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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

جائزة 
ال�صحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�صحافة اال�صتق�صائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �صلمـــان 

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

$
ترف���ع �سحيفة “�لبالد” �أ�سمى �آيات �لتهاين و�لتربيكات �إلى مقام 
عاهل �لب���الد �ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�س���ى �آل خليفة، ورئي�س 
�ل���وزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة، وويل 
�لعه���د �ساحب �ل�سمو �مللك���ي �الأمري �سلمان بن حم���د �آل خليفة، و�إلى 
�سع���ب مملكة �لبحري���ن �لويف، مبنا�سب���ة حلول عيد �الأ�سح���ى �ملبارك، 
د�عي���ة �هلل �أن يعيد هذه �ملنا�سبة على �سع���ب �لبحرين، وعلى �الأمتني 

�لعربية و�الإ�سالمية باخلري و�ليمن و�لربكات.

 أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها

ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه
وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي بمناسبة

عيد األضحى املبارك
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

المعلم مول

تهنئ بعيد األضحى
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, مجمع السيف - المحرق الطابق ٢مجمع انماء - الرفاع الطابق ١ سيتي سنتر البحرين الطابق ٢ ,

BAHRAIN.SHARAFDG.COMالرقم المجاني : ٨٠٠٠٨٠٠٧ SHARAF DGSHARAF DG SHARAF DG ONLINE

العروض متوفرة من ٢١ اغسطس حتى ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

MOIC /PC/8122/2018 | MOIC /PC/8148/2018

MG2540

Laptops, Convertibles, Desktops Above BD 200 

 استرجع
 من مشترياتك الشهرية بقيمة

BD30أو أكثر

 في ادفع مع
Sharaf DG

تطبق الشروط وا�حكام

BD5bwallet

*

@

مجانامجانامجانامجانا
بطاقة هدايا
على كل عملية شراء من شرف دي جيعلى كل عملية شراء من شرف دي جي

مجانامجانا طابعة بقيمة ١٦ دينار 
عند شراء من

 على االلعاب االكترونيه 

تخفيضاتتصل الى ٪٦٠

CRAZY DEAL

WAS BD 129.990
NOW BD 64.990

IPHONE 5S
SMARTPHONE 16GB
• 4.0” LED-backlit IPS LCD, iOS, Apple A7
• Dual-core 1.3 GHz Cyclone, 1 GB RAM
• 8 MP Rear Camera, 1.2 MP Front Camera
• Fingerprint, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band

CRAZY DEAL

WAS BD 199.990
NOW BD 99.990
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APPLE IPHONE 6
SMARTPHONE 32GB
• 4.7” LED-backlit IPS LCD, iOS, Apple A8
• Dual-core 1.4 GHz Typhoon, 1 GB RAM
• 8 MP Rear Camera, 1.2 MP Front Camera
• Fingerprint, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL

WAS BD 539.000
NOW BD 440.000 S
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R • 5.8 inches OLED Screen, Scratch-resistant glass
• Face ID, wireless charging,  iOS 11.0.2
• Apple A11 Bionic Chipset, 3 GB RAM
• Dual 12 MP, 7 MP Camera
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, 

APPLE IPHONE X 
SMARTPHONE 256GB

ONLINE
BUY
Now Available

WAS BD 249.000
NOW BD 199.000 G
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APPLE IPHONE 7
SMARTPHONE 32GB
• 4.7” LED-backlit IPS LCD,3D Touch display, iOS
• Apple A10 Fusion, Quad-core, 2 GB RAM
• IP67 certified - dust and water Resistant
• 12 MP Rear Camera, 7 MP Front Camera
• Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Fingerprint

ONLINE
BUY
Now Available
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BEST DEAL
NOKIA 5 TA1053
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 16GB

WAS BD 62.990
NOW BD 54.990

• 5.2” IPS LCD Screen, Android OS
• Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53, 2 GB RAM
• 13MP Rear & 8MP Front Camera, Fingerprint

EXCLUSIVE
P R I C E

ONLINE
BUY
Now Available
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BEST DEAL

EXCLUSIVE
P R I C E

NOKIA 6 TA1021
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 32GB

WAS BD 74.990
NOW BD 69.990

• 5.5” IPS LCD Screen, Android OS
• Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53, 3 GB RAM
• 16MP Rear & 8MP Front Camera
• Fingerprint, Fast battery charging

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL

WAS BD 354.990
NOW BD 219.990

• 6.3” Super AMOLED Touchscreen,
• Octa-core (4x2.3 GHz & 4x1.7 GHz), 6 GB RAM
• Dual 12 MP Camera, 8 MP Front Camera
• IP68 certified - dust/water proof
• Iris scanner, fingerprint, 3300 mAh battery

GALAXY NOTE 8 4G LTE
DUAL SIM SMARTPHONE 64GB

ONLINE
BUY
Now Available

WAS BD 114.990
NOW BD 74.990

GALAXY J7 PRIME2
4G LTE DUAL SIM
SMARTPHONE 32GB
• 5.5'' PLS TFT Touchscreen, Android OS
• Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53, 3 GB RAM
• 13 MP Primary & 13 MP Secondary Camera
• Fingerprint (front), 3300 mAh battery

FREE
128GB MEMORY CARD

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

• Intel Core i5 1.8GHz Processor
• 8 GB RAM, 128GB  Hard Disk
• 13.3”  Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam

MACBOOK AIR
MQD32

WAS BD 435.000
NOW BD 309.990

ENGLISH/ARABIC KEYBOARD

CRAZY DEAL
SMT 825 TAB S3
9.7" 32GB WIFI + 4G CALLING
• 9.7"Super AMOLED capacitive touchscreen
• Resolution - 1536 x 2048 pixels
• Quad-core  Processor, 4 GB RAM, 32GB Built in 
• 13 MP/5MP Camera, Android OS

WAS BD 266.000
NOW BD 199.990SWIFT 1

LAPTOP

WAS BD 139.990
NOW BD 99.990

• Intel Celeron N3550 processor
• 4 GB RAM, 64GB  Hard Disk, 13.3" FHD Screen
• Bluetooth/WIFI/Webcam, Windows 10 OS
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ONLINE
BUY
Now Available

X510UR
ULTRA SLIM LAPTOP

WAS BD 325.990
NOW BD 274.990

• Intel Core i7 8th Gen Processor
• 8 GB RAM, 1 TB  Hard Disk
• 2 GB Dedicated Graphics
• 15.6” FHD Screen, Windows 10 OS
• Bluetooth/WIFI/Webcam

FREE CANON PRINTER
WORTH BHD 16

8
GEN
PROCESSOR

TH

COMBO DEAL
E X C L U S I V E

3785 / 3788 / 3787
WORLD'S SMALLEST
ALL IN ONE WIFI PRINTER
• Print, copy, scan, wireless,
• Up to 8 ppm ISO black& 5.5 ppm ISO colour 

WAS BD 28.990
NOW BD 14.500

EXCLUSIVE
P R I C E

ONLINE
BUY
Now Available

KD85X8500D
4K ANDROID LED TV

WAS BD 1699.990
NOW BD 1549.990

85’’
UHD 4K ANDROID

LED TV

85’’
UHD 4K ANDROID

LED TV

• 85” 4K Android LED TV
• 4K HDR, 4K X-Reality Pro
• 4K Processor X1, Android TV
• Motion flow XR800HZ
• HDMI X 4, USB X 3

FREE
WALL BRACKET

Z32E HD LED TV

WAS BD 54.990
NOW BD 37.990

32’’
HD LED TV
32’’

HD LED TV

• 32" HD LED TV
• 1366 x 768 Resolution
• HDMI x 2, VGA, USB
• Audio Speakers 

23rd  August 2018
THURSDAY

1 Day Offer

Limited Quantity*

CRAZY DEAL
43UJ651V
UHD 4K SMART LED TV

WAS BD 199.990
NOW BD 139.990

43’’
UHD 4K SMART

LED TV

43’’
UHD 4K SMART

LED TV

• 43” 4K UHD Smart LED TV
• Active HDR expanding
• Contrast Booster for HDR-like viewing
• 4K Upscaling, Surround Sound

ONLINE
BUY
Now Available

ONLINE
BUY
Now Available

KDL65X7000E
4K UHD HDR SMART
LED TV

WAS BD 449.990
NOW BD 399.990

65’’
UHD 4K SMART

LED TV

65’’
UHD 4K SMART

LED TV

• 65" 4K Smart TV, 4K HDR Processor
• 4K HDR, 4K X-Reality PRO
• Internet Browser
• HDMI X3, USB X3

ONLINE
BUY
Now Available

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

WTCT802
TOP LOAD WASHER

WAS BD 69.990
NOW BD 57.990

8Kg • 8 Kg Capacity, Time Indicator
• 3D Windwill Impeller, 5 Program
• Smart Fuzzy Logic Control
• Self Programming Function

23rd, 24th & 25th August 2018
3 Days Offer

THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

WTW-1015P
SEMIAUTO WASHER
• 10 Kg Capacity, with Pump
• Free Standing, Plastic body 

CRAZY DEAL

WAS BD 69.990
NOW BD 47.990

10Kg

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

WA75K4000HP/SG
TOP LOAD WASHER

CRAZY DEAL

WAS BD 99.990
NOW BD 69.990

• 7.5 Kg Capacity, Fully automatic
• Red color, Super Clean
• Diamond drum, Activ Wash+
• Eco Tub Clean, Power Spin 

7.5Kg

ONLINE
BUY
Now Available

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

FH0C3QDP2
FRONT LOAD WASHER

WAS BD 139.990
NOW BD 109.990

7Kg
• 7Kg Capacity, 1000 RPM
• DD Motion, 9 Programs
• White Color

BEST DEAL

ONLINE
BUY
Now Available

WAS BD 79.990
NOW BD 44.990

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

BME55007FFD
COOKER 50x60

  cm
• 50cm X 60cm, 4 Burner Gas Cooker
• Full Safety, Auto Ignition,Gas Oven
• Cast Iron Pan Support
• Mechanical Timer

FULL
SAFETY

CRAZY DEAL

ONLINE
BUY
Now Available

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

WW60J3263LWSG
FRONT LOAD WASHER

WAS BD 123.000
NOW BD 89.990

6Kg • 6 Kg Capacity
• Ecco Bubble,1200 RPM
• White finish,Dimond drum

24th  August 2018
FRIDAY

1 Day Offer

WAS BD 329.990
NOW BD 279.990

Dual Inverter Compressor

• 1.5Ton Capacity, 18000 btu, Rotary compressor 
• 10 years compressor warranty
• INVERTER compressor, R410A

ROTARY compressor

6 STAR RATING

I22TPC
SPLIT AC

1.5
Ton

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

WAS BD 179.990
NOW BD 159.990

• 495 Ltrs. Capacity, 2 Door
• Inverter Compressor, No Frost
• Dark Silver/Blast Silver/White

GR-A495UBZ-DS/LS/W
REFRIGERATOR

DELIVERY &
INSTALLATION

FREE

ltrs
495

23rd, 24th & 25th August 2018
3 Days Offer

THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY

ONLINE
BUY
Now Available

WAS BD 17.990
NOW BD 8.990

HR2113
BLENDER
• 2x Mills: 400W, 1.5L Jar,
• 2 speeds, 5 star blade
• 2-years global guarantee.

24th  August 2018
FRIDAY

1 Day Offer CRAZY DEAL

KOR-660B
MICRO WAVE OVEN 

WAS BD 25.990
NOW BD 19.990

• 20Ltrs. Capacity, Mono Digital
• White Color

ltrs
20

DIGITAL
MICROWAVE

MONO

ONLINE
BUY
Now Available

BEST DEAL

WAS BD 24.990
NOW BD 19.990

XJM16C 
WATER DISPENSER 
• Hot & Cold
• White Color
• (L*W*H): 30*29*85cm

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL

• 900 watss,4.3 liter bowl
• stsinless steel bowl
• 3 bowl tools

KM240SI
KITCHEN MACHINE

WAS BD 79.990
NOW BD 54.990

ONLINE
BUY
Now Available

EXCLUSIVE
P R I C E

CRAZY DEAL
HP8103 
HAIR DRYER

WAS BD 7.990
NOW BD 2.990

• Hair Dryer, 1400Watts
• Narrow Concentrator for
   focused air flow, east to use
• Professional result
• 2-years global guarantee.

EOS4000D
DSLR CAMERA 
WITH 18-55MM III LENS KIT
• 18.0 MP, WiFi, Frame Rate: 3.0 Fps 
• 9 Af Points, Full Hd Movies
• Shutter Speed: 30-1/4000 Sec
• 2.7"LCD, Image Processor: Digic 4+

WAS BD 189.990
NOW BD 119.990

COMBO DEAL
E X C L U S I V E

BAGFREE

ONLINE
BUY
Now Available

CRAZY DEAL

WAS BD 73.990
NOW BD 54.990

MMEF2ZE/A
WIRELESS AIRPODS
• Wireless earphones
• For iPhone, Apple Watch, iPad
• Automatically Connecting
• Built-In Microphone
• 5 Hours of Listening
• Includes Fast Charging Case

EXCLUSIVE
P R I C E

ONLINE
BUY
Now Available
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن �لن�سخة: �ل�سعودية: رياالن - �لكويت: 200 فل�س - �الإمار�ت : درهمان - قطر: رياالن - عمان : 200 بي�سة - م�رص : جنيهان - �الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - �ململكة �ملتحدة : جنيه ��سرتليني - �لواليات �ملتحدة: دوالر�ن - �أوروبا : 2 يورو

 أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى مقام

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

وإلى صاحب السمو الملكي األمير  خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

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

 وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي

وإلى األمتين العربية واإلسالمية بمناسبة

عيد االضحى المبارك
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات

�شيوف الرحمن ينفرون ب�شالم بعد اأداء “اأم ال�شعائر”
بالد احلرمني... ت�ضافر جهود خمتلف اجلهات خدمة للحجاج

• 14حجاج بيت �هلل �حلر�م يقفون على جبل عرفات	

للتحقيق �شهادات مزورة  اأي  اإحالة  “الرتبية”: 
مدين���ة عي�س���ى - وز�رة �لرتبي���ة و�لتعليم: 
�أف���اد وكي���ل وز�رة �لرتبي���ة و�لتعلي���م ل�س���وؤون 
�لوطني���ة  �للجن���ة  رئي����س  و�ملناه���ج  �لتعلي���م 
لتق���ومي �ملوؤه���ات �لعلمي���ة فوزي �جل���ودر باأن 
جميع موظفي �جله���ات �حلكومية يخ�سعون عند 
تعيينهم يف �لوظائف �حلكومية �إلى قانون ديو�ن 
اخلدم���ة املدنية، الذي ي�صرتط ����رورة احل�صول 
عل���ى معادلة �ملوؤه���ل �لعلمي �مل���ر�د ل�سغل �أي 
وظيفة، ويف حال ر�ص���د اأي موؤهالت غري �صحيحة 
اأو م���زورة اأو �صادرة عن موؤ�ص�ص���ات وهمية، فاإنه 

يت���م فور� �إحالته���ا للجهات �لقانوني���ة باململكة 
للتحقي���ق ب�ساأنه���ا. و�أ�ساف: بالن�سب���ة ملوؤهات 
موظفي املوؤ�ص�صات اخلا�صة، فاإن اللجنة ال تنظر 
اإال فيما يتقدم له���ا للتقييم واملعادلة، ولي�صت 
معنية بغ���ري ذلك.  جاء ذلك تعليق���ا على ما يتم 
تد�ول���ه �أخري� ع���ر و�سائل �الإع���ام �ملختلفة عن 
ح�سول عدد من �ملوظفني يف �جلهات �حلكومية 
واخلا�صة على �صهادات مزورة من جامعات وهمية 

وغري معرتف بها �أهلتهم للح�سول على 
وظائف ومنا�سب كبرية.

�ملنام���ة - �لنيابة �لعام���ة: ك�سف �لقائم 
باأعمال �ملحام���ي �لعام رئي�س �ملكتب �لفني 
للنائب العام اأحمد القر�صي اأن النيابة العامة 
مل تتل���قَّ اأي بالغ���ات ب�صاأن م���زوري �صهادات 
يف �لف���رتة �حلالي���ة حت���ى تاريخه.و�أ�ساف �أن 
النيابة مل ي�صبق لها اأن اأحيل اإليها اأي بالغات 

يف هذا اخل�صو�ص �صوى ُمنذ 5 �صنوات، حيث 
كان���ت قد تلقت من ال���وزارة بالغاً �صد اإحدى 
اجلامع���ات اخلا�ص���ة بتهم التزوي���ر، وبا�رت 
�إجر�ء�ت �لتحقي���ق بها ومت �إحالة �لو�قعة �إلى 

�ملحكم���ة �ملخت�س���ة �لت���ي �أ�سدرت 
حكمها مبعاقبة مرتكبيها.

7

7

فوائد  البنوك:  “املركزي” يلزم 
فقط املتبقية  املبالغ  “البطاقات” على 

دع���ا م����رف البحري���ن املرك���زي بن���وك التجزئ���ة 
وم�س���دري بطاقات �الئتمان يف �ل�سوق �ملحلية للتوقف 
ع���ن فر�ص ن�ص���ب فوائ���د اإ�صافية عل���ى الزبائن الذين 
�ص���ددوا جزءاً م���ن مديونيتهم قبل ي���وم ا�صتحقاق دفع 
ر�سي���د بطاق���ة �الئتمان. وذك���رت م�س���ادر م�رصفية �أن 
املركزي علم باحت�صاب بع�ص البنوك اأو �ركات التمويل 
مبلغ فائدة على �ملبال���غ �لتي ��ستخدمت يف �لبطاقة يف 
م���دة الفات���ورة رغم اأنه مت ت�صديد ج���زء من هذه املبالغ 

10قبل يوم �ال�ستحقاق �أو نهاية �لفاتورة.

علي الفردان

ال�شهادات عن  بالغ  “الرتبية” اأي  من  تتلق  “النيابة” مل 



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

وإلى صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

وإلى صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد النائب األول لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي واألمة اإلسالمية بمناسبة عيد األضحى المبارك

أعاده اهلل علىالجميع باليمن والخيرات والبركات

أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية وجميع منتسبي باس
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جاللة امللك و�سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد يتبادلون التهاين
مبنا�ضبة عيد الأ�ضحى املبارك

املنام����ة - بنا: تلقى عاهل الب����الد �ضاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة ورئي�س الوزراء �ضاحب 
ال�ضمو امللك����ي الأمري خليفة بن �ضلمان اآل خليفة وويل 
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل 
خليفة مبنا�ضب����ة حلول عيد الأ�ضحى املبارك، فيما يلي 

ن�ضها:
ح�����رة �ضاحب اجلالل����ة امللك حمد ب����ن عي�ضى اآل 

خليفة حفظه اهلل ورعاه
ملك مملكة البحرين املفدى

ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد، ، ، 
فاإن����ه ملن دواعي عميق �رورنا واعتزازنا اأن نكتب 
اإل����ى جاللتكم معربين عن خال�����س التهاين والتربيكات 
مبنا�ضب����ة عيد الأ�ضحى املبارك، داعني املولى عز وجل 
اأن يعي����د هذه املنا�ضبة املباركة واأمثالها على جاللتكم 
وعلى مملكة البحرين والأم����ة العربية والإ�ضالمية بوافر 
اليمن والربكات. كم����ا ويطيب لنا اأن نغتنم هذه الأيام 
املبارك����ة لنعرب جلاللتك����م عن خال�س الفخ����ر والعتزاز 
الت����ي تقودونه����ا  مب�ض����رية اخل����ري والتق����دم والنم����اء 
جاللتك����م بكل احلكمة والقت����دار يف بلدنا العزيز مملكة 
البحري����ن حتقيًقا لأماين وتطلعات �ضعبكم الويف املحب 
جلاللتكم، داعني املول����ى �ضبحانه وتعالى اأن يحفظكم 
واأن ي�ضبغ عليكم موفور ال�ضحة وال�ضعادة وطول العمر 

اإنه �ضميع عليم جميب الدعاء.
وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ، ، 

خليفة بن �ضلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء

وبعث �ضاح����ب اجلاللة امللك برقي����ة �ضكر جوابية 
اإلى �ضاحب ال�ضمو امللكي رئي�س الوزراء، هذا ن�ضها:

�ضاح����ب ال�ضمو امللكي العم العزي����ز الأمري خليفة 
بن �ضلمان اآل خليفة حفظه اهلل

رئي�س الوزراء
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 

ببال����غ التقدي����ر والمتن����ان تلقينا برقي����ة �ضموكم 
املهنئ����ة لنا بعي����د الأ�ضح����ى املب����ارك، واإنن����ا اإذ نقّدر 
ل�ضموكم هذه امل�ضاع����ر الكرمية، لندعو اهلل عز وجل اأن 

يعيد هذه املنا�ضبة العزيزة على �ضموكم واأنتم تنعمون 
مبوف����ور ال�ضح����ة والعافي����ة وال�ضعادة، وعل����ى مملكتنا 
العزيزة، و�ضعبه����ا الكرمي والأمتني العربية والإ�ضالمية 

باليمن واخلري والربكات. 
حف����ظ اهلل �ضموك����م ملوا�ضل����ة الدور البن����اء الذي 
تنه�ض����ون به يف �ضبيل تق����دم ورفاه مملكتن����ا، ودمتم 

بحفظ اهلل �ضاملني.
حمد بن عي�ضى اآل خليفة

ملك مملكة البحرين 
وتلق����ى عاهل الب����الد �ضاحب اجلالل����ة امللك حمد 
بن عي�ضى اآل خليف����ة برقية تهنئة من ويل العهد نائب 
القائ����د الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�س جمل�����س الوزراء 
�ضاح����ب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة 
مبنا�ضبة حلول عيد الأ�ضحى املبارك، فيما يلي ن�ضها:

�ضيدي ح�رة �ضاحب اجلالل����ة الوالد العزيز امللك 
حمد بن عي�ضى اآل خليفة 

ملك مملكة البحرين املفدى حفظه اهلل ورعاه 
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

ي�رفن����ي اأن اأرفع اإلى مقام جاللتكم الكرمي اأ�ضمى 
اآي����ات التهاين والتربي����كات مقرونًة بخال�����س الأمنيات 

مبنا�ضبة حلول عيد الأ�ضحى املبارك، داعًيا اهلل �ضبحانه 
وتعال����ى يف هذه املنا�ضبة املبارك����ة اأن يحفظ جاللتكم 
ويحق����ق كل ما تتطلع����ون اإليه من رفع����ة وتقدم لهذه 
اململكة الغالية و�ضعبها الويف، واأن يعيد هذه املنا�ضبة 
الكرمية واأمثالها على جاللتك����م واأنتم تنعمون مبوفور 
ال�ضح����ة وال�ضعادة وطول العمر وعل����ى الأمتني العربية 

والإ�ضالمية باخلري واليمن والربكات.
ودمتم �ضيدي �ضاملني موفقني،،، 

ابنكم املخل�س
�ضلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 

وبعث �ضاح����ب اجلاللة امللك برقي����ة �ضكر جوابية 
اإل����ى �ضاح����ب ال�ضمو امللك����ي ويل العهد نائ����ب القائد 
الأعل����ى النائ����ب الأول لرئي�����س جمل�����س ال����وزراء، ه����ذا 
ن�ضها:�ضاحب ال�ضمو امللكي ابننا العزيز الأمري �ضلمان 

بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل
ويل العه����د نائب القائ����د الأعل����ى - النائب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

اإن����ه من دواع����ي العتزاز وال�����رور اأن تلقينا برقية 
�ضموكم املهنئة لنا بعيد الأ�ضحى املبارك، ويف الوقت 
الذي نقدر ل�ضموكم ه����ذه التهنئة وامل�ضاعر الفيا�ضة، 
لندعو اهلل اأن يعيد هذه املنا�ضبة الكرمية على �ضموكم 
واأنت����م تنعم����ون مبوفور ال�ضح����ة والعافي����ة وال�ضعادة، 
العربي����ة  والأمت����ني  العزي����ز  و�ضعبن����ا  وطنن����ا  وعل����ى 

والإ�ضالمية باليمن واخلري والربكات.
حف����ظ اهلل �ضموك����م ملوا�ضل����ة دورك����م املميز يف 
�ضبيل تقدم ومناء مملكتن����ا العزيزة، ودمتم بحفظ اهلل 

�ضاملني، وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
والدكم

حمد بن عي�ضى اآل خليفة
ملك مملكة البحرين

وتلقى رئي�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري 
خليفة بن �ضلمان اآل خليفة برقية تهنئة من ويل العهد 
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء 
�ضاح����ب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد اآل خليفة 
مبنا�ضبة حلول عيد الأ�ضحى املبارك، فيما يلي ن�ضها:

�ضاحب ال�ضم����و امللكي العم العزي����ز الوالد الأمري 
خليفة بن �ضلمان اآل خليفة 

رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل ورعاه
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

ي�ضع����دين اأن اأرفع اإلى مقام �ضموكم الكرمي اأ�ضمى 
اآي����ات التهاين والتربي����كات مقرونًة بخال�����س الأمنيات 
مبنا�ضبة حلول عي����د الأ�ضحى املبارك، واإذ اأكرر خال�س 
الته����اين ل�ضموك����م، لأ�ضاأل اهلل العل����ي القدير اأن يدمي 
على �ضموك����م موفور ال�ضح����ة وال�ضعادة وط����ول العمر 
واأن يكل����ل جهودك����م املخل�ض����ة بعون����ه وتوفيق����ه واأن 
يحق����ق للمملكة مزيًدا من التق����دم والزدهار واأن يعيد 
هذه املنا�ضبة على الأمت����ني العربية والإ�ضالمية باخلري 

واليمن والربكات، اإنه �ضميع جميب.
ودمتم �ضموكم �ضاملني موفقني،،، 

ابنكم 
�ضلمان بن حمد اآل خليفة

ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

وبع����ث �ضاح����ب ال�ضم����و امللك����ي رئي�س ال����وزراء 
برقي����ة �ضك����ر جوابية اإل����ى �ضاحب ال�ضم����و امللكي ويل 
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س 

الوزراء، هذا ن�ضها:
�ضاحب ال�ضمو امللك����ي البن العزيز الأمري �ضلمان 

بن حمد اآل خليفة حفظه اهلل رعاه 
ويل العه����د نائ����ب القائ����د الأعل����ى النائ����ب الأول 

لرئي�س جمل�س الوزراء
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد، ، ، 

فلق����د اطلعنا ببال����غ التقدير وال�����رور على برقية 
�ضموك����م الكرمي����ة املهنئ����ة لن����ا مبنا�ضب����ة حل����ول عيد 
الأ�ضحى املبارك. واإنه لي�رنا يف هذه املنا�ضبة املباركة 
اأن نع����رب لكم عن �ضكرن����ا واعتزازن����ا مب�ضاعر �ضموكم 
النبيل����ة نحون����ا، واأن نبادلك����م التهاين داع����ني املولى 
�ضبحان����ه وتعال����ى اأن يعي����د ه����ذه املنا�ضب����ة واأمثاله����ا 
عليكم وعلى وطننا الغايل و�ضعبنا الويف والأمة العربية 

والإ�ضالمية بوافر اخلري واليمن والربكات.
ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،، 

خليفة بن �ضلمان اآل خليفة
رئي�س الوزراء

• �ضمو ويل العهد	 • �ضمو رئي�س الوزراء	 • جاللة امللك	

... ويتلقون التهاين من قادة الدول اخلليجية والعربية والإ�سالمية

... ويتلقون تهاين كبار اأفراد العائلة املالكة والوزراء وامل�سوؤولني واملواطنني

... ويتلقون تهنئة اأ�سقاء جاللة امللك ... ويتلقون تهاين اأجنال حممد بن �سلمان

تب���ادل عاهل البالد �ضاحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�ضى اآل 
خليف���ة ورئي�س ال���وزراء �ضاح���ب ال�ضمو امللكي الأم���ري خليفة بن 
�ضلم���ان اآل خليف���ة وويل العهد نائب القائد الأعل���ى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن حمد 
اآل خليف���ة، برقيات التهنئة مبنا�ضبة حل���ول عيد الأ�ضحى املبارك 

مع اإخوانهم قادة الدول اخلليجي���ة والعربية والإ�ضالمية ال�ضقيقة، 
اأعرب���وا فيها عن اأطي���ب تهانيهم وخال�س متنياته���م لهم موفور 
ال�ضح���ة وال�ضعادة، داعًيا املولى عّز وج���ّل اأن يعيد هذه املنا�ضبة 
املباركة على هذه الدول و�ضعوبه���ا ال�ضقيقة بوافر اخلري واليمن 

وامل�رات.

تلق���ى عاهل البالد �ضاحب اجلاللة املل���ك حمد بن عي�ضى اآل 
خليف���ة ورئي�س الوزراء �ضاح���ب ال�ضمو امللكي الأم���ري خليفة بن 
�ضلم���ان اآل خليفة وويل العهد نائب القائ���د الأعلى النائب الأول 
لرئي����س جمل�س ال���وزراء �ضاحب ال�ضمو امللك���ي الأمري �ضلمان بن 
حم���د اآل خليف���ة، برقيات الته���اين مبنا�ضبة حلول عي���د الأ�ضحى 
م���ن كبار اأفراد العائلة املالك���ة الكرمية ورئي�ضي جمل�ضي النواب 
وال�ض���ورى، وال���وزراء وكب���ار امل�ضوؤول���ني يف اململك���ة والوجه���اء 
والأعي���ان واأع�ضاء جمل�ضي الن���واب وال�ضورى واأع�ض���اء املجال�س 
البلدي���ة واملحافظني و�ضفراء مملكة البحري���ن يف اخلارج وروؤ�ضاء 

البعثات الدبلوما�ضية املعتمدين لدى اململكة وروؤ�ضاء اجلمعيات 
والحتادات والأندية الريا�ضية واملواطنني.

وع���رب اجلمي���ع يف برقياته���م عن اأطي���ب تهانيه���م وخال�س 
متنياتهم جلاللة امللك و�ضمو رئي�س الوزراء و�ضمو ويل العهد  بهذه 
املنا�ضب���ة الكرمية، داع���ني اهلل العلي القدي���ر اأن يعيدها عليهم 
اأعواما عدي���دة مبوفور ال�ضح���ة وال�ضعادة وعل���ى مملكة البحرين 
و�ضعبه���ا الويف بتحقيق مزي���د من التقدم والتط���ور والزدهار يف 
ظل قيادة جاللة امللك احلكيمة وعلى الأمتني العربية والإ�ضالمية 

باليمن واخلري والربكات.

تلقى عاهل البالد �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل 
خليف���ة ورئي�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة بن 
�ضلمان اآل خليفة وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري �ضلمان بن 
حمد اآل خليف���ة برقيات التهاين مبنا�ضبة حل���ول عيد الأ�ضحى 
من كل من رئي����س احلر�س الوطني الفريق الركن �ضمو ال�ضيخ 
حمم���د بن عي�ض���ى اآل خليف���ة، ورئي�س نادي را�ض���د للفرو�ضية 
و�ضباق اخليل �ضمو ال�ضيخ عبد اهلل بن عي�ضى اآل خليفة، ووزير 
�ض���وؤون الديوان امللكي �ضمو ال�ضيخ علي بن عي�ضى اآل خليفة، 
رفع���وا فيها اأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات اإلى جاللة امللك 
بهذه املنا�ضبة املبارك���ة، �ضارعني اإلى الباري جلت قدرته اأن 
يعيده���ا على جاللته مبوف���ور ال�ضحة وال�ضع���ادة وعلى مملكة 

البحرين و�ضعبها الكرمي باخلري والربكات.

تلقى عاهل الب����الد �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى 
اآل خليفة ورئي�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي الأمري خليفة 
ب����ن �ضلمان اآل خليفة وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي�����س جمل�س ال����وزراء �ضاحب ال�ضم����و امللكي الأمري 
�ضلم����ان بن حمد اآل خليفة برقيات تهنئة مبنا�ضبة حلول عيد 
الأ�ضح����ى من كل من �ضمو ال�ضيخ اأحمد ب����ن حممد بن �ضلمان 
اآل خليف����ة و�ضمو ال�ضيخ حمد بن حممد ب����ن �ضلمان اآل خليفة 
و�ضم����و ال�ضي����خ خالد ب����ن حممد ب����ن �ضلم����ان اآل خليفة. وعرب 
اجلمي����ع يف برقياتهم عن اأطيب تهانيه����م وخال�س متنياتهم 
جلالل����ة امللك و�ضمو رئي�����س الوزراء و�ضم����و ويل العهد بهذه 
املنا�ضبة الكرمية، داع����ني اهلل العلي القدير اأن يعيدها على 
جاللته اأعواما عديدة مبوف����ور ال�ضحة وال�ضعادة وعلى مملكة 
البحري����ن و�ضعبها الويف مبزيد من التق����دم والزدهار والرخاء 
يف ظل قيادة جاللته وعلى الأمتني العربية والإ�ضالمية باليمن 

واخلري والربكات.

... ويتلقون تهنئة من رئي�س “ال�سورى”
تلق���ى عاهل الب���الد �ضاحب اجلاللة املل���ك حمد بن 
عي�ض���ى اآل خليفة ورئي�س الوزراء �ضاحب ال�ضمو امللكي 
الأم���ري خليف���ة بن �ضلم���ان اآل خليف���ة وويل العهد نائب 
القائ���د الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل����س الوزراء 
�ضاح���ب ال�ضمو امللكي الأم���ري �ضلمان بن حمد اآل خليفة 
برقيات تهنئة من رئي����س جمل�س ال�ضورى علي ال�ضالح 
مبنا�ضب���ة حل���ول عيد الأ�ضح���ى املبارك، �ضائ���اًل املولى 
العل���ي القدير اأن يعيد هذه املنا�ضبة املباركة، واأمثالها 
عل���ى جاللة امللك و�ضمو رئي�س الوزراء و�ضمو ويل العهد 
باخلري واليمن وال���ربكات، واأن ميتعهم مبوفور ال�ضحة 

والعافية.

تلقت قرين���ة عاهل الب���الد رئي�ضة املجل�س الأعل���ى للمراأة 
�ضاحبة ال�ضم���و امللكي الأمرية �ضبيكة بن���ت اإبراهيم اآل خليفة، 
برقي���ة تهنئة من رئي�س جمل�س ال�ض���ورى علي ال�ضالح مبنا�ضبة 

حلول عيد الأ�ضحى املبارك، فيما يلي ن�ضها:
�ضاحب���ة ال�ضم���و امللك���ي الأم���رية �ضبيكة بن���ت اإبراهيم اآل 
خليفة قرينة عاهل البالد املفدى رئي�ضة املجل�س الأعلى للمراأة 

حفظها اهلل ورعاها. ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،،
يطيب يل اأن اأرفع اإلى مقام �ضموكم الكرمي خال�س التهاين 
واأ�ضمى التربيكات مبنا�ضبة حلول عيد الأ�ضحى املبارك، �ضائالً 
املول���ى العلي القدي���ر اأن يعيد عليكم ه���ذه املنا�ضبة املباركة 
واأمثاله���ا باخلري واليمن وال���ربكات، واأن يحفظ البحرين من كل 

مكروه، واأن ينعم على �ضموكم مبوفور ال�ضحة والعافية.

قرينة العاهل تتلقى تهنئة 
من رئي�س “ال�سورى”
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املنام���ة - بنا: بعث ويل العهد نائب 
لرئي����س  الأول  النائ���ب  الأعل���ى  القائ���د 
جمل�س ال���وزراء �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
الأم���ر �سلمان ب���ن حم���د اآل خليفة برقية 
تهنئة اإل���ى رئي�س جمهوري���ة اأفغان�ستان 
حمم���د اأ�رشف غني، وذلك مبنا�س���بة ذكرى 
ا�س���تقال ب���اده، ع���ر فيها �س���موه عن 
اأ�سدق تهانيه ومتنياته له مبوفور ال�سحة 
وال�سعادة ول�س���عب جمهورية اأفغان�ستان 

ال�سديق باملزيد من التطور والزدهار.

