الت،  املوا�ص���الت 
جمل����ص اإدارة جمموع���ة ط���ريان اخلليج 
وعمي���د  اأحم���د،  ب���ن  كم���ال  القاب�ص���ة 
دول���ة  �صف���ري  الدبلوما�ص���ي،  ال�صل���ك 
الكويت ال�صقيقة ل���دى مملكة البحرين 
ال�صي���خ عزام مبارك ال�صب���اح وعدد من 

امل�صوؤولن.
وقد رحب ال�صيخ اأحمد بن حممد اآل 
خليف���ة بوزير املالي���ة الكويتي والوفد 

املراف���ق يف بلده���م البحري���ن، موجًه���ا 
التهنئ���ة اإل���ى �صاح���ب ال�صم���و الأم���ري 
ال�صيخ �صباح الأحمد، و�صمو ويل العهد 
ال�صي���خ ن���واف الأحم���د، و�صم���و رئي�س 
جمل����ص ال���وزراء ال�سي���خ جاب���ر املبارك 
بهذه املنا�صبة التاريخية لبدء الت�صغيل 

التجريب���ي ملبن���ى امل�صافري���ن اجلديد 
ال���دويل  الكوي���ت  مط���ار  يف   ”4 “ت���ي 
واملخ�س����ص ل�رصك���ة اخلط���وط اجلوي���ة 
الكويتية وال�رسكات التابعة لها، وهو ما 
من �صاأنه تطوي���ر منظومة النقل اجلوي 
يف دولة الكويت، موؤكًدا عمق العالقات 

املتمي���زة  الكويتي���ة   - البحريني���ة 
بينهم���ا،  القائ���م  التع���اون  وم�صت���وى 
وحر�س قيادتي وحكومتي البلدين على 
تعزي���ز عالقاتهم���ا وتر�صي���خ تعاونهما 

على ال�سعيدين الثنائي واخلليجي.
ب���دوره، اأ�ص���اد وزي���ر املوا�ص���الت 
والت�ص���الت كمال بن اأحمد بالتطورات 
التنموي���ة املت�صارع���ة الت���ي ت�صهده���ا 
دول���ة الكوي���ت ال�صقيق���ة خ�صو�صا يف 
جمال �سناعة الطريان، موؤكًدا اأن اختيار 
البحري���ن لتك���ون اأولى حمط���ات �رسكة 
اخلط���وط اجلوي���ة الكويتي���ة املغ���ادرة 
من مبن���ى امل�صافرين اجلدي���د “تي4” 
بالكوي���ت ه���و دلي���ل را�صخ عل���ى عمق 
العالق���ات والرواب���ط التاريخي���ة الت���ي 
تربط الدولت���ن ال�صقيقتن وم�صتوى 
التع���اون الوثي���ق القائم بينهم���ا، كما 
ت�صكل عالمة فارقة يف عالقات التعاون 
التج���اري القائمة ب���ن اخلطوط اجلوية 
الكويتية ومطار البحرين الدويل، والتي 
ب���داأت من���ذ �صتين���ات الق���رن املا�صي 
بت�صغي���ل اأول���ى رحالتها اإل���ى البحرين، 
كم���ا من �صاأنه���ا اأن ت�صهم يف ا�صتيعاب 
الطل���ب املتزاي���د لل�صف���ر اإل���ى دول���ة 
الكويت، والذي يتجاوز 70 األف م�صافر 

كل عام.
واأو�ص���ح الوزي���ر اأن اأي���ة تط���ورات 

يف الكوي���ت والبني���ة التحتية مثل مطار 
الكويت ال���دويل وتطوي���ره وبناء مطار 
جدي���د يعت���ر تطوًرا ل���كل دول اخلليج 
)...( البحرين ت�صتثمر يف البنية التحتية 
وكذلك الكويت وكل هذه ال�صتثمارات 
بالنف���ع عل���ى مواطن���ي دول  �صتع���ود 

اخلليج.
واأك���د الوزي���ر اأن ن�ص���ب الإجناز يف 
اجلدي���د يف مط���ار  امل�صافري���ن  مبن���ى 
البحرين ال���دويل ت�سري بح�سب الرنامج 
املو�ص���وع، حي���ث �صيفتت���ح يف �صه���ر 

�صبتمر 2019.
بدوره، اأكد وزي���ر املالية الكويتي 
اخلط���وط  اختي���ار  اأن  احلج���رف  ناي���ف 
الكويتي���ة انط���الق اأول���ى رحالته���ا من 
مبناه���ا اجلدي���د )تي 4( اإل���ى البحرين، 
يع���د دلل���ة تاريخي���ة ترب���ط ال�صعبن 
ب���كل اجلوان���ب املختلفة،  والقيادتن 
م�صيدا باحلف���اوة والرتحاب التي حظوا 

بها لدى ا�صتقبالهم يف البحرين.
الدول���ة  وزي���رة  اأعرب���ت  بدوره���ا، 
ل�صوؤون الإ�صكان ووزيرة الدولة ل�صوؤون 
اخلدمات الكويتية جن���ان بو�سهري عن 
�سعادته���ا باختي���ار اخلط���وط الكويتية 
وجهته���ا الأولى اإل���ى البحري���ن، وروؤية 
م����رسوع مطار البحرين اجلديد قائم على 
قدم و�صاق، معربة عن اأملها با�صتقبال 

مط���ار الكوي���ت اأول رحل���ة م���ن مط���ار 
البحرين اجلديد لدى تد�صينه.

واأو�صح���ت اأن مبنى الركاب اجلديد 
الوطن���ي  للناق���ل  4( خم�ص����س  )ت���ي 
“اخلط���وط اجلوي���ة الكويتي���ة” �صيبداأ 
بتد�ص���ن جدول رحالته تدريجًيا اإلى اأن 
ي�صل اإلى الت�صغيل الكلي وفًقا للخطة 

املو�صوعة له.
واأ�ص���ارت اإل���ى اأن مبن���ى ال���ركاب 
اجلدي���د )ت���ي 2( ي�ص���ري وف���ق اجلدول 
املتوق���ع  ل���ه،  املخ�ص����س  الزمن���ي 
افتتاحه يف الع���ام 2022 وت�صل طاقته 

ال�صتيعابية اإلى 22 مليون م�صافر.
وكان �صم���و ال�صي���خ �صب���اح الأحمد 
اجلاب���ر ال�صب���اح اأم���ري دول���ة الكوي���ت 
ال�صقيقة ق���د د�صن مبن���ى امل�صافرين 
ال���دويل  الكوي���ت  مط���ار  يف   ”4 “ت���ي 
اجلوي���ة  اخلط���وط  ل�رصك���ة  املخ�س����ص 
لروؤي���ة  تنفي���ذا  وال����رسكات  الكويتي���ة 
الكوي���ت 2035 الرامي���ة اإل���ى حتوي���ل 
الكويت اإلى مرك���ز مايل وجتاري جاذب 
لال�صتثم���ار، وتبلغ م�صاحته نحو 55 األف 
مرت مربع، وي�ص���م 14 بوابة للمغادرين 
تنق�صم اإل���ى ت�صع بوابات ج�صور وخم�س 
بوابات اأر�صية، ع���الوة على 10 بوابات 
للقادم���ن، منها ت�ص���ع بوابات للج�صور 

وبوابة اأر�صية.

• )ت�صوير: خليل اإبراهيم(	  وزير املالية ووزير املوا�صالت والت�صالت ي�صتقبالن الوفد الكويتي  

بآالف الدوالرات األمريكية   قامئة املزيانية العمومية املرحلية املوحدة -  

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة التدفقات النقدية املرحلية املوحدة - 

قامئة التغريات يف حقوق املسامهني املرحلية املوحد - بآالف الدوالرات األمريكية 

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة الدخل املرحلية املوحدة - 

مكا يف 31 مارس 2018 

للثالثة أهشر املنهتية يف 31 مارس 2018 )مراجعة(

للثالثة األهشر املنهتية يف 31  مارس 2018 )مراجعة(

للثالثة أهشر املنهتية يف 31  مارس 2018 )مراجعة(

)مراجعة(
31 مارس

2018

)مدققة(
31 ديمسرب 

2017

األصول

 1,823  2,168 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 13,004  5,502 مدينو املراحبات مستحقة القبض

 15,500  9,491 مبالغ مستحقة من بنوك

 5,071  5,087 مدينو املضاربات مستحقة القبض

 5,851  3,322 مدينو المتويل مستحقة القبض

 73,461  74,038 استمثارات يف الصكوك

 5,651  5,252 استمثارات االهسم والصناديق املالية

 27,547  27,367 االستمثارات العقارية

 139  137 معدات

 1,366  1,652 أصول أخرى

 149,413  134,016 مجموع األصول

   للثالثة أهشر املنهتية يف   

31 مارس
2018

31 مارس
2017 

 )6,452( )13,157(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية 

 )6,452( )13,157(النقص يف النقد ومايف حمكه 

 10,579  30,327 النقد وما يف حمكه يف 1 يناير 

 4,127  17,170 النقد وما يف حمكه يف 31 مارس

* مالحظة: قامئة التدفقات النقدية املرحلية املوحدة متوفرة بالتفصيل عىل املوقع االلكرتوين ملركز إدارة السيولة املالية

للثالثة أهشر املنهتية يف

31 مارس
2018

31 مارس
2017

الدخل من:

 936  877    األستمثار يف الصكوك

 19  8    استمثارات يف األهسم والصناديق املالية

 18  56    مستحقات لدى البنوك

96133   مستحقات المتويل

 12  16    مستحقات املضاربات

عائد اىل حاميل الصكوك قصرية خمصوما مهنا : 
املستمثرين و البنوك  )368()483(    االجل - 

 570  750 

 68  68 رسوم اخلدمات املرصفية االستمثارية

 390  330 أرباح اإلجارة 

 22  -   أرباح من التعامالت األجنبية

 27  235 أرباح أخرى 

 1,257  1,203 ايرادات التشغيل 

املرصوفات

 670  625 تاكليف املوظفني 

 210  192 مرصوفات عامة وادارية  

 181  181 اسهتالك

 1,061  998 املرصوفات التشغيلية 

 196  205 صايف الرحب للفرتة قبل خمصص االمضحالل 

خلسائر االئمتان  )33(280صايف املسرتدات )البدالت( 

 -    )285(خسائر القمية العادلة غري املتحققة من االستمثارات يف الصناديق

 163  200 صايف الرحب  للفرتة

املطلوبات وحقوق املسامهني    

املطلوبات                              

 93,461  79,971 مبالغ مستحقة لملستمثرين يف الصكوك قصرية األجل والبنوك

 979  902 مبالغ مستحقة الدفع لملوظفني

 832  809 مطلوبات أخرى

 95,272  81,682 مجموع املطلوبات

حقوق املسامهني

 59,039  59,039 رأس املال

 8,567  8,282 احتياطات

 )13,465( )14,987(جعز مرتامك

 54,141  52,334 مجموع حقوق املسامهني 

 149,413  134,016 مجموع املطلوبات وحقوق املسامهني

احتياطات

احتيايط عاماحتيايط قانوين رأس املال
احتيايط القمية

العادلة لالستمثار 
مجموع 

مجموع حقوق )جعز مرتامك(األحتياطيات 
املسامهني

الرصيد يف 1 يناير 2018

تعديالت التحول نتيجة لتطبيق معيار احملاسبة 

املايل رمق 30 مكا يف 1 يناير 2018

59,039 

     - 

 3,881 

   - 

 2,226 

    - 

 2,460 

   - 

 8,567 

   - 

)13٫465( 

 )2,007( 

54٫141

 )2,007( 

 52,134  )15,472( 8,567  2,460  2,226  3,881  59,039 الرصيد املعاد عرضه مكا يف 1 يناير 2018 

صايف الرحب للفرتة

التغريات املرتامكة يف القمية العادلة  

   - 

-

   - 

-

   - 

-

   - 

)285( 

   - 

)285( 

 200 

285 

 200 

   - 

 52,334  )14٫987( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف 31 مارس 2018 

الرصيد يف 1 يناير 2017

صايف الرحب للفرتة

 59,039 

  - 

 3,669 

  - 

 2,226 

  - 

 2,460 

  - 

 8,355 

  - 

)15,370( 

163 

 52,024 

163 

 52,187 )15,207( 8,355 2,460 2,226 3,669 59,039الرصيد يف 31 مارس 2017
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هذه القوامئ مت استخالصها من القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة واليت مت إصدار تقرير هبا دون أي حتفظ من قبل رشكة إرنست ويونغ بتارخي 9 مايو 2018م  

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة متوفرة عىل موقع إدارة السيولة املالية

لقد مت اعمتاد اصدار القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة من قبل جملس اإلدارة بتارخي 9 مايو 2018م

مرخص مكرصف قطاع مجلة إساليم من قبل مرصف البحرين املركزي.     مركز إدارة السيولة ش.م.ب )م( 

أمري عبدالغين
عضو جملس اإلدارة

حسان جرار
 رئيس جملس اإلدارة 

أمحد عباس
الرئيس التنفيذي

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة
31 مــارس 2018 )مراجعة(

بآالف الدوالرات األمريكية   قامئة املزيانية العمومية املرحلية املوحدة -  

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة التدفقات النقدية املرحلية املوحدة - 

قامئة التغريات يف حقوق املسامهني املرحلية املوحد - بآالف الدوالرات األمريكية 

بآالف الدوالرات األمريكية  قامئة الدخل املرحلية املوحدة - 

مكا يف 31 مارس 2018 

للثالثة أهشر املنهتية يف 31 مارس 2018 )مراجعة(

للثالثة األهشر املنهتية يف 31  مارس 2018 )مراجعة(

للثالثة أهشر املنهتية يف 31  مارس 2018 )مراجعة(

)مراجعة(
31 مارس

2018

)مدققة(
31 ديمسرب 

2017

األصول

 1,823  2,168 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 13,004  5,502 مدينو املراحبات مستحقة القبض

 15,500  9,491 مبالغ مستحقة من بنوك

 5,071  5,087 مدينو املضاربات مستحقة القبض

 5,851  3,322 مدينو المتويل مستحقة القبض

 73,461  74,038 استمثارات يف الصكوك

 5,651  5,252 استمثارات االهسم والصناديق املالية

 27,547  27,367 االستمثارات العقارية

 139  137 معدات

 1,366  1,652 أصول أخرى

 149,413  134,016 مجموع األصول

   للثالثة أهشر املنهتية يف   

31 مارس
2018

31 مارس
2017 

 )6,452( )13,157(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية 

 )6,452( )13,157(النقص يف النقد ومايف حمكه 

 10,579  30,327 النقد وما يف حمكه يف 1 يناير 

 4,127  17,170 النقد وما يف حمكه يف 31 مارس

* مالحظة: قامئة التدفقات النقدية املرحلية املوحدة متوفرة بالتفصيل عىل املوقع االلكرتوين ملركز إدارة السيولة املالية

للثالثة أهشر املنهتية يف

31 مارس
2018

31 مارس
2017

الدخل من:

 936  877    األستمثار يف الصكوك

 19  8    استمثارات يف األهسم والصناديق املالية

 18  56    مستحقات لدى البنوك

96133   مستحقات المتويل

 12  16    مستحقات املضاربات

عائد اىل حاميل الصكوك قصرية خمصوما مهنا : 
املستمثرين و البنوك  )368()483(    االجل - 

 570  750 

 68  68 رسوم اخلدمات املرصفية االستمثارية

 390  330 أرباح اإلجارة 

 22  -   أرباح من التعامالت األجنبية

 27  235 أرباح أخرى 

 1,257  1,203 ايرادات التشغيل 

املرصوفات

 670  625 تاكليف املوظفني 

 210  192 مرصوفات عامة وادارية  

 181  181 اسهتالك

 1,061  998 املرصوفات التشغيلية 

 196  205 صايف الرحب للفرتة قبل خمصص االمضحالل 

خلسائر االئمتان  )33(280صايف املسرتدات )البدالت( 

 -    )285(خسائر القمية العادلة غري املتحققة من االستمثارات يف الصناديق

 163  200 صايف الرحب  للفرتة

املطلوبات وحقوق املسامهني    

املطلوبات                              

 93,461  79,971 مبالغ مستحقة لملستمثرين يف الصكوك قصرية األجل والبنوك

 979  902 مبالغ مستحقة الدفع لملوظفني

 832  809 مطلوبات أخرى

 95,272  81,682 مجموع املطلوبات

حقوق املسامهني

 59,039  59,039 رأس املال

 8,567  8,282 احتياطات

 )13,465( )14,987(جعز مرتامك

 54,141  52,334 مجموع حقوق املسامهني 

 149,413  134,016 مجموع املطلوبات وحقوق املسامهني

احتياطات

احتيايط عاماحتيايط قانوين رأس املال
احتيايط القمية

العادلة لالستمثار 
مجموع 

مجموع حقوق )جعز مرتامك(األحتياطيات 
املسامهني

الرصيد يف 1 يناير 2018

تعديالت التحول نتيجة لتطبيق معيار احملاسبة 

املايل رمق 30 مكا يف 1 يناير 2018

59,039 

     - 

 3,881 

   - 

 2,226 

    - 

 2,460 

   - 

 8,567 

   - 

)13٫465( 

 )2,007( 

54٫141

 )2,007( 

 52,134  )15,472( 8,567  2,460  2,226  3,881  59,039 الرصيد املعاد عرضه مكا يف 1 يناير 2018 

صايف الرحب للفرتة

التغريات املرتامكة يف القمية العادلة  

   - 

-

   - 

-

   - 

-

   - 

)285( 

   - 

)285( 

 200 

285 

 200 

   - 

 52,334  )14٫987( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف 31 مارس 2018 

الرصيد يف 1 يناير 2017

صايف الرحب للفرتة

 59,039 

  - 

 3,669 

  - 

 2,226 

  - 

 2,460 

  - 

 8,355 

  - 

)15,370( 

163 

 52,024 

163 

 52,187 )15,207( 8,355 2,460 2,226 3,669 59,039الرصيد يف 31 مارس 2017
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هذه القوامئ مت استخالصها من القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة واليت مت إصدار تقرير هبا دون أي حتفظ من قبل رشكة إرنست ويونغ بتارخي 9 مايو 2018م  

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة متوفرة عىل موقع إدارة السيولة املالية

لقد مت اعمتاد اصدار القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة من قبل جملس اإلدارة بتارخي 9 مايو 2018م

مرخص مكرصف قطاع مجلة إساليم من قبل مرصف البحرين املركزي.     مركز إدارة السيولة ش.م.ب )م( 

أمري عبدالغين
عضو جملس اإلدارة

حسان جرار
 رئيس جملس اإلدارة 

أمحد عباس
الرئيس التنفيذي

القوامئ املالية املرحلية املوحدة املخترصة
31 مــارس 2018 )مراجعة(

 حسان أمين جرار 
رئيس مجلس اإلدارة

 أمير عبدالغني 
  عضو مجلس اإلدارة  

 أحمد عباس 
 الرئيس التنفيذي 

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة - بآالف الدوالرات األمريكية
للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2018 )مراجعة(

30 يونيو  30يونيو  

2017  2018  

  2,188 صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية  )12,261(

)النقص( / الزيادة  في النقد وما في حكمه )12,261( 2,188 
النقد وما في حكمه في 1 يناير  30,327  10,579 

النقد وما في حكمه في 30 يونيو 18,066  12,767 

مالحظة: قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة متوفرة بالتفصيل على الموقع االلكتروني لمركز إدارة السيولة المالية

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموحدة - بآالف الدوالرات األمريكية
للستة أشهر المنتهية 30 يونيو 2018)مراجعة(

 

)عجز متراكم(

احتياطات    
 

مجموع حقوق  مجموع  احتياطي القيمة      
 

المساهمين األحتياطات  العادلة لالستثمار  احتياطي عام احتياطي قانوني  رأس المال  
 

الرصيد في 1 يناير 2018 59,039  3,881  2,226  2,460  8,567  )13,465( 54,141 

)2,007( )2,007(     -     -     -     -     - تعديالت التحول نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة المالي رقم 30 كما هو في 1 يناير 2018 

الرصيد المعاد عرضه كما في 1 يناير 2018  59,039  3,881  2,226  2,460  8,567  )15,472( 52,134 

 55  55     -     -     -     -     - صافي الربح للفترة

    - 285 )285( )285(     -     -     - التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة  

الرصيد في 30 يونيو 2018  59,039  3,881  2,226  2,175  8,282  )15,132( 52,189 

الرصيد في 1 يناير 2017 59,039  3,669  2,226  2,460  8,355  )15,370( 52,024 

 1,225  1,225     -     -     -     -     - صافي الربح للفترة

الرصيد في 30 يونيو 2017  59,039  3,669  2,226  2,460  8,355  )14,145( 53,249 

 •هذه القوائم تم استخالصها من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة والتي تم إصدار تقرير بها دون أي تحفظ من قبل شركة إرنست ويونغ بتاريخ 2 أغسطس 2018
• القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة متوفرة على موقع إدارة السيولة المالية

• لقد تم اعتماد اصدار القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 2  أغسطس2018   
• مركز إدارة السيولة ش.م.ب(م)مرخص كمصرف قطاع جملة إسالمي من قبل مصرف البحرين المركزي

قائمة الدخل المرحلية الموحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 
للستة أشهر المنتهية في 30  يونيو 2018 )مراجعة(

للستة أشهر المنتهية في للثالثة أشهر المنتهية في 

30 يونيو 30يونيو  30 يونيو  30 يونيو 

2017  2018  2017  2018

الدخل من:

   األستثمار في الصكوك 882  1,930  1,759  2,866 

 29  59  10   51    استثمارات في األسهم والصناديق المالية

   مستحقات لدى البنوك 37  9  93  27 

   مستحقات التمويل 34  54  130  187 

   مستحقات المضاربات 17  39  33  51 

مخصوما منها : عائد الى حاملي الصكوك قصيرة االجل -  )531( )435( )1,014( )803(
المستثمرين و البنوك

 2,357  1,060  1,607  490 

رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية 73  197  141  265 

أرباح اإلجارة  327  391  657  781 

)خسائر( أرباح من التعامالت األجنبية )2( )1( )2( 21 

أرباح أخرى  23  87  258  114 

ايرادات التشغيل  911  2,281  2,114  3,538 

المصروفات

تكاليف الموظفين  609  745  1,234  1,415 

مصروفات عامة وادارية   266  293  458  503 

استهالك 181  181  362  362 

المصروفات التشغيلية  1,056  1,219  2,054  2,280 

صافي )خسارة( الربح للفترة قبل مخصص االضمحالل  )145( 1,062  60  1,258 

)33(  280     -     - صافي المستردات )البدالت( لخسائر االئتمان

    - )285(     -     - خسائر القيمة العادلة غير المحققة من االستثمارات في الصناديق

صافي )خسارة( الربح للفترة )145( 1,062  55  1,225 

قائمة الميزانية العمومية المرحلية الموحدة - بآالف الدوالرات األمريكية 
كما في 30 يونيو 2018

)مدققة( )مراجعة(   
30 يونيو  31  ديسمبر   

2017  2018  

األصول 

نقد وأرصدة لدى البنوك  1,564  1,823 

مدينو المرابحات مستحقة القبض 8,002  13,004 

مبالغ مستحقة من بنوك 8,491  15,500 

مدينو المضاربات مستحقة القبض 2,351  5,071 

مدينو التمويل مستحقة القبض 2,647  5,851 

استثمارات في الصكوك 74,010  73,461 

استثمارات االسهم والصناديق المالية 5,091  5,651 

االستثمارات العقارية 27,188  27,547 

معدات 139  139 

أصول أخرى 2,903  1,366 

مجموع األصول  132,386  149,413 

المطلوبات وحقوق المساهمين    

المطلوبات                              

مبالغ مستحقة للمستثمرين في الصكوك قصيرة األجل والبنوك 78,275  93,461 

مبالغ مستحقة الدفع للموظفين 947  979 

مطلوبات أخرى 975  832 

مجموع المطلوبات 80,197  95,272 

حقوق المساهمين

رأس المال 59,039  59,039 

احتياطات 8,282  8,567 

عجز متراكم )15,132( )13,465(

مجموع حقوق المساهمين  52,189  54,141 

مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين 132,386  149,413 

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة
30 يونـيـــو 2018 )مراجعة(



طرحت وزارة املوا�صالت واالت�صاالت مناق�صة 
مل�رشوع تو�صع����ة وتطوير اأنظم����ة معلومات الطريان 
يف البحري����ن ال�صت�صاف����ة النط����اق املتكامل خلطط 
الط����ريان بدول جمل�����س التعاون تق����دم اإليها عطاء 

وحيد بقيمة 470.2 األف دينار.
ويلب����ي امل�����رشوع احتياج����ات حتدي����ث وتطوير 
البني����ة التحتية الأنظم����ة خدمات املالح����ة اجلوية يف 
اململكة وال�صعي الدائم اإلى تطبيق اخلطة العاملية 
للمالحة اجلوية من اأجل توحيد اأنظمة و�صبل ت�صغيل 
خدم����ات املالح����ة اجلوية عل����ى امل�صت����وى االإقليمي 

والعاملي.
كم����ا طرح����ت �رشك����ة مط����ار البحري����ن مناق�صة 
لت�صمي����م قري����ة ال�صح����ن يف مطار البحري����ن الدويل 
واالإ�����رشاف عل����ى تطويره����ا، حي����ث �صيت����م تعي����ن 
جه����ة ا�صت�صارية م�صنفة من الدرج����ة “اأ” ب، وذلك 
لت�صمي����م القري����ة الت����ي تتاأل����ف م����ن م�صتودع����ات 
وموق����ف للطائ����رات باالإ�صاف����ة اإلى البن����ى التحتية 
ذات ال�صلة، ويت�صمن نط����اق العمل خطة التطوير، 
واإدارة عملية الت�صميم، وتطوير الت�صميم، وتن�صيق 
امل�����رشوع، والدع����م الفني اأثن����اء عملي����ة املناق�صة، 

باالإ�صاف����ة اإلى االإ�رشاف على امل�����رشوع اأثناء تنفيذه، 
تقدم اإليها 10 عط����اءات مت تعليق اثنان منها، ومل 
يت����م االإف�ص����اح عن قيم����ة اأي منها. وفت����ح املجل�س 
ي����وم االثن����ن 5 مناق�ص����ات ومزايدات، تع����ود ل� 4 
جهات حكومية، باإجمايل 21 عطاء، وبلغ جمموع اأقل 
العطاءات املقدمة نح����و 592.2 األف دينار، يف حن 

مت تعليق 4 عطاءات تابعة اإلى 3 جهات.
ونظ����ر املجل�����س يف مناق�ص����ة ومزاي����دة لوزارة 
االأ�صغ����ال و�ص����وؤون البلديات والتخطي����ط العمراين، 

اأولهم����ا مزاي����دة ا�صتثمار وتطوي����ر وت�صغيل النادي 
ال�صحي ومرافقه مبنطقة توبلي بقيمة األفي دينار، 
وكان تقدم اإليها عطاء وحيد بقيمة األفي دينار ومت 
تعليق����ه، والثانية مناق�صة مل�����رشوع تقييم الثغرات 
االأمني����ة يف ال�صبك����ة احلكومية لتوفري ح����ل متكامل 
ونظام لفح�����س ال�صبكة الداخلي����ة للهيئة واالأجهزة 
املخاط����ر  الكت�ص����اف  وذل����ك  بال�صبك����ة،  املقرتن����ة 
والثغ����رات االأمنية يف ال�صبكة والعمل على معاجلتها 

وتطبيق اأف�صل املمار�صات حيال ذلك.

اأكد م�رشف البحرين املركزي يف بيان اأم�س، على 
اأهمي���ة قيام عمالء البن���وك وب�صكل ف���وري ومنتظم 
مبراجع���ة عملي���ات ال�صح���ب واالإي���داع الت���ي تتم يف 
ح�صاباته���م امل�رشفية عرب املن�ص���ات االإلكرتونية اأو 

التقليدية، وذلك للتحقق من �صحتها.
وذك���ر امل�رشف يف بي���ان اأم����س اأن دعوته تاأتي 
انطالقاً م���ن مبادراته امل�صتم���رة حلماية امل�صتهلك 
ورفع م�صت���وى الوعي وتثقي���ف امل�صتهلكن ب�صاأن 
املمار�ص���ات امل�رشفية ال�صليم���ة وتوعيتهم لتجنب 
اخل�صائر املالي���ة الناجتة عن اأخط���اء تقنية اأو ب�رشية 
دون علمه���م. وا�ص���ار امل����رشف املركزي اأن���ه اأ�صدر 
توجيه���ات ال���ى م�ص���ارف قط���اع التجزئ���ة و�رشكات 

التمويل العاملة يف اململكة باالآتي: 
1 - اأن يق���وم كل بن���ك و�رشك���ة متويل بو�صع 

خطة م�صتمرة لتوعية عمالءها بهذا ال�صاأن.
2 - اأن يت���م وب�ص���كل يوم���ي ت�صوي���ة املبال���غ 
املخ�صومة م���ن خالل عمليات ال�صح���ب وال�رشاء التي 

مل تتم.
وتاأتي ه���ذه التاأكيدات بع���د اأن ن�رشت “البالد” 
يف مايو املا�صي، بخ�صو�س اجتماع عقد بن البنوك 
وامل����رشف املركزي، عل���ى خلفية ق�صي���ة يعتقد اأن 
البنوك قامت بخ�ص���م مبالغ عن عمليات �صحب متت 
ع���ر اأجهزة ال����راف الآيل ونقاط البي���ع وم�شرتيات 
االنرتنت، مت خ�ص���م املبالغ منها، دون علم العميل، 
اإذ تظه���ر ر�صائل بف�ص���ل العملية خلط���اأ تقني لكن 

املبلغ يتم �صحبه دون علم الزبائن.

