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المنامة - المؤسسة الخيرية الملكية

الفخــري  الرئيــس  البــالد  عاهــل  أصــدر 
صاحــب  الملكيــة  الخيريــة  للمؤسســة 
آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
كســوة  بصــرف  الســامي  أمــره  خليفــة 
عيــد األضحــى المبــارك، لجميــع األرامــل 
المؤسســة  لــدى  المســجلين  واأليتــام 
جاللتــه  وكلــف  الملكيــة،  الخيريــة 
المؤسسة الخيرية الملكية برئاسة ممثل 
جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيــس مجلس أمناء المؤسســة 

ناصــر  الشــيخ  ســمو  الملكيــة  الخيريــة 
بــن حمــد آل خليفــة، بــأن تتولــى مهمــة 
اإلشــراف على صــرف ومتابعــة المكرمة 
لجميع المســتفيدين. ووجه سمو الشيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفة خالص شــكره 
وتقديره إلى جاللة الملك على مشاركته 
األعيــاد  فرحــة  الملكيــة  الخيريــة  أســر 
وعلــى البادرة الســنوية التي يحرص من 
خاللهــا جاللتــه إلى توفيــر كل الخدمات 

والرعايات لتلك األسر.

العاهل يأمر بصرف كسوة “األضحى” 

4,3 مليون دينار 
أرباح “األسواق الحرة” 

للنصف األول

56 مليون دوالر 
أرباح “البركة” 

المصرفية

“سوليدرتي 
البحرين” تربح 1.3 

مليون دينار
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ميغيل موراتينوسسمو رئيس الوزراء

 5 العمــر  مــن  يبلــغ  بحرينــي  طفــل  لقــى 
فــي ماليزيــا  أمــس األول  ســنوات حتفــه 
بعد أن ســقط أرضا من الطابع التاســع في 
فنــدق “جي بــي” بعد وصول العائلة بوقت 
قصيــر إلــى الفنــدق بغرض قضــاء عطلتها 

هناك.
أوردتهــا صحيفــة  التــي  التفاصيــل  وفــي 
جثــة  فــإن  الماليزيــة،  تايمــز”  “ســتريتس 
الطفــل عثــر عليهــا أمس في تمام الســاعة 
6 مســاء، حيــث كان وجهــه مواجها لبركة 

السباحة التابعة للفندق.

وفاة طفل بحريني 
في ماليزيا
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جاسم اليوسف

صاحــب  الــوزراء  رئيــس  تلقــى 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
خطيــة  رســالة  خليفــة،  ال  ســلمان 
األمــم  لتحالــف  الســامي  الممثــل  مــن 
انجيــل  ميغيــل  للحضــارات  المتحــدة 
موراتينوس، أشــاد فيها بمبادرة سموه 
التــي اعتمدتهــا الجمعيــة العامة لألمم 
المتحــدة، بإعــالن الخامــس مــن أبريل 
مــن كل عــام يوما دوليــا للضمير. وأكد 
موراتينــوس في رســالته إلــى صاحب 
الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء، أهمية 
المبــادرة التــي قادها ســموه فــي تعبئة 
جهــود المجتمع الدولي لتعزيز الســالم 
والتفاهــم  واالندمــاج  والتســامح 

والتضامن. 
وأعــرب الممثل الســامي لتحالف األمم 
المتحــدة للحضارات عــن وافر التقدير 

الملكــي  الســمو  لصاحــب  واالحتــرام 
رئيــس الوزراء، على جهــود ومبادرات 
سموه في تشــجيع التسامح والتراحم 

والوئام بين مختلف الشعوب.
المبــادرة  لهــذه  ســموه  بتبنــي  وأشــاد 
وتقديمها إلــى الجمعية العامة لمنظمة 

األمــم المتحدة في إطــار البند الخاص 
بعثــة  خــالل  مــن  الســالم”  “ثقافــة  بـــ 
األمــم  لــدى  الدائمــة  البحريــن  مملكــة 
أثنــى  كمــا  نيويــورك.   فــي  المتحــدة 
علــى األهداف والقيــم التي تدعو إليها 
مبادرة ســموه، مؤكدا أنها تتماشــى مع 
القيــم األساســية التــي يتبناهــا تحالف 
بهــدف  للحضــارات؛  المتحــدة  األمــم 
بنــاء مجتمــع عــادل وســلمي ومتكامل 
لدعم تحقيق خطة التنمية المستدامة 
2030، وعبــر الممثــل الســامي لتحالف 
األمــم المتحــدة للحضــارات عن تطلعه 
إلــى التعــاون مــع مملكــة البحريــن في 
االحتفــال باليــوم الدولــي للضميــر في 
الخامــس مــن أبريل، والعمــل جنبا إلى 
جنــب مــع مملكة البحرين في تشــجيع 

قيم التسامح بين الشعوب.

إشادة أممية بمبادرة سمو رئيس الوزراء
ممثل تحالــف الحضارات: نقدر جهود ســموه في تشــجيع التســامح
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شكا حجاج بحرينيون عبر “البالد” من جشع 
بعــض أصحاب الحمالت ووجود تالعب في 
احتســاب حصصهــم عبر فرض األمــر الواقع 
علــى الحجــاج المســجلين رســميا مــن خالل 
قبول استضافة حجاج غير مسجلين وفدوا 

بالتحايل على اإلجراءات الرسمية.
وقال حاج إنه ســجل بشــكل قانوني بإحدى 
عنــد  الحملــة  إدارة  وأبلغتــه  الحمــالت، 
تسجيله بالبحرين أن حصتها عدد معين من 

الحجــاج، ولكن فوجئ الحــاج بوجود أعداد 
مضاعفة من الحجاج معهم، وبما يفوق عدد 
الحجاج المسجلين رسميا لدى هذه الحملة.
الذيــن  الجــدد  الحجــاج  أغلــب  أن  وذكــر 
عــن  جــاؤوا  الحملــة  صاحــب  اســتضافهم 
طريــق التهريب وبشــكل غيــر قانوني أو من 
خــالل اتفاق بين مقاول حملة على إيفادهم 
لمكــة ومــن ثــم يتولــى مســؤوليتهم مقــاول 

حملة أخرى.
مــن  الممتعــض  البحرينــي  الحــاج  ولفــت 
الصدمــة التــي يعيشــها أن الحجــاج الجــدد 

الحملــة  مــع  شــيء  كل  يقتســمون  باتــوا 
التــي ســجل بهــا، ســواء المســكن أو المــأكل، 
وينســحب ذلك على أداء المناســك بمختلف 

المشاعر.
ولفــت الحــاج لـ “البــالد” إلى أنــه والمجموعة 
المســجلة رســميا ســددوا مبلــغ 1800 دينــار 
ألداء الركــن األعظــم، بينمــا الحجــاج الجــدد 
الذي جاؤوا معهم بالحملة بشــكل غير متفق 
عليــه ســابقا ســددوا مبالــغ تصــل إلــى 700 
دينــار فقــط، ولكنهــم يحصلــون علــى المزايا 

والخدمات نفسها.

المرخص 1800 دينار والمخالف 700 ويحصلون على المزايا نفسها

حجاج التهريب يزاحمون القانونيين

كيف تشتري خروف العيد؟المرزوقي يترشح لرئاسة تونسإنتاج 30 ألف دجاجة يومياتنشر مقاطع مخلة لـ “الشهرة”
استجوبت النيابة العامة فتاة نشرت  «

مقاطع فيديو على مواقع التواصل 
االجتماعي تتضمن مشاهد لها تأتي 

فيها بأفعال مخلة باآلداب العامة. 
وأقرت المهمة بتصوير نفسها 
ونشر الفيديوهات وبررت ذلك 

برغبتها في الوصول للشهرة.

أكد رجل األعمال والمتحدث  «
الرسمي لمربي الدواجن جميل 

سلمان أن المزارعين قرروا استمرار 
تربية الصيصان بعد الحصول 

على حل توافقي بعد تدخل النائب 
عبدالنبي سلمان، إذ ستنتج الـ 21 

مزرعة 30 ألف دجاجة يوميا.

أعلن الرئيس التونسي األسبق  «
المنصف المرزوقي، أمس، ترشحه 

لالنتخابات الرئاسية المرتقبة 
منتصف سبتمبر الماضي، وذلك 

في مسعى لخالفة الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبسي، الذي أطاح 

به في انتخابات نهاية 2014.

لعيد األضحى أجواء وطقوس  «
خاصة تستعد لها البيوت بمختلف 

فئاتهم في البحرين والدول 
المجاورة. وتفضل كثير من األسر 
شراء الخراف والعجول للتضحية 

بها أول أيام عيد األضحى، فما 
مواصفات هذه المواشي؟
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يد الناشئين تتفوق على نيجيريا
حقق منتخبنا الوطني للناشئين  «

لكرة اليد فوزه األول في بطولة 
العالم الثامنة المقامة حاليًا في 

مقدونيا على حساب منتخب 
نيجيريا بنتيجة )28/36( ضمن 

منافسات الجولة األولى لمنتخبات 
المجموعة الثالثة بالمونديال.

15

محرر الشؤون المحلية

دبي ـ العربية نت

قــال الرئيــس اليمنــي عبدربــه منصــور 
هــادي، أمس الثالثــاء، إن هنــاك تعاونا 
وتنسيقا بين بالده والواليات المتحدة 
األميركية في مختلف المجاالت “ومنها 
محاربــة اإلرهــاب ومواجهة التدخالت 
اليمــن  فــي  وأطماعهــا  اإليرانيــة 
المنطقــة  واســتقرار  ألمــن  وزعزعتهــا 
والعالم”.ولفــت هادي، إلى تحذيره من 

تداعيات ذلك )التدخل اإليراني( باكرًا، 
وذلــك وفق ما نقلته عنــه وكالة األنباء 
اليمنية الرســمية خالل استقباله سفير 
لــدى  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات 
أكــد  هنزل.بــدوره،  كريســتوفر  اليمــن 
لليمــن  بــالده  دعــم  األميركــي  الســفير 
وحكومتهــا الشــرعية ووحدتهــا وأمنها 

واستقرارها.

تنسيق يمني أميركي لمواجهة إيران

واشنطن ـ وكاالت

األميركيــة،  الخزانــة  وزارة  فرضــت 
أمــس، عقوبــات علــى اللبنانــي فادي 
ســرحان لعالقتــه مع ميليشــيا حزب 

هللا.
وتتهــم وزارة الخزانة األميركية منذ 
العــام 2015 وكيــل مشــتريات حزب 
هللا فادي حســين ســرحان، وشركته 

بتوفير الدعم المادي لتعزيز القدرات 
العسكرية لميليشيا حزب هللا.

وقبــل شــهر فرضــت واشــنطن رزمة 
هللا  حــزب  ضــد  جديــدة  عقوبــات 
فــي  نائبيــن  األولــى  للمــّرة  طالــت 
أمنيــًا  ومســؤوالً  اللبنانــي  البرلمــان 

رفيعًا.

عقوبات على وكيل مشتريات حزب اهلل
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اســتقبل عاهــل البالد صاحــب الجاللة الملك حمد بن 
عيســى آل خليفــة فــي قصــر الصافريــة أمــس ســفير 
دولــة الكويــت الشــقيقة لــدى المملكــة عميــد الســلك 

الدبلوماسي الشيخ عزام مبارك الصباح.
الروابــط  الكويتــي  الســفير  مــع  واســتعرض جاللتــه 

األخويــة الوثيقــة التــي تجمــع بيــن البلديــن، منوهــا 
بالمســتوى المتقــدم الذي وصلت إليه هــذه العالقات 
العريقــة ومــا تشــهده مــن تطــور مســتمر فــي جميــع 
المجاالت، في ظل الحرص المشــترك على ترســيخها 

وتقوية دعائمها. 
وأكد جاللة الملك أن قيادة الكويت وشعبها يحظون 
بمكانة خاصة ومتميزة لدى مملكة البحرين، مشــيدا 

بالمواقــف األصيلــة والداعمــة لدولــة الكويــت بقيادة 
صاحب الســمو الشــيخ صباح األحمــد الجابر الصباح 
تجــاه مملكــة البحريــن، ومســاعيها الدءوبــة لتعزيــز 
العمل العربي المشترك وخدمة قضايا األمة والدفاع 
عــن مصالحهــا.  وتقديــرا مــن جاللــة الملــك لجهــود 
الســفير عــزام مبــارك الصبــاح فــي توثيــق العالقــات 
الثنائية وتوطيد أواصر التعاون األخوي، فقد تفضل 

جاللته بمنحه وسام البحرين من الدرجة األولى. 
 من جانبه، أعرب الســفير الكويتي عن عميق الشــكر 
علــى  الجاللــة  لصاحــب  الســامي  للمقــام  واالمتنــان 
تفضلــه بمنحــه هــذا الوســام، مؤكــدا تقديــره لجهــود 
العالقــات  تطويــر  علــى  الدائــم  وحرصــه  جاللتــه 
أفضــل  إلــى  بهــا  واالرتقــاء  الكويتيــة  البحرينيــة 

المستويات.

ــاد صــاحــب  ــ ــب ــ بـــعـــث عـــاهـــل ال
عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة 
آل خــلــيــفــة بــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 
العاج  ساحل  جمهورية  رئيس 
بمناسبة  وذلك  واتــارا،  الحسن 

ذكرى العيد الوطني لباده.
ــرب جــالــتــه فـــي الــبــرقــيــة  ــ وأعـ
له  وتمنياته  تهانيه  أطيب  عن 
بموفور الصحة والسعادة بهذه 

المناسبة الوطنية.

المنامة - بنا

جاللــة الملــك يمنــح عميــد الســلك الدبلوماســي وســام البحريــن مــن الدرجــة األولــى
قيادة الكويت وشعبها يحظون بمكانة خاصة لدى المملكة

جاللة الملك يهنئ 
ساحل العاج بذكرى 

االستقالل

02

جاللة الملك مستقبال السفير الكويتي

اســتقبل عاهــل البــاد صاحــب الجالــة الملك حمد بن عيســى آل خليفــة في قصر الصخير، ممثــل جالة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، والنائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة رئيــس اللجنــة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة، ووزير شــؤون الشــباب والرياضــة أيمن المؤيد وذلك 

بمناسبة الثقة الملكية السامية بإعادة تشكيل المجلس األعلى للشباب والرياضة.

وخالل استقبال صاحب الجاللة الملك، رفع 
ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة أسمى 
إلــى مقــام صاحــب  الشــكر والتقديــر  آيــات 
الجاللــة الملــك بمناســبة الثقــة الســامية مــن 
لــدن جاللته بتعيينه رئيســًا للمجلس األعلى 
الملــك  جاللــة  معاهــدًا  والرياضــة،  للشــباب 
المفــدى باســمه ونيابــة عــن جميــع أعضــاء 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ببــذل 
كل الجهود في ســبيل مواصلة مســيرة دعم 
الحركــة الشــبابية والرياضيــة، والتــي بدأهــا 
جاللــة الملك وتحقيق العديد من اإلنجازات 
المشــرفة فــي عصرهــا الذهبــي، وصــوال إلى 
تقديــم الخطــط والبرامــج التــي تجعــل مــن 
الرياضــة البحرينيــة صناعــة تســهم في رفع 

اسم البحرين عاليا.  
واستمع صاحب الجاللة الملك إلى شرح من 
قبــل ســمو الشــيخ ناصر بــن حمــد آل خليفة 

للشــباب  األعلــى  المجلــس  توجهــات  عــن 
والرياضة في الفترة المقبلة وإســتراتيجيته 
تجــاه تحقيق التطــور التصاعــدي للقطاعين 
جاللتــه  بــارك  حيــث  والرياضــي،  الشــبابي 
للشــباب  األعلــى  للمجلــس  المقبــل  التوجــه 
التحديــث والتطويــر  والرياضــة ومبــادرات 
المميــزة التــي تقــدم بهــا ســمو الشــيخ ناصر 
بــن حمد آل خليفة، والتي ســتحقق االرتقاء 
وضمــان  والرياضــي  الشــبابي  للقطاعيــن 
تحقيقهما المزيد من اإلنجازات في مختلف 
األصعدة، لتؤكد وتثبت بأن البحرين ســباقة 

في ريادتها نحو تحقيق االنتصارات.
الملــك  الجاللــة  صاحــب  حضــرة  وأشــاد 
بخطــة العمل للمرحلة القادمــة والرامية إلى 
والرياضــي،  الشــبابي  بالقطاعيــن  االرتقــاء 
موجهــا جاللتــه إلــى عقــد اجتمــاع المجلــس 
ســمو  برئاســة  والرياضــة  للشــباب  األعلــى 

الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة؛ لمناقشــة 
الخطــة ووضــع األطــر التنفيذيــة لهــا والبدء 
للوصــول  وتجســيدها  التنفيــذ  عمليــة  فــي 
إلــى طموحات منتســبي القطاعين الشــبابي 
والرياضي ولتكون البحرين عاصمة للشباب 

والرياضة.
وفــي تصريح له بهذه المناســبة أعرب ســمو 
الشــيخ ناصــر بن حمــد آل خليفة عن شــكره 
الملــك علــى ثقــة جاللتــه  وتقديــره لجاللــة 
األعلــى  للمجلــس  رئيســا  بتعيينــه  الســامية 
للشباب والرياضة، وقال سموه: “أرفع أسمى 
آيات الشــكر والتقدير إلى مقام جاللة الملك 
بأســمى ونيابــة عــن جميــع أعضــاء المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضة والذيــن نالوا ثقة 
جاللة الملك لنواصل مســيرة العطاء والبناء 
فــي هــذا الوطن تحــت راية جاللتــه ولنكمل 
مســيرة الخيــر للحركة الشــبابية والرياضية، 

والتــي حققــت في عهد جاللــة الملك العديد 
مختلــف  علــى  المتميــزة  اإلنجــازات  مــن 

األصعدة”.
وأضــاف ســموه أن جاللــة الملــك وجــه وزير 
الســبل  إليجــاد  والرياضــة  الشــباب  شــؤون 
وإنهــاء كافة الملفات الماليــة العالقة والعمل 
نحــو تحقيــق المزيد مــن النجاحــات لألندية 

الوطنية.
وتابــع ســموه “لقــد حققــت الحركة الشــبابية 
بــارزة  إنجــازات  المملكــة  فــي  والرياضيــة 
علــى المســتوى اإلقليمي والقــاري والعالمي، 
وجــاءت هذه اإلنجازات نتاجا حقيقيا لدعم 
مكنــت  والتــي  الحكيمــة،  ورؤيتــه  جاللتــه 

القطاعيــن الشــبابي والرياضــي مــن تحقيــق 
الوصــول  فــي  بــارزة ســاهمت  نقلــة نوعيــة 
إلــى إنجــازات نوعيــة باهــرة علــى مختلــف 
األصعــدة أكــدت مكانــة البحريــن وريادتهــا 

على مختلف األصعدة”.
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  وأشــار 
ســتمثل  المقبلــة  المرحلــة  “أن  إلــى  خليفــة 
مرحلــة جديدة فــي تاريخ الحركة الشــبابية 
والرياضيــة، وســيتم التركيز من خاللها على 
األعلــى  للمجلــس  الجديــدة  اإلســتراتيجية 
للشــباب والرياضــة والتــي حظيــت بمباركــة 
الملــك،  الجاللــة  صاحــب  لــدن  مــن  ســامية 
بصــورة  تنفيذهــا  علــى  المجلــس  وســيعمل 

متميزة باعتبارها تمثل خارطة الطريق نحو 
االرتقاء بالقطاعين الشبابي والرياضي”.

وعاهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
باســمه ونيابــة عن أعضــاء المجلــس األعلى 
للشباب والرياضة جاللة الملك بالعمل الجاد 
الشــبابية  الحركــة  مســيرة  لدعــم  المخلــص 
والبرامــج  الخطــط  وتقديــم  والرياضيــة 
التــي تتناســب مــع رؤيــة جاللته فــي تطوير 
كافــة منظومــة العمــل فــي قطاعــي الشــباب 
الشــباب  منتســبو  ليواصــل  والرياضــة؛ 
ولتصبــح  اإلنجــازات  تحقيــق  والرياضــة 
البحريــن قبلــة الحتضان مختلــف البطوالت 

والملتقيات الرياضية.

جاللة الملك مستقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد 

ناصــر بن حمــد يســتعرض التوجهات المقبلــة للمجلس ويعــد بالعمل الجــاد والمخلص

العاهل يوجه لعقد اجتماع لمناقشة الخطة وتنفيذها
المنامة - بنا

مقبلون على 
مرحلة جديدة 

في تاريخ 
الحركة الشبابية 

والرياضية

الحركة الشبابية 
والرياضية حققت 
إنجازات بارزة في 

ظل دعم جاللة 
العاهل

إنهاء كل الملفات 
المالية العالقة 

والعمل نحو 
تحقيق مزيد من 

النجاحات

المنامة - بنا

بعــث عاهل البــالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  ورئيــس 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان 
نائــب  العهــد  وولــي  خليفــة  آل 
القائــد األعلى النائب األول لرئيس 
الســمو  صاحــب  الــوزراء  مجلــس 
الملكــي األمير ســلمان بــن حمد آل 
تعزيــة ومواســاة  برقيــات  خليفــة 
مصــر  جمهوريــة  رئيــس  ألخيهــم 
العربيــة عبدالفتــاح السيســي، إثــر 
الحــادث اإلرهابــي الــذي وقــع فــي 
منطقــة القصر العيني في القاهرة.

الملــك وصاحــب  أكــد جاللــة  كمــا 
الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
ولــي  الملكــي  الســمو  وصاحــب 

العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
وقــوف مملكــة البحرين إلى جانب 
لــكل مــا تتخــذه  مصــر، وتأييدهــا 
مــن إجــراءات؛ للحفــاظ على أمنها 
عــن  جاللتــه  معربــا  واســتقرارها، 
الضحايــا  لــذوي  الحــارة  تعازيــه 
المصــري،  والشــعب  وللحكومــة 
ومتمنيــا جاللتــه للجرحى الشــفاء 

العاجل.
كمــا بعــث صاحــب الســمو الملكــي 
تعزيــة  ببرقيــة  الــوزراء  رئيــس 
رئيــس  إلــى  مماثلــة  ومواســاة 
بجمهوريــة  الــوزراء  مجلــس 
مصــر العربيــة الشــقيقة مصطفــى 

مدبولي.

البحرين تعزي الرئيس المصري 
إثر الحادث اإلرهابي في القاهرة

العاهل يأمر بصرف كسوة عيد األضحى
ــر فـــرحـــة األعـــيـــاد ــ ــى مــشــاركــة األسـ ــل ــه ع ــت ــال ــن ج حـــرصـــا مـ

الفخــري  الرئيــس  البــالد  عاهــل  أصــدر 
صاحــب  الملكيــة  الخيريــة  للمؤسســة 
الجاللــة الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفة 
أمره الســامي بصرف كســوة عيد األضحى 
المبارك، لجميع األرامل واأليتام المسجلين 
الملكيــة، وكلــف  المؤسســة الخيريــة  لــدى 
جاللته المؤسســة الخيرية الملكية برئاسة 
الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل 
أمنــاء  مجلــس  رئيــس  الشــباب  وشــئون 
المؤسســة الخيريــة الملكيــة ســمو الشــيخ 
تتولــى  بــأن  خليفــة،  آل  حمــد  بــن  ناصــر 
مهمــة اإلشــراف علــى صــرف ومتابعة هذه 

المكرمة لجميع المستفيدين.
وبهذه المناســبة رفع ســمو الشيخ ناصر بن 

حمد آل خليفة خالص التهاني والتبريكات 
عيــد  حلــول  بمناســبة  الملــك  جاللــة  إلــى 
األضحــى المبارك، راجيًا مــن المولى العلي 
عليــه  وينعــم  جاللتــه  يحفــظ  أن  القديــر 

بموفور الصحة والعافية.

ووجــه ســموه خالص شــكره وتقديــره إلى 
جاللــة الملــك على مشــاركته أســر الخيرية 
البــادرة  وعلــى  األعيــاد  فرحــة  الملكيــة 
الســنوية التــي يحــرص من خاللهــا جاللته 
والرعايــات  الخدمــات  كافــة  توفيــر  إلــى 

لتلــك األســر بمــا يضمــن لهــم حيــاة كريمــة 
ومستقرة.

ومــن جهتــه هنــًا األميــن العــام للمؤسســة 
الخيريــة الملكيــة مصطفــى الســيد جاللــة 
الملــك وســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
األضحــى  عيــد  حلــول  بمناســبة  خليفــة 
المبارك. وبين أن االهتمام األبوي من جاللة 
وحرصــه  الملكيــة  الخيريــة  ألســر  الملــك 
علــى مشــاركتهم الخيريــة الملكية مختلف 
المناسبات وخصوصًا فرحة األعياد لها أثر 
كبيــر فــي نفوســهم؛ ألنهــا تنطلــق مــن قلب 
أبوي محب حرصًا منه على االهتمام بأسر 
الخيريــة الملكيــة وغمرهــم بحبــه وحنانــه 

وتوفير الحياة الهانئة لهم.

المنامة - المؤسسة الخيرية الملكية

جاللته يكلف ناصر 
بن حمد مهمة 
اإلشراف على 

الصرف والمتابعة

ناصر بن حمد يشكر 
جاللة الملك على 

مشاركته األسر 
فرحة األعياد
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االستثمار في الشباب وخلق بيئة محفزة على اإلبداع
إيــجــابــيــة ــائــج  ــت ن حــقــق  األول  ــب  ــائ ــن ال ــج  ــام ــرن ب ــد:  ــه ــع ال ولـــي  ســمــو 

أكــد ولــي العهــد نائــب القائــد األعلــى النائــب 
صاحــب  الــوزراء  مجلــس  لرئيــس  األول 
بــن حمــد آل  الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
خليفــة اســتمرارية العمــل في وضــع الخطط 
والبرامــج الرامية إلى االســتثمار في الكوادر 
البيئــة  تعزيــز  ومواصلــة  الشــابة،  الوطنيــة 
المحفزة على اإلبداع واالبتكار بما يصب في 
خدمــة أهداف التنمية المســتدامة وفق رؤى 
الجاللــة  البــالد صاحــب  عاهــل  وتوجيهــات 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة، مشــيرا 
ســموه فــي هــذا الصدد إلى ما حققــه برنامج 
النائــب األول لتنميــة الكــوادر الوطنيــة مــن 
نتائج إيجابية، كان له األثر في دعم وتطوير 
أداء مختلــف الجهــات الحكوميــة، ممــا عــزز 
مــن تنافســيتها وإنتاجيتهــا، بمــا يصــب فــي 

خدمة التطلعات المنشودة.
بقصــر  ســموه  اســتقبال  لــدى  ذلــك  جــاء 
الماليــة  وزيــر  بحضــور  أمــس  القضيبيــة 
واالقتصاد الوطني الشــيخ سلمان بن خليفة 
آل خليفــة الدفعــة الخامســة مــن الملتحقيــن 
الكــوادر  لتنميــة  األول  النائــب  ببرنامــج 
الوطنية، حيث رحب سموه بمنتسبي الدفعة 

الخامســة، مهنئــا إياهــم علــى انضمامهــم في 
قدمــه  مــا  إن  ســموه  وقــال  البرنامــج،  هــذا 
الشــباب البحرينــي عبــر هــذا البرنامج عكس 
إصرارهــم وتحديهــم للوصــول إلــى النجــاح 
والتميــز، فهــم دائمــا موضع فخر واعتــزاز لنا 
بإسهاماتهم في صنع المستقبل المزدهر لهذا 

الوطن العزيز.
علــى  بالبرنامــج  الملتحقيــن  ســموه  وحــث 
االســتفادة من الفرص التي يوفرها البرنامج 
وتنميــة  الخبــرات،  مــن  المزيــد  الكتســاب 

المجتمــع  بنــاء  فــي  يســهم  بمــا  قدراتهــم، 
وتقدمه.

ونــوه ســموه بجهــود القائمين علــى البرنامج 
أهدافــه  لتحقيــق  المســتمرة  ومتابعتهــم 
ومواصلــة تعزيــز مخرجاتــه علــى مــدى أربع 
دفعــات متتاليــة، مؤكدا ســموه الحرص على 
كفــاءات  وتعزيــز  البرنامــج  دعــم  مواصلــة 
الكــوادر الشــابة فــي مختلــف مواقــع العمــل 

الحكومي.
ببرنامــج  الملتحقــون  أعــرب  جانبهــم،  مــن 

النائــب األول لتنميــة الكــوادر الوطنيــة عــن 
شــكرهم وتقديرهــم لصاحــب الســمو الملكي 
النائــب  األعلــى  القائــد  نائــب  العهــد  ولــي 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء، علــى حرص 
ســموه المتواصــل على تشــجيع الكــوادر في 
مختلف المواقع لإلســهام بشكل ملموس في 
االســتمرار برفــع مســتوى األداء الحكومــي، 
مشــيدين بما تفضل به ســموه من توجيهات 
في كل ما يتعلق بتحقيق االستفادة من هذا 

البرنامج.

سمو ولي العهد لدى استقباله الدفعة الخامسة من الملتحقين ببرنامج النائب األول لتنمية الكوادر الوطنية أمس 

المنامة - بنا

Û  مشــكلة عظمــاء المجــد مــع االكتئاب أنهم إن فتنوا بشــيء اختصــروا الحياة فيه
حتــى يبتلعهــم، وأنهم يجعلونه محور حياتهم إلــى حد الهوس والجنون والتعلق 
المرضي أكان منصبا أو ماال أو حبا أو شهرة أو شعرا أو ثقافة، غافلين أن الحياة 

مليئة بالمتع المتنوعة. 
Û  نيتشــه كان مهووســا بالفلسفة، ولم يخرج منها، وعندما تعلق قلبه بالفتاة الفاتنة

)ســلومي( أســرته، فأصيــب بالجنــون. نيتشــه كان عمالقــا فــي الفلســفة، وطفــال 
صغيرا في تقنيات التعامل مع فخاخ العشق. قد تجد عمالقا في السياسة، لكنه 

رضيع في الذكاء العاطفي. 
Û  لــو أن نيتشــه انفتــح على البحر، وعلى الســفر وعلى الرياضــة والثقافة المتنوعة

مــن علــوم إنســانية لمــا أصابــه ما أصابــه. تجد عظيما مثــال، ال يجد نفســه إال في 
السياســة أو تعملــق المنصــب، وهذا نوع من أنواع المــوت البطيء. يقول الكندي 

“كل علم أنجب فطاحله، إال علم السياسة أنجب وحوشا”. 
Û  كي تستمر في السياسة أنت مدعو للجلوس على وليمة مليئة بالسباع والضباع

واألفاعي، وكل أنواع الوحوش البشرية، وعليك أن تفرح، ثم تسأل نفسك: لماذا 
أنــا مكتئــب؟ أنــت فــي قعر االكتئــاب، وأنت ال تعلم. طــر إلى الفضــاء، وعش حرا 
مع جمال الحياة. الشــاعر العظيم محمود درويش نجح في الشــعر، وأصبح ســيد 
الحرف الفلســطيني، إال أن تفكيره الخاطئ - كما أعتقد - للحياة جعله مهووســا 
بالشــعر، ونســي بقيــة ملــذات الحيــاة، علمــا أنــه هــو القائــل: )على هــذه األرض ما 
يســتحق الحياة(. الحياة ليســت منصة إللقاء الشــعر وجماهير تصفق، ومواجهة 
مع عدو، وتنقل في غربة من بلد إلى بلد. دخلت إلى عقل محمود درويش فكرة 
أن نظــام الــزواج وتكويــن أســرة نظــام فاشــل يشــغله عــن )هــم القضيــة والتفرغ 
للشــعر(. تــزوج بنــت أخ نــزار قباني، رنا صباح قباني، ففشــل الــزواج، وتزوج مرة 
أخــرى مــن امــراة مصرية، وفشــل الــزواج، فتركــه كليا، وهــو القائل: )ولــن أتزوج 
مــرة ثالثــة، ولــن أتزوج، إننى مدمن على الوحدة، لم أشــأ أبــدا أن يكون لي أوالد، 
وقــد أكــون خائًفــا مــن المســئولية.. أحن إلى خبز أمي”. وفشــل في حــب يهودية 
اسمها )ريتا( وفرقتهم البندقية وهو القائل: “أنا العاشق السيئ الحظ.. ال أستطيع 
”. وكان في فترة زواجه مصرا على رفض  الذهاب إليِك.. وال أستطيع الرجوع إليَّ

أن يولد له ابن بحجة أنه “ال يريد زيادة عدد الالجئين  بالجئ آخر”.
Û  هــذا نــوع من أنــواع الفنتازيا الرومانســية التي تصيــب الكبار. لوثــة الثورية غير

المنضبطــة خطيــرة كذلــك اللوثــة الدينية أو لوثــة المنصب، وكذلــك لوثة الهوس 
بالحيــاة دون تــوازن روحــي أو أخــروي. كثيــر مــن العظماء )يعملون في أنفســهم 
مقلبــا( فــي تمثيــل أدوار غيــر واقعيــة ورومانســية تقودهــم في النهايــة إلى عدم 
االســتمتاع بالحيــاة. هناك مــن اختصر حياته في تصفيــق جماهير، ويعيش على 
هــذا األمــر، ولــو قــاده للتعاســة. وهنــاك مــن اختصــر حياته فــي الشــهرة والهوس 
بالسوشــل ميديــا إلــى درجــة االســتهالك، فــإذا خــف بريقه أو قــل عــدد المتابعين 
أصيب باكتئاب. وهناك من يجد نفسه بوجود عظم المنصب، فإن ذهب المنصب 
ذهبــت الحياة. وهناك من اختصر نفســه في عشــق قلب امــراة، فاذا تركته تزوج 

العزلة واالكتئاب. كل هؤالء ال يعرفون جمالية نظرية كوكتيل الحياة. 
Û  ال تختصــروا أنفســكم فــي شــيء. نوعوا الســفر. تفننــوا في اقتنــاص الجمال من

تنــوع ثقافــي وحضــاري ورياضي. نوعوا في األناقة والفن والموســيقى ومناطق 
الســياحة. حتى الدين اعتبروه صديقا مخلصا، وكما يقول الرســول ص: )إن هذا 
الديــن متيــن، فأوغلــوا فيــه برفــق(. ســبب اكتئاب الكاتب الفرنســي بلزاك هوســه 

بكتابة الروايات إلى حد الجنون. 
Û  ســبب اكتئاب بونابرت هوســه بالمنصب، وامتداد األمبراطورية بشــكل هيستري

إلى أن ضيع كل شيء. سبب اكتئاب الروائي األمريكي همنجواي هو االستسالم 
لنظريــة أن عائلتــه تحمــل جينــات انتحاريــة وســماحه لنفســه لصناعــة ذكريــات 
مؤلمة في الحروب، وقبوله ليكون مراســال للحرب األهلية في إســبانيا. جزء من 
حزن مظفر النواب هو دخوله المذهب الشــيوعي القائم على المواجهة والمنافي 
والســجون ونســيان بقيــة الحيــاة. جــزء مــن معاناة الشــاعر أحمد مطــر ووحدته 
وغربتــه أنــه ال يــرى في الحيــاة إال ثقافة الغضب، وإن الحياة أســود أو أبيض بال 
منطقة رمادية حتى توغل شاعرنا الجميل في الهجاء، وهاجم نزار قباني متهما 

إياه بالنفاق السياسي. 
Û  هل من المنطق أن ينتحر شاعر كبير كخليل حاوي؛ ألن إسرائيل اجتاحت بيروت

فــي بدايــة الثمانينــات عندمــا أطلــق الرصاص على نفســه؟ الحيــاة عظيمة يجب 
فقط نخرج من الصندوق، وكل منا لألسف يمشي ويجر خلفة عشرات الصناديق 
المقفلــة. ال تدعــوا أي شــيء فــي الوجــود يقلل مــن قيمة االســتماع المنطقي لكم 
في الحياة. نظفوا قلوبكم وعقولكم من أفكار عدمية أو طقوس ليس لها وجود 
أو عادات غير سليمة. يسألني بعض القراء عن طقوسي في الحياة! فأجبته: أن 
أســعى دائما للتنوع الثقافي، فأقرأ في كل شــيء ولســاعات يوميا. أرفض التعلق 
بشــيء؛ ألنــي أعــرف أنه ســم قاتل. حتى في الســفر ال أترك الرياضــة والجم، وأنا 
أحمــل صفــات النورس في عالقته بالســماء أكثر من األرض. من هواياتي الســفر 
وعالقتي بحقائب السفر أكثر من البشر وهمي الترحال واكتشاف مواقع الجمال 
في العالم، ودائما أبحث عن المدينة التي تســكنني ال المدينة التي أســكنها لذلك 
أحب تنويع المدن، ويعجبني التنوع لتبقى البحرين هي محطة الوقود الجمالي. 