�سمو ويل العهد يهنئ رئي�س 
اأفغان�ستان بذكرى ال�ستقال

 أسمى آيات التهاني والتبريكات نرفعها إلى مقام

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

وإلى صاحب السمو الملكي األمير  خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه

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

 وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي

وإلى األمتين العربية واإلسالمية بمناسبة

عيد االضحى المبارك
أعاده اهلل على الجميع باليمن والخير والبركات

... وجاللته يتبادل التهاين مع خادم احلرمني واأمري الكويت وملك الأردن
املنامة - بنا: جرت ات�س���الت هاتفية اأم�س بني 
عاه���ل الباد �س���احب اجلالة امللك حمد بن عي�س���ى 
اآل خليف���ة وكل م���ن اإخوان���ه، عاهل اململك���ة العربية 
ال�سعودية ال�س���قيقة خادم احلرمني ال�رشيفني امللك 
�سلمان بن عبد العزيز اآل �سعود، واأمر دولة الكويت 
ال�سقيقة �ساحب ال�س���مو ال�سيخ �سباح الأحمد اجلابر 

ال�سباح، وعاهل اململكة الأردنية الها�سمية ال�سقيقة 
�س���احب اجلالة املل���ك عبداهلل الثاين ابن احل�س���ني، 
ونائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
بدول���ة الإمارات العربية املتحدة ال�س���قيقة �س���احب 
ال�س���مو ال�سيخ حممد بن را�س���د اآل مكتوم وويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�س���لحة بدولة 

الإمارات العربية املتحدة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ب���ن زايد اآل نهيان واأمر املنطق���ة ال�رشقية باململكة 
العربية ال�س���عودية ال�سقيقة �س���احب ال�سمو امللكي 
الأمر �س���عود بن نايف بن عبدالعزيز اآل �سعود واأمر 
منطق���ة تبوك باململكة العربية ال�س���عودية �س���احب 
ال�س���مو امللكي الأمر فهد بن �سلطان بن عبدالعزيز 

اآل �سعود. ومت يف الت�سالت تبادل التهاين مبنا�سبة 
حلول عيد الأ�سحى املب���ارك، داعني املولى عز وجل 
اأن يعي���د هذه املنا�سبة املباركة على مملكة البحرين 
وعل���ى �سعوب هذه ال���دول ال�سقيق���ة باليمن واخلر 
والركات وعلى الأمتني العربي���ة والإ�سامية بالعزة 

والتقدم.

�سمو رئي�س الوزراء يتبادل التهاين مع القيادة الكويتية
املنام���ة - بن���ا: ج���رى ات�س���ال هاتفي بني 
رئي����س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللك���ي الأمر 
خليف���ة بن �سلمان ال خليفة ات�سال هاتفيا ام�س 
واأخيه اأمر دولة الكويت ال�سقيقة �ساحب ال�سمو 
ال�سي���خ �سب���اح الأحم���د اجلابر ال�سب���اح عر فيه 
�سمو رئي����س الوزراء عن خال�س التهاين واأ�سدق 
التريكات مبنا�سبة حلول عيد الأ�سحى املبارك، 
داعي���ا اهلل عز وجل اأن يعيد ه���ذه املنا�سبة على 

�سم���وه مبوف���ور ال�سح���ة والعافية وعل���ى دولة 
الكوي���ت و�سعبه���ا ال�سقي���ق مبزيد م���ن التقدم 

والزدهار.
 فيما اأعرب �ساحب ال�سمو اأمر دولة الكويت 
ال�سقيق���ة عن �سك���ره وتقديره ل�ساح���ب ال�سمو 
امللكي رئي�س الوزراء على م�ساعر �سموه الطيبة، 
داعيا اهلل جلت قدرته اأن يعيد هذه املنا�سبة على 
�سم���وه بال�سحة وال�سعادة وعل���ى مملكة البحرين 

و�سعبها باخلر ومزيد من الرفعة والتقدم.
كم���ا ج���رت ات�س���الت هاتفي���ة مماثلة بني 
�ساح���ب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء و اأخيه ويل 
العهد  �سم���و ال�سيخ نواف الأحمد اجلابر ال�سباح، 
واأخي���ه �سمو ال�سيخ نا�رش املحم���د ال�سباح، واأخيه 
رئي�س جمل�س الوزراء �سم���و ال�سيخ جابر املبارك 
ال�سب���اح، حي���ث تب���ادل �سم���وه معه���م التهاين 
والتري���كات بحلول عيد الأ�سحى املبارك، داعيا 

املول���ى عز وجل اأن يعيد ه���ذه املنا�سبة الكرمية 
وعل���ى  ال�سقيق���ني  وال�سعب���ني  البلدي���ن  عل���ى 
الأمت���ني العربي���ة والإ�سامية باخل���ر والركات، 
فيما عر �سموه���م عن �سكره���م ل�ساحب ال�سمو 
امللكي رئي�س الوزراء، على م�ساعر �سموه الأخوية 
ال�سادق���ة داع���ني اهلل ع���ز وجل اأن ميت���ع �سموه 
بال�سح���ة والعافية واأن يعي���د هذه املنا�سبة على 

�سموه و�سعب البحرين باخلر والركة.

املنام���ة - بن���ا: ج���رى ات�سال 
هاتفي بني رئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ر خليفة بن 
�سلم���ان اآل خليف���ة واأخي���ه نائ���ب 
رئي����س جمل����س ال���وزراء ل�س���وؤون 
جمل����س ال���وزراء ب�سلطن���ة عم���ان 
ال�سقيق���ة �ساح���ب ال�سم���و ال�سيد 
فه���د ب���ن حمم���ود اآل �سعي���د، مت 
فيه تب���ادل الته���اين والتريكات 
مبنا�سب���ة عيد الأ�سح���ى املبارك، 
�سائل���ني �سموهم���ا املول���ى جلت 
قدرته اأن يعيد هذه املنا�سبة على 
البلدي���ن و�سعبيهم���ا ال�سقيق���ني 
العربية والإ�سامية  الأمتني  وعلى 
يف  مت  كم���ا  وامل����رشات.  باخل���ر 
اللق���اء ا�ستعرا�س م�سار العاقات 
البحرينية العماني���ة و�سبل تطوير 
ب���ن  الثنائ���ي  التع���اون  ودع���م 

البلدين يف خمتلف املجالت.

�سمو رئي�س الوزراء 
يتبادل التهاين مع نائب 

رئي�س الوزراء العماين

جاللة امللك يتلقى برقية تهنئة من �سمو ال�سيخ علي بن خليفة
املنام���ة - بنا: تلق���ى عاهل الباد 
�ساح���ب اجلالة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة، برقي���ة تهنئ���ة م���ن نائب 
رئي����س جمل�س ال���وزراء �سم���و ال�سيخ 
علي بن خليفة ب���ن �سلمان اآل خليفة، 
مبنا�سبة حلول عيد الأ�سحى املبارك، 

فيما يلي ن�سها:
�سيدي ح�رشة �ساحب اجلالة امللك 
حمد بن عي�س���ى اآل خليفة ملك مملكة 

البحرين املفدى حفظه اهلل ورعاه.
ال�سام عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،

جالتك���م  اإل���ى  اأرف���ع  اأن  اأت����رشف 

القلبية  التهاين والتري���كات  خال�س 
مبنا�سبة حلول عيد الأ�سحى املبارك، 
داعي���ا اهلل �سبحانه وتعال���ى اأن يعيد 
واأمثاله���ا  الكرمي���ة  املنا�سب���ة  ه���ذه 
عل���ى جالتك���م بواف���ر اخل���ر واليمن 
والركات، واأن يحفظ جالتكم ويدمي 
عليكم موفور ال�سحة والعافية وطول 

العمر.
عل���ي ب���ن خليفة ب���ن �سلم���ان اآل 

خليفة
نائب رئي�س جمل�س الوزراء

• �سمو نائب رئي�س جمل�س الوزراء	 • جالة امللك	
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اإج���راءات دقيق���ة للتاأك���د م���ن �شح���ة ال�شهادات
موؤكدة ��ستحالة مترير �أي موؤهل غري م�ستوٍف لل�رشوط... “الرتبية”:

مدينة عي�س���ى - وز�رة �لرتبية و�لتعليم: 
ق���ال وكي���ل وز�رة �لرتبية و�لتعلي���م ل�سوؤون 
�لتعلي���م و�ملناه���ج رئي����س �للجن���ة �لوطنية 
لتق���ومي �ملوؤهالت �لعلمية ف���وزي �جلودر �إن 
�للجنة �لتي مت حتديد عملها و�إجر�ء�تها وفقا 
للمر�س���وم بقان���ون رق���م )19( ل�سن���ة 1995 
ب�س���اأن تقومي �ملوؤه���الت �لعلمي���ة و�لقر�ر�ت 
�ملنظم���ة ل���ه، ت�س���م يف ع�سويتها ع���دد� من 
ممثلي �ل���وز�ر�ت و�جلهات �ملعنية يف �لدولة، 
وه���ي جامعة �لبحرين، وجامعة �خلليج �لعربي، 
�لعل���وم  وكلي���ة  �ملدني���ة،  �خلدم���ة  ودي���و�ن 
�ل�سحية، و�أع�ساء ميثلون �لأطباء و�ملحا�سبني 
و�ملهند�س���ني و�ملحامني، حيث تتولى �للجنة 
معادل���ة وتق���ومي �ملوؤه���الت �لعلمي���ة ف���وق 
�ل�سه���ادة �لثانوية �ل�سادرة م���ن خارج مملكة 
�لبحري���ن، �إ�سافة �إل���ى �لتو�سية باملوؤ�س�سات 
و�لرب�م���ج �لأجنبي���ة �ملعتمدة يف �خل���ارج، كما 
تقدم �للجنة خدماتها للمعادلة ملو�طني كافة 

مملك���ة �لبحرين عل���ى �عتبار �نه���ا جلنة فنية 
��ست�سارية – وطنية، ويجوز لها ��ستثناء �لنظر 
يف �ملوؤهالت �لعلمي���ة لغري �لبحرينيني وذلك 
بن���اًء على طلب ر�سمي مقدم م���ن �لوز�ر�ت �أو 

�لهيئات �أو �ملوؤ�س�سات �لعامة �أو �خلا�سة.
و�أ�س���اف �أن �للجن���ة حتر����س د�ئم���ا عند 
�لنظ���ر يف �ملوؤه���الت �لعلمية عل���ى �لتاأكد من 
�أن تكون �ملوؤ�س�سة �لتعليمية �ملانحة للموؤهل 
�لعلم���ي مرخ�س���ة، و�ملوؤهل �لعلم���ي معتمد� 
م���ن جانب �جله���ات �ملخت�سة يف بل���د �ملن�ساأ، 
و�أن يك���ون للموؤ�س�سة �ملانحة للموؤهل �لعلمي 
ح���رم جامع���ي، �أي مبعن���ى �أل تك���ون موؤ�س�سة 
�فرت��سي���ة �أو �أن يك���ون وجوده���ا �إلكرتوني���ا 
فق���ط، ناهيك عن �لتاأكد م���ن �أن تتم �لدر��سة 

بالنتظام و�لتفرغ و�لإقامة يف بلد �لدر��سة. 
�أمان���ة  تفو����س  �للجن���ة  �أن  �إل���ى  و�أ�س���ار 
�رشه���ا و�جلهاز �ملنفذ لتو�سياته���ا وقر�ر�تها 
�ملتمثل يف ق�سم معادل���ة �ل�سهاد�ت �لأجنبية 

بالتحق���ق من �سحة كل �ملوؤهالت و�ل�سهاد�ت 
�لعلمية �لتي تنظره���ا يف �لوقت ذ�ته؛ بهدف 
�لتاأك���د م���ن م���دى �رشعي���ة �لوثائ���ق و�رشعي���ة 
�ملوؤ�س�سات �ملانحة للموؤهل، و�لتاأكد من عدم 
�لتالعب به���ذه �لوثائق باأي طريقة كانت، من 
خالل �لتن�سيق مع �جلهات �لر�سمية �ملخت�سة 
بالدول مق���ر �ملوؤ�س�سات �ملانح���ة للموؤهالت، 
ومن خ���الل �مللحقي���ات �لثقافي���ة يف �خلارج؛ 
متهي���د� لإ�س���د�ر �لق���ر�ر �ل���وز�ري باملعادلة 
�أو �إ�س���د�ر �لإفادة �لإد�ري���ة باملعادلة، كما ل 
ي�سلم �لق�سم �ملعني �لقر�ر �لوز�ري �أو �لإفادة 
�لإد�ري���ة �إل���ى �أي ف���رد �أو موؤ�س�س���ة �ساحب���ة 
م�سلح���ة من �ملعادل���ة ما مل يت���م �لتحقق من 

موثوقية و�سحة �ل�سهادة �لعلمية.
�أم���ا ب�س���اأن م���ا يت���م تد�ول���ه موؤخ���ر� عرب 
و�سائل �لإع���الم �ملختلفة عن ح�سول عدد من 
�ملوظف���ني يف �جله���ات �حلكومي���ة و�خلا�سة 
على �سهاد�ت مزورة من جامعات وهمية وغري 

مع���رتف بها �أهلته���م للح�سول عل���ى وظائف 
ومنا�س���ب كب���رية، �أف���اد �جل���ودر ب���اأن جميع 
موظف���ي �جله���ات �حلكومي���ة يخ�سع���ون عند 
تعيينه���م يف �لوظائ���ف �حلكومي���ة �إلى قانون 
ديو�ن �خلدمة �ملدنية، و�لذي ي�سرتط �رشورة 
�حل�سول على معادل���ة �ملوؤهل �لعلمي �ملر�د 
ل�سغل �أي وظيف���ة، ويف حال ر�سد �أي موؤهالت 
غري �سحيحة �أو مزورة �أو �سادرة عن موؤ�س�سات 
وهمي���ة، فاإن���ه يت���م ف���ور� �إحالته���ا للجه���ات 

�لقانونية باململكة للتحقيق ب�ساأنها.
وبالن�سب���ة ملوؤهالت موظف���ي �ملوؤ�س�سات 
�خلا�س���ة، فاإن �للجنة ل تنظ���ر �إل فيما يتقدم 
له���ا للتقييم و�ملعادل���ة، ولي�ست معنية بغري 

ذلك. 
و�أك���د �جل���ودر �أن���ه وتنفي���ذ� لتوجيهات 
رئي����س �لوزر�ء �ساحب �ل�سم���و �مللكي �لأمري 
خليف���ة ب���ن �سلم���ان �آل خليف���ة، وتوجيه���ات 
وزي���ر �لرتبية و�لتعليم، ف���اإن �للجنة �لوطنية 

وق�س���م معادل���ة �ل�سه���اد�ت �لأجنبي���ة عل���ى 
�أمت �ل�ستع���د�د لأن تعم���ل يد� بي���د مع جميع 
�جلهات ذ�ت �لعالق���ة باململكة وخارجها؛ من 
�أج���ل �لت�سدي ومكافحة �ل�سه���اد�ت �لوهمية 
و�حل���د م���ن �نت�ساره���ا وتد�وله���ا يف �ملجتمع 
�لتعليمي و�ملهني يف مملكة �لبحرين، كما �أن 
�للجن���ة على ��ستعد�د تام للنظر يف �أي طلبات 
للمعادلة و�لتقييم لل�سهاد�ت من �لقطاعني 
�حلكوم���ي و�خلا����س وفق���ا ل���ذ�ت �ملعاي���ري 

و�لإجر�ء�ت.

“�خلدمة” ي�سرتط 
�حل�سول على معادلة 

�ملوؤهل �لعلمي قبل 
�لتوظيف

�للجنة ل تنظر يف موؤهالت 
موظفي “�خلا�س” �إل �إذ� 

تقدمو� للمعادلة

م�ستعدون ملكافحة 
�ل�سهاد�ت �لوهمية و�حلد 

من �نت�سارها

• فوزي �جلودر	

�شمو حمافظ اجلنوبية يقف على جاهزية م�شليات العيد
يف زيارة �سموه �لتفقدية ملنت�سبي مديرية �ل�رشطة

ع���و�يل - �ملحافظة �جلنوبي���ة: ز�ر حمافظ 
�ملحافظ���ة �جلنوبي���ة �سم���و �ل�سي���خ خليفة بن 
علي بن خليف���ة �آل خليفة �أم����س مديرية �رشطة 
�ملحافظة �جلنوبي���ة، �جتمع �سموه خاللها بعدد 

من �ل�سباط و�سباط �ل�سف و�لأفر�د.
كما �أعرب �سمو حمافظ �ملحافظة �جلنوبية 
عن خال�س �لتهاين و�لتربي���كات لعاهل �لبالد 

�ساحب �جلاللة �مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة 
ورئي�س جمل�س �ل���وزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي 
�لو�ل���د �لأم���ري خليف���ة ب���ن �سلم���ان �آل خليفة 
وويل �لعهد نائب �لقائ���د �لأعلى �لنائب �لأول 
لرئي����س جمل�س �لوزر�ء �ساح���ب �ل�سمو �مللكي 
�لأم���ري �سلمان بن حمد �آل خليفة، مبنا�سبة عيد 
�لأ�سح���ى �ملب���ارك �أع���اده �هلل باخل���ري و�ليمن 

و�لربكات.
كم���ا �أ�ساد �سمو �ل�سي���خ خليفة بن علي بن 
خليف���ة �آل خليفة يف زيارت���ه ملنت�سبي مديرية 
�ل�رشط���ة بالدور �ل���ذي يقوم به وزي���ر �لد�خلية 
�لفري���ق �لرك���ن �ل�سي���خ ر��سد بن عب���د�هلل �آل 
خليفة يف تعزيز كاف���ة �جلهود �لأمنية يف حفظ 
�لأم���ن و�لنظام �لع���ام وتعزيز �ل�سالم���ة �لعامة 

لدى كافة �ملو�طنني و�ملقيمني، معرًب� �سموه 
ع���ن �لدعم �لكبري و�لالحم���دود �لذي حتظى به 

�ملحافظة من معاليه.
ثم �طلع �سمو حماف���ظ �ملحافظة �جلنوبية 
على كل �لرتتيبات �لأمني���ة �لالزمة �لتي تقوم 
بها مديري���ة �رشط���ة �ملحافظ���ة �جلنوبية لعيد 
�لأ�سحى �ملبارك و�أكد �سموه عن دعمه �لكامل 

له���ذه �ل�ستعد�د�ت، ومن ثم قام �سمو حمافظ 
�ملحافظة �جلنوبية بزي���ارة تفقدية مل�سليات 
جاهزيته���ا  م���ن  للتاأك���د  �ملنطق���ة  �لعي���د يف 

ل�ستقبال �مل�سلني من �أهايل �ملحافظة.
و�أ�س���اد �سم���و حمافظ �ملحافظ���ة �جلنوبية 
برجال �لأمن على �أد�ئهم وجهودهم �لكبرية يف 

�حلفاظ على �لأمن و�ل�ستقر�ر.

• �سمو حمافظ �جلنوبية يطلع على �لرتتيبات �لأمنية	

�ملنام���ة - �لنيابة �لعامة: ����رشح �لقائم 
باأعمال �ملحامي �لعام رئي�س �ملكتب �لفني 
للنائ���ب �لع���ام �أحم���د �لقر�سي ب���اأن �لنيابة 
�لعام���ة مل تتل���قَّ �أي بالغ���ات ب�س���اأن مزوري 

�سهاد�ت يف �لفرتة �حلالية حتى تاريخه.
و�أ�ساف �أن �لنياب���ة �لعامة مل ي�سبق لها 
�أن �أحي���ل �إليها �أي بالغات يف هذ� �خل�سو�س 
�سوى ُمن���ذ 5 �سنو�ت، حيث كانت قد تلقت 
م���ن �ل���وز�رة بالغ���اً �س���د �إح���دى �جلامعات 

�خلا�سة بتهم �لتزوير يف �ملحرر�ت �لر�سمية، 
وه���ي �سه���اد�ت �لت�سدي���ق �ل�س���ادرة عن 
�لتعلي���م �لع���ايل وكذل���ك �رت���كاب تزوي���ر�ً 
يف حم���رر�ت خا�س���ة، هي ك�سوف���ات درجات 
�لطلب���ة و��ستعمال تلك �ملح���رر�ت �ملزورة، 
وبا����رشت �لنيابة �إج���ر�ء�ت �لتحقيق بها ومت 
�إحال���ة �لو�قعة �إلى �ملحكم���ة �ملخت�سة �لتي 

�أ�سدرت حكمها مبعاقبة مرتكبيها. 
ج���اء ذل���ك يف رد �لنيابة �لعام���ة على ما 

مت ن�رشه �م�س م���ن �أخبار ومعلومات يف �إحدى 
�ل�سح���ف �ملحلية حت���ت عن���و�ن “)�لرتبية( 

حتيل مزوري �سهاد�ت �إلى �لنيابة �لعامة”.
و�أو�س���ح �لقر�س���ي: يف ح���ال �أُحيلت �أي 
بالغ���ات جديدة ب�س���اأن �أي و�قع���ة ف�ستقوم 
�إجر�ء�ته���ا  باتخ���اذ  ف���ور�  �لعام���ه  �لنياب���ة 
�لقانوني���ة حيالها وحيال م���ن يثبت تورطه 
يف �رتكابه���ا وتقدمي���ه للمحاكم���ة �جلنائية 

ملعاقبته.

“�لنيابة” مل تتلق من “الرتبية” �أي بالغ عن �ل�سهاد�ت

اإ�شادة بجهود �شالح ح�شني يف اإ�شدار املوؤلفات
الكويت ت�شت�شيف املوؤمتر اخلليجي للمياه مار�س 2019

مب�ساركة 10 متحدثني خليجيني ودوليني

�ملنام����ة- بنا: ت�ست�سي����ف دولة �لكويت 
�ل�سقيقة “�ملوؤمتر �خلليج����ي �ل� 13 للمياه” 
�ل����ذي تنظمه “جمعي����ة علوم وتقني����ة �ملياه 
�خلليجي����ة” يف �لف����رتة م����ا ب����ني 12 حتى 14 
مار�����س 2019 بالتع����اون مع معه����د �لكويت 
لالأبح����اث �لعلمي����ة و�لأمان����ة �لعام����ة ملجل�س 
�لتع����اون ل����دول �خللي����ج �لعربي����ة، وبدع����م 
م����ن �ل�سندوق �لعرب����ي للتنمي����ة �لجتماعية 
و�لقت�سادية، �إ�سافة �إلى عدد من �ملنظمات 
و�ملوؤ�س�سات �لإقليمية و�ملوؤ�س�سات �لعلمية 
باملي����اه  �لعالق����ة  ذ�ت  �خلا�����س  و�لقط����اع 
�ل�سح����ة  ومنظم����ة  و�ليون�سك����و  كالإ�سك����و� 
�لعاملي����ة وجمعي����ة مر�ف����ق �ملي����اه �لعربي����ة 
وجامع����ة �خلليج �لعرب����ي و�لحت����اد �لعاملي 

للتحلية وجمعية �لتحلية �لأوروبية.
وق����ال نائب رئي�س جمعي����ة علوم وتقنية 
�ملي����اه �خلليجي����ة ورئي�����س �للجن����ة �لعلمي����ة 
للجمعي����ة، �أ�ستاذ �إد�رة �ملو�رد �ملائية بكلية 

�لدر��س����ات �لعلي����ا بجامع����ة �خللي����ج �لعربي  
وليد زباري �إن �سعار �ملوؤمتر �سيحمل عنو�ن 
“�ملي����اه يف دول جمل�س �لتعاون...�لتحديات 
و�حلل����ول �ملبتك����رة”، وقد متت دع����وة �أكرث 
م����ن 10 متحدث����ني رئي�سي����ني باملوؤمتر من 
جمموع����ة خمت����ارة م����ن �لعلم����اء �خلليجي����ني 
و�لع����رب و�لعامليني لإلق����اء �أور�ق علمية يف 
حماور �ملوؤمتر �ملختلف����ة، �إ�سافة �إلى �أور�ق 
رئي�سة مقدمة من جان����ب �لهيئات �لإقليمية 
و�لدولي����ة �لتي تدع����م �ملوؤمت����ر، مو�سحا �أن 
�للجن����ة �لعلمي����ة �أنه����ت مرحل����ة مر�جعة �أكرث 
م����ن 90 ملخ�سا من �مللخ�سات �لتي تقدمت 
للم�سارك����ة يف �ملوؤمتر، وثم قبول 65 ملخ�سا 
منه����ا ب�س����كل مبدئ����ي وفق عدد م����ن معايري 

�لعلمية.
و�أ�س����ار زباري �إل����ى �أن �ملعاي����ري �سملت 
عالقة �لورقة �لعلمية ب�سعار وحماور و�أهد�ف 
�ملوؤمتر، و�لفائدة �لعلمية و�لعملية للمنطقة 

و�مل�سارك����ني باملوؤمت����ر، لفًت����ا �إل����ى �أنه مت 
تقيي����م كل ورقة من جان����ب مر�جعني �ثنني 

على �لأقل. 
و�أ�ساف “لقد طلب من معدي �مللخ�سات 
�ملقبول����ة �إر�سال �لن�����س �لكام����ل لأور�قهم 
بنهاي����ة �سه����ر �سبتم����رب �ملقب����ل؛ للتقيي����م 

�لنهائي من جانب �للجنة �لعلمية”.
ورك����ز �ملوؤمت����ر عل����ى مو�س����وع �حلل����ول 
�ملبتكرة ملو�جهة حتدي����ات �ملياه �جل�سيمة 
�لتي تو�جهها دول جمل�����س �لتعاون �لو�قعة 
يف �إح����دى �أك����رث مناط����ق �لعامل جفاف����ا، ومتر 
مت�سارع����ة  و�قت�سادي����ة  �جتماعي����ة  بتنمي����ة 
م�سحوب����ة بزياد�ت متعاظم����ة يف �لطلب على 
�ملي����اه؛ به����دف تقيي����م وحتدي����د �أولوي����ات 
�لق�سايا �ملائية �لت����ي تو�جها دول �ملجل�س 
و��ستعر������س �حللول �لتقنية وغ����ري �لتقنية 
�ملبتكرة �لت����ي مت تطبيقها يف �ملنطقة، ويف 

�لعامل ككل ملو�جهة �لتحديات �ملائية.

�لعم���ل  وز�رة   - عي�س���ى  مدين���ة 
و�لتنمية �لجتماعي���ة: �أ�ساد وزير �لعمل 
و�لتنمي���ة �لجتماعي���ة جمي���ل حمي���د�ن 
بجهود �لكات���ب �سالح ح�س���ني �ملميزة 
�ملوؤلف���ات  م���ن  �لعدي���د  �إ�س���د�ر  يف 
ت���رثي  �لت���ي  و�لجتماعي���ة  �لثقافي���ة 
�ملكتبة �لوطني���ة، خا�سة ما يتعلق منها 
بالدر��س���ات �لعمالية ودع���م موؤ�س�سات 

�ملجتمع �ملدين ونظام �حلوكمة لتنظيم 
�لعمل �ملوؤ�س�سي بال�رشكات �حلكومية.

جاء ذلك لدى ت�سلمه كتاب “�حلوكمة 
يف �ل����رشكات �حلكومي���ة”، ون�سخ���ة م���ن 
�إ�سد�ر”نظام حوكمة �جلمعيات �خلريية” 
للكاتب ح�س���ني، بالإ�سافة �إلى عدد من 
�لتي  �لثقافي���ة و�لجتماعية  �ملوؤلف���ات 

�أ�سدرها �لكاتب.
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تـ�سـغـيـر عـمـر مـواطـن �سـتـيـنـي 4 �سـنــوات

حمام: املوكلون مل يختل�سوا مليوًنا ون�سًفا من �رشكة مقاوالت

5 اآ�سيويني ينكرون اإدارتهم حمل القمـار بالـمـحـرق

املحكمة ا�ستجابت لطلبه

م�ستغرًبا ت�سخيم املبلغ الذي ال يتجاوز 41 األًفا

املحكمة اأمرت با�ستمرار احلب�س

ق�ست املحكمة الكربى املدنية االأولى 
)الدائ����رة االإداري����ة( باإل����زام كل م����ن اإدارة 
ال�سح����ة العام����ة واالإدارة العام����ة للجن�سية 
واجل����وازات واالإقامة بتعدي����ل تاريخ ميالد 
مواط����ن املثب����ت يف �سهادة مي����الده وجواز 
ال�سفر من الع����ام 1956 ليكون من مواليد 
الع����ام 1960، لي�سب����ح اأ�سغ����ر عم����ًرا ب� 4 

�سنوات.
وتتمثل وقائع الدعوى ح�سبما جاءت يف 
حك����م املحكمة باأن املدع����ي كان قد تقدم 
بالئحة دعوى خمت�سًما اإدارة ال�سحة العامة 
طل����ب فيها احلك����م باإلزام املدع����ى عليها 
باإ�س����دار �سهادة ميالد ل����ه بتاريخ 1 يناير 
1960 وبت�سجيل ذلك ب�سجالتها الر�سمية، 
ث����م تقدم بالئح����ة تعديل طلب����ات اخت�سم 
فيه����ا االإدارة العامة للجن�سي����ة واجلوازات 
واالإقام����ة، الت����ي طل����ب يف ختامه����ا احلكم 
بالطلبات ال�سابق����ة لتعديل تاريخ امليالد 
يف ج����واز �سفره لكي ي�سب����ح تاريخ ميالده 
1 يناي����ر 1960 وطل����ب ت�سجي����ل ذلك يف 

�سجالت املدعى عليهم الر�سمية.
وذكرت املحكمة يف حيثيات حكمها اأنه 
يف �ساأن طلب املدعي اإلزام املدعى عليها 
االأول����ى باإ�سدار �سهادة مي����الد له باعتباره 
من مواليد 1 يناير 1960 وت�سجيل ذلك يف 
�سجالتها الر�سمية، فاإن املقرر اأن راأي جلنة 
تعديل وت�سحيح االأ�سماء واالألقاب ال يعدو 
كون����ه راأي خبري ال يقيد املحكمة فال يكون 

تقديره����ا ذا حجي����ة ما، ب����ل يخ�سع ملطلق 
تقدير املحكمة �ساأنه �ساأن كل االأدلة التي 

مل يك�سبها امل�رشع قوة تدليل معينة.
وملا كان ما تقدم وكان الثابت بتقرير 
جلنة تعدي����ل وت�سحيح االأ�سم����اء واالألقاب 
واملرف����ق مبل����ف الدعوى، وال����ذي تطمئن 
اإلي����ه املحكمة، وتاأخذ مبا خل�����س اإليه، من 
اأن املدع����ي م����ن موالي����د 1 يناي����ر 1960، 

االأمر الذي يتعني معه اإلزام املدعى عليها 
االأول����ى باإ�س����دار �سه����ادة مي����الد للمدعي 
 ،1960 موالي����د  م����ن  باعتب����اره  جدي����دة 

وت�سجيل ذلك يف �سجالتها الر�سمية.
واأ�ساف����ت اأنه عن طل����ب املدعي اإلزام 
املدعى عليها الثانية )اجلوازات( بتعديل 
تاري����خ مي����الده يف ج����واز �سف����ره وت�سجيل 
ذل����ك يف �سجالته����ا الر�سمية، ف����اإن املقرر 

قانوًنا وفًقا حلكم املادة )21( من الالئحة 
التنفيذية للقانون رقم )11( ل�سنة 1975 
ال�س����ادرة بقرار وزي����ر الداخلية رقم )15( 
ل�سن����ة 1976، اأن����ه ال يقب����ل تعدي����ل ال�سن 
الثاب����ت بج����واز ال�سف����ر، اإال اإذا كان ذل����ك 
بناء على �سه����ادة امليالد اأو وثيقة ر�سمية 
تثبت امليالد اأو �سه����ادة �سادرة من اإدارة 
ال�سحة العامة بوزارة ال�سحة، فاإذا ما طلب 

ال�سخ�����س تعدي����ل ال�س����ن يف ج����واز ال�سفر 
اخلا�����س به م����ع افتق����اده للم�ستن����د الذي 
يتطلبه ه����ذا التعديل عل����ى النحو ال�سالف 
بيان����ه ف����ان طلب����ه يك����ون مفتق����ًرا ل�سنده 

القانوين.
وتابع����ت، اأنه مل����ا كان ما تقدم وكانت 
املحكم����ة ق����د خل�س����ت اإلى اإل����زام املدعى 
االأول����ى باإ�س����دار �سه����ادة مي����الد  عليه����ا 
للمدعي باعتباره من مواليد 1 يناير 1960 
فاإنه يكون قد ط����راأ بعد �سدور جواز �سفر 
املدعي ما يدعو اإل����ى تغيري تاريخ ميالده 
بهذا اجلواز، االأمر الذي يتعني معه الق�ساء 
باإل����زام املدع����ى عليه����ا الثاني����ة بتعدي����ل 
تاري����خ ميالد املدعي بج����واز �سفره ليكون 
م����ن مواليد 1 يناي����ر 1960 وت�سجيل ذلك 

ب�سجالتها الر�سمية.
اأم����ا ب�س����اأن م�رشوف����ات الدع����وى ف����اإن 
املحكم����ة األزمت به����ا املدعي عم����ال بحكم 

املادة )196( من قانون املرافعات.
فلهذه االأ�سباب حكم����ت املحكمة اأوال: 
باإل����زام املدع����ى عليه����ا االأول����ى باإ�س����دار 
�سهادة ميالد للمدعي باعتباره من مواليد 

1 يناير 1960.
ثانًي����ا: باإل����زام املدعى عليه����ا الثانية 
بتعدي����ل تاري����خ مي����الد املدع����ي يف ج����واز 
�سفره وذلك من مواليد 1 يناير 1956 اإلى 
موالي����د 1 يناي����ر 1960، واألزم����ت املدعي 

امل�رشوفات.

قال املحام���ي عبداهلل �سه���وان اإن 
املحكم���ة ال�سغ���رى اجلنائي���ة ق���ررت 
اإرجاء حماكم���ة ثالثة اآ�سيويني، ترتاوح 
اأعمارهم ما بني 35 و53 عاًما، يعملون 
يف �رشك���ة مق���اوالت و�سيان���ة، اأوله���م 
املدي���ر الع���ام لل�رشك���ة والث���اين مدير 
امل�ساري���ع فيه���ا واالأخ���ري موظ���ف يف 
باختال����س  ال�رشك���ة، واملتهم���ون  ذات 
مبال���غ مالية من ال�رشك���ة التي يعملون 
لديه���ا والر�س���وة؛ وذلك حت���ى جل�سة 
ي���وم 5 �سبتمرب املقب���ل، لت�ستمع اإلى 
باقي �سه���ود االإثبات الذين مل يح�رشوا 

باجلل�سة االأخرية.
باأن���ه  املتهم���ني  وكي���ل  واأف���اد 
ال�رشك���ة  وكي���ل  ن����رش  م���ن  ي�ستغ���رب 
ملعلوم���ات مغلوطة عن املبالغ املالية 
املتهم بها موكلي���ه، الذي ادعى فيها 

اأنها و�سلت اإل���ى قرابة مليون ون�سف 
املليون دين���ار، يف حني اأنها ال تتجاوز 
بحد اأق�س���ى ح�سب االته���ام قرابة 41 

األف دينار.
واأ�س���ار اإل���ى اأن���ه ال يوج���د مبل���ف 
الدع���وى اأي اتهام للمتهمني باختال�س 
مبلغ ملي���ون ون�س���ف امللي���ون دينار 
-كم���ا ن�رش �سابًق���ا- وال يعل���م الق�سد 
من حماولة ت�سخيم االأرقام بالرغم من 
خمالفتها ملا هو ثابت باالأوراق، موؤكًدا 
اأن االته���ام املوج���ه ملوكلي���ه من قبل 
النياب���ة العامة يدور حول مبلغ 11 األف 
دينار وال يتجاوز 41 األف دينار تقريًبا، 
كم���ا ا�ستغ���رب ع���دم ح�س���ور �سه���ود 

االإثبات بحجة تواجدهم خارج البالد.
ويطال���ب �سهوان املحكم���ة برباءة 
موكلي���ه، كم���ا طل���ب اإخ���الء �سبيله���م 

ب�سم���ان حم���ل اإقامته���م لع���دم توافر 
م���ربرات احلب����س االحتياط���ي ح�س���ب 

ادعائه.
يذك���ر اأن املحامية مه���ا جابر قالت 
اإن املحكمة ال�سغرى اجلنائية تنظر يف 
واقعة اختال�سات مالي���ة وتلقي ر�سوة 
يف اإح���دى �رشكات املقاوالت الكربى يف 
اململك���ة، ارتكبها املدير العام لل�رشكة 
ومدير امل�ساري���ع فيها وموظف ثالث، 
متكنوا م���ن اختال�س ما جمموعه مليون 
ون�س���ف ملي���ون دين���ار، اإذ ا�ستمع���ت 
املحكم���ة يف اآخ���ر جل�س���ة اإل���ى �سه���ود 
االإثبات املقدمني م���ن ال�رشكة املجني 
عليها، موؤك���دة اأن العقوبات قد ت�سل 

اإلى احلب�س 10 �سنوات.
اأن الوقائ���ع  اإل���ى  واأ�س���ارت جاب���ر 
اكت�سافه���ا  مت  للمتهم���ني  امل�سن���دة 

م���ن قب���ل املدقق���ني عل���ى ح�ساب���ات 
ال�رشكة قبل فرتة ق�سرية، وعلى اإثرها 
مت االإب���الغ عنه���ا ل���دى مرك���ز ال�رشطة. 
واأ�ساف���ت وكيلة ال�رشكة املجني عليها 
اأن املته���م االأول )املدير العام لل�رشكة 
ويعمل لديها منذ قرابة 21 عاًما(، كان 
ق���د ا�سرتك م���ع املتهم الث���اين )مدير 
امل�ساريع( منذ فرتة قريبة، يف ارتكاب 
عملي���ات االختال�س. وتو�سلت عمليات 
التدقيق اإلى كيفية ا�ستيالء املتهمني 
االأول والث���اين عل���ى املبال���غ باإدخالها 
يف ح�ساباته���م ال�سخ�سي���ة، ث���م اإيهام 
ال�رشكة باأنه مت ����رشف املبالغ يف اأعمال 
اأخ���رى تابعة لل�رشك���ة، واأنهما اتفقا مع 
�رشكة اأخرى لتق���وم بتجميع املخلفات، 
واأخذها مقابل اإمداد ال�رشكة مبواد ردم 

وبناء.