واأ�صار امل�رشف يف ذلك االجتماع، اأن على البنوك 
رد املبال���غ اإلى الزبائن مع �ص���داد الفوائد القانونية 
باأثر رجعي، خ�صو�صا اأن بع�س البنوك احت�صبت هذه 
املبال���غ غ���ري املطالب بها، نتيجة ع���دم علم اأو وعي 

امل�صتهلكن، �صمن دخل اأو اأرباح البنوك.
واأكد امل�رشف على �رشورة قيام العمالء مبراجعة 
مراكز االت�صال التابعة للبنوك التي يتعاملون معها 
يف حالة وج���ود خ�صومات اأو �صحوب���ات مل تتم فعلياً 
ولن ي�صتطي���ع العميل القيام بذل���ك اإن مل يدقق يف 
الر�صائ���ل الق�صرية SMS الت���ي ي�صتلمها عند اإجراء 
عملية ����رشاء اأو �صحب من احل�ص���اب. كما يتعن على 
العمي���ل التدقيق يف ك�صف احل�صاب امل�رشيف وك�صف 
ح�ص���اب بطاقة االئتم���ان عند اال�صت���الم للتحقق من 

�صحة العمليات املدرجة فيهما.
وكان امل����رشف املركزي عرب ع���ن خيبة اأمله من 
بع�س البن���وك التجارية العاملة يف البالد ب�صبب عدم 

اإظهار ق���در من اجلدي���ة واتخاذ االإج���راءات الكافية 
لتعوي����س زبائ���ن متاأثرين من ق�صي���ة احتجاز مبالغ 
مالي���ة لهم ج���راء عمليات �صحب من اأجه���زة ال�رشاف 

الآيل ومن نقاط البيع مل تنجز ب�شبب خلل تقني.
وكان امل�رشف املركزي لوح باأنه �صيبداأ بفر�س 
عقوب���ات مالي���ة تتعل���ق بالف�ص���ل يف حتقي���ق تلك 
املتطلب���ات. وبح�ص���ب التفا�صي���ل، ف���اإن معلومات 
و�صلت اإلى م�رشف املركزي باأن هناك مبالغ حمتجزة 
ل���دى بع����س البنوك م�صتحق���ة لزبائن بن���وك اأخرى، 
وذل���ك عرب عمليات �صحب نقدية بع���د طرق،  اأحدها 
عن���د حماولة اأحد الزبائن �صح���ب مبلغ نقدي من اأحد 
����رشاف بنك اآخ���ر )لي�س م�صدر البطاق���ة امل�رشفية(، 
فيح���دث خط���اأ اأو ف�ص���ل يف االت�ص���ال وال يتم �صحب 
املبل���غ م���ن جان���ب الزب���ون، ولك���ن يف املقابل يتم 
خ�صمه من ح�صابه امل�رشيف دون علمه، اأو اأن يتم ذلك 

عر نقاط البيع اأو النرتنت.

علي احلواج.. رائد اأعمال طموح دخل العمل يف القطاع 

اخلا�����ص منذ �صغره حيث ب����داأ العمل مبعي����ة املرحوم خاله 

وتتلمذ على يديه وت�ص����رب اأ�ص����ول احلرفة واتقنها، ثم عمل 

عل����ى تطوير العمل بعد وفاة خاله، “البالد” التقت احلواج 

�ص����احب مركز اأبو احل�ص����نني لالأقفال واملفاتيح، وفيما يلي 

ن�ص اللقاء: 

- هل لك اأن حتدثنا عن طبيعة عملك، 
ومتى اأطلقته؟ 

امل�رشوع ه����و لبيع االأقف����ال واأدوات النجارة 
واالأقف����ال واملفاتي����ح داخل املتاج����ر يف املنامة 
وجدحف�س ومدينة عي�صى، باالإ�صافة اإلى تقدمي 
خدمات خارج املتاجر منها فتح اأبواب و�صيارات 
وخزائ����ن، كم����ا تتوافر لدينا اخلدم����ات يف حاالت 

الطوارئ على مدى 24 �صاعة.
وكنت قد بداأت العمل مبعية املرحوم خايل 
يف الع����ام 1982 مبج����ال املفاتي����ح مبتجره لبيع 
م����واد البناء والنج����ارة، بعد اأن ترك����ت املدر�صة 

حيث كنت اآنذاك يف ال�صف الثاين االإعدادي.

بعد وف����اة خايل ا�صرتيت املتج����ر من اأبنائه 
يف الع����ام 1995 اأو 1996، وعمل����ت على تطوير 

العمل. 
كان املتجر لبي����ع مواد البن����اء والنجارة، ثم 
اأ�صف����ت اإلي����ه �صناعة املفاتيح وفت����ح االأقفال، 

وعملت على تطويرها.
- كيف تدير عملك اخلا�س؟ 

اأتواجد يومًيا يف العمل الإدارته ومتابعة �صري 
العم����ل والعم����ال داخ����ل املتجر، ويف ح����ال وجود 
حال����ة طوارئ لدى اأي زب����ون فاأذهب اإليه حللها، 

ا اأن لدينا اخلدمة متوافرة 24 �صاعة. خ�صو�صً

- هل تفكر بتطوير وتو�صيع اأعمالك؟ 
ال، ال اأفكر يف االأمر، كما اأنني قل�صت متاجري 
باإغالق ثالث منه���م، ب�صبب ارتفاع كلفة اإيجارات 
املتاجر والكهرباء واملاء وغريها، و�صعف ال�صوق 
وقلة الطلب، ول���ذا فال ال اأ�صتطيع تطوير العمل، 
ب�صبب املديونيات وكرثة امل�صاريف التي اأعمل 
على خف�صها، رغم تواف���ر اأفكار لتو�صعة اأن�صطة 

العمل.
حالًي���ا اأمتل���ك متجري���ن يف �ص���وق املنام���ة 
الق���دمي، اأم���ا متج���ر جدعلي وجدحف����س لربجمة 
مفاتي���ح ال�صي���ارات ففي مرحل���ة حتويلهما على 

اأخواي.

إعداد: أمل الحامد

علي الحواج.. رائد أعمال لصناعة المفاتيح منذ الصغر
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“�إنف�ستكورب” يربح 125 مليون دوالر يف 2018

“�سوليدرتي �لبحرين” و“Skiplino” تطلقان خدمات رقمية ترتقي باالأد�ء

“�ملركزي” يدعو زبائن �لبنوك للتحقق من ح�ساباتهم

470.2 �ألف دينار لتو�سعة وتطوير �أنظمة معلومات �لطري�ن

تاأكيداً ملا ن�رشته “$” عن ق�صية ال�صحوبات املالية

“املطار”: تعين جهة ا�صت�صارية لت�صميم قرية ال�صحن واالإ�رشاف على تطويرها

املنام����ة - اإنف�صتك����ورب: اأعل����ن بن����ك 
اإنف�صتك����ورب “البن����ك”، املوؤ�ص�ص����ة املالية 
اال�صتثم����ارات  يف  املتخ�ص�ص����ة  العاملي����ة 
البديل����ة، اأم�����س ع����ن نتائجه لل�صن����ة املالية 
املنتهية يف 30 يونيو 2018 )ال�صنة املالية 
2018( والت����ي اأظهرت ارتفاع ارتفع �صايف 
الدخ����ل بن�صب����ة 4 % عل����ى اأ�صا�����س �صن����وي 
لت�صل قيمته اإلى 125 مليون دوالر مقارنًة 
م����ع 120 ملي����ون دوالر يف ال�صن����ة املالي����ة 

.2017
وارتفع الربح املخف�س لل�صهم العادي 
بن�صب����ة 4 % ليبل����غ 1.30 دوالر مقارن����ًة مع 
1.25 دوالر يف ال�صنة املالية ال�صابقة. وكان 
الدخ����ل ال�صايف للن�ص����ف الثاين م����ن ال�صنة 
املالي����ة 2018 هو 70 ملي����ون دوالر مقارنة 
م����ع 72 ملي����ون دوالر للن�ص����ف الث����اين من 

ال�صنة املالية 2017. 
ويقرتح جمل�س اإدارة البنك توزيع اأرباح 
�صنوي����ة بقيم����ة 0.24 دوالر لل�صهم العادي 
الواح����د كم����ا يف ال�صن����ة املالي����ة املا�صي����ة. 
وارتف����ع الن�ش����اط ال�شتثم����اري للبنك خالل 
ال�صن����ة املالية 2018 بن�صب����ة 36 % لت�صل 
قيمته اإلى 2.8 ملي����ار دوالر مقارنًة مع 2.1 

ملي����ار دوالر يف ال�صنة املالي����ة 2017، فيما 
ارتفع����ت عملي����ات توظي����ف اال�صتثم����ارات 
وجم����ع االأموال بن�صبة 77 % لت�صل اإلى 7.3 
ملي����ار دوالر مقارنًة م����ع 4.1 مليار دوالر يف 

ال�صنة املالية 2017. 
وُيع����زا ه����ذا النم����و يف جان����ب من����ه اإلى 
ارتف����اع م�صاهم����ة وح����دة اإدارة االئتم����ان يف 
�صنتها االأولى الكاملة، باالإ�صافة اإلى تو�صع 
ا�صتثمارات البنك وقاع����دة عمالئه الن�صطة. 
وارتفع����ت التوزيع����ات بن�صب����ة تزي����د على 
ال�صعف لت�صل اإلى 7 مليارات دوالر مقارنًة 
مع 3.4 مليار دوالر يف ال�صنة املالية 2017. 

املنامة - �صوليدرتي: اأعلنت “�صوليدرتي 
البحري���ن”، واحدة من كربيات ����رشكات التاأمن 
يف البحري���ن واإحدى ال����رشكات التابعة ملجموعة 
�صوليدرتي القاب�صة، عن اإب���رام اتفاقّية �رشاكة 
م���ع تطبي���ق Skiplino  لتوف���ري حل���ول ذكية 
Ski -  إإدارة طوابري االنتظ���ار. ويتيح تطبيق

lino لعم���الء �صوليدرت���ي اإمكاني���ة حجز تذاكر 
االنتظ���ار اإلكرتوني���ا ل���دى جميع ف���روع ال�رشكة 
يف البحري���ن. وتتمتع هذه اخلدم���ة بالقدرة على 
تقدير الوقت املطلوب للو�صول للفرع املحدد، 
ومتكن امل�صتخدم من االإطالع على حالة الطابور 
ووقت االنتظ���ار املتوقع ب�صكل مبا�رش وحي عرب 
التطبي���ق. ومت توقي���ع االتفاقّي���ة بح�صور عدد 
م���ن اأع�ص���اء اإدارة �رشكتي �صوليدرت���ي البحرين 
و  Skiplino. وتع���ّد هذه املب���ادرة االأولى من 
نوعه���ا بالن�صبة ل����رشكات التاأم���ن يف البحرين. 

وقال الرئي����س التنفيذّي لل�صوليدرتي البحرين 
Skipl “ اإن احللول التي توفرها -  وواد حممد:
no هي و�صيلة مبتكرة ومريحًة متكن العمالء من 
حجز تذاكر االنتظار اإلكرتونيا. كما تعزز �رشاكتنا 
هذه مكانة �صوليدرت���ي ك�رشكة مبتكرة يف جمال 
تكنولوجي���ا التاأمن الداعمة لل�رشكات البحرينية 
النا�صئ���ة Startups”. من جانبه ق���ال الرئي�س 
التنفي���ذي ل�رشكة Skiplino زم���ان عبداحلميد 
زم���ان: اإن���ه “طامل���ا كان ه���دف Skiplino هو 
اإلغاء طوابري االنتظار واالرتق���اء بتجربة العمالء 
اإلى م�صتوي���ات جديدة”. واأ�ص���اف “مينح نظام 
Skiplino تقاري���ر مف�صلة ع���ن كيفية تفاعل 
العمالء وموظفي االأفرع، مما ميكن اإدارة ال�رشكة 
م���ن تطوير خدماتها وحت�صن جتربة العمالء. اإن 
الت���زام �صوليدرت���ي باالبت���كار التكنلوجي جعل 

هذه ال�رشاكة مثالية بالن�صبة لنا”.

تتلمذ على يد المرحوم خاله

�أمل �حلامد

 �ملحرر �القت�سادي

عل���ى البنوك ت�صوية املبالغ املخ�صومة لعملي���ات ال�صحب وال�رشاء التي مل تتم 

�ملناق�سات �ملطروحة
اأقل عطاء بالدينار ال�رشكة العدد و�صف املناق�صة اجلهة

470،200.00 Avitech GmbH 1
اأنظم���ة  وتطوي���ر  تو�صع���ة  م����رشوع 
البحري���ن  الط���ريان مبملك���ة  معلوم���ات 
ال�صت�صاف���ة النط���اق املتكام���ل خلط���ط 

الطريان بدول جمل�س التعاون

املوا�صالت واالت�صاالت

0.00 - 10
ت�صمي���م قري���ة ال�صح���ن يف املط���ار 
واالإ�رشاف على تطويره���ا - ا�صت�صاريون 
درج���ة “اأ” بح�صب جمل����س تنظيم مزاولة 

املهن الهند�صية

�رشكة املطار

2،000.00 Flex Tubli Gym 1 مزاي���دة ا�صتثم���ار وت�صغي���ل النادي 
ال�صحي مبنطقة توبلي

االأ�صغال والبلديات

91،632.42  BAHRAIN BUSINESS
MACHINES 6 م����رشوع تقيي���م الثغ���رات االأمنية يف 

ال�صبكة احلكومية

28،404  Tasheelat Car Leasing
Company WLL 3 خدمة تاأجري ال�صيارات هيئة املعلومات واحلكومة 

اإلكرتونية 

• حممد العار�صي	

“�لربكة” تطور خدمات م�رصفية يف قريغيز�ستان

املنام���ة – جمموعة الربكة: اأعلنت جمموعة 
الربك���ة امل�رشفية ����س.م.ب عن خط���ة لتو�صيع 
نطاق امل�رشفية االإ�صالمية اإلى مناطق جغرافية 
جديدة، وهذه امل���رة يف جمهورية قرغيز�صتان، 
حيث وقع���ت املجموعة مذكرة تفاهم موؤخرا مع 
بنك BTA ال�صهري للتع���اون امل�صرتك بينهما 
والعمل على تطوير اخلدمات املالية االإ�صالمية 
يف قريغيز�صت���ان. وتاأتي ه���ذه اخلطوة من قبل 
املجموع���ة، الت���ي حتظ���ى بالتواج���د يف مناطق 
جغرافي���ة عديدة، بهدف ن�رش معرفتها وخرباتها 

يف جمال اخلدمات املالية االإ�صالمية.
وقال الرئي�س التنفي���ذي ملجموعة الربكة 
امل�رشفية عدنان اأحم���د يو�صف “اإن اختيار بنك 
BTA للتع���اون امل�صرتك معه هو اأمر طبيعي، 
نظراً لتجربته الغنية يف قريغيز�صتان، وب�صمها 
اإلى خ���ربة الربكة املمتدة لنحو 40 عاماً يف هذا 
املج���ال، نحن ناأمل اأن ن�ص���ل يف نهاية املطاف 
الأن نوؤ�ص����س مع���اً بن���ك اإ�صالم���ي متكام���ل يف 
قريغيز�صت���ان يف الوقت املنا�ص���ب”. واأ�صاف 
االأ�صت���اذ عدنان اأنه نظ���را للمكانة الرائدة التي 
حتتلها يف جمال امل�رشفية االإ�صالمية وتواجدها 

اجلغ���رايف يف 16 بل���دا متتد على ث���الث قارات، 
فاإن جمموع���ة الربكة امل�رشفية عل���ى ا�صتعداد 
لدعم بنك BTA يف تقدمي اخلدمات امل�رشفية 
املتوافق���ة مع ال�رشيعة، مع اإعداد خدمات تقنية 
املعلومات والبني���ة التحتية املطلوبة، وتطوير 
االإط���ر الرقابي���ة، وو�ص���ع ال�صيا�ص���ات والنظم 
االإجرائي���ة، وتدريب الك���وادر العاملة لدى بنك 
BTA، وكذل���ك زي���ادة الوع���ي الع���ام باأهمية 
االلتزام باملبادئ االأخالقية لل�رشيعة يف التمويل 

االإ�صالمي. 
واأغلبي���ة �ص���كان جمهوري���ة قريغيز�صتان 
البال���غ تعداده���م 6 مالي���ن ن�صم���ة ه���م م���ن 
امل�صلم���ن وعل���ى ا�صتعداد لتقب���ل نظام مايل 
 BTA متوافق م���ع ال�رشيعة. وقد عقد وفد بنك
خ���الل زيارت���ه ململك���ة البحري���ن يف الفرتة من 
24 اإل���ى 26 يوليو 2018 اجتماعات مع م�رشف 
البحرين املركزي وهيئ���ة املحا�صبة واملراجعة 
للموؤ�ص�ص���ات املالية االإ�صالمية ومعهد البحرين 
للدرا�ص���ات املالية وامل�رشفية. كم���ا زار الوفد 
ف���روع بنك الربك���ة االإ�صالم���ي البحري���ن وعقد 

اجتماعات مع كبار امل�صئولن يف البنك.



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

19/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

إدارة التسجيل
)CR2018 -107136( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

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

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: صباح عبداحملسن احمد الشويخ

االسم التجاري احلالي: احمدوف للقرطاسية واإللكترونيات
االسم التجاري اجلديد: احمدوف فيب

قيد رقم: 53715-04

في   26/6/2018 بتاريخ  اخلامسة  املدنية  الكبرى  احملكمة  عدالة  الصادر  للقرار  وفقاً 
جينرال  شركة  شركة  من  كالً  إفالس  بإشهار  القاضي   02/2018/852/7 رقم  الدعوى 
انيرجي ش.ش.و املسجلة لدى وزراة الصناعة والتجارة حتت القيد رقم 1-71316 ومالكها 
 26/6/2018 يوم  واعتبار  اجلنسية(  )بحريني  الفهد  عبدالعال  إبراهيم  وليد   / السيد 
تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعيني عضو يسار الدائرة قاضياً للتفليسة وتعيني 

السيد/ جاسم حسن عبدالعال أميناً للتفليسة.
بناء عليه يتشرف أمني التفليسة بدعوة جميع الدائنني بأن يتقدموا إليه مبستندات 
ديونهم في التفليسة مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها - إن وجدت -، خالل شهر 
واحد من تاريخ نشر هذا اإلعالن، ويجوز إرسال املستندات إلى أمني التفليسة بكتاب 

مسجل بعلم الوصول وذلك على العنوان التالي:
أمني التفليسة

السيد/جاسم حسن عبدالعال
جرانت ثورنتون عبدالعال

برج النخيل - الدوار الثاني عشر - مبنى 1074 - طريق 3622 - مجمع 436 - .ب: 11175 
صاحية السيف - مملكة البحرين - هاتف/ 17500188/ - فاكس/ 17500199

العقرب  والسياحة   والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تقدم 
مصطفى  عبداملقصود  مصطفى  جنالء  وملالكتها  ش.ش.  للنظافة 
شركة  إلى  حتويلها  بطلب   95025 رقم  القيد  مبوجب  واملسجلة 
وذلك  بحريني  دينار  ألف  خمسني   50000 وقدره  برأسمال  تضامن 
أحمد محمود سالمة منصور كشريكة معها  علي  بإدخال بسمة 

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

يعزز اعتراضه

6/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

ادارة التسجيل
إعالن بشأن حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة تضامن

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة الشبكة النشطة ش ش و ملالكها حسني بن علي احمد ال عمران  

سجل جتاري رقم 1-117136

بناء على قرار املالك لشركة الشبكة النشطة ش ش و ملالكها حسني بن علي احمد ال 
عمران، املسجلة على القيد رقم 117136-1، بتصفية الشركة اختياريا وتعيني السادة/ 

مرسى اخلليج لألستشارات مصفيا للشركة.
بهذا يعلن املصفي أن سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة إلى تقدمي مطالباتهم إليه، مدعومة 

باملستندات الالزمة، خالل 15 يوم من تاريخ نشر هذا اإلعالن، وذلك على العنوان التالي:
عنوان املصفي:

 )+973(33338893
bracketsco@gmail.net 

8/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -116756( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

لديه  من  كل  فعلى  التجاري،  االسم  تغيير  بطلب  أدناه  املعلن  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: حسن عباس محمد غلوم

االسم التجاري احلالي: محيط روما ألسماك الطازجة
االسم التجاري املطلوب: برادات سكنية

األنشطة التجارية املطلوبة: جتارة عامة - تشمل جتارة بيع االغذية واملشروبات ومنتجات التبغ

مجمعشارع/طريق/ممربنايةمحلقيد رقم

68387-02154201826318

8/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل

) CR2018 -115838( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

لديه  من  كل  فعلى  التجاري،  االسم  تغيير  بطلب  أدناه  املعلن  إلينا  تقدم 
اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: رضا احمد حسن العالي

االسم التجاري احلالي: صالون النهر للحالقة الرجالية
االسم التجاري املطلوب: كفتيريا املعني

األنشطة التجارية املطلوبة: أنشطة خدمات األطعمة واملشروبات

مجمعشارع/طريق/ممربنايةشقة/محلقيد رقم

28095-0123608708

إشهار إفالس شركة جينرال ش.ش.و ومالكها السيد/ وليد إبراهيم عبدالعال الفهد
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   للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

“العمالقة” تقتل قائد قوات “التدخل ال�رسيع” احلوثي

اأعلنت قوات األوية العمالقة، اأم�س االأربعاء، مقتل قائد قوات التدخل ال�رسيع يف ميلي�شيات احلوثي 
االإيرانية، من�شور ال�شودي، مع عدد من اتباعه يف مديرية الدريهمي مبحافظة احلديدة، غربي اليمن.

واأك���دت القوات اأن ال�شودي قاد تعزيزات ع�شكرية للملي�شيات االنقالبية من حجة اإلى الدريهمي، 
حيث لقي م�رسعه. وياأتي مقتل ال�شودي بعد اأيام قليلة على م�رسع ما ي�شمى قائد “كتيبة االقتحامات” 
القي���ادي احلوثي مالك علي اأحمد، و7 من معاوني���ه، يف مواجهات مع قوات املقاومة اليمنية امل�شرتكة 
مبرك���ز مديرية الدريهمي. وقتل 16 عن�رسا من ميلي�شيات احلوث���ي االإيرانية يف مواجهات مع املقاومة 

اليمنية امل�شرتكة يف جبهة الدريهمي خالل ال�شاعات املا�شية.
ووفقا مل�شادر طبية وع�شكرية، فاإن امليلي�شيات نقلت قتالها اإلى م�شت�شفى العلفي.

وت�شتمر املواجهات بني املقاومة اليمنية من جهة واالنقالبيني من جهة اأخرى يف االأطراف اجلنوبية 
الغربية للدريهمي، كما ت�شهد جبهة زبيد ا�شتباكات متقطعة بني الطرفني.

السنة العاشرة - العدد 3586 
الخميس

9 أغسطس 2018 
27 ذو القعدة 1439
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غزة/القدس ـ رويترز:

القاهرة ـ رويترز:

بيروت ـ رويترز:

نيويورك ـ رويترز:

املقاوم���ة  بحرك���ة  قي���ادي  ذك���ر 
االإ�شالمي���ة الفل�شطيني���ة )حما����س( اأم�س 
فيه���ا  تتو�ش���ط  حمادث���ات  اأن  االأربع���اء 
االأمم املتحدة وم����رس للتو�شل اإلى اتفاق 
لتهدئ���ة التوتر بني اإ�رسائي���ل وقطاع غزة 

“يف مرحلة متقدمة”.
وق���ال خلي���ل احلي���ة نائ���ب رئي����س 
املكتب ال�شيا�شي حلما�س “ما يدور حاليا 
من حت���ركات تقودها االمم املتحدة وم�رس 
ن�شتطيع ان نقول انها يف مراحل متقدمة، 

وناأمل ان نقطف ثمارا طيبة منها”.
واأدل���ى نائ���ب اإ�رسائيل���ي بت�رسيحات 
م�شابه���ة وتوق���ع انفراجة بع���د مواجهات 
م�شتم���رة من���ذ 4 اأ�شهر فج���رت تهديدات 

متبادلة باحلرب.
و����رسع �شكان غزة ي���وم 30 مار�س يف 
احتجاج���ات اأ�شبوعي���ة على احل���دود �شد 
اإ�رسائيل، ات�ش���م بع�شها بالعنف، وزاد من 

غ�شبهم ح�شار اإ�رسائيلي حمكم للقطاع.

قال���ت وكال���ة اأنب���اء ال����رسق االأو�شط 
الر�شمي���ة اإن حمكم���ة اجلناي���ات يف مدينة 
االإ�شكندري���ة ال�شاحلي���ة امل�رسي���ة عاقبت 
اأم����س االأربع���اء 45 متهما باالإع���دام �شنقا 
يف ق�شي���ة معرك���ة بال�ش���الح قت���ل فيه���ا 
3 اأ�شخا����س. واأ�شاف���ت اأن احلك���م �شدر 
ح�شوري���ا عل���ى 4 من املتهم���ني وما زال 
الباقون هاربني. ويح���ق للمحكوم عليهم 
ح�شوري���ا الطعن على احلك���م اأمام حمكمة 
النق����س،   اأعلى حمكمة مدنية م�رسية، ولها 
اأن توؤيد احلك���م اأو تعدله فاإذا األغته تعاد 
حماكمة املتهم���ني اأمامها. وتعاد حماكمة 
املحك���وم عليه���م غيابي���ا اأم���ام حمكم���ة 
اجلناي���ات التي اأ�شدرت احلك���م اإذا األقت 
ال�رسطة القب�س عليهم اأو �شلموا اأنف�شهم. 
اأحيل���وا  املتهم���ني  اإن  الوكال���ة  وقال���ت 
للمحاكمة يف عام 2012 بعد م�شاجرة باأحد 
اأحياء االإ�شكندرية بني اأ�رستني ا�شتخدمت 
فيه���ا بن���ادق اآلية وم�شد�ش���ات وزجاجات 

حارقة واأ�شلحة بي�شاء.

ذكرت و�شائل اإع���الم ر�شمية �شورية 
ي���وم االأربع���اء اأن قرين���ة رئي����س النظ���ام 
ال�شوري اأ�شم���اء االأ�شد بداأت تتلقى عالجا 
ملرحلة مبكرة من �رسطان الثدي. واأظهرت 
�شورة ن�رسته���ا الوكالة العربي���ة ال�شورية 
لالأنب���اء والرئا�شة ال�شوري���ة اأ�شماء االأ�شد، 
الت���ي تبل���غ من العم���ر 42 عاًم���ا، مبت�شمة 
وهن���اك حمق���ن وري���دي مت�ش���ل بذراعها 
وهي جال�شة اإلى جانب زوجها ب�شار االأ�شد 
فيما بدا اأنها غرفة م�شت�شفى. واأفاد بيان 
رئا�شي على اإن�شتجرام ”اأ�شماء االأ�شد تبداأ 
املرحلة االأولية لع���الج ورم خبيث بالثدي 
اكت�ش���ف مبكرا“. واأ�شم���اء م�رسفية �شابقة 
ولدت وعا�شت يف لندن لوالدين �شوريني. 

وتزوجت من االأ�شد يف عام 2000.
وغالب���اً م���ا تظه���ر االأ�ش���د يف مقاطع 
فيدي���و و�شور اأثن���اء رعايته���ا لن�شاطات 
اجتماعية بينها لقاءات مع عائالت القتلى 
واجلرحى اأو تكرمي طالب وزيارة جمعيات.