Û  ســت مهووســا بالسياســة، وال باالقتصاد، وال باأليديولوجيات، وال األحزاب. أعتز
بإسالمي، وقدوتي االمام علي )ع(، وقارئ نهم للعلوم اإلنسانية، ولحياة العظماء 
والفالســفة، وأحاول أن أكون وســطيا غير مهووس بشــيء، ورغم ذلك لي نقاط 
ضعــف، وأخطــاء أحــاول التغلــب عليهــا بقــراءة نقدية؛ ألنــي أؤمــن أن االعتراف 
بالخطــأ يقودنــي لســعادة داخليــة. ارحلــوا عــن كل شــيء يوذيكــم، وتمســكوا 
بحريتكــم بأظافركــم. يقــول نــزار قباني )أحياًنــا نرحل ليس حًبــا بالرحيل، لكن ال 

فائدة من البقاء(.

الصناديق 
سيد ضياء الموسويالمقفلة )26(

s.dheyaalmosawi
@gmail.com

المنامة - وزارة الداخلية

العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  صــرح 
العميــد  الجمركــي  واألمــن  للتفتيــش 
شــؤون  أن  الكبيســي،  حمــد  عبــدهللا 
الجمــارك ســتواصل، خالل إجــازة يوم 
عرفــة وعيد األضحــى المبــارك، تقديم 
الخدمات الجمركية الخاصة بتخليص 
الحاويــات  عــن  واإلفســاح  البضائــع 
بمينــاء خليفــة بــن ســلمان، وذلــك مــن 
الســاعة الثامنــة صباحًا وحتــى الثانية 
بتخليــص  الراغبيــن  داعيــا  ظهــرًا، 
فــي  المواعيــد  حجــز  إلــى  الحاويــات 
الفترة المذكورة بالتنســيق مع الشــركة 
المشــغلة، تفاديــًا ألي تعطيــل للبضائــع 
تلــك  خــالل  بالمســتورين  الخاصــة 

الفترة.
الجمركيــة  الخدمــات  أن  وأضــاف 
المتعلقــة بالتخليــص واإلفســاح بقســم 
الشــحن البري والجوي، ســوف تســتمر 
خــالل تلــك الفتــرة علــى مدار الســاعة، 
وبإمــكان كافــة المخلصيــن الجمركيين 

إنهــاء معامالتهــم الجمركيــة إلكترونيًا 
الجمركــي  التخليــص  نظــام  عبــر 

اإللكتروني )أفق(.
شــؤون  تؤكــد  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
وســعيها  الدائــم  حرصهــا  الجمــارك، 
الــدؤوب إلــى إزالــة الحواجز وتبســيط 
مــن  التجاريــة  اإلجــراءات والعمليــات 
أجــل رفع كفاءة وســرعة حركة انتقال 

البضائع في المنافذ الجمركية.

طفل يلقى حتفه بعد سقوطه من الطابق التاسع“الجمارك” تستمر بالعمل في األضحى
العائلة ذهبت لقضاء العطلة في ماليزيا ليقع الحادث بعد وصولها الفندق

لقى طفل بحريني يبلغ من العمر 5 ســنوات حتفه أمس في ماليزيا بعد أن ســقط 
أرضــا مــن الطابع التاســع في فندق “جي بي” بعد وصــول العائلة بوقت قصير إلى 

الفندق بغرض قضاء عطلتها هناك.

صحيفــة  أوردتهــا  التــي  التفاصيــل  وفــي 
جثــة  فــإن  الماليزيــة،  تايمــز”  “ســتريتس 
الطفــل عثــر عليهــا أمــس فــي تمــام الســاعة 
6 مســاء، حيــث كان وجهــه مواجهــا لبركــة 
الســباحة التابعــة للفنــدق. وبينــت الصحيفة 
أن التحقيقات األولية أشــارت إلى أن الطفل 
سقط من النافذة المطلة على غرفة المعيشة 
والواقعــة فــي الطابق التاســع. وقالــت والدة 
الضحيــة إنها كانت مشــغولة في تلك األثناء 
كان  حينمــا  المطبــخ  فــي  الطعــام  بإعــداد 

يلعــب مــع شــقيقه األصغــر والبالغ 3 ســنوات 
فــي غرفة المعيشــة، بينمــا كان والده خارجا 
لشــراء بعــض األغــراض. وتضيــف الصحيفة 
“بعد دقائق معدودة، لم تتمكن األم من سماع 
طفلهــا مطلقــا، حيث ذهبت للعثــور عليه في 
الغرفــة ودورة الميــاه، ولكنهــا لم تجد ســوى 
ابنهــا األصغــر”.  وتابعــت “حينمــا ذهبــت األم 
إلى غرفة المعيشة وجدت النافذة مفتوحة، 
حيــث أطلــت مــن الخــارج لتجــد ولدهــا قــد 
ســقط أرضــا”. ولفتت الصحيفة إلــى أن والد 

الضحيــة أبلــغ الشــرطة بالحــادث فســارعت 
ســلطانة  مستشــفى  إلــى  الطفــل  أخــذ  إلــى 
لمعرفــة  جثتــه  تشــريح  تــم  حيــث  أمينــة، 
ظــروف الوفــاة. وفي الوقت الــذي لم تتمكن 

الكاميــرات األمنية من توثيق الحادث األليم 
لعــدم توافرهــا فــي الفنــدق، قالــت الشــرطة 
المحليــة إنهــا مــا زالت في طــور التحقيقات، 

وتم تصنيف الوفاة على أنه موت فجائي.

الشرطة تعاين جثة الطفل

عبدالله الكبيسي

جاسم اليوسف

تشكيل لجان جائزة سمو الشيخ خليفة بن علي التطوعية
ــر ــب ــم ــت ــب س  10 الــــمــــشــــاركــــات  لـــتـــســـلـــيـــم  مــــوعــــد  آخـــــــر 

والرئيــس  الجنوبيــة  محافــظ  مــن  بتوجيهــات 
الفخــري لجمعيــة البحرين لرعاية الوالدين ســمو 
الشــيخ خليفة بن علــي آل خليفة، عقد االجتماع 
ســمو  لجائــزة  العليــا  التنفيذيــة  اللجنــة  الثانــي 
الشــيخ خليفة بــن علي آل خليفــة للعمل الخيري 
رئيــس  برئاســة  2019م،  العطــاء  ألهــل  وفــاًء 
مجلــس إدارة جمعيــة البحريــن لرعايــة الوالدين 
أحمــد البنا، حيث عقــد االجتماع في مقر جمعية 

البحرين لرعاية الوالدين بالمحرق.
الفرعيــة  اللجــان  علــى  األعضــاء  توزيــع  وتــم 
المنبثقــة مــن اللجنــة التنفيذيــة العليــا؛ مــن أجــل 
إتمــام المهــام المنوطــة بــكل لجنــة، فقــد ضمــت 
البنــا ونائــب  التنظيــم واالســتقبال أحمــد  لجنــة 
رئيــس مجلــس اإلدارة حســن بوخمــاس وحســن 
كمال وعيســى أبو الفتح وبدرية يوســف الجيب 
وســمية المناعــي وســميرة بوجيــري، فيما ضمت 
لجنــة الســكرتارية فريــد المحميــد ومنى عبدهللا 

وليلى المالود وفاطمة المسيفر.
كمــا ضمت لجنة العالقــات العامة واإلعالم أحمد 
الشــيخ عبدهللا الفضالة وراشــد النعيمي وفيصل 
كمال وأروى عبدالغفار، وسيتم التعاون مع فريق 
العطــاء التطوعــي، وهــو فريــق شــبابي تطوعــي 
بحريني لتنفيذ أعمال اللجان والمهمات المنوطة 
التطوعــي  العطــاء  فريــق  ويعتبــر  لجنــة،  بــكل 
فريقــا مســاندا مســاعدا لجمعية البحريــن لرعاية 
الوالدين. وناقشت اللجنة كذلك معايير وشروط 
األربعــة  بفروعهــا  للجائــزة  المصاحبــة  المســابقة 

)أفضل صورة فوتوغرافية وأفضل فيلم وأفضل 
لوحــة فنيــة وأفضل قصيــدة شــعرية(، لتضع في 
نهايــة المطــاف شــروط عامة للمســابقة وشــروط 

متخصصة لكل فرع من فروع المسابقة.
البحريــن  جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وأشــاد 
لرعايــة الوالدين بتوجيهات ســمو الشــيخ خليفة 
بــن علــي آل خليفــة إلطــالق جائزة ســموه للعمل 
الخيــري وفــاًء ألهل العطاء بنســختها السادســة، 
وبمــرور أحــد عشــر عامــا علــى عطــاء ســموه في 
مجال رعاية المســنين واألعمال الخيرية، مؤكدا 
أن الجمعيــة تقــوم بإجــراء كافــة االســتعدادات 
تمنــح  والتــي  الجائــزة،  الســتضافة  الالزمــة 
المســتوى  علــى  وخيريــة  إنســانية  لشــخصيات 

المحلي واإلقليمي والعالمي. 
وأكــد البنا، أن توجيهات ســمو محافظ الجنوبية 
للجائــزة  والتكريمــي  الختامــي  الحفــل  بإقامــة 

يــوم ٣٠ ســبتمبر المقبــل، حيــث تعتــزم الجمعيــة 
إقامــة الحفــل الســنوي  بحضــور جمــع مــن كبــار 
المســؤولين والضيــوف مــن الخــارج، وعــدد مــن 
وللجائــزة  والخــاص،  األهلــي  القطــاع  ممثلــي 
خمســة مجاالت للترشــح )مجال رعاية المســنين 
ذوي  رعايــة  ومجــال  الطفولــة  رعايــة  ومجــال 
االحتياجــات الخاصــة وفعالية خيرية ومشــروع 

خيري انساني(.
ويتم الترشــيح من خالل اللجنة التنفيذية العليا 
المنظمــة للجائــزة وبتوجيهــات ســمو المحافــظ، 
إلــى جانب إطالق مســابقة )العمــل الخيري وفاًء 
ألهــل العطــاء( للجمهــور للتعبيــر عن الخيــر والبر 
عبر األعمال األدبية واإلعالمية، وتضم المسابقة 
أربعــة أفرع هي )أفضل صورة معبرة عن الخير(، 
و)أفضل لوحة( و)أفضل قصيدة( و)أفضل مقطع 
فلمــي(، ممــا ســيضيف للجائزة وجود مســاهمات 

التــي  والثقافيــة  األدبيــة  الســاحة  علــى  عديــدة 
الــذي  االمــر  المســنين،  ورعايــة  الخيــر  تدعــم 
يعكــس اهتمام ســمو محافظ الجنوبيــة بالقطاع 
األدبــي والثقافــي. وأشــار البنــا أن ســمو محافــظ 
الجنوبيــة وجه منح الجائزة لشــخصيات وطنية 
راحلــة، قدمــت الكثيــر للوطن من خــالل األعمال 
اإلنســانية والخيرية، الذيــن لهم بصمات واضحة 

في المجتمع.
وأضــاف البنــا أن آخر موعد لتســليم المشــاركات 
10 سبتمبر المقبل، حيث تغلق باب المشاركة في 
الفئات الجديدة المذكورة، وتسلم جميع األعمال 
المشــاركة باليــد في مقر جمعيــة البحرين لرعاية 
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وزير الخارجية يشيد بدور مركز الملك حمد للتعايش
ــة الـــعـــاهـــل ــ ــال ــ ــج ج ــهـ ــار نـ ــ ــ ــح فــــي إطـ ــامـ ــسـ ــتـ ــم الـ ــيـ ــر قـ ــشـ نـ

اســتقبل وزير الخارجية الشــيخ خالد بن أحمد 
بــن محمــد آل خليفــة بمكتبــه بالديــوان العــام 
للــوزارة أمس رئيس مجلــس أمناء مركز الملك 
حمــد العالمي للتعايش الســلمي خالد بن خليفة 
آل خليفــة، ونائب رئيــس مجلس األمناء بمركز 
الملــك حمــد العالمــي للتعايش الســلمي بيتســي 

ماتيسون.
ورحــب وزيــر الخارجيــة بخالــد بــن خليفــة آل 
خليفــة، معرًبــا عــن تقديــره للــدور المهــم الــذي 
يقــوم بــه مركــز الملــك حمــد العالمــي للتعايــش 
الســلمي فــي تعزيز ثقافــة التعايش والتســامح 
بيــن األديان، والمبادرات المتميزة التي ينجزها 

المركــز علــى الصعيديــن المحلــي والعالمــي في 
هــذا  فــي  البحريــن  مملكــة  بتجربــة  التعريــف 
المجال، اســتناًدا إلى رؤية عاهل البالد صاحب 
خليفــة،  آل  عيســى  بــن  حمــد  الملــك  الجاللــة 
ونهج جاللته وحرصه على نشــر قيم التســامح 
والتعــاون  الشــعوب  مختلــف  بيــن  والتعايــش 
ولجميــع  للمركــز  متمنًيــا  الــدول،  بيــن  البنــاء 

القائمين عليه دوام التوفيق والسداد.
مــن جانبــه، أعــرب خالــد بــن خليفــة آل خليفــة 
مشــيدا  الخارجيــة،  وزيــر  بلقــاء  اعتــزازه  عــن 
حمــد  الملــك  لمركــز  الخارجيــة  وزارة  بدعــم 
العالمــي للتعايــش الســلمي ودورهــا فــي إنجاح 

برامجــه ومبادراتــه الراميــة إلــى نشــر نمــوذج 
مملكة البحرين في التعايش السلمي واالنفتاح 

والتعدديــة، وتعزيــز مكانة مملكة البحرين على 
الصعيدين اإلقليمي والدولي.

المنامة - وزارة الخارجية

تســلم ســفير المملكــة العربية الســعودية الشــقيقة لدى مملكــة البحرين 
عبدهللا بن عبدالملك آل الشــيخ نســخة من كتاب “خليفة بن ســلمان .. 
مجــد الوطن”، وذلك خالل اســتقباله أمس مؤلــف الكتاب الزميل عادل 

عيسى المرزوق.
وقــد أثنــى الســفير الســعودي علــى مضاميــن الكتــاب ومــا تســطره من 
إنجــازات كبيــرة لقائــد خليجــي وعربــي كــرس حياتــه لخدمــة وطنــه 
وشــعبه وأمتــه، مشــيرا إلى أن إنجــازات رئيس الوزراء صاحب الســمو 
الملكــي األميــر خليفــة بــن ســلمان آل خليفــة تجــاوزت المحليــة إلــى 
الدوليــة والعالميــة، مثنيــا علــى جهــود المــرزوق في إعداد هــذا الكتاب 

القيم، شاكرا ومقدرا له اإلهداء.
العربيــة  المملكــة  لســفير  وتقديــره  شــكره  عــن  المــرزوق  أعــرب  وقــد 
الســعودية الشــقيقة لــدى مملكــة البحرين، مؤكدا أن الكتــاب كما تناول 
المســيرة المباركــة لصاحــب الســمو الملكــي رئيــس الــوزراء فــي خدمة 
وطنه وشعبه، فهو تطرق إلى حرص سموه على تقوية أواصر التعاون 
مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقية، 
وتقدير سموه البالغ لدورها المحوري بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز آل ســعود فــي خدمــة العرب والمســلمين 

والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
ويرصد كتاب “خليفة بن سلمان .. مجد الوطن” مسيرة صاحب السمو 

الملكــي رئيــس الــوزراء ووفكــر ســموه المســتنير الــذي رســم مالمــح 
الدولــة الحديثــة وأرســى دعائــم التنميــة فيهــا، ويحــوي الكتــاب فــي 
فصوله شهادات العديد من الشخصيات البحرينية حول أبرز الجوانب 
والتجــارب الشــخصية والمواقــف التــي جمعتهــم مــع ســموه، إضافــة 
إلــى إضــاءات علــى جهــود ســموه علــى المســتوى المحلــي والخليجــي 

واإلقليمي والعالمي.

المحكمــة  إن  فوزيــة جناحــي  المحاميــة  قالــت 
الكبــرى المدنيــة الثامنة قضت بإلزام شــركة بيع 
حلويــات أن تدفــع قيمة ما اســتوردته لمنتجات 
الُبــن “قهوة” من إحدى أشــهر الشــركات األردنية 
بعــد خــالف حــول الوكالــة بينهمــا رغم اســتمرار 
14 عامــا؛  مــن  بينهمــا ألكثــر  التجاريــة  العالقــة 
وذلــك بــأن تدفــع للشــركة المــوّردة مبلــغ 7458 
مــن   %  1 بنســبة  التأخيريــة  والفائــدة  دينــارا 
تاريــخ االســتحقاق الحاصــل فــي 2017 وحتــى 
الســداد التام، إضافة إللزامها بدفع مقابل أتعاب 
بتعويــض  المدعيــة  إلــزام  ورفضــت  المحامــاة، 
الشــركة البحرينيــة المدعــى عليها بأكثــر من 10 
آالف دينــار نتيجــة للخســارة التــي تعــرض إليها 

حسب ادعائها.
وأشــارت إلــى أن وقائــع الدعــوى تتمثــل فــي أن 
موكلتها الشــركة األردنية تقدمت بالئحة دعوى 
في سبتمبر 2017، ذكرت فيها أنها وّردت بضائع 
من القهوة “ُبن” لصالح المدعى عليها، منذ بداية 
العــام 2002، والتي بــدأت التعامل معها بكميات 

صغيــرة الختبــار الســوق ومــدى إقبــال الزبائــن، 
اســتمرت  القهــوة،  الوقــت ونجــاح  ومــع مضــي 
العالقــة التجاريــة لمــا يزيــد عــن 14 عامــا، وقــد 
ترصــد فــي ذمــة الشــركة البحرينية مبالــغ مالية 
قيمــة بضائــع تم توريدها لها وبلــغ مجموعها 14 
ألف و27 دينارا أردنيا والذي يعادل 7458 دينارا 

بحرينيا.
وأوضحت أن المدعية تكررت مطالبتها للمدعى 
عليهــا بســداد المبالــغ بالطــرق الوديــة، إال أنها لم 
تحرك ساكنا، وامتنعت، مما يعد إخالل بالعالقة 

التعاقديــة، مطالبــة بإلزامها أن تؤدي إليها المبلغ 
المشــار إليــه مــع الفائــدة القانونية بواقــع 10 % 

حتى تاريخ السداد التام.
وأثنــاء نظــر الدعــوى دفعــت المدعى عليهــا أنها 
الوكيل الحصري لهذا البن، لكن الشركة المدعية 
متاجــر  وفــي  أخــرى  لشــركات  ببيعــه  قامــت 
بالمملكة، ما تســبب في خســائر لها تجاوزت 10 
آالف دينار، وبالفعل أثبت تقرير الخبير المنتدب 
الشــركة  اســتحقاق  المتقابلــة  الدعــوى  فــي 
البحرينية لتعويض بقيمة 10 آالف و502 دينار.

مــن جهتهــا، قالــت المحكمــة فــي أســباب حكمها 
إن مــا دفعــت بــه المدعى عليها بشــأن الخســارة 
التــي تعرضــت لها، فإنــه ال يوجد اتفــاق مكتوب 
يثبــت أن المدعيــة هــي الوكيل الوحيــد للمدعى 
عليهــا فــي البحريــن أو يثبت مدة عقــد يلتزم به 
الطرفــان، بحيــث يكــون إنهــاؤه قبــل مدتــه، مما 
يرتــب أضــرارا، وهــو األمــر الــذي ينفــي الضــرر 
المدعــى بــه منهــا، وإن كانــت المدعيــة قــد أنهت 

العالقة، وبالتالي ال تكون ملزمة بالتعويض.

السفير السعودي لدى استقباله الزميل عادل المرزوق

الوطــن” مجــد  ســلمان..  بــن  ”خليفــة  كتــاب  تســلم 

خالف مع الوكيل المحلي رغم استمرار العالقة التجارية ألكثر من 14 عاما

آل الشيخ: سمو رئيس الوزراء قائد خليجي خدم أمته

تعويض شركة “ُبن” أردنية بـ 7458 دينارا

شركة ا
ثمار القابضة ش.م.ب. ("الشركة")
دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة 

العادية للشركة

 ácöûdG »ªgÉ°ùe IƒYO ácöûdG IQGOEG ¢ù∏› öùj

 ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG Qƒ°†◊ ("ÚªgÉ°ùŸG")

 √ó≤Y Qô≤J …òdG ("´ÉªàL’G"`H ó©H Éª«a ¬«dEG QÉ°ûjh)

 ١:٣٠ áYÉ°ùdG øe kGAóH ,Ω٢٠١٩ ¢ù£°ùZCG ٢٩ ¢ù«ªÿG Ωƒj

 áµ∏ªÃ ,∞«°ùdG á≤£æe ‘ ,ófGôL »eGQ ¥óæa ‘ ,kGô¡X

 ∫ÉªYC’G ∫hóL ‘ áæ«ÑŸG OƒæÑdG á°ûbÉæŸ ∂dPh ,øjôëÑdG

 ±ƒ°ùa ,´ÉªàLÓd ÜÉ°üædG ∫ÉªàcG ΩóY ádÉM ‘h .√ÉfOCG

 ¢ùØf ‘h ,Ω٢٠١٩ ÈªàÑ°S ٥ ¢ù«ªÿG Ωƒj ´ÉªàL’G ó≤©j

 ‘ ÜÉ°üædG ∫ÉªàcG ΩóY ádÉM ‘h .â«bƒàdGh ¿ÉµŸG

 ¢ù«ªÿG Ωƒj ´ÉªàL’G ó≤©j ±ƒ°ùa ,ÊÉãdG ´ÉªàL’G

 ¢†¨H â«bƒàdGh ¿ÉµŸG ¢ùØf ‘h ,Ω٢٠١٩ ÈªàÑ°S ١٢

.ÚªgÉ°ùŸG øe Qƒ°†◊G OóY øY ô¶ædG

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

المالحظات:

 ≥HÉ°ùdG ájOÉ©dG áeÉ©dG á«©ª÷G ´ÉªàLG ö† ΩÓà°SG  (١

.¬«∏Y ≥jó°üàdGh Ω٢٠١٩ ¢SQÉe ٢٥ ïjQÉàH ó≤©æŸG

 ÜÉë°ùf’G ≈∏Y IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ á°ûbÉæe  (٢

 AGóHEG ™e á«dÉŸG ¥GQhCÓd âjƒµdG á°UQƒH øe …QÉ«àN’G

.¬«∏Y á≤aGƒŸGh ÜÉÑ°SC’G

 …CG hCG ,ácöûdG AGQóe Ú«©àH IQGOE’G ¢ù∏› ¢†jƒØJ  (٣

 Ωƒ≤j π«cƒc º¡æ««©àH ácöûdG IQGOEG Ωƒ≤J ådÉK ±ôW

 á¡L …CG ΩÉeCG É¡∏ãÁh ácöûdG øY áHÉ«f ±öüàdÉH

 IQGRh hCG ,øjôëÑdG á°UQƒH âfÉc AGƒ°S ,á«eƒµM

 hCG ,∫ó©dG ÖJÉc hCG ,áMÉ«°ùdGh IQÉéàdGh áYÉæ°üdG

 hCG âjƒµdG ‘ ∫ÉŸG ¥Gƒ°SCG áÄ«g hCG ,âjƒµdG á°UQƒH

 ò«Øæàd kÉHƒ∏£e hCG kÉjQhöV ¿ƒµj Ée Ö°ùM ,∂dP ÒZ

 øe ٢ óæÑdG ‘ IQƒcòŸG äÉÑ«JÎdG ∫Éªµà°SGh

.∫ÉªYC’G ∫hóL

 ¿ƒfÉb øe ٢٠٧ IOÉª∏d kÉ≤ÑW ∫ÉªYCG øe óéà°ùj Ée  (٤

.ájQÉéàdG äÉcöûdG

 Qƒ°†M ≥M – ¬ª¡°SCG OóY ¿Éc ÉjCG – ºgÉ°ùe πµd  (١

 OóY …hÉ°ùj äGƒ°UC’G øe OóY ¬d ¿ƒµjh ,´ÉªàL’G

 .∂dP ∞dÉîj QGôb hCG •öT πc kÓWÉH ™≤jh ,¬ª¡°SCG

 øe hCG ÚªgÉ°ùŸG øe √ÒZ πcƒj ¿CG ºgÉ°ùª∏d Rƒéj  (٢

 π«cƒdG ¿ƒµj ¿CG ≈∏Y ,¬æY áHÉ«f Qƒ°†◊G ‘ ºgÒZ

 »ØXƒe hCG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG hCG ¢ù«FQ ÒZ øe

 øe ÜQÉbCÓd π«cƒàdG ≥ëH ∂dP πîj ’h ,ácöûdG

 ‘ É¡jóbÉah á«∏gC’G »°übÉf πãÁh .¤hC’G áLQódG

 ¿ƒfÉb øe ٢٠٣ IOÉŸG) kÉ«fƒfÉb º¡æY ¿ƒÑFÉædG Qƒ°†◊G

.(ájQÉéàdG äÉcöûdG

 Ú«©J ¿ƒeõà©j øjòdG ΩGôµdG ÚªgÉ°ùŸG øe ≈Lôj  (٣

 ábÉ£H Ëó≤J ´ÉªàL’G ‘ º¡∏«ãªàd π«ch

 IOÉ°ùdG º¡°SC’G »∏é°ùŸ hCG ácöû∏d áHÉfE’G/OÉªàY’G

 ∂dPh ,"(á∏Ø≤e) .Ü.Ω.¢T á°UÉ≤ª∏d øjôëÑdG ácöT"

 ≈∏Y áYÉ°S ¿höûYh ™HQCÉH ´ÉªàL’G óYƒe πÑb

 äÓ«cƒàdG êPÉ‰ ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ Éªc .πbC’G

 ácöT ÖJÉµe øe ´ÉªàL’G Qƒ°†ëH á°UÉÿG

 áHGƒH ,™HGôdG ≥HÉ£dG :É¡fGƒæYh ,á°UÉ≤ª∏d øjôëÑdG

.øjôëÑdG áµ∏‡ ,‹ÉŸG øjôëÑdG CÉaôe ,CÉaôŸG

π°ü«ØdG óª hôªY

IQGOE’G ¢ù∏› ¢ù«FQ

٢٠١٩ ¢ù£°ùZCG ٧

والدي... مازال صوتك يرن في أسماعنا
Û  والــدي الغالــي العزيز، في تاريخ 6 أغســطس من كل عــام ذكرى يوم رحيلك

وانتقالــك إلــى الرفيــق األعلــى بعدمــا أديــت رســالتك علــى أكمل وجــه، فكم 
نحــن مشــتاقون لروحــك الطيبــة، وقلبــك الكبيــر، وشــخصيتك النــادرة. فــي 
هــذه األيــام العصيبة والمليئة بالفتــن الحالقة، مازالت مدينة المحرق خاصة 
والبحريــن عامة بمجالســها وشــوارعها تســتذكرك وتفتقدك فــي كل أفراحها 
وأحزانهــا، ومــازال صوتك الجهوري يرن فــي آذاننا، وكلماتك تتناقلها الناس 

جيال بعد جيل. 

Û  مــرت 15 ســنة علــى انتقالك إلــى الباري عز وجل، وكأنك موجــود بيننا، نراك
فــي كل لحظاتنــا وأوقاتنــا، عشــنا في عزك فــي حياتك وبعد مماتــك ومازلنا 
نعيش مرفوعي الرٔاس بســبب أبوتك لنا، شــرف لنا بأن جعلنا أبناؤك، ورزقنا 
كثيــر مــن معانيــك ومبادئــك فــي حب الخيــر للنــاس أجمعين، وحمــل هموم 
الفقــراء والمســاكين، ولكــن أعمالك الكبيــرة والجليلة أتعبت مــن جاء بعدك، 
كان وجــود رفيقــة دربــك الوالــدة أم علــي بيننــا هــون علينا الكثيــر من لوعة 
فراقــك، حيــث كنا نســتظل تحــت ظل حنانهــا وعطفها ورعايتهــا. وأما اآلن، 
فقــد انتقلــت روحهــا لتعانــق روحك الطاهرة فــي دار القرار، فنحــن لم نتعود 
علــى هــذا الفــراق الكبيــر، وجودكم فــي حياتنــا كان األمان والحنــان والحب 

والرعاية أما اآلن، فال طعم وال لذة ألوقاتنا بدونكم. 

Û  والدتي العزيزة الغالية المرحومة بإذن هللا أم علي، الحمد الذي أكرمني ربي
بخدمتــك إلــى آخــر نفــس، حيــث كنت بجــوارك طــوال حياتك إلى آخــر ليلة 
لك في هذه الدنيا، وآخر كلمة نطقها لســانك هي محمد عند وقت فجر يوم 
الخميس ثالث أيام عيد الفطر، ذلك اليوم الحزين وآخر ما لمس يدك الغالية 
وقبلها أنا، فأنا محظوظ جدا بشرف هذه الخدمة الكبيرة في حياتي، عزائي 
اآلن فــي ســميتك الوحيــدة فــي هــذه الدنيــا ابنتي أمينــة أن تمــأ ولو جزءا 
بسيطا جدا من مكانك في حياتي، فهي حفيدتك الوحيدة التي نالت شرف 

حمل اسمك من بعدك، وأي شرف ذلك. 

Û  ،الغالية أم علي مر علينا الشهران الماضيان ونحن لم نذق طعم النوم الهادٔي
ونفســي ال ترتــاح إال حيــن أزور مرقــدك الطاهــر كل يــوم صباحــا ومســاء، 
وأســتذكر لحظاتــي وأوقاتــي الجميلة معــك كعادتي في حياتــك، حيث أبدٔا 
يومــي بشــوفتك ورعايتــك ودعائــك، وأحظــى بشــرب شــاي وقهــوة الصباح 
معــك، قهــوة الصبــاح اآلن لــم تعــد لهــا لــذة؛ ألنهــا ال تنال جــزءا من لمســاتك 
وإشــرافك عليها. كلماتك وأشــعارك ومعانيك ترن في أذني كل وقت وحين، 
وفــي كل موقــف أتذكــر جزءا منها، وبالخصوص لمــا أطل عليك في الصباح 
واســمع كلماتك العذبة( أهال وســهال بخطار لفونا اعزاز....)ال أســتطيع أســرد 

في هذه العجالة ذكريات الخمسين سنة التي عشتها في أحضانك. 

Û  وأبنائــي وأخواتــي  إخوانــي  المتبقيــة  حياتــي  فــي  اآلن  وذخــري  عشــمي 
وزوجتي وأحفاد عبدهللا وأمينة. 

Û  نعاهدكــم يــا والــدي ووالدتي الغالييــن أن نبقى على العهد نتبــع تعاليم ديننا
الحنيف وإرشــاداتكم ومبادئكم التي ترعرعنا عليها منذ رأينا النور في هذه 
الدنيا. في هذا المقام ال أملك إال الدعاء لكم ولجميع أجدادي وجداتي ولمن 
لهم حق عليَّ ولجميع المســلمين والمســلمات والمؤمنين والمؤمنات األحياء 
منهــم واألمــوات أن يتغمدكــم ربــي جميعــا بواســع رحمتــه، ويلهمنــا الصبــر 

والسلوان، ويجمعنا بكم في الفردوس األعلى. إنه سميع مجيب الدعاء. 

ابنكم البار محمد عبداهلل فخرو

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

“تمكين” الراعي اإلستراتيجي لجائزة سمو الشيخ عيسى بن علي
ـــات أوســـع مـــن المجتمـــع البحرينـــي ـــى فئ الوصـــول إل

أعلنــت اللجنــة المنظمــة لجائــزة ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي بــن خليفــة آل خليفــة للعمــل 
التطوعي أن صندوق العمل “تمكين” هو الراعي اإلســتراتيجي للجائزة في نســختها التاســعة 
في تأكيد لمواصلة الشراكة بين الجانبين لخدمة مسيرة العمل التطوعي في مملكة البحرين.