وبين���ت اأن املته���م الثال���ث الذي 
يعمل موظف م�سح كميات يواجه تهمة 
تلق���ي ر�س���وة نظ���ري متري���ر معامالت 
خا�س���ة بال�رشك���ة اإل���ى مقاول���ني م���ن 

الباطن.
واأحال���ت النيابة العام���ة املتهمني 
للمحاكمة على اعتب���ار اأنهم يف غ�سون 

االأعوام من 2015 حتى 2017:
والث���اين:  االأول  املتهم���ان  اأوالً: 
اختل�س���ا املبالغ املبينة ق���دًرا باالأوراق 
اململوك���ة لل�رشكة املجن���ي عليها التي 

وجدت يف حيازتهم ب�سبب وظيفتهما.
ثانًيا: املتهم الثالث: طلب لنف�سه 
ب�س���كل مبا�رش ر�سوة الأداء عمل ال يدخل 
يف مهام عمل���ه ومن�سب���ه ولكنه طلبها 
رغ���م ذل���ك اإ����رشاًرا مب�سال���ح ال�رشك���ة 

املجني عليها.

اأنكر خم�س���ة عمال اآ�سيوي���ني االتهام 
املوجه اإليهم باأنهم يديرون حمال ملمار�سة 
القم���ار يف اأحد املن���ازل مبنطقة املحرق، 
وقررت املحكمة تاأجي���ل حماكمتهم حتى 
جل�س���ة 12 �سبتمرب املقبل؛ لالطالع والرد 
من قبل باقي املحامني، واأمرت با�ستمرار 

حب�سهم حلني اجلل�سة املقبلة.
وتتمث���ل تفا�سي���ل الق�سي���ة ح�سبما 
اأن معلوم���ات  وردت مبل���ف الدع���وى يف 
وردت اإلى اأحد ال�صباط عرب م�صادر �رسية 
موث���وق به���ا، مفاده���ا اأن املته���م االأول 
يقوم باإدارة حمل للعب القمار يف عدد من 

املنازل الكائنة مبنطقة املحرق.
وبتكثي���ف التحريات ب�س���اأن الواقعة، 
ثبت فع���ال وجود اأحد املن���ازل ُي�ستغل يف 
هذه االأعم���ال، ومت احل�سول على عنوانه، 
وتب���ني اأن���ه يتم في���ه اإدارة لع���ب القمار 
فيم���ا ب���ني اجلالية الت���ي ينت�س���ب اإليها 
ه���ذا املتهم، فت���م اإجراء عملي���ة املراقبة 
امل�ستم���رة للمن���زل امل�سار اإلي���ه يف اأيام 
وف���رتات خمتلف���ة، اإذ ات�س���ح اأن���ه مكان 
مفت���وح للعامة الدخ���ول اإلي���ه، كما متت 
م�ساه���دة ع���دد م���ن االأ�سخا����س يدخلون 

للمنزل وبعد مرور مدة من الزمن يخرجون 
منه يف اأوقات خمتلفة.

وبا�ستم���رار مراقب���ة امل���كان متك���ن 
اأف���راد ال�رشطة من حتدي���د الوقت الفعلي 
لبدء اأعم���ال القمار، حيث ات�سح اأنها تبداأ 
عن���د ال�ساعة 10:00 م�س���اء وتنتهي فجرا 
يف ح���دود ال�ساع���ة 3:00، كم���ا اأ�سف���رت 
التحري���ات ع���ن اأن املته���م االأول يح����رش 
يوميا يف اآخ���ر الوقت ال�ست���الم ح�سته يف 
اإدارة املحل للعب القمار املمنوعة قانونا.
ويف ي���وم �سب���ط املتهم���ني توجهت 
قوة من اأف���راد ال�رشطة اإلى املنزل امل�سار 
اإليه، ال���ذي كان بابه مفتوًح���ا، وبعد اأخذ 
االأذون الالزمة لذلك، دخلوا املنزل وكان 
فيه 4 اأ�سخا�س كان���وا يلعبون القمار، اإذ 
�سوهدت اأمام كل منهم مبالغ مالية وورق 

اللعب، فتم �سبطهم.
واع���رتف اأحدهم اأن املته���م االأول هو 
من يدير املحل للعب القمار، فتم االتفاق 
معه على م�ساعدة ال�رشطة يف �سبط االأخري، 
فات�س���ل به وطلب من���ه احل�سور للمكان، 
اإذ ا�ستج���اب له املته���م االأول وح�رش فعال 
دون اأن يعل���م اأن اأفراد ال�رشطة بانتظاره، 

والذي���ن متكن���وا م���ن القب�س علي���ه بعد 
مقاوم���ة �سدي���دة اأبداه���ا جتاههم و�رشب 

اأحد اأفراد ال�رشطة.

فاأحال���ت النياب���ة العام���ة املتهمني، 
الذين ت���رتاوح اأعمارهم م���ا بني 33 و54 
عام���ا، للمحاكمة على اعتب���ار اأنهم بتاريخ 

اأوال:  االآت���ي:  ارتكب���وا   ،2018 ماي���و   25
املته���م االأول: -1 اعت���دى عل���ى �سالم���ة 
ج�س���م �رشط���ي اأول وذل���ك اأثن���اء وب�سبب 
تاأديت���ه وظيفت���ه، فاأحدث ب���ه االإ�سابات 
املو�سوف���ة بالتقرير الطب���ي، ومل يف�س 
فع���ل االعت���داء اإل���ى مر�س���ه اأو عجزه عن 

اأعماله ال�سخ�سية مدة تزيد عن 20 يوما.
القم���ار  للع���ب  عام���ا  حم���ال  اأدار   2-
وا�سرتك يف تنظيم اللعب واالإ�رشاف عليه، 

وهياأ املكان لدخول النا�س اإليه.
ثانيا: املتهمان الث���اين والثالث: -1 
اأدارا حم���ال عاما للع���ب القم���ار وا�سرتكا 
يف تنظي���م اللع���ب واالإ�رشاف علي���ه واأعّدا 
مكانا لدخول النا�س اإليه، وذلك باأن اأدارا 
الغرف���ة اإع���داد وتهيئة ملمار�س���ة القمار 
و�سمحا بدخول الغري اإليها من دون متييز.
-2 قام���را يف مكان ع���ام بالتخ�س�س 
وذلك ب���اأن قام���را يف الغرف���ة وامل�سموح 

بدخول الغري اإليها دون متييز.
ثالث���ا: املتهم���ان الراب���ع واخلام����س: 
قام���را يف م���كان ع���ام بالتخ�سي�س وذلك 
باأن قام���را يف الغرف���ة وامل�سموح بدخول 

الغري اإليها دون متييز.

اإعداد: عبا�س اإبراهيم
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فالح هادي الجنابي

صافي 
الياسري

مازال���ت موج���ة انتفا�س���ة دي�سم���ر 
م���ن الع���ام املا�س���ي متوا�سل���ة وترف���ع 
�سع���ار اإ�سقاط نظ���ام امل���ايل و”خامنئي 
ارح���ل.. اأيه���ا امل���ايل ارحل���وا.. ال تخيفنا 
البندقية وال املدفع.. ت�سقط والية الفقيه 
واجلمهوري���ة االإ�سامية” وبقية الهتافات 
الت���ي تع���ر ع���ن عم���ق كراهي���ة ال�سعب 
لنظام املايل وعدم اخلوف من بولي�سيته 
وقواته القمعي���ة، وبهذا ال�سدد قال علي 
�سف���وي اأحد اأع�س���اء اللجن���ة اخلارجية يف 
املجل����س الوطن���ي للمقاوم���ة االإيرانية يف 
حدي���ث ل���ه م���ع تلفزيون ف���ان اأم���ركان 
ني���وز OAN: “التظاه���رات التي ت�ستمر 
يومي���ا يف امل���دن االإيراني���ة املختلفة هي 
ا�ستم���رار لانتفا�س���ة الوطني���ة العظيمة 
التي ا�ستعلت يف دي�سمرب ويناير املا�سي 
يف ١٤٢ مدينة، و�سببه���ا الرئي�سي هو اأن 
النظام االإيراين غر ق���ادر على اال�ستجابة 
والتعام���ل مع العديد م���ن مطالب ال�سعب 
االإيراين، الأن االقت�ساد االإيراين على و�سك 
االنهي���ار وال�سع���ب االإي���راين ي�سع���ى نحو 

تغيري النظام”.
وق���ال اإن النظ���ام مرتع���ب وخائ���ف، 
ذل���ك اأن ال�سعب االإي���راين واع ومدرك مبا 
في���ه الكفاي���ة حلقيق���ة الو�س���ع احل���ايل، 
٤٤ مليون���ا م���ن اأ�سل ٨٠ ملي���ون اإيراين 
ي�ستخدم���ون التلغرام ولهذا ال�سبب �سعى 
ه���ذا النظ���ام الإغاق���ه لف���رة وا�ستبداله 
بربنام���ج من �سن���ع النظام نف�س���ه ليقوم 
بجم���ع املعلومات م���ن ال�سع���ب االإيراين. 
فمن���ذ ب���دء االأزمة يف �سوري���ا اأنفق النظام 
االإيراين ما يقارب ١٠٠ مليار دوالر هناك 
وماي���ن ال���دوالرات لدعم ح���زب اهلل يف 
لبن���ان، ووفر الدع���م وامل�ساع���دة املالية 
يف  الطائفي���ة  للملي�سي���ات  والع�سكري���ة 

العراق.
ال�سع����ب  راأى  اإذا  ذل����ك  عل����ى  بن����اء 
االإي����راين دعم����ا الأهداف����ه عل����ى امل�ستوى 
النظ����ام  ال����دويل وم�ساع����ي لط����رد ه����ذا 
وا�ستبعاد الو�سائل التي يقمع بها �سعبه 
وقلع بذور الفو�سى م����ن ال�رشق االأو�سط، 
�سنج����د �سجاعة اأكرب م����ن اأجل اإ�سقاط هذا 

النظام.
ويف اخلامت���ة ق���ال �سف���وي: منظم���ة 
جماه���دي خلق ه���ي املعار�س���ة االإيرانية 
الرئي�سي���ة، واالآن تب���ذل ق�س���ارى جهدها 
لتنظيم املظاه���رات واإيجاد مراكز التمرد 

من اأجل ا�ستبدال هذا النظام.
مراك���ز الع�سي���ان ه���ي جمموع���ة من 
الرج���ال والن�س���اء م�سوؤول���ة ع���ن توجي���ه 
املظاهرات وت�سعى لتوحيد جميع مكونات 

املعار�سة املختلفة يف جميع اأنحاء الباد.
تقري���ر  اأب���ان  ال�سي���اق  ذات  ويف 
ن����رشه موق���ع منظم���ة جماه���دي خل���ق اأن 
االإ�رشاب���ات العمالي���ة واالحتجاجات زادت 
بوت���رة مت�سارع���ة يف اإيران ي���وم ال�سبت 
18 اأغ�سط����س، حي���ث بداأ عم���ال يف جميع 
اأق�س���ام �رشك���ة ق�س���ب ال�سك���ر يف “هفت 
تب���ه” مبحافظ���ة خوز�ست���ان الواقع���ة يف 
جنوب غرب اإيران وكذلك عمال املجموعة 
الوطنية لل�سلب يف االأهواز مركز حمافظة 
واحتجاجاتهم من  اإ�رشاباته���م  خوز�ست���ان 
جديد، كما ُعقد جتمع احتجاجي اأمام جمل�س 
�سورى النظ���ام يف طهران لاعرا�س على 
االتفاق اخلياين ال���ذي وقعه نظام املايل 
وت�سبب يف خ�رشان ح�سة اإيران يف بحر خزر.

إيران تغلي

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

بنظ����رة متاأمل����ة اإل����ى نوعي����ة االأخبار 
القطري����ة  ال�سحاف����ة  يف  والف����ربكات 
نكت�س����ف ب����ا اأدنى �س����ك اأنه����ا �سحافة 
تابع����ة وخا�سعة للنظام االإيراين، فنف�س 
الهج����وم ال����ذي ت�سن����ه �سحاف����ة املايل 
على ال�سقيقة الك����ربى اململكة العربية 
ال�سعودي����ة جن����ده يف ال�سحافة القطرية 
التي حتولت اإلى ب����وق للتاآمر والعدوان 
على االأمة العربي����ة وامل�ساركة على نحو 
مبا�رش ووثيق ال�سلة باالإرهاب والتطرف، 
م����ن يقراأ ال�سحاف����ة القطرية �سيجد كل 
املوؤام����رات املغلف����ة واملعلن����ة ومرتعا 
خ�سبا ملايل طهران واالإخوان وعمائهم 
واأذنابه����م، ال ميك����ن اأن تك����ون �سحافة 

عربية م�سوؤولة، بل متثل “جهازا” يقوم 
بن�س����اط اإعام����ي مع����اد ل����دول اخلليج، 
ويقف خلف����ه احلر�س الث����وري االإرهابي 
االإي����راين واملفكري����ن ال�سهاين����ة عل����ى 
�ساكلة ال�سهيوين العفن “مو�سى هيز” 
وا�سع اخلطوط الرئي�سية للفكر واحلركة 

ال�سهيونية.
كل املام����ح ال�سهيونية وال�سفوية 
جنده����ا يف ال�سحاف����ة القطري����ة، فه����ي 
مي����دان وا�س����ع لاأكاذي����ب والفربكات، 
واخل����رب ال����ذي اأ�سحكن����ي حت����ى الثمالة 
وجعلن����ي اأقبل راحة ي����دي واأ�سعها على 
جبهتي قائ����ا “احلمد هلل وال�سكر”... هو 
اأن “ال�سعودية طردت القطرين و�سنت 

واإليك����م  �سده����م”،  حتري�����س  حم����ات 
القنبل����ة الثاني����ة “60 يف املئ����ة اإ�سغال 
الفن����ادق يف الن�سف االأول م����ن العام”، 
اأي غب����اء واأية “ثواره” يف هذه ال�سحافة، 
فالكذب ي�رشب �سدورهم والعامل يعرف 
احلقيق����ة ويق����ول له����م ب�س����وت رن����ان 
مك�سوفة”،  احلمدي����ن  تنظيم  “اأالعي����ب 
فاململك����ة العربي����ة ال�سعودي����ة اأعزه����ا 
اهلل ترح����ب بقدوم القطري����ن الراغبن 
يف اأداء منا�س����ك احل����ج، وخ�س�س����ت لهم 
رابط����ا للت�سجيل، لكن احلكومة القطرية 
متنعه����م يف اأب�س����ع جرمي����ة يتعر�س لها 
ال�سعب القطري، اأما عن اإ�سغال الفنادق، 
ف����كل البيانات واالإح�سائي����ات العاملية 

توؤك����د اأن خ�سائ����ر القط����اع ال�سياحي يف 
قط����ر و�سلت اإل����ى 90 يف املئة، وتراجع 
اإ�سغال الفن����ادق اإلى 10 يف املئة، البلد 
حت����ول اإل����ى مدين����ة اأ�سب����اح وال�سحافة 
عنده����م مازالت تك����ذب، اإل����ى درجة اأن 
مواطن����ا كويتي����ا ع����اد من بانك����وك على 
اخلطوط القطرية “وحيدا” ووثق رحلته 
ون�رشه����ا يف و�سائل التوا�سل االجتماعي، 
تخيل����وا... طائرة عري�س����ة لي�س فيها اإال 

م�سافر واحد!
حقا، نظام احلمدين اأ�سبح اأ�سحوكة، 
مزيج �رشاخ وج����روح وكوابي�س ومع ذلك 
يق����ول اأنا بخ����ر، بلد يرن����ح ويهيم با 
وجهة وال�سحافة متجده وتهز خ�رشها له.

كل المالمح الصهيونية والصفوية 
نجدها في الصحافة القطرية

لي�س����ت هن����اك قائ����دة �سيا�سية لفت����ت نظر 
واإعجاب خمتلف ال�سخ�سيات ال�سيا�سية والثقافية 
العرب����ي  العامل����ن  �سعي����د  عل����ى  واالجتماعي����ة 
واالإ�سام����ي وعل����ى امل�ست����وى ال����دويل، کم����ا ه����و 
احلال مع ال�سيدة م����رمي رجوي، رئي�سة اجلمهورية 
املنتخبة من جانب املقاوم����ة االإيرانية يف ن�سالها 
االأ�سط����وري احل����ازم ال����ذي تخو�س����ه �س����د النظام 
الدين����ي القمعي اال�ستبدادي يف اإي����ران، خ�سو�سا 
اأنه����ا حققت انت�سارات �سيا�سي����ة باهرة ي�سار لها 
بالبن����ان، مثلم����ا اأنها متكن����ت بجدارة م����ن اإي�سال 
ق�سي����ة �سعبه����ا اإلى الع����امل كل����ه وتاأ�سي�س جبهة 

عاملي����ة عري�سة مت�سامنة مع ن�س����ال هذا ال�سعب 
وتاأييده حتى يحق����ق اأمانيه باإ�سقاط نظام املايل 
الدجالن واإقامة النظام ال�سيا�سي الذي يطمح له.

ال�سي����دة رج����وي، الت����ي متي����زت ع����ن القادة 
ال�سيا�سي����ن الذين يخو�سون ن�س����اال �سد اأنظمة 
ديكتاتوري����ة، باأنه����ا مل تكتف بالقي����ادة املرحلية 
واالآنية لن�س����ال ال�سعب، اإمنا حددت وحتدد معامل 
مرحل����ة م����ا بعد اإ�سق����اط النظ����ام، وتبي����ان الواقع 
ال�سيا�سي اجلديد ال����ذي �سيعي�س يف ظله ال�سعب 
االإي����راين، والنق����اط الع�رش الت����ي اأعلنته����ا ال�سيدة 
رج����وي م����ن قب����ل والت����ي ي����رى فيه����ا املراقبون 

ال�سيا�سي����ون خارط����ة طري����ق الإي����ران الغ����د التي 
�ستك����ون مو�س����ع ترحي����ب م����ن العامل كل����ه دومنا 
ا�ستثن����اء.. اإن اجلان����ب االإن�س����اين يف فك����ر الزعيمة 
مرمي رجوي و�سعيها الدوؤوب من اأجل اإبراز حقيقة 
اإميان ال�سعب االإيراين مببداأ التعاي�س ال�سلمي بن 
ال�سع����وب والتوا�سل فيما بينه����ا، جعلتها مو�سع 
تقدير خا�س ب����ل برزت كنموذج للقائد ال�سيا�سي 
املثايل الذي ال ينا�سل م����ن اأجل �سعبه فقط، اإمنا 

من اأجل االإن�سانية اأي�سا.
البع����د االإن�س����اين يف فك����ر وممار�س����ة ال�سيدة 
رج����وي، هو ال����ذي جعل اأك����ر م����ن 2500 برملاين 

من خمتلف الدول االأوروبي����ة، يعربون عن دعمهم 
الفق����رات  وخط����ة  االإي����راين  ال�سع����ب  انتفا�س����ة 
الع�����رش لل�سي����دة مرمي رج����وي من اأجل اإي����ران حرة، 
حيث اإن����ه خال حف����ل اأقيم بعد املوؤمت����ر ال�سنوي 
الع����ام للمقاوم����ة االإيرانية يف باري�����س، اأهدى بوب 
بلكم����ان، عري�سة خا�سة وقعها 2500 برملاين من 
خمتلف ال����دول االأوروبية لدع����م انتفا�سة ال�سعب 
االإي����راين وخط����ة ال�سي����دة رجوي وجهوده����ا الإنهاء 
الديكتاتوري����ة احلاكمة يف اإي����ران، وهذه العري�سة 
ت�سكل دعم����ا وتاأييدا لل�سعب االإي����راين خال هذه 

الفرة املهمة واحل�سا�سة وامل�سرية. “احلوار”.

2500 برلماني أوروبي يدعمون االنتفاضة اإليرانية

ه���ذا مو�س���م الوع���ود الت���ي 
الكثر من املر�سحن  ينتهجها 
النيابي���ة  املقاع���د  ني���ل  بغي���ة 
َيع���دون  كان���وا  اإن  والبلدي���ة، 
بامل�ستحيل من غر دراية فاإنهم 
َيع���دون  كان���وا  واإن  يكذب���ون، 
بدراية فامل�سيب���ة اأعظم، واإنهم 

اأي�ساً كاذبون!
املر�سح���ن  عل���ى  يج���ب 
اأن يكون���وا عل���ى ق���دٍر كاٍف من 
الدراية والفه���م حلدود العملن 
النياب���ي والبل���دي يف البحري���ن؛ 
فرغم مرور �سنوات، ورغم وجود 
التي  الور�س واملحا�رشات  بع�س 
يقدمه���ا � عل���ى �سبي���ل املثال � 
معهد التنمية ال�سيا�سية، مازالت 
الوعود جتانب ال�سواب، وال متت 

اإلى الواقع ب�سلة! 
بع����س ه���ذه الوع���ود خيالية 
ميك���ن  ال  احل���دود،  اأبع���د  اإل���ى 
تطبيقه���ا عل���ى اأر����س الواق���ع، 
لي�س هن���اك اأي �س���يء م�ستحيل 
بالطبع، ولكن اع���رف مدى تاأثر 
ال�ساحي���ات املمنوح���ة وا�ستند 
اإل���ى الواقع، حتى ال تطلق وعوداً 
هي اأقرب اإل���ى فيلم غر واقعي 
م���ن  الكث���ر  في���ه  ا�ستخدم���ت 
موؤث���رات اجل���ذب الواهية... هذه 
ن�سيح���ة للمر�سح���ن، ال تطلق 
ت�ستطي���ع  ال  واهي���ة،  �سع���ارات 
تنفيذها، احفظ م���اء وجهك اأمام 
النا�س، ال تعدهم ب�سيء ا�ستجداًء 
الأ�سواتهم فق���ط، وعندما ت�سل 
اإل���ى املقع���د، توؤكد له���م باأنك 
حتقي���ق  ت�ستطي���ع  وال  كاذب، 
وع���د  اق���رح،  له���م!  وع���ودك 
الدرا�سة وال�سوؤال  باملمكن، بعد 
متاأنياً، اأما اإذا مل تكن قادراً على 
تويل هذه املهمة ال�سعبة، ِفاأرح 
النا�س منك، ومم���ا �سيجنونه من 

باء بعد انتخابك.
هناك وعود قد تكون واقعية 
بع����س ال�س���يء، ولكنه���ا ُتقابل 
بال�سخري���ة م���ن البع����س، لك���ن 
اإن كن���ت مقتنع���اً،  النهاي���ة،  يف 
وا�ست����رشت اأه���ل العل���م، وقمت 
�ستع���د  مل���ا  وافي���ة  بدرا�س���ة 
النا����س به، فا ت���ردد باالإعان، 
اأم���ا اإن كان���ت النق���ود واجل���واز 
الدبلوما�س���ي والوجاه���ة هم���ك، 
ف���اأرح النا�س من طمعك، وال تعد 

ب�سيء. 
الكاذب���ة،  الوع���ود  اترك���وا 
فباطاعن���ا على وعودك���م اأ�سبنا 
بالذه���ول، عدوا مبا ه���و ممكن، 
احرام���اً لذواتك���م اأوالً، ومن ثم 

للنا�س.

الوعود الكاذبة

علي 
الصايغ

Ali.alsayegh15
@gmail.com

لمحات

ت�سكل مفه���وم االإ�س���ام ال�سيا�سي عرب 
م���روره بعدة ع�سور واأح���داث، كلها ارتكزت 
عل���ى حتقيق املطام���ع وامل�سال���ح واالأحام 
ال�سيا�سية، مبا فيه���ا امللكية والدكتاتورية 
واال�ستبدادي���ة، بغاف اإ�سام���ي يحميها من 
املعار�سن، ويجع���ل بع�س الغوغاء والرعاع 
وق���ودا لتحقي���ق ه���ذه امل�سال���ح، وحققت 
الدول���ة االأموي���ة واالإ�سامي���ة والفاطمية وما 
�سابهه���ا، م�ساحله���ا واأحامه���ا ال�سيا�سي���ة 
بهذا الغاف االإ�سامي، حت���ى جاء اال�ستعمار 
العثم���اين ليحق���ق حلم���ه ال�سيا�س���ي بتفوق 
الع���رق الط���وراين عل���ى الع���رب امل�سلمن، 
وغلف اأحامه بغاف اإ�سامي ي�سمى “اخلافة 
االإ�سامية”، متنا�سيا اأن اخلافة االإ�سامية ال 
جتوز اإال يف قري����س، واأنها لي�ست وراثية كما 

فعل اال�ستعمار العثماين.
وعل���ى م���ر الع�سور، كان���ت نظرية والية 

الفقية “والية اإ�سامية”، وراأت وجوب وجود 
حاكم يرع���ى امل�سلمن ويكون ويل اأمر لهم، 
حت���ى ال ي�سيع اأو يخ�س���ع امل�سلمون للدولة 
اال�ستبدادي���ة، وبعيدا ع���ن الغو�س بالتاريخ 
وم���ن طبق هذه النظري���ة اأو رف�سه���ا، اإال اأن 
كل م���ن دع���ا له���ا بال�سابق كان هم���ه ديني 
بالدرج���ة االأولى، ومل يكن �سيا�سيا، وبالتايل 
فاإن نظرية االإ�سام ال�سيا�سي كانت بال�سابق 
نظري���ة ديني���ة بحت���ة، حت���ى ج���اء اخلمين���ي 
باأحامه ال�سيا�سي���ة باإعادة اأحام احتال باد 
الع���رب امل�سلمن، معتنقا مفه���وم االإ�سام 
ال�سيا�سي، م���ن خال تفوق العرق الفار�سي، 
حم���اوال ب�سط نف���وذه عل���ى الع���امل العربي، 
م�ستخدما نظري���ة والية الفقي���ه لتغليف مد 
�سلطت���ه على العامل العرب���ي، متاما كما فعل 

اأبناء عمه “العثمانيون” معنا. 
وبالت���ايل، ف���اإن م���ا ت�سم���ى ب���� “الثورة 

االإ�سامي���ة باإيران” على ي���د اخلميني، تعترب 
النم���وذج ال�سعوب���ي العرق���ي الث���اين ال���ذي 
ا�ستخ���دم مفه���وم االإ�س���ام ال�سيا�س���ي بعد 
امل�سال���ح  لتحقي���ق  العثم���اين،  اال�ستعم���ار 
ال�سيا�سية واالآيديولوجي���ة العرقية، وغلفها 
بغ���اف القد�سي���ة االإ�سامية م���ن خال ب�سط 
يده على كل االأرا�سي العربية التي ي�ستطيع 
احتاله���ا، بوا�سطة ح�سن ن����رش اهلل واحلوثي 
والعامري واملالك���ي ووكائه وخايا احلر�س 
الثوري مبختل���ف االأرا�سي العربي���ة، وعليه، 
فاإنه وخافا مل���ن مار�س نظرية والية الفقيه 
بال�ساب���ق كمفهوم ديني بحت، فاإن اخلميني 
ا�ستخدم مفه���وم االإ�س���ام ال�سيا�سي بنجاح 
كب���ر، حيث جم���ع مطام���ع الع���رق الفار�سي 
وغلفه���ا بنظري���ة والي���ة الفقي���ه االإ�سامية 
الث���ورة...  وتخف���ى وراء م�سطل���ح ت�سدي���ر 

وللحديث بقية.

كذبة اإلسالم السياسي... 
tariqد. طارق آل شيخانوالية الفقيه

@cogir.org 

    ما وراء الحقيقة



دبي: �إطالق �أول من�صة 
�إ�صالمية للعمالت �لرقمية

»�أدب  من�ص���ة  �أُطِلَق���ت  �أرق���ام:   - دب���ي 
�لعم���الت  ت���د�ول  يف  �ملتخ�ص�ص���ة  �صلو�ص���ن« 
�لرقمية و�ملتو�فقة مع �أحكام �ل�رشيعة �لإ�صالمية، 
وذل���ك خالل فعاليات قم���ة �لبلوكت�صني �لدولية 
�لت���ي �أقيم���ت يف دبي. وتع���د �ملن�ص���ة متو�فقة 
م���ع �أح���كام �ل�رشيع���ة �لإ�صالمية، وذل���ك من خالل 
�للت���ز�م باملتطلب���ات �لأخالقي���ة �لت���ي حدده���ا 
�لت�رشيع �لإ�صالمي عن طريق �ل�صتعانة باملجل�س 
�ل�صت�ص���اري لالأمور �ل�رشعي���ة ل�صمان �لعمل وفق 
قو�عد �لإ�صالم يف �صوق �لعمالت �لرقمية �لعاملي.

“توتال” تغادر �إير�ن ر�صميا
طه���ر�ن - �ف ب: �أعل���ن وزير �لنفط �لإي���ر�ين بيجان مند�ر زنقانه �أم����س �أن �رشكة �لنفط 
�لفرن�صي���ة �لعمالقة “توت���ال” �ن�صحبت ر�صميا م���ن م�رشوع مبليار�ت �ل���دولر�ت يف بالده يف 

�أعقاب �إعادة فر�س �لعقوبات �لأمريكية على طهر�ن.
وق���ال زنقان���ه يف ت�رشيحات لوكال���ة �لأنباء �خلا�صة ب���وز�رة �لنفط �إن “توت���ال �ن�صحبت 
ر�صمي���ا من �تفاق تطوير �ملرحلة 11 من حق���ل بار�س �جلنوبي. م�صى �أكرث من �صهرين على 

�إعالنها �أنها �صتن�صحب من �لعقد”.
و�أعلن���ت �لوليات �ملتح���دة يف مايو �ملا�ص���ي �ن�صحابها من �لتفاق �لن���ووي �ملوقع مع 

طهر�ن �لعام 2015، و�إعادة فر�س عقوبات عليها على مرحلتني يف �أغ�صط�س ونوفمرب.
وت�صتهدف �ملرحلة �لثانية من �لعقوبات �صناعة �لنفط يف �إير�ن، و�صبق �أن �أعلنت توتال 
�أنه �صيكون من �مل�صتحيل �لبقاء يف �إير�ن ما مل حت�صل على ��صتثناء خا�س من و��صنطن، وهو 

ما مل حت�صل عليه.
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اقتصاد
“املركزي” يلزم البنوك: فوائد “البطاقات” على املبالغ املتبقية فقط

بع�س �ملوؤ�ص�صات حتّملها للم�صتهلكني على �صحوبات م�صددة

دعا م����رشف �لبحرين �ملركزي بن���وك �لتجزئة 
وم�ص���دري بطاق���ات �لئتمان يف �ل�ص���وق �ملحلية 
للتوق���ف عن فر����س ن�ص���ب فو�ئ���د �إ�صافية على 
�لزبائن �لذي���ن �صددو� جزء�ً م���ن مديونيتهم قبل 

يوم ��صتحقاق دفع ر�صيد بطاقة �لئتمان.
وذك���رت م�ص���ادر م�رشفي���ة �أن �ملرك���زي علم 
بقيام بع�س �لبن���وك �أو �رشكات �لتمويل باحت�صاب 
مبل���غ فائدة عل���ى �ملبالغ �لت���ي مت ��صتخد�مها يف 
�لبطاق���ة خالل م���دة �لفاتورة رغم �أن���ه مت ت�صديد 
ج���زء من هذه �ملبالغ قبل يوم �ل�صتحقاق �أو نهاية 

�لفاتورة.
و�أ�ص���ار �مل�صدر �أنه يف بع����س �حلالت ت�صدر 
فات���ورة بقيم���ة 1000 دين���ار وت�ص���در �لفات���ورة 
يف �أول �ل�صه���ر، لك���ن ح���ني يقوم �لف���رد بت�صديد 
900 دين���ار مثالً م���ن �ملبلغ، يق���وم �لبنك بنهاية 
�ل�صتحق���اق يف �أول يوم �ل�صه���ر باحت�صاب �لفائدة 

على �ملبلغ كامالً وهو 1000 دينار، يف حني يطلب 
�مل����رشف �ملرك���زي �أن يكون �لدفع ل���� 100 دينار 

فقط �ملتبقية.
وتعت���رب �لفو�ئ���د عل���ى �لبطاق���ات �مل�رشفية 
مرتفع���ة ج���د�ً مقارن���ة م���ع �لقرو����س �لعتيادية، 
خ�صو�ص���ا عن���د �لتخل���ف ع���ن �ل�ص���د�د يف �ملوعد 
�ملحدد، وم���ن �صاأن �لتز�م جمي���ع �لبنوك و�رشكات 
�لتمويل بتعليم���ات �مل�رشف �ملركزي �أن تنخف�س 
�لتكالي���ف كثري�ً على م�صتهلكي بطاقات �لئتمان 

وتقليل ن�صب �لفو�ئد �لتي يدفعونها للبنوك.
ويبلغ حجم �لإنفاق من بطاقات �لئتمان قر�بة 
880 مليون دينار بح�صب �آخر بيانات متو�فرة عن 
�لعام 2015، يف ح���ني قبل ذلك بخم�س �صنو�ت مل 

يكن �لإنفاق يتجاوز 397 مليون دينار.
و�أم���ر �مل����رشف �ملرك���زي �لبن���وك و����رشكات 
�لتموي���ل �ملحلي���ة �لت���ي تق���وم باإ�ص���د�ر خمتلف 
بطاق���ات �لئتمان �مل�رشفية للزبائ���ن، بالبدء فور�ً 
بتحدي���ث �أنظمة تقني���ات �ملعلوم���ات و�لإجر�ء�ت 

لديها للتو�فق مع �لتعليمات �ل�صادرة.
وت�صه���د �لبحرين مناف�صة حمموم���ة يف �إ�صد�ر 
بطاق���ات �لئتم���ان وبطاق���ات �لدف���ع �مل�رشفية، 
خ�صو�صاً مع دخول ����رشكات �لت�صالت و�خلدمات 

يف خ�ص���م �ملناف�ص���ة �إل���ى جان���ب �لبن���وك، وذلك 
بع���د �ل�صم���اح ل����رشكات تقني���ة �ملعلوم���ات �لتي 
توفر �أنظم���ة �ل�صد�د باإ�صد�ر بطاق���ات �لدفع �إلى 
جانب دخول �رشكات �لت�ص���الت يف خدمات �لدفع 

بو��صط���ة �لتطبيق���ات، كما عمدت بع����س �لبنوك 
لإط���الق تطبيقات تقني���ة خا�صة للدف���ع بو��صطة 
�لهو�ت���ف �لذكي���ة ع���ن طري���ق ربطه���ا ببطاقات 

�لئتمان وبطاقات �خل�صم.
بذك���ر �أن حجم �إ�ص���د�ر �لبطاق���ات �لئتمانية 
يف �ل�ص���وق �ملحلية مدفوع���ة بتنامي قنو�ت �لدفع 
�لإلكرتونية، و�رتفاع �لت�صوق عرب �لإنرتنت وتنامي 
�ل�صته���الك يف �ل�صنو�ت �ل�صت �ملمتدة من 2010 
�إلى 2015 �ملا�صي���ة. و�أو�صحت �آخر بيانات متاحة 
من م�رشف �لبحرين �ملركزي بخ�صو�س �ملو�صوع، 
�أن عدد بطاقات �لئتمان منا ب�صدة �لفرتة �ملمتدة 
م���ا ب���ني 2010 �إلى 2015 وذلك م���ن 173.7 �ألف 
بطاق���ة �إل���ى 253.3 �ألف بطاقة �ئتم���ان. وبح�صب 
�لأرقام ِف���اإن �لبنوك و�ملوؤ�ص�صات �ملالية �أ�صدرت 
قر�ب���ة 1.35 مليون بطاقة م�رشفي���ة ودفع بنهاية 
�لعام 2015، منها قر�بة �ملليون بطاقة �رش�ف �آيل 
وذلك مقارنة مع 998 �ألف بطاقة يف �لعام 2010.