ل�ش���وؤون  ال�شامي���ة  املفو�شي���ة  دع���ت 
الالجئ���ني وبرنام���ج التنمي���ة التابع���ان لالأم���م 
املتح���دة يف بي���ان م�ش���رتك ميامن���ار لتهيئ���ة 
الظ���روف لع���ودة مئ���ات االأل���وف م���ن اأقلي���ة 

الروهينجا امل�شلمة ومنحهم اجلن�شية.
وقال���ت املنظمتان االأمميت���ان يف البيان، 
اإنهما يحتاجان حلرية دخول كاملة لوالية راخني 
وما زاال ينتظ���ران االإذن لتمركز طاقم دويل يف 
بل���دة مواجنداو بعد طلب���ات تقدما بها يوم 14 

يونيو املا�شي.
واأ�ش���اف البيان امل�ش���رتك اأن هناك حاجة 
ملحة الإحراز تقدم يف ثالثة جماالت اأ�شا�شية هي 
“احل�شول على حرية دخول فعلية لوالية راخني 
و�شمان حرية احلركة جلمي���ع ال�شكان ومعاجلة 

االأ�شباب احلقيقية لالأزمة”.
وكانت االأم���م املتحدة قد وقع���ت اتفاقا 
م���ع ميامن���ار يف اأوائ���ل يونيو املا�ش���ي يهدف 
اإل���ى ال�شم���اح يف نهاية املطاف ملئ���ات االألوف 
م���ن الروهينغ���ا يف بنغالد����س بالع���ودة ب�شالم 

وباختيارهم.

“حما�س” جتري حمادثات 
غري مبا�رسة مع اإ�رسائيل

حمكمة م�رسية تعاقب 
45 متهما باالإعدام

اأ�شماء االأ�شد م�شابة 
ب�رسطان الثدي

االأمم املتحدة تدعو ملنح 
الروهينغا اجلن�شية

اجلبري: على كندا تغيري نهجها يف التعامل مع ال�سعودية
الريا�س تدر�س اتخاذ اإجراءات اإ�شافية جديدة

واأ�ش���اف اأن الريا�س لن تكن تريد هذه االأزمة، 
لكنه���ا ُفر�شت عليها ب�شب���ب التدخل ال�شافر وغري 

املقبول من قبل كندا يف �شوؤون اململكة الداخلية.
وكان���ت ال�شعودي���ة اأعلن���ت، االثن���ني، اتخ���اذ 
�شل�شل���ة اإج���راءات �ش���د كن���دا، بعد طل���ب االأخرية 
ب�”ن�شط���اء  الف���وري” عم���ن و�شفته���م  “االإف���راج 

املجتمع املدين” الذين مت اإيقافهم يف ال�شعودية.
اأن  اإل���ى  ال�شع���ودي  اخلارجي���ة  وزي���ر  واأ�ش���ار 
الريا�س اتخذت هذه االإج���راءات، لتو�شح لكندا اأن 

هذا الت�رسف غري مقبول.
وب���نّي اأن االأزم���ة ب���داأت عندم���ا غ���ّردت وزيرة 
اخلارجي���ة الكندية وطالب���ت باالإف���راج الفوري عن 
موقوفني �شعودي���ني، وا�شتمر االأم���ر بتغريدة من 
اخلارجية الكندية واأخرى م���ن ال�شفري الكندي لدى 

الريا�س.
وتاب���ع : “االأمر ال يتعلق بحقوق اإن�شان اأو باأمور 
حقوقيني، بل يتعلق باأم���ن الدولة كما اأكدت عليه 
اململكة العربية ال�شعودية عندما متت االحتجازات. 

التحقيق���ات اجلارية. هن���اك من مت اإط���الق �رساحه. 
وهناك من ال يزال موقوفا”.

له���م  :”ال�شعودي���ة ت�شم���ن  اأن  اإل���ى  ولف���ت 
حقوقه���م ح�شب االأنظم���ة واالإج���راءات، ومن �شيتم 
حتويل���ه اإلى الق�شاء �شتتم حماكمته ح�شب االأنظمة 

واالإجراءات املتبعة يف البالد”.
واأو�ش���ح اأن: “هوؤالء اأ�شخا�س قاموا بالتوا�شل 
مع جهات خارجية. قاموا بتجنيد اأ�شخا�س يف اأماكن 
ح�شا�ش���ة للح�شول على معلومات الإي�شالها جلهات 
معادي���ة للملك���ة ال�شتخدامه���ا �شده���ا وغريها من 

االأمور التي جرى تو�شيحها يف بيان املدعي العام”.
و�ش���ّدد عل���ى اأن الريا�س “ال تقب���ل االإمالءات. 
مب���داأ اململكة العربي���ة ال�شعودية من���ذ عهد امللك 
املوؤ�ش����س هو اأال نقبل اأن ميلي اأحد علينا �شيئا واأال 
نقبل التدخل يف �شوؤوننا الداخلية، كما اأننا ال نتدخل 

يف �شوؤون الدول االأخرى”.
وا�شرت�ش���ل قائال: “نعتقد اأن ما قامت به كندا 
اأمر غري مقبول. نح���ن ال نتحدث عن االأمور الداخلية 
يف كن���دا وال نحاول اأن نفر����س قيمنا ومبادئنا على 

اأحد. ونتقبل احلوار بني الدول ككل”.
ولف���ت اإل���ى اأن ال�شعودية ح�شل���ت على دعم 
جمل�س التعاون اخلليجي با�شتثناء دولة قطر، ودعم 
جامع���ة الدول العربية ومنظمة التع���اون االإ�شالمي، 

وهذه املنظمات الثالث ت�شكل ثلث الب�رسية.
واختتم: “اململك���ة العربي���ة ال�شعودية �شمن 
منظومة عربية واإ�شالمية كبرية، وعلى كندا اأن تفهم 
اأن ما قامت به اأمر غري مقبول لي�س فقط لل�شعودية 

بل غري مقبول للدول العربية واالإ�شالمية”.

• وزير اخلارجية ال�شعودي 	
عادل اجلبري

اأكد وزير اخلارجية ال�صع�دي، عادل اجلبري، يف م�ؤمتر �صحايف عقده بالريا�س اأم�س الأربعاء، 

اأن ال�صع�دية تدر�س اتخاذ اإج��راءات اإ�صافية جتاه كندا، م�صددا على �صرورة اأن تعمد اأوت��اوا اإىل 

الرتاجع عن م�قفها.

وقال ال�زير ال�صع�دي اإن على اأوتاوا “ت�صحيح ما قامت به جتاه اململكة”، م�صيفا اأن “النظر 

قائم يف اتخاذ مزيد من الإجراءات جتاه كندا”.

و�صرح قائال “كندا تعرف ما هي بحاجة لفعله. كندا بداأت هذا والأمر يتعلق بها. هناك خطاأ 

ارتكب ويجب اأن ي�صّحح وهذا ب�صيط ولي�س هناك اأي �صيء اآخر”.

بعد يوم م����ن دخول حزم����ة العقوبات التي 
فر�شته����ا وا�شنطن على طهران حي����ز التنفيذ، 
ج����ددت اخلارجي����ة االأمريكي����ة مطالبته����ا اإيران 
بتغي����ري �شلوكه����ا يف املنطق����ة. وج����اء ذل����ك يف 
موؤمتر �شح����ايف للمتحدثة با�شم اخلارجية، هيذر 
ناورت اتهمت فيه طهران بزعزعة منطقة ال�رسق 

االأو�شط، وعدم االهتمام ب�شعبها.
ياأتي ذلك فيما قال جون بولتون، م�شت�شار 
االأم����ن القومي االأمريكي اإن ب����الده ترغب بروؤية 
تراجع اأو�شع من اإيران يف دعمها االإرهاب الدويل 
االأو�ش����ط  ال�����رسق  العدائي����ة يف  ويف ن�شاطاته����ا 

وبرناجميها ال�شاروخي والنووي.
واأو�شح����ت املتحدث����ة با�ش����م اخلارجية اأن 
اإيران ال ت�رسف اأموالها على اخلدمات االجتماعية 
واإمن����ا عل����ى الهجم����ات االإرهابي����ة، م�شيف����ة اأن 
بالده����ا تري����د التو�ش����ل اإل����ى اتف����اق ال يتعلق 
فق����ط بالربنامج النووي واإمنا بت�رسفات طهران 

وبرنامج �شواريخها البالي�شتية.
واأ�شافت ن����اورت: “ال�شعب االإيراين يعاين 
وي����زداد اإحباط����اً، الأن النظام يف اإي����ران اختار اأن 
ي�رسف اأمواله على زعزعة اال�شتقرار يف املنطقة 
و�شن هجمات على دول اأخرى وكذلك امل�شاركة 
يف احل����رب ب�شوريا والذهاب اإلى العراق ولك اأن 
ت�شمي ما �شئت.. هذه االأن�شطة موثقة ومعروفة 
وال تع����ود بالنف����ع عل����ى ال�شع����ب االإي����راين، لذا 
اأعتق����د باأن االإيراني����ني اخت����اروا التظاهر. نريد 
اأن ن����رى تغي����رياً يف �شلوك النظ����ام االإيراين وال 

نخج����ل القول من ذل����ك، يجب عليه����م االهتمام 
ب�شعبه����م و�رسف االأم����وال على �شعبه����م ولي�س 
متويل االإرهاب”. واأك����دت رغبة وا�شنطن بحوار 

مع اإيران يف�شي لتغيري جذري يف ت�رسفاتها.
يف غ�ش����ون ذلك، �ش����ّوت جمل�����س ال�شورى 
االإي����راين، اأم�����س االأربعاء، على حج����ب الثقة عن 
وزير العمل علي ربيعي، بعد اأ�شهر من الغ�شب 
املت�شاعد ب�شبب طريقة معاجلة احلكومة لالأزمة 
االقت�شادي����ة الت����ي تفاقم����ت مع اإع����ادة فر�س 
العقوب����ات االأمريكي����ة. وواف����ق 129 نائبا على 
مذكرة حلجب الثقة عن الوزير مقابل 111، مما 
يعط����ي الرئي�س االإيراين ح�ش����ن روحاين مهلة 3 
اأ�شهر ليعنّي وزيرا جديدا، وفق ما نقلت فران�س 

بر�����ض. وتعّر�ض روح����اين ل�ضغ����وط متزايدة يف 
االأ�شابي����ع املا�شي����ة الإجراء تعدي����ل على فريقه 
االقت�شادي، واأدى ان�شح����اب الواليات املتحدة 
م����ن االتف����اق الن����ووي امل����ربم ع����ام 2015 اإلى 
اإعادة فر�س اأول دفعة من العقوبات االأمريكية 

الثالثاء على اإيران.
وتواج����ه طه����ران م�ش����اكل اقت�شادي����ة منذ 
ف����رتة طويلة مثل البطالة وب����طء اال�شتثمارات، 
دون اأن يتمكن الفري����ق االقت�شادي احلايل من 

تقدمي حلول لها.
ويع����د ربيع����ي م����ن اأب����رز حلف����اء الرئي�����س 
روح����اين، كما اأنه كان م�شت�ش����ارا للرئي�س حممد 

خامتي بني عامي 1997 و2005.

رضوخا لمظاهرات الغضب... حجب الثقة عن وزير العمل اإليراني... واشنطن:

نريد تغييرا بسلوك طهران وتراجعا عن دعم اإلرهاب

رو�شيا تدعم “احلقوق ال�شيادية” لل�شعودية
موسكو ـ رويترز:

قال���ت وزارة اخلارجي���ة الرو�شي���ة، اأم����س 
االأربع���اء، اإن لل�شعودية احلق ال�شيادي الكامل 
يف تقري���ر كيفي���ة حتدي���د م�ش���ار اإ�شالحاتها 
الداخلية، موؤكدة رف�شها ت�شيي�س ملف حقوق 
االإن�شان، وذل���ك يف اأول تعلي���ق ملو�شكو بعد 
االإجراءات التي اتخذتها ال�شعودية حيال كندا.

اخلارجي���ة  با�ش���م  املتحدث���ة  وقال���ت 

الرو�شي���ة، ماري���ا زاخاروف���ا، اإن “رو�شيا توؤيد 
ب�شدة مراعاة حقوق االإن�شان، مع �رسورة احرتام 
اخل�شائ����س والتقاليد القومي���ة للدول، التي 
تاأ�ش�ش���ت على مدار ف���رتة تاريخية طويلة، يف 

االعتبار”.
واأ�شاف���ت زاخاروف���ا، يف ت�رسيحات ن�رسها 
املوق���ع االإلك���رتوين للخارجي���ة الرو�شي���ة، اأن 
بالدها “ترف�س دائما واأبدا حماوالت ت�شيي�س 

ق�شايا حقوق االإن�شان”.

واشنطن/طهران ـ وكاالت:

الرياض ـ وكاالت:

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

ال���وزراء العراق���ي  ذك���ر رئي����س 
حي���در العب���ادي اأن بغ���داد �شتلت���زم 
بالعقوبات االأمريكية املفرو�شة على 
اإيران حلماية م�شال���ح �شعبه على حد 

قوله.
وقال يف موؤمت���ر �شحايف اإن بالده 
�شتلتزم بالعقوبات الأن بالده �شتخ�رس 

بخالف ذلك.
بتل���ك  االلت���زام  ع���دم  اأن  وراأى 
العقوب���ات لن يق���دم �شيئ���ا الإيران، 
م�شيف���ا: “ب���ل عل���ى العك����س ع���دم 
االلتزام �شيوؤذي �شعبنا وبالدنا، وهذا 

اأمر غري مقبول.
ت�شتطي���ع  ل���ن  ب���الده  اأن  واأك���د 
التعام���ل بال���دوالر االأمريك���ي اإال عن 
طري���ق البن���ك الف���درايل االأمريك���ي، 
ول���ن ت�شتطيع اخلروج ع���ن املنظومة 

االقت�شادية العاملية.
وتعهد الرئي�س االأمريكي دونالد 
ترام���ب ي���وم الثالثاء مبن���ع ال�رسكات 
الت���ي تتعامل مع طهران م���ن القيام 
باأن�شط���ة يف الواليات املتحدة مع بدء 
�رسيان العقوب���ات االأمريكية اجلديدة 

�شد اإيران.

العبادي يعلن التزام 
العراق بالعقوبات 

�شد اإيران

• حجب الثقة عن وزير العمل علي ربيعي	

بغداد ـ وكاالت:
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و�صلن���ا اإل���ى مرحل���ة خميفة ج���داً من 
الفجور االأخلقي العلني للأ�صف، والبد من 
معاقب���ة مرتكبيه باأحكام ق�صائية م�صددة، 
ب���دالً من ت���رك احلبل عل���ى الغ���ارب، فما 
يحدث ع���ر مواق���ع التوا�ص���ل االجتماعي 
اأجي���ال  اإلك���روين �صحيت���ه  ُعه���ر  الي���وم 
تفتح���ت اأعينهم على ه���ذه االأجهزة وباتوا 
ال�صخ�صيات  ب���اأرذل  يقل���دون ويقت���دون 
واأ�صواأه���ا، فاملغري���ات ك���رت، والرقابة 
قل���ت، واالأهايل هم االآخ���رون يلهثون وراء 
كل مو�ص���ة جدي���دة يف مواق���ع التوا�ص���ل 

االجتماعي، ومل تعد الربية كما كانت.
م���اذا يعن���ي اأن يظهر علين���ا ميمو مع 
فه���ودي ويحكيان لنا ق�ص���ة حبهما؟ كيف 
التقيا بع���د مواعدة على برنام���ج ال�صناب 
�صات، وكي���ف اأنهما �صاف���را للخارج لعقد 
قرانهم���ا، بل كيف طلب يده م���ن اأمه بعد 
اأن بات عنده اأ�صبوع���ا كامل يف بيته، وهي 
االأخ���رى – كما يبدو م���ن حديث فهودي- 
فرح���ة بزواج ابنها عل���ى �صديقه! واالأنكى 
مبارك���ة العائلت���ن لهم���ا به���ذه العلق���ة 
املحرم���ة! واأي���ن؟ يف خليجن���ا امل�صلم اأهله 
اأوالً  بالدي���ن  بتم�صكه���م  ُعرف���وا  الذي���ن 
والع���ادات والتقالي���د ثاني���اً، وكاأمنا زواج 
املثلي���ن وعلقتهم اأمر طبيعي وعادي يف 

جمتمعنا!
ق���وم ل���وط، من���ذ ذاك الزم���ان وحتى 
يومن���ا هذا يف غيهم يعمه���ون، ويف�صقون 
ويعيث���ون ف�صاداً يف االأر����ض، ولن تتوقف 
�صللتهم اإلى ي���وم الدين، ولي�ض بيدنا اأن 
نكون عليهم الرقي���ب واحل�صيب، لكن اأن 
يك���ون هذا الف�ص���ق والفجور علن���اً وجهاراً 
هكذا وعلى مواقع التوا�صل االجتماعي اأمر 
البد اأن يو�صع له ح���د، خ�صو�صاً اأن مواقع 
التوا�ص���ل االجتماعي الي���وم اأ�صبحت اأكر 

مدمر للأخلق واالأ�رس واملجتمع باأكمله. 
االأدهى واالأم���ر كذلك جراأتهم و”قواة 
يف  وميرح���ون  ي�رسح���ون  فه���م  عينه���م”، 
االأ�ص���واق واملجمع���ات التجاري���ة، لدرج���ة 
اأن “ميم���و” يجل����ض يف ح�ص���ن “فهودي” 
هكذا واأم���ام العامل، “والل���ي عاجبه عاجبه 
والل���ي م���و عاجب���ه يط���ق را�ص���ه يف اأقرب 
حيط”، هك���ذا كانا يقوالن م���ن ر�صالتهما 
ال�رسيح���ة التي خرجا بها للنا�ض، وهذا ما ال 
ميكن ال�صكوت عن���ه، وال ميكن اأن نعتره 
حري���ة �صخ�صي���ة، طامل���ا اأن �رسره���م على 
املجتمع كبري وعل���ى االأطفال واملراهقن 
مدم���ر، ف���اإن ح���اول االأه���ل بكل جه���د اأن 
ي�صبط���وا عملية ا�صتخدام مواقع التوا�صل 
االجتماع���ي، ومل ير االأطف���ال هذه املناظر 
القبيح���ة والت�رسف���ات امل�صين���ة، والكلم 
الب���ذيء، �صريونها “الي���ف” ومبا�رسة وهم 
يتجول���ون يف املجمع���ات التجاري���ة! اأهذه 
احلري���ة ال�صخ�صي���ة الت���ي اأوج���ع البع����ض 
روؤو�صنا به���ا يف “ال�صو�صال ميديا”؟ اأهذه 

النماذج التي يكر اأبناوؤنا عليها؟.
 

يا�صمين���ة: بات���ت الرقاب���ة احلكومية 
�رسورة، طاملا الرقابة الذاتية للنا�ض بداأت 
تتاآكل وت�صمحل، بل انعدمت عند البع�ض.
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سوالف

حتقق���ت للمحافظ���ة اجلنوبي���ة اإجنازات 
نوعية من ط���راز خا�ض يف خمتلف املجاالت، 
ويع���ود الف�صل يف ذل���ك اإلى �صي���دي �صمو 
ال�صي���خ خليف���ة بن عل���ي اآل خليف���ة حمافظ 
اجلنوبية حفظ���ه اهلل ورعاه، ومر على �صدور 
املر�صوم امللكي ال�صام���ي بتعيينه حمافظا 
للمحافظة اجلنوبية ع���ام كامل متيز بالفكر 
والتنظي���م والعم���ل املتوا�ص���ل، االأمر الذي 
جع���ل وح���دة الروؤي���ة ووحدة التوج���ه ووحدة 
االأفع���ال، كله���ا ت�صب يف �صي���اق التخطيط 

واالأهداف.
عام كامل انطلقت فيه حركة التغيري يف 
كل ناحية من نواحي احلياة باجلنوبية، وحدث 
التط���ور الوا�ص���ع والعم���ل بدق���ة، وو�صعت 

القواع���د والقوان���ن واخلط���وط العري�ض���ة 
لعملي���ة البن���اء، ومل يرحت �صم���وه حفظه اهلل 
يوم���ا واح���دا، ب���ل كان يف املي���دان وو�ص���ط 
النا�ض يتقا�صم العمل ال�صاق مع فريق عمله 
وي����رسف ب�ص���كل �صخ�صي على ج���داول عمل 
امل�صاري���ع والتحرك عليه���ا، مل يوقفه الرد 
يف ال�صت���اء وال احلر اللفح يف ال�صيف، وكان 
�صعار �صموه النهو�ض امل�صتمر وال�صري قدما 

نحو الطموح.
ال ميكننا ح�رس م�صاريع التنمية واالزدهار 
التي حتققت على يد �صموه، م�صاريع خدمية 
كث���رية من مراك���ز �صحي���ة ومراك���ز �صبابية 
وتطوي���ر اأ�صواق وحدائق كله���ا تخدم اأهايل 
املحافظ���ة، ناهي���ك ع���ن احلم���لت االأمني���ة 

واملب���ادرات الإن�ضاني���ة واخلريي���ة والربامج 
واالأن�صط���ة الثقافية وامللتقي���ات الفكرية، 
واملجل�ض االأ�صبوعي ل�صموه الذي يلتقي فيه 
املواطنن وي�صتمع منهم وياأخذ ملحظاتهم 
وهي ملحظات حتظى باأولوية وعناية فائقة 
من �صم���وه، والزي���ارات امليداني���ة اليومية 
وغريه���ا الكث���ري م���ن االإجن���ازات وحتقي���ق 
الغاي���ات املن�ص���ودة الرامي���ة اإل���ى التنمية 

ال�صاملة ذات االأبعاد احل�صارية الوا�صعة.
لق���د تغ���ري من���ط احلي���اة يف املحافظ���ة 
اجلنوبية وحتققت مكا�ص���ب عظيمة بف�صل 
اإدارة �صم���وه يف اإيج���اد الهي���اكل االأ�صا�صية 
الكافي���ة والتجهيزات ال�رسوري���ة لبلوغ قمة 
النج���اح وج���ودة االإب���داع، ويح���ق لن���ا كاأبناء 

املحافظة اأن نفتخر بقيادة �صموه واالإجنازات 
الت���ي مل ي�صبق لها نظ���ري، وت�صتح�رسين هنا 
مقولة ل�صموه قالها خلل جمل�صه االأ�صبوعي 
)لق���د اأخ���ذت عل���ى عاتق���ي منذ ت���ويل هذا 
املن�ص���ب امل�صي قدماً يف تطبيق ما تعلمته 
من �صمو الوالد �صاحب ال�صمو امللكي االأمري 
خليفة ب���ن �صلمان اآل خليف���ة رئي�ض الوزراء 
املوقر حفظ���ه اهلل يف ال�صوؤال وزيارة النا�ض 
لتفقد اأحواله���م واال�صتماع اإلى احتياجاتهم 
اأيادين���ا  تك���ون  واأن  متطلباته���م،  وتلبي���ة 
وقلوبن���ا دوماً مطلقة للتع���اون وال�رساكة مع 
اجلميع خلدمة وبن���اء الوطن، فال يوجد اإجناز 

وجناح نابع من العمل الفردي(.

سيدي سمو الشيخ خليفة بن علي 
وعام من العطاء واإلنجازات

ات�صاع دائرة االحتجاج���ات ال�صعبية وان�صمام 
مدين���ة قم الدينية اإليها وترديد �صعارات غا�صبة 
نظ���ري “امل���وت حل���زب اهلل” و”�صيد عل���ي اخجل 
وغادر ال�صلطة”، تعن���ي اأن احلبل بات يلتف اأكر 
فاأك���ر على رقبة النظام، ال�صيما اأن انتفا�صة 28 
كان���ون االأول 2017، كان���ت قد انطلق���ت اأ�صا�صا 
من مدينة م�صه���د الدينية اأي�صا، وه���ذا يعني اأن 
املتاجرة بالدين م���ن اأجل حتقيق اأهداف وغايات 
م�صبوهة �صارت معلومة لل�صعب االإيراين كله، ومل 

يبق هناك من ينخدع بدجل وكذب هذا النظام.
االحتجاجات ال�صعبي���ة العارمة املتوا�صلة يف 
خمتل���ف امل���دن االإيرانية والتي ال تع���رف الهدوء 
وال�صكين���ة منذ اندالعها، مل يعد ����رسا اأن اإخمادها 
�ص���ار م�صتحي���ل، خ�صو�صا بع���د اأن �صارت هناك 

معاق���ل للنتفا�ص���ة ت�رسف عليه���ا وتوجهها وفق 
االإط���ار وال�صياق ال�صحي���ح، وال���ذي يرعب نظام 
املليل وي�صيبه بالهل���ع اأن منظمة جماهدي خلق 
هي من تقود االنتفا�صة من االأ�صا�ض وتنا�صل من 

اأجل اإزاحة واإ�ضقاط كابو�س هذا النظام.
ا�صتمرار االحتجاجات ال�صعبية وعدم انقطاعها 
وازدي���اد حدته���ا يوما بعد ي���وم، يقابله���ا ف�صل 
وتراج���ع دور النظ���ام وتراخي قب�صت���ه احلديدية 
على االأو�صاع، فلم يع���د املحتجون يكرثون اأبدا 
للأجه���زة االأمنية و�ص���اروا يت�صدون له���ا واأحيانا 
يلحقونها وهو ما يدل عل���ى اأن الغ�صب والوعي 
ال�صيا�صي العايل لل�صع���ب االإيراين و�صل اإلى حد 
ال ميك���ن عنده اأن يقف مكت���وف االأيدي اأمام هذه 
االأجهزة التي لن ت�صمد اأبدا اأمام الغ�صب ال�صعبي 

الأنها تعلم تبعات وعواقب ذلك جيدا.
املليل الذين يتابع���ون االأحداث والتطورات 
املتعلق���ة باالنتفا�ص���ة واالحتجاج���ات امل�صتمرة 
ع���ن كث���ب، وي�صع���رون بالقل���ق والرع���ب كم���ا 
اأ�صلفن���ا، م���ن الوا�صح اأنه���م يقوم���ون بتوظيف 
كل طاقاته���م وجهودهم من اأج���ل االلتفاف على 
االنتفا�ص���ة وواأده���ا م���ن اأج���ل �صم���ان م�صتقبل 
النظ���ام واملحافظ���ة علي���ه وعل���ى اأنف�صهم، لكن 
احلقيقة املرة التي عليهم اأال يتجاهلوها اأبدا، اأن 
املليل احلاكمن يف طهران �صاءوا اأم اأبوا يقفون 
اأم���ام خيارين ال ثالث لهم���ا، الهروب من البلد اأو 
االنتظار ملواجهة م�صريه���م احلتمي مبحاكمتهم 
كمجرم���ي ح���رب الرتكابه���م جرائم وجم���ازر بحق 

ال�صعب االإيراين و�صعوب املنطقة. “احلوار”.