الكلمــة  إدارة جمعيــة  وقالــت عضــو مجلــس 
الطيبــة رئيــس التســويق واإلعــالم بالجائــزة 
سامية حسين إن التعاون المثمر بين الجائزة 
وتمكيــن هــو تأكيــد للــدور المهــم الــذي تلعبــه 
المؤسســات الوطنيــة فــي دعم العمــل األهلي 
والتطوعــي فــي المملكــة، والــذي شــهد تطورا 
كبيــرا فــي الســنوات الماضيــة، الفتــة إلــى أن 
الجائزة تمكنت بفضل الرعاية اإلســتراتيجية 
مــن تمكيــن فــي الوصــول إلــى فئــات أوســع 
مــن المجتمــع البحرينــي ســواء على مســتوى 

األفراد أو الجمعيات التطوعية.
وأضافــت أن هنــاك توافقــا تاما بيــن الجانبين 
على مســاندة المشــاريع التطوعية الرائدة في 

اإليجابــي  المنــاخ  وتوفيــر  البحريــن،  مملكــة 
لهــا لمزيــد مــن اإلبــداع واالبتــكار واالســتفادة 
مــن أفضــل الممارســات والتجــارب التطوعية 
فــي العالــم العربــي، وهو ما يســهم فــي وجود 
مشــاريع متميــزة فــي المجــاالت االقتصاديــة 

واالجتماعية والخيرية وغيرها.
إلــى أن المبــادرات  وأشــارت ســامية حســين 
الغايــة  تحقــق  أن  لهــا  يمكــن  ال  التطوعيــة 
المنشــودة منهــا لوال وجود مؤسســات وطنية 
تعكســه  مــا  وهــو  أهميتهــا،  وتــدرك  ترعاهــا 
الشــراكة المتميزة بين جائزة عيســى بن علي 
للعمل التطوعي وتمكين، الفتة إلى أن تمكين 
استطاعت أن تقدم نموذجا يحتذى به للقطاع 

الخــاص في جانب الشــراكة المجتمعية، وهو 
المؤسســات والشــركات  مــا شــجع كثيــر مــن 

الخاصة على االقتداء بمثل هذا النموذج.
دورا  تــؤدي  التطوعيــة  األعمــال  أن  وأكــدت 
تكامليــا مــع الحكومــة فــي تلبيــة احتياجــات 
المجتمــع، كمــا تســهم إســهاما فاعال فــي خلق 
االضطــالع  علــى  القــادرة  الوطنيــة  الكــوادر 

بمســؤولياتها تجــاه المجتمع مــن خالل غرس 
قيــم االنتماء والعطاء في نفوس المتطوعين 
وهــو مــا يصــب فــي األهــداف التي تتطلــع لها 
اإلســتراتيجية  رعايتهــا  خــالل  مــن  تمكيــن 
الختامــي لجائــزة  الحفــل  للجائــزة. يذكــر أن 
عيســى بــن علــي للعمــل التطوعي ســيقام في 

سبتمبر المقبل.

سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفةسامية حسين

المنامة - بنا

فوزية جناحي

تلقــى  وزيــر الخارجية الشــيخ خالد بــن أحمد بن 
محمــد آل خليفــة أمــس اتصــااًل هاتفًيــا مــن وزير 
الهنــد الصديقــة  الشــؤون الخارجيــة بجمهوريــة 

سوبراهمانيام جايشانكار. 

وخالل االتصال، عبر وزير الخارجية عن ارتياحه 
للمســتوى المتميــز للعالقــات التاريخيــة الوثيقــة 
بيــن مملكــة البحرين وجمهورية الهند وما تتســم 
به من تطور وتقدم مستمرين على األصعدة كافة 

بمــا يدعــم مصالح البلدين والشــعبين الصديقين.  
من جانبه، أشاد سوبراهمانيام جايشانكار بالدور 
المهــم الــذي تقوم بــه مملكة البحريــن في تطوير 
األمــن  وترســيخ  الدولــي  التعــاون  وأطــر  آليــات 

والســالم اقليمًيــا ودولًيا، متمنًيــا لمملكة البحرين 
المزيد من الرفعة واالزدهار.

كمــا تــم خــالل االتصــال بحث عــدد من المســائل 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك.

وزير الخارجية: مرتاحون لمستوى العالقات مع الهند
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رفض دعوى مواطنين يدعون انتسابهم لعائلة خليجية شهيرة
ـــدوا وعاشـــوا فـــي المملكـــة ـــون فـــي حكـــم االســـتئناف ذكـــروا أنهـــم ول الطاعن

ذكر المحامي هيثم بوغمار أن محكمة التمييز رفضت طعن عدد أكثر من 10 أشخاص من عائلة 
واحــدة، كانوا يرغبون في االنتســاب إلحدى العوائــل المعروفة خليجيا، والذين تقدموا بدعوى 
ضد أعيان وممثلي تلك العائلة والمقيمة في إحدى دول الخليج، رغبة منهم في نيل لقب عائلة 

موكليه، ولن يستطيعوا االدعاء بذلك في محكمة أي دولة بالعالم.

وكان الطاعنون ذكروا بالئحة دعواهم أنهم 
منذ  وأنهم  البحرين،  بمملكة  وعاشوا  ولــدوا 
مدة طويلة يرغبون في الحصول على لقب 
انتمائهم  بدعوى  خليجيا،  الشهيرة  العائلة 
ــة بــذلــك،  ــوديـ ــوا بــكــل الـــطـــرق الـ ــهــا، وفــشــل ل
المدعى  للعائلة  انتمائهم  بإثبات  مطالبين 
إلثبات  الرسمية  الجهات  ومخاطبة  عليها 
ذلــك فــي شــهــادة الــمــيــالد وجــــوازات السفر 

الخاصة بكل منهم.
 ،2014 العام  بدأت منذ  القضية  أن  وأضــاف 
العائلة  -أفــــراد  عليهم  الــمــدعــى  مــثــل  وأنـــه 
ــيــيــن- بــكــافــة الـــمـــراحـــل، إذ بــاشــرت  األصــل

والحجج  الــشــهــود  أقــــوال  ســمــاع  المحكمة 
المقدمة من قبل المدعين، وأصدرت حكمها 
المدعون  انتماء  في  ضرر  هنالك  ليس  بأنه 

للعائلة المدعى عليها.
وقــدم  باالستئناف  عليهم  المدعى  فتقدم 
للمحكمة أدلة وحججا قانونية مهمة، والتي 
تثبت في مجملها عدم صحة الحكم القاضي 
عليها،  الــمــدعــى  للعائلة  الــمــدعــون  بانتماء 
وأهمها أنه وبعد البحث والتدقيق التأريخي، 
لهذه  فعال  تنتمي  المدعين  أســرة  أن  تبين 
العائلة، لكن عن طريق امرأة، وبذلك ال يصح 

انتمائهم للعائلة ولجدها األكبر.

وأوضح أنه ال القانون وال الشريعة اإلسالمية 
فالثابت  ــرأة،  امـ خــالل  مــن  االنتساب  تجيز 
ــالم أنـــه حـــذر مــن االنــتــســاب  بــمــقــاصــد اإلســ
األنــســاب  على  حفاظا  عــال،  وإن  األب  لغير 
النبي صلى  أبي هريرة عن  واألصــول، فعن 
آبائكم  ترغبوا عن  “ال  قــال:  هللا عليه وسلم 

فمن رغب عن أبيه فقد كفر(” رواه البخاري 
ــن ســعــد رضـــي هللا عــنــه قــال:  ومــســلــم، وعـ
يقول:  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  سمعت 
“من ادعى لغير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه 
ومسلم،  البخاري  رواه  حــرام”  عليه  فالجنة 
ولهذه األدلة، فقد قضت محكمة االستئناف 

بإلغاء حكم أول درجة ورفضت دعواهم.
عليه  وطعنوا  الحكم  بهذا  يقبلوا  لم  لكنهم 
وعدم  الشهود  كفاءة  بعدم  فدفع  بالتمييز، 
صــحــة مــا تــقــدمــوا بــه مــن شــهــادات شــهــود، 
حكمها  التمييز  محكمة  أصــدرت  فقد  ولهذا 
بــرفــض الــطــعــن، مـــا يــعــنــي تــأيــيــدهــا لحكم 
القاضي برفض دعواهم  محكمة االستئناف 
للعائلة، وأن هذا الحكم قد  وعدم انتسابهم 
أنهى النزاع بشكل نهائي، وال يمكن بعد ذلك 
إثارته أمام أي محكمة سواء كانت في دول 

الخليج أو بقية دول العالم.

هيثم بوغمار

السجن 3 سنوات لـ 7 تدربوا على األسلحة في إيران
ــن ــري ــح ــب ــال شـــغـــب داخــــــل ال ــ ــم ــ ــون ارتـــبـــكـــوا أع ــ ــدان ــ ــم ــ ال

عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة 7 متهمين تتراوح أعمارهم بين 17 و31 عاما بالتدرب األسلحة النارية في إيران وارتكاب أعمال شغب بداخل 
المملكة، وذلك بحبسهم وسجنهم لمدة 3 سنوات بعدما أخذتهم بقسط من الرأفة، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

تــتــمــثــل في  الـــواقـــعـــة  وذكـــــرت أن 
أفــكــارهــم  اجــتــمــعــت  المتهمين  أن 
من  الــســوء  إتــيــان  على  الشيطانية 
لإلفساد  نواياهم  وانصرفت  الفعل، 
اآلمـــنـــيـــن  وتـــــرويـــــع  األرض  ــي  ــ فـ
واستهداف  العام  باألمن  واإلخــالل 
حياتهم  وتعريض  الشرطة  رجـــال 
والمواطنين والمقيمين للخطر وبث 
الرعب في نفوسهم لغرض إرهابي.

ومن  األول  المتهمين  أن  وأضافت 
في  خرجوا  السابع  حتى  الخامس 
 2018 15 أغسطس  بتاريخ  تجمهر 

النيران  وأشــعــلــوا  الــــدراز،  بمنطقة 
وحرقوا اإلطارات وخزان مياه على 
شـــارع الــبــديــع بــاســتــخــدام عــبــوات 
وإعاقة  إغالقه  بقصد  “المولوتوف” 

المرور فيه.
 2018 سبتمبر   5 بتاريخ  قاموا  كما 
بالخروج في تجمهر والهجوم على 
جمرة،  بني  بمنطقة  أمنية  ــة  دوريـ

والتي رموا عليها “المولوتوفات”.
التحقيقات توصلت إلى  وبينت أن 
أن المتهمين من األول وحتى الرابع 
تــلــقــوا فـــي مــنــتــصــف الـــعـــام 2017 

استعمال  على  عسكرية  تــدريــبــات 
األســـلـــحـــة الـــنـــاريـــة بــقــصــد الــقــيــام 
إذ  المملكة،  إرهابية داخل  بعمليات 
تدّرب المتهم األول على يد المتهم 
الثاني على أنواع العبوات المتفجرة 

واستعمالها لذات الغرض.
األول  الـــمـــتـــهـــم  عـــلـــى  وبـــالـــقـــبـــض 
موضحا  الواقعة،  بارتكابه  اعترف 
وحتى  الخامس  مــن  المتهمين  أن 
ــد شـــاركـــوه فـــي أعــمــال  الــســابــع قـ
ــغـــب والـــــحـــــرق واســـتـــخـــدام  ــشـ الـ
وأنــه  الواقعتين،  فــي  الــمــولــوتــوف 

تدريبات   2017 منتصف  في  تلقى 
ــة فــي  ــحــ ــ ــل ــة عـــلـــى األســ ــريـ ــكـ ــسـ عـ
الثاني  من  بالمتهمين  رفقة  ــران  إي
ــع، وأن الــثــانــي دربــه  ــرابـ وحــتــى الـ
وكيفية  المتفجرات  العبوات  على 

استعمالها.
شؤون  عن  الصادر  بالكشف  وثبت 
المتهم  أن  ــوازات  ــجـ والـ الجنسية 
األول غادر المملكة بتاريخ 8 فبراير 
وعاد  المتحدة،  المملكة  إلى   2016
 2018 يوليو   26 بتاريخ  للبحرين 

قادما من إيران.

السنوية  الــــدورات  خطة  إطـــار  فــي 
اختتم  للشرطة،  الملكية  لألكاديمية 
معهد تدريب الشرطة، دورة تدريبية 
عدد  بمشاركة  أسابيع   5 مــدى  على 
إدارات  بمختلف  الصف  ضباط  من 
آمر  بحضور  وذلك  الداخلية،  وزارة 
معهد  وآمـــر  األمنية  البحوث  مــركــز 
تدريب الشرطة ومدير إدارة القبول 

والتسجيل باألكاديمية.

إلــى إعــداد وتأهيل  الــدورة  وتهدف 
ــف لــلــقــيــام بــمــخــتــلــف  ــصـ ــاط الـ ــبـ ضـ
بأعلى  إلــيــهــم  الــمــوكــلــة  الـــواجـــبـــات 
تضمنت  حــيــث  األداء،  مــســتــويــات 
عـــــــددًا مــــن الـــمـــحـــاور تــمــثــلــت فــي 
ــيـــل الــقــوة  ــمــهــمــات وكـ الــتــعــريــف ب
ــه  ــ ــات ــ ــي واخــــتــــصــــاصــــاتــــه وصــــالحــ
والـــمـــهـــارات الــشــخــصــيــة والــصــفــات 

األساسية الواجب توافرها فيه. 

محافظة  بنيابة  الــعــام  النائب  وكيل  صــرح 
الــعــاصــمــة أحـــمـــد األنــــصــــاري بــــأن الــنــيــابــة 
الــعــامــة  اإلدارة  مـــن  بــــالغ  تــلــقــت  الـــعـــامـــة 
لــلــمــبــاحــث واألدلـــــة الــجــنــائــيــة مـــفـــاده قــيــام 
ــى مــواقــع  فـــتـــاة بــنــشــر مــقــاطــع فــيــديــو عــل
لها  مشاهد  تتضمن  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
العامة.  ــاآلداب  ــ ب مخلة  بــأفــعــال  فيها  تــأتــي 
تلقيها  التحقيق فور  العامة  النيابة  وباشرت 
الفيديو  مقاطع  على  اطلعت  حيث  الــبــالغ 
ــة  ــاألدل واســتــجــوبــت الــمــتــهــمــة وواجــهــتــهــا ب
بتصوير  بقيامها  فــأقــرت  ضــدهــا،  الــقــائــمــة 

ذلك  الفيديوهات وبررت  تلك  نفسها وبنشر 
برغبتها في الوصول للشهرة، فأمرت النيابة 
العامة بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق 
الجنائية  المحكمة  إلــى  محبوسة  وإحالتها 
جلسة  الدعوى  لنظر  تحدد  وقــد  المختصة، 
14/08/2019. وإذ تهيب النيابة العامة بعدم 
المقاطع  تــداول أو نشر أو ترويج مثل تلك 
للقيم  ــًا  وصــون الــعــامــة  اآلداب  على  حــفــاظــًا 
األخالقية ولما يشكله ذلك من جرائم قرر لها 
المشرع عقوبات مشددة فضالً عن مصادرة 

أية أجهزة تستخدم في ارتكابها.

محرر الشؤون المحلية

عباس إبراهيم

المنامة - وزارة الداخلية

المنامة - النيابة العامة

ــلـــواء الشيخ  الـ الـــعـــام  الــمــفــتــش  اســتــقــبــل 
عــام  مــديــر  خليفة،  آل  أحــمــد  بــن  خليفة 
الملكي  الــديــوان  لحراسة  العامة  اإلدارة 
ومدير إدارة المراسم وحماية الشخصيات 
شهادة  على  ــيــن  اإلدارت حصول  بمناسبة 
 )2015  :9001( الجودة اآليزو  إدارة  نظام 
ــرقــابــة  وال ــودة  ــجـ الـ إدارة  مـــع  ــتــعــاون  ــال ب
الــمــالــيــة واإلداريـــــــة بــالــمــفــتــشــيــة الــعــامــة، 
شركة  قبل  من  الشهادة  اعتماد  تم  حيث 
بتوفير  المتعلقة  للمعايير  طبقًا   LRQA
الشرطية  الخدمة  وتقديم  والنظام  األمن 
المتمثلة في )المعلومات األمنية، المتابعة 
ــشــؤون  الــجــنــائــيــة، الــبــحــث والـــتـــحـــري، ال

اإلدارية والعمليات(.
اإلدارة  بــحــصــول  ــعــام  ال المفتش  ــاد  وأشــ
وإدارة  الملكي  الــديــوان  لحراسة  العامة 
ــشــخــصــيــات على  ــم وحـــمـــايـــة ال ــراسـ ــمـ الـ
يــعــكــس حرصهما  ــشــهــادة والــــذي  ال ــذه  هـ

وتطبيق  الوظيفي  بـــاألداء  االرتــقــاء  على 
ومستوى  العمل  لجودة  العالية  المقاييس 
ــأن وزارة  الــخــدمــات الــمــقــدمــة، مـــؤكـــدًا بـ
وتطوير  دعم  في  قدما  ماضية  الداخلية 
معايير  تبني  خــالل  مــن  البشري،  العنصر 

عالمية في مختلف مجاالت العمل.

حراسة الديوان الملكي والمراسم تحوزان “اآليزو”

“الملكية للشرطة” تختتم دورة لضباط الصف

حبس فتاة نشرت مقاطع مخلة بداعي “الشهرة”



اب الرأي في الصحافة المحلية بتصريحات  اهتم كتَّ
وزيــر الداخليــة رئيــس لجنــة متابعــة تنفيــذ الخطــة 
قيــم  وترســيخ  الوطنــي  االنتمــاء  لتعزيــز  الوطنيــة 
المواطنــة )بحريننــا( الفريــق أول الشــيخ راشــد بــن 
عبــدهللا آل خليفة في االجتماع الثاني للجنة، حيث 
أبــرزت تأكيــده أن الخطــة تأتــي فــي إطــار الرؤيــة 
الشــاملة لعاهــل البالد المفدى صاحــب الجاللة الملك 
حمــد بن عيســى آل خليفــة، بضرورة تعزيــز االنتماء 
الوطنــي، مشــددا علــى أن البحريــن ســتبقى قويــة 
بوحــدة شــعبها وتماســك مجتمعهــا فــي ظــل قيــادة 
جاللته.وأشــاروا إلــى حديــث الوزير عــن اإلجراءات 
المتخــذة لتفعيــل الخطــة الوطنيــة، وأبرزهــا وصول 
العــدد اإلجمالــي للمبــادرات الوطنيــة إلــى 89 مبادرة 
بعد أن كانت 70، تم تفعيل 60 مبادرة منها في وقت 
قياسي، حيث تم تدشين الخطة في مارس الماضي، 
ممــا يعنــي المســتوى المتقــدم فــي تجــاوب الجهــات 
المعنيــة بتنفيــذ الخطــة الوطنيــة، وعــن المؤامــرات 
وإيــران  قطــر  مــن  كل  تدبيرهــا،  علــى  دأبــت  التــي 
ومحاوالتهمــا لتفرقــة وحــدة الصــف الوطنــي ونشــر 

الفتنة والفوضى، والتأكيد أن وحدة شــعب البحرين 
والــوالء لقيــادة جاللــة الملــك، ســتبقى ســدا يحفــظ 
الوطــن ويزيــد مــن قدرته علــى مواجهــة التحديات. 
فقــد تطرق الكاتب الســيد زهــرة في عموده يوميات 
سياســية فــي صحيفــة “أخبار الخليــج” تحت عنوان 
“البحريــن القويــة والمؤامــرات الفاشــلة”، إلى حديث 
الوزيــر عــن التآمــر اإليرانــي القطــري علــى البحريــن، 
مؤكدا أن معاليه لخص التآمر بشــكل محدد وقاطع، 
مــن خــالل أمريــن حــرص علــى تأكيدهمــا: األول: أن 
التآمــر اإليرانــي القطري بلغ حــدودا خطيرة ال يجوز 
االســتهانة بــه، والثاني: أنه رغم خطــورة هذا التآمر، 
فــإن كل المخططــات التآمريــة القطريــة اإليرانيــة ال 
يمكن أن تنجح في النيل من البحرين أبدا، والسبب 
فــي ذلــك محــدد وقاطــع، أوضحــه وزيــر الداخليــة 
بقولــه إن “البحريــن قويــة بوحــدة شــعبها وتماســك 
مجتمعهــا واصطفاف كافــة مواطنيها في ظل قيادة 
حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل 

خليفة عاهل البالد المفدى”.
وفــي زاويتهــا كلمــة أخيــرة فــي صحيفــة “الوطــن” 
وتحــت عنــوان “نحــن أقــوى مــن تعــاون الشــرين”، 

علقــت سوســن الشــاعر علــى حديــث معالــي الشــيخ 
راشــد بــن عبــدهللا آل خليفــة مؤكدة أن مــا جاء فيه 
حول االستهداف القطري اإليراني للمملكة يستدعي 
منــا،  فــرد  كل  ومــن  المجتمعــي  واإلدراك  الوعــي 
فأجندتــا إيــران وقطــر ونشــاطهما بــدأت تتضح بعد 
أن توحــدت أهــداف أجهزتهمــا االســتخباراتية، فهما 
تقــودان الحمــالت ضــد البحريــن، مســتهدفين رمــوز 
ويحاولــون  مســتمرون،  وهــم  وإعالمييهــا  المملكــة 

ضرب هذا بذلك.
 الكاتــب محميــد المحميــد في عمــوده اليومي الرأي 
الخليــج”، وتحــت عنــوان  “أخبــار  الثالــث بصحيفــة 
“وزيــر الداخليــة.. المواطنــة والوطنيــة” قــال إن كل 
كلمــة تحــدث بهــا معالــي وزيــر الداخليــة تمثــل كل 
متــى ســيدرك  مواطــن بحرينــي مخلــص، متســائال 

النظام القطري والنظام اإليراني وأتباعهما أن مملكة 
البحريــن، بقيادتها وشــعبها كالجبل الشــامخ والطود 
القــوي الــذي تتكســر أمامه كل المؤامــرات، وتتحطم 
والتحريــض  المشــبوهة،  المحــاوالت  كل  عنــده 

المغرض..؟
 وقــال الكاتب صالح الجودر في عموده “مراجعات” 
بصحيفــة “األيــام”، وتحــت عنــوان “الحقــد األســود 
الدفين..العالقــة الجينيــة بيــن نظــام الماللــي ونظام 
الحمدين” إن ما تعرضت له البحرين خالل السنوات 
أو  صدفــة  محــض  يكــون  أن  يمكــن  ال  الماضيــة 
بســبب بعض الخاليــا اإلرهابية التي بدأت بالتشــكل 
بالمنطقــة، وقــد كشــف وزيــر الداخلية عــن الدولتين 
اللتين تســتهدفان أمن واســتقرار البحرين، والتي ما 
فتئتا يوما من محاوالت استهداف الجبهة الداخلية، 

وهما قطر وإيران.
وتطــرق الكاتــب هشــام الزيانــي فــي عمــوده “أبيض 
وأســود” بصحيفــة “أخبــار الخليــج”، وتحــت عنــوان 
“هويتنــا الوطنيــة عصيــة علــى الفتنــة” إلــى حديــث 
معالــي وزيــر الداخليــة وقــال إنــه كان الفتــا ومهمــا، 
لهــذه  واالنتمــاء  الحــب  قيــم  ترســيخ  فــي  ويصــب 
الملــك  جاللــة  قيــادة  تحــت  الوطــن  وهــذا  األرض، 
حمد بن عيســى آل خليفة، ويعكس حقيقة اإلنســان 

البحريني المحب لوطنه وقيادته.
الصحافــي  عمــوده  فــي  الماجــد  أســامة  الكاتــب 
“ســوالف” بصحيفــة “البــالد”، وتحت عنــوان “الخطة 
الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني... إنجازات ضخمة” 
تنــاول الخطوات الكبيرة واإلنجــازات الضخمة التي 
تحققت في الخطة الوطنية لتعزيز االنتماء الوطني 
اجتمــاع  أكدهــا  والتــي  المواطنــة،  قيــم  وترســيخ 
لجنــة متابعــة تنفيذ الخطة الوطنيــة لتعزيز االنتماء 
أهميــة  مؤكــدا  المواطنــة،  قيــم  وترســيخ  الوطنــي 
الوحــدة الوطنية، وأنه يجب على الجميع المحافظة 
عليهــا، فتقــدم الوطــن ونمــاؤه وازدهــاره يكــون مــن 

خالل الوالء والوفاء للوطن والقيادة.
وفي مقال تحت عنوان “وقفة شــعب” يقول الكاتب 
الرســائل  أن  “البــالد”  بصحيفــة  الغســرة  عبدعلــي 
والمنظمــات  الهيئــات  أرســلتها  التــي  والبرقيــات 
واألفــراد والعائالت البحرينيــة وما كتب من مقاالت 
رافضــة لإلعــالم المغــرض تعــد رســائل لمــا يــدار في 
الخــارج بحــق البحريــن وقيادتهــا وشــعبها، ورســائل 
الوفــاء  بتــاج  بحرينــي  مواطــن  كل  رأس  توجــت 
والــوالء والحب والعرفــان لبالده، المتمســك بترابها، 
فالوطــن مــن نعــم هللا تعالى على اإلنســان وحبه من 

اإليمان.

المنامة - بنا

تالحم البيت البحريني سالح في وجه المؤامرات القطرية اإليرانية
ــاب الرأي فــي الصحافة المحلية يفــردون اهتماما واســعا بتصريحات وزيــر الداخلية  كتَّ

الشيخ عزام: روابط سياسية وتجارية بين البحرين والكويت
عمله ــرة  ــت ف ــاء  ــه ــت ان بمناسبة  الــكــويــتــي  الــســفــيــر  ــودع  ــ ي ــك”  ــت ــي “ب

استقبل بيت التمويل الكويتي – البحرين، 
أحــد البنــوك اإلســالمية الرائدة فــي مملكة 
البحريــن، ســفير دولة الكويت لــدى مملكة 
البحرين عميد الســلك الدبلوماسي الشيخ 
عــزام مبــارك الصباح بمناســبة انتهاء فترة 
عملــه ســفيرا لبــالده في المملكة فــي المقر 
الرئيس للبنك.وقال: “أود أن أتقدم بجزيل 
الشــكر إلى جميع موظفي وأعضاء اإلدارة 
التنفيذيــة لــدى بيــت التمويــل الكويتــي - 
الخيــاط  البحريــن، يتقدمهــم عبدالحكيــم 
لنــا.  واســتقبالهم  ضيافتهــم  ُحســن  علــى 
وُيعد بيتك من أكثر البنوك الرائدة حضورا 
محفظــة  لتوفيــره  المنطقــة؛  دول  بيــن 
ثريــة بالعديــد مــن المنتجــات والخدمــات 
المتوافقــة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية. 
فــي  وأبــدا  دومــا  التوفيــق  لهــم  ونتمنــى 
بالقطــاع  لالرتقــاء  الراميــة  مســاعيهم 
األســرية  الروابــط  عمــق  المصرفي”.وأكــد 

واالجتماعيــة  والتجاريــة  والسياســية 
والتعليميــة التــي تجمع البلدين الشــقيقين 
وال أدَل علــى ذلــك مــن وجــود المؤسســات 
الماليــة الكويتيــة والمســاهمات المباشــرة 
رؤوس  عبــر  وغيــره  القطــاع  هــذا  فــي 
األمــوال الكويتيــة التــي الشــك أنهــا تزيــد 
مــن حجــم الترابــط والتعــاون واألهــداف 
المشتركة، والتي تُصُب لصالح التنمية في 

كال البلدين.  
وذكــر أن المشــاريع الضخمــة التــي دخــل 
الحكومــة  مــع  البحريــن   - بيتــك  فيهــا 
والمســتثمرين آتــت ثمارهــا، ونحــن نراهــا 
هــذا  كان  ومــا  الواقــع  أرض  علــى  اليــوم 
ليتحقــق لــوال دعم قــادة البلديــن مثل هذا 
التوجــه، ذلك الدعــم الممثل في توجيهات 
عاهــل البــالد صاحــب الجاللــة الملــك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة، وســمو أميــر دولــة 
الصبــاح،  األحمــد  الشــيخ صبــاح  الكويــت 
ودعــم مــن رئيــس الــوزراء صاحب الســمو 

الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، 
ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول 
الســمو  الــوزراء صاحــب  لرئيــس مجلــس 
الملكــي األميــر ســلمان بن حمــد آل خليفة، 
ومجلــس إدارة بيتــك واإلدارة التنفيذيــة 

وشركائهم.
وعلــق العضو المنتــدب والرئيس التنفيذي 

البحريــن   – الكويتــي  التمويــل  لبيــت 
لمــن  “إنــه  قائــالً:  الخيــاط،  عبدالحكيــم 
دواعي سرورنا وفخرنا أن نستقبل السفير 
الذي ســاهمت جهــوده الحثيثة فــي تعزيز 
العالقــات األخويــة بين البلدين الشــقيقين 
ودفعــت بها إلى مجــاالت أكبر وأرحب من 

خالل دبلوماسية راقية وفعالة”.

بيت التمويل الكويتي
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األربعاء
7 أغسطس 2019 
6 ذو الحجة 1440

قياس رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات السعودية
تقدمها 16 جهة الحج عن 50 خدمة  ألداء  متسوقا خفيا  إيفاد 30 

اســتعدادًا لموســم حج هذا العام 1440ه، بلغت جهود حكومة المملكة العربية 
الســعودية أوجها في خدمة ضيوف الرحمن، بهدف تحســين جودة الخدمات 

وتسهيل إجراءات أداء الحجاج لهذه الفريضة. 

وضمــن هذه الجهود أعلن المركز الوطني 
لقيــاس أداء األجهــزة العامــة )أداء( عــن 
بدئــه  لعمليــات قياس رحلــة )أداء الحج( 
لهــذا العــام فــي دورتها الثانية، مســتهدًفا 
قيــاس رضا حجــاج بيــت هللا الحرام من 
داخــل المملكــة وخارجهــا عــن 50 خدمــة 
تقدمهــا 16 جهة حكوميــة، بهدف معرفة 
الخدمــات  عــن  الحجــاج  رضــا  مســتوى 
رحلــة  خــالل  لهــم  المقدمــة  الحكوميــة 

أدائهم الفريضة، وحتى انتهائهم منها.
وأوضــح مركز “أداء” أنه اعتمد لحج هذا 
العام 3 أدوات لقياس رضا المســتفيدين، 
وهي: )االستبيانات الميدانية، والمتسوق 
يهــدف  ومنصــة وطنــي( حيــث  الخفــي، 
المركــز مــن خــالل أداة االســتبيانات إلــى 
والحجــاج  المســتفيدين  مــع  التواصــل 
بشــكل مباشــر لإلجابــة عــن مجموعة من 
األســئلة المتعلقــة برحلــة الحــج، ومــدى 
اســتفادتهم مــن الخدمــات المقدمــة مــن 
الجهات الحكومية، وسُينفذ المركز خالل 

حج هذا العام أكثر من 7500 استبيان.
متســوقًا خفيــًا   30 المركــز  ســيوفد  كمــا 
ألداء الحــج، للتحقــق من امتثال الجهات 
الحكومية في المملكة العربية السعودية 
 31 لــــ  للحجــاج  الخدمــات  تقديــم  فــي 
موقعــًا مختلفــا، واالطالع عــن كثب على 
تجربــة الحــاج، والواقــع الفعلــي لتقديــم 
أداء  ومســتوى  ومخرجاتهــا،   الخدمــة 

الموظفين لها.

منصة وطني

أما منصة )وطني(  فهي منصة إلكترونية 
تضــم 9 لغــات مختلفــة، تتيــح للحجــاج 
يصلهــم  رابــط  عبــر  الخدمــات  تقييــم 
مــن  المركــز  يســتهدف  نصيــة،  برســائل 
مــن  المســتفيدين  إلــى  الوصــول  خاللهــا 
جنســياتهم  بمختلــف  الرحمــن  ضيــوف 
منــذ  الحــج،  مراحــل  خــالل  وأعراقهــم 
عزمهــم على أداء الحج مرورا بالخدمات 
المســاندة وتنقالتهــم فــي مكــة المكرمــة 
المنــورة،  والمدينــة  المقدســة  والمشــاعر 

وانتهاء بمغادرتهم.
المركــز  فــي  المســؤولون  وأوضــح 
العامــة  األجهــزة  أداء  لقيــاس  الوطنــي 
)أداء( أن االســتبيانات الميدانيــة ســتتم 
مــن خــالل أكثــر مــن 80 باحثــًا ميدانيــًا 
فــي 4 مــدن رئيســية مــن مــدن المملكــة 
العربيــة الســعودية، وهي: )مكــة المكرمة 
والمدينــة المنــورة وجــدة والطائــف(، كما 
أن الباحثيــن الميدانيين يمتلكون القدرة 
علــى التحــدث والتواصــل مــع كثيــر مــن 
الحــرام  هللا  بيــت  وقاصــدي  الحجــاج 

بمختلف اللغات.

رضا المستفيدين

أداء  لقيــاس  الوطنــي  المركــز  وأبــان 
األجهــزة العامــة )أداء( بأنه اعتمد معايير 
المســتفيدين  رضــا  لقيــاس  محــددة 
الخدمــات  مــن  العتيــق  البيــت  وحجــاج 

الســعودية،  الحكومــة  مــن  المقدمــة 
وتســتند علــى منهجيــة واضحــة ُصممت 
وفــق أفضــل الممارســات العالمية، كما أن 
القيــاس ال يقتصــر علــى جنســية معينــة 
أو فئــة محــددة، بــل إن المركــز ومن مبدأ 
تحقيــق أعلى قدر من القياس فقد شــمل 
جميع المستفيدين من الخدمات المقدمة 
مــن الحكومة الســعودية ومراكز الخدمة 
التابعــة لها، ويعني المركز بالمســتفيدين: 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  مواطنــو 
والمقيميــن فيهــا ممــن قدمــوا للعمــل أو 
قاصــدي  وكذلــك  االســتثمار  أو  الزيــارة 
بيــت هللا الحــرام والمدينــة المنــورة مــن 

الحجاج.
المعاييــر  مــن  عــددًا  المركــز  واعتمــد 
الحجــاج،  رضــا  لقيــاس  المعتمــدة 
وضــوح  القيــاس  معاييــر  شــملت  حيــث 
اإلجراءات وســرعة الخدمة المقدمة في 
مراكــز الخدمة فــي الجهات الخدمية في 
المملكــة، والمخرجــات وأداء الموظفيــن، 
النظــام  إلــى  إضافــة  المــكان،  وجاهزيــة 

اإللكتروني.