علي الفردان

املحرر االقت�صادي

����ص���ن���وي���ا �لئ�����ت�����م�����ان  ب�����ط�����اق�����ات  ع������رب  �لق��������رت����������س  ح����ج����م  دي������ن������ار  م����ل����ي����ون   800

الذهب يرتفع مدعوما مبحادثات اأمريكية �صينية مزمعة

ال�صعودية: 333 مليار برميل االحتياطيات النفطية

م�رشوع �صكة حديد دول اخلليج يف طريقه للتنفيذ

النفط ينخف�ض بفعل خماوف من تباطوؤ النمو االقت�صادي

ربط �لبحرين بال�صعودية عرب ج�رش �مللك حمد

برميل “برنت” يرت�جع �إلى 71.6 دولر

ب����د�أت �لإج����ر�ء�ت �لتنفيذي����ة مل�����رشوع �ل�صكك 
�حلديد �ل����ذي يربط دول جمل�����س �لتعاون �خلليجي 
بع�صه����ا ببع�س، تاأخذ طريقه����ا �إلى �لتطبيق لإجناز 

�مل�رشوع يف �لوقت �ملحدد.
و�أو�صحت م�ص����ادر مطلعة يف ت�رشيحات ن�رشتها 
�صحيف����ة “�لأنباء” �لكويتية �أن����ه �صيتم �لبدء باإجناز 
�جلزء �ل�صرت�تيج����ي �خلا�س بالكوي����ت و�لذي يبلغ 

طوله 111 كيلومرت� مربعا.
و�أف����ادت نف�����س �مل�ص����ادر ب����اأن ه����ذ� �لتعديل 
�جلوهري و�لب����دء باجلزء �ل�صرت�تيج����ي من �مل�رشوع 
ي�صم����ن �أن �لكويت لن تتاأخ����ر يف �إجنازه ح�صب خطة 

�لأمانة �لعامة لدول جمل�س �لتعاون.
�ل�صعودي����ة  تب����د�أ  �أن  عل����ى  �خلط����ة  ون�ص����ت 
والإم����ارات وقط����ر بت�سغيل خط����وط ال�سكك احلديد 
و�صلطن����ة  و�لبحري����ن  و�لكوي����ت   ،2021 �لع����ام  يف 
عم����ان مت �لتفاق عل����ى �أن يتم �لت�صغي����ل يف �لعام 
2023. ور�هن����ت �مل�صادر على قدرة �لهيئة �لعامة 
للط����رق و�لنق����ل �ل����ربي عل����ى ��صتكم����ال �لتن�صيق 
و�لتعاون مع جميع �جلهات �حلكومية لإز�لة �لعو�ئق 
�لب�صيطة �ملتبقي����ة �لتي ماز�لت تعرت�س هذ� �جلزء 

�ل�صرت�تيجي.

يذك����ر �أن �ملجل�س �لأعل����ى للتخطيط بالكويت 
�أعل����ن �ن����ه مت �إجن����از ن�صب����ة 28 % متث����ل �لأعم����ال 

�لتح�صريية للم�رشوع.
تاأجيل م�رشوع »�لقطار �خلليجي« ثالث �صنو�ت

وكان وزي����ر تطوي����ر �لبني����ة �لتحتي����ة �لإمار�تي 
عب����د�هلل �لنعيم����ي ك�صف �لعام �ملا�ص����ي عن تاأجيل 
دول جمل�����س �لتع����اون �خلليجي ب����دء �لعمل مب�رشوع 
�لقط����ار �خلليج����ي مل����دة ثالث �صن����و�ت �إل����ى �لعام 
2021 بدلً من �لعام �ملقبل 2018. و�أرجع �لنعيمي 
�لتاأجي����ل �إلى �لرغب����ة يف تنفيذ �مل�����رشوع وفق �أعلى 
�ملو��صفات �لفني����ة �لعاملية �لت����ي تنا�صب تنفيذ 

وت�صغي����ل �ل�صكة �حلدي����د يف دول �ملجل�����س، موؤكد�ً 
��صتع����د�د �لإم����ار�ت لتنفيذ �مل�����رشوع ب�صكل كامل، 
�إذ �إن هناك نح����و 160 كيلومرت�ً من �ل�صكك �حلديد 
منجزة وموجودة وم�صتخدمة حالياً ميكن ��صتخد�مها 
له����ذ� �مل�����رشوع �ل�صخ����م. وم����ن �ملعل����وم �أن م�رشوع 
القط����ار اخلليجي مرب����وط باجل�رس ال����ذي ي�سيد حالياً 

بني �ل�صعودية و�لبحرين )ج�رش �مللك حمد(.
ويبل����غ جمموع �أط����و�ل م�رشوع �لقط����ار �خلليجي 
2116 كل����م، فيما يبلغ طول �خل����ط د�خل �لأر��صي 

�ل�صعودية 663 كلم.

عو��ص���م - وكالت: تر�جعت �أ�صعار �لنفط �أم�س 
يف �لوق���ت �لذي �صغط���ت فيه �ملخاوف م���ن تباطوؤ 

�لنمو �لقت�صادي على �لأ�صو�ق.
�لقيا����س  خل���ام  �لآجل���ة  �لعق���ود  و�نخف�ص���ت 
�لعامل���ي مزي���ج برن���ت 23 �صنت���ا �أو ما يع���ادل 0.3 
باملئة ع���ن �صعر �لإغالق �ل�صابق، لت�صل �إلى 71.60 
دولر للربمي���ل. وهبط���ت �لعقود �لآجل���ة خلام غرب 
تك�صا����س �لو�صيط �لأمريكي 22 �صنت���ا �أو ما يعادل 
0.3 باملئ���ة �إل���ى 65.69 دولر للربميل. وتر�جعت 
عقود �صنغهاي �لآجلة للنفط �خلام ت�صليم دي�صمرب، 
�أن�ص���ط عقود �ل�صني تد�ول، بن�صب���ة 3.4 باملئة �إلى 
488.2 يو�ن )71.02 دولر( للربميل. وقال �إدو�رد 
بي���ل من بن���ك �لإمار�ت دبي �لوطن���ي يف مذكرة يوم 
�لأحد ”�لبيان���ات �ل�صناعية �ملخيبة لالآمال �ل�صادرة 
من �ل�صني بجانب �ملخ���اوف �ملرتبطة باقت�صاد�ت 
�ل�صوق �لنا�صئة و�ملرتك���زة على تركيا ت�صغط على 
�ل�صلع �لأولية“. ويف �لوليات �ملتحدة، �أبقت �رشكات 
�لطاقة �لأمريكية عل���ى عدد من�صات �حلفر �لنفطية 

دون تغي���ري عند 869 حفار�، وفقا ل�رشكة بيكر هيوز 
خلدم���ات �لطاقة. وخ���ارج �لولي���ات �ملتحدة، يقول 
متعامل���ون �إن �لعقوب���ات �لأمريكية عل���ى �إير�ن قد 
توؤثر �رشيعا على �لأ�صعار. وفر�صت �لوليات �ملتحدة 
عقوبات مالية على �إير�ن، و�لتي �صت�صتهدف �عتبار� 

من نوفمرب قطاع �لنفط �لإير�ين �أي�صا.
و�أنتجت �إير�ن نحو 3.65 مليون برميل يوميا من 
�خل���ام يف يوليو متوز، وفقا مل�صح �أجرته رويرتز، مما 
يجعلها ثالث �أكرب منتج يف منظمة �لبلد�ن �مل�صدرة 

للبرتول )�أوبك( بعد �ل�صعودية و�لعر�ق.

�لذه���ب  �رتف���ع  روي���رتز:   - بنجال���ورو 
�أم�س يف �لوقت �ل���ذي وجد فيه �مل�صتثمرون 
�ملع���دن �لأ�صف���ر جذ�ب���ا بع���د �أن �نخف�صت 
�لأ�صعار لأدنى م�صتوى يف 19 �صهر� �لأ�صبوع 
�ملا�ص���ي، بينما ي�صغط �رتف���اع �لدولر على 
�ل�صوق قبي���ل حمادثات جتاري���ة مزمعة بني 

�لوليات �ملتحدة و�ل�صني.
�لأ�صب���وع   %  2.2 �لذه���ب  و�نخف����س 
�ملا�ص���ي مرت�جع���ا لالأ�صب���وع �ل�صاد�س على 
�لت���و�يل وم�صج���ال �أ�ص���و�أ �أد�ء �أ�صبوع���ي من���ذ 

دي�صمرب.
�لفوري���ة  �ملعام���الت  يف  �لذه���ب  وز�د 
0.2 باملئ���ة �إل���ى 1186.33 دولر لالأوقي���ة 
)�لأون�ص���ة( بع���د �أن لم�س �أدن���ى م�صتوياته 
من���ذ يناير 2017 عن���د 1159.96 دولر يوم 

�خلمي�س.
و�صع���د �لذه���ب يف �لعق���ود �لأمريكي���ة 
دولر   1191.60 �إل���ى  باملئ���ة   0.7 �لآجل���ة 

لالأوقية.
ويف �لآون���ة �لأخرية، فق���د �لذهب بريقه 

كم���الذ �آم���ن يف ظ���ل �أزم���ة �لل���رية �لرتكي���ة 
�مل�صتثم���رون  و�آث���ر  �لتجاري���ة،  و�لنز�ع���ات 

�لدولر.
و�نخف�س �ملع���دن �لأ�صفر ما يزيد على 
13 % م���ن �أعلى م�صتوى ل���ه يف �أبريل بفعل 
زي���ادة �أ�صع���ار �لفائ���دة �لأمريكي���ة و�صعود 
�ل���دولر. لك���ن تق���دم �ل���دولر تباط���اأ قبيل 
حمادثات جتارية �أقل م�صتوى بني م�صوؤولني 

�صينيني و�أمريكيني يف و��صنطن.
و�رتف���ع موؤ�رش �لدولر �ل���ذي يقي�س �أد�ء 
�لعملة �لأمريكية مقابل �صلة من �صت عمالت 
0.2 باملئ���ة �أم�س، بعدما بلغ �أعلى م�صتوياته 
منذ يوني���و 2017 �لأ�صب���وع �ملا�صي و�صجل 

�أكرب خ�صائره يف نحو �صهر يوم �جلمعة.
وم���ن ب���ني �ملع���ادن �لنفي�ص���ة �لأخرى، 
�رتفع���ت �لف�صة يف �ملعام���الت �لفورية 0.1 

% �إلى 14.77 دولر لالأوقية.
وز�د �لبالت���ني و�ح���د� % �إل���ى 789.30 
دولر لالأوقي���ة، فيما ظ���ل �لبالديوم م�صتقر� 

عند 910.25 دولر لالأوقية.

�لظهر�ن - �لعربية.ن���ت: �أظهر �لتقرير 
�ل�صنوي لعمالق �لنفط �ل�صع���ودي »�أر�مكو« 
نفطي���ني  حقل���ني  �كت�ص���اف   2017 لع���ام 

جديدين بالإ�صافة �إلى مكمن للغاز.
وحم���ل �لتقري���ر مفاج���اأة قوي���ة، حي���ث 
رفعت �ل�رشكة �حتياطيات �ململكة من �لنفط 
�ملكاف���ئ لل����رشكات �لت���ي تديره���ا �أر�مكو، 
لتبل���غ 333 مليار برميل، علما �أن �لتقدير�ت 
�لعاملية كانت ت�صري �إلى �حتياطيات مبقد�ر 

265 مليار برميل.
كما �صجل �إنتاج �لنفط �خلام و�ملكثفات 

�ملمزوج���ة 10.2 ماليني برمي���ل يوميا خالل 
�لعام �ملا�ص���ي منخف�صا ب�ص���كل طفيف عن 

�لعام 2016.
�أّم���ا معاجل���ة �لغ���از �خل���ام فارتفعت يف 
�لعام �ملا�صي لت�صل 12.4 مليار قدم مكعبة 

قيا�صية يوميا.
وبالن�صب���ة ل�ص���ادر�ت �لنف���ط �حتفظت 
�لأ�صو�ق �لآ�صيوية بح�صة �لأ�صد بن�صبة 68.5 
%، تليها �لوليات �ملتحدة ب� 14 % ثم كل 
من منطقة �لبحر �لأبي����س �ملتو�صط و�صمال 

غرب �أوروبا ب� 5.5 % تقريبا لكل منهما.
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3 ماليني دين�ر خ�ص�ئر قط�ع “الت�أمني” الن�صفية
ب�سبب نتائج “اأريج” ال�سلبية

ُمن���ي قط���اع التاأم���ن لل����ركات املدرجة 
ببور�س���ة البحري���ن خ�سائر بنح���و 2.97 مليون 
دين���ار يف الن�س���ف الأول م���ن الع���ام اجل���اري 
رغم حتقي���ق غالبية ال�ركات اأرب���اح فيما عدا 
املجموع���ة العربي���ة للتاأمن “اأري���ج”، قيا�ًسا 
ب�س���ايف اأرب���اح بلغ���ت 6.02 ملي���ون دينار يف 

الفرتة ذاتها من العام 2017.
ويعزا ال�سبب يف ه���ذا التحول للقطاع من 
الأرب���اح اإل���ى اخل�سائر اإلى ت�سجي���ل املجموعة 
العربية للتاأم���ن )اأريج( �سايف خ�سارة موحدة 
يف الن�سف الأول من العام اجلاري من�سوبة اإلى 
م�ساهمي ال�ركة بلغ���ت 22.4 مليون دولر ما 

يعادل 8.4 مليون دينار.
وين���درج يف قطاع التاأم���ن كال من ال�ركة 
املجموع���ة  للتاأم���ن،  الكويتي���ة  البحريني���ة 
العربي���ة للتاأم���ن )اأري���ج(، �رك���ة البحري���ن 
الوطني���ة القاب�سة، �رك���ة �سوليدرتي )�ركة 
التاأم���ن الأهلي���ة �سابًق���ا(، و�رك���ة التكافل 

الدولية.
وجاءت �رك����ة البحرين الوطني����ة القاب�سة 
باملرتب����ة الأولى من حي����ث الأرباح املتحققة يف 
الن�س����ف الأول من العام اجل����اري، حيث حققت 
املجموع����ة �س����ايف رب����ح 2.02 ملي����ون دين����ار، 
مقارنة مع 2.91 مليون دينار للن�سف الأول من 

العام ال�سابق وذلك بانخفا�ض قدره 31  %.
ويف املرتب����ة الثانية حلت ال�ركة البحرينية 
الكويتية للتاأمن، حيث حققت ربح �سايف عائد 
اإلى م�ساهمي ال�ركة الأم بلغ 1.7 مليون دينار، 
مقارنة مع 1.1 مليون دينار بالفرتة نف�سها من 

العام املا�سي، بارتفاع قدره 49  %.
تليها �ركة �سوليدرت���ي البحرين اإحدى 
�ركات التاأمن يف البحرين واإحدى ال�ركات 
التابعة ملجموعة �سوليدرتي القاب�سة، التي 
حقق���ت اأرباح���ا �سافية بلغ���ت 1.16 مليون 
دينار مقابل 89 األ���ف دينار بالن�سف الثاين 
م���ن العام املا�س���ي، ما ميثل زي���ادة بن�سبة 

 .%  1200
اأما يف املرتبة الرابعة جاءت �ركة التكافل 

الدولية، حيث حققت اإجمايل اأرباح بلغت 533 
األ���ف دينار مقارنة ب 304 األف دينار وبزيادة 
ن�سبتها 75  % مقارنة بنف�ض الفرتة من العام 

ال�سابق 2017.
وتاأت���ي “اأري���ج” يف املرتب���ة الأخرية حيث 
مني���ت ب�س���ايف خ�سائ���ر موح���دة بلغ���ت 22.4 
ملي���ون دولر م���ا يع���ادل 8.4 ملي���ون دين���ار 
قيا�ًس���ا ب�س���ايف رب���ح يف 4.1 ملي���ون دولر ما 
يع���ادل 1.5 مليون دين���ار يف الفرتة ذاتها من 
العام املا�سي، وذلك ناجت بال�سكل الأكرب عن 
اإن�س���اء خم�س�ض قدره 21 مليون دولر متعلق 
بال�رك���ة التابع���ة “�سمانات اخللي���ج”، اإذ مت 
تكوين هذا املخ�س�ض خل�سائر حمتملة نا�سئة 
ع���ن عمليات تزوي���ر مزعوم���ة ارتكبها موظفو 

�سمانات اخلليج.

األقساط المكتسبة
اأم���ا على �سعيد �سايف الأق�ساط املكت�سبة 
خالل الن�سف الأول، فق���د بلغت 8.03 مليون 
دين���ار ل� “الوطنية القاب�س���ة” قيا�ًسا ب� 7.75 
ملي���ون دين���ار للف���رتة نف�سه���ا م���ن 2017، 

بارتفاع قدره 4  %.
الكويتي���ة  “البحريني���ة  دخ���ل  بل���غ  كم���ا 

للتاأم���ن” م���ن الأق�س���اط 35 ملي���ون دين���ار، 
مقارنة م���ع 31 مليون دينار لنف�ض الفرتة من 

العام ال�سابق، بارتفاع قدره 14 %.
و�سجل���ت “�سوليدرت���ي” اأق�س���اط تاأمني 
اإجمالي���ة بلغ���ت 15.13 مليون دين���ار مقارنة 
ب�7.37 مليون دينار للفرتة املماثلة ال�سابقة، 

اأي بزيادة قدرها 105  %.
وات�س���ح اأن اإجمايل الأق�س���اط املكتتبة يف 
الن�س���ف الأول ل “اأريج” بلغت 187.5 مليون 
دولر ما يعادل 70.5 مليون دينار قيا�ًسا بنحو 
189.6 مليون دولر( ما يعادل 71.29 مليون 
دينار يف الفرتة املماثلة من العام املا�سي، ما 

ا بن�سبة 1.1 %. ميثل انخفا�سً
ل����  التكاف���ل  ا�س���رتاكات  اإجم���ايل  وبل���غ 
“التكاف���ل الدولي���ة” يف الن�س���ف الأول م���ن 
العام اجلاري 11.263 مليون دينار مقارنة مع 
10.809 مليون دينار لنف�ض الفرتة من العام 

املا�سي وبن�سبة منو قدرها 4 %.

1.96 % القيمة السوقية للقطاع
ات�سح م���ن البيانات اأن القيم���ة ال�سوقية 
لقط���اع التاأم���ن بل���غ 162.19 ملي���ون دينار 
تقريًب���ا، ما ن�سبته 1.96  % من اإجمايل القيمة 

ال�سوقي���ة للبور�س���ة البالغة نح���و 8.26 مليار 
اجل���اري  اأغ�سط����ض   16 تاري���خ  دين���ار حت���ى 
)الن�سف الأول من الع���ام 2017: نحو 151.4 
ملي���ون دين���ار ما ن�سبت���ه 1.9  % م���ن اإجمايل 
القيم���ة ال�سوقي���ة للبور�س���ة والبالغ���ة 8.02 

مليار دينار تقريًبا(.
ج���اءت “البحرينية الكويتية للتاأمن” اأول 
بقيمة 47.19 مليون دين���ار ما ن�سبته 0.571 
% م���ن اإجم���ايل القيم���ة ال�سوقي���ة للبور�سة 
)الن�س���ف الأول 2017: 38.6 مليون دينار ما 
ن�سبته 0.48 %(، تليه���ا “الوطنية القاب�سة” 
بنح���و 46.95 مليون دينار الت���ي تقدر بن�سبة 
 48.8  :2017 الأول  )الن�س���ف   %   0.568
مليون دينار ما ن�سبت���ه 0.61 %(، ثم “اأريج” 
بنح���و 34.42 مليون دينار ما ن�سبته 0.42  % 
)الن�س���ف الأول 2017: 41.9 مليون دينار ما 

ن�سبته 0.52 %(.
اأما رابًعا “�سوليدرت���ي البحرين” ب� 26.4 
مليون دينار ما ن�سبته 0.32 % )الن�سف الأول 
2017: نحو 15.84 مليون دينار ما ن�سبته 0.2 
%(، واأخ���رًيا “التكافل الدولي���ة” بنحو 7.23 
ملي���ون دينار م���ا ن�سبته 0.09 % م���ن اإجمايل 
القيم���ة ال�سوقية )الن�س���ف الأول 2017: نحو 

6.3 مليون دينار ما ن�سبته 0.08 %(.

اأثين���ا - اف ب: خرج���ت اليون���ان 
ر�سمي���ا م���ن اآخ���ر خط���ط امل�ساعدات 
واملطبق���ة من���ذ 2010 لك���ن دون اأن 
تنه���ي بالكامل اجراءاته���ا التق�سفية 

واإ�سالحاتها.
وق���ال ماري���و �سينتان���و رئي����ض 
الأوروبي���ة  الآلي���ة  ح���كام  جمل����ض 
لال�ستقرار التي رعت الربنامج الأخري، 
يف بي���ان “للم���رة الأول���ى من���ذ مطلع 

2010، تقف اليونان على قدميها”.
امل���ال  وزي���ر  �سينتان���و  وراأى 
الربتغ���ايل ال���ذي يرتاأ����ض جمموع���ة 
الي���ورو اأن ذل���ك ج���اء “نتيج���ة جه���د 

ا�ستثنائي بذله ال�سعب اليوناين”.
وبعد الربتغال واإيرلندا واإ�سبانيا 
وقرب�ض، اأ�سبح���ت اليونان اآخر دولة 
يف منطق���ة الي���ورو تخ���رج م���ن خطط 
امل�ساع���دة الأوروبية التي جنبت هذه 
الدول ومعها منطقة اليورو النهيار.

وتلق���ت اليونان يف ث���الث خطط 
و2015  و2012   2010 يف  متتالي���ة 
قرو�س���ا بقيم���ة 289 ملي���ار ي���ورو، 
عنيف���ة  بنيوي���ة  اأ�سالح���ات  مقاب���ل 
يعرتف بع�ض الدائنن اليوم باأنها مل 
تكن مثالي���ة واأدت اإلى خ�سارتها ربع 
اإجم���ايل ناجتها الداخل���ي خالل ثماين 
�سن���وات وارتفاع مع���دل البطالة اإلى 

27.5 % يف 2013.
وقال �سينتانو اأن الأمر “ا�ستغرق 
وقت���ا اأطول مم���ا كان متوقعا، لكنني 
اأعتقد اأننا حققنا هدفنا”، م�سريا اإلى 
اأن “القت�س���اد اليون���اين ب���داأ ي�سجل 
من���وا )ارتفع 1.4 باملئ���ة يف 2017(، 
 )...( امليزاني���ة  يف  فائ����ض  و�سج���ل 
ومعدل البطالة يف تراجع”، مع اأنها ما 

زالت عند 20 باملئة.
لك���ن دي���ن الب���الد م���ا زال ميثل 
180 باملئ���ة م���ن الن���اجت الداخل���ي، 
بينم���ا ي�سكك �سن���دوق النقد الدويل 
يف اأن تك���ون اأثينا قادرة على ت�سديد 

ديونها.

اليونان تطوي �سفحة 
برنامج امل�ساعدات

اأمل احل�مد

دب����ي - اأرق����ام: تغ����ري �س����وق النفط 
كثرًيا خ����الل العقد املا�سي م����ن الزمان، 
فعل����ى �سبي����ل املث����ال، ك�سف����ت بيانات 
زي����ادة  ع����ن  الطاق����ة  معلوم����ات  اإدارة 
�س����ادرات الولي����ات املتح����دة الأمريكية 
ال�سهرية من اخل����ام واملنتجات املكررة، 
اإلى احل����د الذي جعلها قريب����ة للغاية من 
م�ستوى ال����واردات، بعك�ض ما كانت عليه 
قبل ع�رة اأع����وام، بح�س����ب تقرير لوكالة 

بلومربغ.
م����ن  املتح����دة  الولي����ات  وحتول����ت 
م�ست����ورد كب����ري للنف����ط اإلى بل����د يعتمد 
قلي����اًل عل����ى ال����واردات النفطي����ة مبرور 
الوقت، وت�سري التوقعات الرئي�سة لإدارة 
معلومات الطاقة اإلى اأن اأمريكا �ست�سبح 
ُم�س����دًرا �سافًيا خالل الف����رتة بن عامي 

2029 و2045.
ه����ذا التح����ول ج����اء رغ����م اأن الوكال����ة 
احلكومي����ة اأو اأي جه����ة اأخ����رى مل تتوق����ع 
الزي����ادة الت����ي ط����راأت على اإنت����اج البالد 
خ����الل ال�سن����وات الع�����ر املا�سي����ة، لكن 
بعي����ًدا عن التوقعات، فم����ا حدث بالفعل 
اأمر بالغ الأهمية، ويف ما يلي نظرة ممتدة 
عل����ى تط����ور �س����ادرات اخل����ام الأمريكية 

ال�سنوية: -

الوضع المعهود يتغير
لق����د تغ����ري دور النف����ط يف القت�ساد 
الأمريك����ي كث����رًيا وب�رعة كب����رية بف�سل 
تقني����ات التك�س����ري الهيدروليكي وطرق 
امل����وارد  ل�ستخ����راج  مبتك����رة  اأخ����رى 
ال�سخري����ة، وكان للطف����رة الإنتاجي����ة يف 
الوليات املتح����دة دور يف ال�سيطرة على 
العجز التجاري، وكذلك يف جعل الأمر اأكرث 
�سعوب����ة على وا�سنطن يف قيادة امل�سهد 
نحو ع�ر ما بع����د الوقود الأحفوري، نظًرا 
لزدهار اأعمال النفط وتاأثريها على دورة 

الأعمال.
وهن����اك ق�س����ة رئي�سية ح����ول النفط 
اأن  اإل����ى  والقت�س����اد الأمريك����ي، ت�س����ري 
الأ�سع����ار املرتفع����ة ب�س����كل كب����ري عادة 
م����ا ت�سبب رك����ودا، ح�سبم����ا ق����ال ا�ستاذ 
القت�س����اد بجامع����ة �سان دييغ����و جيم�ض 
دي هاملت����ون، وال����ذي اأ�س����اف اأي�ًسا اأن 
الآلية الرئي�س����ة التي توؤثر بها ال�سدمات 
النفطي����ة عل����ى القت�ساد، ه����ي من خالل 
اإنف����اق امل�ستهلك����ن وال�ركات  تعطيل 

على ال�سلع الأخرى.
ولأن الوليات املتح����دة اأنتجت نفًطا 
اأق����ل بكثري مما ا�ستهلكت����ه، فاإن زيادات 
اأ�سع����ار النف����ط يف املا�س����ي مل ت�ستنزف 
اأم����وال الأمريكي����ن فح�سب، ب����ل وجهت 
الكثري م����ن ه����ذه النفقات اإل����ى اخلارج، 

والآن وبف�س����ل ازده����ار الإنت����اج وتراجع 
العجز التج����اري النفطي يج����ب اأن تتغري 

املعادلة ولو قلياًل.

ارتفاع األسعار يدعم االقتصاد
مل يكن هناك ارتفاع كبري يف الأ�سعار 
من����ذ بداأت الطف����رة النفطي����ة الأمريكية، 
ويرجع ذل����ك جزئًيا اإلى الطف����رة نف�سها، 
ولكن كان هن����اك انهيار كبري يف الن�سف 
الأخري من ع����ام 2014، مع انخفا�ض �سعر 
النف����ط بن�سب����ة 59 % يف غ�س����ون �ست����ة 

اأ�سهر.
وه����ذا النخفا�����ض ع����زز من����و الناجت 
املحل����ي الإجمايل احلقيق����ي بنحو 0.7 % 
من خالل زيادة ال�ستهالك اخلا�ض، ولكن 

ه����ذا التاأثري املحفز قوب����ل بانخفا�ض يف 
ال�ستثمار احلقيقي لقطاع النفط، بح�سب 
القت�سادي����ن “كري�ستي����ان باوي�س����رت” 

وزميله “لوتز كيليان”.
ومنذ اأوائل عام 2016، تعافت اأ�سعار 
النف����ط اإلى حد م����ا، ولكن لي�����ض بال�رعة 
الكافية لإح����داث جمود كب����ري يف الإنفاق 
الوق����ت  ويف  التج����اري،  اأو  ال�ستهالك����ي 
نف�س����ه، و�س����ل ال�ستثم����ار احلقيق����ي يف 
قطاع النف����ط والغاز يف الوليات املتحدة 
اإل����ى اأدن����ى م�ستوياته خ����الل الربع الأخري 
م����ن ع����ام 2016، ورغ����م اأنه مل يع����د اإلى 
م�ستوي����ات ما ب����ن 2012 و2014، لكنه 
كان املحرك الرئي�سي لإنعا�ض القت�ساد 
الأمريك����ي الع����ام املا�سي وخ����الل العام 

اجلاري.

ويرى بع�ض القت�سادين اأن ارتفاع 
اأ�سع����ار النفط احلايل اأ�سب����ح ي�سكل قوة 
دافع����ة لالقت�س����اد الأمريك����ي، ومن غري 
املده�����ض اأن ي����وؤدي توا�س����ل الرتف����اع 
ب�سكل تدريجي اإلى مزيد من الإيجابيات، 
فبع����د كل �س����يء، كان����ت كثاف����ة الطاقة 
يف القت�س����اد الأمريك����ي )كمي����ة الطاقة 
امل�ستهلكة لكل دولر من الناجت املحلي 
الإجمايل احلقيقي( تتناق�ض باطراد منذ 
اأوائ����ل ال�سبعينيات، واإجم����اًل ميكن الآن 
لالأمريكين حتمل اأ�سعار طاقة اأعلى اإلى 

حد ما.
وه����ذا يعن����ي اأن الرتف����اع الق����وي يف 
اأ�سع����ار النف����ط �سيك����ون خ����رًبا عظيًم����ا 
بالن�سبة لالقت�س����اد الأمريكي، و�ستفوق 
الطاق����ة  �سناع����ة  وا�ستثم����ارات  اأرب����اح 
الآثار ال�سلبية الت����ي �ستتعر�ض لها الأ�ر 

وال�ركات غري النفطية.
ا�ستخراج  وكانت م�ساهم����ة عملي����ات 
الن�س����اط  يف  والتكري����ر  والغ����از  النف����ط 
القت�س����ادي اأعل����ى مم����ا كان����ت عليه يف 
الت�سعيني����ات واأوائ����ل العق����د الأول م����ن 
القرن احل����ايل، ولكن ما زال هناك 95 % 
من القت�ساد يف اأيدي م�ستهلكي النفط.

ويف الواق����ع يب����دو اأن اأف�س����ل و�س����ع 
اقت�س����ادي على الإطالق، هو الذي ي�سهد 
اأ�سع����ارا مرتفعة ت�سمح لل�ركات بتحقيق 
الرب����ح والبق����اء م�ستقرة، وه����و ما حتاول 
البل����دان امل�س����درة فعله با�ستم����رار منذ 

ن�سف قرن عن طريق ح�س�ض الإنتاج.
 ورغم هجوم ال�سيا�سين الأمريكين 
مب����ا يف ذلك الرئي�����ض “دونال����د ترامب” 
على هذه املمار�سات، اإل اأنها يف احلقيقة 
كانت م�ستم����دة يف الأ�سا�ض من الوليات 
املتحدة ذاتها، حيث عملت جلنة تك�سا�ض 
لل�س����كك احلديدي����ة على تنظي����م و�سبط 
ح�س�ض الإنتاج النفطي منذ الثالثينيات 

وحتى �ستينيات القرن املا�سي.

كيــف تتحــول الواليــ�ت املتحــدة اإلــى اقت�صــ�د نفطــي؟
بف�سل تقنيات “ال�سخر الزيتي”

• ال�ستثمار يف النفط والغاز ال�سخري المريكي	



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

29/7/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

ادارة التسجيل
)CR2018 -110999( اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

13/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

ادارة التسجيل
)CR2018 -118471( 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: مشهدية حسن احمد احمد

االسم التجاري احلالي: بوكا هانتوس للحلويات واإليسكرمي
االسم التجاري اجلديد: سندويشات جنمة البراق

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: مأمون شحادة يونس اخلطيب

االسم التجاري احلالي: مركز كابيتول ريهابليتشن
االسم التجاري اجلديد: مركز العاصمة لللتأهيل

قيد رقم: 1-81682قيد رقم: 76227-10

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 

 ادارة التسجيل

اعالن رقم )---( لسنة 2018م

بشأن إشهار إنتهاء أعمال تصفية شركة سوق البحرين املالية ش.م.ب مقفلة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

السيد/ جاسم حسن يوسف عبدالعال - باعتباره املصفي القانوني لشركة سوق   

مقفله  بحرينية  مساهمة  كشركة  املسجلة   ،- مقفلة  ش.م.ب  املالية  البحرين 

انتهاء أعمال تصفية الشركة تصفية  1-69910، طالبا إشهار  القيد رقم  مبوجب 

الشركات  قانون  ألحكام  وفقا  وذلك  التجاري،  السجل  من  وشطبها  اختيارية 

التجارية الصادر باملرسوم رقم 21 لسنة 2001.

التاريخ: 13/8/2018
وزارة الصناعة والتجارة 

إدارة التسجيل
) CR2018 -116921( اعالن رقم

إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة السادة/ شركة حميد منصور  إلى  تقدم 
سند وأوالده ذ.م.م بطلب تغيير األسم التجاري للفرع5: 

من: حميد منصور سند
HAMEED MANSOOR SANAD

إلى: الشركة اخلليجية املشتركة للتجارة ذ.م.م
Joint Gulf Trading Co WLL

أقصاها  مدة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  باعتراضه  التقدم  اعتراض  لديه  من  فعلى 
خمسة عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن
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خادم احلرمني ي�رشف على راحة احلجاج يف منى

و�ش���ل خادم احلرم���ني ال�رشيفني امللك �شلمان ب���ن عبدالعزيز اآل �شعود، اأم����س االثنني، اإلى منى 
لالإ����رشاف على راح���ة حجاج بيت اهلل احلرام وما يقدم لهم من خدمات وت�شهيالت ليوؤدوا منا�شكهم بكل 
ي����رش و�شهولة واأمان. ول���دى و�شول خادم احلرم���ني ال�رشيفني ق�رش من���ى، كان يف ا�شتقباله امل�شت�شار 
اخلا����س خلادم احلرمني ال�رشيف���ني االأمري �شعود بن عبداملح�شن بن عبدالعزي���ز، ووكيل وزارة احلر�س 
الوطن���ي للقطاع الغربي االأمري خال���د بن في�شل بن تركي، وامل�شت�شار بالدي���وان امللكي االأمري تركي 
ب���ن حممد بن فهد بن عبدالعزي���ز، ووزير الداخلية رئي�س جلنة احلج العليااالأم���ري عبدالعزيز بن �شعود 
بن نايف بن عبدالعزيز، وامل�شت�شار بالديوان امللكي االأمري عبداهلل بن خالد بن �شلطان بن عبدالعزيز، 
وعدد من امل�شوؤولني، نقال عن وكالة االأنباء ال�شعودية )وا�س(. وو�شل مبعية خادم احلرمني ال�رشيفني، 
االأم���ري خالد بن فهد بن خالد، واالأمري فه���د بن عبداهلل بن م�شاعد، واالأمري في�شل بن �شعود بن حممد، 

وم�شت�شار خادم احلرمني ال�رشيفني االأمري عبدالعزيز بن �شطام بن عبدالعزيز.

السنة العاشرة - العدد 3598 
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الكويت ـ كونا:

القاهرة ـ أ ش أ:

القاهرة ـ أف ب:

موسكو ـ اف ب:

اأعلنت ال�شلط����ات الكويتية اأن فرق 
االإطف����اء متكن����ت من اإخم����اد حريق هائل 
�ش����ب يف العا�شمة الكويتي����ة واأ�شفر عن 

اإ�شابة 3 اأ�شخا�س على االأقل.
و�ش����ب احلري����ق يف �ش����وق اخليام يف 
منطقة ال����ري بالعا�شم����ة الكويتية، فجر 
اأم�����س االثنني، لينت�رش عل����ى م�شاحة تقدر 
بنح����و 5 دومنات. واأك����دت االإدارة العامة 
الكويتي����ة لالإطفاء اأن احلري����ق اأ�شفر عن 
اإ�شاب����ة بع�س االإطفائي����ني ونقل اأحدهم 

اإلى امل�شت�شفى للعالج.
كم����ا اأ�شي����ب �شخ�شان م����ن العمال 
الوافدي����ن املقيمني يف املوق����ع بحروق 

بليغة وهما يف حالة خطرة.
ون�رشت االإدارة ت�شويرا جويا للحريق، 
م�شيف����ة اأن 6 فرق لالإطف����اء متكنت من 

ال�شيطرة على األ�شنة اللهب.
اأن اجله����ات  اإل����ى  االإدارة  واأ�ش����ارت 
املخت�ش����ة  با�رشت بفت����ح حتقيق ملعرفة 
االأ�شباب التي اأدت اإلى ا�شتعال النريان.

امل�رشي���ة  البحري���ة  الق���وات  نف���ذت 
تدريبات مع نظريتها االإيطالية واليونانية 
والكورية اجلنوبي���ة، يف نطاقي االأ�شطول 
ال�شم���ايل بالبح���ر املتو�ش���ط واالأ�شط���ول 

اجلنوبي بالبحر االأحمر.
اجلي����س  با�ش���م  املتح���دث  وق���ال 
امل����رشي، اإن التدريب���ات تاأت���ي “يف اإطار 
خط���ة القي���ادة العام���ة للق���وات امل�شلحة 
لتعزيز اآفاق التعاون الع�شكري مع الدول 

ال�شقيقة وال�شديقة”.
و�ش���ارك ع���دد م���ن القط���ع البحري���ة 
امل�رشية م���ع الوحدات البحري���ة االإيطالية 
تنفي���ذ  يف  ح���دة،  عل���ى  كل  واليوناني���ة 
املتو�ش���ط،  بالبح���ر  م�شرتك���ة  تدريب���ات 
ت�شمن���ت التدري���ب عل���ى كيفي���ة حماية 
الوحدات البحرية اأثن���اء عبورها باملناطق 
اخلط���رة، وتبادل اإق���اع وهبوط الطائرات 

على اأ�شطح الوحدات البحرية.