أمام خيارين... الهروب أو المحاكمة كمجرمي حرب
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 ياسمينيات

يحت�صنن���ا  كان  ال���ذي  حميط���ك  مناج���اة 
�صحافي���ن وكت���اب اأعم���دة افتقدناه ي���ا عا�صق 
ال�صحاف���ة وال�صحافين، توجيه���ك الذي يبهرنا، 
�صوت���ك ال���ذي يحفزنا ون���ور اإطللت���ك علينا كل 
اأ�صب���وع، اإ�صادت���ك بن���ا ورعايت���ك لن���ا واهتمامك 
ب�صوؤونن���ا كل ذل���ك افتقدن���اه من���ذ انقطعت بنا 
ال�صب���ل دون لقائ���ك الن�صغاالت���ك براعي���ة وطنك 
و�صعب���ك، ج���ف القل���م وعط����ض ال���ورق وفا�صت 
�صوقن���ا  الزاه���ي،  ملجل�ص���ك  بالع�ص���ق  النف����ض 
لك �صي���دي ينع����ض اأرواحن���ا نح���ن ال�صحافين، 
ي�صاألونن���ي عنك ويعجز الل�صان ع���ن البوح بحبك، 
وي�صاألونني متى نلتقي فاأجيب نحن نلتقي ولكن 
عر الع�صق يف القلب، ي�صاألونني عن حال البحرين 
فاأجيب ول�صاين عاجز عن البوح باأنك حافظ العهد 

بحماية البحرين.
مل يعد هذا وجه البحرين، فقد �صبغت االألوان 
الزائفة وجهه���ا وطلته باالأ�صباغ الكئيبة، وازدهر 
الطع���ن بالظهر وفا����ض الل���وؤم يف النفو�ض حتى 
ب���ات وجه املدين���ة حزينا، من دون���ك �صيد البلد 
يعج���ز القلم ع���ن البوح، رد لن���ا روح القلم وا�صق 
عروقن���ا وا�صح���ذ همتنا للتعبري، فق���د كنت دائم 
امل���داد لن���ا وكنت حم���ور القلم والتعب���ري، وطال 
الف���راق ب�صبب م�صاغل���ك وحملك هم���وم اأبنائك، 

ومل نعت���د غياب���ك الطوي���ل، لكنك مع���ذور بحمل 
م�صوؤوليات���ك اجل�صيمة، القلم حائ���ر دون لقائك، 
ا�صتقنا لك لتعود ال���روح للمداد وتعر الن�صمات 
ب�صت���ان �صحافتن���ا، فهي ب���دون اإطللتك �صحراء 
جدب���اء، فكما قال التريزي �صم����ض “انك�رس القلم 
وان�صق ال���ورق... كنت اأ�صفق بي���دي، فل�صت من 
امل�صفق���ن، ل�صت من ه���ذا وال ذاك، اأنا من تلك 
املدينة العظيمة”، نعم بوعلي اأنا من تلك املدينة 
الرائع���ة الت���ي تناديك وق���د فاحت فيه���ا روائح 
املوؤام���رات والد�صائ�ض وازده���رت فيها احلروب 
والطعن���ات بالظهر، وع���اث فيها االأق���زام ونب�ض 
كل حاقد ومتاآمر كومة االأحقاد حتى مل نعرف وجه 
تل���ك املدينة التي اأنرتها لنا منذ �صنن فتحولت 
ملدينة انتق���ام، كل ينه�ض باالآخر وكل ياأكل حلم 
االآخ���ر، مدينتي التي كانت ب�صت���ان الفرح وبهجة 
القلب، لقاوؤن���ا بك يا بوعلي ي�ص���يء لنا الطريق 

ويف�صح لنا بجنبك، فا�صقنا من حنانك.
علمتنا الوقوف بوجه من يريد بالبحرين ال�رس، 
زرع���ت بنا الكري���اء ن�صتمده من���ك، ومهما حاول 
االأقزام النيل من البحري���ن وحتجيمها اأمام العامل 
فه���ي التي خرجت ب���ن يديك �صاخم���ة و�صتعود 
ب���ك عالية، لك���ن تقطعت بنا ال�صب���ل نحن االأقلم 
التي �صقيتنا من مدادك بانتظار اإطللتك �صيدي 

املعل���م فق���د جف���ت املحاب���ر وانك����رست االأقلم 
بغياب���ك عن���ا، وي�صاألونن���ي متى الع���ودة فاأقول 
“الع���ود اأحم���د”، ونح���ن بانتظ���ارك ن�صقي منك 
اأقلمن���ا واأرواحن���ا وقلوبن���ا التي تتطل���ع ملقامك 
ال�صام���ي لتعي���د للبحري���ن بهجتها الت���ي �صلبها 
منه���ا اأولئك الذي���ن ا�صتباحوا و�صائ���ل التوا�صل 
وال�صفح���ات ال�صف���راء للني���ل منه���ا وه���ي التي 

اأطعمتهم وك�صتهم وهكذا اللئيم اإذا اأكرمت.
ن�صت���اق لك وت�صتاق اأقلمن���ا الإطللتك علينا 
بحرارته���ا وعنفوانه���ا، فق���د طال الغي���اب وزاد 

ال�صوق وزاد الوله بيننا حتى كاد يعلق بال�صفاه.
ي�صاألونن���ي عنك حفظك اهلل ورع���اك فاأقول 
هو بيننا ولكن جوابي ال ي�صفي الغليل اإال باللقاء، 
فمتى يا �صيدي ن�صق���ي اأقلمنا فاأنت الذي تعيد 
دوماً للوطن بهجته وت�صتقيم االأمور التي اأ�صحت 

االآن مقلوبة.
اح�صن���ا من جدي���د وا�صحذ نفو�صن���ا بالغرام 
لبحرينن���ا، ف���ل ت�صتقيم االأم���ور دون���ك وال يزهر 
الكرياء اإال بتاجك، فعد لنا وللبحرين زهرة اللقاء.

تنويرة:
مهم���ا حجبت الغي���وم احلالكة وج���ه ال�صم�ض 

�صتظل ال�صم�ض اأبداً فوق الغيوم.

عاشق خليفة

ما كان الفيديو الذي انت�رس يف االآونة 
االأخ���رية لفتات���ن �صابت���ن تتعر�صان 
للتحر����ض يف اأح���د املنتجع���ات، باالأم���ر 
اله���ّن ال���ذي ميك���ن اأن مي���ّر ب�صهولة، 
واالأده���ى اأن يلق���ى الترير مل���ا حدث، 
فم���ا حدث – ب���كل املقايي�ض واملعايري 
واالأو�ص���اف – ال ميكن اأن يكون اأقّل من 

اأنه اأمر خارج املروءة متاماً.
ب�رساويل ق�صرية  ال�صابت���ن  فنزول 
و�ص���ط جم���ع م���ن ال�صب���اب، كان اأ�صب���ه 
م���ن  قطي���ع  و�ص���ط  ظبي���ن  مبغام���رة 
ال�صب���اع، فهذا ميّد ي���ده، وذاك يتلّمظ، 
وثالث يرافقهم���ا، ورابع، وخام�ض، حتى 
نفذت���ا بجلديهم���ا باأق���ل اخل�ضائر و�ضط 
�صيحات وهياج ذكوري عاٍل يقول “هذه 
منطقتن���ا... ملكيتنا... وعليكما حتّمل ما 

يحدث لكما”.
اإن هذا املنط���ق الذي نفذه جمع من 
ال�صباب اأ�صبه ما يك���ون بالتما�ض العذر 
للمغت�ص���ب الأن ال�صحي���ة كانت ترتدي 
ملب�ض �صاخنة، فه���و “امل�صكن” الذي 
م���ا كان قادراً على �صب���ط ما تدفق فيه 
م���ن هرمون���ات اأعمته ع���ن كون���ه اآدمياً، 
واأن�صت���ه التعالي���م الديني���ة والربوي���ة 
واملجتمعية واالأخلقية، وانطلق الوح�ض 
الذي بداخل���ه، وتكون ال�صحي���ة ال�صبب 
لفعلت���ه  املخف���ف  والع���ذر  املطل���ق، 
النك���راء... �صحيح اأن هن���اك م�صوؤوليات 
م�صركة، لكن ه���ذا ال مينح احلق لكائن 
م���ن كان اأن ميار����ض �صطوته وذكوريته 
ويف���رد ع�صلت���ه لفعل ما ي�ص���اء، يف من 

ي�صاء، ووقت ما ي�صاء.
امل�صاأل���ة يف قراءتها م���ن جهة ثانية 
حتم���ل ت�صاوؤالً: ه���ل كان ال�صباب الذين 
“ا�صت�صبعوا” على الفتاتن ليفعلوا ما 
فعلوه ل���و كانت الفتات���ان بحرينيتن؟ 
اأمل يك���ن لريدعهم بع�ٌض م���ن حياء؟ اأمل 
يفكروا لثواٍن اإذ لرمبا كانتا تقربان اأحدا 
ممن يعرفون، بل رمبا تكونان قريبتن 
له���م، اأو لبع�صه���م م���ن اإح���دى اجلهات 
وه���م ال يعرف���ون؟ ورمب���ا كانت���ا كذلك 
ولك���ن يف حلظ���ة هياج اجلماه���ري احّمت 
الكثري م���ن احلواجز بقي���ادة من احلركة 
اجلمعية مل���ن كانوا يف منطق���ة �صغرية 
حما�رصة وعددهم يقرب اخلم�ضن... اإنها 

املعادلة املنا�صبة لعقلية القطيع!
لنذه���ب يف امل�صاألة اأك���ر من ذلك، 
ه���ل �صيك���ون ه���ذا الت����رسف الغوغائي 
نف�صه، وبنف�ض ال�صجاعة، بل الوقاحة، لو 
مل تكن الفتاتان �صمراوتن؟ االأمر الذي 
“رمب���ا” جعلهما حلماً رخي�صاً مبا ا�صتقر 
يف اأذه���ان كثرية باأن���ه من يقعون �صمن 
حّيزنا اجلغ���رايف وعلى ال����رسق مّنا ميكن 
الت�رسف معهم بفوقية، ومن �صمن هذه 
الت�رسف���ات التعدي���ات اجل�صدي���ة، وهذا 
يح���دث يف وقائع مّرت كث���رياً، من حيث 
ال�رسب، والتحقري، وما يدور حول االجتار 
باالأ�صخا����ض ي���كاد يق���ع فيه، ب���ل يقع 
يف اأحي���ان اأخرى م���ن دون اأن يرّف جفٌن 
للمعت���دي، وهذا االأمر عائ���د اإلى الكثري 
من الراكمات املوروثة ملعنى االأجنبي، 
االآ�صي���وي،  ومعن���ى  لدين���ا،  والغرب���ي 
فمع امل���وروث ال���ذي ي�صري اإل���ى توّهم 
التفوق بكل اأ�صكال���ه، بدءاً من اجلوانب 
اال�صتعمارية حتى رم���ي راية ال�صباق يف 
الكث���ري من املج���االت والت�صلي���م طوعاً 
باأنن���ا ال ميكنن���ا اللح���اق به���ذا اجلن����ض 
املبهر، و�صوالً اإلى القيمة الفردية لكل 
م���ن يحم���ل اأوراق تلك ال���دول من خلل 
�صف���ارات ال تتنازل وال تته���اون يف نيل 
حق���وق مواطنيها، وملحق���ة من مي�ّصهم 

باأذى!
ما حدث ال ميك���ن التعامل معه على 
اأن الفتاة “ت�صتاه���ل” الأنها دخلت ع�ّض 
الدباب���ري، فه���ذا ي�صهل وق���وع اجلرائم، 
ويذك���ي “الغابوّي���ة” يف ح���ق االأقوى اأن 
ينته�ض كل من يدخل يف اإطاره ودائرته، 

الأن ذلك ذنبه.

في فهم األسباب 
ومناوشات الذئاب



علي مجيد

السنة العاشرة - العدد 3586 
الخميس

9 أغسطس 2018 
27 ذو القعدة 1439

sports@albiladpress.com
سبورت
16

أشار األمني العام لنادي توبيل محمد الجفريي أن عرض نادي باربار لالعب فريقه األول لكرة اليد أحمد موىس، 
مازال قيد الدراسة.

وقال الجفريي لـ “البالد سبورت” مازال املسؤولون بتوبيل يف مشاورات حول العرض املقدم من باربار؛ من أجل 
الوصول لصيغة توافقية تريض جميع األطراف، مضيفا أن مجلس إدارة ناديه يفكر بإعطاء الالعب فرصة لخوض 

االحرتاف، وهو لن يقف حجر عرثة أمام مستقبل موىس وغريه من الالعبني.
وعام إذا كان هناك عرض آخر لفرد من أفراد فريقه، أكد الجفريي أنه وحتى هذه اللحظة ال يوجد سوى العرض 

الرسمي لنادي باربار. يذكر أن أحمد موىس تحت مرصد األندية املحلية، إذ سبق للنادي األهيل أن وضع عينه عىل 
الالعب قبل موسمني، ولكن مل يحدث يشء، واآلن تبدو األمور سانحة لباربار يف ضم موىس لصفوفه وخصوصا أن 

الالعب لديه الرغبة بخوض محطة جديدة.

الجفيري: عرض باربار لموسى قيد الدراسة

  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(

عيل  بن  عيىس  الشيخ  سمو  أشاد 
آل خليفة رئيس االتحاد البحريني 
لكرة السلة، بتأهل منتخبنا الوطني 
النهايئ  ربــع  ــدور  ال إىل  الشباب 
لكرة  للشباب  اآلسيوية  للبطولة 
العاصمة  يف  حاليا  واملقامة  السلة 
للمرة  وذلك  )بانكوك(،  التايلندية 

األوىل يف تاريخ مملكة البحرين
للجهازين  التهاين  سموه  وقــدم 

الفني واإلداري للمنتخب ولالعبني 
عىل األداء اإليجايب واملرشف، والذي 
أمثر عن تأهل املنتخب للمرة األوىل 
لهذه املرحلة واملنافسة عىل التأهل 
مشيدا  الــعــامل،  كــأس  لنهائيات 
البعثة  ــراد  أف جميع  مبجهودات 
إذ  تايلند،  يف  املتواجدة  البحرينية 
إىل  الكل  من  الجهود  تظافر  أدى 

تحقيق هذه النتيجة اإليجابية.

املنتخب  وصــول  أن  سموه  وأكــد 
لهذه املرحلة يأيت ضمن اسرتاتيجية 
يف  السلة  لكرة  البحريني  االتحاد 
للعنارص  الثقة  ومنح  االهــتــامم 
الشابة فيه عرب الزج بهم يف مختلف 
وضامن  واملشاركات،  البطوالت 
خالل  من  لها  املناسب  اإلعــداد 
واملعسكرات  املتواصلة  التدريبات 
أن  إىل  سموه  مشريا  الخارجية، 

خطة االتحاد البحريني لكرة السلة 
مثارها  تؤيت  بدأت  اإلطــار  هذا  يف 
والجهازان  الالعبون  أظهره  ما  عرب 
إيجايب  عمل  من  واإلداري  الفني 
تكلل بنتائج متميزة، متمنياً سموه 
التوفيق للمنتخب يف مباراته الهامة 
أمام الفلبني اليوم ومؤكداً أن العبينا 
أفضل  تقديم  قادرون عىل  الشبان 

املستويات يف هذا اللقاء.

سمو الشيخ عيسى بن علي يشيد بتأهل “األحمر”

سمو الشيخ عيسى بن علي

محمد الجفيري

رفع نجوم منتخبنا الوطني للشــباب 
لكرة الســلة اســم مملكــة البحرين 
عاليا حينام قدموا أفضل مستوياتهم 
يف بطولــة كأس آســيا واملقامة حاليا 
بانكــوك،  التايلنديــة  العاصمــة  يف 
وتغلبــوا عىل منتخب الصــني تايبيه 
القوي بنتيحة 76 مقابل 65 يف الدور 
الثــاين، ليصعدوا بذلك إىل الدور ربع 
النهايئ ألول مرة يف تاريخ كرة الســلة 
البحرينية، وأصبحــوا ضمن أفضل 8 
منتخبات يف القارة، وليرضب نجومنا 
الشــبان موعــدا مهام مــع منتخب 
الفلبــني عند الثامنة وخمس وأربعني 
دقيقــة من صبــاح اليــوم الخميس 
بتوقيت البحريــن يف موقعة مرتقبة 
بــدور الثامنية، إذ إن الفائز من هذه 
املباراة سيتأهل لنهائيات كأس العامل 
تحت 19 عاما، والتي ستقام يف العام 
املقبــل 2019، والتــي ســيتأهل لها 
املنتخبــات األربعــة األوىل يف هــذه 
البطولــة، وبالتايل فــإن نجومنا باتوا 
عىل ُبعد خطوة من ذلك.  ويأيت هذا 
التأهل وســط االهتــامم الكبري الذي 
يوليه رئيس االتحــاد البحريني لكرة 
السلة ســمو الشــيخ عيىس بن عيل 
آل خليفة باملنتخبات الوطنية، وثقة 
ســموه الكبرية مبنتخب الشباب عرب 
التخطيط املدروس؛ من أجل الظهور 
املرشف للرياضــة البحرينية عرب كرة 
الســلة، عــالوة عىل رؤى ســموه يف 
النهــوض بكرة الســلة البحرينية من 
خالل تواجدهــا يف مختلف املحافل 

وعىل جميع األصعدة. 

  األحمر يهزم تايبيه 

 وعودة للمباراة، فقــد ظهر نجومنا 
مبســتوى متميــز يف مبــاراة األمس، 
وتوجوه بتحقيق هذا االنتصار الرائع، 
وجــاءت نتائج األوقــات األربعة يف 
املباراة كالتايل: 26 مقابل 16 ملنتخبنا، 
23 مقابــل 9 لتايبيــه، 20 مقابــل 3 

ملنتخبنا و21-23 لتايبيه. 
 وبدأ مدرب منتخبنا الوطني سلامن 
رمضان املباراة بتشــكيلة ضمت باقر 
عيىس، كريم محمد، مصطفى حسني، 

مزمل أمري وعيل جابر. 
وجــاءت بدايــة املبــاراة متكافئــة 
املســتوى من املنتخبــني، ومحدومة 
بســجال متبــادل من حيــث مبادلة 
النتيجة حتى منتصف الربع، إذ متكن 
منتخبنــا يف آخــر ثــالث دقائق من 
خطف عصا الســبق بتقدمه 19/13 
بفضــل جامعيــة االداء، مــام اضطر 
مدرب منتخب الصــني تايبيه لطلب 
الوقــت املســتقطع لفريقــه لوقف 
تقدم منتخبنا إال أنه فشــل يف ذلك، 
ليبقى “األحمر” عىل أفضليته وينهي 
الربــع األول بتقدمــه بفــارق عرش 

نقاط بنتيجة )26/16(. 

 الربع الثاني 

 ومــع انطــالق الربــع الثــاين واصل 
منتخبنا يف بدايته بســط سيطرته عىل 
مجريات اللعب يف الشــقني الدفاعي 
والهجومــي بفضــل تنفيذ إرشــادات 
مدرب املنتخب ســلامن رمضان الذي 
وزع املهام املناطة لالعبينا عىل حدة، 
إال أن منتخب الصني تايبيه اســتطاع 
مــن تغــري أســلوبه عــرب اســتخدام 
األســلوب الدفاعــي الضاغــط يف كل 
امللعب عىل العبني؛ للحد من خطورة 
دخول العبينا من تحت الســلة، ومنع 
الرميات الثالثية التي كانت أغلبها من 
نصيب مصطفى حســني ومزمل أمري، 
مام نجح مــن تقليص الفارق 28/27، 
وبعدهــا قلــب تايبيه زمــام النتيجة 
بســبب إضاعــة الكرات الســهلة من 
تحت الســلة ووقوع أغلب العبينا يف 
األخطاء الشخصية التي كلفت العبينا 
أخذ الحذر الشديد لينتهي الربع الثاين 
بتقدم الصني تايبيه بالنتيجة )39/35(. 

 الربع الثالث 

ومــع انطالق الربــع الثالــث، نجح 
مــدرب منتخبنــا ســلامن رمضان يف 
ترتيــب أوراق الالعبني الفنية وأجرى 
عــدة تغيريات حينام دفــع بالالعبني 
عــيل حســني ونــواف نبيل وراشــد 
بجانب مزمل أمري تحت قيادة صانع 
اللعب باقر عيىس لتنشــيط الهجوم 
ونجــح يف تقليص الفارق مجدداً -40
39، ليعود مصطفى حسني بالدخول 
والتفنن بالثالثيات املتتالية مع زميله 
باقــر عيىس أيضــا، والتــي بفضلهام 
قلبــت موازيــن املبــاراة ووضعــت 
منتخبنا من جديد يف املقدمة لينتهي 
الربع الثالث بحرينــي بنتيجة )55/ 

 .)42

الربع األخير 

حافــظ  األخــري  الرابــع  الربــع  ويف 
منتخبنا عىل تقدمه مع بفضل األداء 
الدفاعي القــوي بجانب متابعاته يف 

الشــق الهجومي من خــالل الدخول 
من تحت الســلة والرميــات الثالثية 
محافظــا عىل فــارق النقــاط العرش 
مجاراتــه منتخب تايبيــه الذي عجز 
من تقليــص فارق النقــاط والنتيجة 
التــي حســمها منتخبنــا مــع إعالن 

صافرة النهاية بـ )76/65(. 

   سلمان رمضان: حققنا أفضل 
نتيجة لنا بآسيا 

أكــد مــدرب منتخبنــا الوطني لكرة 
الســلة للشــباب ســلامن رمضان أن 
منتخبنا حقق أفضل نتيجة يف تاريخه 
عــىل مــدار مشــاركات املنتخبــات 
الوطنية يف البطوالت اآلســيوية لفئة 

الشباب. 
وقال رمضان إن مشــاركة منتخبنا يف 
البطولة جاءت بحســب خطة بعيدة 
املدى وضعت مــن جانب الجهازين 
الفنــي واإلداري للمنتخــب بدعــم 
مبــارش من رئيس االتحــاد البحريني 
سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة، 

نحــو إعداد منتخب قــوي قادر عىل 
املنافسة آســيوًيا يف املســتقبل عىل 

مستوى الرجال. 
وأكــد رمضــان أن مشــاركة منتخبنا 
جاءت مرشفة لكرة السلة البحرينية، 
مشــريا إىل أن األحمر الشــاب حقق 
االســتفادة الفنية الكبرية، واســتطاع 
أن يخــرج بالعديد من املكتســبات 

اإليجبابية. 
وأضــاف مدرب منتخبنــا أن منتخبنا 
قطــف مثــار املشــاركة مــن خالل 
اآلســيوية  املنتخبات  مــع  االحتكاك 
املشاركة يف البطولة التي متتاز بالبنية 
الجسامنية القوية لالعبيه، متمنيا أن 
نوفق اليوم أمــام املنتخب الفلبيني 

التأهل للدور نصف النهايئ. 
الــذي  أن منتخبنــا  وبــني رمضــان 
نفتخــر بــه ظهر مبســتوى فني عال 
البطولــة،  لقــاءات  جميــع  خــالل 
رغم مجــاراة املنتخبــات التي متتاز 
بالقوة الجســامنية من خالل التفوق 

التكتييك. 

القصير يحتفي بنجوم 
المنتخب 

احتفى رئيس وفد منتخبنا يف البطولة 
نارص القصــري بنجــوم املنتخب بعد 
الفــوز أمــس عىل الصــني تايبيه من 
خالل إقامة حفل عشــاء رسيع بأحد 
بانكــوك،  يف  التجاريــة  املجمعــات 
والقــت هــذه الخطــوة استحســان 

جميع الالعبني. 

الفيديو يجّهز األحمر 
للمواجهة المصيرية 

عكف الجهاز الفني ملنتخبنا الوطني 
رمضــان  ســلامن  املــدرب  بقيــادة 
ومســاعديه حســني قاهري وحسن 
مــيك بعد نهايــة املبــاراة عىل وضع 
اللمســات األخرية للمنتخب؛ تحضريا 
ملوقعــة اليوم من خــالل تحليل أداء 

املنتخب الفلبيني. 

باقر عيسى: حققنا المهم.. 
ونأمل في األفضل 

عــرب العــب منتخبنا الوطنــي لكرة 
الســلة للشــباب باقــر عيــىس عن 
ســعادته البالغة بالفوز الذي حققه 
املنتخب أمــس عىل الصــني تايبيه، 
مشــريا إىل أن املنتخــب حقق األهم 
اآلن بالصعــود هــذه لربــع النهايئ 
وألول مــرة يف تاريــخ كــرة الســلة 
البحرينية، ولكن بالتأكيد النظر اآلن 
نحــو تحقيــق األفضل أمــام الفلبني 
اليــوم؛ من أجــل التأهــل لنهائيات 
كأس العامل للمرة األوىل كذلك.  وقال 
عيــىس إن تطبيــق تعليامت املدرب 
كان لهــا الدور الرئيــس يف االنتصار 
أمس، وأشــار إىل أن جميــع زمالئه 
سيســعون لتقديم أفضــل ما لديهم 

اليوم أمام الفلبني. 

نواف نبيل: سعداء                
بما قدمنا وحققنا 

قال العب منتخبنا الوطني للشباب 
نــواف نبيــل إن جميــع الالعبــني 
ســعداء للغاية مبا قدموه حتى اآلن 
مــن مســتوى وأداء فنــي يف هذه 
البطولــة، وكذلك ســعداء بالنتائح 
التي تحقق ومتثلت يف التأهل لربع 
النهايئ اآلســيوي ألول مرة يف تاريخ 

البحرين. 
وأضاف نبيل “سعادتنا ستكون أكرب 
يف حالة تحقيق االنتصار اليوم عىل 
نصف  وبلــوغ  الفلبيني  املنتخــب 
النهايئ وكأس العــامل، ونحن نعرف 
صعوبــة هــذه املهمــة، ولكن لن 
نستسلم، وسنحاول تقديم أفضل ما 

لدينا للخروج بنتيجة إيجابية”.

من فرحة نجومنا ببلوغ ربع النهائي

جانب من مباراة منتخبنا أمس أمام تايبيه

منتخبنا للشباب يرمق التأهل للمونديال أمام الفلبين اليوم
بانكوك          هشام جعفر   

صعد أمس لربع نهائي كأس آسيا ألول مرة في تاريخ السلة البحرينية

 تصوير: أحمد المحاري
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17 المادح يشارك في عمومية االتحاد العربي لكرة الطاولة
الرفاع          اتحاد الطاولة

شارك نائب رئيس االتحاد 
البحريني لكرة الطاولة عيل 

املادح يف اجتامعات الجمعية 
العمومية لالتحاد العريب لكرة 

الطاولة الذي عقد يف جمهورية 
مرص العربية عىل هامش 

استضافة مرص للبطولة العربية 
التي اختتمت قبل أيام. 

وأكد املادح أن هذه املشاركة 

تأيت ضمن حرص اتحاد الطاولة 
برئاسة الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة بتواجد 
االتحاد يف كافة املحافل 

الخارجية، مشرياً إىل أن االتحاد 
حريص عىل املشاركة يف 

االجتامعات التي من شأنها 
مواصلة االرتقاء بكرة الطاولة 

العربية. 

وترأس االجتامع رئيس االتحاد 
العريب لكرة الطاولة خليل 

الهندي، وشهد مناقشة العديد 
من األمور املتعلقة بالبطوالت 

التي ينظمها االتحاد العريب، 
حيث وافق االتحاد عىل 

استضافة قطر للبطولة العربية 
لكرة الطاولة العام 2020 

للمنتخبات العربية، كام ناقش 

االتحاد دراسة فصل الفئات 
السنية يف البطوالت القادمة، 

وسيناقش هذا املقرتح عىل أن 
يحدد قراره النهايئ يف الفرتة 

القادمة، كام وافق االتحاد عىل 
اعتامد أي عضو يف االتحاد 

الدويل عضوا مبارشا يف االتحاد 
العريب ويحق له التصويت، 

إضافة إىل اعتامد البطولة 

العربية لألندية يف تونس خالل 
شهر نوفمرب املقبل 2018، 

وشهد االجتامع مشاركة 16 
دولة عربية. 

وأشاد املادح باالستضافة 
املميزة التي شهدتها البطولة 

العربية يف جمهورية مرص، 
مشيدا بجهود االتحاد املرصي 

واالتحاد العريب.

أك��د ممث��ل جاللة املل��ك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
والرياضة  للش��باب  األعىل  املجلس 
رئي��س اللجنة األوملبي��ة البحرينية 
س��مو الش��يخ نارص ب��ن حمد آل 
خليفة أن الرعاي��ة التي تحظى بها 
الرياض��ة البحرينية من لدن عاهل 
البالد جاللة املل��ك حمد بن عيىس 
آل خليف��ة، واالهت��امم الذي يوليه 
رئيس الوزراء صاحب السمو املليك 
األمري خليفة بن س��لامن آل خليفة، 
وويل العه��د نائ��ب القائ��د األعىل 

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب الس��مو املليك األمري سلامن 
بن حمد آل خليف��ة يقود الرياضة 
البحريني��ة إىل منص��ات التتويج يف 
املش��اركات الخارجية، مشريا سموه 
إىل أن “عام الذهب” حقق العديد 
م��ن النجاحات حت��ى اآلن بعد أن 
زاد منتخ��ب كرة الطاولة البحرينية 
رصيد امليدالي��ات الذهبية بحصوله 
عىل  3 ذهبيات يف البطولة العربية 
الت��ي أقيم��ت يف جمهوري��ة مرص 

العربية الشقيقة. 

وأشاد سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة بنتائ��ج منتخب الطاولة 
يف البطول��ة العربية ال��ذي ظفر ب� 
7 ميدالي��ات ملون��ة كان من بينها 
3 ميدالي��ات ذهبي��ة، إضافة إىل 4 
ميداليات برونزية، مبينا س��موه إىل 
أن ه��ذه النتائ��ج تعك��س الوجهة 
يف  البحريني��ة  للرياض��ة  املرشق��ة 
باتت  الت��ي  الخارجية  املش��اركات 
إح��دى العالم��ات املهم��ة ململكة 
البحرين يف املحافل الكربى، الس��يام 
أن البطول��ة العربية لك��رة الطاولة 

الت��ي أقيم��ت يف جمهوري��ة مرص 
الشقيقة ش��هدت مشاركة  العربية 
أع��رق املنتخبات العربي��ة التي لها 

باع طويل يف اللعبة. 
وأضاف سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة أن اإلنجاز الذي حققته 
لعبة كرة الطاولة يف البطولة العربية 
يعطين��ا الحاف��ز الكب��ري ملواصل��ة 
تحقيق تطلعات عاهل البالد وسمو 

رئيس الوزراء وسمو ويل العهد. 
وأكد س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة أن ه��ذه النتائج تؤكد 

لك��رة  البحرين��ي  االتح��اد  س��ري 
الطاولة برئاس��ة الشيخة حياة بنت 
وأعض��اء  خليف��ة  آل  عبدالعزي��ز 
مجل��س اإلدارة عىل اإلس��رتاتيجية 
الت��ي وضعته��ا اللجن��ة األوملبي��ة 
تحقي��ق  إىل  الهادف��ة  البحريني��ة 
املش��اركات  الذهبية يف  امليداليات 
الخارجية، مش��يدا س��موه بجهود 
رئي��س وأعضاء االتح��اد البحريني 
لكرة الطاولة وطموحات املنتخبات 
الوطنية لكرة الطاولة يف املشاركات 

الخارجية.