تقارير دورية

تقاريــر  إصــدار  إلــى  المركــز  يهــدف  كمــا 
دوريــة مــن واقــع تقييم ضيــوف المملكة 
هللا  بيــت  وحجــاج  المســتفيدين  مــن 
الحــرام للخدمــات المقدمة لهــم ورضاهم 
عنهــا، وترفــع إلــى صنــاع القــرار بحكومة 
الحكوميــة  الجهــات  ورؤســاء  المملكــة 
المشــاركة فــي الحج، التي من  شــأنها أن 
تســهم في تحســين الخدمــات الحكومية 
المســتفيدين  رضــا  وتحقــق  وتطويرهــا 

منها.
لقيــاس  الوطنــي  المركــز  أن  إلــى  يشــار 
مركــز  “أداء”  العامــة  األجهــزة  أداء 
برئيــس  يرتبــط  ســعودي،  حكومــي 
مجلــس الــوزراء ويــرأس مجلــس إدارته 
ولــي العهــد الســعودي األميــر محمــد بــن 
إلــى  ويهــدف  عبدالعزيــز،  بــن  ســلمان 
قيــاس أداء األجهــزة العامة فــي أهدافها 
المملكــة  رؤيــة  وبرامــج  االســتراتيجية 
جــودة  قيــاس  إلــى  باإلضافــة   ،2030
الخدمــات الحكومية ورضا المســتفيدين 

عنها .

المركز ُينفذ أكثر من 7500 استبيان في حج هذا العام 

محرر الشؤون المحلية

عائلــة الجودر تقيم حفال بحرينيا 
ســعوديا، بحضــور ســفير الكويت 
وعميــد الســلك الدبلوماســي فــي 
مبــارك  عــزام  الشــيخ  البحريــن 

الدبلوماســي  والطاقــم  الصبــاح، 
المرافــق لــه، ومجموعــة مــن كبار 
الكويــت  دولــة  مــن  الشــخصيات 

ومملكة البحرين.

عائلة الجودر تقيم حفال بحرينيا 
سعوديا بحضور السفير الكويتي
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يقــدم النائــب محمد بوحمود عبر “البالد” رســالة يومية عن موســم الحــج، وتتضمن هذه 
الرسالة مجموعة مالحظات أو اقتراحات، وفيما يأتي رسالة اليوم:

طلبت البعثة من أصحاب الحمالت  «
مراجعة مقرها الستالم ملصقات 

سيارات المشرفين والخدمات مع 
ضرورة احضار السيارات والملكيات 

الخاصة، وذلك اعتبارا من اليوم 
)األربعاء( من الساعة 3 ظهرا لغاية 

11:30 مساء. ورأيي أن البعثة تأخرت 
في تسليم التصاريح و”الستيكرات” ألن 

دخول السيارات ال يتطلب اجراءات 
مثلما جرى مع موضوع األساور 

االلكترونية وتوزيع المخيمات.

أثمن اإلستجابة السريعة لوزارة  «
الخارجية لما نشرته برسالتي اليومية 

بصحيفة البالد، وذلك من خالل تواجد 
أفراد قنصليتنا في جدة، وعلى رأسهم 
القنصل العام لمملكة البحرين في جدة 

إبراهيم المسلماني، إلستقبال وفود 

الحجاج البحرينيين. كان لذلك األثر 
الطيب على نفوس الحجاج وأصحاب 

الحمالت على حد سواء، حيث شعر 
الجميع بإهتمام العاملين بالقنصلية 

وخدمتهم للحاج.

أقترح أن تسعى البعثة لفتح الباب أمام  «
الحمالت للتعاقد مع أكثر من مطوف.

ردت وزارة العدل والشؤون االسالمية  «
واألوقاف على مالحظتي بشأن 

تضارب ارشاداتها ألوزان الحقائب، 
بأنها أرسلت “مسج” للحمالت بذلك، 
وتعليقي أنه كان يتعين على البعثة 

تحديث هذه المعلومات عبر منصاتها 
االلكترونية، وأبرزها “األنستغرام”، ألن 

ذلك سيضمن وصول المعلومة ألكبر 
شريحة ممكنة من الفئة المستهدفة 

بالمعلومة، وهم ضيوف الرحمن.

كل بحريني يتمنى التميز لبعثة بالده،  «
والغاية من كل اقتراح أو مالحظة 
أو معلومة واردة برسالتي اليومية 

بصحيفة البالد، من أجل تالفي أي 
شيء سلبي، ولتحقيق مزيد من التميز 
بحمل راية أشرف عمل تقوم به البعثة، 

وهو خدمة ضيوف الرحمن. وقدوة 
الجميع بعمله من أجل الصالح العام هو 

توجيهات قيادتنا ونهج جاللة الملك 
المفدى.

التقطُت صورة لالفتة المعلقة بأعلى  «
مبنى مكتب شؤون حجاج البحرين 

ليل أمس، وهذه الالفتة قديمة 
ومهترئة، ويبدو شعار بالدي باهتا، 
والهدف من هذه الالفتة أن ترشد 
الحجاج لمقر المكتب، وأن تكون 

الالفتة كإسمها الفتة بارزة لمن يسير 
بمسافة بعيدة، ولكن لو كانت هذه 

الالفتة بشعار البحرين منصوبة لدى 
إحدى الحمالت لما ترددت لجان البعثة 

في تحرير مخالفة ضد الحملة، ومن 
باب أولى أن تضع البعثة الفتة جديدة 
وتزهو بشعار بالدي الذي أحب أن أراه 

كما يعرفه جميع المواطنين ويحبوه. 
علما أن البعثة تشترط على الحمالت 
وضع أعالم لمملكة البحرين بمقارها 

إلرشاد حجاجها، وهو أمر ايجابي، ومن 
األولوية أيضا أن تضع البعثة الفتة 
جديدة بدل القديمة المعلقة بأعلى 

مبنى مقرها.

أجدد مطالبتي للبعثة بضرورة الرد على  «
أّي مالحظة من خالل اجراءات عملية 
تزيل أّي مالحظات أو مشكالت يعاني 

منها الحجاج أو الحمالت، وأطالب 
البعثة بتعزيز تعاونها مع الحمالت 

واالصغاء لمالحظات قادتها ألن هدف 
الجميع االرتقاء بمستوى الخدمات.

تسليم “ستيكرات” سيارات المشرفين... والفتة مقر البعثة “قديمة”

الالفتة العلوية لمقر البعثة قديمة التقطت مساء أمس

محمد بوحمود

إرشادات أوزان 
الحقائب لم 

تنشر بأنستغرام 
“الشؤون 

االسالمية”

ال تسليم للمخيمات إال بعد موافقة الدفاع المدني السعودي
“اإلســـامية” تـــرد علـــى بعـــض معلومـــات بوحمـــود المنشـــورة بــــ “^”

أفــادت العالقــات العامــة بــوزارة العــدل والشــؤون اإلســالمية 
واألوقــاف ردا علــى مضمــون الرســالة اليوميــة للنائــب محمــد 
البعثــة تشــترط عــدم تســليم  الحــج أن  بوحمــود عــن موســم 
المخيمات إال بعد أن يتم التحقق من أمن وســالمة الخيام ضد 
أي عــوارض ممكــن أن تحصــل، علــى أن يتــم ذلــك بعــد موافقة 
الدفــاع المدني الســعودي والحصول على الترخيص بالتســليم. 
وفيمــا يأتــي نــص الــرد: بخصــوص مــا ورد عــن النائــب محمــد 
بوحمود بشــأن االســتعدادات الخاصة بموســم الحج، والمنشور 

في صحيفة البالد عبر عدد من التصريحات، نود بيان التالي:
- أن بعثــة مملكــة البحريــن للحج هي كمصــدر حكومي مختص 
بالمعلومــات التــي تتصــل بشــؤون الحــج، وحفاًظا على ســالمة 
المعلومــات ومصداقيتهــا. فإننــا نــود أن نلفت إلــى بعض األمور 

الواردة في تصريحات النائب عبر صحيفتكم.
لتســليم مخيمــات كافــة  البعثــة ســنوًيا جــدواًل زمنًيــا  - تضــع 
المشــاعر بالتنســيق مــع مكتب مــزود الخدمات التابع لمؤسســة 
مطوفــي حجاج جنوب آســيا وهي الجهة المعنيــة بتوفير كافة 
عــدم  تشــترط  البعثــة  أن  إال  المشــاعر،  لمخيمــات  التجهيــزات 
تســليم المخيمــات إال بعــد أن يتــم التحقــق مــن أمــن وســالمة 

الخيــام ضــد أي عــوارض ممكــن أن تحصــل، علــى أن يتــم ذلــك 
بعد موافقة الدفاع المدني السعودي والحصول على الترخيص 

بالتسليم.
- أن بعثــة الحــج أبلغــت كافة حمــالت الحج البحرينيــة بالنظام 
الجديــد المتبــع مــن قبل شــركات الطيــران حول أعــداد وأوزان 
أمتعة السفر، عبر رسائل نصية SMS وذلك فور حصول البعثة 

على التعليمات من شركة الطيران.
- إننا في الوقت نفسه الذي نؤكد فيه على احترام حرية الرأي 
والتعبيــر، فإننــا ننبــه إلــى أهميــة االبتعــاد عــن الــكالم المرســل 

والمعلومات التي ال تستند إلى الحقائق أًيا كان مصدرها.

محرر الشؤون المحلية

طرق الحج القديمة 
جسور للتواصل 

بين األمصار 
اإلسالمية ونقل 

الثقافات والمعارف 
)صورة قديمة 

نشرتها وكالة األنباء 
السعودية(

عمليات 

ووالدات

 1311
عملية غسيل 

كلوي

 19
 عملية 

قلب مفتوح

 270883 
حاجا وحاجة تلقوا الخدمات 

الصحية في المستشفيات

 439
 عملية 

قسطرة قلبية

 74
 عملية 
مناظير

 414
عملية جراحية 

مختلفة

 5
حاالت 
والدة

7 أغسطس 2019 األربعاء
6 ذو الحجة 1440

تواصل وزارة الصحة السعودية عبر 
مستشفياتها ومراكزها الصحية في مكة المكرمة 

والمدينة المنورة تقديم الخدمات التخصصية النوعية 
لضيوف الرحمن خالل موسم حج هذا العام 1440هـ.

األنفلونزا والتهاب البلعوم وحساسية الجلد أمراض حجاجنا
عيـــادة البعثـــة لوزيـــرة الصحـــة: أغلـــب الحـــاالت ألمـــراض بســـيطة

أجــرت وزيــرة الصحــة  فائقــة  الصالــح اتصــاالً هاتفيــًا 
لرئيــس اللجنــة الطبيــة ببعثــة مملكــة البحريــن للحــج 

الدكتور إبراهيم فاروق عبيد.
واطلعت خالل االتصال الهاتفي على أوضاع وســالمة 
حجــاج بيــت هللا الحــرام مــن المواطنيــن والمقيميــن 
بالمملكــة فــي المشــاعر المقدســة، كمــا اطمأنــت  علــى 

ســالمة الحجــاج وعلــى ســالمة الطاقــم الطبــي. مــن 
جانبــه، أكــد عبيــد أن جميــع حجــاج مملكــة البحريــن 
بخيــر، وأن غالبيــة الحــاالت التي ترددت علــى العيادة 
تعاني من أمراض بســيطة كاألنفلونزا والتهاب البلعوم 
وحساســية الجلد وجروح بســيطة، الفتًا إلى أن جهود 
اللجنــة الطبيــة مســتمرة وملتزمــة بتوجيهــات  وزيــرة 
أفضــل  وتقديــم  مهامهــا  أداء  مواصلــة  فــي  الصحــة 

الخدمات الصحية والعالجية لهم.

المنامة - وزارة الصحة

شــكا حجــاج بحرينيــون عبر “البالد” من جشــع بعض أصحــاب الحمالت ووجود 
تالعب في احتســاب حصصهم عبر فرض األمر الواقع على الحجاج المســجلين 
رســميا مــن خــالل قبول اســتضافة حجاج غير مســجلين وفــدوا بالتحايل على 

االجراءات الرسمية.

وقــال حــاج أنــه ســجل بشــكل قانونــي 
بإحدى الحمالت، وأبلغته إدارة الحملة 
حصتهــا  أن  بالبحريــن  تســجيله  عنــد 
عــدد معين مــن الحجــاج، ولكن فوجئ 
ضيــف الرحمن بوجود أعــداد مضاعفة 
مــن الحجــاج معهــم، وبمــا يفــوق عــدد 

المسجلين رسميا لدى هذه الحملة.
وذكــر أن أغلــب الحجــاج الجــدد الذين 
اســتضافهم صاحــب الحملة جاؤوا عن 
طريــق التهريــب وبشــكل غيــر قانونــي 
أو مــن خــالل اتفــاق بيــن مقــاول حملة 

علــى ايفادهــم لمكــة ومــن ثــم يتولــى 
مسؤوليتهم مقاول حملة أخرى.

ولفــت البحريني الممتعض أن الحجاج 
الجــدد باتــوا يقتســمون كل شــيء مــع 
الحملة التي ســجل بها، ســواء المسكن 
أو المــأكل، وينســحب ذلــك علــى أداء 

المناسك بمختلف المشاعر.

نفس المزايا

أنــه  الــى  “البــالد”  لـــ  الحــاج  ولفــت 
والمجموعــة المســجلة رســميا ســددوا 

مبلــغ 1800 دينــار ألداء الركن األعظم، 
بينمــا الجدد الذي جاؤوا معهم بالحملة 
بشــكل غيــر متفــق عليه ســابقا ســددوا 
فقــط،  دينــار   700 الــى  تصــل  مبالــغ 
ولكنهــم يحصلــون علــى نفــس المزايــا 

والخدمات.
وبيــن أنــه ال يعتــب علــى الحــاج الــذي 
مــع  يتناســب  مغريــا  عرضــا  وجــد 
ميزانيتــه وســجل به، ولكــن كل العتب 

ال  الذيــن  الحمــالت  أصحــاب  علــى 
يفصلــون فــي خدماتهــم بيــن الحجــاج 
الذين ســددوا مبالــغ متفاوتة تصل الى 

الضعف.
الحــاج بمشــكالت تواجههــم  واســتدل 
مــن بعــد وصــول الحجــاج الجــدد غيــر 
المســجلين رســميا بالحملــة أن ســيارة 
التوصيــل للحــرم كانــت متاحــة بشــكل 
ســريع، ولكن أصبح اآلن االنتظار ألكثر 

مــن ســاعة، وجــرى إلغاء موقــع مصلى 
النســاء، والوجبــات تنفد بشــكل ســريع 
ألن الكميــة ال تســتوعب العــدد الكبيــر 

الذي تتواله الحملة.
وطالــب الحــاج بعثة الحج بضــرورة تعزيز 

رقابتهــا والتفتيش علــى الحمالت وتحرير 
المخالفــات ضــد المتالعبيــن والمتجاوزين 
عــدم  وبــوادر  الفوضــى  حــاالت  ووقــف 
تجويــد الخدمات وبخاصة مع قرب تنفيذ 

أداء المناسك بعرفة ومنى.

اجتماع البعثة لبحث استعدادات اللجان ألداء المناسك

بالمواصالت ومــعــانــاة  السكن  ويضيق  األكـــل  ينفد  وبسببهم  أرخـــص..  كلفتهم 

حجاج التهريب يزاحمون القانونيين.. وحمالت “جشعة” تقبلهم

محرر الشؤون المحلية

 القانوني 
سدد 1800 دينار 

وغير القانوني 
700

يجب على 
البعثة مخالفة 

المتجاوزين 
ووقف الفوضى

طبيبة بعيادة البعثة تعاين حاجة بحرينية
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%  20 قدرهـــا  أربـــاح  بتوزيـــع  يوصـــي  اإلدارة  مجلـــس 

أرباح “األسواق الحرة” للنصف األول

أعلنــت شــركة مجمــع البحريــن لألســواق الحــرة )DUTYF( في اجتماع لمجلس إدارتها مســاء الثالثاء الموافق 6 أغســطس 2019 عــن النتائج المالية 
للنصــف األول للعــام 2019 المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019 ومن ضمنها نتائــج الربع الثاني، حيث أفاد رئيس مجلس اإلدارة فاروق يوســف المؤيد بأن 
الشركة حققت صافي ربح خالل الربع الثاني 1,718,644 دينار بحريني مقارنة بـ 1,879,682 دينار بحريني خالل الربع الثاني من العام السابق، وذلك 

بانخفاض قدره 8,6 %.

كمــا حققــت الشــركة أرباحــا تشــغيلية خــال 
بحرينــي  دينــار   1,493,398 الثانــي  الربــع 
مقارنة بـ 1,476,500 دينار بحريني في الربع 
الثاني من العام السابق، أي بارتفاع قدره 1,1 
%. وبلغ مجموع الدخل الشامل  2,168,644 
دينــار بحرينــي مقارنــة بـــ 1,846,682 دينــار 
بارتفــاع  أي  الســابق،  العــام  بحرينــي خــال 

قدره 17,4 %.
أما على صعيد المبيعات، فقد حققت الشركة 
فــي الربع الثانــي 8,925,625 دينــار بحريني 
مقارنة بـ 8,821,503 دينار بحريني في الربع 
الثانــي من العام الســابق وذلك بارتفاع قدره 
1,2 %، وقــد بلغــت ربحيــة الســهم الواحــد 
للربــع الثاني 12,1 فلس مقارنة بـ 13,2 فلس 
فــي الربــع الثانــي للعام الســابق. يعود ســبب 
االنخفــاض فــي صافــي الربــح للربــع الثانــي 
إلــى انخفــاض األرباح النقدية المســتلمة في 

الفترة.
كما بَين المؤيد النتائج المالية للنصف األول 
الشــركة صافــي  فقــد حققــت   ،2019 للعــام 
ربــح خــال النصــف األول 4,296,400 دينار 
بحريني مقارنة بـ 4,636,794 دينار بحريني 
مــن العــام الســابق، بانخفاض قــدره 7,3 %. 
فــي  أرباحــا تشــغيلية  الشــركة  كمــا حققــت 
بحرينــي  دينــار  األول3,059,145  النصــف 
مــن  بحرينــي  دينــار   2,962,554 بـــ  مقارنــة 
العــام الســابق، بارتفــاع قــدره 3,2 %. وبلــغ 
مجمــوع الدخــل الشــامل 5,325,000 دينــار 
بحريني مقارنة بـ 4,817,594 دينار بحريني 
خــال العام الســابق، أي بارتفــاع قدره 10,5 

.%
ــن العضــو المنتــدب للشــركة  ومــن جهتــه، بيَّ
عبدهللا بوهندي بأن أرباح االستثمار للنصف 
األول للعام 2019 قد بلغت 1,237,240 دينار 
للفتــرة  االســتثمار  بأربــاح  مقارنــة  بحرينــي 
نفســها مــن العــام الســابق، والتــي كانــت قــد 
بلغــت 1,673,940 دينــار بحرينــي ممــا يمثل 

انخفاضا ألرباح االستثمار بنسبة 26,1 %.

حققــت  فقــد  المبيعــات،  صعيــد  علــى  وأمــا 
الشــركة 18,269,000 دينــار بحريني مقارنة 
العــام  مــن  بحرينــي  دينــار   17,429,898 بـــ 

السابق.
وأضــاف بوهنــدي، قمنا بتركيــز الجهود على 
متزايــدة،  بصفــة  المبيعــات  عمليــات  دعــم 
متوســط  فــي  زيــادة  علــى  ســاهمت  والتــي 
قيمــة المعامات الشــرائية، بمــا في ذلك رفع 
المســتوى وكفــاءة خدمــة العمــاء كان أحــد 

األسباب تحقيق الزيادة في المبيعات.
أمــا علــى صعيــد ربحيــة الســهم، حيــث بلــغ 
 30,2 إلــى  الواحــد  للســهم  العائــد األساســي 
فلس عن فترة األشهر الستة المنتهية في 30 
يونيو من العام 2019، مقارنة مع 32,6 فلس 
للعام الســابق. بلغ إجمالي حقوق المساهمين 
دينــار   52,195,796 األول  النصــف  فــي 
بحرينــي مقارنــة بحقــوق المســاهمين للعــام 
الســابق، والتي كانــت قد بلغت 51,247,147 
 1,9 قــدره  بإرتفــاع  وذلــك  بحرينــي  دينــار 
 57,842,498 الموجــودات  بلغــت  كمــا   .%
دينــار بحرينــي مقارنة بـــ 59,128,178 دينار 
بحريني للعام الســابق وذلك بإنخفاض قدره 

 .% 2,2
مجلــس  أوصــى  النتائــج  هــذه  علــى  وبنــاء 
اإلدارة بتوزيــع أربــاح قدرها 20 % من رأس 
المــال، أي مــا يعادل 20 فلســا للســهم الواحد 
علــى المســاهمين المســجلين فــي تاريــخ 13 

أغسطس 2019. 
مشــروع  بــأن  ســابقا  بوهنــدي  أوضــح  كمــا 
برنامــج تطويــر مطــار البحريــن الدولــي قــد 
وصل إلى نسب إنجاز كبيرة وتقدم بالجزيل 
علــى  القائميــن  لجميــع  والعرفــان  الشــكر 
المشــروع  هــذا  حيــث سيســاهم  المشــروع، 
في تحســين تجربة الســفر وتقديــم خدمات 
نوعية للمســافرين. واختتم الحديث بشــكره 
وتقديــره لــإدارة التنفيذيــة وجميع موظفي 
وجهودهــم  الــدءوب  عملهــم  علــى  الشــركة 
الفعالــة والمســتمرة في تحقيق هــذه النتائج 
المتميــزة، مبديــا ثقتهــم التامــة مــن اإلدارة 
مواصلــة  علــى  العمــل  وفريــق  التنفيذيــة 

تحقيق المزيد من النمو”.
بــأن البيانــات  ونوهــت الشــركة للمســاهمين 
علــى  متوفــران  الصحفــي  والخبــر  الماليــة 

الموقع اإللكتروني لبورصة البحرين.

المحرق - األسواق الحرة

تغطية صكوك حكومية 
بقيمة 26 مليون دينار

المركــزي  البحريــن  مصــرف  أعلــن 
بأنــه تمــت تغطيــة اإلصــدار رقــم 168  
)ISIN BH0003436175( مــن صكوك 
التأجير اإلســامية الحكومية قصيرة 
األجل التي يصدرها مصرف البحرين 
مملكــة  حكومــة  عــن  نيابــة  المركــزي 

البحرين.
وتبلــغ قيمة اإلصــدار 26 مليون دينار 
بحرينــي لفتــرة اســتحقاق 182 يومــًا 
 6 إلــى   2019 أغســطس   8 فــي  تبــدأ 
فبرايــر 2020. ويبلــغ العائــد المتوقــع 
لهــذه الصكــوك 2.95% مقارنــة بســعر 
بتاريــخ  الســابق  لإصــدار   %3.18
11 يوليــو 2019 ، علمــا بأنــه قــد تمت 

تغطية اإلصدار بنسبة 335%.

المنامة - مصرف البحرين المركزي

المنامة - جمعية مكاتب السفر

العموميــة لجمعيــة  الجمعيــة  عقــدت 
مكاتــب الســفر والســياحة البحرينيــة 
اجتماعها الســنوي مســاء أمس األول 
االثنيــن الموافــق 5 أغســطس بفنــدق 
الريجينسي انتركوننتال المنامة، بعد 

اكتمال النصاب القانوني لانعقاد.
 وأكــد رئيــس مجلــس إدارة الجمعيــة 
جهــاد أميــن أن القطــاع يشــهد العديد 
القوانيــن  بســبب  التحديــات  مــن 
والقرارات التي صدرت مؤخرا ناهيك 
عــن تأثيرات التطــورات التكنولوجية 
على أوضاع القطاع بشــكل عام، وهو 
مــا يتطلــب المزيد من الجهــد والعمل 
والتنسيق المستمر مع جميع منتسبي 

القطاع وشركات الطيران.
  وقــال أميــن ان الجمعيــة تتطلــع إلى 

مزيد من اإلجراءات  المتعلقة بتنظيم 
القانونيــة  النواحــي  مــن  القطــاع 
واإلداريــة، ومناقشــة القــرارات التــي 
اتخذت في فترات  ســابقة وســاهمت 
بقطــاع مكاتــب  العمــل  تباطــوء  فــي 
الــذي  البحرينــي  والســياحة  الســفر 
الشــركات  مــن  عــددا  كبيــرا  يضــم 

والعمالة البحرينية أيضا. 
وتــم مناقشــة كافــة البنــود المدرجــة 
على جدول أعمال الجمعية العمومية 
وعلــى رأســها إعــادة انتخــاب مجلس 
مــن  عضــوا   11 وفــاز  جديــد،   إدارة 
أعضــاء الجمعيــة العموميــة بالتزكيــة 
اإلدارة  أعضــاء مجلــس  مــن  أغلبهــم 
الحالــي، فيمــا انضــم 4 أعضــاء جــدد 

فقط لعضوية المجلس المنتخب.

مكاتب السفر: قرارات ساهمت في تباطؤ القطاع 

7 أغسطس 2019 األربعاء
6 ذو الحجة 1440

صورة جماعية لمجلس اإلدارة الجديد

المنامة - الرفاع فيوز

المنامة - خليج البحرين

أبرمت “بنفت”، الشركة الرائدة في التعامات 
المالية اإللكترونية اتفاقية تعاون مع شــركة 
“الرفــاع فيــوز” تنضــم بموجبها األخيــرة إلى 
خدمة “فواتير” - “Fawateer” التابعة لشركة 
“بنفت” والمتوفرة عبر BenefitPay وقنوات 

االتصال اإللكترونيه التابعة للبنوك.  
التنفيــذي  الرئيــس  أكــد  المناســبة،  وبهــذه 
لشــركة “بنفــت” عبدالواحــد الجناحــي خال 
توقيــع االتفاقية مع العضو المنتدب بشــركة 
الرفــاع فيــوز ياســر الراعــي أن الخطوة التي 
اتخذتها “الرفاع فيوز” نحو التحول الرقمي، 
تهدف إلى تقديم خدمات أكثر سرعة وأمانا 

في سداد المدفوعات.
وأوضــح الجناحي أن “بنفت” تفخر بانضمام 
والتــي   ،”Fawateer“ إلــى  فيــوز”  “الرفــاع 
تتيــح للشــركة تقديــم خدمــة أكثــر أمانــا في 
ســداد المدفوعــات، مؤكــدا فــي الوقــت ذاته 
التعــاون  مواصلــة  إلــى  تســعى  “بنفــت”  أن 
مــع “الرفــاع فيــوز” من خــال عمليــات الدفع 

اإللكتروني.

خدمــات  تقــدم  “بنفــت”  أن  إلــى  ولفــت 
إلكترونيــة متميــزة تلبي احتياجــات العماء 
المدفوعــات  إلــى  التحــول  وتدعــم  كافــة، 
والتحويــات الماليــة اإللكترونيــة، مؤكدا أن 
اإلســتراتيجية الجديــدة للشــركة تركــز على 
 توســع  قاعــدة  الشــركاء  لتشــمل  قطاعــات  أو

سع.                                                    
مــن جهتــه، قــال العضــو المنتــدب لـــ “الرفــاع 
فيــوز” إن انضمامنــا إلــى “Fawateer” يأتــي 
تقديــم  علــى  الشــركة  حــرص  منطلــق  مــن 
خدمــات إلكترونيــة أكثــر تميــزا وخصوصــا 

مــع توجه حكومة البحرين إلى التحول نحو 
الرقمنــة، مقدما شــكره وتقديره إلــى “بنفت” 
على إتاحة الفرصة للشركة على االنضام إلى 
الخدمة. يشــار إلى أن “بنفت” تعمل بموجب 
مصــرف  جانــب  مــن  الممنــوح  الترخيــص 
البحرين المركزي لتقديم الخدمات المساندة 
بالقطــاع المالي، وهي متخصصة في تطوير 
الحلــول المبتكرة لعمليات الدفع اإللكتروني، 
وتوفيــر وإدارة قنــوات إلكترونيــة متعــددة 
لعمليات دفع وتسوية المستحقات والفواتير 

والتحويات المالية بصورة إلكترونية.

أعلــن كل مــن خليــج البحريــن للتكنولوجيــا الماليــة )BFB( وتحالــف التكنولوجيــا 
الماليــة عــن تعاونهمــا مــع BetaBlocks، والتــي تتخــذ مــن فلوريــدا فــي الواليــات 
المتحــدة األميركيــة مقــرا لها لتقديــم برامج تعليمية والحلــول المبتكرة في مجال 

البلوكشين. 

وتنــص االتفاقية علــى تقديم خليج البحرين 
للتكنولوجيــا الماليــة لــدورات تدريبيــة عالية 
الطلــب – تتمحــور حــول  الجــودة – حســب 
موضوعــات التحــول الرقمي مثل: بلوكشــين 
للتجارة، الذكاء االصطناعي، إنترنت األشياء، 
البنية التحتية السحابية، واألمن السيبراني. 
وبهــذه المناســبة، قــال رئيــس مجلــس إدارة 
تحالــف التكنولوجيــا الماليــة بمنطقة الشــرق 
نعتقــد  “نحــن  المســقطي:  ميســان  األوســط 
فــي  صلــة  األكثــر  والتدريــب  التعليــم  أن 
مجــال التمويــل اليــوم مرتبــط بالموضوعات 
واألدوات الرئيسة المتعلقة بالتحول الرقمي، 
كما أن الكوادر البشــرية الماهرة هي األساس 
القابع خلف التكنولوجيا المالية، واالبتكارات 
فــي مختلــف المجــاالت عموما. نحن ســعداء 

بشــراكتنا مــع BetaBlocks التــي توفر نظرة 
ثاقبــة وخبــرة فــي مجــال التعليــم الرقمــي، 
إضافــة إلــى حلــول بلوكشــين لمجموعــة مــن 
االســتخدامات النهائية. إننا نتطلع إلى العمل 
وتطويــر  التعليميــة  البرامــج  لتقديــم  مًعــا 
الحلــول المبتكرة بشــكل مشــترك فــي مملكة 

البحرين ومنطقة الشرق األوسط”.
يعــد “برنامــج BetaBlocks للتحول الرقمي” 
برنامــج بنــاء علــى الطلــب يســمح  للطالــب 
بالتعلــم في أي وقت وبالســرعة التي تائمه. 
وتتميز كل دورة تدريبية بشموليتها مع عدم 
خوضهــا فــي تفاصيــل تقنيــة بشــكل مفــرط، 
حيــث يتــم تقديمهــا عبــر سلســلة مــن مقاطع 
الفيديــو والميزات التفاعلية األخرى. وقد تم 
تصميــم هــذا البرنامــج لتقديــم أقصــى فائدة 

للمحترفيــن الراغبيــن بفهــم أساســيات عمــل 
التقنيــات التحويليــة والفوائــد التــي تقدمهــا 

وكيفية تطبيقها.
ومــن جانبــه، قــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
Betablocks روبرتو ماتشادو: “هناك اهتمام 
عالمــي كبير لتعلم و فهم البلوكشــين وغيرها 
من التقنيات الناشئة. ومن شأن هذه الشراكة 
اإلستراتيجية مع تحالف التكنولوجيا المالية 
أن تســمح لنــا بتبــادل معرفتنــا وخبراتنــا مــع 
مناطــق مختلفة مــن العالم، مما يســاعد على 

تشجيع االبتكار وخلق قوى عاملة ماهرة”.