امل����رشي  اجلي����س  يف  �شاب���ط  ُقت���ل 
بانفج���ار عبوة نا�شفة مبدرعت���ه يف �شمال 
�شيناء، حيث ت�شتمر حملة القوات امل�شلحة 
ملكافحة االإرهاب، ح�شبما قال م�شدر طبي 
اأم����س االثنني. وقال امل�شدر اإن ال�شابط، 
وه���و برتب���ة نقي���ب، قت���ل غ���رب مدين���ة 
العري����س، يف املحافظة الت���ي تقع �شمال 
�رشقي الب���الد حيث يرتكز الف���رع امل�رشي 
لتنظي���م داع�س )والية �شين���اء( امل�شوؤول 
عن �شن عدد كبري من االعتداءات الدامية 
�ش���د ق���وات االأم���ن واملواطن���ني. ومن���ذ 
االإطاحة بالرئي�س املخل���وع حممد مر�شي، 
ت���دور مواجهات عنيفة من���ذ يوليو 2013 
ب���ني قوات االأمن وجمموع���ات متطرفة يف 
�شمال وو�شط �شيناء اأوقعت مئات القتلى 
م���ن اجلانبني. ويف التا�ش���ع من فرباير بداأ 
اجلي����س عملي���ة ع�شكرية وا�شع���ة النطاق 
حت���ت م�شم���ى “�شين���اء 2018” يف �شمال 

وو�شط �شبه اجلزيرة.

قال وزي���ر اخلارجية اللبناين جربان 
با�شي���ل يف مو�شك���و، اأم����س االثنني، اإن 
لبن���ان ال ي���رى �شبب���ا لبق���اء الالجئ���ني 

ال�شوريني على اأرا�شيه.
واأ�ش���اف بعد حمادث���ات مع نظريه 
الرو�ش���ي �شريج���ي الف���روف اأن هن���اك 
مناط���ق يف �شوري���ا تتمت���ع باال�شتقرار 
وال�ش���الم. من جهت���ه، قال الف���روف اإن 
رو�شي���ا �شتعمل مع لبن���ان على ت�شهيل 

عودة الالجئني ال�شوريني اإلى بالدهم.
واعت���رب اأن لبن���ان يج���ب اأال يتحول 
اإل���ى رهينة الأزمة الالجئ���ني ال�شوريني، 
م�شددا على اأن مو�شكو تعار�س التدخل 

االأجنبي يف �شوؤون لبنان الداخلية.
وت�شع���ى رو�شي���ا بق���وة لت�شوي���ق 
الالجئ���ني  ع���ودة  ب�ش���اأن  مبادرته���ا 
ال�شوريني اإلى ديارهم، ويف هذا ال�شياق 
جت���رى مباحث���ات مكوكي���ة مل�شوؤولني 

رو�س مع الدول ذات ال�شلة.

حريق هائل يف الكويت 
يلتهم �شوق اخليام

م�رش ت�شارك 3 دول 
تدريبات ع�شكرية بحرية

مقتل �شابط بانفجار 
عبوة نا�شفة يف �شيناء

لبنان: ال اأ�شباب لبقاء 
الالجئني ال�شوريني

�شيوف الرحمن ينفرون ب�شالم بعد اأداء “اأم ال�شعائر”
بالد احلرمني... ت�شافر جهود خمتلف اجلهات خدمة للحجاج

وفيم���ا مل ت�شجل اأية حوادث تذكر يف عرفات، 
اأم�ش���ى احلجاج وقتهم يف العب���ادة، و�شعود جبل 

الرحمة.
ويف �شماء عرفات، ال تكاد الطائرات املروحية 
التابع���ة ل�شلطات احلج تتوق���ف ملراقبة حتركات 
احلج���اج واأمنه���م و�شالمته���م، كما تق���وم الفرق 
االأر�شي���ة بدوري���ات متوا�شلة، للتاأك���د من �شري 
جمي���ع اخلدم���ات الطبي���ة، وخدم���ات االت�شاالت، 

و�شقيا احلجاج واإعا�شتهم.
واحت�ش���د احلجاج يف م�شجد منرة، فيما امتالأت 
�شاح���ات عرف���ة و�شوارعه���ا ب�شف���وف اأك���ر من 

ملي���وين م�شٍل. ويقع م�شجد من���رة اإلى الغرب من 
م�شعر عرفات، فيما يقع جزء منه يف “وادي عرنة”، 
وهو اأحد اأودية مكة املكرمة الذي نهى النبي عليه 
ال�شالم م���ن الوقوف في���ه، باعتباره خ���ارج حدود 
عرف���ة. وعمل���ت ف���رق وزارة ال�ش���وؤون االإ�شالمية 
ال�شعودية، واجلهات املخت�شة على توعية احلجاج 

مبنا�شك يوم عرفة، حتى ال يف�شدوا حجهم.
وقال احل���اج الباك�شتاين حمم���د فرقان )30 
عام���ا( اإن اليوم ي���وم عظيم للم�شلم���ني. واأ�شاف 
”هن���ا يف عرفات ن�شعر باأنن���ا ولدنا اليوم ونطلب 
م���ن اهلل اأن يغفر لنا ذنوبن���ا“. وقال هالل عي�شى 

اجلزائري �شاحب ال�شبع���ني عاما اإنه يدعو اهلل اأن 
يغف���ر للم�شلمني جميعا واأن ينق���ذ العامل العربي 

مما حاق به من ملمات.
وحمل بع����س احلجاج مظ���الت بي�شاء حلماية 
اأنف�شهم من اأ�شعة ال�شم�س احلارقة حيث جتاوزت 
درج���ات احلرارة 40 درجة مئوية بعد ليلة �شهدوا 

فيها عوا�شف رعدية ورياحا �شديدة.
وراح اجلن���ود ال�شعوديون يوزع���ون زجاجات 
املي���اه على الرج���ال والن�ش���اء الوافدين من 165 
دولة الأداء فري�شة احلج بينما اهتم عدد قليل من 

احلجاج بالتقاط ال�سور الذاتية )�سيلفي(.

وبعد جناح اأداء الركن الرئي�شي يف احلج، الذي 
اأعدت فيه قيادة اأمن احلج خطة متكاملة لت�شهيل 
عملية الت�شعيد اإلى عرفات ، نفر �شيوف الرحمن 
اإل���ى وادي مزدلفة ب�شالم جلم���ع احل�شى من اأجل 
ا�شتخدام���ه يف �شع���رية رم���ي اجلمرات الت���ي تبداأ 

اليوم الثالثاء اأول اأيام عيد االأ�شحى.
وتت�شاف���ر جهود خمتل���ف اجله���ات املعنية 
باأعم���ال احل���ج له���ذا الع���ام و�ش���ط منظوم���ة من 
اخلدم���ات االأمني���ة وال�شحي���ة والتنظيمي���ة مب���ا 
ي�شه���م يف ان�شيابية حركة جم���وع احلجيج و�شالمة 

ا�شتقرارهم.

• حجاج بيت اهلل احلرام يقفون على جبل عرفات	

يوؤدي اأكرث من 2.3 مليون حاج �ضعرية رمي اجلمرات اليوم الثالثاء يف اأول اأيام عيد الأ�ضحى 

اأداء ركن احلج الأعظم يف عرفات والنفرة اإىل وادي مزدلفة مع  املبارك، وذلك بعد النتهاء من 

مغيب �ضم�س اأم�س الثنني. 

فقد اأدى �ضيوف الرحمن اأهم �ضعائرهم يف يوم وقفة عرفة، بعد اأداء �ضالتي الظهر والع�ضر 

جمع تقدمي بعد خطبة عرفة، فيما اكت�ضى �ضعيد امل�ضجد بالبيا�س، يف ملمح يتكرر مرة واحدة 

كل عام.

احلجاج ين�شتون اإلى خطبة يوم عرفة بـ5 لغات
قال���ت وكال���ة االأنب���اء ال�شعودي���ة يف خرب 
ن�رشته على موقعها الر�شم���ي اأم�س االثنني اإن 
احلجاج غري الناطق���ني بالعربية ا�شتمعوا اإلى 

خطبة يوم عرفة املبارك بلغاتهم االأم.
الناطق���ني  ب���اأن احلج���اج غ���ري  واأف���ادت 
بالعربي���ة والع���امل االإ�شالمي باأ����رشه ا�شتمعوا 
اإل���ى خطب���ة يوم عرف���ة املب���ارك بلغاتهم مما 
اأدخ���ل ال�رشور على القلوب ونق���ل االأفئدة اإلى 
امل�شاع���ر االإ�شالمي���ة مب���ا ت�شمنت���ه من هدي 

وتوجيهات وو�شايا.
واأ�ش���ارت وكالة “وا����س” اإل���ى اأن ترجمة 
خطبة عرفة لهذا العام مرت بخم�س كبائن ويف 
كل كبينة مرتجم ذو خربة عالية بلغته وبنظام 

الرتجمة.
واأكدت الوكالة اأن نخبة عالية من الفنيني 

واملهند�ش���ني العاملي���ني يف جم���ال الرتجمة 
والب���ث االإذاع���ي، اأ�رشف���وا على ه���ذا امل�رشوع، 

م�شيف���ة اأن الرتجمة مت���ت بخم�س لغات وهي 
االإندوني�شية، االأردي���ة، االإجنليزية، الفرن�شية، 

والفار�شية.
اخلا�ش����ة  التطبيق����ات  و�شمم����ت  ه����ذا 
باال�شتف����ادة م����ن الرتجم����ات ب����كل حرفي����ة 
ومهني����ة، وذل����ك لي�شه����ل عل����ى امل�شلمني 

اال�شتفادة من هذا امل�رشوع العظيم.
وبين����ت الوكال����ة اأن ذل����ك ج����اء تنفيذا 
لتوجي����ه املل����ك �شلم����ان ب����ن عبدالعزيز اآل 
�شع����ود للرئا�ش����ة العام����ة ل�ش����وؤون امل�شجد 
احل����رام وامل�شج����د النب����وي برتجم����ة خطب����ة 
ي����وم عرفة ملو�شم حج ه����ذا العام 1439ه�، 
الع����ام  الرئي�����س  اأن  ال�شي����اق  يف  مو�شح����ة 
ل�ش����وؤون امل�شج����د احلرام وامل�شج����د النبوي 
ال�شيخ عبدالرحمن ب����ن عبدالعزيز ال�شدي�س 
كلف جلنة خا�شة وعلى م�شتوى عال باإعداد 

م�رشوع ترجمة خطبة يوم عرفة.

اأك����د وزير ال�شحة ال�شع����ودي توفيق 
بن فوزان الربيع����ة اأن اال�شتعداد ملو�شم 
احلج ب����داأ منذ انتهاء ح����ج العام املا�شي، 
للتعلم من التجارب وتقدمي خدمة اأف�شل 
يف كل �شن����ة ع����ن ال�شن����ة الت����ي �شبقتها، 
م�ش����ريا اإل����ى اأن حكوم����ة خ����ادم احلرمني 
ال�رشيف����ني ممثل����ة يف وزارة ال�شحة تقوم 
بجه����ود جب����ارة لتق����دمي اأف�ش����ل خدمات 
�شيحة، لكي ينع����م حجاج بيت اهلل احلرام 

باأف�شل �شحة وعافية الإمتام حجهم.

واأو�شح الوزير، خالل لقاء اأجرته معه 
قن����اة “ال�شعودية”، اأن����ه مل ت�شجل – وهلل 
احلم����د – اأي حال����ة وبائي����ة حت����ى االآن يف 
مو�شم حج ه����ذا العام، �شائالً اهلل اأن يتمم 
للحج����اج اأداء منا�شكه����م واأن يعودوا اإلى 

اأهلهم �شاملني غامنني.
واأب����ان وزير ال�شح����ة اأن هناك تعاونا 
وتن�شيق����ا م����ع منظم����ة ال�شح����ة العاملية 
ملعرف����ة الدول الت����ي يوجد به����ا اأوبئة اأو 
بع�����س االأمرا�س التي حتت����اج من الوزارة 
اإلى اهتمام ومتابعة، بحيث يتم التن�شيق 

مع تلك ال����دول قبل و�ش����ول احلجاج اإلى 
اململك����ة، وحتديد التطعيم����ات الوقائية 
الت����ي يحتاجه����ا احلج����اج م����ن كل دول����ة، 
التطعيم����ات  عل����ى  ح�شوله����م  ومتابع����ة 
والتح�شين����ات املهم����ة. واأ�ش����ار اإل����ى اأن 
هناك فرق����ا طبية يف منافذ اململكة يوجد 
بها اأكر م����ن 1750 �شخ�شا يعملون على 
فح�س احلجاج عند دخول اململكة، والتاأكد 
من �شالمتهم م����ن اأي مر�س وبائي، وعند 
ال�شك يف اأي حالة يتم عزل املر�س للتاأكد 
من �شالمته واإجراء الفحو�شات الالزمة له.

السعوديـة: ال حـاالت وبائيـة فـي الحـج حتـى اآلن
دبي ـ العربية نت:

مكة المكرمة ـ واس:

مكة المكرمة ـ وكاالت:

• �شيوف الرحمن ي�شتمعون الى خطبة اأهم ال�شعائر يف عرفة 	

• �شيوف الرحمن يف �شعيد عرفة	

منى ـ واس:



م���ع  ح�ساباتن���ا  يف  “�أخطاأن���ا  و�أ�س���اف: 
و��سنط���ن فكنا نظنها قد تعلمت درو�سا من 
�أ�سناف �حلظر �ل�سابقة �لتي فر�ستها، حيث 
�أنها ح�سدت منه���ا �أهد�فا �قت�سادية لكنها 

مل تبلغ �أهد�فها �ل�سيا�سية”.
وتاب���ع: “ال نرغ���ب يف تعدي���ل �أو �إع���ادة 
�لنظ���ر يف �التفاق ب���ل ما نريده ه���و تطبيق 

�أمريكي لنف�س �التفاق دون �مل�سا�س به”.
ورف����س ظري���ف �أي �ق���ر�ح �أو �إمكانية 
تفاو�س م���ع حكومة تر�مب، معرب���ا عن �أمله 
باأن يت���م �حلفاظ على �التفاق �لنووي، وحث 
تر�مب على تغي���ر مو�قفه، متهما و��سنطن 
بالغطر�س���ة حي���ال �الأط���ر�ف �ملوقع���ة على 

�التفاق �لنووي.
من جان���ب �آخ���ر، �أعلنت �رشك���ة “توتال” 
�لفرن�سي���ة، �م����س �الثن���ن، مغ���ادرة �إير�ن 

ر�سميا:
وكانت �رشكة �لنف���ط و�لطاقة �لفرن�سية 
توت���ال، قد ح���ذرت يف وقت �ساب���ق من �أنها 
ق���د تن�سحب من �ملرحل���ة 11 يف حقل بار�س 
�جلنوبي )�إ�س.بي 11( للغاز �لطبيعي، يقدر 
مبليار�ت �ل���دوالر�ت، يف �سوء قر�ر �لرئي�س 
�الأمرك���ي، دونال���د تر�م���ب، �الن�سحاب من 

�تفاق نووي دويل مع �إير�ن.
م���ن  �الن�سح���اب  تر�م���ب  ق���ر�ر  ويث���ر 
�التف���اق �لن���ووي، �ملربم يف ع���ام 2015 مع 
�إي���ر�ن، خماطر ب���اأن تتعر����س دول �أوروبية 

��ستثمرت يف �إير�ن منذ ذلك �حلن لعقوبات 
�أمركي���ة ج���رى فر�سها جمدد�، بع���د �نتهاء 
مهلة “لت�شفي���ة الن�شاط” تر�وح بن ثالثة 
و�ست���ة �أ�سهر. و�أ�ساف توتال، يف بيان �آنذ�ك 
“يف �لثامن من ماي���و، �أعلن �لرئي�س دونالد 

تر�مب ق���ر�ر �لوالي���ات �ملتح���دة �الن�سحاب 
من خط���ة العمل امل�شرتكة ال�شاملة )االتفاق 
�لنووي( و�إع���ادة فر�س �لعقوبات �الأمركية 
�لتي كان���ت �سارية قبل تنفي���ذ خطة �لعمل 
امل�شرتك���ة ال�شامل���ة، عل���ى اأن يك���ون ذلك 

مرهون���ا بف���ر�ت زمني���ة حم���ددة لت�سفية 
الن�شاط”.  ويظه���ر موقف “توتال” كيف �أن 
من �ل�سعب عل���ى �لقوى �الأوروبية �أن حتمي 
م�ساحلها يف �إير�ن، وتقدم �سمانات للحفاظ 

على �التفاق �لنووي.

اأعل���ن التحال���ف ال���دويل �ش���د داع�ش يف 
�لع���ر�ق، �أم����س �الثن���ن، ع���ن مقت���ل جندي 
�أمرك���ي و�إ�ساب���ة �آخرين يف حتط���م مروحية 
بالع���ر�ق. قال �لتحال���ف �لع�سك���ري يف بيان 
له، �إن �أح���د �أفر�ده قتل فيم���ا �أ�سيب �آخرون 

عندما حتطمت طائرتهم خالل مهمة ملكافحة 
�الإره���اب يف �لعر�ق يف وق���ت متاأخر من م�ساء 
�الأحد. و�أ�ساف �لبي���ان �أن لي�س هناك ما يدل 
عل���ى �أن �لتحط���م وقع ب�سبب ن���ر�ن معادية 

فيما تخ�سع �لو�قعة للتحقيق.
وكان �ملتح���دث با�س���م �لتحالف �لدويل 

بقي���ادة �لوالي���ات �ملتح���دة �أعلن �الأح���د، �إن 
�لق���و�ت �الأمركية �ستبق���ى يف �لعر�ق طاملا 
حتقي���ق  يف  للم�ساع���دة  �حلاج���ة  �قت�س���ت 
�ال�ستق���ر�ر يف �ملناط���ق �لتي كان���ت خا�سعة 

ل�شيطرة تنظيم داع�ش االإرهابي.
و�أ�ساف �لكولونيل �سون ر�يان يف موؤمتر 

�سح���ايف باأبوظب���ي :�سنبق���ي �لق���و�ت هناك 
طاملا ر�أينا �أن هناك حاجة لها... وبعد هزمية 
“داع�ش” ع�سكريا ف���اإن �ل�سبب �لرئي�سي هو 
جهود    حتقيق �ال�ستقر�ر و�ستظل هناك حاجة 
للبقاء لهذ� �ل�سبب. لذلك فهذ� �أحد �الأ�سباب 

�لتي �ستجعلنا نبقى”.

ويعاق���ب نائ���ب رئي����س �لبن���ك حمم���د هاكان 
�أتيال يف �لواليات �ملتح���دة بال�سجن ملدة 42 �سهر� 
بتهمة غ�سيل �الأمو�ل و�لقيام بتحويالت مالية تبلغ 
مئات �ملالين من �ل���دوالر�ت عرب �لنظام �مل�رشيف 
�الأمرك���ي �إلى �إي���ر�ن خالل �الأعو�م م���ن 2010 �إلى 
2015.  وكان �لرئي�س �لركي رجب طيب �أردوغان 
ق���د �أعلن م���ر�ر� �أن حكومته ال ميك���ن �أن تتدخل يف 
قر�ر �لق�ساء �لرك���ي �لذي يحاكم �لق�س �الأمركي 
بالتج�س�س وم�ساعدة جماعة �لد�عية فتح �هلل غولن، 
رج���ل �لدي���ن �ملقي���م يف �لوالي���ات �ملتح���دة �لذي 
تتهمه �أنق���رة بتدبر حماولة �النق���الب �لفا�سلة يف 
يوليو 2016. وق���ال م�سوؤول �أمركي لل�سحيفة �إنه 
�إذ� “كانت تركيا حليفة حقيقية للواليات �ملتحدة، 

مل تكن لتعتقل بر�ن�سون يف �ملقام �الأول”.
م���ن جانب اآخر، قالت ال�رشطة الرتكية ومتحدث 
ع���دة  �إن  �أنق���رة  يف  �الأمركي���ة  �ل�سف���ارة  با�س���م 

ر�سا�سات �أُطلقت من �سيارة �سوب �ل�سفارة �أم�س 
�الثن���ن، لكن مل ي�سفر ذلك ع���ن وقوع م�سابن �أو 
قتلى. و�عت���ربت �لرئا�سة �لركية �لهجوم “حماولة 
خللق فو�سى”. وقال رجل �رشطة لرويرز يف �ملوقع 
�إن �حل���ادث مل ي�سف���ر ع���ن �أي �إ�ساب���ات. و�ل�سفارة 

مغلقة هذ� �الأ�سبوع مبنا�سبة عطلة عيد �الأ�سحى.
و�أ�س���اف ديفيد جيرن �ملتحدث با�سم �ل�سفارة 
“ميكنن���ا �أن نوؤك���د وقوع حادثة �أمني���ة يف �ل�سفارة 
�الأمركية. لي�س لدينا تقارير عن وقوع �أي �إ�سابات 
ونتحق���ق م���ن �لتفا�سي���ل”. وتاب���ع قائ���ال “ن�شكر 

ال�رشطة الرتكية على هذا التحرك ال�رشيع”.
و�إل���ى ذل���ك، ق���ال �ملتح���دث با�س���م �لرئي�س 
�لرك���ي رج���ب طي���ب �أردوغ���ان �إن �لهج���وم على 
�ل�سف���ارة �الأمركي���ة يف �لعا�سم���ة �لركية حماولة 
و��سحة “خلل���ق فو�سى”، وندد بالهجوم �لذي وقع 

يف وقت مبكر من �سباح �أم�س.

وزير  اعترب  ر�سميا، يف حني  اإي��ران  االثنني، مغادرة  اأم�س  “توتال” الفرن�سية،  �شركة  �أعلنت 

�خلارجية �الإير�ين حممد جو�د ظريف، �أن �لواليات �ملتحدة �أدمنت على �حلظر، موؤكد� �أن �التفاق 

�لنووي �شيبقى على حاله رغم �ن�شحاب و��شنطن منه.

�أكد  �ل��ن��ووي،  �التفاق  من  و��شنطن  �ن�شحاب  بعد  �أجنبية  قناة  مع  له  �إعالمي  لقاء  �أول  ويف 

ظريف ل�”�شي �إن �إن” على �أن �لواليات �ملتحدة تعاين من مر�ض �الإدمان، �لذي مل يقت�شر على 

ا يف �أيام والية بار�ك �أوباما، �لذي كان يوؤكد دوما على �حلظر بدل  حكومة تر�مب، بل كان �أي�شً

تاأكيده على �حلو�فز.

قندوز ـ اف ب:

عواصم ـ وكاالت:

موسكو ـ أ ف ب:

ريو دي جانيرو ـ أ ف ب:

�ختطفت حركة طالبان، �أم�س �الثنن، 
�أك���ر م���ن 100 م���دين م���ن بينه���م ن�ساء 
و�أطف���ال، يف كم���ن �سم���ايل �أفغان�ستان، 

ح�سبما �أعلن م�سوؤولون حمليون.
يف  ��ستمر�ره���ا  “طالب���ان”  و�أعلن���ت 
�لقتال �س���د �حلكومة �الأفغانية، ورف�سها 
�لهدن���ة �لت���ي �أعلنه���ا �لرئي����س �الأفغاين 

�أ�رشف عبد �لغني مبنا�سبة عيد �الأ�سحى.
وبع���د رف����س �حلرك���ة �لهدن���ة، �أمر 
عبد�لغن���ي �لق���و�ت �مل�سلح���ة �الأفغاني���ة 
مبو��سل���ة عملياتها �سد �مل�سلحن حلن 
تلق���ى رد �إيجابي من “طالبان” حول وقف 

�إطالق �لنار.
وق���ال رئي����س جمل�س والي���ة قندوز، 
حممد يو�سف �أيوبي، �إن �ملتمردين �أوقفو� 
3 حاف���الت على �لطريق قرب منطقة خان 

�آباد، و�ختطفو� جميع �لركاب.
ويعتق���د �أيوب���ي �أن �حلرك���ة كان���ت 
تبحث عن موظفن حكومين �أو �أفر�د من 
ق���و�ت �الأمن. وذكر قائد �رشطة والية تخار 
�ملج���اورة، �إن �لركاب من �س���كان واليتي 
بادخ�ش���ان وتاخار، وكان���وا يف الطريق اإلى 

�لعا�سمة كابول.

��ستهدف���ت �سل�سلة هجم���ات تبناها 
تنظي���م داع�ش، اأم�ش االثن���ن، ال�رشطة يف 
منطقتن بال�شي�شان يف القوقاز الرو�شي 
م���ا �أوقع ع���دة جرح���ى يف �سف���وف قو�ت 
االم���ن. واأعل���ن رئي�ش ال�شي�ش���ان رم�شان 
قدي���روف عل���ى ح�ساب���ه على تلغ���ر�م �نه 
“لي����س لديه �أي �سك” ب���اأن “جمموعة من 
ال�شباب” تق���ف ور�ء ه���ذه �لهجمات وقد 
حترك���ت بتاأثري من ان�ش���ار تنظيم داع�ش 

على �سبكات �لتو��سل �الجتماعي.
ويف وقت الحق، اأعل���ن تنظيم داع�ش 
م�سوؤوليت���ه عن هذه �لهجم���ات، بح�سب ما 
�أوردت وكال���ة “ �عماق” �لدعائية �لناطقة 
با�سم���ه. و�أف���ادت يف بي���ان �أن مقاتل���ن 
“يهاجم���ون �شباط���ا وعنا�رش م���ن ال�رشطة 
ال�شي�شاني���ة يف غرزوين و�ش���ايل وما�شكري 
ي���ورت”. وكانت وكاالت �النب���اء �لرو�سية 
�أ�س���ارت يف وقت �ساب���ق �لى �ن 3 هجمات 
على �القل ��ستهدفت قو�ت �المن و�عطت 
ح�سيلة متفاوت���ة. وبح�سب قديروف، فاإن 
�رشطي���ن �أ�سيب���ا بج���روح يف مدينة �سايل 
فيما “��سيب عنا�رش �رشطة �ل�سر بجروح” 

يف غروزين عا�شمة ال�شي�شان.
وق���ال: “مت اإحب���اط كل املح���اوالت، 
وحتييد �ع�ساء �ف���ر�د �لع�سابات، وحاول 
�أحده���م تفجر نف�سه لكن���ه جنا ونقل �لى 

امل�شت�شفى”.

قت���ل 14 �سخ�سا على �الأقل يف مدينة 
ري���و دي جان���رو �أم�س �الإثن���ن يف عملية 
م�شرتك���ة للجي����ش وال�رشط���ة الربازيلين 
�س���د ع�ساب���ات �ملخ���در�ت يف ع���دد م���ن 
االأحي���اء الع�شوائية الفق���رية وال�شواحي، 

وفق م�سوؤولن ر�سمين وو�سائل �عالم.
و�أعلن���ت �لقي���ادة �لع�سكري���ة �لت���ي 
تتول���ى �الأمن يف ثاين �أكرب مدينة بر�زيلية 
�أن ثماني���ة �أ�سخا����س قتل���و� يف مد�همات 
طال���ت عددا م���ن االأحي���اء الع�شوائية واأن 
�أكر”، بدون  “�حل�سيلة مر�سحة لالرتفاع 
�أن تعطي تفا�سيل �أكر حول هوية هوؤالء 
وقال���ت  مقتله���م.  وكيفي���ة  �ال�سخا����س 
جن���دي   4200 �أن  �لع�سكري���ة  �لقي���ادة 
تدعمهم �آليات مدرع���ة وطائر�ت �قتحمو� 
حيي �أليماو وماري �لفقرين وحيث هناك 
كثافة �سكانية، و�للذي���ن ت�سيطر عليهما 
ع�سابات �ملخ���در�ت. ويف حادثة منف�سلة 
يف �إح���دى �سو�ح���ي ري���و نيت���روي قتلت 
ال�رشطة �شتة جمرمن م�شلحن م�شتبه بهم 
بعد مطاردة خ���الل �ساعة �لذروة �أدت �لى 
فو�س���ى وزحمة يف حرك���ة �ل�سر قرب �أحد 
�جل�س���ور �لرئي�سة يف ريو، وف���ق “�جان�سيا 

بر�زيل” وموقع “جي 1”.

أفغانستان

الشيشان

البرازيل

طالبان تختطف 
ع�رشات املدنين

داع�ش يتبنى هجمات 
ا�شتهدفت ال�رشطة

14 قتيال بعملية �أمنية 
يف ريو دي جانرو
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ظريـف يجـدد مت�سـك بالده باالتفاق النووي

تركيا عر�ست �رشطا الإطالق الق�س.. ووا�سنطن رف�ست

مقتل جندي اأمريكي واإ�سابة اآخرين يف حتطم مروحية بالعراق

�رشكة “توتال” �لفرن�سية تعلن مغادرة �إير�ن ر�سميا

�إطالق نار على �سفارة �أمركا... و�أنقرة تعتربه حماولة خللق فو�سى

• �ن�سحاب “توتال” من �إير�ن ر�سمي ونهائي	

• �ل�سفارة �الأمركية يف �أنقرة	

بر�ن�شون  �أن��درو  �الأمريكي  �لق�ض  �شد  �الإره��اب  تهم  �إ�شقاط  على  �لرتكية  �حلكومة  و�فقت 

و�إطالق �شر�حه، يف مقابل وقف و��شنطن حتقيقا قد ينتهي بفر�ض غر�مة تبلغ مليار�ت �لدوالر�ت 

على بنك خلق �حلكومي �ملتورط يف عملية غ�شيل �أمو�ل ل�شالح �إير�ن، لكن �إدر�ة �لرئي�ض دونالد 

تر�مب رف�شت �ل�شفقة، ح�شبما �أفادت �شحيفة وول �شرتيت جورنال.

وتاأتي هذه �ملعلومات لت�شري �إىل �أن �الأتر�ك و�شعو� �لق�ض �الأمريكي رهينة للم�شاومة عليه 

مع �الأمريكيني �لذين يبحثون فر�ض عقوبات مالية على بنك خلق، وهو حمور ف�شيحة جنائية 

كبرية، تتعلق بغ�شيل �أمو�ل ل�شالح �إير�ن مل�شاعدتها يف جتاوز �لعقوبات �الأمريكية عليها.

ك�ش���ف م�شوؤول���ون ا�شتخباراتيون وخرباء اأمنيون ع���ن وجود خاليا نائمة الإي���ران متخفية يف الداخل 
�الأمرك���ي. و�أطل���ق هذ� �لتحذير خرب�ء �أمني���ون يف جل�سة ��ستماع للجنة �الأم���ن يف �لكونغر�س �الأمركي، 

موؤكدين �أن �سبكات �إير�نية �إرهابية تقبع يف �لد�خل �الأمركي بانتظار تلقيها �أو�مر للتحرك.
 وح���ذر اخلرباء من اأن طهران قد ت�شن هجم���ات اإرهابية ت�شتهدف امل�شالح االأمريكية يف اأي حلظة، 
�ش���واء ع���رب خالياها اأو عرب ذراعه���ا حزب اهلل الذي ين�ش���ط بحرية يف دول اأم���ريكا الالتينية. ويف اأمريكا 
الالتيني���ة تن�شط �شبكات حزب اهلل بحرية ما يهدد اأي�شا باأن اإيران قد تتخذ من اأمريكا الالتينية قاعدة 
انط���الق متقدمة ل�شن هجمات على االأرا�شي االأمريكية اأو على م�شالح وا�شنطن يف املنطقة حن تريد، 
ال �شيم���ا بع���د التهديدات التي اأطلقها زعيم ميلي�شيات حزب اهلل ح�ش���ن ن�رش اهلل با�شتهداف الواليات 
�ملتح���دة. وحذر م�سوؤول���و �ال�ستخبار�ت وموظفون �سابقون يف �لبيت �الأبي����س، �لكونغر�س من �إمكانية 

تخطيط �إير�ن و�سنها هجمات �سد �لواليات �ملتحدة. 

“�سبكات اإيرانية اإرهابية” يف الداخل االأمريكي

عواصم ـ وكاالت:

بغداد ـ وكاالت:
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تلقى فريق االتحاد خسارة كبرية أمام نظريه القادسية السعودي قوامها 5 أهداف نظيفة يف إطار تحضريات 
الفريقني للموسم الريايض املقبل 2019/2018. وجرت املباراة مساء السبت التي أقيمت عىل ملعب استاد 

مدينة األمري سعود بن جلوي الرياضية بالراكة. وانتهى الشوط األول بتقدم الفريق السعودي بهدفني نظيفني، 
وارتفعت حصيلة األهداف يف الشوط الثاين لينتهي اللقاء بخامسية. ويأيت اللقاء ضمن إطار تحضريات الفريق 

البنفسجي ملنافسات املوسم الريايض املقبل 2019-2018، الذي سيلعب فيه الفريق يف منافسات دوري 
الدرجة الثانية بعد هبوطه من الدرجة األوىل للموسم املايض 2018-2017. وكان االتحاد قد خاض وديات 

محلية، إذ خرس من الرفاع الرشقي وتعادل مع الحالة واملالكية. ويقود االتحاد املدرب الوطني الشاب 
هشام املاحوزي الذي تسلم مهام اإلدارة الفنية أواخر املوسم املايض خلًفا للمدرب الوطني إسامعيل كرامي، 

ويساعد املاحوزي املدرب الوطني الشاب صالح عبدالجليل.

السعودي القادسية  أمام  بخماسية  يخسر  االتحاد 

  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(

تقدم الالعب عبدالوهاب املالود 
بطلب التامس إىل ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وش��ؤون 
الش��باب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
البحرينية سمو الشيخ  األوملبية 
نارص بن حمد آل خليفة، يطلب 
في��ه العف��و عام ب��در منه من 
أخطاء تتعلق بش��ؤون تعاقده 
وقيامه بتوقي��ع عقدين لناديني 
مختلفني ولف��رة زمنية واحدة، 
األمر ال��ذي يعد مخالفة للوائح 
البحريني لكرة  وأنظمة االتحاد 
الق��دم، مؤكدا اق��راف الالعب 
الخطأ الجس��يم الذي وقع فيه 

بتوقيعه ألطراف عدة.

وبن��اء علي��ه، فقد وجه س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
أوامره بإلغاء العقدين املوقعني 
م��ن جانب الالع��ب، كام وجه 
س��موه إللغاء عقوب��ة اإليقاف 
ع��ىل الالع��ب ومنح��ه حري��ة 
التس��جيل واللعب لصالح نادي 
الحد بن��اء عىل رغبت��ه، إضافة 
إىل توجيه��ات س��موه إللغ��اء 
الغرام��ات املالية الت��ي ترتبت 
عىل األندية جراء قضية الالعب.
ويف ه��ذا الص��دد، مث��ن رئيس 
االتح��اد البحرين��ي لكرة القدم 
الش��يخ ع��ي ب��ن خليف��ة بن 
أحمد آل خليفة، اللفتة الطيبة 
من جانب س��مو الش��يخ نارص 

ب��ن حم��د آل خليف��ة، مؤكدا 
أن س��موه عرب هذه اللفتة أكد 
رس��الة مهم��ة مفاده��ا دعمه 

للرياض��ة والرياضيني مبا يخدم 
املصلحة العامة.

وأشار الشيخ عي بن خليفة بن 

أحم��د إىل أن اللفت��ة واملبادرة 
الطيبة لس��مو الشيخ نارص بن 
حمد تكشف مدى حرص سموه 

عىل االلتفاف حول الرياضيني.

وق��ال إن لفتة س��موه الكرمية 

تؤكد االهتامم األبوي من جانب 

س��موه تج��اه أبن��اء البحري��ن 

الرياضي��ني، وذل��ك ع��رب حرص 

سموه عىل الرياضيني كافة.

وأضاف: “هذه اللفتة من سمو 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، 

مقدرة ومحط ش��كر وتقدير ملا 

يحمله س��موه من رسائل نبيلة 

البحريني��ة،  للرياض��ة  خدم��ة 

للرياضيني  وتأكيدا عىل دعم��ه 

يف مختل��ف األلع��اب مبا يخدم 

مصلحة الرياضة البحرينية”.