إنجاز كرة الطاولة البحرينية ثمرة رعاية العاهل للرياضة
أشاد بالنتائج التي حققتها المنتخبات في البطولة العربية... ناصر بن حمد:

    المكتب اإلعالمي

يخوض ممثل الك��رة البحرينية فريق 
ن��ادي الرفاع عند 8 من مس��اء اليوم 
مباراة أم��ام فريق مولودي��ة الجزائر 
عىل االس��تاد الوطن��ي، ضمن ذهاب 
دور ال��� 32 ل��كأس الع��رب لألندية 

األبطال.
واختت��م الرفاع التحض��ريات للمباراة 
بخوضه املران األخري أمس عىل ملعب 
املب��اراة، وذلك تحت قي��ادة املدرب 

الوطني عيل عاشور.
وكان الرفاع قد دخل معس��كرا داخليا 
بفندق “سويس بلهوتيل”، كام خاض 
ي��وم أمس األول حص��ة تدريبية عىل 
االس��تاد الوطني بعد نقل التدريبات 

إليه.
وتتمثل أهمية املباراة يف كونها خطوة 
نحو الوصول إىل الدور مثن النهايئ من 
البطولة، خصوصا وأن الرفاع س��يحل 
ضيفا عىل الجزائريني يوم 28 س��بتمرب 
املقب��ل، وه��و اللقاء الذي سيحس��م 

هوية املتأهل.
تعترب مواجهة اليوم األوىل للرفاع بثوبه 
الفن��ي الجديد تحت قي��ادة املدرب 
الوطني عيل عاشور، والذي استقطب 
العديد م��ن الصفقات املحلية، إضافة 
إىل محرتفني، حيث تع��د مباراة اليوم 
الرسمية األوىل ل� “الساموي” للموسم 

الجديد 2018/2019.

تدريب الجزائريين.

م��ن جهة أخرى، خاض فريق مولودية 
الجزائر مرانه الثاين واألخري أمس، وذلك 
عىل املباراة، بعد أن خاض أمس األول 
تدريبه األول ع��ىل املالعب الخارجية 
التابع��ة التحاد الك��رة، خصوصا وأنه 
وصل اإلثنني للبحرين، وأقام يف فندق 

الشرياتون بالعاصمة )املنامة(.

االجتماع الفني

وعقد االجتامع الفني الذي يس��بق 

املباراة أمس )األربع��اء( مبقر اتحاد 
الك��رة يف الرف��اع، بحض��ور مراقب 
املباراة الكويتي عباس دشتي، ومقيم 
الحوطي،  س��عيد  اإلم��ارايت  الحكام 
واملنسق املحيل العام للمباراة محمد 

حسني.
ومث��ل الرف��اع يف االجت��امع مدي��ر 
الفريق محمد حسان، ومساعد مدير 
الفري��ق مصباح الكعبي، واملنس��ق 

اإلعالمي أحمد جعفر.
وس��يلعب الرفاع باللون الس��اموي 
املعتاد، فيام الفريق الجزائري باللون 

األبيض.

المؤتمر الصحافي

وعقد مساء أمس املؤمتر الصحايف الذي 
يسبق املباراة، وذلك يف قاعة املؤمترات 
باستاد البحرين الوطني. وأكد مدرب 
الرفاع عيل عاش��ور جاهزي��ة الفريق 
للمب��اراة اليوم، مش��ريا إىل أن الفريق 

الجزائري قوي، و”الساموي” سيسعى 
للظهور اإليجايب يف املباراة.

طاقم التحكيم

للمباراة  التحكيم��ي  الطاق��م  يتكون 
من حكم الس��احة الس��عودي شكري 
الحنف��وش، ويعاون��ه مواطن��اه فهد 
الش��مري،  وعبدالرحي��م  العم��ري 
الرابع السعودي عبدالرحمن  والحكم 

السلطان.

الدخول مجاني

بتوجيه��ات من نائ��ب رئيس نادي 
الرف��اع ورئي��س جهاز الكرة س��مو 
الش��يخ خليف��ة بن ع��يل بن عيىس 
آل خليفة، قررت إدارة نادي الرفاع 
فتح أبواب مدرجات االستاد الوطني 
مجان��ا للجامهري، وس��يكون جلوس 
الجامه��ري الرفاعي��ة يس��ار املنصة 

الرئيسة.

يواص��ل  العب��و والعب��ات املنتخب��ات 
تدريباته��م  للتن��س  الوطني��ة 
واس��تعدادهم للفرتة املقبلة وإىل نهاية 
العام انخراطه��م يف التدريبات املكثفة 
بأكادميية منذر  التدريبي  مبعس��كرهم 
للتن��س العريق��ة مبدين��ة كازابالن��كا 
باململكة املغربي��ة، حيث يتكون الوفد 
من ثالثة عرش العبا والعبة من مختلف 
الفئات الس��نية، حيث غ��ادروا مملكة 
البحرين يف الثالث من أغسطس 2018 
مبرافق��ة املدير الفني لالتح��اد الكابنت 
عص��ام عبدالعال للدخول يف معس��كر 
إع��داد وتدريب متهيدا للمش��اركة يف 
بطولة االتح��اد الدويل للناش��ئني التي 
البحرين خالل  مملك��ة  ستس��تضيفها 

ش��هر أكتوب��ر 2018، وبطولة مجلس  
التعاون لألش��بال والناشئني تحت 12، 
14 س��نة التي تستضيفها سلطنة عامن 
خ��الل ش��هر ديس��مرب 2018 وكذل��ك 
للناش��ئني  بطول��ة االتح��اد اآلس��يوي 

بالعاصمة التايلندية بانكوك.
ويعد هذا املعسكر باكورة التعاون مع 
أكادميي��ة منذر للتنس ملا تتمتع به من 
سمعة طيبة يف إعداد وتدريب الالعبني، 
ويذك��ر أن برنام��ج اإلع��داد يش��مل 
التدريب عىل فرتتني صباحية ومسائية، 
ويش��مل كذلك عىل محارضات نظرية 
وتدريبات عملي��ة ومترينات يف اللياقة 

البدنية.
وسيس��تمر املعس��كر حت��ى تاريخ 18 

أغس��طس 2018 عىل أن يعود الالعبني 
باالتح��اد  تدريباته��م  مواصل��ت  إىل 
البحرين��ي للتن��س بع��د إج��ازة عيد 
األضح��ى تحت إرشاف الجه��از الفني 

لالتحاد. 
وي��ويل االتح��اد أهمية ك��ربى لفئات 
الناش��ئني، ويعمل عىل توفري اإلمكانات 
كافة، املادية منها والفنية؛ بهدف إعداد 
منتخبات قوية تحت 12، 14، 16 سنة، 
ومنتخ��ب للفتي��ات بحي��ث ميكنه��م 
بق��وة ومقارع��ة نضرياتهن  املنافس��ة 
الخليجي��ات واآلس��يويات، ولتحقي��ق 
نتائ��ج جي��دة ومرشفة ع��ىل مختلف 

األصعدة الرياضية يف لعبة التنس.
وقد رصح نائب رئيس االتحاد الش��يخ 

عبدالعزي��ز بن مب��ارك آل خليفة بأن 

مجلس اإلدارة لدي��ه توجهات وخطط 

عدي��دة، والت��ي عىل ضوئها س��يكون 

هناك منتخبات بإمكانها تحقيق النتائج 

املرجوة واعتالء منص��ات التتويج. كام 

قدم الش��كر الجزيل إىل املجلس األعىل 

للش��باب والرياضة واللجن��ة األوملبية 

ووزارة الش��باب والرياضة عىل الدعم 

لتس��هيل وتذلي��ل  النظ��ري؛  املنقط��ع 

العقب��ات، والت��ي م��ن ش��أنها متكني 

االتح��اد من مواصلة العط��اء، وإظهار 

البحرين بالصورة املرموقة التي يسعى 

إليها الجميع.

في ذهاب دور الـ32 لكأس العرب لألندية األبطال

الرفاع يواجه مولودية الجزائر بطموح الخطوة األولى

منتخبات التنس تواصل اإلعداد بمعسكر المغرب

أحمد مهدي

مدينة  عيسى           اتحاد التنس

فريق الرفاع )إعالم نادي الرفاع( جانب من االجتماع الفني

سمو الشيخ ناصر بن حمد

تنظيمية “أقوى رجل بحريني2” 
ترّوج للبطولة بمجمع السيف

الرفاع- املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن 
حمد بن عيىس آل خليفة: تواصل اللجنة املنظمة 

لبطولة #أقوى_رجل_بحريني تحضرياتها إلقامة 
البطولة، والتي ستقام تحت رعاية النائب األول 
لرئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة رئيس 

االتحاد البحريني أللعاب القوى الرئيس الفخري 
لالتحاد البحريني لرياضة ذوي العزمية سمو 

الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، والذي ينظمها 
املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن 

عيىس آل خليفة تحت شعار #خلك_وحش يف 
الفرتة -21 23 فرباير 2019، والتي سيسبقها إقامة 
التصفيات التأهيلية يف الفرتة -6 8 سبتمرب املقبل 

مبجمع السيف، حيث تأيت هذه البطولة ضمن 
املبادرات التي أطلقها سمو الشيخ خالد بن حمد 

آل خليفة والهادفة لدعم املجال الريايض واإلنساين 
مبملكة البحرين.

فقد قامت اللجنة بالتعاون مع إدارة مجمع 
السيف برتكيب “ستاند” ترويجي بالقرب من 

محالت زارا باملجمع، والذي يهدف لدعم انتشار 
هذه البطولة لتصل إىل أكرب رشيحة يف املجتمع، 
وتحفز الشباب من أجل املشاركة يف منافسات 

هذا الحدث الذي سيشهد العديد من املسابقات، 
التي تساهم يف منح الشباب فرصة التنافس 

والتحدي وترفع من قدراتهم الرياضية.
يذكر أن باب التسجيل ال يزال مفتوحا، حيث 

وصل عدد املشاركني إىل من 300 مشارك، علام 
أن املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد 
بن عيىس آل خليفة قد حدد يوم 11 أغسطس 
الجاري آخر موعد للتسجيل ملرحلة التصفيات 

املؤهلة للبطولة وأيضا األلعاب املصاحبة للكبار 
bhrstrongest-  االصغار عرب املوقع اإللكرتوين
man.com، حيث سيكون هناك العديد من 

املفاجآت بانتظار املشاركني والجمهور عرب 
الحساب الرسمي للبطولة باالنستغرام.

علي المادح

جانب من الترويج للبطولة



وضع األهيل ثقت��ه مجددا يف املدرب 
الوطن��ي رض��ا ع��يل ليق��ود الفريق 
األول للكرة الطائرة يف املوسم املقبل 
2018/2019 خلف��ا للمدرب التونيس 

منري بن قارة.
ووق��ع رضا ع��يل مع األهيل رس��ميا 
مس��اء أمس )األربعاء( مبق��ر النادي 
اللعبة  جه��از  رئي��س  بحضورنائ��ب 
محمد الرشوقي ومدير الفريق األول 
عيىس حس��ن ليعود م��رة أخرى إىل 

“القلعة الصفراء”.
وس��تكون هذه التجربة ه��ي الثالثة 
للم��درب رضا عيل م��ع األهيل الذي 
س��بق وأن درب الفري��ق يف موس��م 
2009-2008، وساهم آنذاك يف وصول 
النهائية ملس��ابقة  الفريق إىل املباراة 
ال��دوري لكنه خرسها أم��ام املحرق 
3/2، كام قاد الفريق يف املوس��م قبل 
املايض 2016/2017 ونجح يف تحقيق 
بطولة كأس س��مو ويل العهد وبطولة 
األندية العربية وبطولة كأس االتحاد 

ووصافة بطولة الدوري، دون أن يتم 
التجدي��د ل��ه، ليتج��ه لتدريب نادي 

شباب أهيل ديب يف املوسم املايض.
و خ��اض رض��ا عيل تج��ارب خارجية 
وتحدي��دا يف الدوري اإلمارايت بعد ان 
قاد كال من بني ياس والجزيرة وأخريا 
ش��باب أهيل ديب، واستطاع مع ناديه 
األم النرص أن يحقق جميع البطوالت 
املحلي��ة يف مواس��م متفرق��ة، ودرب 
منتخب الش��باب وحق��ق معه املركز 
الرابع يف البطولة اآلس��يوية للش��باب 

عام 2014.
ويف حديثه ل� “البالد سبورت” عرب رضا 
عيل عن س��عادته الكبرية بالعودة إىل 
النادي األهيل متطلعا لتكرار التجربة 
الناجحة التي قضاه��ا مع الفريق يف 
املوس��م قبل امل��ايض والت��ي تكللت 
بالحصول عىل لقب��ني محليني ولقب 
خارج��ي، مبديا ارتياح��ه من العمل 
يف ب��الده وبني أهله متمنيا بأن يكون 
عند حس��ن ظن الجامهري األهالوية 

الت��ي متني النف��س يف املحافظة عىل 
بطولت��ي ال��دوري وكأس س��مو ويل 
العهد واملنافس��ة عىل بطولة األندية 

العربية.
ويعت��رب املدرب التونيس منري بن قارة 

هو رابع مدرب ال يتم التجديد له بعد 
تحقيق بطوالت يف املوس��م الس��ابق 
بع��د امل��درب التونيس خال��د بلعيد 
املرباطي والوطني  والوطني محم��د 
رضا عيل عىل مدار مواس��م متفرقة، 

حي��ث نجح بن قارة يف تحقيق ثنائية 
الدوري والكأس يف املوسم املايض.

وأبرم األه��يل عدة صفق��ات محلية 
بتعاق��ده م��ع كال من ع��يل مرهون 
والتجديد ألمين هرونة وعباس الخباز 

وم��ريزا عبدالله وع��يل حبيب وأمني 
محمد وعيىس عيل عبدالوهاب 

إىل ذلك أكد مصدر أهالوي ل� “البالد 
سبورت” أن الجهاز اإلداري مل يحسم 
لغاي��ة اآلن صفقة املح��رف األجنبي 
لدع��م صف��وف الفريق يف املوس��م 
املقبل، حي��ث أن الالعب الدومينييك 
“الفي��س” وال��ذي مث��ل الفري��ق يف 
املواس��م املاضية يبقى أحد الخيارات 
املتاح��ة ولكنه ليس الخي��ار الوحيد 
وأن احتاملي��ة التعاق��د م��ع محرف 
آخر واردة وليس��ت مستبعدة يف ظل 
دراسة عدد من السري الذاتية لالعبني 
أجانب، موضح��ا يف الوقت ذاته بأن 
الفي��س يبق��ى الخيار األول بس��بب 
انتظامه مع منتخب بالده وجاهزيته 
التامة وهو ما س��تكون له إنعكاسات 
إيجابي��ة ع��ىل مس��توى الفريق عىل 
غرار املوس��م الفائت إال أن املوضوع 
سيخضع للمزيد من الدراسة الختيار 
القرار الذي يصب يف مصلحة الفريق.

حرص رئيس اتحاد غرب آسيا لبناء 
األجس��ام واللياق��ة البدنية النائب 
األول لرئي��س اتح��اد دول غ��رب 
آس��يا لرفع األثقال رئي��س االتحاد 
البحريني مس��اعد رئي��س االتحاد 
العريب لرفع األثقال سلطان الغانم 
بزيارة تدريبات منتخب رفع األثقال 
الوطني للسيدات واالطمئنان عىل 
م��دى جاهزي��ة الالعب��ة املتميزة 
مري��م محم��د رشي��ف األس��بوع 
املايض قبيل مغادرتها للمشاركة يف 
املعس��كر التدريبي، والذي سيقام 
بأذربيج��ان خالل ش��هر س��بتمرب 
املقبل وميتد حت��ى 25 يوما ضمن 
برنامج االعداد ألوملبياد الشباب يف 
بيونس آيرس باألرجنتني خالل شهر 

أكتوبر املقبل.

للفري��ق  الفن��ي  الجه��از  وق��ام 
بقيادة املدير الفن��ي عيل عبدالله 
يوس��ف باطالع الغانم عىل جداول 

التدريبات ومدى تطور الالعبة من 
الناحي��ة الفنية، كام وج��ه الغانم 
الجه��از الفني والطاق��م التدريبي 

واملدربت��ني أمرية إبراهي��م ومروة 
عرف��ات ببذل قصارى جهودهن يف 
برنامج مملكة البحرين الكتش��اف 

املواه��ب الرياضي��ة، والذي يعترب 
بداي��ة طريق الالعب��ني والالعبات 
لالنخ��راط ضمن صفوف منتخبات 

رفع األثقال الوطنية، والذي ترعاه 
وتدعم��ه وزارة ش��ؤون الش��باب 

والرياضة.
وأثنى الغانم عىل الجهود املبذولة 
من جان��ب الجهاز الفن��ي التابع 
لالتح��اد، وح��ث الالعب��ة مري��م 
محم��د رشي��ف وجمي��ع العبات 
املنتخ��ب الوطن��ي لرف��ع األثقال 
والس��عي  التدريب��ات  ملواصل��ة 
للوصول ألفضل مستوى وجاهزية؛ 
اإلنج��ازات  تحقي��ق  أج��ل  م��ن 
يف  الحبيب��ة  للمملك��ة  املرشف��ة 
الرياضية، مؤكدا  املحافل  مختلف 
أن مجل��س اإلدارة يس��خر جميع 
اإلمكان��ات؛ م��ن أج��ل منتخبات 
املناس��بة  األجواء  وتهيئة  الوطنية 

لربامجها التدريبية.

األهلي يتعاقد مع رضا علي رسميا في ثالث تجربة مع “النسور”

الغانم يطلع على جاهزية مريم ألولمبياد الشباب باألرجنتين

المحترف “ألفيس” ليس الخيار الوحيد

خالل زيارة تدريبات منتخب رفع األثقال للسيدات

رضا علي بع توقيعه لطائرة األهلي

حسن علي

أم الحصم         االتحاد البحريني لرفع األثقال

ينظ��م االتح��اد البحرين��ي لكرة 
لألندي��ة  مصغ��رة  دورة  الق��دم 
لالعب��ني من موالي��د العام 2004 
املالع��ب  ع��ىل  وذل��ك  و2005، 
الخارجية التابعة لالتحاد. وستقام 
ال��دورة يومي الجمعة والس��بت 
أغس��طس  و18   17 املوافق��ني 

الجاري.
وأص��در االتحاد تعمي��ام لجميع 
األندية األعضاء الراغبة باملشاركة، 
إذ ميك��ن للن��ادي التس��جيل يف 
الدورة التي س��تقام بنظام )7*7( 
عرب خطاب رس��مي يرسل لالتحاد 
يف موع��د أقص��اه ي��وم األربعاء 

أغس��طس   15 املواف��ق  املقب��ل 
الجاري.

ويأيت تنظيم ال��دورة بهدف ضم 
عن��ارص للمنتخ��ب الوطني لفئة 
الناشئني. ودعا االتحاد الراغبني يف 
مزيد من املعلومات إىل االستفسار 
من قسم الشؤون الفنية باالتحاد.

يش��ارك الحكم الدويل نواف ش��كرالله، 
والحكم املس��اعد الدويل يارس تلفت يف 
ورشة عمل الحكام املساعدين اإلضافيني 
)AAR(، والتي يقيمها االتحاد اآلس��يوي 
لك��رة الق��دم يف الف��رة 7 وحت��ى 10 
أغسطس الجاري، يف العاصمة املاليزية- 

كواالملبور. 
وتأيت ورشة العمل ضمن برنامج االتحاد 
اآلسيوي للحكام إلقامة الربامج املختلفة 
املعنية باملس��تجدات يف قان��ون اللعبة، 
حيث تأيت ورشة عمل الحكام املساعدين 
اإلضافيني ضمن إط��ار تعزيز املعلومات 
املتعلق��ة بالحكام املش��اركني اإلضافيني، 
والذين تم اس��تحداثهم خالل املواس��م 
األخ��رية يف بع��ض البطوالت ملس��اعدة 
الحكام والح��كام املس��اعدين، كام من 

املق��رر تطبيق AAR خالل كأس آس��يا 
2019 يف اإلمارات. 

وكان م��ن املق��رر أن يش��ارك يف ذاته��ا 
الورشة الحكم الدويل عيل السامهيجي، 
لكنه اعتذر بس��بب اإلصاب��ة التي أملت 
به حديث��ا خالل إدارة مب��اراة ودية بني 

منتخب باكستان األوملبي وفريق النادي 
األهيل. 

والس��امهيجي  ش��كرالله  الحكام  ويعد 
وتلف��ت ضمن قامئ��ة النخبة اآلس��يوية 
للع��ام )2018(، ويس��ند له��م االتح��اد 
القاري العديد من املباريات املهمة عىل 

مس��توى املس��ابقات التي ينظمها، ويف 
مقدمتها دوري أبطال آس��يا، كام اختتم 
املونديالي��ان ش��كرالله وتلف��ت خ��الل 
الشهر املايض مشاركتهام الناجحة وللمرة 
الثانية عىل التوايل يف كأس العامل بعد أن 

شاركا يف مونديال روسيا 2018.

السماهيجي اعتذر بسبب اإلصابة

اتحاد الكرة ينظم دورة مصغرة لمواليد 2004 و2005

شكراهلل وتلفت يشاركان في ورشة AAR اآلسيوية

اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي

اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي

نواف شكراهللياسر تلفتعلي السماهيجي

الفيس

جانب من الزيارة

المغرب تستضيف أول حدث 
MMA رياضي عالمي لـ

الرفاع- املكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيىس 
آل خليفة: ستكون بطولة القتال الشجاع يف نسختها الرابعة عرشة 
“BRAVE 14 “ التي تشكل إحدى مبادرات النائب األول لرئيس 

املجلس األعىل للشباب والرياضة الرئيس الفخري لالتحاد البحريني 
لفنون القتال املختلطة BMMAF سمو الشيخ خالد بن حمد آل 

خليفة، أول حدث ريايض بحريني الوالدة عاملي الوجهة واألهداف 
يدخل قارة إفريقيا من بوابة اململكة املغربية، والذي من املقرر إقامته 

تحت رعاية كرمية من العاهل املغريب امللك محمد السادس يوم 18 
من أغسطس الجاري مبدينة طنجة، والذي يشكل االنطالقة الحقيقية 

لتعزيز الحضور البحريني عىل مستوى العالقات الرياضية مع دول 
القارة السمراء. 

فهذه البطولة التي تقام ألول مرة عىل األرض املغربية ستشهد مشاركة 
11 دولة من مختلف بلدان العامل ميثلها العبون محرفون يف رياضة 

فنون القتال املختلطة، وهي: الواليات املتحدة، روسيا، إيطاليا، كندا، 
فرنسا، السويد، الربازيل، الفلبني، تركيا، املكسيك وهولندا، كام أنها 
ستشهد تغطية تلفزيونية كاملة عرب البث الحي واملبارشة يف جميع 
أنحاء القارة اإلفريقية من خالل قنوات أبوظبي الرياضية يف منطقة 

 Scuffle Mediaو StarSatو VodaCom شامل إفريقيا، وكذلك عرب
التي ستغطي معظم الدول يف هذه القارة، حيث ميثل التواجد 
اإلعالمي الكبري لتغطية أحداث وفعاليات هذه البطولة، خطوة 

إسراتيجية من مملكة البحرين لفتح السبل؛ لتعزيز الحراك التجاري 
والتكنولوجي وتبادل الثقافات بني البحرين واملغرب وكذلك مختلف 

دول إفريقيا. 
وتعد مملكة البحرين أول دولة تبادر يف جلب حدث عاملي لرياضة 

فنون القتال املختلطة إىل قارة إفريقيا. وعىل الرغم من حقيقة أن 
القارة برز فيها رياضيون يف هذه الرياضة، إال أن املنظامت الرياضية 

لهذه اللعبة كانت وجهتها إقامة البطوالت يف أوروبا ورشق آسيا 
والواليات املتحدة األمريكية، دون أن تضع إفريقيا يف خانة الدول 

املضيفة. فهذه البطولة ستشكل بعدا نوعيا يسهم يف تعزيز العالقات 
بني دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية والدول اإلفريقية، لدعم 
العالقات االقتصادية وتطوير االستثامرات يف املجال اإلعالمي والريايض.
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يستنكر منتسبو نادي القادسية 
نادي  شعار  تغيري  وبقوة 

بإلغاء  وذلك  النجمة 
مملكة  خ��ارط��ة 

وجزيرة  البحرين 
)خريطة  حوار 
ال���س���ي���ادة( 
الشعار  م��ن 
ال���رس���م���ي 
ل���ل���ن���ادي 
تم  ال�����ذي 
بكل  اختياره 
العام  عناية 

ألسباب   2001
عدة  جوهرية 

ال��ع��ام  ذل���ك  يف 
وباالتفاق  بالذات، 

األن��دي��ة  جميع  ب��ن 
املندمجة، هل يعقل ويقبل 

هذا التغيري ومير دون حساب 
وعقاب؟

كبري  بفخر  االحتفال  تم  لقد   
وضجة  بحفل  الشعار  بتغيري 
بحصان  واستبداله  إعالمية 
حساب  عىل  ال��وح��دة  ن��ادي 
خارطة اململكة وجزيرة حوار، 
أي  ميثل  ال  الذي  الشعار  هذا 
املندمجة  لألندية  مهم  جزء 
وال مرشوع الدمج مام يعكس 
بالوطن  واالستهتار  الالمباالة 
وسيادته ومام يعكس بوضوح 
املستوى اإلداري الهزيل ملجلس 
اإلدارة الذي مل يجد شيًئا أهم 
النادي  أداء  لتطوير  به  يفكر 
الرياضية جميعها غري  والفرق 
النادي، ويؤكد مبا  تغيري شعار 
الحصان  هذا  أن  فيه  لبس  ال 
ن��ادي  إدارة  مجلس  ل��دى 
بارك  من  وكل  الحايل  النجمة 
يف  املسؤولن  من  التغيري  هذا 
يف  والرياضة  الشباب  وزارة 
يردعوهم  مل  الذين  اململكة 
عن هذا العمل املشن، لديهم 
الحبيب  وطننا  م��ن  أغ��ىل 
وخارطتها  البحرين  مملكة 
رمز  حوار  جزيرة  تعنيه  وما 
تاريخ ومكانة يف  السيادة من 
والجهود  بحريني،  كل  نفوس 
الجميع  م��ن  ب��ذل��ت  ال��ت��ي 
من  كجزء  عليها  للمحافظة 
عىل  الكرام  خليفة  آل  سيادة 
تراب اململكة وبالذات يف هذه 

إحدى  أمام  الحساسة  الفرتة 
يرتتب  قد  وما  الخليج  دول 
للمملكة  إحراجات  من  عليه 
بخصوص  االستغراب  يثري  مام 
وحذف  الشعار  تغيري  توقيت 
حوار  وجزيرة  اململكة  خارطة 
امللحمة  بعد  كله  وذلك  منه، 
مواطنو  عاشها  التي  الوطنية 
ومنتسبو  البحرين  مملكة 
لتلك  منهم  القادسية  ن��ادي 
عنهم  معروف  ومبا هو  الفرتة 
وبوطنيتهم  للقيادة  بوالئهم 

تجاه بالدهم.
املوقف  ه��ذا  من  وانطالًقا 
وحرًصا منا عىل بيان الحقيقة 
وفضح  والريايض  العام  للرأي 
الوحدة  ن��ادي  أعضاء  أح��الم 
سابق  إىل  بالنجمة  العودة  يف 
العمل  ناديهم من خالل هذا 
عىل  الكاملة  وسيطرتهم 
لنادي  العمومية  الجمعية 
طريف  أعضاء  وإقصاء  النجمة 
ونادي  القادسية  نادي  الدمج 
الجمعية  رأس رمان عن هذه 
من  مبباركة  دوره��م  وتحييد 
عن  املسؤول  الرسمي  الجهاز 
ومخالفة  اململكة  يف  الرياضة 
رصي��ح��ة الت��ف��اق��ي��ة ال��دم��ج 
واإلقصاء  التهميش  إىل  إضافة 
حقهم  مامرسة  من  ألعضائنا 

النادي  إدارة  يف  املساهمة  يف 
عدا  ما  الرياضية  وألعابه 
ميثالن  ال  ع��ض��وي��ن 
القادسية  ن��ادي 
ب������أي ش��ك��ل 
م��ن األش��ك��ال 
ي��ت��م  ومل 
هم  ر ختيا ا
م����ن ق��ب��ل 
ن���������ادي 
سية  د لقا ا
تم  إمنا  بتاًتا 
هام  ر ختيا ا
م����ن خ���الل 
ج���م���ع���ي���ة 
صورية  عمومية 
للنظام  مخالفة 
والت��ف��اق��ي��ة ال��دم��ج 
أفراد  من  قربهم  وبحكم 
متنفذين يف مجلس إدارة نادي 
هؤالء  عمل  بحكم  النجمة 
الجهات  بعض  يف  العضوين 
لهؤالء  التابعة  الحكومية 
نناشد  وب��ذل��ك  املتنفذين، 
حفظه  الداخلية  وزير  معايل 
الله التدخل وإصدار تعليامته 
بكف يد هؤالء املتنفذين عن 
بحكم  النجمة  بنادي  التحكم 

نفوذ عملهم. 
واضحة  الدمج  اتفاقية  إن 
جدل،  أي  تقبل  وال  ورصيحة 
 ،23  ،22 املواد  تشكل  حيث 
خطوًطا  االتفاقية  م��ن   24
حمراء واضحة وضوح الشمس 
اإلخالل  أو  تجاوزها  يجب  ال 
الوحداوي  الطرف  أن  إال  بها 
فقط  ليس  وخرقها  بها  أخل 
التهميش  مامرسة  خالل  من 
بتوازن  واإلخ���الل  واإلق��ص��اء 
الجمعية  يف  الدمج  أط��راف 
خالل  م��ن  ب��ل  العمومية، 
أفراد  بأعداد  كذلك  العبث 
األصلية  العمومية  الجمعية 
وحذف  جدد  أعضاء  بتسجيل 
كذلك  وإمن��ا  آخرين،  أعضاء 
تم  الذي  النادي  شعار  بتغيري 
سالفة  الدمج  باتفاقية  إقراره 
اجتامع  خ��الل  وم��ن  ال��ذك��ر 
آنذاك  اإلدارة  ملجلس  رسمي 
بتاريخ 22 أكتوبر 2001 وفًقا 
وهو  إليها،  املشار  لالتفاقية 
إدارات  لجميع  ملزم  شعار 

النادي املتعاقبة عىل مر سنن، 
املذكورة  الثالث  وامل��واد 

أعاله هي كالتايل:
 )22( امل����ادة   .1

األن��دي��ة  تسعى 
إىل  املندمجة 
أرضية  إيجاد 
للنادي  صلبة 
ال���ج���دي���د 
عن  ب��ع��ي��ًدا 
أي تكتل من 
األطراف  كل 
ي���خ���دم  ال 

م��س��ت��ق��ب��ل 
الدمج. 