  لتقديم خدمات أكثر ســرعة وأمانا في سداد المدفوعات

بالشراكة بين خليج البحرين للتكنولوجيا وعدد من الجهات

“الرفاع فيوز” تنضم إلى “Fawateer” من “بنفت”

تقديم برامج تعليمية وحلول في “البلوكشين”

عبدالواحد الجناحي ياسر الراعي
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للستة اهشر املنهتية يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(

للستة اهشر املنهتية يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(   
     

للستة اهشر املنهتية يف 30 يونيو 2019 )مراجعة(

مراجعة
٣٠ يونيو 

2٠19

مدققة
 31  ديسمرب

2018

األصول

 1,206  1,7٠8 نقد وأرصدة لدى البنوك 
 8,496  996 مستحقات لدى البنوك

 9,502  18,٠٣٠ مراحبات مستحقة القبض
 2,496  -   مضاربات مستحقة القبض

 841  8٣9 متويالت مستحقة القبض
 73,405  22,276 استمثارات يف الصكوك

 4,771  4,711 استمثارات االهسم والصناديق املالية
 137  1٣6 معدات

 1,180  599 أصول أخرى
 26,556  26,197االستمثارات العقارية

 128,590  75,492 مجموع األصول

2٠192018

 )12,261( 1,5٣٠صايف النقد من )املستخدم يف( األنشطة التشغيلية

 )12,261( 1,5٣٠صايف احلركة يف النقد وما يف حمكه

 30,327 19,21٠النقد وما يف حمكه يف 1 يناير 

 18,066 2٠,74٠النقد وما يف حمكه يف 30 يونيو

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

للثالثة اهشر املنهتية 
يف 30 يونيو

للستة اهشر املنهتية 
يف 30 يونيو

2٠1920182٠192018

الدخل )اخلسارة( من:

 1,759  59  882  )7٣(األستمثار يف الصكوك

 59  78  51  ٣1 االستمثارات يف األهسم والصناديق املالية

 93  94  37  22 مستحقات لدى البنوك

 130  -    34  -   مستحقات المتويل

 33  16  17  5 مستحقات املضاربات

خمصوما مهنا: عائد اىل حاميل الصكوك قصرية 
 )1,014( )751( )531( )28٣(االجل - املستمثرين و البنوك

)298(  490 )5٠4(  1,060 

 141  144  73  14٠ رسوم اخلدمات املرصفية االستمثارية
 657  6٣7  327  ٣19 أرباح اإلجارة 

 235  2  -    -   أرباح أخرى 

 )2( )1( )2( )1(خسائر من العمالت األجنبية

 2,091  278  888  16٠ ايرادات التشغيل 

املرصوفات

 1,234  1,5٠6  609  86٣ تاكليف املوظفني 

 362  ٣6٠  181  18٠ االسهتالك

 458  59٣  266  ٣11 مرصوفات عامة وادارية  

 2,054  2,459  1,056  1,٣54 املرصوفات التشغيلية 

صايف )خسارة( / الرحب للفرتة قبل 
خمصص االمضحالل 

)1,194( )168( )2,181( 37 

 280  -    -    -   صايف املسرتدات )البدالت( خلسائر االئمتان

خسائر القمية العادلة غري احملققة من 
االستمثارات يف الصناديق املالية

   -    -    - )285( 

 23  48  23  48 مسرتدات االمضحالل لألستمثارات - الصايف

 55 )2,1٣٣(  )145(  )1,146(صايف )خسارة( / الرحب للفرتة

املطلوبات وحقوق املسامهني

املطلوبات                              

 74,271  24,184 مبالغ مستحقة لملستمثرين يف الصكوك قصرية األجل والبنوك   

 1,494  562 مستحقات املوظفني

 678  7٣2 مطلوبات أخرى
 76,443 25,478 مجموع املطلوبات

حقوق املسامهني

 59,039  59,٠٣9 رأس املال

 )15,174( )17,٣٠7()خسائر مرتامكة(

 8,282  8,282 احتياطات

 52,147  5٠,٠14 مجموع حقوق املسامهني 

 128,590  75,492 مجموع املطلوبات وحقوق املسامهني

احتياطات

احتيايط رأس املال
قانوين 

احتيايط 
عام

احتيايط القمية 
العادلة لالستمثار 

مجموع 
األحتياطات 

)خسائر 
مرتامكة(

مجموع حقوق 
املسامهني

الرصيد يف 1 يناير 2019

صايف اخلسارة للفرتة

 59,٠٣9 

- 

 ٣,881 

- 

 2,226 

- 

 2,175 

- 

 8,282 

- 

)15,174( 

)2,133( 

 52,147 

)2,133( 

 5٠,٠14  )17,٣٠7( 8,282  2,175  2,226  ٣,881  59,٠٣9 الرصيد يف 30 يونيو 2019

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

 )2,007( )2,007(-----تعديالت التحول نتيجة لتطبيق معيار احملاسبة املايل رمق 30 مكا يف 1 يناير 2019

 52,1٣4  )15,472( 8,567  2,46٠  2,226  ٣,881  59,٠٣9 إعادة الرصيد يف 1 يناير 2018 

صايف الرحب للفرتة

التغريات املرتامكة يف القمية العادلة  

-

   -

-

   -

-

   -

-

)285( 

-

)285( 

 55 

 285 

  55  

   - 

 52,189  )15,132( 8,282  2,175  2,226  3,881  59,039 الرصيد يف 30 يونيو 2018 
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ش.م.ب.  المصرفيــة  البركــة  مجموعــة  حققــت 
)ABG(، المجموعــة المصرفية اإلســامية الرائدة 
التــي تتخــذ مــن مملكــة البحريــن مقرا لهــا، ربحا 
 56 قــدره  المجموعــة  لمســاهمي  عائــدا  صافيــا 
العــام  مــن  األول  النصــف  خــال  دوالر  مليــون 
 95 الدخــل  صافــي  مجمــوع  بلــغ  بينمــا   ،2019
مليــون دوالر ومجمــوع الدخــل التشــغيلي 442 
مليــون دوالر فــي الفترة نفســها، وارتفع مجموع 
األصــول ليصــل الــى 24.2 مليــار دوالر مــع نهاية 

النصف األول من العام 2019.
وشهد الفصل الثاني من العام 2019 تحسنا كبيرا 
في أداء المجموعة والوحدات المصرفية التابعة 
العــام نتيجــة  بالفصــل األول مــن  بالمقارنــة  لهــا 
واالســتثمارية  التمويليــة  العمليــات  فــي  النمــو 
عــاوة علــى محدودية نطــاق تحــركات العمات 
المحليــة لعــدد من وحداتنا الرئيســة أمام الدوالر 
األميركــي، وحققــت جميــع تلك الوحــدات تقريبا 
نمــوا في ملحوظا في أرباحها خال هذا الفصل، 
لهــذه  التقديريــة  توقعاتنــا  ضمــن  جــاء  والــذي 
الفتــرة. لذلــك نتوقــع أن تشــهد نتائــج المجموعة 

تحسنا ملحوظا مع نهاية هذا العام.
وفــي ضــوء العوامــل المذكــورة أعــاه، أظهــرت 

النتائــج الفصليــة للفصــل الثاني من العــام 2019 
ارتفــاع مجمــوع الدخــل التشــغيلي بنســبة 4 % 
وذلــك مقارنــة بالفصــل األول ليبلــغ 226 مليــون 
دوالر مقارنــًة بـــ 255 مليــون دوالر للفترة نفســها 
مــن العــام الماضــي بانخفــاض قــدره %11. كمــا 
بالربــع  مقارنــة  الدخــل  صافــي  مجمــوع  ارتفــع 
األول بنســبة 31 % ليبلــغ 54 مليــون دوالر، فيما 
انخفض مقارنة بالفترة نفســها من العام الماضي 
والبالــغ 65 مليــون دوالر بنســبة 16 %. وارتفــع 
صافــي الدخل العائد للمســاهمين فــي المجموعة 
مقارنــة بالربــع األول مــن العــام 2019 بنســبة 34 
% ليبلــغ 32 مليــون دوالر وبانخفــاض قــدره 18 
% مقارنــة بـــ 39 مليــون دوالر للفتــرة نفســها من 
تدلــل  الماضــي، وهــي جميعهــا مؤشــرات  العــام 
علــى التحســن الكبيــر فــي أداء المجموعة خال 
الفصل الثاني من العام الجاري. وقد بلغ النصيب 
للربــع  للســهم فــي األربــاح  األســاس والمخفــض 
الثاني 1.33 ســنت أميركي مقارنة بـ 1.91 ســنت 

أميركي للفترة نفسها من العام الماضي. 
وفيمــا يخــص نتائــج المجموعــة للنصــف األول 
مــن العــام الجــاري 2019 ككل، ال تــزال متأثــرة 
جزئيــا باالنخفــاض فــي نتائــج المجموعــة خال 
مجمــوع  بلــغ  حيــث  العــام،  مــن  األول  الفصــل 
 442 مقــداره  مــا  للمجموعــة  التشــغيلي  الدخــل 

 14 نســبته  بانخفــاض  أميركــي،  دوالر  مليــون 
% بالمقارنــة بـــ 512 مليــون دوالر للفتــرة نفســها 
مــن العام الماضــي. وبعد خصم كافــة المصاريف 
التشغيلية والمخصصات والضرائب، بلغ مجموع 
صافــي الدخــل 95 مليــون دوالر خــال النصــف 
األول مــن العــام 2019، بانخفــاض نســتبه 22 % 
بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغ 
122 مليون دوالر أميركي. كما بلغ صافي الدخل 
دوالر  مليــون   56 المجموعــة  لمســاهمي  العائــد 
بانخفاض نسبته 24 % مقارنة بالفترة نفسها من 
العــام الماضــي والبالــغ 74 مليــون دوالر أميركي. 
وقــد بلــغ النصيــب األســاس والمخفــض للســهم 

فــي األربــاح للنصــف األول 3.27 ســنت أميركــي 
مقارنــة بـــ 4.75 ســنت أميركــي للفترة نفســها من 
العــام الماضــي. وانعكســت التطــورات اإليجابية 
التــي شــهدها الفصــل الثانــي من العــام على بنود 
الميزانية العمومية للمجموعة. لذلك بلغ مجموع 
األصــول فــي نهاية يونيــو 2019 مــا قيمته 24.2 
مليــار دوالر أميركــي، مرتفعا بنســبة 2 % مقارنة 
بمــا كان عليــه فــي نهايــة ديســمبر 2018 والبالــغ 
23.8 مليــار دوالر أميركــي. وتحافــظ المجموعة 
علــى نســبة كبيــرة مــن هــذه األصــول فــي شــكل 

أصول سائلة.
)التمويــات  للدخــل  المــدرة  األصــول  وبلغــت 

واالســتثمارات( 19.0 مليــار دوالر بنهايــة يونيــو 
نهايــة  فــي  دوالر  مليــار   17.9 بـــ  مقارنــة   2019
كذلــك   .%  6 نســبته  بارتفــاع   ،2018 ديســمبر 
متضمنــة  العمــاء،  لحســابات  بالنســبة  الحــال 
ودائــع البنــوك التي بلغت في نهايــة يونيو 2019 
مــا مجموعــه 20.7 مليار دوالر أميركــي، مرتفعة 
بنســبة 6 % مقارنــة بالمســتوى الــذي كانت عليه 
في نهاية ديسمبر 2018 والبالغ 19.6 مليار دوالر 
أميركي، وهي تمثل 86 % من مجموع األصول، 
العمــاء  إلــى مواصلــة ثقــة والتــزام  ممــا يشــير 

بالمجموعة وتنامي قاعدتهم.
وبلــغ مجمــوع الحقــوق 2.2 مليــار دوالر بنهايــة 
فــي  دوالر  مليــار   2.3 بـــ  مقارنــة   2019 يونيــو 
 %  4 نســبته  بانخفــاض   ،2018 ديســمبر  نهايــة 
نتيجــة قيــام المجموعــة بتوزيع األربــاح النقدية 
للمســاهمين عــن العــام 2018 وتأثيــر تحويــات 

العمات األجنبية.
البركــة  مجموعــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  وقــال 
إن  كامــل  هللا  عبــد  صالــح  الشــيخ  المصرفيــة 
نتائــج المجموعــة خــال النصف األول مــن العام 
األداء  فــي  ملحــوظ  تحســن  إلــى  تشــير   2019
المالــي والتشــغيلي، حيث نجحــت كافة وحداتنا 
المصرفيــة المنتشــرة فــي 17 بلــدا مــن مواصلــة 
تحقيــق النتائــج الجيــدة وذلــك نتيجــة التزامهــا 

بتقديــم منتجات وخدمــات ذات قيمة اجتماعية 
واقتصادية حقيقية لمجتمعاتها، مما أكسبها ثقة 
ووالء العمــاء ورســخ بصورة أكبــر وجودها في 

أسواقها المحلية.
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  نائــب  قــال  جهتــه،  مــن 
عبــدهللا عمار الســعودي إن النتائــج التي حققتها 
المجموعــة ووحداتهــا خــال النصــف األول مــن 
تواجــدا  تمتلــك  باتــت  أنهــا  تؤكــد   2019 العــام 
راسخا وموارد مالية وفنية وبشرية غنية وخبرة 
عريقــة في أســواقها ممــا يمكنها علــى الدوام من 
خلق تدفقات مستدامة من العوائد يتأثر حجمها 
فــي بعــض األحيــان بالتطــورات الجيوسياســية 

والمالية المحيطة بهذه األسواق.
وقــال عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوســف 
“على الرغم من مواصلة الظروف الجيوسياسية 
غير المائمة خال النصف األول من العام 2019، 
بقــوة وعززنــا  أدائنــا  اســتطعنا تحســين  أننــا  إال 
مراكزنا الربحية والتشــغيلية الجيدة، بل وكذلك 
إجراءاتنــا التحوطية وذلك في إطار السياســات 
وضعتهــا  التــي  الحصيفــة  واإلســتراتيجيات 
المجموعــة وتعمل كافة الوحــدات على تنفيذها. 
كما أننا مســرورون للغاية لرؤية مســاهمة معظم 

وحداتنا في تحقيق نتائج المجموعة”.

المنامة - مجموعة البركة المصرفية

أرباح مجموعة البركة المصرفية  في النصف األول
التمويليــة واالســتثمارية النمــو فــي العمليــات  الثانــي نتيجــة  الربــع  تحســن فــي 

أكــد رجــل األعمــال والمتحدث الرســمي لمربي 
أن  ســلمان  جميــل  المملكــة  فــي  الدواجــن 
الصيصــان  تربيــة  اســتمرار  قــرروا  المزارعيــن 
وذلــك بعــد الحصــول علــى حــل توافقــي بعــد 
تدخــل النائــب عبدالنبــي ســلمان لدعــم قطــاع 
ألــف   30 مزرعــة   21 الـــ  ســتنتج  إذ  الدواجــن، 

دجاجة يوميا.
وأوضح لـ “الباد” أن المزارعين كانوا قد قرروا 
عدم استام “الصيصان” إال أنه وبجهود النائب 
عبدالنبي ســلمان حتى وقت متأخر من مســاء 

أمس األول اإلثنين تم الوصول لتلبية جزء من 
مطالــب المزارعين، مبيًنا أن المزارع كان يصل 
عددها إلى 37 ومع الضغوطات وصلت إلى 21 
مزرعــة وهي على حافة اإلفاس، وتوصلنا مع 
النائــب بعــد أزمــة لمــدة 40 يوما ألخــذ دورتين 

مع تربية الدواجن حتى العام 2020.
تــم  التــي  أنــه مــن ضمــن الحلــول  إلــى  ولفــت 
االتفــاق عليهــا أن يتــم تخويــل صاحــب أحــد 
المــزارع للدخــول إلــى المســلخ لمعاينــة أوزان 
الدجاج، كما ســيتم اســتدعاء ممثــل عن وزارة 
الزراعــة ليكــون هنــاك تحايــد، وأيضــا أن يتــم 
أفضيلــة  دون  الجميــع  علــى  الســعر  توحيــد 

كالســابق، وتــم االتفــاق علــى أن يكــون الســعر 
750 فلسا بالتساوي للجميع، إضافة إلى خفض 
أســعار طــن العلف اآلجــل، إذ كان 5 دنانير لـ 10 
أيــام واآلن أصبحــت دينــار واحد رغــم أننا نرى 
أن مبلــغ 500 فلــس هو األنســب، ودينــار واحد 
أفضــل مــن 5 دنانيــر التي ُتكبد علــى المزارع 3 

آالف دينار لكل 600 طن.
وأشــاد ســلمان بجهــود النــواب، وهــم عبدالنبي 
ســلمان وســيد فاح هاشــم وأحمد الدمستاني 
الذيــن وقفــوا بجانــب المزارعين لمــا يرونه من 
أهميــة في توفير األمــن الغذائي، وبالخصوص 
جــدا  دبلوماســيا  كان  الــذي  ســلمان  عبدالنبــي 

ولديه الصبر الكثير.
وأوضــح أنــه منــذ مســاء أمــس األول )اإلثنين( 
كان الجميــع يعمــل بأقصى ســرعتهم للبدء في 
التربيــة، وتم اســتام الصيصــان وتبقى أخذها 
للتطعيمات، مبيًنا أنه بعد أن تم االتفاق شفهيا، 
فإنهم ينتظرون استام كتاب رسمي من شركة 
“دلمون للدواجن” يوم الخميس المقبل؛ لضمان 

حقوق جميع أصحاب المزارع.
وأضاف سلمان أن مزرعته األكبر في البحرين، 
كل  فــي  صــوص  ألــف   185 بتربيــة  وســتقوم 
دورة، علــى أن يتــم توفيــر 30 ألــف دجاجة من 

كل مزرعة من الـ 21.

اتفاقية رسمية بين المزارع و “دلمون” الخميس المقبل

“سوليدرتي البحرين” تربح 1.3 مليون دينار في النصف األول
بــالــخــلــيــج مـــــــرة  ألول  ــو  ــ ــدي ــ ــي ــ ــف ــ ال طــــريــــق  عـــــن  ــن  ــ ــي ــ ــأم ــ ــت ــ ال طــــرحــــت 

أعلنــت ســوليدرتي البحريــن ش.م.ب. )رمــز التــداول: SOLID(، إحــدى كبريــات شــركات التأمين 
في البحرين وإحدى الشــركات التابعة لمجموعة ســوليدرتي القابضة، عن تحقيق أرباح صافية 
فــي محفظــة المســاهمين بلغــت 1.289 مليون دينار بحريني خالل الســتة أشــهر المنتهية في 30 
يونيو 2019 مقابل صافي أرباح بلغت 1.157 مليون دينار بحريني عن الفترة المماثلة من العام 
الســابق، مــا يمثــل زيــادة بنســبة ٪11. كمــا أنــه وفي ما يخــص صنــدوق تكافل المشــاركين فقد 
حققت ســوليدرتي فائض بلغ 14 الف دينار بحريني مقابل فائض بلغ 23 ألف دينار بحريني عن 

الفترة المماثلة للعام السابق، ما يمثل انخفاض بنسبة 39%.

 هــذا ومــن الجديــر بالذكــر بــان االرتفــاع فــي 
صافي الربح يعود بشــكل رئيســي إلى التحسن 
فــي معــدل الخســارة والمطالبــات خــال العــام 
2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2018.

وأما على صعید اشتراكات التكافل فقد حققت 
ســوليدرتي اشــتراكات تأميــن إجماليــة بلغــت 
15.394 مليــون دينــار بحرينــي خــال الســتة 
أشــهر المنتهية بتاريــخ 30 يونيو 2019 مقارنة 
ب15.129 مليون دينار بحريني للفترة المماثلة 

من العام السابق، أي بزيادة قدرها 2٪. 
كمــا ارتفــع العائــد األساســي للســهم ليصــل إلــى 
10.75 فلس خال الربع الثاني من العام 2019 
مقابــل 9.65 فلــس للفترة المماثلة الســابقة في 

العام 2018. 
وبلغت حقوق المســاهمين في 30 يونيو 2019 
بحرينــي  دينــار  مليــون   26.073 وقــدره  مبلــغ 
مقارنــة ب25.907 مليــون دينــار بحرينــي فــي 
31 ديســمبر2018، مــا يمثــل زيادة بنســبة 1٪. 

كمــا بلــغ إجمالــي األصــول 69.10 مليــون دينــار 
بحرينــي في 30 يونيو 2019 مقارنة ب 68.61 
مليون دينار بحريني في 31 ديسمبر 2018، ما 

يمثل زيادة بنسبة 1٪.
أمــا مــا يخــص الثاثة االشــهر المنتهيــة في 30 
أربــاح  ســوليدرتي  حققــت  فقــد   2019 يونيــو 
صافية في محفظة المساهمين بلغت 564 ألف 

دينار بحريني خال الثاثة أشــهر المنتهية في 
30 يونيو 2019 مقابل صافي ارباح بلغت 593 
ألف دينار بحريني عن الفترة المماثلة من العام 
الســابق، ما يمثل هامش انخفاض بنســبة 5٪. 
امــا علــى صعيــد صنــدوق تكافــل المشــاركين، 
الــف   40 بلــغ  عجــز  ســوليدرتي  حققــت  فقــد 
دينــار بحرينــي مقابــل فائض بلــغ 20 ألف دينار 

بحريني عن الفترة المماثلة للعام السابق.
تأميــن  اشــتراكات  ســوليدرتي  حققــت  وقــد 
إجماليــة بلغــت 7.589 مليــون دينــار بحرينــي 
لفتــرة الثاثة أشــهر المنتهيــة بتاريخ 30 يونيو 
2019 مقارنــة ب7.580 مليــون دينــار بحرينــي 
للفتــرة المماثلــة مــن العــام الســابق، أي بزيــادة 

طفيفة قدرها 0.12٪. 
وقــد بلــغ العائــد األساســي للســهم 4.70 فلــس 
خــال فتــرة الثاثة اشــهر مــن الربــع الثاني من 
العــام 2019 مقابــل 4.94 فلــس للفتــرة المماثلة 

السابقة في العام 2018.
وتعقيبــًا علــى النتائج المالية، فقد أعرب رئيس 
مجلــس اإلدارة توفيــق شــهاب عــن رضــاه لهذه 
النتائــج الجيــدة التــي حققتهــا الشــركة خــال 
النصــف األول مــن العــام الحالــي وذلــك بفضــل 
دعــم وثقــة عمائنا فــي الخدمات التــي تقدمها 
الشــركة، وكذلــك التعــاون والدعم المســتمر من 
شــركائنا في العمل، وأيضا أشــاد رئيس مجلس 

اإلدارة بفريــق ســوليدرتي لتفانيهم واخاصهم 
وادائهــم  المبذولــة  جهودهــم  علــى  وشــكرهم 
األهــداف  تحقيــق  فــي  ومســاهمتهم  المتّميــز 
تواصــل  ان  متمنيــًا  للشــركة،  االســتراتيجية 
الشــركة فــي تحقيــق األفضــل خــال الفتــرات 
القادمــة.  ومــن جانبــه، علــق الرئيــس التنفيذي 
“نحــن  محمــد:  جــواد  البحريــن  لســوليدرتي 
فخــورون بــاألداء والتطــور الملحــوظ للشــركة 
علــى الصعيد المالــي وجميع االصعدة االخرى”. 
كمــا أضاف قائــا: “ســوليدرتي البحرين طبقت 
قانــون حمايــة البيانــات الشــخصية، واتخــذت 
إدارة  وتوظيــف  لتعزيــز  إضافيــة  خطــوات 
المخاطر في الشــركة”. ومــن جهة أخرى، صرح 
تعزيــز  علــى  دائمــًا  نعمــل  نحــن  قائــاً:  جــواد، 
تجربــة العماء من خال تقديم حلول متنوعة 
الخدمــة  وأبرزهــا  ســوليدرتي،  مــع  للتواصــل 
الذاتيــة والتأميــن عــن طريــق الفيديــو والــذي 

يعتبر األول من نوعه على مستوى الخليج.

المنامة - سوليدرتي

زينب العكري

عدنان يوسف

توفيق شهاب

صالح كامل

جواد محمد

عقــدت لجنــة غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن اجتماعهــا التنســيقي الثانــي والــذي ناقــش 
متطلبات تصدير المواد الغذائية للمملكة العربية السعودية، وذلك بناًء على نتائج اجتماع 
وزارة الصحــة يــوم األربعــاء الماضــي مع رئيــس الهيئة العامــة للغذاء والدواء الســعودية 

هشام بن سعد الجضعي.
 وشــارك في االجتماع مســؤولون من الغرفة 
الصناعــة  ووزارة  الصحــة،  ووزارة  ومــن 
األشــغال  ووزارة  والســياحة،  والتجــارة 
العمرانــي،  والتخطيــط  البلديــات  وشــؤون 

وصادرات البحرين.
وبحسب بيان صحافي وزعته الغرفة أمس، 
تــم التأكيد خال االجتماع على أهمية ملء 
االستبيان الموجود على موقع الهيئة العامة 
للغذاء والدواء الســعودية ليتم على أساســه 
تقييم الشــركات البحرينية المصدرة لتتمكن 
مــن تصديــر منتجاتها بانســيابية من غير أي 

عوائــق في المســتقبل، حيث ســيكون إلزامًا 
على الشركات البحرينية المصدرة للسعودية 
اســتكمال إجراءات االســتبيان المطلوبة من 

الهيئة قبل تاريخ 1 أكتوبر 2019.
الصحــة، وغرفــة  قامــت وزارة  مــن جهتهــا 
تجارة وصناعة البحرين بتعميم االســتبيان 
جميــع  الغرفــة  دعــت  التجــار،  كافــة  علــى 
تجــار المــواد الغذائيــة المصدريــن للمملكــة 
العربية الســعودية بضرورة تســجيل بيانات 
شــركاتهم في قاعدة بيانات الغرفة الستام 
هيئــة  متطلبــات  إجــراءات  مســتجدات 

الغذاء والدواء الســعودية التصدير للمملكة 
www.bcci. / /:https العربية السعودية عبر

اســتبيان  ومــلء   ،form.php /food /fs /bh
الخــاص  الســعودية  الغــذاء والــدواء  هيئــة 
باالشــتراطات الصحية بالمنشــئات الغذائية 
www.sfda.gov. / /:http على الرابط التالي

.sa

كمــا تــم خــال االجتماع دراســة آليــة تنظيم 
ورش عمــل توعويــة حــول كيفيــة الحصول 
 ISO 22000 & HACCP شــهادات  علــى 
والحال لدعم الشــركات البحرينية المنتجة 
للمــواد الغذائيــة، وذلــك بهــدف تعزيــز مكانة 
وعلــى  المنطقــة  فــي  البحرينيــة  الشــركات 

المستوى الدولي.

الحكومية الــمــؤســســات  ــن  م عـــدد  بــمــشــاركــة  ــة”  ــرف ــغ “ال ــي  ف عــقــد 

اجتماع تنسيقي لبحث تصدير األغذية للسعودية
المنامة - البحرينية الوطنية القابضة

أعلنــت شــركة البحريــن الوطنيــة القابضــة )BNH( عــن نتائجها الماليــة النصف 
الســنوية والمنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019، حيــث حققت المجموعــة صافي ربح 
في النصف األول وقدره 2.84 مليون دينار، مقارنًة بـ 2.02 مليون دينار للنصف 

األول من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 41 %. 

مســاهمي  إلــى  العائــد  الربــح  صافــي  أمــا 
الشــركة فــي النصــف األول، فقــد بلــغ 2.76 
مليــون دينــار، مقارنــة بـ 1.88 مليــون دينار 
وذلــك  الســابق،  العــام  مــن  األول  للنصــف 

بارتفاع قدره 47 %. 
وأمــا على صعيــد إجمالي أقســاط التأمين، 
فقــد ارتفع إلى 17.98 مليــون دينار مقارنة 
بـ 17.69 مليون دينار في النصف األول من 
العــام 2018، بينمــا ارتفــع صافي األقســاط 
المكتســبة إلــى 8.68 مليــون دينــار للنصــف 
األول مقارنــة بـــ 8.03 مليــون دينار للنصف 
األول من العام السابق وذلك بإرتفاع قدره 
8 %. وحققــت المجموعــة خــال النصــف 
األول صافــي ربــح مــن أعمــال التأميــن بلغ 
خســارة  مــع  مقارنــة  دينــار،  مليــون   1.36

قدرها 72 ألف دينار للنصف األول من العام 
السابق. وقد ارتفعت ربحية السهم للنصف 
فلــس   24.5 إلــى   2019 العــام  مــن  األول 
مقارنة بـ 17.1 فلســًا فــي النصف األول من 

العام السابق.
كمــا ارتفــع مجموع الدخل الشــامل خال 
النصــف األول مــن العــام 2019 إلى 4.21 
مليــون   1.54 بـــ  مقارنــة  دينــار،  مليــون 
الســابق  العــام  مــن  األول  للنصــف  دينــار 
وذلــك بارتفاع قدره 173 %. أما مجموع 
مســاهمي  إلــى  العائــد  الشــامل  الدخــل 
بلــغ  فقــد  النصــف األول،  الشــركة خــال 
4.00 مليون دينار، مقارنة بـ 1.43 مليون 
دينــار للنصــف األول مــن العــام الســابق، 

وذلك بارتفاع قدره 179 %.

“الوطنية القابضة” تربح 2.8 مليون دينار

المحرر االقتصادي

56
مليون دوالر
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عرض وطلب

 للمزيد من
العقارات

Broker's license No. 3 Property Manager's license No. 23

 BD 18  BD 416,566

المساحة القدم  السعر

RA

 BD 23  BD 79,297RA

 BD 30  BD 117,801RB

 BD 25  BD 103,899RA

 BD 17.5  BD 50,983RA

 BD 20  BD 215,452RB

 BD 20  BD 198,057RA

 BD 21  BD 145,414RG

 BD 26.1  BD 122,986RA

 BD 35  BD 287,867B4

 BD 32  BD 381,407BC

المنطقةالتصنيف

سـار

باربار

بوقوة

كرانـة

الهملة

الحجـر

الدراز

باربار

الحجـر

سـرايا2

القدم

L003823

L004841

L004851

L004883

L003824

L004873

L004860

L004876

L004882

L004857

L004886

Ref No. 

1,935 2m

320.3 2m

364.8 2m

386.12m

270.5 2m

1,000.8 2m

920 2m

643.3 2m

437.6 2m

764.1 2m

1,107.3 2m

 BD 24 BD 96,720RA

 BD 27 BD 98,086RA

 BD 24 BD 140,018RA

 BD 22 BD 94,723RA

 BD 17 BD 59,782RA

 BD 18 BD 535,627B4

 BD 20.5 BD 81,865RB

 BD 22 BD 700,714RG

 BD 19  BD 541,967RA

 BD 25 BD 90,417RA

 BD 20 BD 384,942RG

القرية

المرخ

بوقوة

كرانـة

الهملة

بوقوة

البديع

الجنبية

جدحفص

القرية

القرية

L004898

L004908

L004915

L004913

L004911

L003809

L003804

L003803

L003775

L003767

L003765

374.4 2m

337.5 2m

542 2m

400 2m

326.7 2m

2,764.5 2m

371 2m

2,959 2m

2,650 2m

336 2m

1,788.1 2m

المساحة القدم  .Ref Noالمنطقةالتصنيف السعر

أراضي
الشمالية

Northern Governorate
المحافظة الشمالية

المحافظة الشمالية 
Northern Governorate

36600656
عباس علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

Call.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -اعالن رقم )١٠٥٣٩٧
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -اعالن رقم )١٠٤٢٦٥
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -اعالن رقم )١٠٤٤٢٨
تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــان بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: انور احمد حسن حرم

االسم التجاري الحالي: العميد لنقل األثاث
االسم التجاري الجديد: العميد لنقل المعدات

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــان بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: علي عبدهللا علي سلمان

االسم التجاري الحالي: قصر بيت المحبة العربية للتنظيفات
االسم التجاري الجديد: مكتب لوسيانو للخدمات

تقــدم إلينــا الســيد المعلن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل مــن لديه اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــان بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: علي احمد علي فردان

االسم التجاري الحالي: علي احمد علي فردان
االسم التجاري الجديد: كيو كافيه

قيد رقم: ٨٥٥٣٤-٣

قيد رقم: ٢١-٤٢٢٢٦

قيد رقم: ١٩-٧٨٧٢٦

إعالن بيع عقار بالمزاد العلني

أرض  بيــع  وضعهــا  عــن  الرابعــة  التنفيــذ  محكمــة  تعلــن 
التنفيــذ  ملــف  بموجــب  وذلــك  العلنــي  بالمــزاد  إســتثمارية 
رقــم  3/6450/2011/04 للعقــار الكائــن فــي منطقــة ضاحية 
الســيف، المقدمة رقم 8882/2008، رقم العقار 03251264، 
رقــم الوثيقــة 133775، نــوع العقــار أرض/862 متــر مربــع، 
الســعر األساســي  BD 555,300 ، موعد جلسة المزايدة يوم 
األربعــاء الموافــق 2019/06/12، فــي تمام الســاعة التاســعة 
صباحًا )AM)9:00 ، موقع المزايدة في قاعة محكمة التنفيذ 

الرابعة بمبنى وزارة العدل في المنطقة الدبلوماسية.
الســيد/  مراجعــة  المزايــدة  فــي  بالدخــول  الراغبيــن  فعلــى 
إيهــاب فريــد من شــركة عقــارات كارلتــون )مكتب الوســاطة 
العقــاري المكلــف( بالبيع على نقال رقــم 4499-3650 أو رقم 
مكتــب 2827-1729، أو مراجعــة إدارة التنفيذ بوزارة العدل 
والشــئون اإلســامية واألوقــاف فــي أوقات الدوام الرســمي 
أو   ،3/6450/2011/04 رقــم  التنفيــذ  ملــف  بموجــب  وذلــك 
بالحضــور الشــخصي لقاعــة المحكمــة المذكــور أعــاه فــي 

التاريخ والساعة المحددة أعاه.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019 -100432( اعالن رقم

تسجيل اسم تجاري

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدنــاه بطلــب تغييــر اســم تجــاري، فعلــى كل مــن لديه 
اعتــراض قانونــي التقدم إلى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما من تاريخ اإلعان 

بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
رقم السجل : 38766-4

اسم التاجر: عيسى احمد زهير ابراهيم
االسم التجاري الحالي: مامبو لتوصيل الطعام

االسم التجاري المطلوب: ماما بوو كافيه

إعالن بحل وتصفية شركة
نديم للعقارات ش.ش.و

سجل تجاري رقم ١٢٨٣٧١

بنــاء علــى قرار الشــركاء في نديــم للعقارات ش.ش.و المســجلة بموجب القيد رقم 
١٢٨٣٧١، بتصفيــة الشــركة اختياريــا وتعييــن الســيد/  محمــد نديــم خــان مصفيــا 

للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعما 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: محمد نديم خان

رقم الموبايل: ٣٢٢٢٢١٥٥ )973+(

إعالن بحل وتصفية شركة
شركة أالمي انفور ميشن تكنولوجي ذ.م.م

سجل تجاري رقم ١-١٢٤١٩٤

بناء على قرار الشــركاء في شــركة أالمي انفور ميشــن تكنولوجي ذ.م.م المســجلة 
بموجب القيد رقم ١-١٢٤١٩٤، بتصفية الشركة اختياريا وتعيين السيد/ 

اسامه مجدي حامد ابو المجد مصفيا للشركة.
بهذا يعلن المصفي أن ســلطة المديرين قد انتهت وفقا لنص المادة 325 من قانون 
الشركات التجارية البحريني الصادر بالمرسوم بقانون رقم )21( لعام 2001، وعما 
بنــص المــادة 335 مــن قانــون الشــركات يدعــو المصفــي جميــع دائنــي الشــركة إلى 
تقديم مطالباتهم إليه، مدعومة بالمستندات الازمة، خال 15 يوم من تاريخ نشر 

هذا اإلعان، وذلك على العنوان التالي:
عنوان المصفي: 

رقم الموبايل: ٣٥٣١٢٧٠٢ )973+(
osama.aboelmagd@live.com

القيد: ٢٨٠٠٤ 

 تاريخ: 2019/٥/٨

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ٕادارة التسجيل
ٕاعالن رقم )9999( لسنة 2019 
بشٔان تحويل مٔوسسة فردية 

ٕالى شركة ذات مسٔيولية محدودة
تعلــن ٕادارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بٔانــه قد تقدم 
بــرادات بوحمــدون  لـــ  المالــك  الســيدة مطــره حســين احمــد حمــاده  ٕاليهــا 
)مٔوسســة فرديــة( والمســجلة بموجــب القيد رقــم 28004 طالبــا تحويل كل 

من الفرعين )7( )10( للمٔوسسة الفردية ٕالى شركة ذات مسٔيولية محدودة
التاليــة  الســادة  مــن  مملوكــة  الشــركة  لتصبــح   ،10,000 وقــدره  برٔاســمال 

اسمأيهم:
 1. مطره حسين احمد حماده المالك

MOHAMAD ALI CHANGAMPALLY HOUSE .2 

 تاريخ: 7/2019/٣٠
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إسرائيل تقر بناء 2300 وحدة 
استيطانية في الضفة

أفادت حركة “السالم اآلن” اإلسرائيلية، 
أمس الثالثاء، بأن تل أبيب صادقت على 
خطط لبناء نحو 2300 وحدة استيطانية 

جديدة للمستوطنين في الضفة الغربية.
وتشكل هذه الموافقة األحدث في 

سلسلة خطط تمت الموافقة عليها منذ 
تولي الرئيس األميركي، دونالد ترامب، 

السلطة، مطلع العام 2017.
وقالت حركة “السالم اآلن” في بيان إن 
“لجنة التخطيط التابعة لوزارة الدفاع 

اإلسرائيلية صادقت أثناء اجتماعها 
خالل اليومين الماضيين على 2304 

وحدة سكنية تمر في مراحل مختلفة 
من إجراءات الموافقة”، وفق “فرانس 

برس”.