ناصر بن حمد يوجه إللغاء العقوبات على المالود
رئيس اتحاد الكرة أشاد باللفتة الطيبة من سموه

اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي:

يواص��ل الفري��ق األول لك��رة 
القدم بنادي املحرق تحضرياته 
اإلعدادي��ة الس��تضافة فري��ق 
األهي السعودي يوم الخميس 
املقب��ل املوافق 25 أغس��طس 
الجاري، وذل��ك يف مباراة تقام 
ع��ىل االس��تاد الوطن��ي ضمن 
ذهاب مثن نه��ايئ كأس العرب 

لألندية األبطال.
التدريبي��ة  الحص��ص  ويق��ود 
لفريق املحرق املدرب الوطني 
سلامن رشيدة وطاقمه املعاون.
يكث��ف  أن  املؤم��ل  وم��ن 
التدريبات  جرعة  املحرقاويون 
والتحضريات للمواجهة العربية 
خالل األيام املقبلة، يف حني لن 
يخض��ع الفري��ق للراحة خالل 

إج��ازة عيد األضح��ى املبارك، 
خاصة مع قرب موعد املباراة.

مناورة جادة

وخاض املحرق قبل يومني مناورة 
ج��ادة ب��ني أف��راد الفريق عىل 
تشكيلتني. وجاءت املناورة ضمن 
الفريق  إطار التحضري الستضافة 
الس��عودي يف املباراة املهمة يوم 
والتي يس��عى  املقبل،  الخميس 
فيه��ا املح��رق لتحقي��ق نتيجة 
إيجابية وانتظار ما ستسفر عنه 
مب��اراة اإلياب التي س��تقام يوم 

24 سبتمرب املقبل.

وصول األهلي

ومن املؤمل أن يصل الفريق السعودي 

إىل البحرين قبل يومني من 
موعد املباراة. وكان املحرق 
قد حدد فندق الدبلومات 
الفريق  مقرا لسكن وفد 
حدد  فيام  الس��عودي، 
بالزا”  “ك��راون  فندق 
مق��را لس��كن مراقب 
الحكام  ومقيم  املباراة 

وطاقم التحكيم.

طاقم التحكيم

املب��اراة  أن  إىل  يش��ار 
سيديرها طاقم تحكيم من 

اإلمارات بقيادة حكم الساحة 
يعقوب الحامدي، ويعاونه سعود 
حس��ن وجمعة املخيني، والحكم 
الرابع حمد عي. وسيكون املرصي 

للمباراة،  عالء عبدالعزيز مراقب��ا 
وطارق أحمد م��ن العراق مقيام 

للحكام.

ا المحرق يواصل اإلعداد لمواجهة األهلي السعودي عربّيً
أحمد مهدي

الشيخ علي بن خليفة عبدالوهاب المالودسمو الشيخ ناصر بن حمد

الحد يفوز في وديتين ويستعد ألخريين

يواصل الفريق األول لكرة القدم بنادي الحد 
تحضرياته العديد من أجل املوسم الريايض 

الجديد 2018/2019، وذلك تحت قيادة املدرب 
الوطني محمد املقلة. ودّشن الفريق الحداوي 
خالل األسبوع الثالث من فرة اإلعداد مبارياته 

الودية، إذ لعب أوىل املباريات أمام فريق سرة، 
حيث انتهت املباراة بفوز الحد بنتيجة )5-0(.

وخاض الحد يوم أمس األول لقاءه الودي الثاين 
أمام فريق الحالة، وانتهى لصالحه بهدف دون رد.

ومن املؤمل أن يخوض الحد لقاءين وديني آخرين خالل األيام املاضية، إذ 
سيواجه فريقي قاليل والرفاع الرشقي. وقال مدرب الفريق محمد املقلة 
ل�”البالد سبورت” إن فرة اإلعداد تسري وفق الخطة التي وضعها الجهاز 

الفني لإلعداد للموسم الجديد.
وأشار إىل اكتامل الصفوف حاليًّا بتواجد جميع الالعبني املحليني باإلضافة إىل 

املحرفني: التونيس سليم املزليني واألردين محمد الداود، فيام يستمر غياب 
العب األوملبي أحمد بوغامر املشارك مع املنتخب حاليا يف دورة األلعاب 
اآلسيوية 2018 بإندونيسيا. وأوضح املقلة أن فكرة املعسكر الخارجي غري 

واردة لفريقه تحضريًا للموسم الجديد، الفًتا إىل احتاملية إقامة معسكر 
داخي يهيئ الفريق للموسم الجديد.

الحد ل��ن��ادي  اللعب  ح��ري��ة  ويمنحه  االل��ت��م��اس  على  ب��ن��اء  العفو 

أحمد مهدي

محمد المقلة

أس��دل الس��تار يوم األحد املوافق 
فعالي��ات  ع��ىل  أغس��طس،   19
دورة التدري��ب والتحكي��م األوىل 
لرياضات قوة الرمي، والتي نظمها 
االتح��اد البحريني لفن��ون القتال 
املختلطة بالتع��اون مع االتحادين 
العريب والدويل لقوة الرمي والدفاع 

عن النفس.
 وق��د ش��هد اليوم األخ��ري حضور 
لفنون  البحرين��ي  االتح��اد  رئيس 
القت��ال املختلط��ة خال��د الخياط، 
والتي ش��هدت إقامة حصة عملية، 
حارض فيها رئيس االتحادين العريب 
والدويل لقوة الرم��ي والدفاع عن 
النف��س ولي��د القص��اص، والت��ي 
اش��تملت عىل تدريب��ات يف هذه 
اللعب��ة، بنّي من خالله��ا القصاص 
العديد من األمور الفنية للمشاركني 

يف هذه الدورة. 
االتح��اد  رئي��س  ق��ام  بعده��ا،   

البحريني لفن��ون القتال املختلطة 
ورئيس االتحادي��ن العريب والدويل 
لق��وة الرمي والدف��اع عن النفس 
بتوزيع الش��هادات عىل املشاركني. 
ويف الخت��ام، قام الخي��اط بتكريم 
نظري جهوده  القصاص  الربوفيسور 
املتمي��زة التي س��اهمت يف نجاح 

هذه الدورة.
 وبه��ذه املناس��بة، ق��ال الخياط: 
“س��عداء كث��ريا مبا ش��هدته هذه 

واس��عة  مش��اركة  م��ن  ال��دورة 
عكس��ت حرص واهتامم املشاركني 
واكتس��اب  قدراته��م  تطوي��ر  يف 
مزيد من الخ��ربات يف رياضة قوة 
الرمي، وهذا بالتأكيد س��يكون له 
بالغ األثر اإليجايب عىل تطور هذه 
الرياضة، والذي س��ينعكس بدوره 
ع��ىل تحقيق التطلعات بتش��كيل 
الفرق الرياضية وإقامة املسابقات 
املحلية، والتي ستكون نواة حقيقية 

الوطن��ي  املنتخ��ب  تش��كيل  يف 
لرياضة قوة الرمي”، موجها الشكر 
والتقدي��ر لرئيس االتحادين العريب 
والدويل لقوة الرم��ي والدفاع عن 
النفس وليد القصاص عىل جهوده 
الكبرية يف نرش ثقافة هذه الرياضة 
وتعزيزه��ا ع��ىل املس��توى العريب 
وال��دويل، متمني��ا يف الوقت ذاته 
كل التوفيق والنجاح للمشاركني يف 
مشوارهم الريايض يف هذه اللعبة.

جانب من توزيع الشهادة على المشاركين

ختام دورة التدريب والتحكيم األولى لرياضات قوة الرمي
اتحاد فنون القتال المختلطة         المركز اإلعالمي:



الثالثاء 21 أغسطس 2018 
10 ذو الحجة 1439

العدد 3598

17 “ال����������رف����������اع” ي������رح������ب ب����ال����ص����ف����ح ع�������ن ال�����م�����ال�����ود
نادي الرفاع

أشاد مجلس إدارة نادي 
الرفاع بالقرار الحكيم الذي 

أصدره ممثل جاللة امللك 
لألعامل الخريية وشؤون 

الشباب رئيس املجلس األعىل 
للشباب والرياضة رئيس 

اللجنة األوملبية البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة بإلغاء العقوبات 

الصادرة عىل العب الفريق 
األول لكرة القدم بالنادي 

عبدالوهاب املالود، إذ رحب 
النادي مبثل هذه القرارات 

التي تصب يف املصلحة العامة 
للكرة البحرينية من خالل 

الصفح عن الالعب بعد الخطأ 
الذي اقرتفه بالتوقيع لناديني 

مختلفني.

وأكد نادي الرفاع أنه لن يقف 
حجر عرثة يف مسرية الالعب ملا 

فيه مصلحة ملنتخبنا الوطني 
األول لكرة القدم الذي يستعد 

للمشاركة يف نهائيات كأس 
آسيا يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف يناير املقبل، كام أن 
النادي دامئا ما يضع األولوية 
ملصلحة الالعب البحريني يف 

مختلف القضايا؛ ألنه العنرص 
األساس يف اللعبة.

وأكد النادي أنه أحد األركان 
الرئيسة يف كرة القدم 

البحرينية، وهذا الكيان 
الشامخ سيظل يقف صفا 

واحدا خلف القيادة الرشيدة 
التي تويل الحركة الرياضية 

والشبابية اهتامما كبريا 

جعلت من هذا القطاع 
يحقق إنجازات مرشفة عىل 

املستويات كافة.
كام أكد مجلس إدارة نادي 

الرفاع أيضا العالقات الوثيقة 
التي تجمعه بنادي الحد، وأن 

هناك تفاهامت مع مجلس 
إدارة نادي الحد يف عدد من 

القضايا املشرتكة.

كام أثنى نادي الرفاع عىل 
القرارات التي أصدرتها لجنة 

االنضباط التابعة لالتحاد 
البحريني لكرة القدم والتي 
أنصفت نادي الرفاع، مشريا 

إىل أن هذه القضية يجب أن 
تكون درسا لجميع الالعبني 

بعدم ارتكاب أخطاء من شأنها 
التأثري عىل مسريتهم الرياضية.

ف��ض فري��ق مرك��ز ش��باب الزالق 
الرشاكة يف الصدارة مع مركز شباب 
س��لامباد بفوزه عليه بهدفني مقابل 
هدف واحد يف مب��اراة مؤجلة من 
املرحل��ة الرابع��ة ضم��ن مباريات 
املراكز  ل��دوري  الثانية  املجموع��ة 
الش��بابية الثاين لكرة القدم، والذي 
الش��باب  ش��ؤون  وزارة  تنظم��ه 
والرياضة، انس��جاماً مع رؤية ممثل 
جاللة امللك لألعامل الخريية وشؤون 
الش��باب رئي��س املجل��س األع��ىل 
اللجنة  رئي��س  والرياضة  للش��باب 
األوملبي��ة البحرينية س��مو الش��يخ 
ن��ارص بن حم��د آل خليفة  الرامية 
إىل زيادة نسبة الربامج املوجهة إىل 
الشباب البحريني وتنفيذها بصورة 
مس��تمرة ط��وال العام وه��و األمر 
الذي يتوافق مع سياس��ات املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة يف إرشاك 
الش��باب يف برامج متنوعة مبختلف 
املجاالت واس��رتاتيجية وزارة شؤون 
الش��باب والرياضة برئاس��ة هشام 
املراك��ز  دور  تعظي��م  الج��ودر يف 
يف  الوطني��ة  واألندي��ة  الش��بابية 

احتضان الشباب.
س��جل هدفا الزالق العب��ه املتألق 
أحم��د يعق��ويب )26 و 84من ركلة 
ج��زاء(، وس��جل ه��دف س��لامباد 

الوحيد حسني القصاب )42(.
وبذل��ك رف��ع ال��زالق رصي��ده إىل 
مثاني��ة ع��رشة نقط��ة يف ص��دارة 
الرتتيب، وبقي سلامباد عىل خمسة 
ع��رشة نقطة، ورغم ذل��ك فهو ثاين 

املجموعة.
كان ال��زالق هو الط��رف األفضل يف 
بداي��ة الش��وط األول وهدد مرمى 
سلامباد وش��ّكل خطورة بالغة عن 
طري��ق محم��د مط��رب وعبدالله 
بخي��ت وأحمد يعق��ويب، وذلك يف 
أول ثلث ساعة، ووصل سلامباد إىل 
مرمى حارس الزالق راشد أحمد إال 
أن الك��رات الطويلة العالية لالعبيه 
مل تك��ت موجهة بدق��ة للمهاجمني 
وس��يطر عليها دفاع ال��زالق عطية 
محم��د وعبدالجب��ار أحم��د وعيل 
عبدالله، وأكمل ثاليث وس��ط الزالق 
فارس الحسيني وقائده راشد بخيت 

وجاسم مخلف.
وعند منتصف الشوط وصلت الكرة 
إىل أحمد يعقويب س��ددها موجهة 
به��دوء قرب القائم األمي��ن مفتتحاً 

التسجيل لفريقه )26(.
وبعد ستة عرشة دقيقة عاد سلامباد 
إىل املباراة وس��دد كرة قوية بعيداً 
عن الحارس راش��د أحمد يف الزاوية 
اليمن��ى قرب القائ��م األمين محرزاً 

هدف التعادل )42(.
وكاد الع��ب س��لامباد وقائده عيل 
أحمد )ساس��ويك( أن ُينهي الشوط 
بتقدم فريقه إال أن كرته من رضبة 
ح��رة مبارشة ارتطم��ت يف العارضة 
ق��رب املقص األمي��ن )45( إثر خطأ 
احتس��به الحكم محم��د غازي عىل 
مداف��ع الزالق عطي��ة محمد الذي 
ن��ال ع��ىل إث��ره البطاق��ة الحمراء 
ليدخل الزالق الش��وط الثاين كاماًل 

منقوصاً.
بدأ سلامباد الش��وط الثاين مهاجاًم 
الس��تغالل النقص العددي إال أنه مل 
ُيوفق، ورسعان ما نشط الزالق رغبة 
يف تخفيف الع��بء نتيجة الضغط 

عىل مرماه.
وعرف ال��زالق كيفي��ة التعامل مع 
الوض��ع ومل يرتاج��ع إىل الخلف ومل 
مين��ح س��لامباد الفرصة للس��يطرة 
التامة عىل امللعب بل هاجم وهدد 

مرمى سلامباد بقوة.
وقب��ل نهاية املباراة بس��ت دقائق 
عرق��ل املداف��ع البدي��ل إبراهي��م 
يوس��ف ال��ذي لعب م��ع الدقيقة 
األوىل من الشوط األول عرقل العب 
الزالق عبدالله بخيت احتسب عىل 
إثر ذلك الحك��م محمد غازي ركلة 
ج��زاء س��جل منها يعق��ويب هدف 

الفوز.
أدار املباراة طاقم تحكيم مكون من 
محمد غازي للساحة وعاونه مجدي 

النجار وحسن بوعشوان.

رضي: التهاون تسبب في 
فقدان الصدارة

أك��د الع��ب فري��ق مركز ش��باب 
سلامباد عيل أحمد ريض أن الخسارة 
من فريق مركز شباب الزالق ليست 
ُمستغربة وقال إن زمالءه يف الفريق 
مل يس��تغلوا النقص العددي لفريق 

الزالق طوال الشوط الثاين.
وأضاف ريض: تهاون العبو سلامباد 
ودخلوا  منافس��هم  ع��ىل  وتعال��وا 
الش��وط الث��اين بثق��ة مبال��غ فيها 
بس��بب  معاكس��ة  النتيجة  وكانت 
ذلك الش��عور، وهو ما مّكن الزالق 
من التفوق يف بعض أوقات الشوط 
الثاين واختتام املباراة بفوز يستحقه.
وب��نّي ريض أن فريق��ه يفتق��د إىل 
امللعب الصالح للتدريب، لذلك يتأثر 

األداء يف امللعب باستمرار حتى وإن 
نافس عىل املراكز املتقدمة، مش��رياً 
إىل أن اللياق��ة هابط��ة والتفاه��م 
متواض��ع لقل��ة التدريب��ات رغ��م 
مس��اعي مجلس إدارة املركز بتوفري 

املالعب للتدريبات.
وق��ال ريض إن منافس��ه يف املباراة 
فريق الزالق ميتاز بالتجانس وارتفاع 
اللياقة البدينة التي يفتقدها العبو 
س��لامباد، لذل��ك متكن ال��زالق من 

الفوز.
وعن املباراة املقبلة لس��لامباد أمام 
فريق مركز شباب الهملة قال ريض: 
الهمل��ة فريق قوي من املنافس��ني 
ع��ىل اللقب بع��د أن ح��ل ثالثاً يف 
النس��خة املاضية ونال لقب الكأس 
وميتل��ك ملعباً بجواره وهو ما يعزز 
قوته، لكن بإرصار العبينا س��نتأهل 
إىل الدور ربع النهايئ، فقد الحظت 
الحرسة ع��ىل وج��وه الالعبني بعد 
الخس��ارة م��ن ال��زالق والرغبة يف 
التعويض، واتضح يل أنه باستطاعتنا 

استغالل ذلك الظرف لصالحنا.
وع��رب ريض ع��ن ش��كره للعامل��ني 
عىل تنظيم ال��دوري مثمناً الجهود 
الجب��ارة وق��ال إن م��ن أه��م مثار 
الدوري هو تجميع ش��باب اململكة 
عىل األخ��وة واملحب��ة. وختم ريض 
الجه��ود  نق��در  قائ��اًل:  ترصيح��ه 
التي يبذلها وزير ش��ؤون الش��باب 
والرياضة هش��ام الجودر يف خدمة 
الرياض��ة يف مملكتن��ا، وأمتن��ى أن 
ُيسِعد ش��باب سلامباد مبلعب يلبي 
طموحات فرق كرة القدم يف القرية.

بخيت: كدنا نخسر.. وطموحنا 
القمة دائمًا

أرج��ع الع��ب فريق مركز ش��باب 
الزالق عبدالله بخي��ت تباين أداء 
العب��ي فريق��ه إىل االطمئنان عىل 
النتيج��ة بع��د التق��دم بهدف يف 
أول خمس��ة وعرشي��ن دقيقة من 
غالبي��ة  واعتق��اد  األول  الش��وط 
الالعبني بس��هولة املب��اراة وضامن 

الفوز.
وقال بخيت إن ذلك التفكري خاطئ 
بدرج��ة كبرية م��ع وج��ود فريق 
منافس، فكيف إذا كان هذا الفريق 
هو سلامباد صاحب املركز الثاين يف 

النسخة األوىل من #دورينا.

وأوض��ح بخي��ت أن طم��وح العبي 
ال��زالق ه��و القم��ة س��واء كان يف 
الدوري أو يف الكاس، مبيناً أن التأهل 
إىل ال��دور ربع النه��ايئ من الدوري 

دون خسارة هو فخر للفريق.
وأب��دى بخي��ت اطمئنان��ه ع��ىل 
مس��توى الفريق وقال إنه سريتفع 
نحو األفضل مع وجود بدالء أقوياء 
يتمتع��ون مبس��توى الف��ت وهم 

مصدر قوة كام يرى بخيت.
وب��نّي أن الفريق طب��ق تعليامت 
م��درب الفريق غس��ان الكوهجي 
وق��ال إنه اجته��د وأعطى الالعبني 
تكتيكاً معيناً تم تطبيقه بدقة وهو 

ما ساهم يف الفوز.
واعترب بخيت أن الفوز عىل سلامباد 
مينح الالعبني ثقة كبرية قبل خوض 
منافسات الدور ربع النهايئ، مشيداً 
مبا قدمه زمالءه يف املباريات الست 

املاضية واصفاً إياه باملتميز.

مباراتا األحد المقبل

تخضع الفرق املش��اركة يف الدوري 
إىل الراحة ابت��داء من اليوم اإلثنني 
وحتى يوم الس��بت املقبل مبناسبة 
عيد األضحى املبارك، وستس��تأنف 
املباريات بافتتاح الجولة الس��ابعة 
واألخ��رية م��ن ال��دور التمهي��دي 
املواف��ق  األح��د  ي��وم  مببارات��ني 
للس��ادس والعرشي��ن م��ن ش��هر 
أغس��طس الج��اري مبباراتني ضمن 

منافسات املجموعة األوىل.
إذ يلتق��ي يف املب��اراة األوىل فريقا 
مركز شباب السهلة الجنوبية ونادي 
داركلي��ب، وتبدو كفة الثاين أرجح، 
فهو يف املركز السادس برصيد تسع 
نقاط جمعها م��ن ثالثة انتصارات 
وثالث خسائر، فيام يدخل السهلة 
الجنوبي��ة املب��اراة وه��و يف املركز 
الثامن األخري بدون رصيد وبس��ت 

خسائر متتالية.
ويف املباراة الثانية س��يلعب فريق 
مركز شباب صدد ضد مركز شباب 
أبوق��وة، صدد ميتلك ع��رش نقاط 
يف املرك��ز الراب��ع جمعها من ثالث 
ح��االت ف��وز وخس��ارتني وتعادل 
واح��د، وكان آخر لق��اء خاضه يف 
الجولة السادسة فاز فيه عىل نادي 
مقابة بثالثة أه��داف دون مقابل، 
وميتلك فريق أبوق��وة ثالثة عرشة 
نقطة يف الص��دارة بفارق األهداف 
عن السهلة الش��املية جمعها من 
أربع��ة انتص��ارات وتع��ادل واحد 
وخسارة واحدة، وكان آخر لقاء له 
قد جممه بالس��هلة الجنوبية وفاز 

بثامنية أهداف دون مقابل.

الزالق يفض الشراكة مع سلماباد ويتصدر المجموعة الثانية
الفرق المشاركة في “دورينا” تخضع للراحة... واألحد تُستأنف المباريات

عبداهلل بخيتصدد يالقي أبوقوة

فريق داكليب يواجه السهلة الجنوبية علي أحمد رضي

الزالق تصدر المجموعة الثانيةمن مباراة الزالق وسلماباد جدول الترتيب للمجموعة الثانية



عزز منتخبنا الوطني األول لكرة اليد 
آماله يف التأهل للدور نصف النهايئ 
من منافسات كرة اليد بدورة األلعاب 
اآلسيوية الثامنة عرشة املقامة حاليا 
مبدينت��ي جاكرتا وباملبان��غ حتى 2 
س��بتمرب املقبل، وذل��ك عندما متكن 
من اإلطاحة مبنافسه اإليراين بنتيجة 
29/23 رغ��م الظروف التي صاحبت 
املباراة بخروج حسني الصياد وحسن 
مدن بالبطاقة الحمراء منذ الش��وط 
األول، إال أن رجال األحمر وبروحهم 
الجامعي وتألق  االنتصاري��ة واألداء 
الحارس محمد عبدالحس��ني وزميله 
بأهدافه  الضارب ع��ي عبدالق��ادر 
السبعة نجح يف تحقيق أول انتصاراته 
يف ال��دور الرئي��س والتق��دم خطوة 

جديدة يف مشواره باملنافسات.
GOR popki cibu� )ععىل صال��ة 
bur( ف��رض أحم��ر اليد س��يطرته 
وهيمنته عىل مجري��ات اللقاء منذ 
الش��وط األول الذي أنه��اه متقدما 
بواق��ع 16/13، بالرغ��م م��ن عدم 
دخ��ول الالعب��ني ألج��واء اللقاء يف 
الدقائق العرش األوىل، إال أن األحمر 
رت��ب صفوفه وأوراقه ونجح يف أخذ 

األسبقية وإنهاء الشوط ملصلحته.
وبالعودة إىل مجري��ات اللقاء، فقد 
عاىن منتخبن��ا يف الدقائق األوىل من 
التوتر النس��بي الذي كلف��ه التأخر 
يف النتيج��ة وخروج حس��ني الصياد 
املب��ارشة م��ع  الحم��راء  بالبطاق��ة 
الدقيق��ة الثالث��ة، األمر ال��ذي أثار 
العب��ي األحمر ورفع م��ن تركيزهم؛ 
لتأكي��د قوته��م وأفضليتهم، وهو ما 
تجس��د يف القوة الدفاعي��ة والتألق 
عبدالحسني  محمد  للحارس  الواضح 
الوق��ت  يف  للك��رات،  التص��دي  يف 
الذي ش��كل دخول ع��ي عبدالقادر 
يف مرك��ز صناع��ة اللع��ب العالم��ة 
الفارق��ة هجوميا من خ��الل قيادته 
واس��تغالل  اللعب  بتوزيع  املنتخب 
قوته يف التصويب من الخط الخلفي 
واالخرتاق، لينجح أحمر اليد يف أخذ 
التق��دم األول يف املباراة مع الدقيقة 

13 بفضل هدف عي عبدالقادر.
وحافظ رج��ال األحمر عىل تقدمهم 
مس��تفيدين من التألق الكبري ملحمد 
عبدالحس��ني وتنوي��ع مراك��ز إنهاء 
الهجامت، حيث برز السامهيجي يف 
الجناح وعي عبدالقادر وعي مريزا، 
إضاف��ة إىل محمد حبي��ب يف الخط 
الخلفي، يف حني كان حس��ن شهاب 
عىل املوعد يف مركز الدائرة، مع بروز 
بالل بشام يف الجناح العكيس، ليسري 
األحم��ر به��دوء نحو إنهاء الش��وط 
األول بالتق��دم بف��ارق 3 أه��داف 
وبواق��ع 16/13، وكانت الدقيقة 19 
من الشوط قد شهدت خروج حسن 
مدن بالبطاق��ة الحمراء جراء الدفاع 

غري القانوين.
وم��ع بداية الش��وط الث��اين مل يدع 

العبونا أي فرص��ة لخصمهم اإليراين 
يف الع��ودة للمب��اراة، حي��ث واصل 
رجال األحم��ر اندفاعهم وأفضليتهم 
من خالل القوة الدفاعية التي قادها 
الحارس العمالق محمد عبدالحسني، 
إضافة إىل االنضباط الهجومي وإنهاء 
الهج��امت يف املرمى اإلي��راين، لريفع 
املنتخب ف��ارق األه��داف تدريجيا 
وصل يف بعض الفرتات إىل 7 أهداف، 
األم��ر ال��ذي أدى إىل حس��م األمور 
فعليا ملصلح��ة األحمر قب��ل انتهاء 
للمب��اراة، حيث  الرس��مي  الوق��ت 
حافظ الالعبون عىل فارق األهداف 
املس��جلة، وقادوا الدقائ��ق املتبقية 
م��ن اللقاء بهدوء وخربة كبرية، حتى 
ج��اءت صافرة النهاي��ة التي أعلنت 

فوز األحمر بنتيجة 29/23. 

مدن: الالعبون قدموا 
المطلوب وحققوا األهم

أثنى الع��ب منتخبنا الوطني لكرة 

اليد حس��ن مدن عىل أداء زمالئه 
الالعبني يف املب��اراة خصوصا بعد 
خروجه مع زميله حس��ني الصياد 
بالبطاق��ة الحم��راء منذ الش��وط 
األول، وقال مدن “الالعبون قدموا 
املطل��وب منهم يف ه��ذه املباراة، 
وكان��وا رجاال يف املوعد بتحقيقهم 
مل��ا بحث��وا عن��ه، وه��و االنتصار 
ونقاط املباراة الكاملة، وهذا ليس 
غريب��ا عىل العب��ي األحمر الذين 
اعتادوا عىل تقديم األفضل يف كل 

مباراة”.
وتابع “املباراة كانت متكاملة من 
نجوم املنتخب س��واء من جانب 
الدفاع الذي كان يف أفضل حاالته 
خالل املباراة، أو الش��ق الهجومي 
الذي ظه��ر بقوته املعتادة وتنوع 
مراكز التسجيل، حتى مع خروجي 
مع الصياد بالبطاق��ة الحمراء، إال 
ان املنتخ��ب مل يتأث��ر وظهر أكرث 

قوة ومتاسك بني الالعبني”.

وأك��د م��دن أن القادم س��يكون 
أفض��ل، حيث أوض��ح “املنتخب 
يسري بنس��ق تصاعدي من مباراة 
ألخ��رى، وه��و م��ا يعك��س قوة 
املنتخب والرتكيز الذهني والنفيس 
الذي ميتلكه الالعب��ون، وبالتأكيد 
سيكون القادم أفضل للمنتخب يف 

هذه الدورة”.

باقر: المستوى في تصاعد 
والعبو األحمر رجال

أعرب مدير املنتخ��ب الوطني لكرة 
الي��د إس��امعيل باقر عن س��عادته 
الكب��رية باالنتص��ار ال��ذي حقق��ه 
املنتخ��ب ي��وم أمس ع��ىل خصمه 
التصاعدي  املستوى  اإليراين، مؤكدا 
الذي يعيش��ه املنتخ��ب يف الدورة، 
الفن��ي  “املس��توى  باق��ر  وق��ال 
للمنتخب يس��ري يف نسق تصاعدي 
م��ن مب��اراة ألخ��رى، وه��ذا م��ا 
يدفعنا لله��دوء واالطمئنان، حيث 

إن الالعب��ني أثبت��وا أنه��م األفضل 
يف املب��اراة، وأنهم رج��ال املواعيد 

الكبرية”.
وأضاف باقر “الي��وم أثبتنا للجميع 
أن األحم��ر البحرين��ي ال يزال عىل 
الرفيع ذاته، واإلمكانات  املس��توى 
العالي��ة ذاته��ا الت��ي يتمت��ع بها، 
خصوص��ا بعد أن ش��كك البعض يف 
قوة املنتخب بع��د مباريات الدور 
األول م��ن البطول��ة، إال أن مباراة 
اليوم أظهرت املستوى الذي يتمتع 
ب��ه املنتخب وقوته��م وعزمه عىل 
املنافس��ة عىل امليدالي��ات امللونة، 
كام يف الدورة الس��ابقة التي احتل 
فيها املنتخب املركز الثالث وحصد 

امليدالية الربونزية”.
وعن الظه��ور القوي رغ��م حالتي 
الطرد ملدن والصي��اد، أوضح مدير 
املنتخب “يف البداية شعرنا باالرتباك 
العصب��ي  الش��د  بس��بب  نس��بيا 
والخروج من دخول املباراة يف هذا 

النسق خصوصا بعد حالتي الطرد، 
إال أن الجهاز الفني والالعبني أداروا 
املب��اراة بأفضل ص��ورة، وأكد علو 
كعبنا عىل إيران، فنحن أفضل منهم 

مبراحل وأثبتنا ذلك يف املباراة”.

مصطفى وعسكر يشهدان 
مباراة األحمر

ش��هد األمني العام للجن��ة األوملبية 
البحريني��ة عبدالرحمن عس��كر مع 
رئي��س االتحاد ال��دويل لك��رة اليد 
حس��ن مصطف��ى وس��فري مملك��ة 
إندونيس��يا  يف جمهورية  البحري��ن 
محمد غسان شيخو، ورئيس االتحاد 
البحرين��ي لكرة الي��د عضو مجلس 
إدارة اللجن��ة األوملبي��ة عي عيىس 
مباراة املنتخ��ب الوطني أمام نظريه 
اإليراين يوم أمس، والتي انتهت بفوز 
األحمر، حيث يتواجد رئيس االتحاد 
الدويل يف جاكرتا ملتابعة منافس��ات 
كرة اليد للرجال والس��يدات، والتي 
كان��ت ق��د انطلقت قب��ل أيام من 

االفتتاح الرسمي للدورة.
وتواج��د معهم يف املنصة الرئيس��ة 
 )GOR popki cibubur( لصال��ة 
عضو مجل��س اإلدارة ومدير البعثة 
بدر ن��ارص، وعضوي مجل��س إدارة 
الزياين  عبداللطي��ف  راش��د  اللجنة 
وعمر املاليك، هذا إىل جانب متابعة 
الوف��د اإلداري واإلعالم��ي للبعث��ة 

البحريني للمباراة من الصالة.

سفير المملكة يلتقي العبي 
اليد ويشيد بالمستوى

حرص س��فري مملك��ة البحرين لدى 
جمهورية إندونيس��يا محمد غسان، 
األوملبي��ة  للجن��ة  الع��ام  واألم��ني 
عبدالرحمن عسكر ش��يخو وأعضاء 
مجلس إدارة اللجنة عىل لقاء العبي 
املنتخب الوطني لكرة اليد بعد نهاية 
مباراة األمس، والتي تابع فيها سفري 
اململكة من املنصة الرئيسة وتفاعل 
مع األهداف املسجلة لألحمر، حيث 
قام��وا بعد ذلك بالن��زول إىل أرضية 
الصال��ة وتواج��دوا يف غرف��ة تبديل 
املالب��س لتهنئ��ة الجهازي��ن الفني 
واإلداري والالعب��ني ع��ىل االنتص��ار 
واملس��توى الذي قدم��ه املنتخب يف 

املباراة.
وتح��دث س��فري اململك��ة لالعب��ي 
األحمر والجهازي��ن الفني واإلداري، 
حيث أعرب عن إعجابه باملس��توى 
الكب��ري الذي قدم��ه املنتخب خالل 
املب��اراة، والذي اس��تطاع من خالله 
تحقيق فوز كبري مستحق، مؤكدا أن 
الالعبني رفعوا الرأس وعكسوا الوجه 
املرشف للبحرين ومل يقرصوا، وأنهم 
محل فخر بع��د األداء الكبري والروح 
العالية التي قدموا فيها املباراة، كام 
طالب الجميع ببذل مزيد من الجهد 
يف اللقاءات القادمة من املنافسات.

أحمر اليد يطيح بإيران بتألق عبدالحسين وعبدالقادر
ع��زز آمال��ه ف��ي التأه��ل لنص��ف نهائ��ي آس��ياد جاكرتا

جاكرتا وبالمبانغ          حسن علي        عيسى عباس

أك��د األمني الع��ام للجنة األوملبية 
البحريني��ة عبدالرحم��ن عس��كر 
البحري��ن  مملك��ة  مش��اركة  أن 
الثامنة  اآلس��يوية  األلعاب  بدورة 
عرشة الت��ي تس��تضيفها مدينتي 
برياضييها   2018 وباملبانغ  جاكرتا 
املتميزي��ن ي��أيت به��دف متثي��ل 
واملرشف،  الالئق  بالشكل  اململكة 
الذي يعكس مدى ازدهار وتطور 
الحرك��ة الرياضي��ة يف ظل الدعم 
الالمح��دود الذي تحظ��ى به من 
ل��دن جاللة امللك، وس��مو رئيس 
الوزراء، وسمو ويل العهد، وممثل 

الخريية  لألع��امل  املل��ك  جالل��ة 
الش��باب، رئيس املجلس  وشؤون 
األعىل للش��باب والرياضة، رئيس 
س��مو  البحرينية  األوملبية  اللجنة 

الشيخ نارص بن حمد آل خليفة.
وأكد عسكر أن اإلنجازات والنتائج 
الرائعة التي حققها أبطال وبطالت 
البحرين عىل م��ر العقود املاضية 
والدورات  البط��والت  يف مختلف 
بالثقة  الش��عور  الرياضية، مينحنا 
بتحقيق نتائج أكرث متيزا يف الدورة 
اآلسيوية، حيث تتوافر لدى أبنائنا 
أهم العوامل الالزمة لصنع الفارق 

والتح��ول إىل مراح��ل متقدم��ة، 
وه��ي الرغب��ة يف الف��وز، وحب 
املركز األول، والش��غف نحو رفع 
راية الوطن، تجسيدا للشعار الذي 
أطلقه سمو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليفة “ ع��ام الذهب فقط”، 
والذي يشكل الحافز األكرب أمامهم 
جميعا؛ م��ن أجل حصد أكرب عدد 
من امليداليات الذهبية يف النسخة 
الثامن��ة ع��رشة، والت��ي نأمل أن 
تاريخي��ة بتحقيق  تكون نس��خة 
حصاد غري مسبوق من امليداليات 
الذهبية مب��ا يتوافق مع تطلعات 

س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة بتحقي��ق املراكز األوىل يف 
جمي��ع األلعاب التي تش��ارك بها 
اململكة، وحصد مرك��ز متقدم يف 

الرتتيب العام لجدول امليداليات.
أضاف “إن اس��م مملكة البحرين 
كان وسيظل شامخا بطموح أبنائه 
وهممه��م الت��ي تذل��ل الصعاب 
والعقب��ات، وإنن��ا ع��ىل ثقة أن 
س��يخوضون  الذي��ن  الرياضي��ني 
الدورة سيبذلون قصارى جهدهم؛ 
م��ن أجل إحراز إنج��ازات تضاف 
مش��اركاتها  اململك��ة يف  لرصي��د 

خصوص��ا،  واآلس��ياد  الخارجي��ة 
وكلن��ا أمل ب��أن نع��ود إىل أرض 
اململك��ة عق��ب نهاي��ة التجم��ع 
باأللق��اب  متوج��ني  اآلس��يوي، 
وامليدالي��ات إلع��الء راي��ة وطننا 
عايل خفاقة، م��ع متنياتنا الصادقة 
األلعاب  ل��دورة  املنظمة  للجن��ة 
اآلس��يوية يف إندونيس��يا بالنجاح 
يف اس��تضافة الح��دث اآلس��يوي، 
التي  الجهود  ش��اكرين ومقدرين 
يبذلها املجلس األوملبي اآلس��يوي 
يف االرتق��اء بالحرك��ة األوملبية يف 

القارة اآلسيوية.