)أع���ض���اء ن��ادي 
الوحيدون  الوحدة 

ال���ذي���ن ي��ت��ك��ت��ل��ون 
خالف  باستمرار  منفردين 
ناديي القادسية ورأس رمان(.

تقوم  أن   )23( امل���ادة   .2
للشباب  العامة  املؤسسة 
عىل  بالتصديق  وال��ري��اض��ة 
األندية  بن  الدمج  اتفاقية 
ل���إدارات  يحق  وال  الثالثة 
املتعاقبة للنادي الجديد تغيري 
أي بند من بنود االتفاقية بعد 
األندية  تلك  قبل  من  إقرارها 
توثيق  ويتم  املندمجة  الثالثة 
كاتب  ل��دى  االتفاقية  ه��ذه 

العدل.
األندية  تتفق   )24( املادة   .3
النادي  إشهار  قبل  املندمجة 
رسمًيا عىل اختيار شعار النادي 
الجديد ولباس الفرق الرياضية 
تدوين  ويتم  النادي  وعلم 
ذلك يف محرض رسمي ويكون 
جزًءا من اتفاقية الدمج وإلزام 
الجديد  النادي  إدارة  مجلس 

بتطبيقه والعمل به.
)أعضاء نادي الوحدة هم من 
يخالف هذا االتفاق باستمرار 
بطرح  العقبات  ويخلقون 
وتطور  املشاكل  يثري  ما  كل 

النادي(.
هذا إضافة إىل أن تاريخ إشهار 
 10 هو  رسمًيا  النجمة  نادي 
قرار  بحسب   2001 سبتمرب 
رئيس املؤسسة العامة للشباب 
والرياضة رقم )5( لسنة 2001 
وليس العام 1946 الذي أشهر 
هذا  لذلك  الوحدة،  نادي  به 

الشعار ال ميثل مرشوع الدمج 
ما  فرتة  إىل  عودة  وإمنا  بتاًتا 
قبل الدمج، وبذلك فإن جميع 
والتجاوزات  الترصفات  هذه 
الدمج  التفاقية  والخروقات 
السليمة  غري  النوايا  تعكس 
يف  الهالل  ال��وح��دة/  ألعضاء 
دون  ال��ن��ادي  عىل  االستيالء 
حسيب أو رقيب من أي كان 
للعودة  متهيًدا  ردع  أي  ودون 
ظل  يف  السابق  مسامه  إىل 
صمت وزارة الشباب والرياضة 
احرتام  وعدم  التامدي  وهذا 
قامت  التي  والعهود  املواثيق 
وبالتايل  الدمج،  عملية  عليها 
فإن اجتامعنا التشاوري األخري 
أكد  القادسية  نادي  ملنتسبي 
السابق قبل أكرث من 5  قرارنا 
سنوات برضورة فك الدمج مع 
ال  نهايئ  بشكل  النجمة  نادي 
رجعة عنه بتاًتا بإجامع جميع 
األعضاء مهام كلف األمر أسوة 
نالت  التي  األخ��رى  باألندية 
سيادة  ظ��ل  يف  ال��ح��ق  ه��ذا 
القانون ومبادئ العدل وتكافؤ 
هذا  عليها  قام  التي  الفرص 
العهد الزاهر لصاحب الجاللة 
الله  حفظه  امل��ف��دى  امللك 
ورعاه وتوجيهات جاللته إبان 
عمليات الدمج آنذاك برضورة 
عىل  االندماجات  فرض  عدم 

األندية، مام مهد الطريق لفك 
من  الكثري  ارت��ب��اط��ات 
يف  املندمجة  األندية 
بعض  يف  السابق 
والقرى،  امل��دن 
ممكن  وغ��ري 
أن يتم فرض 
الدمج  أم��ر 
بتاًتا  بالقوة 
دول����ة  يف 
ت  ملؤسسا ا
وال��ق��ان��ون 
أن  إال 
ط��ل��ب ن��ادي 
بفك  القادسية 
يرفض؛  ال��دم��ج 
معروفة  ألس��ب��اب 
عرقلة  وبسبب  للجميع 
حكومية  أجهزة  يف  متنفذين 
هم يف الواقع يسيئون للمبادئ 
أرساها  التي  أعاله  املذكورة 
املفدى  ال��ب��الد  ملك  جاللة 
اكرتاث  أي  ودون  الله  حفظه 
الحكيمة  القيادة  لتعليامت 

حفظها الله. 
كبري  أملنا  فإن  سبق  ما  لكل 
امللك  جاللة  ممثل  تدخل  يف 
ل��ألع��امل ال��خ��ريي��ة وش��ؤون 
األعىل  املجلس  الشباب رئيس 
رئيس  وال��ري��اض��ة  للشباب 
البحرينية  األوملبية  اللجنة 
نارص  الشيخ  السمو  صاحب 
إلنصافنا  خليفة  آل  حمد  بن 
من هذا الوضع وتحقيق طلب 
إىل  بالعودة  النادي  منتسبي 
مؤسسة  القادسية  نادي  كيان 
لها  فاعلة  واجتامعية  رياضية 
مساهامت مميزة يف العاصمة 
الوطنية  املناسبات  كل  ويف 
السابق  يف  دوًم��ا  عهدت  كام 
الرياضية  اإلنجازات  من  ولها 
املميزة  وال��ك��وادر  واإلداري���ة 
معروفه  وعوائل  أف��راد  من 
عجزت  ما  وأنجزت  خدمت 
عىل  وإننا  أخرى،  أندية  عنه 
ثقة تامة بحكمة سموه حفظه 
يعنيه  وتوجيه من  باألمر  الله 
املوضوع  ه��ذا  بإنهاء  األم��ر 
بفك الدمج عن نادي النجمة 
نصابها  إىل  األم��ور  وإرج���اع 

الصحيح.

منتسبو “القادسية” يستنكرون تغيير شعار “النجمة”

نجح فري��ق ن��ادي باربار يف 
تخطي نادي ب��وري بصعوبة 
بهدف��ن مقابل ه��دف واحد 
يف اللق��اء الذي جمع الطرفن 
مس��اء أمس األول عىل استاد 
ن��ادي اتح��اد الري��ف ضمن 
منافس��ات الجولة الخامس��ة 
الرابع��ة لدوري  للمجموع��ة 
املراك��ز الش��بابية الثاين لكرة 
وال��ذي  )#دورين��ا(،  الق��دم 
تنظمه وزارة ش��ؤون الشباب 

والرياضة.
ج��اء  األول  املب��اراة  ش��وط 
متكافئ��ا بن الطرف��ن، وكان 
األمر األبرز فيه التقدم املبكر 
لباربار يف النتيجة عرب الالعب 
محمود ع��ي، وال��ذي وضع 
فريق��ه يف املقدم��ة وص��وال 

للدقيقة 11 بهدف السبق.
وفيام عدا ذل��ك، فإن التكافؤ 
س��اد املجري��ات دون ترجمة 

إىل هز الشباك مرة أخرى.
ويف الحصة الثانية من اللقاء، 
بلغت اإلثارة ذروتها، بعد أن 
متكن نادي بوري من تسجيل 

هدف التعادل وصوال للدقيقة 
)70( وذلك عرب الالعب س��يد 

مهدي محمد.
دخل الفريقان يف حال سجال 
متبادل��ة، قب��ل أن يخط��ف 
محمد عبدالنبي هدف الفوز 
لباربار قبل 6 دقائق من نهاية 
فرحة  )84(، وس��ط  املب��اراة 
كبرية ألفراد فريقه والجمهور.

مل يتمكن ب��وري من تحقيق 
التعادل رغم الدقائق املتبقية، 

لتنتهي املواجهة باربارية.
وص��ل بارب��ار إىل 10 نقاط، 
فيام تجمد رصي��د بوري عند 

12 نقطة.
وظفر فريق نادي العكر بفوز 
مثن عىل حس��اب فريق مركز 
دون  بهدف  الشاخورة  شباب 
رد، يف اللق��اء ال��ذي جمعهام 
الجول��ة  منافس��ات  ضم��ن 
الرابعة،  للمجموعة  الخامسة 
لريفع العكر رصيده إىل س��ت 
نق��اط، بينام بقي الش��اخورة 
ذي��ل  يف  رصي��د  دون  م��ن 

الرتتيب.

لقاء مهم بين سافرة 
والسهلة الشمالية

تفتتح اليوم الخميس مباريات 
الجول��ة السادس��ة بلقاءي��ن 
ضم��ن منافس��ات املجموعة 
األوىل، إذ يلتق��ي يف املب��اراة 
األوىل فريق��ا مرك��ز ش��باب 
السهلة  سافرة ومركز ش��باب 

الشاملية.
نقاط  ع��رش  ميتل��ك  س��افرة 
جمعها م��ن خمس مباريات، 
فاز يف ثالث وخرس يف واحدة 
وتع��ادل يف واح��دة، وهي يف 
الجول��ة الخامس��ة أمام مركز 
ش��باب ص��دد به��دف ملثله 
وذلك يف الدقيقة قبل األخرية 

من انتهاء املباراة.
بين��ام يتص��در فري��ق مركز 
شباب الس��هلة الشاملية فرق 
برصي��د  األوىل  املجموع��ة 
م��ن  نقط��ة  ع��رشة  ث��الث 
خمس مباري��ات أيضا ومتكن 
م��ن الفوز يف أرب��ع مباريات 
وتع��ادل يف واح��دة، ويدخل 

الس��هلة الشاملية املباراة بعد 
أن تغل��ب يف الجولة املاضية 
عىل فريق مركز شباب كرزكان 
بجدارة وذل��ك بثالثة أهداف 
مقابل هدف واحد ليثبت أنه 
أح��د الفرق القوية املرش��حة 

للمنافسة عىل درع الدوري.

مقابة وصدد

ويف املباراة الثانية التي ستقام 
اليوم عىل اس��تاد نادي اتحاد 
الري��ف أيضا ضمن املجموعة 
األوىل س��يلعب فري��ق نادي 
مقابة مع فريق مركز ش��باب 
مقاب��ة ثالث  ص��دد. وميتلك 
نقاط فقط يف املركز الس��ابع 
قبل األخري، بينام يحتل فريق 
مرك��ز ش��باب ص��دد املرك��ز 
الخامس بسبع نقاط، ويهدف 
إىل التأهل إىل مسابقة الكأس 
قبل خ��وض مبارات��ه األخرية 
يف الجول��ة املقبل��ة ضد مركز 
ش��باب أبوق��وة يف الس��ادس 
والعرشين من شهر أغسطس 

من مباراة ناديي باربار وبوريالجاري.

ب�������ارب�������ار ي����ف����اج����ئ ب���������وري ف������ي دوري�����ن�����ا



أك��د وزير ش��ؤون الش��باب والرياضة 
النائ��ب  رعاي��ة  أن  الج��ودر  هش��ام 
األول لرئيس املجلس األعىل للش��باب 
والرياض��ة رئي��س االتح��اد البحريني 
أللعاب القوى الرئيس الفخري لالتحاد 
البحريني لرياضة ذوي العزمية س��مو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لدوري 
س��موه الس��ادس لكرة ق��دم الصاالت 
هي محل فخر واعتزاز جميع منتسبي 
الحركتني الشبابية والرياضية يف اململكة 
مشريا اىل أن سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة قدم العدي��د من املبادرات 
الرائ��دة والتي كان لها االثر االيجايب يف 
دعم مسرية القطاعني الشبايب والريايض 
وتطوير كافة منظومته االدارية والفنية 
عالوة ع��ىل صق��ل مهارات الش��باب 

وتوجيهها نحو خدمة اململكة.

تنظيم مميز

وق��ال الج��ودر يف ترصيح له مبناس��بة 
خت��ام الدوري “حرصت وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياضة ع��ىل تنظيم دوري 
خالد ب��ن حمد بالرشاك��ة مع املكتب 
االعالمي لسموه يف نس��خته السادسة 
بصورة متميزة من كافة النواحي وتوفري 
البيئة املالمئة ل��ه من أجل الوصول اىل 
االه��داف البارعة والنبيلة التي وضعها 
سمو الش��يخ خالد بن حمد آل خليفة 
لهذا التجمع الش��بايب الري��ايض الرائد 
والتي جاءت لتتوافق مع االس��راتيجية 
للش��باب  االعىل  للمجلس  الطموح��ة 
والرياضة برئاس��ة ممث��ل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشئون الشباب رئيس 
املجلس االعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة االوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة “.

اعتزاز بدور سموه

ش��ئون  وزارة  يف  “حرصن��ا  وأض��اف 
الش��باب والرياضة عىل تنظيم الدوري 
الش��بايب الذي يحمل اسم سمو الشيخ 
خال��د بن حم��د آل خليف��ة واخراجه 
بحلة تنظيمية زاهي��ة، تقديرا واعتزازا 
بال��دور الريادي الذي يقوم به س��موه 
يف دع��م الحركة الش��بابية يف اململكة 
والت��ي كان له��ا أبلغ األث��ر يف تحقيق 
للعدي��د م��ن اإلنج��ازات  منتس��بيها 
الطيب��ة ع��ىل مختلف األصع��دة، وأن 
رعاية س��موه كان له��ا دور كبري ومهم 
يف نجاح الدوري حيث شكلت الرعاية 
قوة دافعة لنا ولجميع اللجان العاملة 

الس��تحضار كل عوام��ل النج��اح لهذا 
التجمع الشبايب الكروي الكبري”.

 عوامل النجاح

وتاب��ع الج��ودر “هناك عوام��ل كثرية 
س��اهمت يف نجاح الدوري يف نسخته 
السادس��ة وي��أيت يف مقدمتها االهتامم 
الواضح واملتابعة املبارشة من قبل سمو 
الشيخ خالد بن حمد آل خليفة لكافة 
االجراءات التنظيمية واإلدارية للدوري 
فضال عن املشاركة الواسعة والهامة من 
قبل املراكز الشبابية التي آثرت املشاركة 
يف ال��دوري بكل فعالية لتعظيم دورها 
وتبيان اهتاممها بالشباب باإلضافة اىل 
انج��اح كافة املب��ادرات التي تقدم اىل 
املراكز الش��بابية كام البد أن نس��جل 
تقديرن��ا الكب��ري للمش��اركة املتمي��زة 
من قبل فئ��ة ذوي العزمية التي أثرت 
مس��رية الدوري يف مباريات حامس��ية 
رائعة باإلضافة اىل املشاركة الهامة من 
قبل الفتيات والاليت كانت ملش��اركتهن 
دورا اساس��يا يف تأكي��د لألولوية التي 
تحتلها رياضة املرأة، وأيضاً كان إلقامة 
دوري منفص��ل لألندية غ��ري املنضوية 
تحت ل��واء االتح��اد البحرين��ي لكرة 
القدم دوراً واضحاً إلنجاح هذا املحفل 
الري��ايض الهام، وال ننىس كذلك التطور 
الرائ��ع بإقامة دوري لل��وزارات وأيضاً 
إرشاك الجالي��ات املقيمة بالبحرين يف 
دوري خ��اص بهم وهو من أهم األمور 

التطويرية يف نسخة هذا العام”.

ال يوجد خاسر في الدوري

وبني الج��ودر “حقيقة دامئا ما نكررها 
ورس��الة نوجهه��ا للش��باب البحريني 
واملقيم أنه ال يوجد خارس يف املنافسات 
الرياضية بني الشباب واالهم من مبدأ 
الف��وز باملراكز االوىل ه��و الوصول اىل 
االهداف النبيلة التي وضعت للدوري 
والت��ي تعظ��م دور الش��باب وتنم��ي 

مواهبه��م وتحقي��ق ق��در كب��ري من 
التع��ارف فيام بينهم وتس��تغل أوقات 

فراغهم بالصورة املناسبة”.

إشادة بالشركات الراعية

وأشاد وزير ش��ؤون الشباب والرياضة 
بدعم الرشكات الراعية لدوري خالد بن 
حمد السادس لكرة القدم الصاالت وإن 
هذه الرعاية ساهمت بال شك يف توفري 
عوامل النجاح للدوري كام أنها جاءت 
لتؤكد السياس��ة الحكيمة التي تتبعها 
تلك ال��رشكات تجاه ش��باب البحرين 
والعم��ل ب��كل تناغ��م م��ن الجهات 
املعنية من أجل دعم الحركة الش��بابية 
والرياضية يف اململكة متمنيا أن يستمر 
ه��ذا التع��اون يف املس��تقبل باعتب��ار 
تطوير الحركة الش��بابية والرياضية يف 
اململكة تتطلب جه��دا وطنيا متكاملة 

وتظافر جميع الجهود. 

وزير الخارجية يبعث برقيتي 
تهنئة لخالد بن حمد والجودر

بعث وزير الخارجية الش��يخ خالد بن 
أحمد بن محمد آل خليفة برقية شكر 
وتهنئة لسمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة النائ��ب األول لرئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحرين��ي أللع��اب الق��وى الرئي��س 
الفخري لالتحاد البحريني لرياضة ذوي 
العزمية، وذلك مبناس��بة خت��ام دوري 

سموه السادس لكرة الصاالت.
وقدر وزير الخارجي��ة الجهود الحثيثة 
التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة لالرتقاء بالرياضة البحرينية، 
مقدما أس��مى آي��ات التهاين لس��موه 
مبناسبة نجاح النسخة السادسة لدوري 

سموه لكرة الصاالت.
وأك��د الوزير يف برقيته أن الدوري يعد 
من املبادرات املتميزة لس��مو الش��يخ 
خال��د بن حم��د يف املجال��ني الريايض 

املش��اركة  أن  إىل  مش��ريا  واإلنس��اين، 
الكثيف��ة دليل عىل التميز الكبري لدعم 
س��موه وجهود اللجن��ة املنظمة العليا 
وكافة اللجان العاملة، وهو ما انعكس 

بنجاح تنظيمي للدوري.
ب��دوره، بع��ث وزير الخارجي��ة برقية 
ش��كر وتهنئة لوزير ش��ؤون الش��باب 
والرياضة هش��ام الج��ودر. وقدر وزير 
الخارجية يف برقيته جهود وزير شؤون 
الشباب والرياضة لالرتقاء بالشباب يف 
مختلف املجاالت، مقدما التهاين للوزير 
مبناس��بة نجاح دوري خال��د بن حمد 

لكرة الصاالت يف نسخته السادسة.
ومث��ن ال��دور الكب��ري للجن��ة املنظمة 
العليا يف إنجاح الدوري والذي شهدت 
مشاركة فئات مختلفة )مراكز شبابية، 
أندية وطني��ة، فتي��ات، ذوي العزمية، 
ال��وزارات والجالي��ات(. وعرب عن بالغ 
ش��كره وتقديره لجهود وزارة ش��ؤون 
الش��باب والرياض��ة الدؤوب��ة لدع��م 

الشباب.

 أدوار رئيسية لجميع        
الشركاء والمبادرين

النج��اح الكب��ري ال��ذي حقق��ه دوري 
خالد ب��ن حمد آل خليف��ة لكرة قدم 
الصاالت الس��ادس مل ي��أيت من فراغ يف 
ظ��ل تظافر الجهود ال��ذي اتضح جليا 
م��ن جمي��ع اللج��ان العامل��ة وأيضا 
الجه��ات  م��ن  واملبادري��ن  ال��رشكاء 
األهلية والرس��مية وال��رشكات الراعية، 
وجاء تكري��م هذه الجه��ات يف اليوم 
الختامي تقدي��را وعرفانا بالدور البارز 
ال��ذي لعبت��ه يف العملي��ة التنظيمية 
منذ انطالق��ة الدوري ولغاي��ة نهايته، 
باإلضافة إىل إش��ادة سمو الشيخ خالد 
ب��ن حم��د آل خليف��ة ويف أك��ر من 
مناسبة بالدعم الذي يقدمه الرشكاء يف 
إنجاح املبادرات والفعاليات الش��بابية 

والرياضية.

ولع��ب االتحاد البحرين��ي لكرة القدم 
دورا محوريا عرب تس��خري خربة أعضاء 
اللجن��ة يف االتح��اد إىل جان��ب توفري 
الح��كام الذي��ن أداروا جميع مباريات 
الدوري بجميع فئاته، كام نجح االتحاد 
البحرين��ي ل��ذوي العزمي��ة يف إثبات 
نجاحاته خ��الل األعوام املاضية بزيادة 
عدد منتسبيه وأيضا زيادة عدد الفرق 
املش��اركة يف نس��خة هذا الع��ام التي 
وصل��ت إىل 8 فرق مب��ا يؤكد االهتامم 
الكب��ري الذي تحصل علي��ه هذه الفئة 

من جميع فئات املجتمع.
العم��ل الجبار والكب��ري يتضح أيضا يف 
دور إدارة الخدمات الطبية لقوة دفاع 
البحرين عرب تواجد أطقمها االس��عافية 
يف جميع مباريات الدوري وهو العمل 
ال��ذي القى استحس��ان ورض��ا جميع 
الف��رق املش��اركة من خ��الل االهتامم 
بالالعب��ني واملدربني وص��وال للجامهري 
واملتابعني حيث ش��كلت هذه األطقم 
خلية نحل طوال ف��رة إقامة الدوري، 
وباملثل فإن دور فريق “كن مس��تعدا” 
وهو الفري��ق املتطوع يف االس��عافات 
االولية العالج بقوة يف منافسات دوري 
خالد بن حمد من خالل تواجده الدائم 
يف مباري��ات الدوري وتوفري مس��عفني 
متخصصني يف مجال االسعافات االولية 
واصابات املالعب والعالج الطبيعي كام 
قام الفريق بتوفري متخصصات يف مجال 
االصابات يف مباري��ات دوري الفتيات، 
ولعبت وزارة الداخلية دورا محوريا يف 
العملية التنظيمية من خالل تواجدها 
لحفظ األمن وتوفريه لجميع املشاركني 

ومشاركته يف العملية التنظيمية.
وأخ��ريا فإن��ه ومن ب��اب الرشاكة التي 
تجم��ع بني مجمع الس��يف ومبادرات 
خالد ب��ن حمد فإن تواجده من ضمن 
ال��رشكاء واملبادرين أمرا ب��ات متوقعا 
فه��و يعترب واحد من الرع��اة والرشكاء 
الرئيس��يني لكل الفعاليات الرياضية يف 

اململك��ة ودامئا ما تح��رص اإلدارة عىل 
دع��م الفعالي��ات الش��بابية يف جميع 
املج��االت، وال تأل��وا جه��دا يف تقديم 
أش��كال الدعم املختلفة لدعم القطاع 
البحريني، ويح��رص مجمع  الري��ايض 
الس��يف ع��ىل التواجد يف املب��ادرات 
الشبابية لس��مو الشيخ خالد بن حمد 
آل خليفة ودعمها كراع وداعم أس��ايس 

بهدف إنجاح مبادرات سموه.

 الجودر ُيكّرم الصحف المحلية 
وقناة البحرين الرياضية

وقن��اة  املحلي��ة  الصح��ف  حظي��ت 
البحرين الرياضية بتكريم وزير شئون 
الشباب والرياضة سعادة السيد هشام 
بن محمد الج��ودر لتغطيتها فعاليات 
دوري خال��د بن حمد الس��ادس لكرة 
قدم الصاالت يف اليوم الختامي لدورها 
الب��ارز يف تعري��ف الجمه��ور بوقائع 
املباري��ات من��ذ الي��وم األول النطالق 
ال��دوري وحت��ى ي��وم تتوي��ج الفرق 
الفائزة. وقالت اللجن��ة املنظمة العليا 
كان لتغطي��ة قناة البحري��ن الرياضية 
وصحف أخب��ار الخليج، األيام، الوطن، 
البالد، جي دي إن ودييل تريبيون كان 
له��ا أبلغ األثر يف تكمل��ة جهود اللجنة 
املنظمة وباقي اللج��ان، معترباً الدعم 
الكبري من وس��ائل اإلعالم أحد عوامل 
النجاح. وأش��اد اللجن��ة املنظمة العليا 
بالتغطي��ة الصحفي��ة لوس��ائل اإلعالم 
املحلي��ة وقال إنها أبرزت جهود اللجنة 
املنظمة واللجان العاملة عىل مدار أكر 
من شهرين ونقلت ما يدور من أحداث 
ومنافس��ات قوي��ة أبرزته��ا بالكلم��ة 
والصورة كمحطة من محطات الدوري 
املهمة ذات التأثري البالغ بتظافر جهود 
الجمي��ع يف إب��راز ال��دوري عىل صدر 
الصح��ف املحلي��ة. ونّوه��ت اللجن��ة 
املنظمة بتعاون األقس��ام الرياضية يف 
الصحف م��ع اللجن��ة اإلعالمية معترباً 
إياه��ا مبين��اً أن ما حقق��ه الدوري يف 
نسخته السادسة من نجاحات يعود إىل 
عدة عوامل منها الصحف املحلية التي 
تفننت يف إبراز فعالياته بطريقة جميلة 
يومياً وتفاعلها الرائع مع مواد التغطية 
اإلعالمية. وأثن��ت اللجنة املنظمة عىل 
جهود قن��اة البحري��ن الرياضية وقال 
إنها بنقلها مباريات الدور الثاين لجميع 
الدوريات شكل عالمة فارقة إىل جانب 
لتلك  املصاحب  التحلي��يل  األس��توديو 
املباريات أضفى عليها إثارة وتش��ويقاً 
تستحق عليه القناة الرياضية وكوادرها 

الثناء والتقدير.