طهران تهدد باستهداف محتمل لقواعد واشنطن في المنطقة

روحاني: الحرب مع إيران ستكون أم الحروب

اعتبر الرئيس اإليراني حسن روحاني 
أمس أن الحرب مع إيران ســتكون أم 
الحــروب، وأن الســالم معهــا ســيكون 

أساسا للسالم في العالم.
وشــدد روحانــي فــي مؤتمــر صحافي 
عقده مع وزير خارجيته محمد جواد 
ظريــف علــى أنــه إذا أرادت الواليــات 
طهــران  مــع  تتفــاوض  أن  المتحــدة 

فعليها أوال أن ترفع العقوبات.
وقــال روحاني، إنه ال يمكن لبريطانيا 
أن تستخدم مضيق هرمز بحرية فيما 
يتــم منع ســفن إيــران من المــرور عبر 
مضيــق جبل طارق، والذي تتحكم به 

السلطات البريطانية.
“الناقــالت  أن  روحانــي،  وأضــاف 
البريطانيــة فــي الســابق كانت ترفض 
تحذيراتنا في الخليج، لكن األمر اآلن 
يختلــف كليــا”، مشــيرا إلــى أن “األمــن 
مقابــل األمــن، والنفــط مقابــل النفــط، 
والمضيــق  الســالم،  مقابــل  والســالم 
يكــون  أن  يمكــن  ال  المضيــق،  مقابــل 
مضيــق هرمــز مفتوحــا لكــم ومضيــق 

جبل طارق مغلق أمامنا”.
وكانــت الواليــات المتحدة قــد أعلنت 
نهايــة يوليــو الماضي فــرض عقوبات 
“قائمــة  فــي  علــى ظريــف، وأدرجتــه 
الخزانــة األميركية للشــخصيات ذات 
التصنيــف الخــاص لــدى إدارة مراقبة 

األصول األجنبية”.
وتوضيحــا لإلجــراء، قالــت مســؤولة 
رفيعــة فــي إدارة الرئيــس األميركــي 
ســاعد  ظريــف  إن  ترامــب،  دونالــد 
فــي نقل “األجنــدة المتهورة” للمرشــد 
علــي  هللا  آيــة  اإليرانــي  األعلــى 
أساســيا”  “متحدثــا  وصــار  خامنئــي، 

للنظام اإليراني في العالم.
مــن جانــب آخــر، هــدد رئيــس مجلس 
الريجانــي  علــي  اإليرانــي  الشــورى 
العســكرية  القواعــد  باســتهداف 
األميركيــة فــي المنطقــة رّدا علــى كل 
من يعتدي على إيران، معتبرا أن هذه 
القواعــد مرشــحة ألن تكــون أهدافــا 

محتملة لبالده.
فــي مراســم  أمــس  وقــال الريجانــي 
أن  “ينبغــي  إنــه  الصحفييــن،  تكريــم 
نضــع تحليــال إلجــراءات األميركييــن 
المحتملــة، والتي ربما تكون مقتصرة 
علــى القصف، وهناك أيضا ممارســات 

الكيــان  بهــا  يضطلــع  أن  يمكــن 
الصهيوني أيضا في هذا المجال”.

الذيــن  علــى  إيــران  “رد  وأضــاف: 
العســكرية  الهجمــات  وراء  يســعون 
ضدهــا ســيطال العديــد مــن القواعــد 
التــي  المنطقــة  فــي  العســكرية 
تســتضيف األميركييــن والتــي يمكــن 
أن تتعــرض ألضــرار جدّيــة، علمــا بأن 
لهم شــيئا من العقل الذي يردعهم عن 

خوض هذه المغامرات”.
وتابع: “من المحتمل أن تكون زعزعة 
فــي  البــالد  مــن  مناطــق  فــي  األمــن 
جــدول أعمــال أميــركا وســائر أعــداء 

مــن  ولكــن  اإليرانيــة،  الجمهوريــة 
المؤكــد أن إجراءاتهــم ضد طهران لن 

تكون من طراز الحرب”.
يســعون  األميركييــن  أن  وأوضــح 
إلجــراءات ضــد الجمهوريــة اإليرانية 
منهــا تصفيــر صــادرات النفــط، وقــال 
إن مــن اإلجــراءات األخــرى لألعــداء 
خلــق حالــة مــن الخوف لــدى مختلف 
الــدول لمنعها من التبــادل االقتصادي 
مــع إيــران وإثــارة حالــة مــن الخــوف 
األمنــي والسياســي بين دول المنطقة 

بممارساتهم الخادعة المتعددة.

طهران ـ وكاالت

القدس المحتلة ـ أ ف ب

روحاني وظريف، في اجتماع مع موظفي وزارة الخارجية في طهران )أ ف ب(

الجزائر ـ وكاالتكراكاس ـ رويترزتونس ـ وكاالت

المنصــف  األســبق  التونســي  الرئيــس  أعلــن 
ترشــحه  الثالثــاء،  أمــس  المرزوقــي، 
منتصــف  المرتقبــة  الرئاســية  لالنتخابــات 
ســبتمبر الماضــي، وذلك في مســعى لخالفة 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبســي، الذي 

أطاح به في انتخابات نهاية 2014.
ويعتبــر المرزوقــي )74 ســنة( الــذي انتخبــه 
عــام  لتونــس  رئيســا  التأسيســي  المجلــس 
للوصــول  البارزيــن  المرشــحين  مــن   ،2011
إلــى قصــر قرطــاج للمــرة الثانيــة، إذ حصــل 
فــي آخــر انتخابــات رئاســية شــهدتها تونس 
أصــوات  مــن   % 44.32 علــى   2014 نهايــة 
لمنافســه   %  55.68 مقابــل  التونســيين، 
الباجــي قائد السبســي، الذي انتخب رئيســا، 
قبل أن توافيه المنية في 25 يوليو الماضي، 

قبيل أشهر على انتهاء واليته الرئاسية.
 2011 نهايــة  فــي  اختيــر  المرزوقــي  وكان 
المجلــس  نــواب  قبــل  مــن  لتونــس  رئيســا 
التأسيســي، إثــر قيــام تحالــف ترويــكا ضــم 
حزبــه المؤتمــر من أجــل الجمهورية، وحزب 
بــن جعفــر،  الــذي يقــوده مصطفــى  التكتــل 

وحــزب النهضــة الــذي يملــك أكبــر عــدد مــن 
النواب في المجلس.

طبيــب  وهــو  المرزوقــي،  خصــوم  ويتهــم 
وناشط حقوقي، ومعارض تاريخي للرئيس 
زيــن العابديــن بن علي، وعــاش فترة طويلة 
بعالقتــه  فرنســا،  فــي  منفيــا  عهــده  خــالل 

المشبوهة مع اإلخوان المسلمين.
ورغــم أنه كان من أبــرز المدافعين عن فكرة 
والعلمانييــن  اإلســالميين  بيــن  التحالــف 
لتأميــن االنتقــال إلى مؤسســات ديمقراطية 
والحفاظ على وحدة البالد، لم يحصل حتى 
اآلن علــى دعمهــم، فــي ظــل خالفــات داخل 

حركة النهضة.

اتهمــت كــراكاس، أمــس الثالثــاء، واشــنطن 
بممارسة “اإلرهاب االقتصادي”، والسعي إلى 
قطع الحوار مــع المعارضة الفنزويلية، وذلك 
غداة تجميد كامل ألصول حكومة نيكوالس 

مادورو في الواليات المتحدة.
وقالــت الخارجيــة الفنزويليــة فــي بيــان إن 
كراكاس “تندد أمام المجتمع الدولي باعتداء 
الرئيــس  إدارة  جانــب  مــن  وخطيــر  جديــد 
دونالــد ترامــب عبــر قرارات تعســفية تعكس 

إرهابا اقتصاديا بحق الشعب الفنزويلي”.
القومــي  األمــن  مستشــار  قــال  جانبــه،  مــن 
العقوبــات  إن  بولتــون  جــون  األميركــي 
األميركيــة الجديــدة الصارمــة علــى الرئيــس 
مــادورو ســتؤثر بشــدة علــى مــا يصلــه مــن 
تمويل دولي، محذرا روســيا من مغبة توفير 

مزيد من الدعم لفنزويال.
وقال بولتون في تصريحات أمام مؤتمر في 
ليمــا عاصمة بيرو: “حان وقت اتخاذ إجراء. 
لتضييــق  بعــزم  تتحــرك  المتحــدة  الواليــات 
الخنــاق ماليــا على مادورو وتســريع االنتقال 

الديمقراطي السلمي”.

وأضــاف: “نقول مجــددا لروســيا، وخصوصا 
الذين يتحكمون في أموالها: ال تراهنوا على 

قضية خاسرة”.
ترامــب  دونالــد  األميركــي  الرئيــس  وكان 
قــد فــرض عقوبــات علــى أصــول الحكومــة 
الفنزويليــة، وفقــا ألمــر  تنفيــذي نشــر أمــس 

االثنين.
وجــاء فــي األمــر التنفيــذي:” ُتحظــر جميــع 
فــي  الموجــودة  والمصالــح   الممتلــكات 
لحكومــة  والمملوكــة  المتحــدة،  الواليــات 
فنزويــال . وال يجــوز نقلهــا أو تصديرهــا أو 
أخــرى”،  بطريقــة  معهــا  التعامــل  أو  ســحبها 

بحسب رويترز.

ذكرت وســائل إعالم جزائريــة، أمس الثالثاء، 
أصــدرت  بالبليــدة،  العســكرية  المحكمــة  أن 
أمــر توقيــف ضــد وزير الدفــاع األســبق اللواء 
المتقاعد خالد نزار ونجله، إضافة إلى شخص 

آخر.
أن  الجزائريــة،  “النهــار”  صحيفــة  وذكــرت 
القضــاء العســكري فــي البليــدة، أصــدر مذكرة 
توقيــف دوليــة ضــد خالد نــزار ونجلــه لطفي، 

وفريد حمدين.
ووفــق الصحيفــة، فــإن حمديــن وهــو رئيــس 
شــركة صيدالنيــة متهــم بمحاولــة التآمــر على 

الجيش الوطني برفقة الجنرال نزار ونجله.
مصالــح  باشــرتها  التــي  التحقيقــات  وأثبتــت 
القضــاء العســكري بــأن حمديــن هــو الوســيط 

بين خالد نزار وسعيد بوتفليقة.
المتهميــن   ضــد  التوقيــف  مذكــرات  وجــاءت 
باشــرتها  التــي  التحقيقــات  أثبتــت  بعدمــا 
الثالثــة  المتهميــن  بــأن  المختصــة  الجهــات 
متورطون بتهم التآمر على الجيش والمساس 

بالنظام العام.
التلفزيــون  ذكــر  االثنيــن،  ســابق  وقــت  وفــي 

الرســمي الجزائــري أن المحكمــة العليــا أمــرت 
باحتجــاز وزيريــن ســابقين مــن عهــد الرئيــس 
الســابق عبــد العزيــز بوتفليقة بســبب اتهامات 

بالفساد.
وأمرت المحكمة بحبس وزير األشــغال العامة 
زعــالن، ووزيــر  الغنــي  عبــد  الســابق،  والنقــل 
العمل الســابق، محمد الغازي، وســط مطالبات 

جماهيرية بمحاسبة المسؤولين عن الفساد.
وباحتجاز الوزيرين السابقين زعالن والغازي، 
يصبــح عــدد الــوزراء الســابقين الذيــن يصــدر 
القضاء الجزائري أوامر بســجنهم بتهم فســاد، 
5 وزراء، وذلــك منذ اســتقالة الرئيس الســابق 

عبد العزيز بوتفليقة.

الجزائر .. أمر بالقبض على وزير الدفاع األسبقفنزويال تتهم واشنطن بـ ”اإلرهاب االقتصادي”المنصف المرزوقي يترشح لرئاسة تونس
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واشنطن ـ وكاالت

طرابلس ـ وكاالت

فرضــت وزارة الخزانة األميركية، أمس 
الثالثــاء، عقوبــات علــى اللبنانــي فــادي 
سرحان لعالقته مع ميليشيا حزب هللا.

منــذ  األميركيــة  الخزانــة  وزارة  وتتهــم 
العــام 2015 وكيل مشــتريات حزب هللا 
فادي حســين سرحان، وشــركته بتوفير 
الدعم المادي لتعزيز القدرات العسكرية 

لميليشيا حزب هللا.
رزمــة  واشــنطن  فرضــت  شــهر  وقبــل 
عقوبــات جديــدة ضــد حــزب هللا طالت 

للمّرة األولى نائبين في البرلمان اللبناني 
ومسؤوالً أمنيًا رفيعًا.

مراقبــة  مكتــب  وضــع  البيــان  وذكــر 
األصــول األجنبية التابع لــوزارة الخزانة 
بــارزة  سياســية  شــخصيات  األميركيــة 
مناصبهــا  تســتغل  هللا،  لحــزب  تابعــة 
السياســية لتســهيل عمل أجنــدة الحزب 
ال  أن  وأكــد  إيــران،  ودعــم  الخبيثــة 
يجــب التمييز بين الجناحين السياســي 

والعسكري لحزب هللا.

أعلنــت قــوات الجيــش الوطنــي الليبــي 
أمــس  حفتــر  خليفــة  المشــير  بقيــادة 
الثالثــاء، أنها شــنت ضربــات جوية على 
)شــمال(  مصراتــة  فــي  جويــة  قاعــدة 
فائــز  حكومــة  قــوات  عليهــا  تســيطر 
السراج المعترف بها من األمم المتحدة.

لقــوات حفتــر  اإلعالمــي  المركــز  وأفــاد 
عبــر فيســبوك عــن “عــدد مــن الضربــات 
لســالحنا الجــوي فــي القاعــدة الجويــة 

فــي مصراتــة اســتهدفت وســائط دفــاع 
جــوي وطائــرة إمــداد عســكرية تركيــة 
ضخمــة تحمــل ذخائر وطائرات مســّيرة 

وصواريخ متعددة األغراض”.
دقيقــة  اإلصابــات  “كانــت  وأضــاف 
ومحصــورة النطاق في تأثيرها المكاني 
لألهداف التي تم تدميرها”، دون تقديم 
مزيــد من التفاصيل عن الطائرة التركية 

المشار إليها.

عقوبات أميركية على وكيل مشتريات حزب اهلل

قوات حفتر تقصف قاعدة جوية للوفاق بمصراتة

دبي ـ رويترز: ذكر السفير الصيني  «
لدى اإلمارات أمس الثالثاء أن 
بالده ربما ترافق سفنا تجارية 

صينية في مياه الخليج العربي 
بموجب مقترح أميركي بشأن 

تحالف بحري لتأمين طرق 

الشحن في أعقاب هجمات على 
ناقالت.

وقال السفير ني جيان لرويترز  «
في أبوظبي ”إذ حدث وكان هناك 
وضع غير آمن للغاية فسندرس 

مرافقة بحريتنا لسفننا التجارية“.

وأضاف الحقا في رسالة نصية  «
”ندرس المقترح األميركي بشأن 

ترتيبات المرافقة في الخليج“.

وتضغط واشنطن على دول أخرى  «

لالنضمام لتحالف أمني بحري في 
وقت يشتد فيه التوتر مع إيران 
التي تحملها الواليات المتحدة 
مسؤولية انفجارات في ناقالت 

قرب مضيق هرمز، وهو ما تنفيه 
طهران.

          الصين قد ترافق سفنا في الخليج بموجب مقترح أميركي

عواصم ـ وكاالت

أعلــن وزيــر الدفــاع األميركي، مارك إســبر، أمس الثالثاء، أن واشــنطن ســتمنع أي غزو تركي لشــمال ســوريا، مؤكــدًا أن أي عملية 
تركية في شمال سوريا ستكون “غير مقبولة”.

فــي  لــه  المرافقيــن  للصحفييــن  إســبر  وأضــاف 
زيــارة إلــى اليابان “نعتبر أن أي تحرك أحادي من 

جانبهم سيكون غير مقبول”.
وتابــع: “ما ســنفعله هو منــع أي توغل أحادي من 
شــأنه أن يؤثر على المصالح المشــتركة للواليات 
المتحــدة وتركيــا وقــوات ســوريا الديمقراطيــة 
في شــمال ســوريا”، وقال إن واشــنطن تأمل في 
التوصــل إلى اتفاق مع أنقرة بشــأن عملية شــرق 

الفرات.
وكان الرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، 
أعلــن فــي 4 أغســطس، أن تركيا ســتقوم بعملية 
شــرقي نهــر الفــرات بشــمال ســوريا فــي منطقــة 
تســيطر عليهــا وحدات حمايــة الشــعب الكردية، 
والواليــات  روســيا  أبلــغ  إنــه  أردوغــان  وقــال 

المتحدة بالعملية.
ميدانيــا، قتــل 7 مدنييــن علــى األقــل أمــس فــي 

شــمال غــرب ســوريا جــراء غــارات روســية مــن 
جهــة وقصف للفصائل الجهاديــة والمعارضة من 
جهة ثانية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق 

االنسان.
وتعرضت مناطق عدة في إدلب ومحيطها أمس 

لغارات ســورية وأخرى روســية تركزت خصوصًا 
على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

واســتأنف الجيــش الســوري عملياتــه فــي إدلب، 
بعد اتهامه “المجموعات اإلرهابية المدعومة من 

تركيا” برفض “االلتزام بالهدنة”.

وزير الدفاع األميركي مارك إسبر

مقتــل 7 مدنييــن في إدلب غــداة وقف العمــل بالهدنة

إسبر: سنمنع أي غزو تركي لشمال سوريا

دبي ـ العربية نت

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الثالثاء، إن هناك تعاونا وتنسيقا بين بالده والواليات المتحدة األميركية في مختلف 
المجاالت “ومنها محاربة اإلرهاب ومواجهة التدخالت اإليرانية وأطماعها في اليمن وزعزعتها ألمن واستقرار المنطقة والعالم”.

ولفــت هــادي، إلــى تحذيــره من تداعيــات ذلك 
)التدخــل اإليرانــي( باكرًا، وذلك وفــق ما نقلته 
خــالل  الرســمية  اليمنيــة  األنبــاء  وكالــة  عنــه 
اســتقباله ســفير الواليــات المتحــدة األميركية 

لدى اليمن كريستوفر هنزل.
كمــا ثمن الرئيس اليمني دعم وجهود الواليات 

المتحدة األميركية لليمن ومسارات السالم.
بــالده  دعــم  األميركــي  الســفير  أكــد  بــدوره، 
لليمــن وحكومتهــا الشــرعية ووحدتهــا وأمنهــا 

واستقرارها.
اليمنــي،  الجيــش  قــوات  حــررت  ميدانيــا، 
مســنودة بتحالــف دعــم الشــرعية فــي اليمــن، 
فــي  حــرض  مدينــة  شــرق  جديــدة  مواقــع 

محافظة حجة، شمالي غرب البالد.
وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني أن قواته 
حررت سلســلة جبــل “مبعوثة”، اإلســتراتيجية 
المطلة على سوق المزرق شرق مديرية حرض 

شــمالي حجــة، عقب هجوم شــنته على مواقع 
تمركز ميليشــيات الحوثي المتمردة المدعومة 

من إيران، والتي الذت بالفرار.
الشــرعية،  دعــم  تحالــف  مقاتــالت  أن  وأكــد 
الهجــوم،  فــي  الجيــش  قــوات  ســاندت 

الميليشــيات  وتعزيــزات  مواقــع  واســتهدفت 
القادمة إلى منطقة المواجهات.

قتلــى  ســقوط  عــن  المواجهــات  وأســفرت 
وجرحــى فــي صفــوف الميليشــيات الحوثيــة، 
إضافة إلى تدمير عدد من اآلليات التابعة لها.

الرئيس اليمني والسفير األميركي في اليمن

تقدم ميدانــي في حجة وميليشــيا الحوثي تلــوذ بالفرار

تنسيق يمني أميركي لمواجهة تدخالت إيران

وزير الدفاع الجزائري األسبقالرئيس الفنزويليالمنصف المرزوقي
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ال يكــف المســؤولون بــوزارة العمــل عــن إطــاق التصريحات بأن الــوزارة توظف 
المتابعيــن  لغيــر  القــول  إّن مثــل هــذا  البطالــة فــي تراجــع.  اآلالف شــهريا وأّن 
والراصديــن لعمليــة التوظيــف يبعــث األمــل والتفــاؤل، بيــد أنــه بالنســبة لآلالف 
مــن العاطليــن يبقى با دليل يســنده، وقبل أيام أعلن مســؤول كبيــر بالوزارة أّن 
معارض التوظيف التي تقيمها الوزارة استطاعت أن تخفف من معضلة البطالة، 

لذا فإنهم مستمرون في إقامة المعارض وخصوصا المتخصصة منها.
غيــر مــرة تمنّيــت علــى القائميــن علــى ملــف التوظيــف بــوزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة لــو أنهــم اســتحدثوا آليــة جديــدة وواقعيــة للتوظيــف بخــاف مــا 
اعتادت الوزارة أن تعلنه، كونها بدون جدوى ومردودها بالغ الضآلة، لكن المحزن 

أن ليس هناك من يتفاعل أو باألحرى ليست لديه النية للتغيير أو التطوير.
إّن مــن يتقدمــون لمعــارض التوظيــف يعــودون جائعيــن ومنكســري األحام، بل 
إّن بينهــم مــن يندبــون حظهــم العاثر ألّن الشــركات لــم تتصل بهم رغــم أّن بينهم 
مــن تتوفــر لديــه الكفــاءة والتخصــص وأيضا الخبــرة، وكان يفترض لــو أّن هناك 
شــفافية أو مصارحة في الوظائف المعروضة من قبل الشــركات وحتى بالنســبة 
لــوزارة العمــل، لكّن هذا المبدأ غائب تماما، أليس من المســتغرب أن تنأى الوزارة 
بنفســها عــن الرقابــة علــى عمليــات التوظيف فــي المعــارض؟ وإال مــاذا يعني أن 

تقيم الوزارة عشرات المعارض دون أن تتأكد إذا ما كان هناك توظيف أم ال! 
أعضاء المجلس النيابّي تقع على عاتقهم متابعة إجراءات الوزارة في التوظيف، 
لكــن الــذي يبدو أمامنــا أّنهم اكتفوا بإطــاق التصريحات ربما إلقنــاع المواطنين 
بــأن قضاياهــم تتصــدر اهتمامهــم. التصريحــات وحدهــا رغــم أهميتهــا ال تعالــج 

القضية ما لم ترافقها تحركات جدية من جميع األعضاء والكتل النيابية.

وزارة العمل تتذرع بأّن أصحاب الشركات ورجال األعمال ال يبدون أي شكل  «
من أشكال التعاون وأنّهم يلجأون للتوظيف دون علم الوزارة! وبدورنا 

نتساءل أين صالحياتكم؟ هل اكتفت الوزارة بدور المتفرج دون أن تحرك 
ساكنا؟ المطلوب من المسؤولين ممارسة صالحياتهم إذا كانوا بالفعل 

جادين في حلحلة معضلة البطالة.

يتبــادر إلــى ذهنــي كلمــا نظرت إلى هاتفي النقــال من أجل التواصل مــع اآلخرين ومعرفة 
أخبارهم، كيف كان التواصل قديًما بين األصدقاء، حيث كانت الرســائل تصلهم بعد أيام 

وشهور، أو ربما ال تصل ألسباب كثيرة، إذ كانت ُتمثل معاناة حقيقية.
ومــع التقــدم التقنــي، ظهــر هذا الجهاز الذي أســهم في التواصل مــع اآلخرين من أصدقاء 
وزمــاء وأقــارب، والذيــن كانــوا بعيدين وأصبحــوا قريبين مع هــذا الجهاز. أذكــر أنه كان 
لدي قريب يدرس بالخارج، فكنت أحاول االتصال به في وقت معين، وال يمكن التواصل 
معه إال عن طريق السكن الذي يسكن فيه، فكنت أحاول االتصال به ليا من أجل ضمان 
تواجــده. ورغــم ظهــور تقنية الفاكس والتلكس في تلك الفترة، إال أن اســتخدامها اقتصر 
فــي معظــم الحــاالت علــى األمــور الرســمية أو المســتعجلة، ومــن ضمــن الطفــرة التقنيــة 
الحديثة في هذه الوســيلة ظهر لنا تطبيق “الواتســاب” الرســائل التي تعبر العالم بضغطة 
زر، وأتــاح لــي هــذا التطبيــق االنضمــام إلــى مجموعــة متميــزة ومتخصصــة أسســها أحــد 
الزمــاء بعنــوان “لوبــي العاقات العامة” والذي أصبح “تواصــل”، مجموعة مهنية تحتوي 
علــى زمــاء متخصصيــن ولديهــم اهتمــام وخبــرات كبيــرة فــي مجــال العاقــات العامــة 
واإلعام والمسؤولية االجتماعية، والجميل في هذه المجموعة أنها متخصصة باالتصال 
الرقمــي والتواصــل الداخلــي، وتنظيــم المناســبات والفعاليــات وغيرها، ويتبــادل أفرادها 
األفــكار والمقترحــات للتطوير الهادف. وبعد ســنتين من انضمامي للمجموعة، برز اقتراح 
لعمــل لقــاء ســنوي بيــن األعضــاء، وبالفعــل اجتمعــوا فــي لقاء تعــارف حي وحلقــة نقاش 
وحوار عن مستقبل العاقات العامة واالتصال، وقد قوى هذا اللقاء التواصل فيما بينهم، 

وانتقلوا بسببه من عالم يوصف باالفتراضي إلى العالم الواقعي.
ولعــل أبــرز التوصيــات والمقترحات التي خرج بها اللقاء ضــرورة تعميق أواصر العاقات 
بيــن كل العامليــن فــي مجــال العاقــات العامــة، حيــث يســهل ذلــك األمــر االســتفادة مــن 
خبــرات الممارســين فــي هــذا المجال، كذلك عقــد اللقاءات الدورية بيــن األعضاء البعيدة 
عــن الكلفــة والرســمية، حيــث إن ذلــك أجــدى لتحقيــق الهــدف األول، أيضــا تعزيــز جانب 
مشــاركة المعلومات البينية، باإلضافة إلى البحث حول أســاليب التطوير المستمر ألعمال 
الممارســين في مجال العاقات العامة، وأخيرًا اســتثمار هذه اللقاءات للخروج بمبادرات 

تطوعية تثري محتوى العاقات العامة. 

وهكذا أسهمت هذه الوسائل في تعزيز األفكار وتحقيق األهداف، ويمكن القول  «
إن وسائل اإلعالم الجديدة منحت الناس عوالم جديدة، وفتحت لهم آفاقا 

جديدة، لكن ينبغي التعامل مع هذه الوسائل بدراية، وعدم االنجرار خلف جاذبية 
األخبار التي تحملها، بل الوقوف على حقيقتها ومصدرها وموضوعيتها.

العاطلون واإلحباط

من عالم افتراضي إلى الواقع

جوخة... 
وكراهية كل ما هو خليجي!

“ســئلت عــن مــن ســيقود الجنــس البشــري؟ فأجبــت: الذيــن يعرفــون كيــف يقــرأون” 
فولتيــر، وليعذرنــي القــارئ الرصيــن مــع االعتــذار لفولتيــر، باســتعاضة كلمــة يقرأون، 
بكلمــة يكتبــون، فهــم مــن ســيقود الجنس البشــري، وفي هــذا إهداء مــن الصميم إلى 
المبدعــة العمانيــة جوخــة الحارثــي التــي حفــرت اســمها بقائمــة الروائييــن، رغــم كل 
الحملة الشرســة، الحاقدة، التي رافقت فوزها الذي تســتحقه بجدارة ال تضاهى، وما 
أحزنني وفتح جرحًا بليغًا هو تلك الحفنة من الكتاب والنقاد والصحافيين العرب، ما 
إن ُأعلن عن فوزها حتى تســابقت األقام الســامة، والنفوس المريضة لتبطش باســم 
هــذه المبدعــة الشــابة التــي تحــدت صمت وعزلــة وخرافة األســماء الكبيــرة في عالم 
الرواية العربية التي لم تحقق ما حققته هذه النجمة الصاعدة بكفاءة إبداعية أهلتها 
للقفز على كل المتوقع والمألوف، وتحقيق إنجاز غير مسبوق بمستوى العالم العربي 

بمنافستها أسماء عالمية، والفوز بالجائزة العالمية “مان بوكر الدولية”.
وهذا ما أثار ســخط كثير من الكتاب العرب، خصوصا أولئك الذين يعتبرون أنفســهم 
األســماء الامعــة الوحيــدة المحتكــرة للجوائز، والتــي يحق لها وحدهــا الفوز، فصبوا 
ســخطهم الممــزوج بالحقــد والكراهية علــى كل ما هو خليجي، فربطوا قســرًا وبهتانًا 
بيــن فوزهــا ودوالرات النفــط الخليجــي، وهــي نغمــة باليــة، أكل عليهــا الدهر وشــرب 
وشــبع! ولم يجدوا أســخف من عبارة أنها محجبة لنعتها بها، وأنها من دولة خليجية، 
فظهر كل ما بنفوسهم من مرض تستغرب أن يكون كل هذا الكم بداخل أدباء وكتاب 

وصحافييــن لهــم أســماؤهم ومكانتهــم، ولألســف، انجلــى هــذا الحقد المتخفــي وراء 
أســمائهم ليظهــر حســدهم وغيرتهم من روائيــة مبدعة جديرة بالفوز، لقد كشــف هذا 
الحســد، مشــاعرهم المريضــة التــي تعكــس فضيحة العصــر الثقافي العربــي الموبوء، 
والــذي جعــل هــؤالء يعتقــدون أنهــم أحــق بالجائــزة، رغــم مــا نالــوا مــن رعايــة طوال 
حياتهــم مــن قبــل مؤسســات خليجيــة ارتبطوا خالهــا بعاقــات مــن وراء الكواليس 
واحتكــروا الجوائــز والترشــيحات وكأنهــا حكــر عليهــم، فجــاء فــوز جوخــة الحارثــي 
صدمة لهم، ليكشــف ويعري مكنونهم من الحســد الذي طالما تخفوا وراءه، معتقدين 
أن الجوائز العربية لهم وحدهم، بصفتهم األســماء الشــامخة بسماء الرواية، ولألسف 
سايرتهم بذلك مؤسسات عربية وبعضها خليجية، فيما يشبه االحتكار لهذه األسماء، 
باعتبارهــا تحجــز وحدهــا الجوائــز وال يحــق ألي مبــدع أو مبدعــة خــارج ســرب هذه 
القوائم الجاهزة التجرؤ واقتحام أســوار هذه المؤسســات التي وضعت ســياجًا بينها 

وبين الكتاب اآلخرين.
إن فــوز الروائيــة جوخــة الحارثــي بأكبر جائزة عالمية للرواية، وهــي التي لم تفز بأي 
من الجوائز العربية من قبل، بل لم تصل حتى للقوائم الطويلة، عكس صدمة بالواقع 

العربي الثقافي.

تنويرة: عندما تشعر بذاتك فقد بلغت صفاء الذات. «
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العوائل تبحث عن الجديد 
في عالم الترفيه

فكــرت مــع األبنــاء نهايــة األســبوع الماضي بالخــروج في “طلعــة عائلية”، 
لكننــا عانقنــا الليالــي الطويلــة وبحثنــا فــي الذاكــرة عــن أماكــن جديــدة 
ومتميــزة تجــذب العائلة ولم نجد إال األنشــطة المعروفة التي مازالت كما 
هــي، المجمعــات التجاريــة والســينما أو الحدائــق والمنتزهات، وال شــيء 
غيــر ذلــك. والغريــب فــي األمــر أن مهرجان صيــف البحرين الــذي تم فيه 
تقديــم مجموعــة متنوعــة مــن األنشــطة انتهــى قبل شــهر أغســطس، في 

حين كان من المفترض أن يستمر على األقل إلى نهاية أغسطس. 
نعم.. هناك جهود واضحة وكبيرة لتشــجيع الســياحة الداخلية من خال 
الفعاليات المختلفة والمتنوعة، لكننا بحاجة إلى إقامة فعاليات مخصصة 
للعائلة طوال فترة الصيف، واألهم أن تكون فعاليات مختلفة وذات طعم 
ولون وليســت مكررة وهذه إشــكالية نعاني منها وهي واضحة أمام عين 
كل مراقــب، فخيــارات العائلــة البحرينيــة والمقيمــة أيضــا محــدودة جدا 
فــي العطلــة الصيفيــة، “أنــا ال أتحــدث عــن الحركــة الســياحية”، إنما أعني 

تأســيس تقاليــد ســياحية موســمية تثقيفيــة وترفيهية متميــزة واالبتعاد 
عــن تكــرار نفــس البرامــج الترفيهيــة التــي تــؤدي فــي نهاية المطــاف إلى 

الملل والوحشة كما نعيش في هذا الشهر.
ال نريد عالم وارنر براذرز، المدينة الترفيهية المغلقة األولى على اإلطاق 
فــي العالــم بأبوظبــي، وال حديقــة ليجــو النــد دبــي، لكننا على األقــل نريد 
برامج وفعاليات متنوعة ومشاريع جديدة، حتى بعض السواحل تحتاج 
إلــى تطوير، فعهد “الــدوارف والزحاقات والمظات” انتهى، اليوم الدول 
التــي لديها ســواحل مماثلة تتســابق وتجتهد في بنــاء المرافق كالمطاعم 

والمقاهي وجعلها وجهة سياحية متفردة.

لقد كانت البحرين وال يخفي على أحد من أهم وأول الدول الخليجية  «
التي تقدم أرقى الخدمات السياحية وبشهادة أكثر من مجلة متخصصة 

في هذا المجال، لذا نتمنى أن تكون هناك برامج متواصلة وجديدة ودليل 
سياحي للعائلة بعنوان “أين تذهب هذا اليوم” بكل معنى الكلمة.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

ال تكْن أنَت... الُممثل 
الُمزَدوج!