عبر عن أمله بتحقيق نتائج مشرفة... عسكر:

“عام الذهب فقط” الحافز األكبر لرياضيينا بدورة األلعاب اآلسيوية

عبدالرحمن عسكر

عبدالرحمن عسكر وحسن مصطفى أثناء متابعة المباراة

حسن مدن

أحمر اليد نجح في تحقيق االنتصارجانب من اللقاء

إسماعيل باقر

محمد غسان شيخو في حديثه لالعبين
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تأه��ل منتخبنا األوملبي لكرة القدم إىل 
دور الستة عرشة مبس��ابقة كرة القدم 
بدورة األلعاب اآلس��يوية الثامنة عرشة 
بعدما فاز عىل ماليزيا 3/2 يف املواجهة 
التي أقيمت بينهام مس��اء أمس االثنني 
عىل اس��تاد “ويب��اوا موكت��ي” ضمن 
منافس��ات الجولة الثالثة واألخرية من 
دور املجموع��ات، حيث تأهل األحمر 
األربع��ة  املنتخب��ات  افض��ل  برفق��ة 
الذي��ن حصل��وا عىل املرك��ز الثالث يف 
املجموع��ات الس��ت بعدم��ا خط��ف 
ماليزي��ا بطاقة التأهل األوىل )6 نقاط( 
متص��درًا املجموعة الخامس��ة وكوريا 
الجنوبي��ة البطاق��ة الثاني��ة )6 نقاط( 

بحلولها يف املركز الثاين.
وافتت��ح منتخب ماليزيا التس��جيل يف 
 syahmi“ الش��وط األول عرب الالع��ب
muhammed” يف الدقيق��ة 20، قبل 
أن يح��رز منتخبنا ه��دف التعادل عن 
طري��ق محمد الحردان يف الدقيقة 33، 
فيام جاء هدف التق��دم الثاين بإمضاء 
الالعب حم��د الشمس��ان يف الدقيقة 
37، قبل أن ينجح الحردان يف تس��جيل 
اله��دف الثال��ث والثاين ل��ه يف املباراة 
بالدقيقة 86، فيام سجل ماليزيا الهدف 
الثاين من ركلة جزاء يف الدقيقة )90+3( 

.”rasid raj “ عن طريق الالعب
 16 ال���  دور  يف  منتخبن��ا  وس��يلتقي 
أم��ام فيتنام يوم الخمي��س املقبل 23 

أغسطس الجاري.
وفي��ام ي��ي املنتخبات ال�ت��ي تأهلت 
ل��دور ال� 16 وهي فلس��طني، س��وريا، 
فيتن��ام، البحرين، أوزبكس��تان، هونج 

كون��ج، ايران، كوري��ا الجنوبية، الصني، 
أندونيسيا،  اليابان،  ماليزيا،  السعودية، 

اإلمارات، بنجالديش، كوريا الشاملية.
وبدأ منتخبنا املباراة بالتشكيلة املكونة 
من الحارس عامر محمد، حسن الكراين 
وحمد الشمسان واحمد بوغامر وعي 
حسن، جاسم خليف، محمد الحردان، 
عبدالرحمن األحمدي، محمد مرهون، 

أحمد صالح، سيد هاشم عيىس.
ودخ��ل منتخبنا بنزع��ة هجومية منذ 
البداي��ة بعيدة عن التحف��ظ الدفاعي 
وضغ��ط عىل املاليزيني بق��وة، ومل يؤد 
هدف السبق املاليزي إىل الرتاجع حيث 
كان أحمد صالح مص��در خطورة عىل 
مرمى املنافس عىل مدار املباراة وأهدر 
ح��وايل 5 ف��رص محققة أم��ام املرمى، 
وتالع��ب أوملبينا بالدف��اع املاليزي ومل 
يج��د أي صعوب��ة يف تهدي��د مرماهم 
يف أك��ر م��ن مناس��بة إال أن القائ��م 
والعارضت��ني حرمت منتخبنا من زيادة 

غلة األهداف. وكان منتخبنا هو األفضل 
طوال مجريات املباراة ليطيح مبنتخب 
ماليزي��ا الذي ه��زم كوري��ا يف الجولة 
املاضي��ة بنتيج��ة 2/1 ليثبت ما يتمتع 
ب��ه من إمكانيات متمي��زة، حيث قدم 
األوملبي افضل مس��توياته يف املسابقة 

يف الشقني الدفاعي والهجومي.
أدار املباراة طاق��م الحكام املكون من 
حكم الس��احة “يو مين��ك” من الصني 
تايبيه، واملس��اعد األول “جان يو” من 
الصني تايبيه، واملس��اعد الثاين “سونك 
امس��يانج” من الص��ني، والحكم الربع 

“زهنك يل” من الصني.

هاشم عيسى: حققنا األهم 
وأهدرنا فرًصا كثيرة

قال العب منتخبنا األوملبي سيد هاشم 
عيىس إن الفوز تحقق يف مواجهة اليوم 

بفضل الروح القتالية وتس��لح الالعبني 
بالح��امس، معرًب��ا عن س��عادته بهذا 
االنتصار الذي قاد الفريق لدور ال� 16.

وأض��اف “أش��كر الالعبني ع��ىل األداء 
الرائع، لقد أضعن��ا العديد من الفرص 
املتاحة، وأهدرنا العديد من األهداف، 
ونتمن��ى أن نصحح ذل��ك الخطأ الذي 

الزمنا يف املباريات املاضية”.
وأوض��ح عي��ىس أن الالعب��ني عازمون 
عىل الظهور املرشف وإسعاد الجامهري 
البحريني��ة مؤكًدا حرصهم عىل الظهور 

بصورة أفضل يف دور الستة عرش.

 الكراني: الفوز بفضل 
تكاتف الالعبين

ق��ال الع��ب منتخبنا األوملبي حس��ن 
الك��راين إن الف��وز ع��ىل ماليزي��ا جاء 
بفضل تكاتف الالعبني واتباع تعليامت 
الجه��از الفن��ي، مش��ريًا إىل أن الفريق 
دخ��ل من أج��ل انتزاع الفوز وتس��لح 
الالعبون بالروح القتالية وكانوا مرصين 
عىل مس��ح الصورة السيئة التي ظهروا 
بها يف أول مباراة التي كانت ناتجة عن 
غياب الرتكيز، موضًحا أن الفريق أثبت 
من خ��الل األداء والنتيجة أمام ماليزيا 
بأن��ه يتمت��ع بالعديد م��ن اإلمكانات 
والق��درات وكان باس��تطاعته أن يفوز 
بنتيجة أك��رب لوال إضاع��ة العديد من 
الفرص. وأضاف “نش��كر الله عىل هذا 
االنتصار الذي قادنا لدور ال� 16 ونأمل 
بأن نكون عند حس��ن ظن املس��ئولني 
يف اللجنة األوملبي��ة واالتحاد البحريني 

لكرة القدم..”

أولمبين��ا يتأهل ل��دور ال� 16 باأللعاب اآلس��يوية
فاز على ماليزيا بثالثية ويالقي فيتنام بالمواجهة القادمة

اندونيسيا            حسن علي    عيسى عباس

خرج رماة البحرين من منافسات 10 
أمتار بندقية م��ن التصفيات املؤهلة 
لل��دور النهايئ للمس��ابقة، وذلك بعد 
أن كان الرامي محم��ود حاجي قريًبا 
من احتالل مركز مؤهل للدور النهايئ 
بتحقيقه إىل 623.6 نقطة، حيث كان 
رامي منتخبنا حاجي يس��ري بخطوات 
ثابت��ه ودقة يف إط��الق الطلقات من 
بندقيته الهوائية جعلته يدخل ضمن 
دائرة املتأهلني إىل الدور النهايئ، إال أن 
األمور اختلفت عند رامينا يف الطلقات 
األخ��رية الت��ي أفقدته ع��دت نقاط 
جعلت��ه يرتاجع إىل املركز التاس��ع يف 
الرتتيب العام، ويخرس فرصة املنافسة 
عىل إحدى امليداليات. واكتفى الرامي 
املركز  باحت��الل  عبدالجب��ار  حس��ني 
العرشي��ن من ب��ني 44 رامًي��ا، حيث 
حقق عبدالجبار 617.7 نقطة، إال أنه 

كان بعيداً عن التأهل.
أما ع��ىل صعيد الس��يدات فلم تقدم 

ال��دورسي وحنان  الراميت��ان صف��اء 
رحمة املس��توى املتوقع منهام، حيث 
النف��ي  بالضغ��ط  تأثره��ام  وض��ح 
والذهب��ي بصورة كب��رية، جراء نقص 
الخربة يف مثل هذه الدورات األوملبية، 
الراميت��ان باحتالل املركزين  واكتفت 
التاسع والعرشين والحادي وثالثني يف 

س��لم الرتتيب مبجموع 101.8 نقطة 
و101.4 نقطة عىل التوايل.

منافسات 50 متًرا

ويس��تعد الرامي��ان محم��ود حاجي 
وحسني عبدالجبار إىل خوض منافسات 
50 مرتًا بندقية )Position 3(، حيث 

تنطل��ق التصفيات يف الفرتة الصباحية 
عىل أن يتأه��ل أول 8 رماة إىل الدور 
النهايئ الذي سيقام يف الفرتة املسائية 
وس��يحدد هوية أصح��اب امليداليات 
الث��الث، حيث تعل��ق تطلعات كبرية 
عىل الرميان لتحقي��ق نتيجة إيجابية 
واملنافسة عىل مقعد يف الدور النهايئ، 
وسيكون عىل كل رامي إطالق طلقاته 
م��ن ث��الث وضعيات ه��ي )الوقوف 
والجل��وس والرق��ود(. وم��ن املتوقع 
أن تكون املنافس��ة كبرية ب��ني الرماة 
خصوًصا بعد املس��تويات التي ظهرت 
يف مس��ابقة ال� 10 أمتار التي أقيمت 
يوم أمس، وذلك عائد لتقارب املستوى 
بني الرماة وصعوبة توقع املتأهلني إىل 
النهايئ واملرشحني لتحقيق امليداليات، 
األم��ر الذي يرتك الب��اب مفتوًحا أمام 
رماتنا يف مجاراة قوة رماة رشق القارة 
والتأهل لل��دور النهايئ ثم املنافس��ة 

عىل التتويج بامليداليات.

رماة البحرين يخرجون من تصفيات 10 أمتار بندقية

جانب من منافسات الرماية 

فرحة المنتخب بالتأهل بعد المباراةسيد هاشم عيسى

حسن الكراني متحدثا إلى الموفد اإلعالميفرحة العبي األولمبي بالفوز )تصوير: علي الحلواجي(

حاجي: الحظ وقف دون التأهل 
للنهائي وأعد باألفضل

جاكرتا تحييكم

أرجع الرامي محمود حاجي عدم تأهله 
للدور النهايئ من منافسات 10 أمتار إىل 

عامل الحظ وعدم التوفيق يف الرميات 
األخرية، وقال حاجي “كنت قريًبا من حجز 

مقعد يف الدور النهايئ للمنافسات، إال أن 
الحظ مل يكن من نصيبي يف الطلقات األخرية 
التي كلفتني خسارة نقاط كانت كفيلة بأن 

أحقق مجموًعا أكرب من الذي حققته وأتأهل 
للدور النهايئ”. وتابع حاجي “املنافسة كانت كبرية وقوية من جانب 
مختلف الرماة، خصوًصا يف ظل تواجد رماة ميلكون الكثري من الخربة 
والتجربة وسبق لهم تحقيق عديد امليداليات يف مختلف املنافسات، 

وهذا ما سأستفيد منه يف بقية املنافسات بالدورة”. ووعد حاجي 
الجامهري البحرينية ببذل مزيد من الجهد وتقديم األفضل يف باقي 

املنافسات التي تنتظره بالدورة، مؤكًدا عىل الثقة الكبرية التي يتمتع 
بها يف الظهور بالصورة املرشفة التي تليق باسم البحرين، وقال “أعد 

باألفضل يف منافسات 50 مرتًا بندقية وكذلك 3000 مرت بندقية، حيث 
سأسعى للتأهل إىل الدور النهايئ ومن ثم التفكري يف حصد إحدى 

امليداليات.

- زار رئيس الوزراء الكوري الجنويب “ىل ناك-يون” القرية الرياضية 
مبدينة جاكرتا يوم أمس األول األحد وتواجد تحديًدا يف املطعم لتهرول 

وراءه مختلف عدسات الكامريا اللتقاط الصور التذكارية معه، حيث 
جلس رئيس الوزراء مع بعض رياضيي بالده وتناول معهم الطعام عىل 

الطاولة وسط حراسة من رجال األمن املرافقني له.
- مازالت أندونيسيا تحت مرمى الزالزل حيث تعرض شامل رشقي 
جزيرة لومبوك األندونيسية إىل زلزال بدرجة 7.2 درجة يوم أمس 

األول، ونطمنئ الجميع بأن العاصمة جاكرتا ومدينة باملبانغ مل تتعرضا 
ألي زلزال والجميع بخري خصوًصا وأنه من النادر حدوث زالزل يف تلك 

املنطقتني.
- الزميل عي الحلواجي مصور البعثة هو الوحيد الذي يقيم لوحده من 
الوفد اإلعالمي البحريني بفندق )grand sahid jaya( كام تقيم هناك 
الوفود اإلعالمي لكل من دولة اإلمارات والسعودية والعراق وعدد من 

الدول اآلسيوية األخرى، ويبدي الوفدان اإلمارايت والسعودي تعاوًنا 
كبريًا مع الحلواجي يف تنقالته إىل املالعب يف ظل الروابط األخوية بني 

البلدين الشقيقني ومملكة البحرين.
- تضم القرية الرياضية مرسًحا كبريًا تقام فيه العديد من العروض 

الفنية واملوسيقية أثناء الفرتة املسائية ويستوعب املرسح أعداًدا كبريًا 
من املتفرجني.

- بات املصارع اللبناين دومينيك أيب نادر أول ريايض عريب يحرز ميدالية 
يف الدورة بعدما فاز بامليدالية الفضية لوزن 86 كلغ يف املصارعة الحرة.

محمود حاجي

بدأ العب��و منتخبنا الوطن��ي للبولينغ 
اس��تعداًدا  األولي��ة  تدريباته��م 
للمنافس��ات ع��ىل الصالة الرئيس��ية 
بالقري��ة الرياضي��ة بباملبان��غ، حيث 
لتدري��ب صباحي  الالعب��ون  خ��اض 
اس��تمر قرابة الساعتني بهدف التعود 
عىل أجواء الصالة بصورة عامة ونوعية 
الزيت املستخدم عىل األرضية، حيث 
ت��م التدري��ب ع��ىل نوعي��ة الزيت 
الطويل وكذل��ك الزيت القصري، وهام 
النوعان املس��تخدمان يف منافس��ات 

هذه الدورة.
ووضح الرتكي��ز والجدية عىل الالعبني 
خالل فرتة التدريبات من أجل تحقيق 
أكرب اس��تفادة ممك��ن يف ظل رضورة 
التعود عىل األجواء واألرضية، وأجرى 
الالعب��ون عدي��د الرمي��ات املتقن��ة 
والناجحة، ما عكس جهوزية الالعبني 
وراء  والس��عي  املنافس��ات  لخ��وض 

تحقيق نتيج��ة إيجابية يف ظل تواجد 
أكر من العب سبق له تحقيق مراكز 
متقدمة عىل مستوى القارة اآلسيوية.

وس��يواصل املنتخ��ب تدريباته صباح 

الي��وم ع��ىل الصالة الرئيس��ية، حيث 
سيكون تدريب اليوم األخري للمنتخب 
قبل انطالق املنافسات بصورة رسمية 
ي��وم الخميس القادم، وذلك بس��بب 

انط��الق منافس��ات الس��يدات ي��وم 
األربعاء، األمر الذي س��يجرب الالعبني 
ع��ىل الراحة قبل انطالق املنافس��ات 
الرسمية بيوم واحد، حيث من املتوقع 
أن يكثف الالعبون تدريباتهم بزيادة 

عدد الرميات والتكيف عىل األجواء.
ويش��ارك املنتخب يف ثالث فئات من 
منافس��ات البولينغ ه��ي الثاليث التي 
بفريقني،  املنتخ��ب  فيه��ا  سيش��ارك 
إضاف��ة إىل فئ��ة الفرق وم��ن ثم فئة 
األس��اتذة الت��ي يتأهل له��ا الالعبون 
م��ن خالل األرقام الت��ي يحققونها يف 

منافسات الثاليث والفرق.
ويضم وفد البولينغ محمد املنصوري 
رئيس الوفد ومسعود صابري املدرب، 
وس��تة العب��ني ه��م: عم��ر املضحيك 
وأس��امة عبدالرحمن ويوس��ف فالح 
وعبدالله عبدالكري��م وأحمد القعود 

وأحمد العويض.

منتخب البولينغ يبدأ االستعدادات على الصالة الرئيسة

لقطة جماعية لالعبي منتخب البولينغ
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لوبيتيجي،  أبييدى جوليين  )وكاالت(: 
املدير الفنييي لريال مدريد، شييعوره 
بالرضا تجاه مستوى فريقه، بعد الفوز 
عىل خيتايف، بهدفن دون رد، يف الجولة 

األوىل من عمر الدوري اإلسباين.
وأشيياد املدرب، بالعبييه جاريث بيل، 
الذي قدم مباراة جيدة، األحد، وسجل 
الهدف الثاين، كام تحدث عن املنافسة 

عىل مركز حراسة املرمى.
“ميياركا”، ترصيحات  ونقلت صحيفة 
لوبيتيجييي، يف املؤمتر الصحفي عقب 

املبيياراة، حيث قييال “أشييعر بالرضا 
لتحقيق الفييوز واألداء الجيد، ال يزال 
أمامنا املجال للتحسيين، ولكن ملسيينا 

اهتامم الالعبن باالنتصار”.
وتابع “سييجلنا هدفيين أمام أحد أقل 
الفييرق تعرًضا للخسييارة يف املوسييم 
املايض، هو خصم ال مينحك الكثري من 

الفرص ولكننا سعداء”.
ونييوه “أحببييت مييا قدمييه الفريق، 
جاريييث بيل لعب مبيياراة رائعة، هو 
ضميين الالعبن الذييين نعتمد عليهم 

كقوام رئييس للمجموعة، كام إنه من 
مواصفات  ميتلكييون  الذييين  الالعبن 

مختلفة ونرغب يف تواجده معنا”.
وأكمل “نحيين نريد ميين الالعبن أن 
يهاجموا، والخروج من املباراة بشباك 
نظيفيية، يجييب علينييا أن نتحسيين، 
ألن علينييا تقديم نتيجيية جيدة أمام 

جريونا”.
وواصييل “لدينا 5 حراس مرمى، ولكن 
سيكون هناك 3 فقط يف القامئة، نحن 
سييعداء بتلييك املنافسيية التي تعطي 

املزيد من الحلول، مل نسييتقبل أهدافا 
أمييام خيتييايف، واأليام املقبلة سييوف 

نتخذ بعض القرارات”.
وأوضييح “مارسيييلو العييب مخرضم، 
وقدم مباراة جيييدة هجوميا ودفاعيا، 
كام أن داين سيييبايوس لعييب مباراة 
مثرية لالهتامم، يجييب علينا مواصلة 

العمل معه”.
وأضاف “نحن نرغب يف استعادة الكرة 
بشييكل أرسع، الضغط عييىل الخصم 

سيساعدنا يف املباريات املختلفة”.
وأتم “أنا سعيد للغاية بهذا الفوز، هو 
أول انتصار يف الليجا لنا هذا املوسييم، 

مام يجعلنا متحمسيين، وال تزال تلك 
الخطوة األوىل للفريق”.

لوبيتيجـي يشيد بالتألـق الثالثـي

ريال مدريد بدأ المشوار بانتصار مهم

نوفيياك  الييرصيب  أنهييى  )وكاالت(: 
ديوكوفيتييش املصنييف عارشا سلسييلة 
من خمس خسارات يف املباراة النهائية 
لدورة سينسييينايت االمريكية الدولية يف 
كرة املرضب، سييابعة دورات املاسييرز 
لأللييف نقطة، واحرز لقبييه االول فيها 
بفييوزه عىل السييويرسي روجيه فيدرر 

املصنف ثانيا 4-4,6-6 يف 75 دقيقة.
وبييات ديوكوفيتييش، 31 عامييا، حامل 
لقب بطولة وميبلدون الربيطانية الشهر 
املايض، الالعب االول يف العرص الحديث 
للعبة يفوز بكل دورات املاسرز التسع، 
بعدما عصت عليه دورة سينسييينايت يف 
خمس محاوالت سابقة، بينها ثالث امام 
فيدرر الذي يسييتطيع بييدوره االتكال 
عييىل عييودة جدييية تحضييريا لبطولة 
الواليييات املتحدة التييي تنطلق يف 27 
اغسطس عىل مالعب فالشينغ ميدوز يف 
نيويورك، بعد ابتعاده عن املالعب منذ 
خسييارته يف ربع نهايئ بطولة وميبلدون 
امام الجنوب أفريقي كيفن أندروسيين 

يف مباراة من خمس مجموعات.
كذلك عيياىن فيدرر، 37 عاما، الذي كان 
يسييعى اىل لقبه ال 99 محرفا والثامن 
يف سينسينايت، خسارته االوىل يف الدورة 

منذ 2013، عندما سييقط امام االسباين 
رافايل نادال يف ربع النهايئ.

يف املقابل، رفييع الرصيب عدد انتصاراته 
عىل منافسه السييويرسي اىل 24 يف 46 

مباراة بينهام.
التقليدي  ومييازح ديوكوفيتش غرميييه 
فيييدرر صاحييب 20 لقبييا قياسيييا يف 
“الغراند سييالم” يف حفل التتويج قائال 
“لعبييت خمس مباريات نهائية سييابقا 

هنا وخرستها كلهييا، ومعظمها )ثالث( 
امام هييذا الرجل االسييتثنايئ، روجيه... 
شكرا ألنك تركتني أفوز مرة واحدة هنا 

يف سينسينايت. هذا حلم تحقق”.
وأضيياف “انييه شييعور رائييع. عانيت 
بعييد  االخييرية  االشييهر  يف  صعوبييات 
اصابتييي، ثم عدت ألفييوز يف وميبلدون 

وسينسينايت”.
يف املقابل اشيياد فيييدرر بديوكوفيتش 

قائال “نوفاك بطل كبري. اليوم، هو الذي 
صنييع التاريخ. مل أكن موفقا يف رضبات 
اإلعييادة. وكان االميير فظيعا بالنسييبة 
ايل. وقد خييرست كل الكرات الثانية يف 
الرضبييات االمامية. ال أفتش عن اعذار. 
وقد اسييتحق نوفاك الفييوز اليوم. ومل 
تكيين جهودي كافية. أمضيت اسييبوعا 
جيدا، وانا سييعيد يف نهايته واحتاج اىل 

الخلود اىل الراحة”.
وكان الالعبييان التقيييا للمييرة االخييرية 
قبييل أكرث من سيينتن ونصف يف نصف 
نهايئ بطوليية اسييراليا 2016، علام ان 
ديوكوفيتييش فاز يف املباريييات الثالث 

االخرية بينهام.
ارسييال  كييرس  ميين  الييرصيب  ومتكيين 
السويرسي يف الشوط السابع للمجموعة 
االوىل وتقييدم 3-4. وكانييت هذه املرة 
االوىل يخييرس فيهييا فيدرر، ارسيياله يف 

الدورة بعد 100 رضبة ناجحة.
واستهل فيدرر املجموعة الثانية بكرس 
ارسييال ديوكوفيتش والتقييدم -2صفر، 
قبل ان يرد الرصيب بكرس ارسال منافسه 
مرتيين يف الشييوطن الرابع والسييابع. 
وأنهييى املباراة يف الشييوط العارش من 

الفرصة االوىل التي سنحت له.

)وكاالت(: قال الربتغايل أندريه سيييلفا، 
مهاجم إشييبيلية، الذي أحرز يف ظهوره 
األول بقميييص الفريييق األندليييس يف 
الدوري اإلسييباين، ثالثية ميين الرباعية، 
التي فاز بها فريقه عييىل رايو فايكانو، 
إن املبيياراة ومسييتواه شييكال “بداييية 

األحالم” بالنسبة له.
ورصح سيلفا عقب املباراة التي أقيمت 

يف إطار الجولة األوىل من الليجا، وانتهت 
بفوز إشبيلية عىل مضيفه رايو فايكانو 
)4-1( “كانييت البداييية التي أحلم بها، 
وأنا فخور بشييدة، فعلت ما طلبه مني 
املييدرب”. وتابع “أمتنييى أن أمتكن من 
تسجيل املزيد من األهداف يف إشبيلية، 
الفريق به الكثري من املهاجمن، ويجب 

العمل بجد”.

لوتشيييانو سييباليتي،  انتقد  )وكاالت(: 
املدير الفنييي إلنر ميالن، طريقة لعب 
نظريه ساسولو، بعد الهزمية التي تعرض 
لهييا فريقه، يف إطييار الجولة األوىل من 

عمر الدوري اإليطايل، بهدف دون رد.
وقال سييباليتي، يف ترصيحييات نرشها 
مريكاتو”ساسييولو؟  كالتشيييو  موقييع 
حسييًنا، لقد لعبوا بشكل جيد، لكن من 
السهل أن يظلوا أمام املرمى، ثم ينفذوا 

الهجمة املرتدة”.
وتابع “لقد ضغطوا علينا بشييكل جيد 
يف وسييط امللعب، لكن كام قلت، كانوا 
جيدييين فقييط يف الهجييامت املرتدة، 
لعبوا بشييكل ضيق، وكان من الصعب 
التمرييير”. وأضيياف “مل يكيين ملعب 
اللقاء جيًدا، لذلك مل يكن األمر سييهاًل، 
العبو ساسولو مل يخلقوا عدًدا كبريًا من 

الفرص، لكنهم سجلوا من ركلة جزاء”.

وأوضييح “أعتقييد أن دالييربت بإمكانه 
القيييام مبا هو أفضل بكثييري، لكنه كان 
عىل ما يرام يف بعض األحيان، عرضياته 

ُتشكل خطورة”.
وأتييم “أعتقد أننييا قمنا بعمييل جيد، 
افتقدنييا الكرة عدة مييرات، لكن يجب 
علينييا أن نكييون أفضييل يف األسييبوع 

املقبل”.

سييارة روجريي،  )وكاالت(: شيينت 
زوجة ستيفانو سييورينتينو، حارس 
مرمييى كييفو فريونييا، هجوما حاًدا 
عىل الربتغايل كريسييتيانو رونالدو، 

نجم يوفنتوس.
وتسبب رونالدو، يف إصابة ستيفانو 
خالل لقاء كييفو ويوفنتوس، السبت 
املايض، بكرس يف األنف، بعد تدخل 
عنيف قبل نهاية املباراة، ليتم نقل 

الحارس إىل املستشفى.
وقالت سارة، عرب حسابها الشخيص 
عىل موقييع إنسييتغرام “احتفظت 
بكل يشء لنفيييس حتى اآلن، كنت 
أحاول أن أكييون قوية وأنظر فقط 

إىل ما هو مهم بالنسبة يل ولعائلتي، 
وأعني بذلك بطلنا ستيفانو”.

وأضافييت “لكيين اآلن، بالنظر إىل 
هييذه الصييور، أود فقييط أن أقول 

انظروا إىل االختالفات، أولئك الذين 
يسمونهم أبطااًل، يجب أن يتعلموا 

اإلنسانية أواًل!”.
وتابعت “أنا آسييفة لكن ال ميكنني 
اإلعجيياب بهييذا البطل، أسييتطيع 
أن أعشييق الرجييال الحقيقين مثل 
زوجييي وتوموفيتش الذي فعل كل 

يشء ملساعدته”.
واختتمييت “شييكرًا ألولئييك الذين 
لديهييم القلب السييليم وإنسييانية 
وكراميية ومبييادئ، والعييار ألولئك 
الذين يؤذون، ينتقييدون، يفرحون 
أو األسييوأ أن يراقبييوا ويغييادروا، 

أعتقد أن الجميع يفهم”.

ديوكوفيتـش ينهـي العقـدة

بدايـــة خياليــة

سباليتــي ينتقــد ساسـولــو

كريستيانـو يتعـرض للهجـوم

نوفاك ديوكوفيتش

لوتشيانو سباليتي

ستيفانو سورينتينو

)وكاالت(: قال جيمس 
تاركوفسيك، مدافع برينيل، 
إن فريقه يستطيع تجاوز 
هزميته 1-3، عىل أرضه، 
أمام واتفورد، يف الدوري 

اإلنجليزي، إذا حقق نتيجة 
جيدة ضد أوملبياكوس 

اليوناين، يف ذهاب الدور 
الفاصل املؤهل للدوري 

األورويب، الخميس املقبل.
وسجل تاركوفسيك الهدف األول لبرينيل يف مباراة األحد، ليلغي 

تقدم واتفورد عن طريق أندريه جراي، قبل أن تحسم ثنائية 
تروي ديني وويل هيوز، انتصار الفريق الزائر.

وأبلغ تاركوفسيك موقع برينيل عىل اإلنرنت “نتطلع ملباراة 
الخميس، وسنذهب إىل اليونان من أجل تحقيق نتيجة 

إيجابية”. وأضاف “سيكون اختبارا صعبا آخر، لكن حتى اآلن 
نحن نستمتع مبا نفعله يف أوروبا، وهذا يشء نتطلع الستمراره”.

وإذا انترص برينيل يف النتيجة اإلجاملية ملواجهته ضد 
أوملبياكوس، فسيتأهل إىل دور املجموعات يف مسابقة املستوى 
الثاين يف أوروبا. ويلعب برينيل يف بطولة أوروبية ألول مرة، منذ 

مشاركته يف كأس املعارض يف موسم 1966-1967.

)وكاالت(: كشفت تقارير صحفية، عن انفصال وشيك بن نادي 
باريس سان جريمان، وأحد نجوم الفريق الفرنيس، خالل املريكاتو 
الحايل. وذكرت صحيفة “ليكيب”، أن ابتعاد جيوفاين لو سيلسو، 
عن التشكيلة األساسية منذ قدوم املدرب توماس توخيل، يشكل 

لغزا كبريا. وأضافت الصحيفة، أن لو سيلسو اكتفى باملشاركة 
يف آخر 10 دقائق فقط من املباراة األخرية أمام جانجون، بينام 

شاهد مبارايت موناكو يف السوبر، وكان يف الجولة األوىل من 
الدوري. ولفتت إىل أن توخيل، فضل يف املباريات املاضية، 

إرشاك كريستوفر نكونكو وأنطوان برينيدي يف خط الوسط، بداًل 
من لو سيلسو، مام يوحي بأن إدارة النادي البارييس، لن متانع 

رحيل الالعب األرجنتيني. ولفتت إىل أن جيوفاين لو سيلسو 
التزم الصمت، ولكنه أملح عرب حساباته الرسمية عىل مواقع 

التواصل االجتامعي، إىل أن استمراره مع النادي البارييس، محل 
شك كبري. وأوضحت الصحيفة، أنه يف الوقت الحايل، مل يتلق 

الفريق البارييس، أية عروض لضم الالعب األرجنتيني )22 
عاما(، الذي وصل لصفوف الفريق يف يناير 2017، قادما من 

روساريو، مقابل 14 مليون يورو، بعقد ممتد حتى 2021.
وأشارت الصحيفة، إىل أن إدارة النادي الفرنيس، مستعدة لبيع 
جيوفاين أو إعارته، وقالت إن سعره يف السوق، يبلغ 40 مليون 

يورو.

)وكاالت(: أعلنت اللجنة االوملبية اليابانية اإلثنن طرد أربعة 
من العبي منتخب كرة السلة املشارك يف دورة األلعاب اآلسيوية 

الي 18 التي تستضيفها العاصمة األندونيسية جاكرتا ومدينة 
باليمبانغ، وإعادتهم اىل بالدهم، عىل خلفية مامرستهم البغاء.

وأمىض الرياضيون األربعة ليلة االربعاء الخميس يف أحد األحياء 
املعروفة بانتشار الدعارة فيها مبالبسهم الرياضية الرسمية 

الخاصة باملنتخب الوطني الياباين لكرة السلة، كام جاء يف مؤمتر 
صحايف عقدته اللجنة االوملبية اليابانية يف العاصمة االندونيسية، 

مشرية إىل أنها طلبت من الالعبن األربعة مغادرة أندونيسيا 
فورا والعودة إىل اليابان.

وقال رئيس البعثة اليابانية إىل الدورة ياسوهريو ياماشيتا “أشعر 
بالعار. نتقدم بخالص االعتذار، ونعتزم إعطاء الرياضين نصائح 

مفصلة من اآلن وصاعدا”.
وكان العبو كرة السلة األربعة تناولوا العشاء يف جاكرتا بعد 

مغادرتهم القرية األوملبية الخاصة بإقامة الرياضين املشاركن 
يف االلعاب بوسط العاصمة االندونيسية، وتوجهوا، حسب 

ياماشيتا، إىل أحد الفنادق للقاء فتيات يعملن بالبغاء، بعد 
ارشادات من أشخاص يف الشارع. بدوره، قال رئيس االتحاد 

الياباين لكرة السلة يوكو ميتسويا يف بيان “أتقدم باالعتذار اىل 
الجمهور الياباين، وإىل اللجنة االوملبية اليابانية وجميع الذين 

يدعمون كرة السلة اليابانية عن هذا الحادث املؤسف”. وتابع 
“سنتخذ العقوبة املناسبة بحق الالعبن األربعة بعد إطالعنا 

عىل كافة التفاصيل الخاصة بالقضية. نحن بحاجة اىل بذل مزيد 
من الجهود لضامن عدم تكرار هذا النوع من الفضائح”.

بيرنلي يسعى لنسيان خسارة واتفورد

ضحية توخيل

فضيحة جنسية

جيمس تاركوفسكي

أندريه سيلفا
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موظفو “البحرين الوطني” يحتفلون بالعيد مع المسنين
احتفل بن����ك البحرين الوطن����ي مبنا�شبة عيد 
الفطر االأ�شحى املب����ارك مع امل�شنني متا�شيا مع 
تقليده الرا�شخ يف الرعاية املجتمعية، وذلك على 
خطى جناح الزي����ارة التي نظمه����ا البنك يف العيد 
املا�ش����ي الت����ي حظي����ت با�شتح�ش����ان وقبول من 
قب����ل املوظفني الذي ب����ادروا بدورهم هذه املرة 
بالتط����وع ليكونوا جزًءا من االحتف����ال لهذا العيد 

وم�شاركة امل�شنني حلظاتهم ال�شعيدة. 
ومت اختي����ار موظف����ي البن����ك بع����د قيامه����م 
بتقدمي طل����ب الرت�شيح ال����ذي كان مفتوحا اأمام 

اجلميع. 
و�شم����ل فري����ق املتطوع����ني املوظف����ني من 
حي����ث  الوظيفي����ة،  البن����ك  م�شتوي����ات  خمتل����ف 
�شارك����وا يف الفعالي����ات الت����ي اأع����دت خ�شي�ًش����ا 

لهذه املنا�شب����ة، وا�شتمتعوا باالأغاين والرق�شات 
واالأكالت ال�شعبي����ة ب�شحبة منت�شبي الدار. وكجزء 
م����ن ه����ذه الزي����ارة، مت تق����دمي اأجه����زة واأدوات 
خم�ش�ش����ة من اأج����ل تلبي����ة االحتياج����ات اليومية 
للمنت�شبني بالدار ولتوف����ر رعاية �شحية اأف�شل 

له����م نياب����ة عن البن����ك. ه����ذا واأثنى وزي����ر العمل 
والتنمي����ة االجتماعي����ة عل����ى البن����ك لقيامه بهذه 
املب����ادرة ورح����ب بها كونه����ا جت�ش����د روح العمل 
التطوعي لدى موظفي البن����ك ودعمهم امل�شتمر 
للنهو�س باملجتمع.   واأكد رئي�س العالقات العامة 

ه�شام اأبو الفتح “مع اأجواء عيد االأ�شحى ال�شعيدة، 
ي�رس بن����ك البحرين الوطني اأن يتخ����ذ منها فر�شة 
للتق����رب من املجتمع ولالحتف����ال بهذه املنا�شبة 
املهمة مع املقيمني يف الدار. اإن التوا�شل مبا�رسة 
مع من نخدمهم تع����د اأولوية لدى البنك، كما واأنه 

ي�شاعدن����ا يف �شم����ان ك����ون جهودن����ا تتما�شى مع 
احتياجات جمتمعنا واحتياجات اجلمعيات اخلرية 
الب����ارزة واملنظمات التي ندعمها، مبا يف دار بنك 
البحري����ن الوطني للم�شنني، الذي يقدم اخلدمات 

والرعاية ال�رسورية للم�شنني”.