رعاية خالد بن حمد لدوري سموه محل فخر واعتزاز الجميع
أش������اد ب������دور ال���ش���رك���ات ال����راع����ي����ة... ال����ج����ودر:

لجنة اإلعالم واالتصال                          دوري خالد بن حمد

جانب من حفل الختام والتتويج

سمو الشيخ خالد بن حمد مع هشام الجودروزير الخارجية

جانب من تكريم المساهمين جانب من تكريم المساهمينتكريم صحيفة “البالد”

سمو الشيخ خالد بن حمد خالل حضوره اليوم الختامي
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البحرينية  العر�ض  �شا�شات  ا�شتقبلت 
بطولة  م��ن  رائ��ع��ا  عمال  امل��ا���ش��ي  اال���ش��ب��وع 
جن��م��ت��ن ف��ات��ن��ت��ن، ي�����ش��خ��ر م���ن اأف����الم 
اجلا�شو�شية، التي اقت�رصت حتى وقت قريب 
مثل  �شخ�شيات  يف  ال��رج��ال  م��ن  جن��وم  على 
اإيثان هوك يف  اأو   ،007 جيم�ض بوند العميل 

املهمة امل�شتحيلة. 
هذه املرة تقدم ميال كوني�ض “اجلا�شو�ض 
كيت  البطولة  وت�شاركها  خدعني”،  ال��ذي 
اإلى  يعك�ض  كوميديا  �شاخرا  عمال  ماكينون، 
اأي مدى بلغ نفوذ حركة “اأنا اأي�شا” املتمردة 
يف  ال�شابع  الفن  على  الرجال  �شيطرة  على 

هوليوود.
ملوجة  ام��ت��دادا  كوني�ض،  حالة  وتعترب 
اأعمال بداأت بقوة مع “اأمهات �رصيرات”، وهي 
ال�شل�شلة التي قدمت العام املا�شي “اأمهات 
العنان  لتطلق  الكري�شما�ض”،  يف  ���رصي��رات 
الالتي ال  الن�شاء اجلاحمات  اأمام جمموعة من 
�شبيل  يف  حماقات،  اأية  ارتكاب  عن  يتورعن 

اال�شتحواذ على اجلمهور. 
هذه  خدعني”  الذي  “اجلا�شو�ض  يعك�ض 
االأفالم،  هذه  تطرحها  التي  الفنتازية  الروح 
ب��ن امل���رح واالإث���ارة  م��ن خ��الل حبكة جتمع 
ميال  “اأودري”  تكت�شف  عندما  والت�شويق، 
جو�شتن  ال�����ش��اب��ق،  خطيبها  اأن  كوني�ض 
االأم��رك��ي��ة  ل��ل��م��خ��اب��رات  ك���ان عميال  ث���رو، 
اإيه”، مما ي�شعها هي و�شديقتها  اآي  “�شي 
م�شكالت  يف  م��اك��ي��ن��ون  ك��ي��ت  “مورجان” 
خطرة، فت�شطران للتغير لكي تك�شفا من 
تت�شورا  مل  �شخ�شيتن  عن  ذاتهما  �شميم 
وتتطور  عليه،  تكونا  اأن  ميكن  اأنهما  مطلقا 
اإلى  والهذيان  العبث  من  ال�شخ�شيتان  تلك 

الن�شج التام. 
تتفجر  وال��غ��م��و���ض،  االإث����ارة  قلب  وم��ن 
ويف  طريفة  ���ش��اخ��رة  حم��اك��اة  يف  ال�شخرية 
م��ا،  ب�شيغة  ت��ك��رمي��ا  ت��ع��د  ال���وق���ت،  نف�ض 
اأج��زاء  اأح��د  واأن  خا�شة  بوند،  جيم�ض  الأف��الم 
يحمل  م��ور  روج��ر  بطولته  ولعب  ال�شل�شلة، 
اأو  اأحبتني”،  ال��ت��ي  “اجلا�شو�شة  ع��ن��وان 

دميون  مات  بطولة  “بورن”  و �شل�شلة  اأ
توم  بطولة  امل�شتحيلة”  “املهمة 
ال�شيف  كروز، والتي ي�شهد هذا 

بعنون  اأج��زائ��ه��ا  اأح���دث  عر�ض 
“ال�سقوط”. 

وتعرتف كال من كوني�ض وماكينون باأنهما 
ا�شتمتعتا كثرا بالعمل معا خالل فرتة العمل 
معا، خا�شة واأن معظم مراحل الت�شوير متت 
يف واحدة من مدن اأوروبا ال�رصقية التي يتزايد 
اال�شتديوهات  طلب  االأخ���رة  ال�شنوات  يف 
اإنها  ي��وم،  بعد  يوما  بها  للت�شوير  عليها 
العا�شمة املجرية بوداب�شت. ت�شف ماكينون 
بوداب�شت باأنها اأكرث مدينة حتبها يف العامل، 
كباقي  الغربي  الطابع  عليها  يغلب  ال  الأن��ه 
املدينة  لهم  اأت��اح��ت  كما  اأوروب����ا،  عوا�شم 
مبا  التعقيد،  بالغة  م�شاهد  ت�شوير  فر�شة 

فيها مواقف خطرة. 
اأكدت كوني�ض يف مقابلة  من جانبها 

مبنا�شبة عر�ض الفيلم “اأجنزنا الكثر 
حيث  خ���رباء،  دون  امل�شاهد  م��ن 

يفرت�ض اأنه كان يتعن علينا اأن 
نكون جيدات يف االأمر”. 
النجمة  ت��و���ش��ح  ك��م��ا 

االأ�����ش����ول  ذات 
اأن  ال���رو����ش���ي���ة 
ج���زءا م��ن جن��اح 

ال���ف���ي���ل���م 
ي��ك��م��ن يف 
ء  لكيميا ا

ال���ت���ي 

ن�شاأت بينها وبن �رصيكتها يف بطولة الفيلم 
كيت ماكينون، حيث ت�شيف “كنا ن�شحك معا 
واإعادة  اإف�شاد  الوقت، وهذا ت�شبب يف  طول 
ال�شحك  نوبات  ب�شبب  امل�شاهد  من  الكثر 

اله�شتري التي كانت ت�شيبنا معا”. 
وتوؤكد كوني�ض التزامها يف الوقت الراهن 
معولة  الكوميدية،  االأعمال  تقدمي  مبوا�شلة 
على النجاح الذي حققته الن�شاء يف هذا املجال 
منذ تاألق جنمات “االإ�شبينات” العام 2011، 
رودلف  ومايا  وييج  كري�شنت  راأ�شهن  وعلى 
وميلي�شا مكارثي، حيث رد هذا العمل 
اعتبار الن�شاء يف جمال الكوميديا، 
يعتربه  البع�ض  ب�شورة جعلت 
الن�شخة الن�شائية من “هاجن 
بطولة  اأوفر”، 
ب��������������راديل 

كوبر.
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اإعداد: طارق البحار

ينتظ���ر ع�شاق اأفالم الرعب 3 اأعمال من املقرر طرحها 
خ���الل اأغ�شط����ض اجلاري، حي���ث تتناف�ض فيم���ا بينها على 
�ش���دارة �شب���اك التذاكر يف هولي���وود، اإذ طرح���ت ال�رصكة 
املنتج���ة )Warner Brothers( الرتيلل���ر الثاين لفيلم 
الرع���ب واخليال العلم���ي THE MEG الذي يعر�ض بدءا 

من اليوم يف البحرين.
الفيل���م بطول���ة: روب���ي روز، جي�ش���ون �شتاث���ام، راين 
ويل�ش���ون، روب���رت تايل���ور، جي�شي���كا ماكنام���ي، كلي���ف 
كرت����ض، ويل بينجبين���ج، وم���ن اإخ���راج ج���ون ترتلتوب. 
والق�ش���ة م�شتوحاة م���ن الكتاب الذي يحم���ل نف�ض اال�شم 
ل�شتي���ف األنت، ومن تاأليف دي���ن جورجاري�ض، وجون هوبر، 

واإريك هوبر.
وتدور ق�شة الفيلم قبل 5 �شنوات، حيث واجه الغطا�ض 
والكاب���نت البح���ري جونا�ض تايل���ور خطرا غ���ر معروف يف 
االأعم���اق غ���ر املكت�شفة بخندق ماريانا، ال���ذي اأجربه على 
اإجها�ض مهمته والتخلي ع���ن ن�شف طاقمه ويواجه هجوما 
على �شفينته بوا�شطة خمل���وق بحري �شخم يبلغ طوله 70 

قدما، من املعتقد اأنه انقر�ض منذ مليون �شنة.
بينم���ا طرحت �رصك���ة �ش���وين الرتيللر اخلا����ض بفيلم 
الرع���ب SLENDER MAN، املق���رر ل���ه 24 اأغ�شط�ض. 

والفيل���م من بطولة خافير بوتيت، وجوي كينج، واأنالي�ض 
با�ش���و، وجوليا جول���داين تيلي�ض، وجاز �شنكل���ر، وكيفن 

ت�شامبان، ومايكل رايلي بورك.
ويروي الفيلم ق�شة �شخ�شي���ة طويلة ورقيقة، لكنها 
مرعب���ة باأذرع طويلة ب�شكل غر طبيع���ي ووجه ال مثيل له، 
وال���ذي يكت�شف من حول���ه اأنه م�شوؤول ع���ن مالحقة واإخفاء 

عدد ال ح�رص له من االأطفال واملراهقن يف القرية.
يف ح���ن طرحت �رصك���ة Focus الرتيللر اجلديد لفيلم 
 ،THE LITTLE STRANGER واالإث���ارة  الرع���ب 
املقرر عر�ش���ه يف 31 اأغ�شط�ض. والفيلم تدور ق�شته حول 
د. ف���اراداي، الذي بنى حياة من االح���رتام الهادئ كطبيب 
ريفي، وخالل �شيف العام 1948 مت ا�شتدعاوؤه اإلى مري�ض 
يف قاع���ة، حيث كانت والدته تعمل من قبل، وكانت القاعة 
موطن���ا لعائلة اأيري�ض الأكرث من قرن���ن من الزمان، لكنها 
االآن يف حال���ة تدهور، ويعي�ض �شكانه���ا يف حالة مزعجة من 
�شيء اأكرث �شوؤما من طريقة حياة توؤدي اإلى املوت، عندما 
يبداأ فاراداي عالج مري�شه اجلديد، مل يكن يعرف اأن ق�شة 

عائلته على و�شك اأن تكون مرتابطة مع نف�شه.

ميال كونيس تتألق في الفيلم الساخر “الجاسوس الذي خدعني”

اأعلن���ت النجم���ة العاملي���ة اأريانا غران���دي اأنها 
�شتاأخ���ذ فرتة راحة م���ن ا�شتخدام مواق���ع التوا�شل 
االجتماع���ي “ توي���رت” و ”ان�شتغرام”، بع���د اأن قام 
خطيبه���ا النج���م بيت دييد�شون مب�ش���ح كل �شوره 
ومقاطع الفيديو اخلا�شة به من “ان�شتغرام”، وذلك 

ح�شب موقع “جا�شت غرد”.
واأك���دت غران���دي، الت���ي تبلغ م���ن العم���ر 25 عاما، 
اأنه���ا �شت�شتخدم ال���� “�شناب �شات” لف���رتة ق�شرة، بدال من 
ا�شتخ���دام تطبيق���ي “توي���رت” و ”ان�شتغرام”. يذك���ر اأن اأريانا 
غراندي متتلك �شعبية جارف���ة على مواقع التوا�شل االجتماعي 
املختلف���ة، وخا�ش���ة اأنه���ا كانت دائم���ة التوا�شل م���ع مرتادي 

�شفحتها، لتزودهم باآخر اأخبارها واأحدث �شورها.

يع���ود املخ���رج الربيط���اين �شتي���ف 
مكوي���ن باأول فيلم روائي طويل له منذ 
فاز فيلمه )12 ي���رز اأ �شليف( بجائزة 
االأو�ش���كار الع���ام 2013، ولك���ن ه���ذه 
امل���رة بفيل���م االإث���ارة )وي���دوز( الذي 
�شيعر����ض يف افتت���اح مهرج���ان لن���دن 

ال�شينمائي يف اأكتوبر.
والفيلم من بطولة املمثلة احلائزة على 
جائزة االأو�شكار فيوال ديفيز ومي�شيل رودريجيز 
بطل���ة �شل�شلة اأف���الم )فا�شت اآند فيوري����ض( واملمثلة 
اإليزابي���ث ديبيكي. وي�شف موقع املهرجان على االإنرتنت الفيلم الذي تدور اأحداثه يف 
مدين���ة �شيكاجو االأمركية باأنه ”فيلم اإثارة مركب ع���ن جمموعة من الن�شاء ال يربطهن 

�شوى ديون خلفتها االأن�شطة االإجرامية الأزواجهن الراحلن“.
والفيل���م مقتب�ض عن م�شل�شل تلفزيوين يف ثمانيني���ات القرن املا�شي من تاأليف 

كاتبة الروايات البولي�شية الربيطانية ليندا دي بالنت.

“ويدوز”

كتاب

HOME ALONE
من املقرر اأن يق���دم املمثل العاملي 

ري���ان رينولدز ن�شخة جديدة من الفيلم 
ال�شه���ر HOME ALONE حي���ث 

اإنه �شيكون مقتب�شا من فكرته.
اإخ���راج  م���ن  الفيل���م  و�شيك���ون 
اأوج�شت���ن فريزي���ل، الت���ي اأخرج���ت 

كم���ا   .Never Goin’ Back فيل���م 
اأن ال�شيناري���و من كتاب���ة كال من كيفن 

بورو����ض وم���ات مايدر، ومن فك���رة املدير 
التنفي���ذي ب�رصك���ة Fox م���ات ريل���ي، و�شيقوم 

باإنتاجه رينولدز. و�شي���دور الفيلم حول �شاب فا�شل يف الع�رصينيات 
يق�ش���ي يوم���ه يدخن يف بيته بع���د اأن افتق���د رحلته اجلوية، ث���م يجد ل�شو�ض 

يحاولون �رصقة بيته.
ي�ش���ار اإلى اأن فيل���م HOME ALONE ال���ذي اأنتج الع���ام 1990 حقق 
�شهرة كبرة وكان من بطولة ماكويل كولكن يف دور الطفل ذو ال�8 اأعوام الذي 
ي�شافر اأهله دونه ويق�شي اليوم يف �شيكاجو وحده ويخطط لالنتقام من ل�شن.

اأعل���ن النجم ويل �شمي���ث اعتزامه 
اإ�ش���دار كتاب���ه االأول، بالتع���اون مع 
املوؤلف االأمركي االأكرث مبيعاً مارك 
مان�ش���ون، �شاح���ب كت���اب التنمية 
الذاتية “ف���ن الالمباالة لعي�ض حياة 

تخال���ف املاألوف”، وذل���ك يف مقطع 
فيديو عرب ح�شابه على ان�شتغرام.

ون����رص وي���ل �شمي���ث الفيدي���و الذي 
يجمعه م���ع املوؤلف مارك مان�ش���ون ليعلن من 

خ���الل اإ�ش���دار كتاب���ه االأول، قائالً: “ل���دي العديد من 
الق�ش����ض الأخربكم بها” ثم �شاأل مارك مان�شون “هل اأن���ت واثق اأننا �شنكون قادرين 
عل���ى اإي�شال ر�شالة الكتاب للجمهور؟”، لرد عليه مان�شون “اأن ق�شى ال�شهور ال�شتة 

املا�شية يف حالة من القلق ال�شديد ب�شبب ذلك، اإال اأنه االآن اأكرث ارتياحاً”.
وك�ش���ف وي���ل �شمي���ث اأن كتابه الق���ادم �شيكون مبثاب���ة �شرة ذاتي���ة عن حياته 
وم�شرت���ه املهنية، والتي جتمع خال�شة جتاربه التي �شت�شكل م�شدراً لالإلهام بالن�شبة 

للعديدين.

وافق م�شاهم���و �رصكتي “والت ديزين” و “فوك�ض القرن احل���ادي والع�رصين” االأمركيتن على 
�شفقة اندماج ال�رصكتن بقيمة 71 مليار دوالر.

ويف حال���ة امتام ال�شفق���ة �شت�شتحوذ “ديزين” على قط���اع االإنتاج ال�شينمائ���ي والتلفزيون يف 
“فوك����ض”، اإل���ى جانب ح�ش�ض يف �شبك���ة التلفزيون الربيطانية “�شكاي” و�رصك���ة بث االأفالم عرب 

االإنرتنت “هولو”.
يف الوقت نف�شه، فاإنه على جمموعة “ديزين” قطع عدة خطوات الإمتام ال�شفقة.

The Equalizer

أفالم رعب تتنافس على صدارة شباك التذاكر في أغسطس

راحــــــة

يعود قريبا النجم االأ�شمر دينزل 
 The وا�شنط���ن بجزء ث���ان من فيلمه
اأنطوان  اإخراج  Equalizer وهو من 
 ، ا ك���و فو

ماي���كل  تاألي���ف  وم���ن 
وريت�ش���ارد  �شل���ون، 

وريت�ش���ارد  لينده���امي، 
بطول���ة  وم���ن  وين���ك، 

وبيدرو  وا�شنط���ن،  دينزل 
وبي���ل بومل���ان،  با�ش���كال، 

و�شكين���ة  لي���و،  وميلي�ش���ا 
�شكارف،  وجوناث���ان  جافري، 

واور�شون بن.
ق�شت���ه  ت���دور  الفيل���م 

حول خدمة روب���رت ماكول للعدالة 
واملظلوم���ن،  امل�شتغل���ن  اأم���ام 
ولكن ت�شعه الظ���روف اإلى الوقوف 
اأم���ام الذي���ن يحبه���م فاإل���ى اأي 

التغل���ب على  م���دى ي�شتطيع 
امل�شاكل التي �شتواجهه.

اجل���زء االأول م���ن العم���ل حق���ق 
اإي���رادات عاملية و�شل���ت اإلى 192 
ملي���ون دوالر يف الوقت الذي بلغت 

ميزانيته 55 مليون دوالر فقط.



اأن جتد �صخ�ص���ا لديه القدرة على حتمل 
الآخرين، و�ضط �ضغوط احلي�ة، ف�إن هذا 

اأو�ضك اأن ي�ضب���ح من الأ�ض�طري هذه 
الأي�م، لكن اإذا ك�ن يف حي�تك هذه 
الأب���راج فت�أكد من اأنك �ضتجد هذا 

ال�ضخ�ص ب�ضهولة.

برج األسد
عل���ى الرغم م���ن ثقت���ه الع�لية 

يف النف����ص، وع���دم تقبل���ه لأن يتعدى 
اأي �ضخ����ص حدوده مع���ه، اإل اأن مولود برج 

الأ�ض���د، من اأك���ر الأبراج التي متتل���ك قدرة على 
حتمل الآخرين، فهو من الأ�ضخ��ص الق�درين على اإي�ض�ل 
اأي معلومة لأي �ضخ�ص مهم� ك�نت �ضعوبته�، ومهم� ك�ن 
ا�ضتيع�ب هذا ال�ضخ�ص، الأمر الذي يجعله من الأ�ضخ��ص 

الذين ي�ضهل التع�مل معهم.

برج العذراء
مول���ود ب���رج الع���ذراء م���ن اأك���ر 
الأب���راج الت���ي متتل���ك ق���درة على 
ال�ضتم����ع، وهذه الق���درة تعطيه 
موهب���ة خ��ض���ة يف التع�م���ل م���ع 
م���ن حول���ه واحتم�له���م، واحتم�ل 
اأمزجته���م املتقلب���ة، واإل���ى ج�نب 
ذلك ميتلك ه���ذا الربج قدرة جيدة 

على احتواء من اأم�مه.

برج القوس
اأم���� برج القو�ص فهو لديه طبيع���ة جتعله يتقبل كل 
من حول���ه، مهم� ك�نت طب�عهم ط�مل���� ل ي�رضوه يف �ضيء 
لذلك جند ه���ذا املولود من �ضمن اأك���ر الأبراج قدرة يف 

التع�مل وحتمل الآخرين.

حتدثت الفن�ن���ة البحرينية حال الرتك عن اأعم�له� 
الفني���ة اجلدي���دة واأحالمه���� الكب���رية يف الو�ضول الى 
الع�ملي���ة والنت�ض�ر من خالل اختي����ر الغ�ين بطريقة 
MB C  ككي���ة. واعرتفت بكل عفوي���ة يف حديث مع

TRENDING اإل���ى اأنه���� ت�ضعر ب�لراح���ة النف�ضية 
بوجوده� مع والدته� اأكر مم� ك�نت مع والده�، لفتة 

بخجل “ح�ضن الأم غري”.
 واأكدت اأنه���� تتوا�ضل مع والده���� املنتج حممد 
ال���رتك ب��ضتم���رار اإل انه “مل يعد يتدخ���ل يف خي�راته� 
الفنية، واكتفى ب�لت�ض�ل به� والتربيك له� عن جن�ح 

اأغنيته� اجلديدة )ممنوع اللم�ص(”.
واأكدت ال�ض�بة انه� �ضعيدة ب�لنج�ح الذي حتققه 
اغ�نيه���� اجلديدة، لفتة الى اأنه���� مل ت�ضمع اأي تعليق 
�ضلب���ي حت���ى الآن رغم اخت���الف ن���وع املو�ضيقى بني 

الغنيتني وا�رضاره� على تقدمي النوعني.
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ت�رضف اأمل عرفة على التح�ضريات النه�ئية لت�ضوير 
حلق����ت برن�جمه���� اجلديد “يف اأمل”، حي���ث ت�ضت�ضيف 
جنوم الفن يف الع�مل العربي، ل �ضيم� اأ�ضح�ب الإطاللت 
الإعالمي���ة القليل���ة، م���ن اأمث�ل اأمي���ن زي���دان، وعب��ص 
الن���وري، و�ضلوم ح���داد و�ضالفة معم����ر، ومنى وا�ضف، 

ولبلبة، ب�لإ�ض�فة اإلى جنوم وم�ض�هري من الع�مل الغربي.
ب�أح���دث  ب���ريوت جمه���ز  الربن�م���ج يف  ا�ضتودي���و 
التقني�ت الفنية، والربن�مج م���ن اإنت�ج �رضكة “املنرب”، 
واإخ���راج ج����ن ح���داد، واملنتج املنف���ذ اأحم���د رم�ض�ن، 

و�ضيعر�ص ح�رضي�ً على تلفزيون “لن�”.

مسافات

حال الترك ترتبك بعد سؤالها عن والدها

أصحاب هذه األبراج يعيشون معك آلخر العمر

أستاذ أسامة.. أنا نور الشريف.. ونمرتي باينه عندك..

في ذكرى وفاة نور الشريف... عشق من وجع
ب�ضب���ب حب���ي ال�ضديد وتعلق���ي ب�لفن�ن امل�رضي الكب���ري الراحل “نور ال�رضي���ف” ومنذ �ضغ���ري، ف�إنني اأعرف �ضينم���� نور ال�رضيف 

وجغرافيته� وقوانينه� ومو�ض�ته� ولغته� بل واأنظمته�.
اأحببت هذا الفن�ن الذي ي�ض�دف 11 اأغ�ضط�ص الذكرى الث�لثة على رحيله لأنه عندم� يقف خلف الك�مريا فهو يفعل فعال اجتم�عي�، 
وبذل���ك ي�ضب���ح م�ضوؤول لدى نفو�ص غري نف�ضه، يعرب ع���ن اأمله� واأمله�، وكدحه� ون�ض�له�، م�ضوؤول ل���دى جمتمعه ولدى �ضعبه واأمته 
ول���دى الإن�ض�ني���ة جمع����ء. اأحببت نور ال�رضي���ف لأنه علمني يف جميع اأفالم���ه اأن الفن احلقيقي هو الذي ت�ضعر به كع����مل موؤثر، فيه من 

ال�ضتمت�ع الذاتي قدر مواز لتوق الفن�ن اإلى احلرية واللتزام وحب احلي�ة، لكي ل نرى �ضمن ان�ض�نيتن� دموع� مل جتف بعد. اأحببت 
ن���ور ال�رضيف لأن���ه ويف كل اأدواره يلقي علين� در�ض� حكيم� يف �رضورة ان ن�ضرتد قوتن� وحري���ة عقولن� حتى نبني امل�ضتقبل امل�رضق 

لتك�ضف لن� دائم� امل�ضمون الإن�ض�ين العميق الذي يوؤديه الفن�ن ال�ض�دق. 

نتف�عل م���ع فن ن���ور ال�رضيف تف�عال 
ينف���ذ ال���ى الداخ���ل بن���وع م���ن احلد�ص 
املنخط���ف الذي ي�ض���يء ظلم���ة الأ�ضي�ء 
وميثل وقعه� يف النف�ص ب�أطي�ف ال�ضور 
العميقة احلي���ة.. ك�ل�ضعر مت�م����. اأحببت 
نور ال�رضي���ف لأنه ي���درك اجل�نب احلميم 
ولأن���ه  الإن�ض�ني���ة،  ال���ذات  يف  ال�ض�ئ���ع 
“انت�ضلني من حزن خرايف اأ�ضود ك�ن قد 
احك���م قب�ضته عل���ّي عندم� توف���ى اأبي.. 
انت�ضلن���ي ب�ل�ضم�ص الت���ي �ضنعه� بيديه 
لتنري حي�تي من جديد.. كيف ح�ضل ذلك 
ي� نور؟ اأتركه� للزمن الذي قد يكتب يل 
يف مفكرت���ه فر�ض���ة اللتق�ء ب���ك يف يوم 
م���� قب���ل اأن اأغ�در ه���ذه احلي����ة الثقيلة 
ك�لك�بو����ص.. فليت���ك ت�ضمعن���ي الآن ي� 

نور”.
اذك���ر تل���ك الليل���ة مث���ل �ضن���دوق 
العج�ئ���ب.. يف ليل���ة تتوي���ج م�ضل�ضل���ي 
الإذاع���ي يومي����ت اأم �ضحن���ون ب�جل�ئزة 
الذهبي���ة يف مهرج����ن اخللي���ج لالإذاع���ة 
ق�بل���ت   ،2012 الع����م  والتلفزي���ون يف 
الفن�ن���ة  ال�رضي���ف  ن���ور  زوج���ة  حينه���� 
“بو�ض���ي” قبل اإع���الن النت�ئ���ج وطلبت 
منه���� تو�ضي���ل عم���ود كتبت���ه ع���ن نور 

بعن���وان “نور ال�رضي���ف.. ليتك ت�ضمعني” 
مرفق���� برق���م تلف���وين عندم���� كن���ت يف 
الزميلة الأي�م، وجزء منه م� ج�ء يف مقدمة 
هذا املو�ض���وع، ابت�ضمت واأخذت الظرف 
وغ��ض���ت يف جموع احل�ضور. ليلته� فزت 
ب�جل�ئزة الذهبية ورجعت الى املنزل وان� 
ام�ضح وجهي مبنديل الفرح. اأت�ضور ك�ن 
يوم اخلمي�ص، ويف م�ض�ء يوم الأحد ج�ءين 
تلف���ون خ�رجي، اعتقدت يف البداية انهم 
ال�ضينم�ئي  اخللي���ج  اأ�ضدق����ء مهرج����ن 

ولكن ط�ئر الفرح حط على �ضب�كي:
األو.. م�ض�ء اخلري.. اأ�ضت�ذ اأ�ض�مة؟ 

نعم.. اأن� هو..
معك نور ال�رضيف..

)اأجل.. اإنه هو.. هذا �ضوته.. اأيعقل!!(
اأن���ت نور.. نور ال�رضي���ف.. ل ميكن اأن 

يكون هذا واقع وحقيقة.
نعم..اأن���� نور.. وبو�ض���ي اأو�ضلت اإيل 
“ر�ض�لت���ك” وحقيقة لق���د ت�أثرت كثريا 
مب���� ج����ء فيه���� وله���ذا ف�ضل���ت اأكلمك 
�ضخ�ضي����، ف�أن���ت �ضخ�ص تعي���د النب�ص 
يف حي����ة كل فن�ن.. واأن���� يل زي�رة قريبة 
للكوي���ت واإن �ض����ء اهلل �ضنلتقي هن�ك.. 

هل “منرة تلفوين” ب�ينه عندك؟ 

اأجل.. اأجل.. تلفونك.. 
....009201222152377.

اأ�ض�مة..  اأ�ضت�ذ  ي�  خال�ص 
اأي وق���ت حتب تكلمن���ي.. م� 

تنك�ضف�ص! 
اأب���ي  �ضك���را..  �ضك���را.. 
ومعلم���ي ن���ور.. اأ�ضك���رك على 

ات�ض�لك..
مع ال�ضالمة!!!

****
نور ال�رضيف ه�تفني.. �ضمعت �ضوته 
مثل �ضوت ال���ربق والأمط�ر.. اأي �ضع�دة 
كن���ت فيه���� واأي عر�ص م���ن الفرح كنت 
اأجل����ص علي���ه.. ولك���ن فرح���ة ال�ضم�ص مل 
تكتمل ومل يكتب القدر اأن نلتقي لغ�ية 
اأن انغر����ص رم���ح خ���رب وف�ت���ه يف الع����م 
2015 يف �ض���دري لأبقى اأ�ضري ع�ضق من 

وجع وذكرى مك�ملة يتيمة بيني وبينه.
للفن����ن ن���ور ال�رضي���ف املئ����ت م���ن 
الأف���الم وامل�ضل�ض���الت، واخت���ري الكثري 
منه� لتكون �ض�هدة على مرحلة معينة من 
ت�ري���خ الفن، فعلى �ضبي���ل املث�ل اخت�ر 
النق�د فيلمه الرائع “�ضواق الأوتوبي�ص” 

ك�أح�ضن ث�من فيل���م يف ال�ضينم� امل�رضية 
يف الحتف����ل مبئوي���ة ال�ضينم���� امل�رضية 
الع����م 1996، ومت اختي����ر 7 اأف���الم ل���ه 
اأي�ض���� يف ق�ئم���ة اأف�ض���ل 100 فيل���م يف 
ذاكرة ال�ضينم���� امل�رضية ح�ضب ا�ضتفت�ء 
النق����د وه���ي “زوجتى والكل���ب 1971، 
اأبن����ء ال�ضم���ت 1974، الكرن���ك 1975، 
اأه���ل القمة1981، حدوتة م�رضية 1982، 
العار 1982، �ضواق الوتوبي�ص 1982”.

فرحمك اهلل ي� اأروع املمثلني و�ضن�م 
الإبداع يف الوطن العربي.