في الحياة هناك مواقع وأدوار، على كل منا تأديتها؛ بوصفها واجباته، أو مسؤولياته 
المنوطة به، تماًما كممثلين حقيقيين، مطلوب منا أداء أدوارنا، التي نشــأنا عليها، أو 
التي ُقّدر لنا الدخول فيها أو خوضها! وعلى هذه الكيفية تسير دورة الحياة؛ من ابٍن 
ألب لجد، أو من موظف لمدير لمســؤول كبير... وهكذا؛ ففي كل دور عليك أن تجيد 
التمثيــل بعنايــة، واهتمــام، وإال خرقــت الــدور، أو الواجب، وكنت من أســوأ الممثلين، 
واألســوأ أن اســتبدالك ليس في الُمتناَول الســهل؛ فأنت ال تمثل في فيلم ســينمائي؛ 
بحيــث يســهل االســتغناء عنــك والتعاقد مــع آخرين، لكنــك تمثل على مســرح الحياة 
الكبير، وهذا غير قابل للعبث، فإما أن تؤدي دورك كما يجب، أو تكون عبًئا ثقيا على 

نفسك واآلخرين من حولك!
إًذا؛ إننــا نتفــق علــى ُمســّلمة رئيســية هنــا؛ أن لكل منــا دوره، غير أن هناك شــخصيات 
بيننــا، مبدعــة فــي ســحب أدوار غيرهــا، وكأنهــا تجــد راحتها وســكينتها فــي التمثيل 
المــزدوج؛ أي الــذي تمارس فيه دورهــا ودور اآلخرين، ظاّنة أنها تفعل الصواب، وأنها 
تزيــل أحمــاال صعبــة عــن ظهــور هــؤالء، وأنهــا خير معيــن أو مســاعد، أو قــد ترى في 
القيــام بذلــك؛ مــا يجعــل األمور تخــرج بالكيفيــة أو النمــط اللذين ُتريد، وبالســرعة أو 
الدقة، أو الحرص، أو الجودة، وألن هذه الشخصيات تؤمن أن ال أحد من المحيطين 
ها من  بهــا قــادر علــى تنفيذ رغباتها – حرفًيا - تتكفل بنفســها فــي أداء أدوارهم، وجرِّ

تحت أقدامهم!
والواقــع أنهــا شــخصيات ُمدمــرة ال فاعلــة، هــذا على الرغــم مما قد تشــعر به من وهم 
اإليثــار والتضحيــة؛ فهي تســاهم بشــدة في حرمــان اآلخرين من أدوارهــم الطبيعية، 
وممــا يجــب عليهــم القيام به من مســؤوليات، هــؤالء الذين قد ُيصدقــون بالفعل أنها 
تخفف عنهم بادَئ األمر، لكن الموضوع قد يستفحل إلى الحد الذي يجعلهم يبتعدون 
تماًمــا عــن تأديــة أدوارهم؛ فيستســهلون الحــال، ويعيشــون دور خلّي البــال، المرتاح 
مــن الواجبــات، التــي رموها طواعيًة على هــذا اآلخر، الذي رضي بحمل أكثر من دور، 

وتمثيل أكثر من وظيفة!

كم من أٍب أو أٍم أو مسؤوٍل مارس األدوار المزدوجة، نيابة عن أبنائه أو  «
مرؤوسيه؛ فكانت النتيجة وباال على الجميع! ال هم ارتاحوا واستكانوا، أو 

توقفوا عن الشكوى والتذمر، وال المسحوبة أدوارهم أصبحوا قادرين على 
النهوض بأنفسهم، أو الدفاع عن أدوارهم، التي حال دونها جرعات من الكسل 

المتراكم، ُحقنوا بها باستمرار، ولوقت ليس قصيرا! ِقف عند دورك فقط؛ 
فتجاوزه يحرمك الراحة والسكينة، ويثقلك بمهام ليست لك، وُيفقد اآلخرين 

ُبطوالتهم في الحياة!.

د. زهرة حرم 



Sports
@albiladpress.com

رفع النائب األول لرئيس المجلس االعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة األولمبية البحرينية ســمو الشــيخ خالد بن حمد 
آل خليفة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وإلى رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب 
األول لرئيــس مجلــس الــوزراء صاحــب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمــد آل خليفة، وإلى ممثل جاللــة الملك لألعمال 
الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، بمناسبة اإلنجاز 
الذي حققه المنتخب الوطني للناشــئين أللعاب القوى من ذوي العزيمة في بطولة العالم أللعاب القوى للناشــئين من ذوي 
العزيمــة، التــي احتضنــت منافســاتها مدينــة نوتويــل السويســرية، بعــد إحراز الالعب ســعد محمــد الميداليــة الذهبية في 
مسابقة رمي القرص، وإحراز الالعبة مريم الحميدي الميدالية الذهبية في مسابقة دفع القله، وميداليتين برونزيتين في 

مسابقة رمي الرمح ومسابقة رمي القرص.

حمــد  بــن  خالــد  الشــيخ  ســمو  وقــال   
بالنتيجــة  ونفتخــر  “نعتــز  خليفــة:  آل 
المشــرفة التي حققها أبطالنا من العبي 
والعبات ألعاب القوى من ذوي العزيمة 
فــي عالميــة الناشــئين بسويســرا، التــي 
تضاف لسلســلة اإلنجازات التي حققها 
رياضيــو ذوي العزيمــة في المشــاركات 

مــا  دائمــا  والذيــن  والدوليــة،  القاريــة 
الظهــور  فــي  حرصهــم  علــى  يؤكــدون 
النتائــج  وإحــراز  مشــرفة  بمســتويات 
فهــم  البحرينيــة.  للرياضــة  المتميــزة 
فــي  األمثلــة  أروع  دائمــا  يســطرون 
ليكونــوا  والقــوة،  واإلصــرار  التحــدي 
ســّباقين فــي رفــع علم مملكــة البحرين 

عاليــا فــي مختلــف مشــاركاتهم”، مهنئا 
البارالمبيــة  اللجنــة  رئيــس  ســموه 
دعيــج  بــن  محمــد  الشــيخ  البحرينيــة 
آل خليفــة وجميــع اعضــاء ومنتســبي 
اللجنــة بهــذه النتيجــة، مشــيدا ســموه 
فــي الوقــت ذاته بالجهــود التــي تبذلها 
اللجنــة فــي تهيئــة األجــواء المناســبة 

فــي  العزيمــة  ذوي  مــن  للرياضييــن 
الشــكل  علــى  واالســتعداد  التحضيــر 
المثالي لخوض المشــاركات والمنافسة 

على إحراز اإلنجازات.

سموه: نفتخر بالنتيجة المشرفة ألبطالنا في عالمية الناشئين بسويسرا

خالد بن حمد يهنئ بإنجاز ذوي العزيمة

7 أغسطس 2019 األربعاء
6 ذو الحجة 1440

حــدد االتحــاد اآلســيوي لكــرة القــدم يــوم الخميــس الموافــق 26 ســبتمبر المقبــل 
موعــدا لســحب قرعــة كأس آســيا تحت 23 عامــا 2020، والتي ســتقام في تايلند 

في الفترة 9 وحتى 26 يناير المقبل.

فــي  األولمبــي  منتخبنــا  وسيشــارك 
تأهلــه  بعــد  اآلســيوية  النهائيــات 
المســتحق، والذي يعد للمرة األولى في 

تاريخ كرة القدم البحرينية.
وســتقام مراسم القرعة في فندق “راما 

غاردنز” بالعاصمة التايلندية )بانكوك(.
وإلى جانب منتخبنا األولمبي سيشارك 
15 منتخبنــا بمــا مجموعــه 16 منتخبــا 

سيتم توزيعها على 4 مجموعات.
وجاء أولمبينا بحســب تصنيف االتحاد 
المســتوى  فــي  القــدم  لكــرة  اآلســيوي 
الرابع الذي يضم أيضا منتخبات: سوريا 

وإيران واإلمارات، فيما المستوى األول 
يضــم منتخبــات: تايلنــد )المســتضيف(، 
أوزبكســتان، فيتنــام وقطــر، المســتوى 
الثاني: كوريا الجنوبية، العراق، اليابان، 
الثالــث:  المســتوى  الشــمالية،  كوريــا 

الصين، أستراليا، األردن والسعودية.
منتخبنــا  يخــوض  أن  تقــرر  ذلــك،  إلــى 
األولمبــي لقاءيــن ودييــن أمــام نظيــره 
العراقــي يومــي 6 و9 ســبتمبر المقبــل، 

وذلك في فترة أيام “الفيفا”.
وسيقام اللقاءان في البحرين.

برنامــج  ضمــن  المواجهتــان  وتعتبــر 

للنهائيــات  التحضيــري  المنتخــب 
اآلسيوية.

يشــرف على منتخبنا المدرب التونســي 
تخطــي  نحــو  وقــاده  شــمام،  شــمير 

التصفيات بنجاح عبر تصدر المجموعة 
الخامســة بـــ 9 نقــاط مــن 3 حــاالت فوز 
بنغالديــش وســيريالنكا  متتاليــة علــى 

وفلسطين.

ُتجـــرى فـــي بانكـــوك ومنتخبنـــا األولمبـــي فـــي التصنيـــف الرابـــع

26 سبتمبر سحب قرعة كأس آسيا تحت 23 عاًما
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تحــت رعايــة علــي الصالح رئيس مجلس الشــورى، وفوزية زينل رئيســة 
مجلــس النــواب، ُتقــام عنــد الســاعة الثامنــة مــن مســاء اليــوم األربعــاء 
المبــاراة النهائيــة لبطولة مجلســي الشــورى والنواب الثانية عشــرة لكرة 
القدم للناشئين للعهد والوالء للوطن، بين فريقي نادي سار ومركز شباب 

كرزكان تحت األضواء الكاشفة بملعب نادي سار.

وســيكون الحفــل النهائــي بحضــور 
عــام  مديــر  شــريف  عبدالرحمــن 
التــي  شــريف  احمــد  مفروشــات 
تنظــم البطولــة وترعاهــا، والناشــط 
إبراهيــم  والرياضــي  االجتماعــي 
حســن  الدولــي  والالعــب  مطــر 

عبــاس  ســار  نــادي  ورئيــس  زليــخ 
عبدالوهــاب ورئيــس مركــز كرزكان 
وشــخصيات  الفــردان  منصــور 
النــواب  بعــض  وكذلــك  رياضيــة 
وأعضــاء المجلس البلدي ورؤســاء 
المشــاركة  الرياضيــة  المراكــز 

والمدعوين.
تقديــم  النهائــي  برنامــج  ويتضمــن 
الــورود  باقــات  الفريقيــن  كباتــن 
بيــن شــوطي المبــاراة وبعــد ختــام 
المباراة لرعاة النهائي، عزف السالم 
الفرديــة،  الجوائــز  تســليم  الملكــي، 

تكريــم  للرعــاة،  هدايــا  تســليم 
حــكام  تكريــم  المنظمــة،  اللجــان 
البطولــة، تســليم كأس ومبلــغ مالي 
وميداليــات المركــز الثانــي، تســليم 
كأس المركــز االول )البطــل( ومبلــغ 
مالي والميداليــات الذهبية، التقاط 

الصور التذكاريــة بين البطل ورعاة 
حفل الختام.

رئيــس  النجــداوي  عمــران  ودعــا 
للبطولــة  العليــا  المنظمــة  اللجنــة 
بالــروح  التحلــي  إلــى  الفريقيــن 
واألخــالق الرياضيــة، وكذلــك دعــا 

الحفــل  لحضــور  الكريــم  الجمهــور 
النهائــي والتشــجيع بــروح رياضيــة 

عالية.
ويقــود فريــق ســار المــدرب حســن 
محمــد ويقود كــرزكان حمد محمد، 
الحكــم  النهائــي  اللقــاء  وســيدير 

محمــد عبدالرســول وســيعلق عليه 

المعلق المعروف خالد المنشد، علمًا 

بــأن الفريقــان ســبق أن تقابــال فــي 

المبــاراة  الــدور التمهيــدي وانتهــت 

بالتعادل بهدفين لكليهما.

اللجنة اإلعالمية

سـار وكرزكـــان في نهائي “الشـورى والنـواب”

عمران النجداوي وعبدالرحمن شريف مع كأس البطولة علي الصالح فوزية زينل

نجحــت إدارة نــادي الحــد فــي ضــم الالعبيــن محمــد مصطفــى وجاســر حامــد؛ 
ليمثــال صفــوف الفريــق األول لكــرة القــدم بالنادي خالل الموســم الرياضــي المقبل 

.2019/2020

بالتعاقــد  الحــد  نــادي  خطــوة  وجــاءت 
مــع الالعبيــن محمــد مصطفــى وجاســر 
حامد؛ تعزيزا لتشــكيلة المدرب الوطني 
محمد الشمالن. ويلعب محمد مصطفى 
تمثيــل  لــه  وســبق  الدفــاع،  خــط  فــي 
الماضــي  الموســم  فــي  المحــرق  فريــق 
فئــة  فريــق  مــع  وذلــك   ،2018/2019
الشــباب. أمــا الالعب جاســر حامــد فإنه 
مثــل صفــوف المحــرق أيضــا، لكــن مــع 

الفريــق األول فــي دوري ناصــر بــن حمد 
الممتــاز وباقي المســابقات المحلية لفئة 
الكبــار. ويســعى الحداويــون للتحضيــر 
خصوصــا  الجديــد،  الموســم  أجــل  مــن 
وأن الفريــق اعتــاد علــى التواجــد خالل 
المواســم الماضية في المنصات، ووصل 
العــام الماضــي إلــى نهائيــي كأس الملك 
باللقــب  يتــوج  أن  دون  النخبــة  وكأس 

مكتفيا بالفضية.

الحد يضم مصطفى وجاسر

باقر: معسكر سلوفينيا يجهز “رجال اليد” لآلسيوية
الجاري وآرون يصل 16  لإلصابة  غياب عبدالحسين 

أشــار رئيــس لجنــة المنتخبــات باالتحاد البحريني لكرة اليد إســماعيل باقر إلى أن هناك 
تحضيــرا مبدئيــا إلقامــة معســكر خارجــي للمنتخــب األول فــي ســلوفينيا وذلــك ُقبيــل 
المشــاركة في في التصفيات اآلســيوية المقرر إقامتها في قطر منتصف أكتوبر المقبل 

والمؤهلة إلى أولمبياد اليابان 2020.

وقــال باقــر فــي تصريح لـــ “البالد ســبورت” 
إن لجنــة المنتخبــات رفعــت تقريــرا كامــال 
حــول معســكر ســلوفينيا والمقــرر إقامتــه 
فــي منتصــف شــهر ســبتمبر المقبــل لمــدة 
أســبوعين تقريبــا، والذي ســيتخلله خوض 
بعــض المباريــات الوديــة التحضيريــة، إلى 
مجلــس إدارة االتحــاد؛ لكــي يتم مناقشــته 

من جميع النواحي واتخاذ القرار النهائي.
وبيــن باقــر أن تدريبــات “رجــال اليــد” التي 
انطلقــت قبــل أيــام ســتكون محصــورة في 
الجانــب البدني حتــى موعد وصول مدرب 
المنتخــب آرون فــي 16 أغســطس الجاري، 

والــذي سيباشــر عملــه حينهــا، وقبــل ذلــك 
سيتحصل العبو المنتخب على إجازة عيد 
األضحــى، ومن ثــم سيباشــرون تدريباتهم 
اليوميــة. ووضــح باقــر أن غيــاب الحــارس 
محمد عبدالحســين عــن صفوف المنتخب؛ 
بســبب خضوعــه لجلســات العــالج لموضــع 
اإلصابــة “األنــكل” وتبقــى لديــه مــا يقــارب 
10 جلســات، ومــن المؤمــل أن ينخــرط مــع 

األحمر في أواخر الشهر الجاري.
وحــول قائــد المنتخب حســين الصياد، أكد 
باقر أن الصياد سيكون حاضرا مع “األحمر” 
قبــل أيــام قليلة من مشــاركة المنتخب في 

يلعــب  اآلن  كونــه  اآلســيوية؛  التصفيــات 
محترفــا فــي الوحــدة الســعودي وهــذا مــا 
ينــص عليــه القانــون الدولي فــي مثل هذه 

الحاالت.
قــد  اليــد  لكــرة  البحرينــي  االتحــاد  وكان 

أعلــن عــن القائمــة األولية للمنتخــب األول، 
والتــي تضــم: )محمــد عبدالحســين، حســن 
شــهاب، محمــد ميــرزا، علــي عيــد، حســين 
الصياد، مهدي سعد، بالل بشام، علي ميرزا 
خلــف،  عيســى  حبيــب،  محمــد  )النجمــة(، 

أحمد المقابي، أحمد موسى ) باربار(، حسن 
األهلــي(،  عبدالقــادر)  علــي  الســماهيجي، 
الســعودي(،  )الوحــدة  الســالطنة  جاســم 
)الشــباب(،  الزيمــور  أحمــد جــالل، عبــدهللا 
التضامــن(،   ( أحمــد حســين، حســن ميــرزا 

حســين محفوظ )توبلي(، كما تم االستعانة 
باربــار  ونــادي  الشــباب  منتخــب  بحــارس 
قاســم الشــويخ وجنــاح منتخــب الشــباب 
والنــادي األهلــي محمــود حســين لالنضمام 

للقائمة الحالية.

جانب من تدريبات منتخبنا الوطني لكرة اليد إسماعيل باقر 

أحمد مهدي

سبورت

علي مجيد

فــاز الفريــق األول لكرة القــدم بالنادي 
الجيــل  نــادي  فريــق  علــى  األهلــي 
الســعودي بهدفيــن مقابــل واحــد، في 
المباراة الودية التي جمعت الطرفين، 
مســاء أمــس األول علــى ملعــب نــادي 

البحرين.
وســجل هدفــي األهلــي فــي المبــاراة 
الالعبان علي جمال ومهدي حميدان.

تحضيــرات  ضمــن  الوديــة  جــاءت 
الجديــد  للموســم  األهــالوي  الفريــق 
بعــد عودتــه مجــددا إلــى دوري ناصــر 
بــن حمد الممتــاز في الموســم الجديد 
قيــادة  تحــت  وذلــك   ،2019/2020

المدرب الوطني عيسى السعدون.

فوز أهالوي

سبورت

البطولة تحت 
رعاية رئيسي 

المجلسين

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

سمو الشيخ خالد بن حمد

منتخبنا األولمبي لكرة القدم



اســتكملت اختصاصية التســويق بشــركة زين البحرين مي الحاجي ســباق الرجل الحديدي في هامبورغ 2019 والذي 
كان في الثامن والعشرين من شهر يوليو الماضي بوقت مذهل بلغ 12.31 ساعة مما يجعلها أول سيدة في الترايثلون 

البحريني تستكمل واحدا من أفضل السباقات في العالم. 

يتضمــن الســباق ســباحة مســافة 3.8 
ســيرا  كيلوميتــرا  و180  كيلومتــر 
بالدراجــات، ويختتــم الســباق بتحدي 
كمــا  كيلومتــر،   42.2 بمســافة  للجــري 
تضمــن الســباق مشــاركة واســعة مــن 

أنحاء العالم. 

المديــر  أيضــا  الســباق  فــي  وشــارك 
التنفيــذي لخدمة العمالء بشــركة زين 
البحريــن عبدهللا ســالمين، واســتكمل 
 - مــان  آيــرون   140.6 لــه  ســباق  أول 

هامبورغ 2019. 
وقالــت مــي الحاجــي: “لــم أكــن قادرة 

دعــم  لــوال  الســباق  اســتكمال  علــى 
الشــباب  مجلــس  ورئيــس  عائلتــي 
والرياضــة الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
أنــا  البحريــن.  زيــن  وبالطبــع  خليفــة، 
بحرينيــة  أمــرأة  أول  لكونــي  فخــورة 
تستكمل واحدا من أهم السباقات في 

العالم وفخري أكبر لرفع اسم بلدي”.
مــي  مــن  كال  البحريــن  زيــن  وهنــأت 
علــى  ســالمين  وعبــدهللا  الحاجــي 
الرجــل  ســباق  فــي  الممتــاز  أدائهمــا 
الحديــدي - هامبــورغ 2019، وأكــدت 
الرياضــات  لدعــم  مواصلتهــا  علــى 

المختلفة. 
يذكــر أن مــي الحاجــي ستشــارك فــي 
العالميــة   70.3 مــان  آيــرون  بطولــة 
 7 فــي  فرنســا  نيــس،  فــي  القادمــة 

سبتمبر 2019.

مي تستكمل “الرجل الحديدي” في هامبورغ بسجل مذهل

حقــق فريــق الرفــاع فوزا ثمينا على حســاب الحالــة، بنتيجة 63/ 62، في المباراة التي جمعتهما مســاء أمس، 
علــى صالــة اتحــاد الســلة بــأم الحصــم، في ختــام منافســات الجولة األولــى من الــدور التمهيدي لــدوري زين 

الدرجة األولى.

وحصــد الرفــاع بفــوزه نقطتيــن ثمينتيــن فــي مســتهل 
مشواره نحو المنافسة على اللقب الذي نال وصافته في 

الموسم الماضي، فيما خرج الحالة بنقطة الخسارة.
وجــاءت المبــاراة فــي مجملها العام متوســطة المســتوى 
الفني بين الفريقين اللذين تقاســما الســيطرة واألفضلية 
على مدار األشــواط األربعة التي شــهدت تبادال لتسجيل 

النقاط والتقدم في النتيجة بين الجانبين.
وتقــدم الرفــاع أوال بفــوزه فــي الربــع األول بفــارق نقطة 
واحــدة وبنتيجــة 22/ 21، ثم عزز تفوقه في الربع الثاني 
الــذي فــاز فيــه ب11/ 4 مســتغال اعتمــاد منافســه علــى 
التصويــب الثالثــي الغيــر مركــز، ليتقــدم بالنتيجــة فــي 

الشوط األول بواقع 33/ 25.
واســتعاد الحالة ســريعا تركيزه وفاعليتــه الهجومية في 
الشوط الثاني، متمكنا من تعديل النتيجة بمنتصف الربع 
الثالث قبل أن يبادل منافســه ســجال التسجيل والتقدم 
في نقاط المباراة. وظلت النتيجة متقاربة حتى الثواني 
األخيــرة مــن الربــع األخير التــي كان فيهــا الحالة متقدما 

بفــارق نقطــة واحــدة، قبــل أن يتمكــن الرفــاع من حســم 
نتيجة المباراة والفوز بنقطتي صباح حسين.

افتتاحية مئوية للزعيم

وفــي المبــاراة األولــى فــي ختــام الجولــة، حقــق فريــق 
المنامــة فــوزا فــي المتنــاول علــى حســاب فريــق ســترة 
بنتيجــة قوامهــا 129/ 73، حاصــدا بذلــك أول نقطتين له 
في مســتهل رحلة استعادة اللقب الغائب عن الفريق في 

الموسم الماضي.
واحتــاج الزعيــم للشــوط األول فقــط لينهي المبــاراة بعد 
أن تقــدم فــي الربع األول بفارق 20 نقطة، قبل أن يوســع 

النتيجة في الربع الثاني إلى 42 نقطة بواقع 72/ 30.
وهذه هي أعلى نتيجة مئوية يحققها المنامة في الجولة 
االفتتاحية للدوري التي شهدت 4 نتائج مئوية عريضة.

وجــاءت نتائج أشــواط المباراة كاآلتــي: 34/ 12 المنامة، 
38/ 16 المنامة، 25/ 24 سترة و33/ 18 المنامة.

ــن زي دوري  ــة  افــتــتــاحــي خــتــام  ــي  فـ ــة  ــوي ــئ م نــتــيــجــة  أعــلــى  يــســجــل  ــة  ــام ــن ــم ال

الرفاع يقتنص فوزا ثمينا من الحالة

من لقاء المنامة وسترة من لقاء الحالة الرفاع

األربعاء 7 أغسطس 2019 
6 ذو الحجة 1440

اتحاد اليد

يخــوض منتخبنــا الوطني األول لكــرة القدم، 
اليــوم، ثانــي مبارياتــه فــي بطولة غرب آســيا 
المقامــة حاليا بالعــراق، حينما يالقي منتخب 
السعودية، على ملعب فرانسو حريري بمدينة 
مباريــات  ضمــن  مســاء،   7.30 عنــد  أربيــل، 

الجولة الثانية للمجموعة الثانية للمسابقة.
ويلتقــي عند 10.30 مســاء علــى ذات الملعب 
المجموعــة  والكويــت ضمــن  األردن  منتخبــا 

الثانية أيضا.
هيليــو  البرتغالــي  المــدرب  منتخبنــا  ويقــود 
منــذ  لــه  رســمية  مبــاراة  ثانــي  وهــي  ســوزا، 
توليــه القيــادة الفنيــة ل”األحمــر” بداية يوليو 

الماضي.
وكان “األحمــر” نجــح فــي تحقيــق فــوز ثمين 
فــي  األردن  علــى حســاب  ومســتحق  ومهــم 
تدشــين مبارياتــه بالبطولــة، إذ ســجل هــدف 
الفــوز نجــم خــط الهجــوم الالعــب إســماعيل 
عبداللطيــف، ليكســب منتخبنــا أول 3 نقــاط 

لــه في البطولة، فــي حين فازت الكويت على 
السعودية بنتيجة )2-1(.

وتعتبــر نتيجــة الفــوز اليــوم مهمــة لمنتخبنــا 
الوطنــي فــي ســبيل التنافــس علــى الوصــول 
يتأهــل  إذ  للبطولــة،  النهائيــة  المبــاراة  إلــى 
الفريقــان الحاصــالن علــى المركــز األول مــن 
المجموعتين األولى والثانية للمباراة النهائية 

التي ستقام يوم 14 أغسطس الجاري.
إعــداد  فرصــة  آســيا  غــرب  بطولــة  وتعــد 
للمنتخــب الوطنــي نحو التحضيــر للتصفيات 
المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس 
آســيا 2023، إذ سيدشــن المنتخــب مشــواره 
فيها خالل شهر سبتمبر المقبل بلقاء منتخبي 

العراق في البحرين وكمبوديا في كمبوديا.

كشف رئيس جهاز كرة اليد بنادي االتحاد 
مــع  اتفــق  ناديــه  أن  عبدالكريــم  حســن 
المدرب الوطني أحمد التاجر ليقود فئتي 
األشــبال والناشئين لكرة اليد في الموسم 

الرياضي الجديد 2020/ 2019.
وقــال عبدالكريــم فــي تصريــح لـــ “البــالد 
ســبورت”: اتفقنــا مع المــدرب التاجر على 
كل بنــود العقــد الــذي يجعلــه مدربــا للعبة 
صعيــد  علــى  االتحــاد  بنــادي  اليــد  كــرة 
الفئــات العمريــة، وإن خيــار التاجــر جــاء 
بعــد دراســة ومعرفــة بإمكاناتــه وخبرتــه 
فــي اللعبــة، والتــي مــن شــأنها أن تســاهم 

في صقل واالرتقاء بالالعبين الصغار. 
وعــن تأخــر التوقيــع مــع مــدرب الفريــق 
األول يســري جــواد، بيــن عبدالكريــم أن 
ظــروف التأخير كانت خــارج عن اإلرادة، 
ولكــن مــن المؤمــل أن يتم إجراء مراســم 
توقيــع العقــد قبل نهاية األســبوع الجاري 

أن  وخصوصــا  المقبــل  األســبوع  فــي  أو 
هناك اتفاقا كليا بين المدرب والنادي.

لالعبــي  عــروض  هنــاك  كانــت  إذا  وعمــا 
ناديــه  أن  عبدالكريــم  أوضــح  فريقــه، 
ومــن  واحــدا  خطابــا  اآلن  حتــى  تســلم 
نــادي الشــباب الــذي طلــب فيــه التعاقــد 
ناديــه  وأن  الطويــل،  علــي  الحــارس  مــع 

معرفــة  لحيــن  األمــر  هــذا  فــي  يبــت  لــم 
التفاصيل المادية عن الصفقة، مؤكدا في 
الوقــت ذاتــه أن نــادي االتحــاد ليس لديه 
نيــة االســتغناء والتفريــط عــن أي العــب؛ 
كونــه يســعى للحفاظ علــى عناصره كافة 
بســواعده  المنافســات  مشــوار  وإكمــال 

الحالية.

يخــوض منتخبنا لكرة الطائرة لفئة الشــباب، 
اليــوم، لقــاء أمام منتخب هونــغ كونغ، ضمن 
المباريــات الترتيبيــة فــي البطولة اآلســيوية 
تحــت 23 عاًمــا، والمقامــة حاليا فــي ميانمار 

وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري.
وســتقام المبــاراة عنــد 11 صباحــا بتوقيــت 

ميانمار.
للمباريــات  انتقــل  الشــاب  منتخبنــا  وكان 
الترتيبيــة بعــد حلولــه ثالثــا فــي المجموعــة 
الثالثــة التــي ضمت إلى جانبــه الصين تايبيه 
فــي  المنتخــب  خســر  إذ  وقطــر،  وباكســتان 
مباراتيــن أمــام تايبيه وباكســتان، فيما حقق 
الفــوز علــى قطر في الجولــة األخيرة، لينتقل 
إلى مباريات تحديد المراكز من 9 وحتى 16.
ربــع  بلــوغ  فرصــة  فقدانــه  وبعــد  منتخبنــا 
النهائــي يســعى للحصول علــى مركز متقدم، 
إذ سيلعب اليوم أمام هونج كونج ثم يالقي 
والفــوز  )الخميــس(،  غــدا  ميانمــار  منتخــب 

فيهمــا ســيمنحه مركــز متقــدم على مســتوى 
الفــرق الـــ 16 المشــاركة بعــد عــدم تمكنه من 
التواجــد مــع الثمانيــة الكبار في ربــع النهائي 
الذهبــي  المربــع  بلــوغ  علــى  والمنافســة 

والمباراة النهائية.
يأتــي ذلك بعد يــوم الراحة الذي منح لجميع 

المنتخبات أمس.

الوطنــي  المــدرب  منتخبنــا  علــى  ويشــرف 
الالعبيــن  قائمــة  وتضــم  خليفــة،  يوســف 
للبطولة اآلسيوية: سيد محمد العبار، جوهر 
راشــد، محمــد جاســم، محمــد هرونة، حســن 
الشــاخوري، جاسم تركي، حسين خليل، بدر 
محمد، حســن الحداد، محمود عبدالحســين، 

يوسف سيف وحسين عبدهللا.

حقــق منتخبنــا الوطنــي للناشــئين لكــرة اليــد 
فــوزه األول في بطولــة العالم الثامنــة المقامة 
حاليًا في مقدونيا وذلك على حســاب منتخب 
منافســات  ضمــن   )28/36( بنتيجــة  نيجيريــا 
الجولــة األولــى لمنتخبــات المجموعــة الثالثــة 

بالمونديال.
وانتهى شوط المباراة األول لمصلحة منتخبنا 
بفــارق 4 أهداف ونتيجة )17/13( بعد أفضلية 
واضحــة لألحمــر البحرينــي تســيد مــن خاللهــا 
اللقــاء منــذ البدايــة واتضحــت أحقيــة الفريــق 
مــن خــالل التعامــل الجيد فــي الهجــوم، وكان 
بإمكاننــا الخــروج بنتيجــة أكثــر أريحيــة لــوال 
األخطــاء الفرديــة التــي أرتكبها الفريــق والتي 
أفضــل  علــى  بالمحافظــة  لنيجيريــا  ســمحت 

فارق لهم في هذا الشوط.
وبــرز الحــارس حســين محفــوظ فــي تصديــه 
للعديــد مــن الكــرات، فــي المقابــل كان محمــد 
حبيــب األكثــر تهديفــًا وســجل جميــع الرميات 
الجزائية التي أتيحت للمنتخب والتي استغل 

المتقدمــة  الدفاعيــة  الطريقــة  العبونــا  فيهــا 
المناســبة  الخيــرات  إيجــاد  فــي  لنيجيريــا 
الخلفــي  الخــط  العبــو  بواســطة  لالختــراق 
بوجود مجتبى الزيمور وجاســم خميس، وفي 
األطــراف بــدأ الفريــق المبــاراة بالالعبين مؤيد 
شــعيب وقاســم قمبــر وعلي محمــود في مركز 
الدائــرة، ومــع الدخــول فــي النصــف الثاني زج 

المــدرب بالالعبيــن عــادل محمــد وعلــي جعفر 
قائــد  وحصــل  للفريــق.  اليمنــى  الجهــة  فــي 
منتخبنــا الوطنــي محمــد حبيــب علــى جائــزة 
أفضــل العــب فــي المبــاراة بعــد تألقــه الالفــت 
ومســاهمته الكبيرة في تحقيق الفوز لمنتخبنا 
وقيادتــه  المنتخــب   أهــداف  أكثــر  بتســجيله 

الفعالة للفريق طوال مشاركته بالمباراة.

منتخب الكرة الطائرة لفئة الشبابمنتخبنا الوطني األول لكرة القدم

لقطة من المباراة

الجولـــة الثانيـــة لبطولـــة غـــرب آســـيا لكـــرة القـــدم

التوقيع مع يسري قريبا والشباب طلب الحارس الطويل رسمًيا

مباريات تحديد المراكز في البطولة اآلسيوية تحت 23 عاًما

بمقدونيا ــم  ــال ــع ال ــة  بــطــول فـــي  ــواره  ــشـ مـ بـــدايـــة 

عيون “األحمر” على نقاط السعودية

عبدالكريم: التاجر مدربا ألشبال وناشئي يد االتحاد

شباب الطائرة يالقي هونغ كونغ

يد الناشئين تتفوق على نيجيريا
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  أعلن المجلس األعلى للشــباب والرياضة عن توجيهات حضرة صاحب الجاللة الملك 
حمــد بــن عيســى آل خليفــة عاهــل البــالد المفــدى حفظــه هللا ورعــاه بايجــاد الحلــول 
المناســبة لحــل الملفــات العالقــة بالمســتحقات الماليــة لالعبيــن والفنييــن واإلدارييــن 

وديون األندية.