عيدية بـ 1500 دينار من “مونتريال للسيارات”

“شرف دي جي” يعلن عن تخفيضات في العيد

سيارة إلى باب الطائرة... والدخول إلى قاعة كبار الشخصيات

وا�ش����ل عر�����س “ا�شتل����م عيديتك” م����ن �رسكة 
مونرتي����ال لل�شي����ارات حتقيق جناح كب����ر ووا�شح 
م����ن خالل االإقبال املميز من قب����ل زبائن لال�شتفادة 
م����ن املزايا القوية للعر�����س يف احل�شول على مبالغ 
نقدية ت�ش����ل اإلى 1500 دينار التي تقدمها ال�رسكة 
عل����ى ت�شكيلة متنوعة من خمتلف فئ����ات ال�شيارات 
اإلى جان����ب اأف�شل االأ�شع����ار التناف�شي����ة على جميع 

فئات ال�شيارات.
وعززت ال�رسكة عرو�س العي����د بتعاونها الكبر 
مع جميع �رسكات التموي����ل والبنوك لتقدمي العديد 
م����ن املزاي����ا والت�شهيالت بعرو�����س التمويل املرنة 
وال�شل�ش����ة لتالئ����م جميع فئ����ات املجتمع م����ن اأرامل 
واأ�شحاب املهن احلرة وربات البيوت واملتقاعدين 
واالأجانب ليك����ون امتالك ال�شيارة يف متناول اجلميع 
وبجمي����ع الطرق املختلفة وبدون دفع����ة اأولى اأو اأي 
ا�شرتاط����ات معقده وباأق����ل ن�شب االأرب����اح املمكنة. 
واإلى جانب جناح عرو�س “ا�شتلم عيديتك” وا�شلت 

ال�رسكة تقدمي �شفق����ات اال�شتبدال املذهلة جلميع 
عمالئه����ا الت����ي تقوم عل����ى مميزات خمتلف����ة اأهمها 
اإعطاء العميل اأف�شل اأ�شع����ار التثمني و�رسعة عملية 
اال�شتبدال وت�شدي����د القر�س املتبقي على ال�شيارة 
القدمية حتى ي�شتطيع العميل بذلك ا�شتالم �شيارته 
اجلديدة يف اأ�رسع وقت ممكن”. وقال اإبراهيم ال�شيخ 

“ن�شع����ى دائًما للعم����ل على راح����ة عمالئنا وحتقيق 
جمي����ع رغاباته����م و�شع����داء بالنج����اح الكب����ر الذي 
حققت����ه عرو�س العي����د وعرو�س الع����ودة للمدار�س 
خ����الل الف����رتة املا�شي����ة وباالإقبال املمي����ز من قبل 
اجلمه����ور وزبائ����ن ال�رسكة يف امتالك �شي����ارة االأحالم 

وا�شتالم هديتهم من املبالغ النقدية”.

اأعلن ����رسف دي جي اأن هن���اك فر�شة ال�شتبدال 
االإلكرتونيات القدمي���ة اخلا�شة بالزبائن يف املنزل، 
معلن���ا عن تخفي�ش���ات يف العيد ت�ش���ل لغاية 50 ٪ 

اعتبارا من 21 اأغ�شط�س اإلى 18 �شبتمرب.
وميك���ن للزبون احل�ش���ول على تذك���رة جمانية 
مل�شاهدة الدالفني+ ق�شيمة هدية بقيمة 2 د.ب من 
مطعم زافرن الهندي على كل عملية �رساء + ا�شرتجاع 
بقيم���ة 5 د.ب عل���ى “بي وال���ت” عند ال����رساء بقيمة 
30 د.ب يف ال�شه���ر كحد اأدن���ى. اأي�شا اال�شتفادة 6 

اأ�سه���ر من خمطط االق�س���اط “الفائده 0 %” ل�شيتي 
بنك/SCB وكريدي ماك����س وماك�س والرت. وميكن 

الت�شوق من �رسف دي جي يف “بحرين �شيتي �شنرت”، 
و”اإمناء مول الرفاع” و”�شيف مول املحرق”.

مع اق���رتاب مو�شم االإجازات وعيد االأ�شحى 
املب���ارك، تن���ّوه �رسكة خدم���ات مط���ار البحرين 
)با�س( اإلى تقدميها جمموعة من اخلدمات عرب 
مطار البحرين الدويل، التي جتعل جتربة ال�شفر 

اأكرث �شهولة. 
وقال مدي���ر اأول خدم���ات امل�شافرين قال 
حمم���د جناح���ي ميك���ن للم�شافرين ع���رب مطار 
البحرين الدويل، حت���ى امل�شافرين عرب الدرجة 
ال�شياحي���ة، خو����س جتربة اال�شرتخ���اء يف قاعة 
دمل���ون، وذلك ع���رب احلجز امل�شب���ق واالت�شال 
على هاتف رقم: 17321455 حيث يلزم احلجز 
قب���ل 3 �شاعات من موعد االإقالع، وبر�شوم تبلغ 
20 ديناًرا بحرينيًّا للبالغني، مع اإمكانية الدفع 
نق���ًدا اأو بوا�شطة البطاق���ات البنكية وبطاقات 

االإئتمان. 
وبني جناحي اأن قاعة دملون قد حازت على 
العديد م���ن اجلوائز العاملية عل���ى امتداد ع�رس 
�شن���واٍت ما�شية، من بينه���ا جائزة اأف�شل قاعة 
يف تق���دمي اخلدم���ات اخلا�شة برج���ال االأعمال، 

وجائزة اأعلى مع���دالت تقييم من قبل الزبائن، 
واأف�ش���ل قاعة تق���دم خدم���ات التموين، وذلك 
ع���رب برنامج تك���رمي اأف�شل القاع���ات العاملّي 
Priority Pass. وت�شم القاعة اأحدث و�شائل 
الرتفي���ه، وتوفر الطعام بنظ���ام البوفيه، حيث 
تقوم �رسكة )با�س( ع���رب اإدارة التموين باإعداد 

قائم���ة طع���ام فاخ���رة خم�ش�شة لزبائ���ن قاعة 
دمل���ون، وكذلك ت�ش���م القاعة عل���ى م�شاحات 
عائلي���ة وركن خا����س لالأطف���ال، باالإ�شافة اإلى 
غرف التبديل واال�شتحمام وم�شاحات لال�شرتخاء 
والن���وم مع اإمكاني���ة ا�شتخدام خدم���ة االإيقاظ، 
وكذل���ك هن���اك خدم���ات االإنرتن���ت الال�شلكي 
)واي ف���اي(، ومرك���ز االأعم���ال، وم�شاحة خا�شة 
للمدخنني، واأي�ًشا خدم���ات خا�شة للم�شافرين 

من ذوي االحتياجات اخلا�شة.
على �شعيٍد مت�شل، ميكن للم�شافرين عرب 
مطار البحرين ال���دويل ا�شتخدام خدمة )دملون 
برامي �شرفز(، التي تتيح اإمكانية االنتقال من 
مبنى املطار اإلى باب الطائرة بالليموزين، حيث 
ميكن الأي م�شافر طلب هذه اخلدمة مقابل مبلغ 
���ا، ليح�شل على جتربة �شفر  11 ديناًرا بحرينيًّ
مريح���ة، وذلك عرب احلج���ز امل�شبق. حيث ميكن 
للم�شافري���ن التوجه اإلى قاع���ة دملون يف مطار 
البحرين الدويل، وحجز هذه اخلدمة، بحيث يتم 

ا�شتقبالهم من باب الطائرة اإلى مبنى املطار.

لكزس ES الجديدة تمّيز يفوق التوقعات

“BFC” تفتتح الفرع 50 في “الواحة” بالجفير

لكز����س ES: ابت���كار ت�شمي���م ع�رسي 
يلف���ت االأنظ���ار تاألق���ت لكز����س ES منذ 
بداية م�شرتها يف عامل ال�شيارات الفاخرة 
بت�شميمه���ا الفري���د الذي مت بن���اوؤه على 

اأيدي فريق من امل�شممني املحرتفني. 
وكلف الفريق اآنذاك بابتكار ت�شميم 
ع�رسي يلفت االأنظار ويثر احلما�س لذلك 
عم���ل الفريق ب�ش���كل دوؤوب عل���ى ابتكار 
ت�شميم يعك����س مبداأ “االأناق���ة املبهرة” 
وه���ي فل�شفة ت�شميمية تق���وم على اإثراء 
ال�شي���ارة مبزاي���ا جمالي���ة متنحه���ا هوية 
خا�ش���ة بها وتبقيها خارج اإطار املناف�شة. 
وق���د مت بن���اء الت�شامي���م اجلدي���دة على 
قاع���دة عج���الت )GA-K( املط���ورة من 
لكز�س التي تعتم���د على هيكل منخف�س 
ا مما يوفر جتربة قيادة ممتعة  واأكرث عر�شً
GA-( ومريحة. و�شاهم ا�شتخدام قاعدة

K( عل���ى االرتقاء ب�شيارة لكز�س ES اإلى 
م�شتويات اأبعد من حيث الفخامة واالأناقة 
وخا�ش���ة بع���د اإ�شاف���ة عنا����رس ت�شميمية 
ممي���زة عملت عل���ى حتويلها م���ن �شيارة 
تتمتع مبزاي���ا ت�شميمية خا�شة اإلى حتفة 

فنية تتج�شد فيها احلرفية اليابانية.  

الداخلي لل�شيارة  الت�شميم  ويتمحور 
ح���ول مفهوم الراح���ة. فقد ارتك���ز النهج 
الت�شميم���ي لداخلية ال�شي���ارة على اإيجاد 
بيئ���ة مريحة توفر قي���ادة ممتعة لل�شائق 

والركاب باأجواء من االأناقة املرتفة. 
ومت ت�شمي���م املق�ش���ورة بن���اء على 
ال�شائ���ق  راح���ة  ت�ش���ع  خا�ش���ة  مفاهي���م 
وال���ركاب يف املقدم���ة. م���ن جانب���ه، علق 
كبر م�شممي لكز����س ES، يا�شوا كاجني 
قائالً: “ارتكزت روؤيتنا الت�شميمية ب�شكل 
رئي�ش���ي على اإيجاد طاب���ع يوحي بالتقدم 
واحلداث���ة. لذلك قمن���ا باإ�شاف���ة مل�شات 
اأنيق���ة للمق�شورة الداخلية تعطي �شعوًرا 
يوح���ي بالدفء ويظهر ذل���ك بكل و�شوح 
من خ���الل احلرفي���ة الياباني���ة “تاكومي” 
م���ن  امل�شتوح���اة  “ه���ادوري”  وزخرف���ة  
�ش���كل ال�شيف الياب���اين التقليدي”. وقد 
عمل يا�ش���وا كاجني من قبل على ت�شميم 

 .RCFو RC طرازات لكز�س
ويف ع���ام 2014 انتق���ل اإل���ى العم���ل 
�شمن الفريق امل�شوؤول عن اجليل ال�شابع 
م���ن �شي���ارة ES بوظيفة كب���ر م�شممي 

.ES لكز�س

 ،)BFC( حققت �رسكة البحرين املالية
الرائدة واالأق���دم يف تخ�ش�س جمال حتويل 
االأموال والعم���الت االأجنبية يف العامل، اإجنازاً 
مهماً مع افتتاح فرعها اخلم�شني ام�س. كما 
يعزز الفرع اجلديد يف جممع الواحة )اجلفر( 

م���ن مكان���ة BFC باعتباره���ا ال�رسك���ة ذات 
اأو�ش���ع �شبكة فروع يف البحري���ن يف جمالها.  
افتتح الف���رع اجلديد ر�شمي���ا اإبراهيم نونو 
وهو الع�شو املنت���دب والرئي�س التنفيذي 

بح�شور اأع�شاء اآخرين من االإدارة العليا.

يف  البحري���ن  مملك���ة  وف���د  �ش���ارك 
احتف���ال االأمان���ة العام���ة جلامع���ة ال���دول 
العربية وجمل�س ال�شب���اب العربي للتنمية 
املتكاملة، باليوم العاملي لل�شباب، والذي 
عق���د مبقر االأمان���ة العامة جلامع���ة الدول 
العربي���ة بالقاه���رة حت���ت �شع���ار “قوتنا 
يف وحدتن���ا لتعزي���ز املواطن���ة والتنمي���ة 
وال�شالم”، والذي اأكد يف ختام فعالياته اأن 

القد�س عا�شمة فل�شطني االأبدية.
كم���ا طال���ب امل�شارك���ون يف احلف���ل 
ب�رسورة تفعيل االتفاقات العربية، واإحالل 
العمال���ة املحلية حم���ل العمال���ة االأجنبية، 
وتكات���ف اجله���ود للق�ش���اء عل���ى �شب���ح 
البطالة، وخلق فر�س عمل جديدة لل�شباب 
م���ع الرتكي���ز عل���ى غر����س مب���ادئ ريادة 
االأعمال ل���دى جي���ل ال�شب���اب؛ لتمكينهم 

من بدء م�شاريعه���م اخلا�شة والتحول اإلى 
مزودين للوظائ���ف ذات النوعية املتميزة 

بدال من باحثني عن الوظائف.
الوف���د  رئي����س  ع���رب  جهت���ه،  وم���ن 
البحرين���ي �شفر ال�شب���اب العربي  وع�شو 
املكتب التنفيذي ملجل�س ال�شباب العربي 
للتنمي���ة املتكاملة عبداحل�شن الديري عن 
�شعادته بامل�شاركة يف هذا املحفل الدويل 

امله���م وبالتط���ورات الت���ي �شهدها ملف 
ال�شباب على امل�شتويات كافة ال�شيا�شية 
والثقافي���ة  واالجتماعي���ة  واالقت�شادي���ة 
خالل ال�شن���وات االأخرة يف خمتلف البلدان 
العربي���ة، مطالبا مبزيد م���ن قنوات احلوار 
م���ع ال�شباب ودرا�ش���ة تطلعاته���م لتنمية 
وتطوير الواقع ونظرتهم مل�شتقبل اأمتهم 

العربية يف خمتلف املجاالت.

وفـد بحرينـي يشـارك فـي احتفـاالت الجامعـة العربيـة

“باس” تهدي المسافرين في العيد خدماتها عبر المطار:
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طرح���ت �لفنان���ة �للبناني���ة، �أمل حج���ازي، �أن�ش���ودة جديدة 
بعن���و�ن “لبي���ك �للهم لبي���ك”، مبنا�شبة عي���د �لأ�شحي. ون�رشت 
“حجازي” عرب ح�شابها مبوقع “تويرت” برومو �لأن�شودة، موؤكدة 
�أنها �شت�شدر يف �لبوم �شامل قريًبا. جدير بالذكر �أن �أمل حجازي 

�أطلق���ت ع���دة �أنا�شيد دينية ع���ّدة وهي، “رق���ت عينايا �شوقا”، 
مبنا�شبة عيد �لولد �لنبوي �ل�رشيف، “�لهد�ية”، “يا �شيدة �لن�شاء 
يا مرمي” مبنا�شبة �أ�شب���وع �لآلم لدى �لطو�ئف �مل�شيحية، و”�أنا 

عبدك يا رب” مبنا�شبة حلول �شهر رم�شان �ملبارك.

مسافات

تعّرف على طقوس االحتفال بعيد األضحى في 5 دول

تختلف مظاهر عيد �لأ�شحى من دولة �إلى 
�أخ���رى فلكل دول���ة عاد�ته���ا وتقاليدها �لتي 
حتتفل بها.. وت�شتعر�ض “�لبو�بة” �حتفالت، 

�أبرز 5 دول عربية بعيد �لأ�شحى.
البحرين

�ملتع���ارف  و�لطقو����ض  �لتقالي���د  م���ن 
عليه���ا يف مملكة �لبحري���ن �حتف���ال �لأطفال 
باإلق���اء �أ�شحيتهم �ل�شغ���رة �ملدللة يف �لبحر 
مرددي���ن �أن�شودة “حية بي���ه ر�حت حية ويات 

حية على درب حلنينية ع�شين���اك وغديناك وقطيناك ل تدعني 
عل���ى حلليني يا حيتي”، و�حلية بية عب���ارة عن ح�شرة �شغرة 
�حلج���م م�شنوعة م���ن �شعف �لنخيل ويتم زرعه���ا باحلبوب مثل 
�لقمح و�ل�شع���ر، يعلقونها يف منازلهم حتى تكرب وترتفع حتى 
يلقونه���ا يف �لبحر ي���وم وقفة عرفات تكون وجب���ة �لغد�ء عبارة 

عن “�لغوزي”.
المغرب

تعلق �شو�رع �ملدن �ملغربية قبيل عيد �لأ�شحى مل�شقات 
�إعالني���ة كب���رة لقرو����ض من ن���وع خا����ض، ي�شفه���ا �أ�شحابها 
ب�”�مُلغري���ة”، وحتم���ل هذه �ملل�شق���ات �ش���ور� لكبا�ض، حيث 
تتب���ارى �رشكات �لإعالن يف عر�ض �ش���ور متباينة للكبا�ض جلذب 

�لزبائن، منها “��شرِت خروف وخذ معه در�جة هدية”.
الكويت

يحتف���ل �لكويتي���ون بعيد �لأ�شح���ى �حتفال ي���دوم 7 �أيام 

كاملة فعقب �شالة �لعيد يجتمع �لرجال يف �لبيت �لكبر باأ�رشهم 
لتالق���ي �أفر�د �لعائلة وتبادل �لتهاين بعيد �لأ�شحى وبعد ذلك 
يت���م ذبح �لأ�شحية ث���م يجتمع �لرجال يف �لدي���و�ن لتناول غد�ء 
�لعي���د �ملكون من �للح���م و�حل�شو و�خلبز كم���ا يتناولون حلوى 

�شعر �لبنات وهكذ� �إلى �أن تنتهي �ل�7 �أيام.
الجزائر

يق���وم �جلز�ئريون بتنظي���م م�شارعة �لكبا����ض “�خلرفان” 
قب���ل حلول عيد �لأ�شحى مبا����رشة، و�شط ح�شود من �ملتفرجني، 
ويع���د ذلك من �أقدم �لع���اد�ت �جلز�ئرية، ويف���وز �لكب�ض �لذي 

يجرب �لآخر على �لن�شحاب.
فلسطين

�عت���اد �لفل�شطيني���ون يف عي���د �لأ�شح���ى �لذه���اب لزيارة 
موتاه���م وتق���دمي �لأكل له���م �إذ يرتك���ون �أطب���اق �للح���م على 
حافة �ملقابر، �إ�شافًة �إل���ى �حللويات ليتلو� بعدها �ل�شالة على 

�أرو�حهم.

ألذ األطعمة البحرينية في العيد

تراث أصيل ال ينسى

“الحية بية” في البحرين... األطفال يرمون أضحيتهم في البحر

يعد عي���د �ل�شحى م���ن �أه���م �ملنا�شبات 
�ل�شعيدة �لتي يحتفل به���ا �لنا�ض يف �لبحرين 
ويف جمي���ع �أقطار �لع���امل �لعرب���ي و�لإ�شالمي، 
ويعد فر�شة ذهبية للزيار�ت و��شتقبال �لأهل 
و�لأق���ارب و�جل���ر�ن وتبادل �لته���اين بينهم، 
كم���ا �أن �لعي���د يعت���رب منا�شبة وفر�ش���ة للقاء 
و�لت�شال���ح و�شفاء �لأنف����ض وفر�شة لجتماع 
�لعو�ئ���ل وم�شارك���ة �جلميع يف ه���ذه �ملنا�شبة 
�ل�شعيدة باحل�ش���ور �لى بيت �لأهل و�لأقارب، 

و�حلر����ض عل���ى �إعد�د “غد�ء �لعي���د “ من حلم 
�لأ�شحية ليجتم���ع جميع �أف���ر�د �لعائلة لياأكل 
�جلميع منه مبنا�شبة �لعي���د وهو عرف وتقليد 
لز�ل���ت �لعو�ئل �لبحرينية حتر����ض عليه، لأنه 
يعن���ي “ �للم���ة “ بهذه �ملنا�شب���ة يف ظل عجلة 
�حلياة �ل�رشيعة، و�لت���ي تتباعد فيها مثل هذه 
�للق���اء�ت وي�شكل �لعيد �أح���د ج�شورها �ملهمة 
من���ذ زمن بعيد، حيث يعد غ���د�ء �لعيد وكذلك 
“ريوق���ه”، تقليد� بحريني���ا ل زلنا ننتمي �إليه 

ويبد�أ م���ن بعد �ش���الة �لعيد، و�لت���ي ي�شبقها 
�لتعطر بالعود و�لبخور. وبعد �أن ينتهي �أفر�د 
�لأ����رشة كباره���م و�شغارهم م���ن “ �ملعايدة “ 
على بع�شه���م بع�شا، و�لته���اين �لتي ي�شرتك 
فيها كل �جل���ر�ن يف “�لفرج���ان “ تعد �لأ�رشة 
بعدها �لغد�ء “ �لعائلي “ على �ل�شفرة و�لوجبة 
�لرئي�شي���ة م���ن “ �للحم “ و”�لعي����ض “ �ملحمر 
�أو “�ملجبو����ض” �أو “ �لربياين “ �أو “ �لغوزي”، 

بال�شافة �لى �ل�شماك كال�شايف و�لهامور.

ي��ح��ت��ف��ل �ل��ب��ح��ري��ن��ي��ون ك��ب��اق��ي 
بيوم  �لإ�شالمي  �لعامل  يف  �مل�شلمني 
عرفة ت�شامناً مع �حلجاج، وذلك ب�شوم 
هذ� �ليوم �متثالً ل�شنة �لر�شول �شلى 
ي�شاركونهم  كما  و���ش��ل��م،  عليه  �هلل 
تعبر�ً  ليمثل  �لأ�شحى،  عيد  ي��وم  يف 
�أن��ح��اء  جميع  يف  �مل�شلمني  مل�شاركة 
لإخ��و�ن��ه��م �حل��ج��ي��ج يف مكة  �ل���ع���امل، 
�لتجمع  بهذ�  و�ل�رشور  �لفرحة  �ملكرمة، 

�لإ�شالمي.
يحتفظون  �لبحرينيون  ي��ز�ل  ول 
�مل��وروث��ة،  �ل�شعبية  �لعيد  ب��ع��اد�ت 
بعيد  �لجتماعية  �ملر�كز  حتتفل  حيث 
�لأ���ش��ح��ى �مل���ب���ارك، ك��ل م��رك��ز على 
�ملناطق  ه��ذه  �أه���ايل  و�شط  طريقته 
تتباين  ح��ي��ث  �لأط���ف���ال،  وب��الأخ�����ض 
نبتة  مع  �لرت�ث  �إحياء  بني  �لحتفالت 
فعاليات  �إلى  بالإ�شافة  بية”،  “�حلية 
مميزة.  ترفيهية  �حتفالية  ون�شاطات 
�لرت�ث  �لحتفالت بطابع  وتت�شم هذه 
تزين  خ���الل  م��ن  �ل��ق��دمي،  �لبحريني 
�لأطفال بارتد�ء �لزي �لتقليدي، ولب�ض 
“�لبخنق”  �لتقليدي  �لثوب  �لفتيات 
�لأولد  ولب�ض  �ل���زري،  بخيط  �مل��ط��رز 

�لثوب مع ترديد �أهزوجة “�حلية بية”، 
�ملنا�شبة  بهذه  فرحتهم  عن  معربين 

�لرت�ثية.
بية  �حلية  عادة  �لبحرينيون  يحيي 
بالتوجه  �مل��ب��ارك  �لأ�شحى  عيد  قبل 
لل�شو�طئ و�إلقاء “�حلية بية” يف رمزية 
�إلى �لأ�شحية يتعلم من خاللها �لأطفال 
“�شحيتي  �لأطفال  وي��ردد  �لت�شحية، 
مكة  �إل��ى  بي  حجي  بي  حجي  �شحيتي 
�إلى مكة زوري بي زوري بي و��رشبي من 

حو�ض زمزم زمزم...”.
ح�شرة  عن  عبارة  بية”  و”�حلية 
�شعف  م��ن  م�شنوعة  �حل��ج��م،  �شغرة 
مثل  باحلبوب  زرع��ه��ا  ويتم  �لنخيل، 
�لقمح و�ل�شعر، يعلقونها يف منازلهم 
يف  يلقونها  حتى  وترتفع  تكرب  حتى 
�لبحر يوم وقفة عرفات، �أي �لتا�شع من 
�شهر ذي �حلجة، ويدعون �هلل �أن يجعل 
عيدهم �رشور� ويعيد حجاجهم من بيت 
�هلل �حلر�م �شاملني وحمملني بالهد�يا 

لهم.
ويقال �إن �أ�شل كلمة �حلية بية هي 
“�حلجي بيجي” كما هو لدى �لكويتيني 
�شوف  �حل��اج  �أن  وتعني  و�لإمار�تيني 

ياأتي بعد �نتهاء مو�شم �حلج.
و�جلمعيات  �ملوؤ�ش�شات  وتهتم 
بتكري�ض  و�ل���رت�ث  بالثقافة  �ملعنية 
فعاليات  �إح���دى  كونها  �ل��ع��ادة  ه��ذه 

�لحتفال بعيد �لأ�شحى �ملبارك فيعرّب 
بهذ�  فرحتهم  ع��ن  و�ل��ك��ب��ار  �ل�شغار 
�لأ�شحى  عيد  وحلول  �ل�شنوي  �ل��رت�ث 
�ملبارك. ويقول �لباحث �لبحريني حممد 

�لعربي  �خلليج  �أه��ل  معظم  �ن  جمال 
قدمي  منذ  �ملحببة  �لعادة  هذه  �أخ��ذو� 
�لزمان، حيث كانت �لتجارة بني �لهند 
ودول �خلليج ن�شطة و�أدى هذ� �لتقارب 

�لثقايف 
و�ل���ف���ك���ري �إل���ى 

ت�شابه بع�ض �لعاد�ت و�لأطباع.
�خل��ل��ي��ج  ���ش��ك��ان  �أن  وي�����ش��ي��ف 
�نطالقا   “ بية  �حلية   “ ع��ادة  �بتكرو� 
م���ن م��ع��ت��ق��د�ت �حل�����ش��ارة �ل��ه��ن��دي��ة 
و�لهد�يا  �لقر�بني  بتقدمي  �ل�شائدة 
وحمبتها  ر�شاءها  لينالو�  �آلهتهم  �إلى 
قر�هم  وتدمر  عليهم  تغ�شب  ل  حتى 

وم�شاكنهم وتقتل �أبناءهم .
وع�����ادة م���ا ت�����ش��ت��ع��د �جل��م��ع��ي��ات 
بهذه  لالحتفال  �لجتماعية  و�لهيئات 
عن  ب��الإع��الن  حلولها  قبل  �ملنا�شبة 
يف  بية”  “�حلية  لفعالية  تنظيمها 
موقع  ويكون  �لإع��الم  و�شائل  خمتلف 
�جلميلة  �ل�شو�حل  �أح��د  على  �لحتفال 
�ل��ت��ي ت�����ش��ت��ه��ر ب��ه��ا �ل��ب��ح��ري��ن �ل��ت��ي 
تتكون من جمموعة من �جلزر �ملحاطة 
وت�شارك  �جتاهاتها  ك��ل  م��ن  باملياه 
�لتي  �ل�شعبية  �لفرق  �لحتفالت  يف 
يف  و�لرتفيه  �لفرح  من  مزيد�  ت�شفي 

قلوب �لأطفال و�لأهايل.

    BUZZ      
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برامج تلفزيون الكويت في العيد السعيد
اأعل���ن وكي���ل تلفزيون دول���ة الكويت 
جمي���د اجلزاف عن دورة عيد االأ�شحى التي 
�شتكون ثرية بالربامج املنوعة والثقافية 

املتجددة.
وقال اجلزاف، اإن دورة العيد ا�شتغرق 
التح�ش���ر له���ا ع���دة اأ�شابي���ع، م���ن اأج���ل 
تق���دمي عيدية ثري���ة بالربام���ج والفقرات 
الت���ي اعتمدت الب���ث املبا����ر والتوا�شل 
مع اأكرب �ريحة م���ن اجلماهر عرب املوالت 
واملجمعات، اإ�شافة اإلى ال�شهرات املنوعة 

التي �شت�شتقطب عددا بارزا من النجوم.
وقال: “م���ن جديدن���ا برنام���ج )فرحة 
العيد يف �شالة التزلج( اعتبارا من ال�شاعة 
املنوع���ات  برنام���ج  ث���م  ع����را،  الرابع���ة 
)ا�شتدي���و العيد( من ا�شتدي���و 80 مبجمع 
االإع���الم، مع ربط بامل���والت واملجمعات يف 

اأنحاء الكويت، اعتبارا من ال�شابعة م�شاء”. 
وذكر اجلزاف: “من جديدن���ا اأي�شا برنامج 
)ليل���ة العي���د( ال���ذي يب���ث م���ن ا�شتديو 
ال�شاملي���ة، اعتب���ارا م���ن العا����رة م�ش���اء، 
و�شي�شت�شي���ف الربنام���ج عددا ب���ارزا من 
النجوم وال�شخ�شيات، ويت�شمن كما جديدا 

من الفقرات املنوعة”.
�شتك���ون  “ال�شه���رة  اأن  اإل���ى  ولف���ت 
�شمن )جل�شات غنائية(، �شتقدمها القناة 
االأول���ى اعتب���ارا م���ن احلادية ع����رة م�شاء، 
وه���ذه اجلل�شات ت�شم جمموع���ة بارزة من 
جن���وم الغن���اء يف الكوي���ت ودول جمل����س 
التعاون اخلليجي”، م�شيفا: “كما �شتقدم 
الف�شائية الكويتية وجب���ة د�شمة بكم من 
املفاج���اآت، بينها عدد من اأح���دث االأفالم 

التي �شتقدم خالل اأيام العيد”.

أحداث

ع���دة  يف  للتح���رك  ج���داً  مالئ���م  ي���وم 
اجتاهات.

توج���ه اإليك بع�س االأ�شئل���ة يف اجتماع 
اليوم.

ق���د مت���ر باأمور خميب���ة لالآم���ال، ورمبا 
حتمل فو�شى.

قد تتاأخر بع�س اال�شتحقاقات وتعاين 
مماطلة.

تتمت���ع بق���درة كب���رة عل���ى االإقن���اع 
وباأفكار غزيرة.

ال تراهن على الدقة اأو اخلرب اليقني.

كن متاأنياً جداً هذا اليوم على ال�شعيد 
املهني.

وجب���ات  مواعي���د  ي�شتح�ش���ن حتدي���د 
الطعام.

تعي�س ت���ردداً اأو حت�ش���م االأو�شاع من 
دون انتظار.

االإرادة �رورية يف حالة مثل حالتك. 

مكافاأة غر متوقعة يف طريقها اإليك.

اإياك واالكتفاء باملاأكوالت التي لي�س 
فيها بروتني.
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احل�������رب ال��ع��امل��ي��ة 
االول����������ى: اجل��ي�����س 
ال�����رب��ي ال����ذي جل��اأ 
ال���ى ج��زي��رة ك��ورف��و 
ال���ي���ون���ان���ي���ة ي��دخ��ل 
املانيا  �شد  احل���رب 
تنظيم  اع��اد  ان  بعد 

�شفوفه.

 1949 
وف��������اة ال����روائ����ي����ة 
مارغريت  االمركية 
الفت  ال��ت��ي  ميت�شل 
»ذه����ب م���ع ال��ري��ح« 

)ولدت يف 1900(.

1953 
ر�شا  حم��م��د  ال�����ش��اه   
ب��ه��ل��وي ي��ه��رب ال��ى 
بغداد ومنها الى روما 
ب��ع��د ان���ق���الب ���ش��ده 
ال��وزراء  رئي�س  ق��اده 

حممد م�شدق.

 1956 
ازم�������ة ال�����ش��وي�����س: 
الدول  عام يف  ا�راب 
واال�شالمية  العربية 
افتتاح  على  احتجاجا 
ح��ول  دويل  م���وؤمت���ر 
ل���ن���دن  يف  ال����ق����ن����اة 
دول���ة   22 ب��ح�����ش��ور 
قرر  م�ر،  غياب  ويف 
دولية  جلنة  ت�شكيل 
ادارة  على  ل��ال���راف 

القناة.

 1973 
امل�ري  االديب  وفاة 

حممود تيمور.
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األخيرة

�كت�شاف “�ملدينة �ملفقودة” يف �أمريكا
قال���ت �شحيفة “لو�س اأجنلو�س تاميز”، يف تقري���ر، اإن علماء اآثار اكت�شفوا “املدينة املفقودة” يف 
م���كان مل يكن اأبًدا مر�شًحا ملثل هذه االكت�شاف���ات. واأو�شح امل�شدر اأن املكان ال يعدو اأن يكون �شوى 
منطق���ة قدمي���ة وعتيقة الط���راز، كانت عبارة عن خم���زن للأدوية يف كان�شا�س �شيت���ي، اأكرب مدن والية 
ميزوري االأمريكية. وقبل �شنوات، بداأ دونالد بليك�شلي، اأ�شتاذ يف علم االأنرثوبولوجيا واالآثار يف جامعة 
مدين���ة ويت�شيتا، يف جتميع االأ�شي���اء املتعلقة بهذا املكان. واعتمد بليك�شل���ي يف بحثه على م�شتندات 
مرتجم���ة كتبها “الغ���زاة االإ�شبان”، من���ذ اأكرث من 400 عام���ا، وجمموعة من املع���دات العالية التقنية، 
ليتو�ش���ل يف النهاية اإل���ى “املدينة املفقودة” اإتزانوا، التي كان ي�شكنه���ا حوايل 20 األف �شخ�س بني 
عام���ي 1450 و1700. وقال الع���امل اإن �شكان “املدينة املفقودة” كان���وا يعي�شون يف منازل م�شنوعة 

من الق�س، م�شيفا اأن املوقع هو ثاين اأكرب م�شتوطنة قدمية يف البلد بعد “كاهوكيا” يف اإّلينوا�س.
واأ�ش���اف بليك�شلي، البالع من العم���ر 75 عاما “بعدما قام علماء يف جامع���ة كاليفورنيا يف بريكلي 
ع���ام 2013 باإعادة ترجمة الروايات االإ�شبانية التي كانت تتناول غالبا غزواتهم.. اكت�شفت اأن اأو�شاف 

�شهود العيان تنطبق متاما مع هذا املكان.. ذلك ما دفعني للبحث”.

 Social
media

وزيرة نيوزيلندية تخو�ض 
در�جة �لوالدة” على  “رحلة 

قال���ت وزي���رة �شوؤون املراأة يف نيوزيلندا جويل غينرت، اإنه���ا ا�شتقلت دراجة للذهاب اإلى 
امل�شت�شف���ى م���ن اأجل و�شع مولوده���ا االأول، ب�شبب “عدم وجود م�شاح���ة كافية يف ال�شيارة”. 
وكتبت غينرت ملتابعيها على ح�شابها مبوقع “تويرت”: “متنياتكم لنا. اأنا و�رشيك حياتي ذهبنا 
بالدراج���ة الأنه مل توج���د م�شاحة كافية يف ال�شي���ارة لفريق الدعم، لكنه �ش���يء جعلني يف حالة 
مزاجي���ة اأف�شل”. واأ�شافت مازحة اأن القيام بالرحل���ة با�شتخدام دراجة كان “�شل�شا جدا، رمبا 

ينبغي لنا ركوب الدراجات كثريا يف االأ�شابيع االأخرية قبل الوالدة لت�شهيل عملية الو�شع”.
وكان���ت الوزي���رة يف االأ�شبوع 42 م���ن احلمل، وو�شع���ت مولدها يف م�شت�شف���ى “اأوكلند 

�شيتي” العام، ح�شبما نقلت �شحيفة “نيويورك تاميز” االأمريكية.
كم���ا ن�رشت الوزيرة �ش���ورا لها مع زوجها عل���ى ح�شابها اإن�شتغرام، وعلق���ت با�شتمتاعها 
برك���وب الدراجة يف “�شباح يوم االأحد اجلميل”.  ويعرف عن الوزيرة �شاحبة ال�38 عاما، التي 

ت�شغل اأي�شا من�شب م�شاعد وزير النقل يف البلد، ت�شجيعها لركوب الدراجات.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

    الطق�س ح�شن 
بوج���ه ع���ام ويتحول 

اإلى حار يف النهار.

الري���اح �شمالية غربي���ة بوجه عام 
من 5 اإلى 10 عقد وت�شل من 13 اإلى 

18 عقدة اأحيانا يف النهار.

ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمني قرب ال�شواحل، ومن 2 اإلى 
4 اأق����دام يف عر�س البحر. درجة احلرارة العظمى 43 م وال�شغرى 

29 م. الرطوبة الن�شبية العظمى 80 % وال�شغرى 25 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير

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

ت�شدر عن دار البلد لل�شحافة والن�رش والتوزيع 

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

تطبع يف موؤ�ش�شة االأيام للن�رش

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

الفجــر: 03:49
الظهـر:  11:41
العصــر: 03:12
المغرب: 06:10
العشاء: 07:40

مواقيت 
الصالة

• ا�شتبدال ثوب الكعبة امل�رشفة �شباح اأم�س االإثنني يف مدة قيا�شية جديدة بلغت 3 �شاعات يف عملية �شارك بها 160 �شانعا وفنيا. )وا�س(	

bh.zain.com

بمناسبة ُحلول عيد األضحى المبارك
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