    BUZZ      
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يوسف خيري... اسم من ذهب في تاريخ إذاعة البحرين

أحداث 

 فر�شة لل�شفر، اأو عملية �رشاء اأو بيع.

عالقة مع �رشيك جديد وتزدهر اأعمالك.

ا للعمل  يتي���ح اأمامك هذا الي���وم فر�شً
اجلدي.

انتبه لكلماتك ومظهرك وت�رشّفاتك.

جتد نف�شك و�شط اأزمة طارئة وتتعدد 
امل�شوؤوليات.

جمي���ل اأن تقوم بن�شاطات ريا�شية مع 
جمموعات.

�شيط���ر عل���ى انفعاالت���ك اأم���ام اأفراد 
اأ�رشتك.

يلقي هذا اليوم ال�شوء على اتفاق ما.
 

ي�ش���ر ه���ذا الي���وم اإل���ى اأف���كار مهمة 
وا�شتثمارات.

الوق���ت ال���ذي مت�شي���ه يف الريا�ش���ة 
منا�شب.

قادر على تنفيذ رغبة اأو حتقيق اأمنية.

اإياك واملخاطرة بو�شعك ال�شحي.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو:

الحوت:

الثور:

العذراء:

الجدي:

السرطان:

العقرب:

جميع متابعي اإذاعة البحرين يعرفون متاما 
من هو يو�شف خري وال���ذي يكاد يدون ا�شمه 
يومي���ا يف برنام���ج الن�رشة الريا�شي���ة التي كان 
يقدمه���ا الزميل توفي���ق �شاحلي وم���ن اخراج 
نبي���ل العلوي كل يوم يف 8.45 م�شاء الى العام 
2017. و�شارك خري العديد من الزمالء امثال 
ح�شني �شعي���د وف���واز العبداهلل وحمم���د عبدو 
واملخ���رج حمم���د ح�شن ومن ث���م الزم���الء خالد 

ابراهيم وحممد عتيق.
متنوع���ة  اذاعي���ة  م�ش���اركات  اي�ش���ا  ول���ه 
وال�شه���رات الرم�شاني���ة و�شارك م���ع نخبة من 
اال�شم���اء االذاعية البحريني���ة امثال حممد لوري 
وف���واز العبداهلل وحممد دروي����س وحممد عبدو 
وعب���داهلل  تلف���ت  ابراهي���م  املخرج���ني  وم���ن 

ال�شوملي وخالد املرباطي وغرهم.
اأكرث من 47 عام���ا هي مدة عمله يف االذاعة 
وبالتحدي���د من���ذ 1972 يو�ش���ف ح�ش���ن خري 
والذي ول���د يف فري���ق الفا�ش���ل باملنامة �شنة 
1954 ودخول���ه لالإذاعة ورائه���ا ق�شة طريفة 
فيق���ول خري: “دخل���ت االذاع���ة برت�شيح من 
ج���اري املرحوم �شلط���ان ال�رشي���ان حيث اخذين 
هن���اك ومت عم���ل مقابل���ة مع���ي اج���راه ان���ذاك 
عبدالرحم���ن الكوهجي وب���داأت العمل بوظيفة 
“كات���ب/  طاب���ع” حي���ث كن���ا نطب���ع الربام���ج 
والتمثيلي���ات وامل�شل�شالت وكان معي يف تلك 
الف���رتة الزمالء مبارك عي�شى واحمد ثاين وغامن 
حممد وحممد �شالح، وكلن مقر عملي يف مكتب 
مقابل ق�رش ال�شيخ حمد بالق�شيبية نظرا الأجراء 

تو�شعة مبن���ى العدلي���ة الرئي�ش���ي وا�شتمرينا 
يف هذا املبن���ى املوؤقت حتى الع���ام 1974 ثم 

انتقلنا الى مبنى العدلية بعد التجديد”.
عم���ل يف تلك الفرتة مع ا�شات���ذة يف العمل 
االذاعي البحريني امث���ال واال�شتاذ عبدالرحمن 
عب���داهلل )اأقدم موظف ومدي���ر عمل يف االإذاعة( 
وح�شن كمال و�شعيد احلمد وبهية اجل�شي واأمينة 
ال�شمالن وبدرية عبداللطيف واملرحومني احمد 
يتي���م وعتي���ق �شعي���د باال�شافة ال���ى ابراهيم 
م�شطف���ى وفي�ش���ل الرويع���ي، كم���ا اأن هناك 
العدي���د من املتعاونني من خ���ارج االإذاعة وكنا 
نطب���ع براجمه���م على مكائ���ن الطباعة القدمية 
وكن���ا ن�شتعمل الكارب���ون لطباعة اأكرب عدد من 
الن�ش���خ والبالنك���و للت�شليح وم���ن املتعاونني 
كان فوؤاد فهم���ي، حممود ال�شل���وادي، ال�شاعر 

علي عبداهلل خليف���ة، عبدالعزيز بوحجي، را�شد 
املع���اودة، يو�ش���ف ال�شن���د، عاط���ف ال�شلطي، 
ال�شاع���ر احم���د ب���ن حمم���د اآل خليف���ة، ف���وؤاد 
احللواجي وغره���م الكثر الذين تعلمت منهم 

الكثر”.
يوؤكد خري ان اذاعة البحرين كانت انذاك 
خلية نحل للفنانني واملبدعني وكل يوم ال تخلو 
االذاع���ة من هوؤالء املبدع���ني الذين يتوافدون 
عل���ى االذاعة ام���ا الأعمال فني���ة او لالطالع على 
اآخر اأخبار الفن اأو تق���دمي اأو ت�شجيل بع�شا من 
اأعماله���م وخا�شة ملقابلة ح�ش���ن كمال وحممد 
جمال وعبدالواحد دروي�س باال�شافة الى الفرق 
ال�شعبي���ة مبختل���ف ت�شنيفاته���ا، وقال خري: 
“كان���ت اذاعة البحرين تنف���رد يف ذلك الوقت 
بالتمثيلي���ات وامل�شل�شالت املحلي���ة ومن اأبرز 

املمثل���ني واملمثالت يف تلك الف���رتة املرحوم 
حممد خمي�س وبروين زينل واأمينة ح�شن وحممد 
البهدهي و�شعيد احلمد حيث كانت لهم اأدوارا 

بارزة وغرهم الكثر”.
نقل يو�شف اإل���ى اذاعة البحرين االجنليزية 
96.5 مع املرح���وم احمد �شليمان والذي يوؤكد 
باأنه تعلم منه الكثر، وا�شتمر العمل هناك الى 
الع���ام 2018 اأي ما يق���ارب 47 عاما متوا�شلة 
م���ن التفاين يق���ول: “باال�شافة اإل���ى عملي يف 
االذاعة االجنليزية كنت اأعمل يف ق�شم الت�شويق 
عندم���ا انف�شل���ت هيئ���ة االذاع���ة والتلفزيون 
ع���ن وزارة االعالم حيث عملت م���ع ماريا خوري 
وعب���داهلل ب���الل وحمم���د ال�شيخ وع���ادل �رشيده 
وم���رمي عواد ومنى احلادي وكن���ت م�شوؤوال عن 
اعداد االعالن���ات التجارية لالذاعت���ني العربية 

واالجنليزي���ة ا�شاف���ة ال���ى عمل���ي يف االذاع���ة 
ح���رب  اإب���ان   1990 الع���ام  ويف  االجنليزي���ة، 
الكويت عملت يف ق�شم االخبار مع الزميل ح�شن 
عبدالرحم���ن بنظام املتع���اون وعملت يف ق�شم 
االخب���ار حتى العام 1997 عندما ان�شمت وكالة 
اأنب���اء البحرين مع ق�ش���م االخب���ار برئا�شة خالد 
الزياين، وعمل مرا�ش���ال لربنامج الريا�شة حيث 
كنت اأوافيهم بنتائ���ج مباريات كرة القدم منذ 
العام 1983 وحتى 1988 ب�شفتي حكما ولدي 
قائمة باأ�شماء زمالئي احلكام يف جميع الفئات، 
يف الع���ام 1986 مت ا�شتدعائي من قبل رئي�س 
الهيئة اآنذاك اال�شتاذ خليل الذوادي للعمل يف 
مكت���ب �شع���ادة الوزير املرحوم ط���ارق املوؤيد 
مبنا�شبة مرور 25 عاما على تويل االمر الراحل 
املغفور له ب���اذن اهلل تعالى ال�شيخ عي�شى بن 
�شلم���ان اآل خليف���ة مقاليد احلك���م حيث عملت 
م���ع املخ���رج االجنلي���زي ال�شي���د كورتني ملدة 
�شتة اأ�شه���ر لالأعداد للكرنفال االأول لل�شيارات 
والذي اأقيم بالقرب من �شتاد البحرين الوطني 
مب�شارك���ة ال���وزارات وال����رشكات وق���وة دف���اع 
البحري���ن وبا����رشاف اال�شت���اذ احم���د ال�رشوق���ي 

وابراهيم ال�شهابي”.
وعن اأ�شهر احلوادث اخلا�شة التي ح�شلت 
ل���ه قال: “يف الع���ام 1997 تعر�ش���ت �شيارتي 
و�شي���ارة الزمي���ل حمم���د عبداملنع���م املوظف 
يف رادي���و البحرين حلادث �سق���وط اأحد الأبراج 
الهوائية الكبرة يف مواقف �شيارات املوظفني 
مم���ا اأدي الإلغاء ال�شيارتني ومل نتلق التعوي�س 
املنا�شب عن ذلك احلادث، مواقف كثرة منها 
امل�شحكة ومنه���ا املحزنة التي مرت علي خالل 
عمل���ي يف االذاعة اأبرزها وف���اة زميلي املرحوم 
عل���ي النجار يف حادث �شي���ارة، وكنا يف ال�شابق 
ن�شتل���م مرتبات ومكاف���اآت املوظفني نقدا من 
وزارة االعالم م���ن را�شد الكبي�شي وامينة فخرو 
وبدورن���ا نع���د الروات���ب ون�شعه���ا يف مغلفات 

با�شماء جميع املوظفني”.
ويف خت���ام اللق���اء ق���ال خ���ري باأن���ه �شعد 
يف م�شرت���ه الطويل���ة العمل م���ع كال من �شالح 
خالد، زمانة الوزان، يون�س �شلمان، عزيز قمرب، 
عبداهلل احلمدان، جعفر �شعيد، �شلوى القنا�س، 
يا�شم���ني اخل���ان، بدري���ة العام���ر، ر�ش���ا احلمد 
وبروين اأمان وجمي���ع املذيعني واملذيعات يف 

االذاعتني العربية واالجنليزية.

طارق البحار

9 أغسطس
1939

 اجلرنال فران�شي�شكو 
ف����ران����ك����و ي���ت���ول���ى 

ال�شلطة يف اإ�شبانيا.

1940
ت��اأ���ش��ي�����س اجل��ي�����س 

الليبي.

  1942
ق�����وات اال���ش��ت��ع��م��ار 
الهند  يف  الربيطانية 
تعتقل مهامتا غاندي 
املقاومة  اإطالقه  بعد 

ال�شلمية لالحتالل.

1945
املتحدة  ال���والي���ات    
ذري��ة  قنبلة  ت�شقط 
اأط���ل���ق ع��ل��ي��ه��ا ا���ش��م 
على  ال�شمني  ال��ول��د 
م���دي���ن���ة ن���اج���ازاك���ي 
بحياة  اأودت  اليابانية 
األف   80 اإلى  األف   60

ن�شمة.

1956
�شنغافورة  ا�شتقالل   

عن ماليزيا.

 1967
اأث��ري��اء  كبار  م��ن   60  
ال���ع���امل  يف  ال���ي���ه���ود 
ي��ع��ق��دون م���وؤمت���ر يف 
ال��ق��د���س ي��ت��ع��ه��دون 
ف��ي��ه ب��دع��م اإ���رشائ��ي��ل 

مالياً.

 1971
ت����وق����ي����ع م���ع���اه���دة 
����ش���داق���ة وت����ع����اون 
واالحت���اد  الهند  ب��ني 

ال�شوفيتي.

• اإحدى �شهادات التكرمي	

• احلادث يف 1997	

• يو�شف خري يف اال�شتوديو	

• خري �شمن الفريق الكروي	

اأب���دت الفنانة ابت�شام عبد اهلل غ�شبها ال�شدي���د، اإزاء ما اإ�رشار بع�س متابعيها مبوقع 
التوا�ش���ل ال�شه���ر “اإن�شتغرام”، عل���ى اإ�شافة اإعالن���ات خف�س الوزن وحمارب���ة ال�شمنة، 

لتعليقاتهم على من�شوراتها!
ون����رشت ابت�شام فيدي���و على �شفحتها الر�شمية ب�”اإن�شتغ���رام”، قالت فيه اإنها تريد 
احلديث عن بع�س االأ�شياء التي تزعجها ب�شكل كبر، وهي اإعالنات معاجلة م�شكالت الوزن 
الزائد وال�شمنة، م�شيفة: “ما رفعت �شورة اأو فيديو اإال وجدت اأول تعليق من هوؤالء الذين 

يرّوجون لهذه املنتجات جمهولة امل�شدر”.
واأو�شح���ت اأنه���ا اأغلق���ت �شبل و�شول تل���ك املواقع جمهول���ة امل�ش���در اإليها، ملنع 
ا�شتغ���الل ا�شمه���ا، اأو التغري���ر بزمالئها م���ن الفنانني، ع���رب الرتويج لتل���ك االأ�شياء غر 
احلا�شل���ة على ت�شاريح. يذكر اأن ابت�شام عبد اهلل، عانت من �رشقة ح�شابها ال�شخ�شي على 
موق���ع “�شناب �شات”، منذ اأ�شابي���ع قليلة، ون�رشت فيديو ع���رب “اإن�شتغرام”، تطالب فيه 
حمبيه���ا مبقاطعة ح�شابها امل����رشوق، موؤكدة اأن �شيدة �رشقت احل�ش���اب وت�شتغله لت�شويه 

�شورتها اأمام جمهورها.

ابتسام عبداهلل 
غاضبة من “إنستغرام”
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األخيرة

�أ�صود حت��صر رجال خممور� وت�أبى �أكله!

و�صفة “طبيعية جد�” حت�رب �ل�صعور ب�الكتئ�ب

فل�صطينية.. �أول م�صلمة لع�صوية �لكونغر�س �الأمريكي

قامت جمموعة �أ�سود بالغة مبحا�رصة 
رج���ل خمم���ور قفز �إل���ى منطقته���ا بغري 
وع���ي، وذلك يف �إحدى حد�ئق �حليو�ن يف 
�لهند. و�لغري���ب يف �لق�سة �أن �لرجل مل 
يك���ن ي�سع���ر باخلوف بتاتا عن���د جمابهة 
�لأ�س���ود، �إذ كان يف حال���ة �سك���ر وع���دم 
تقدي���ر خلط���ورة �لو�ق���ع �ملحي���ط ب���ه، 
بينما كان���ت �لأ�سود تق���رب منه ب�رصعة 

وبا�ستغ���ر�ب. ويظهر �ملقطع �أي�سا، كيف كان �لرجل يتحدث مع �لأ�سود وهو د�خل �ملاء، كما لو كانت 
تفه���م خطابه.  لك���ن �أكرث ما يثري �لده�سة يف �حلادث���ة، هو متنع �لأ�سود عن مهاجم���ة �لرجل و�لتهامه، 
ل�سبب غريب ما. فالبع�ض قال �إن �لأ�سود مل تكن جائعة حينها، بينما رجح �لبع�ض �لآخر �أن حالة �لرجل 
غ���ري �مل�ستقرة دفعت �لأ�سود لالبتعاد عنه. و��ستمرت �ملو�جه���ة �خلطرة لعدة دقائق د�خل �حلديقة، 

�إلى �أن ��ستطاع �لنا�ض مد جذع �سجرة �إلى �لرجل �لذي ت�سلقه خارجا من منطقة �لأ�سود.

�أظه���رت نتائ���ج در��سة حديث���ة �أن �لتخل�ض م���ن �لقمامة وزر�ع���ة �حل�سائ�ض و�لأ�سج���ار، وحت�سني 
�ملناطقة �لفارغة، من �ساأنها �حلد من �ل�سعور �لعام بالكتئاب و�لدونية.

وقالت كبرية �لباحثني، يوجينيا �ساوث من جامعة بن�سلفانيا “ب�سفتي طبيبة للطو�رئ، �أرى �لآثار 
�لنهائية للفقر و�لبيئة �ملحيطة على �ل�سحة طو�ل �لوقت”.

ونقل���ت “رويرز” عن يوجيني���ا “ل ميكنك �لهرب من بيئتك. �إنها تالزم���ك يف كل يوم. نعلم �أنها 
�ستوؤثر على �ل�سحة �لبدنية و�لنف�سية، وهديف �أن �أجعل هذ� �لتاأثري �إيجابيا”.

و�أ�سافت “بالن�سبة ملن يعي�سون يف �أحياء وبيئات مقفرة، فاإن من �ملرجح �أن يكون �لتاأثري �سلبيا. 
�إن ن�رص �خل�رصة يف �ملناطق �ملقفرة و�سيلة ب�سيطة ومنخف�سة �لتكاليف ميكن من خاللها �لتدخل جلعل 
�لبيئ���ة �ملحيطة �سحية”. وذك���رت �لباحثون يف دورية “جاما نتوورك �أوب���ن” �أنهم ق�سمو� 541 منطقة 
مقف���رة يف فيالدلفيا على 3 جمموع���ات، �إما للت�سجري �أو جمرد �لتخل�ض من �لقمامة �أو عدم �لتدخل باأي 
�س���كل. ووجد �لباحثون �أن �حلديث عن �ل�سع���ور بالكتئاب تر�جع نحو 40 باملئة، كما �نح�رص �لتعبري عن 
�ل�سع���ور بالدونية نحو 60 باملئة لدى م���ن يعي�سون قرب �ملناطق �ملقفرة �لتي �نت�رصت �خل�رصة فيها، 

مقارنة باأولئك �لذين يعي�سون قرب �ملناطق �ملهملة.

جنحت �ل�سي���دة �لفل�سطينية ر�سيدة طليب باحل�سول عل���ى تر�سيح �حلزب �لدميقر�طي 
لع�سوية �لكونغر�ض �لأمريكي، ما يوؤهلها لت�سبح �أول م�سلمة منتخبة يف �أعلى �سلطة ت�رصيعية 
يف �لب���الد. وعل���ى �لأغلب، �ستتمكن طلي���ب من دخول �ملجل�ض يف نوفم���ر �ملقبل، �إذ ل يوجد 
�أي مر�س���ح جمه���وري �أو م�ستقل �آخر ع���ن �لد�ئرة 13 لولي���ة ميت�سيغن يف �جلول���ة �لنتخابية 
�لر�هن���ة. ولكن مع ذل���ك، تبقى هنالك مناِف�سة �أخرية للمحامي���ة طليب يف ولية ميت�سيغن، يف 
نهاي���ة رحلتها �لطويلة �إلى �لكونغر�ض، وهي برين���د� جونز، رئي�سة بلدية مدينة ديرويت، �إذ 

�ستتناف�ض مع طليب يف �نتخابات نهائية حتدد �لفائز بالع�سوية.
وعن���د ح�سول طليب عل���ى �لع�سوية ر�سمي���ا، �ستحل مكان جون كونري����ض، �لذي تنازل 
طوعيا عن مقعده يف �ملجل�ض �إثر تعر�سه لظرف �سحي، و�لذي �سغل �ملقعد منذ �لعام 1965.
ومن �لإجناز�ت �لتي حققتها طليب كمحامية و�سيا�سية خم�رصمة يف ولية مي�سيغان، هي: 
�إقام���ة مر�كز خدمة لالأحياء �لفقرية، م�ساعدة كب���ار �ل�سن يف �حل�سول على منح لدفع �لفو�تري 

�ل�سهرية، تقدمي �آلف �لكتب �ملجانية لأطفال �لولية.
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جدال  �الأمري” يثري  “حذ�ء 
و�صخرية على �الإنرتنت

تد�ولت و�سائل �إعالم عدة على نطاق و��سع �سور� مفاجئة ملا يكن من �ملتخيل �أن تكون 
حقيقي���ة تظهر �لأمري هاري مرتديا حذ�ء ممزقا من �لأ�سفل، خالل ح�سور برفقة زوجته ميغان 
ماركل حف���ل زفاف �سديق طفولته ت�ساريل فان �سروبنز. و�أظهرت �ل�سور �ملتد�ولة، وجود 
ثق���ب �أ�سفل حذ�ء دوق �سايك�ض، كما مل يكن �حل���ذ�ء ملمعا، يف حني بدت ماركل بهيئة �أنيقة 
للغاي���ة ترتدي قبع���ة جميلة وف�ستانا قدرت قيمته ب� 400 جني���ه �إ�سرليني. و�سجت و�سائل 
�لتو��سل �لجتماعي باأحاديث �ساخرة عن حذ�ء هاري، حيث كتب جو�سينني مونتيال “�إذ� كان 

�لأمري هاري لديه ثقب يف حذ�ئه، فما �لذي يتبقى لنا نحن �لفالحني”؟
كم���ا ت�ساءل �آخرون عم���ا �إذ� كان �لأمري �رتدى �حلذ�ء باخلطاأ �أم �إنه يكن يدري بالثقب، �أو 

�إنه علم بوجوده، لكنه ظن �أن �أحد� ل ميكنه مالحظته.

�أجنلين� وبر�د .. كل �صيء ينتهي يف 2018

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

بع�ض  م���ع  رط���ب 
�ل�سحب وحار خالل 

�لنهار.

�لرياح متقلبة �لجت���اه عموما �سمالية 
من 5 �إلى 10 عقد وت�سل من 10 �إلى 

15 عقدة �أحيانا خالل �لنهار.

�رتف���اع �ملوج من ق���دم �إلى 3 �أق���د�م. درجة �حلر�رة 
�لعظم���ى 42 درج���ة و�ل�سغ���رى 30 درج���ة مئوي���ة. 

�لرطوبة �لن�سبية �لعظمى 90 % و�ل�سغرة 30 %.
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مواقيت 
الصالة

در��صة تك�صف: م�ذ� تفعل 30 دقيقة من “�ل�صي�صة” بج�صمك؟
نبهت در��سة �أمريكي���ة حديثة، �إلى تبعات 
خط���رية لتدخ���ني �لرنجيل���ة )�ل�سي�س���ة( عل���ى 
�ل�سح���ة، فيم���ا ي�س���ود �لعتقاد ل���دى �لبع�ض 
باأنه���ا �أخف �رصر� م���ن �ل�سجائ���ر �لعادية.و�سبق 
ملنظمة �ل�سحة �لعاملية �أن حذرت من �ل�سي�سة، 
مو�سحة �أن �لتدخني عر �لأنبوب �ل�سهري يهدد 

مبو�د �سامة ت�سبب �رصطان �لرئة ومر�ض �لقلب 
ومتاعب �سحية �أخرى.

وك�سفت در��س���ة �أجر�ها باحثون من جامعة 
كاليفوريا يف لو�ض �أجنلو����ض، �أن جل�سة و�حدة 
من تدخ���ني �ل�سي�سة تلحق ����رصر� كبري� بنب�ض 

�لقلب و�سغط �لدم وتيب�ض �ل�رص�يني.

و�عتمد �لباحثون على عينة من 48 �سخ�سا 
بالغا ل يعان���ون �أي م�سكالت �سحية ومل ي�سبق 
لهم �أن دخنو� �ل�سجائر، ثم قا�ست تاأثري تدخني 

�ل�سي�سة لديهم.
ووج���د �لباحث���ون �أن���ه بع���د 30 دقيقة من 
تدخني �ل�سي�سة �رتفع���ت نب�سات �لقلب لدى 

�ملدخن���ني ب���� 16 نب�سة يف �لدقيق���ة �لوحيدة، 
كما �رتفع �سغط �لدم ب�سورة لفتة.

و�أ�ساف���ت �لدر��س���ة �أن تدخ���ني �ل�سي�س���ة 
لن�س���ف �ساعة يرف���ع م�ستوى تيب����ض �ل�رص�يني 
ب�س���ورة م�سابه���ة مل���ا يح���دث �أثن���اء تدخ���ني 

�سيجارة عادية.

هروب عرو�س ليلة 
زف�فه� ل�صبب غريب

�جلي�س يتدخل من 
�أجل �أبق�ر �صوي�صر�

�صعر “فنج�ن قهوة” 
يذهل �ص�ئح�

يف حادث���ة طريف���ة وغريب���ة ج���دت خ���الل 
�لأي���ام �ملا�سية، �أقدم���ت عرو�ض تون�سية على 
ترك حفل زفافها و�له���روب ل�سبب غريب مما 

��ستوجب تدخل رجال �ل�رصطة.
وذكر موقع “ن�سم���ة” �لتون�سي �أن �لق�سة 
متثل���ت يف ن�سوب خالف ب���ني �لعرو�سني �أثناء 
حف���ل �لزف���اف، وذلك بع���د �كت�سافه���ا لقيام 
زوجه���ا بعدم �لتعه���د ب�رص�ء �مل�س���اغ �لذي مت 
�لتف���اق بينهما. وعندها قامت �لعرو�ض ب�ستم 

عري�سها وترك حفل �لزفاف و�لفر�ر.

ب���د�أت طائ���ر�ت هليكوبر تابع���ة للجي�ض 
�ل�سوي�رصي نقل مياه �إلى �آلف �لأبقار �لعط�سى 
جر�ء جفاف وموجة حارة جتتاح �أغلب �أرجاء قارة 

�أوروبا.
وتدلت حاويات بال�ستيكي���ة حمر�ء كبرية 
مملوءة باملاء من طائ���ر�ت هليكوبر من طر�ز 
)�سوب���ر بوما(، بد�أت نقل �ملي���اه �إلى مز�رع يف 

�سفوح جبال جور� وجبال �لألب.
وقال���ت �ل�سلط���ات �إن نح���و 40 �ألف بقرة 
ترع���ى بال�سي���ف يف م���ر�ع مرتفع���ة بولية فو 
كونتون بغ���رب �سوي����رص�، حتت���اج كل منها ما 

ي�سل �إلى 150 لر� من �ملاء يوميا.

م���اذ� تفعل ل���و طلبت فنجانا م���ن �لقهوة 
يف �أحد �ملقاه���ي وجاءتك فاتورة مببلغ �سخم؟ 
هذ� ما ح�س���ل مع �ل�سائ���ح �لت�سيلي �لذي قرر 
 ن����رص �لفاتورة �ملذهلة ل� “فنجان �لقهوة” على 
�لإنرن���ت . ن����رصت �سحيف���ة ديلي مي���ل ق�سة 
�ل�سائح �لت�سيلي، خو�ن كارلو�ض بو�ستامينتي 
)62 عام���ا(، �ل���ذي فاجاأت���ه فات���ورة تلقاها يف 
مقه���ى ب�ساحة �س���ان ماركو مبدين���ة فيني�سيا 
�لإيطالي���ة، تظهر ثم���ن فنجانني م���ن �لقهوة 

وزجاجتي ماء �سغريتني.
وبلغت قيمة �لفاتورة مل�رصوباته 43 يورو، 
11.5 يورو لفنج���ان �لقهوة �لو�حد و10 يورو 

�سعر زجاجة �ملاء �ل�سغرية )0.25 لر(.
وتعب���ري� عن �سخطه م���ن قيم���ة �لفاتورة 
�ل�سخم���ة، ن����رص بو�ستامينتي �س���ورة �لفاتورة 
على ح�سابه يف في�سبوك، وعلق عليها قائال: “ل 
�أع���رف كيف تنظرون �إلى ه���ذ�، فهنا 43 يورو 

ثمن فنجانني من �لقهوة وزجاجتي ماء”.

• �سياح يلتقطون �سور� ملنطاد قبل �نطالقه يف رحلة يف كابادوكيا، تركيا )�أ ب(	

• ر�سيدة طليب	

م�س���ت �ملمثلة �لأمريكي���ة �أجنلينا جويل، ُقدم���ا يف �إجر�ء�ت طالقه���ا �لطويلة و�ملريرة 
�أحيانا من �ملمثل بر�د بيت، و�لتي مل يتم �لنتهاء منها بعد مرور ما يقرب من عامني.

وقدم حمامي جويل �أور�قا للمحكمة �لعليا يف لو�ض �أجنلو�ض تقول �إن �ملمثلة تريد حكما 
“يعيد �لطرفني �إلى حالة �أعزب خالل �لعام 2018”.

وقال���ت �لوثيقة كذلك �إن بيت “مل يق���دم �أي دعم يذكر لالأطفال منذ �لنف�سال”، و�إنه 
رغم �لرتيبات غري �لر�سمية �لتي �أبرمت معه �إل �أن �ملدفوعات “مل تكن م�ستمرة بانتظام”.
و�أقامت جويل دعوى للطالق يف �سبتمر 2016، لتنهي زو�ج د�م عامني وعالقة ��ستمرت 

10 �سنو�ت. ولديهما 6 �أبناء تطلب �أن تكون حا�سنتهم �لأ�سا�سية.
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