الشــيخ  تــرؤوس ســمو  ذلــك خــال    جــاء 
ناصــر بن حمد آل خليفــة ممثل جالة الملك 
لألعمــال الخيريــة وشــئون الشــباب رئيــس 
المجلس االعلى للشــباب والرياضة الجتماع 
المجلــس الشــباب األعلى للشــباب والرياضة 
الجديــد وذلــك بحضــور ســمو الشــيخ خالــد 
لرئيــس  األول  النائــب  آل خليفــة  بــن حمــد 
المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس 
اللجنــة األولمبية البحرينية وســعادة الســيد 
أيمن بن توفيق المؤيد وزير شــئون الشــباب 
المجلــس  أعضــاء  إلــى  إضافــة  والرياضــة 

األعلى للشباب والرياضة الجديد.
  وفــي بدايــة االجتماع، أعرب ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة عن عظيم شــكره 
وتقديــره إلى حضرة صاحــب الجالة الملك 
البــاد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
المفدى حفظه هللا ورعاه بمناســبة المرسوم 
الملكي الســامي بالتشكيل الجديد  للمجلس 
األعلى للشباب والرياضة، وقال سموه “أرفع 
اسمى آيات الشكر والتقدير الى مقام جالة 
جميــع  عــن  ونيابــة  بأســمي  المفــدى  الملــك 
اعضــاء المجلــس االعلى للشــباب والرياضة 
لنواصــل  الملــك  جالــة  ثقــة  نالــوا  والذيــن 
مسيرة العطاء والبناء في هذا الوطن تحت 
رايــة جالتــه ولنكمل مســيرة الخيــر للحركة 
الشــبابية والرياضية والتــي حققت في عهد 
جالة الملــك العديد من االنجازات المتميزة 

على مختلف االصعدة”.
للكلمــات  امتــدادًا  وأنــه  ســموه  وأضــاف    
الملــك  الجالــة  صاحــب  لحضــرة  الســامية 
البــاد  عاهــل  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
المفدى حفظه هللا ورعاه خال انعقاد الدور 
للمبــادرة  وامتــدادًا  والتنفيــذي،  التشــريعي 
التــي أطلقــت فــي عــام 2018 بتســمية “عام 
البحرينيــة  الرياضــة  ســتحظى  الذهــب” 
بمســمى “العصــر الذهبــي” مــن أجــل تحقيــق 

المزيد من التفوق واالزدهار واالنجازات.
  وفي هذا االطار، رحب ســمو الشــيخ ناصر 
بن حمد آل خليفة بأصحاب السمو والمعالي 
والســعادة أعضــاء المجلــس األعلى للشــباب 
والرياضة في دورته الجديدة، مقدرًا ســموه 
الســابق، ومتمنيــًا  المجلــس  أعضــاء  عطــاء 

سموه لهم التوفيق والنجاح.

  نقل تحيات جاللة الملك

  هــذا ونقــل ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفــة تحيــات وتقديــر جالــة الملــك 
أعضــاء  إلــى  ورعــاه  هللا  حفظــه  المفــدى 
أن  إلــى  األعلــى، مشــيرًا ســموه  المجلــس 
التطــور  الثقــة تســير تجــاه تحقيــق  هــذه 
التصاعدي للقطاعين الشبابي والرياضي. 

األعمــال  جــدول  مناقشــة  تــم  بعدهــا    
وجاءت على النحو اآلتي:

  فيصل بن راشد رئيسًا للجنة 
التنسيق والتنفيذ والمتابعة

للشــباب  األعلــى  المجلــس  ورحــب    
والرياضــة بتزكيــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
حمــد آل خليفــة لســمو الشــيخ فيصــل بــن 
التنســيق  للجنــة  رئيســًا  آل خليفــة  راشــد 

والتنفيذ والمتابعة.

  ملف المستحقات

وجــه  الملــك،  جالــة  مــن  وبتوجيــه    
ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، 
ســعادة  والرياضــة  الشــباب  شــئون  وزيــر 
بحــل  المؤيــد  توفيــق  بــن  أيمــن  الســيد 
ملــف مســتحقات الرياضييــن واإلدارييــن 
والفنييــن العالقــة وديــون األنديــة، ووجــه 
سموه الوزير بحماية حقوقهم كونهم ثروة 

من ثروات البحرين الغالية.

  صندوق رياضي “طموح”

للشــباب  األعلــى  المجلــس  وأوصــى    
والرياضة بإنشاء صندوق رياضي بموجب 
الرســمية  باالجــراءات  والبــدء  مرســوم 
إلنشــاء الصندوق ويعني بإدارة واســتثمار 
األصــول الرياضيــة فــي البحريــن وزيــادة 
اإليــرادات لدعم الحركــة والعمل الرياضي 

بشكل مستديم يضمن مستقبل الرياضة.
  ووجــه ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفة بتسمية الصندوق الرياضي بمسمى 

“صندوق طموح”.

  تفعيل رقابة وزارة              
الشباب والرياضة

  ووجه المجلس األعلى للشباب والرياضة 
الشــباب  لــوزارة  الرقابــة  دور  بتفعيــل 
والرياضــة علــى الهيئــات الخاصــة العاملــة 
مــن األندية واالتحادات واللجنة األولمبية 
بموجــب قــرار رقم 21 لســنة 1989 بحيث 
ال يتعــارض مع الميثاق األولمبي واألنظمة 

الدولية. 

  كبار المواطنين بداًل                       
من المسنين

  ووجــه ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل 
خليفــة وزارة العمــل والتنميــة االجتماعية 
بتغيير مسمى المسنين إلى كبار المواطنين 

في البحرين على فئة كبار السن.

  تفعل حقوق األندية

للشــباب  األعلــى  المجلــس  وفعــل  هــذا    
والرياضــة حقــوق األنديــة فــي عضويتهــم 
بعــد ترخيــص  الرياضيــة  االتحــادات  فــي 
النشــاط الرياضــي المحــدد من قبــل وزارة 

شئون الشباب والرياضة.
  كما تم اعتماد 4 أنشطة رئيسية لتسجيلها 
في وزارة الشــباب والرياضة وهي: الفريق 
الرياضــي، نشــاط إدارة االســتاد الرياضي، 
نشــاط إدارة المجمعات الشــبابية، ونشــاط 

إدارة المجمعات الرياضية.

  التنسيق مع وزارة                
التربية والتعليم

  هــذا ووجــه ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد 
آل خليفة، وزير شــئون الشــباب والرياضة 
والتعليــم  التربيــة  وزارة  مــع  التنســيق 
حــول دراســة توفيــر المنشــآت الرياضيــة 
الــوزارة  وتكليــف  الرياضــي  لاســتخدام 
هــذه  الســتخدام  رســمية  آليــة  بإيجــاد 

المنشآت.

سمو الشيخ خالد بن حمد سمو الشيخ ناصر بن حمد

ناصر بن حمد: جاللة الملك وجه بحل ملفات الديون بصورة شاملة
خــال االجتمــاع األول للمجلــس األعلى للشــباب والرياضة الجديد بحضــور خالد بن حمد

المكتب اإلعالمي
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رفع رئيس مجلس إدارة نادي  «
المحرق الشيخ أحمد بن علي بن 
عبدالله آل خليفة باسمه ونيابة 
عن أعضاء مجلس اإلدارة وكافة 

منتسبي النادي خالص الشكر 
وعظيم التقدير واالمتنان لمقام 

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

على التوجيه السامي الذي أصدره 
جاللته لسعادة السيد أيمن بن 

توفيق المؤيد وزير شئون الشباب 
والرياضة إليجاد السبل وإنهاء كافة 

الملفات المالية العالقة والعمل 
على تحقيق المزيد من النجاحات 

لألندية الوطنية.

 وأكد رئيس نادي المحرق أن هذا  «
التوجيه السامي وهذا االهتمام 

من لدن جاللة الملك المفدى 
بأبنائه الرياضيين إنما يأتي تواصال 

لما يبذله جاللته من جهود جبارة 
وتخطيط شامل ألجل النهوض 
بمختلف قطاعات التنمية في 

مملكتنا العزيزة، ومؤكدا أن كل 
متطوع في أندية البحرين يشعر 

بالمتابعة الدائمة لجاللته لحل 

مشاكل القطاع الرياضي والشبابي.

 وشدد رئيس نادي المحرق على  «
أن هذا االهتمام الملكي السامي 

يشكل دعما كبيرا للجهود المتميزة 
لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل 

خليفة ممثل عاهل البالد المفدى 
لألعمال الخيرية وشئون الشباب 
رئيس المجلس األعلى للشباب 

والرياضة، وهي جهود مباركة 
ساهمت في التطور المشهود 

للرياضة البحرينية التي وصلت 
للعالمية وحققت العديد من 

اإلنجازات والمكتسبات التي حققها 

أبناء البحرين في المنتخبات 
واألندية الوطنية.

 وعبر رئيس نادي المحرق عن ثقته  «
التامة على أن المجلس األعلى 
للشباب والرياضة برئاسة سمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 

في تشكيلته الجديدة بعد صدور 
األمر الملكي، سوف يواصل العمل 

الدؤوب من أجل تحقيق الرقي 
للرياضة البحرينية والسعي لتوفير 

كافة السبل الكفيلة بدعم األندية 
الوطنية والعاملين فيها من أجل 

أن تواصل عملها الوطني بكل 

كفاءة واقتدار وتحقيق المزيد من 
اإلنجازات الرياضية، وأن دعم األندية 

سوف ينعكس على المنتخبات 
الوطنية على اعتبار أن األندية هي 

الرافد األول لهذه المنتخبات.

 وأكد رئيس نادي المحرق أن نادي  «
المحرق سيبقى على العهد على 

الدوام منذ تأسيسه في القيام 
بدوره الوطني المناط به، وسيكون 
في مقدمة الداعمين الستراتيجية 

المجلس األعلى للشباب والرياضة 
التي حظيت بمباركة عاهل البالد 

المفدى حفظه الله ورعاه.

رئيس نادي المحرق يشكر جاللة الملك على توجيهاته السامية

الشيخ أحمد بن علي

جانب من االجتماع

عبدالحكيم الخياطتوفيق العاليوزير العمل

الشيخة مي بنت محمد

أيمن المؤيد

سمو الشيخ فيصل بن راشد

إنشاء صندوق 
“طموح” للدعم 

الرياضي..

فيصل بن راشد 
رئيسا للجنة 

التنسيق والتنفيذ 
والمتابعة

ناصر بن حمد يشيد 
بالثقة الملكية وبدعم 
جاللة الملك للحركتين 

الشبابية والرياضة

سموه يوجه 
بتغيير تسمية 
المسنين إلى 

“كبار المواطنين”



multaqa
@albiladpress.com

إعداد: هبة محسن أعلــن البنــك األهلــي المتحــد مؤخرا عن فوز كل من عبداللطيف ســعيد حبيب علي، عبدالحســين حبيب محمد العالي، حســن 
عيسى محمد حسين سرحان، وحصة محمد علي أحمد بجوائز برنامج حصادي األسبوعية، حيث فاز كل منهم في السحب 
األسبوعي لشهر يوليو 2019 بجائزة قيمتها 25 ألف دوالر أمريكي. كما أعلن البنك األهلي المتحد عن فوز سيد حسين سيد 

علي سيد إسماعيل بهبهاني بجائزة برنامج حصادي الشهرية لشهر يوليو2019 بقيمة 100 ألف دينار بحريني.

وبهــذه المناســبة، صــرح حســن عيســى 
ســرحان قائــاً: “لم أتوقــع الفوز في هذا 
السحب، حيث إنني عميل للبنك األهلي 
المتحد واقتنيت شــهادات حصادي منذ 

أكثــر مــن 10 ســنوات فــي فــرع ســترة. 
قائــا:  وواصــل ســيد حســن تصريحــه 
“شــعرت بســعادة عندما تم االتصال بي 
األســبوعية  بالجائــزة  بالفــوز  إلباغــي 

البالغــة 25 ألــف دوالر أمريكــي، وأتطلــع 
للفــوز بالجائزة الكبرى. وبســؤال الســيد 
الجائــزة،  بقيمــة  ســيفعله  عمــا  حســن 
قال: “لم أخطط بعد لذلك، لكني ســوف 

أستثمرها حاليا في حصادي”.
عــن  المتحــد  األهلــي  البنــك  أعلــن  كمــا 
فــوز كل مــن حســن رضــي علــي أحمــد، 
وأنيســة  إبراهيــم،  عبدالنبــي  وســكينة 
حسين مرتضى بجوائز برنامج حصادي 
فــي  منهــم  فــاز كل  األســبوعية، حيــث 
الســحب األســبوعي لشــهر يونيو 2019 

بجائزة قيمتها 25 ألف دوالر أمريكي.

“األهلي المتحد” يعلن عن الفائزين بـ “حصادي” 

كشــفت دار ’الرصاصــي‘، العامة 
التجاريــة الرائدة بمجال العطور 
األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي 
عــن باقــٍة مــن أجمــل إبداعاتهــا 
الغنيــة  والزيــوت  العطــور  مــن 
الفاخــرة  العــود  ومســتحضرات 
التــي تشــّكل هدايــا فريــدة فــي 
القــادم.  المبــارك  عيــد األضحــى 
تجمــع إصــدارات العامــة، علــى 
مــدى أكثــر مــن أربعــة عقــود من 
عاليــة  المكونــات  بيــن  الزمــن، 
الجــودة وأعــرق تقاليــد صناعــة 

العطور الشرقية. 
يعتبــر تبــادل الهدايا من العادات 
تعّبــر  التــي  الجميلــة  العالميــة 
خــال  والعرفــان  الشــكر  عــن 
المناسبات الخاصة واالحتفاالت 
وتشــكل  والتراثيــة،  التقليديــة 
الهديــة فــي العالم العربــي جزءًا 
ترمــز  فهــي  الثقافــة،  مــن  مهمــًا 
إلــى العاقات الوطيدة وتجســد 
واالحتــرام  االهتمــام  مشــاعر 

والتقدير.

عيــد  اقتــراب  مــع  وبالتزامــن 
األضحى المبارك، يوصي خبراء 
’الرصاصــي‘  دار  فــي  العطــور 
الســاحرة  العطــور  مــن  بباقــة 
التــي تشــكل هدايا مثاليــة تليق 
باألحبــة، حيث تحتفي تشــكيلة 
’الرصاصي‘ العصرية من العطور 
والبخــور بتقاليــد وتراث صناعة 
العطــور العربيــة، كمــا تركــز على 
مكونــات طبيعية نقيــة تخاطب 
عشــاق  وأحاســيس  مشــاعر 

العطور.

فــي إطــار إهتمامهــا الكبيــر بتقديــم أفضــل الخدمــات 
لزبائنهــا بمملكــة البحرين وتوفير المزيد من من التميز 
فــي العنايــة بالســيارات، افتتحــت شــركة بــن هنــدي 
للعناية بالسيارات – إحدى شركات مجموعة بن هندي 
مركز العناية االحترافية بالسيارات EPCC في محطة 
وادي الســيل في الرفاع مقابل المستشــفى العســكري. 
وقــد قــام بافتتاح المركــز نائب رئيس مجلــس اإلدارة 
والرئيــس التنفيذي لمجموعــة بن هندي أحمد عبدهللا 
بــن هنــدي –  وخالــد ونواف وعبدالعزيــز أبناء عبدهللا 
بن هندي وأعضاء مجلس إدارة المجموعة، وبحضور 
عدد كبير من زبائن شركة بن هندي للعناية بالسيارات 
الســيارات،  تأجيــر  وشــركات  الشــركات،  وأصحــاب 

ومســئولي  واإلعــام  الصحافــة  رجــال  مــن  ولفيــف 
مجموعة عبدهللا بن هندي. 

يختــص  بالســيارات  االحترافيــة  العنايــة  ومركــز 
أداء  قــدرة  لزيــادة  والفريــدة  الدقيقــة  بالخدمــات 
وبــراق،  ملفــت  ومظهــر  ملمــس  وإضفــاء  الســيارات، 
وتوفيــر حمايــة مــن نــوع خــاص ودقــة نانــو الفريــدة، 
وفيلم لحماية الطاء ولف الســيارة، عاوة على ذلك، 
توفيــر االكسســوارات الخاصة حســب الطلب وغيرها 
مــن الخدمــات االحترافيــة للعنايــة بالســيارات، وذلــك 
ضمــن خطة التوســع التــي تنتهجها مجموعة شــركات 
بن هندي لخدمة زبائنها بطريقة أفضل وتوفير المزيد 

من الراحة لهم في مملكة البحرين.

وأثنــاء افتتاحــه المركــز صــرح أحمــد بن هنــدي قائاً: 
بالســيارات  االحترافيــة  العنايــة  مركــز  افتتــاح  “ُيعــد 
نتيجــة للنجــاح الكبيــر الــذي تشــهده شــركة بــن هندي 
مســتخدمي  جميــع  وثقــة  البحريــن  فــي  للســيارات 
عامات الســيارات في الخدمات التي تقدمها لهم، لذا 
كان البــد مــن تخصيــص مركــز للخدمــات االحترافية، 
وهــي خطــوة محســوبة وهادفــة نحــو خدمــة زبائننــا 
بطريقــة أفضــل. وهــذا يعكــس االهتمــام الكبيــر الــذي 
توليــه مجموعــة شــركات بن هنــدي لزبائنهــا بالمملكة، 
وفلســفتها التــي تضع “إرضاء الزبائــن في المرتبة رقم 
1 وتلك هي الفلسفة التي تحثنا باستمرار على تقديم 

مقاييس أعلى في مجال خدمات الزبائن”.

ــن أولـــــــويـــــــات الـــشـــركـــة ــ ــ إرضـــــــــــاء الـــــزبـــــائـــــن م

تشكيلة من العطور المثالية للعيد من “الرصاصي”

“بن هندي” تفتتح “العناية االحترافية بالسيارات”

7 أغسطس 2019 األربعاء
للتواصل: 617111509 ذو الحجة 1440

المفقــودة  دلمــون  جنــة  اســتعدت 
اكبرحديقــة مائيــة فــي البحريــن الطاق 
روزنامتها لمهرجان عيد االضحى المبارك 
ووالــذي ينطلــق تحت شــعار “جنة دلمون 
وجهتك في صيف البحرين “مع اول ايام 
العيــد الســعيد ويضــم فعاليــات وانشــطة 
العائلــة  ترفيهيــة تناســب وجميــع افــراد 
تقــرر  وقــد  لاطفــال  خــاص  ومهرجــان 
الوقــت  عــن  زيــادة ســاعتين اضافيتيــن 

المحدد لخروج مرتادي الحديقة.
وقــال مدير التشــغيل اســماعيل ابراهيم: 
دأب القائمون على جنة دلمون في تقديم 
الجديــد لمرتاديهــا فــي جميع المناســبات 
الســعيدة عبر ابتكارها انشــطة وفاعليات 
ترفيهيــة لتنشــر الســرور والبهجــة لــرواد 

كوجهــة  مكانتهــا  علــى  مؤكــدة  المنتــزه 
ترفيهيــة مثاليــة للمقيميــن وزوار مملكــة 
البحريــن مــن دول االقليــم ومــن جميــع 
انحــاء العالم”. واوضح اســماعيل الى ان 
مهرجــان عيــد االضحى لهذا العام يتســم 
بالضخامــة وتعــدد االنشــطة والفعاليــات 
الترفيهيــة حيث تبــدأ فعاليات المهرجان 
مــع اول ايــام العيــد لتمتــد الــى 10 ايــام 
بحيث يخصص لكل يوم انشــطة تختلف 
الــزوار  ليســتمتع  يليــه  الــذي  اليــوم  عــن 
20 مــن  التــي تتجــاوز  المائيــة  بااللعــاب 
“الزالقــات” والمرافق المائية التي تنتشــر 
علــى مســاحة تقــارب 77000 متــرا مربعا 
الى جانب انشــطة وفعاليات تم ابتكارها 
لتناســب جميــع افــراد العائلــة ومهرجــان 

خاص باالطفال”. 
وتتضمن الفعاليات عروض لفرقة الدبكة 
اللعــاب  االوكرانيــة  والفرقــة  اللبنانيــة 
الفقاعات وعرض النار واالضواء والفرقة 

والمغربيــة  شــيرما  ســواتي  مــع  الهنديــة 
جيهــان والعديــد مــن الحفــات الغنائيــة 
لمطربين من السعودية و لبنان والبحرين 

وفرقة من االمارات.

“جنة دلمون” ترفه عن زوارها بمهرجان عائلي كبير
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التنفيــذي  الرئيــس  رعايــة  تحــت 
الشــيخ محمــد بــن خليفــة آل خليفة 
وبحضــور أعضــاء اإلدارة التنفيذيــة 
العماليــة،  النقابــة  وأعضــاء  ورئيــس 
أقامت شــركة غاز البحريــن الوطنية 
متطوعــي  لتكريــم  حفــا  )بناغــاز( 
إنجــاز  وبرامــج  ألنشــطة  الشــركة 
لهــذه  لمســاندتهم  وذلــك  البحريــن 
إلهــام  إلــى  تهــدف  التــي  البرامــج 
الشــباب البحرينــي وإعــداده ليكــون 
مختلــف  فــي  النجــاح  علــى  قــادرًا 
االحتفــال  العمل.واســتهل  مجــاالت 
بكلمــة الرئيس التنفيــذي والتي قدم 
مــن خالهــا شــكره وتقديــره لجميــع 
المتطوعين على مساندتهم ودعمهم 
لبرامــج إنجاز البحريــن متمنيًا منهم 
مضاعفــة الجهــود لتحقيــق األهداف 
التــي يصبــوا إليها القائمين على هذه 

البرامج واالرتقاء بها. 

مشــاركتها  بــدأت  الشــركة  أن  يذكــر 
الفعليــة فــي برامــج إنجــاز البحريــن 
في العام 2011 بمشاركة 6 موظفين 
المتواصــل  للدعــم  ونظــرًا  فقــط، 
والتشــجيع من إدارة الشــركة وزيادة 
بأهميــة  الموظفيــن  لــدى  الوعــي 
هــذه  مثــل  فــي  النشــطة  المســاهمة 
البرامــج ومــا تهدف إليه، فقــد ارتفع 
عــدد المتطوعين ليصل إلى أكثر من 
255 متطوعا ومتطوعة من مختلف 
دوائر وأقســام الشــركة أتمــوا خالها 
تطوعيــة،  ســاعة   1517 مــن  أكثــر 
نتيجــة الرغبــة الجــادة مــن موظفــي 
الشركة بالمشاركة الفعالة في برامج 
إنجاز واإلســهام في خدمة المجتمع. 
بجائــزة  الشــركة  تكريــم  تــم  كمــا 
الخدمــة التطوعيــة لمؤسســة إنجــاز 
ألنشــطة  المتميــز  لدعمهــا  البحريــن 

وبرامج المؤسسة.

“بناغاز” تكرم متطوعيها لبرامج إنجاز البحرين

ابـــــتـــــــداء مـــــــن أول أيـــــــام عـــــيـــــــد األضــــحــــــــى

زار األمين العام للمؤسســة الخيرية الملكية مصطفى الســيد مخيم المؤسسة الصيفي 
فــي الرملــي مول، وذلك تشــجيعا للمشــاركين ولالطالع على األنشــطة التي يشــاركون 
فيهــا. ويتــم دعــم المخيــم الصيفــي مــن قبــل لولوهايبرماركت منــذ العــام 2013، حيث 
يشــارك فيــه كل عــام أكثــر مــن 100 يتيــم ترعاهــم المؤسســة الخيريــة الملكيــة، وذلك 

لالستفادة من أنشطة المخيم.

عليهــا  يحصــل  التــي  المهــارات  وتشــمل 
المهــارات  الصيفــي  المخيــم  فــي  الطــاب 
الفنيــة )الرســم والتلوين والخط( ومهارات 
اللياقــة البدنيــة )فنــون القتــال والماكمة(، 
والتحــدث  الشــخصية،  تنميــة  ومهــارات 
باللغــة اإلنجليزيــة، والمفاهيــم األخاقيــة. 
ويلجــأ المخيــم إلى إتباع أســاليب التعليم 
الترفيهــي مــن خــال األلعــاب واألنشــطة 
التــي تضمــن اســتيعاب الــدروس بطريقــة 

يتقبلها األطفال.
المشــاركين  بتدريــب  المخيــم  قــام  كمــا 
والتغلــب  األهــداف  تحديــد  آليــة  علــى 
علــى الصعوبــات ومواجهــة العقبــات التــي 
علــى  والتركيــز  الحيــاة  فــي  تواجههــم 
العــرض  مهــارات  واكتســاب  النجاحــات 

التقديمي ومهارات حل المشكات.
جوزيــر  لولــو،  مجموعــة  مديــر  عبــر  كمــا 
روبــاواال عــن ســعادته بالشــراكة الممتــدة 
والمثمــرة بيــن لولوهايبرماركــت والرملــي 
مــول والمؤسســة الخيريــة الملكيــة، وقال 
وكلمــا  المســتقبل،  ركيــزة  هــم  “األطفــال 
قمنــا بتمكينهــم، كلمــا كان مســتقبلنا أكثــر 

إشراقا”.
وتابع بالقول “على مدى 7 سنوات، نجحت 
شــراكة لولــو و”الخيرية الملكيــة” والرملي 
مــول فــي إدارة مخيماتهــا الصيفية والتي 
القيــم  أفضــل  األطفــال  هــؤالء  منحــت 
بالتزامنــا  نفتخــر  ونحــن  االجتماعيــة، 
الخيريــة،  المؤسســة  تجــاه  االجتماعــي 

ونتطلع لمزيد من التواصل البناء”.

مخيم “الخيرية الملكية” يدرب 100 يتيم
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يتيح هذا اليوم فرصًا جديدة في العمل

تتعافى من أزمة صحية وتعود إلى حياتك.

يواجه أحد الزمالء مخّططاتك وربما يثير 
قضية.

تحاول القيام بكل ما يمكنك للمحافظة على 
الهدوء.

يشير اليوم إلى بعض البلبلة في حياتك المهنية.

حاول أن تتكيف مع األوضاع واالبتعاد عن 
العصبية.

احم نفسك جيدًا مع تقلبات المناخية.

بادر اليوم قبل الغد إلى توضيح وجهة نظرك.

لن توفر أي عالج أو وسيلة طبية للتخلص من 
السمنة.

أمامك متسع من الوقت للقيام بنشاط رياضي.

الصحة تبدأ بالتحسن، كما أن مزاجك في تحسن 
مطر.

من السهل عليك ممارسة أنواع جديدة من 
الرياضات.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت
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 وقوع معركة بوياكا التي 
هزم فيها سيمون 
بوليفار الجيش 

اإلسباني، وهي المعركة 
التي مهدت الستقالل كولومبيا 

ونهاية الهيمنة اإلسبانية على أميركا 
الالتينية.

يجري النجم بن أفليك 
مفاوضات مبكرة مع 

“فوكس” لبطولة فيلم 
  ”Deep Water“ اإلثارة

للمخرج أدريان لين، 
تمهيًدا لبدء التصوير 

في نوفمبر المقبل، وفًقا 
لموقع “فارايتي”.

tariq.albahar
@albiladpress.com

ال يقــل عمــره عــن 9 أشــهر وال يزيــد عــن ســنة وشــهرين

لعيــد األضحــى أجــواء وطقوس خاصة تســتعد لها البيوت بمختلــف فئاتهم في 
البحريــن والــدول المجــاورة. وتفضل كثير من األســر شــراء الخــراف والعجول 
للتضحيــة بهــا أول أيــام عيــد األضحــى، وبذلــك تكــون موائــد المســلمين عامرة 
بأشــكال وأصنــاف متنوعــة مــن اللحــوم ســواء كان مشــوي أو محمــر مــع الفتة 

بالصلصة وصواني الرقاق.

ومازالــت الخــراف تحتــل الصــدارة حيــث 
يفضــل كثيرون تنــاول لحم الضــأن، ولكن 
األضحيــة  تكــون  أن  يجــب  الشــراء  قبــل 
مطابقة للمواصفات الشــرعية وتوزع ثلث 
األضحية على الفقراء والمساكين، ويهدي 
ثلثهــا إلى األقــارب واألصدقــاء، أما الثلث 

الباقي فلصاحب األضحية وأهل بيته.
وطريقة شــراء الخــروف مهمــة والطريقة 
هــي وضع اليد على المنطقة القطنية على 
ظهــر الخــروف، وبالتحديــد علــى المنطقة 
فــوق الكليتيــن، فــوق الخاصرتيــن حيــث 
ال بــد أن تكــون المســافة واســعة وممتلئــة 
باللحــم الذي يكســو عظام العمــود الفقري، 
بــارزة، وكذلــك وضــع  العظــام  فــال تكــون 
اليــد علــى منطقــة الصــدر حيــث يجب أن 
يكون عريضا وممتلئا. اما عن المواصفات 
فــي  تتوافــر  أن  يجــب  التــي  الشــرعية 
األضحيــة يجــب أن تكــون ســليمة خاليــة 

مــن األمــراض، وأن يكــون الخــروف 
ســليم القرنين وليس به كســر 

بأحدهمــا وأن يكــون ذكــرًا 
بــه  وليســت  أنثــي  وليــس 
أمراض جلدية وهذا يمكن 

أن يظهــر بشــكل واضــح 
الفــروة.  ســالمة  فــي 
يجــب  الشــراء  وعنــد 
يقــل  أال  مــن  التأكــد 

عمــره عــن 9 أشــهر وال 
يزيد عن ســنة وشــهرين 

ويعــرف ذلــك مــن خــالل أســنانه األماميــة 
بأال يكون قد استبدلها بأسنان دائمة حيث 
للقواطــع األماميــة  اللبنــة  تكــون األســنان 
مخروطة الشــكل لهــا عنقا أما المســتديمة 
وال  عنــق  لهــا  وليــس  عريضــة  فهــي 
مخروطيــة فــإذا اســتبدل قاطعيــن يصبح 
كبير الســن وبالتالــي كثير الدهن، والبد أن 
تكــون الخاصرتــان غيــر منتفختيــن داللــة 
بــدن “كــرش” بســبب  انــه  علــى 
علفه وإطعامه بكثرة حتى 
يســقي  أو  وزنــه  يزيــد 
بمــاء مضــاف إليــه ملح 
كثيــرًا  يشــرب  حتــى 
غــش  أســاليب  وهــي 
يليهــا إصابــة الخــروف 

باإلسهال.
وينصح الخبراء بعد 
الذبح بشق الخروف 

بالفريــزر  وعــدم وضعــه  بالطــول  نصفيــن 
للتجميــد إال بعــد قضــاء 6-4 ســاعات على 
تقطيعــه حتــى تكــون درجة حــرارة اللحم 
مــن الداخــل مثل الخــارج وحتى ال يفســد 

اللحم عند تجمد الطبقة الخارجية فقط.
كبيرة  كمية  على  الضأن  لحوم  تحتوي   -
ــن الــــدهــــون والـــحـــديـــد والــكــالــســيــوم  مــ
وتوصلت  وب،  أ  وفيتامينات  والفوسفور 
أحد الدراسات األميركية أن تناول اللسان 
ــطــحــال  ــــخــــروف والـــقـــلـــب وال وكــــــالوي ال
والكبدة يمثل قيمة غذائية مهمة ومفيدة 
على  تساعد  ال  انــهــا  كما  اإلنــســان  لجسم 
الشائع  االعــتــقــاد  وبعكس  ــوزن.  ــ ال زيـــادة 
الداخلية  أن األعضاء  التغذية  أكد خبراء 
ــلــحــوم سهلة  لـــخـــروف الــعــيــد تــعــد مـــن ال
الهضم، وهي منخفضة الدهون وال تعطي 
طاقة عالية، ويساعد تناولها على رشاقة 
الجسم بشرط االعتدال في تناولها لتفادي 

الكوليسترول والنقرس.

وأكد الباحثون أن احتياج جســم اإلنســان 
ال يتعــدى  1  جــم لــكل كيلو جــرام من وزنه 
ولكــن ال مانــع مــن زيادة هذه النســبة قليال 
بمناسبة عيد األضحى، لكن هذا االستثناء 
يجــب أال يشــمل الجميــع ،   فمرضــى الكلــى 
مثــال يجــب أن يقللــوا مــن كميــة البروتين 
التــي يتناولونها حتى لجهاد الكلي ،   كذلك 
مرضــى الفشــل الكبــدي ومرضــى القلــب ،   
فيجــب عليهــم تجنــب لحــم الضــأن نظــرا 
الحتوائــه علــى نســبة عاليــة مــن الدهــون، 
أمــا الذيــن يعانــون ارتفــاع نســبة الدهــون 
بالــدم فيفضــل أن يتناولــوا قطعــة صغيرة 
مــن لحــم الرقبــة او فخــذ الخــروف نظــرا 
لقلــة الدهــون بهــا بشــرط أن تكــون نيــة أو 
مســلوقة ، أما األطفــال والمراهقين فيعتبر 
اللحــم احتياجا ضروريــا لنموهم ويمكنهم 
اإلكثــار منــه في هــذه المناســبة بشــرط أال 
يكون سمينا حتى ال يصابوا بتلبك معوي . 

انتــزع الفيلــم الجديــد “هوبــز أنــد شــو” صــدارة شــباك التذاكــر فــي 
أميــركا الشــمالية من فيلم “اليين كينغ” األســد الملــك( حاصدًا 60,8 
مليــون دوالر خــالل عطلــة نهايــة األســبوع، وفــق ما أفادت شــركة 

“اكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

الفيلــم  هــذا  فــي  ويشــارك 
الجديــد مــن سلســلة “فاســت أند 
جونســون  دوايــن  فيوريــوس” 
وجايسن ستايثام وإدريس إلبا.

وتغلــب فيلم التشــويق هذا على 
بنســخته  كينــغ”  “الييــن  فيلــم 
“ديزنــي”  إنتــاج  مــن  الجديــدة 
أصواتهــم  نجــوم  أعــار  والــذي 
بيونســيه  بينهــم  لشــخصياته 
ودونالــد  جونــز  إيــرل  وجيمــس 

غلوفــر، وهــو مــن إخــراج جــون 
بإيــرادات  ثانيــًا  وحــّل  فافــرو. 

بلغت 38,2 مليون دوالر. 
إلــى  الثالــث  المركــز  وذهــب 
فيلــم “وانــس أبــون إيــه تايــم إن 
فيــه  يشــارك  الــذي  هوليــوود” 
ليونــاردو دي كابريــو وبــراد بيت 
تارانتينــو،  كوينتيــن  وأخرجــه 
بإيرادات بلغت 20 مليون دوالر.

أفضل أفالم األسبوع
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 1921
 تأسس نادي مولودية الجزائر الجزائري لكرة القدم ويعتبر عميد األندية الجزائرية.

1926
 إسبانيا وإيطاليا تعقدان معاهدة تخص ميناء طنجة المغربي المتنازع عليه.

 
1963

 مجلس األمن يحذر جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة من إرسال أسلحة إلى جنوب افريقيا.

1998
تفجير سفارات الواليات المتحدة في دار السالم ونيروبي، وحصدت التفجيرات 224 قتياًل و4500 جريح.

 2010
 خوان مانويل سانتوس يتولى رئاسة كولومبيا رسمًيا خلًفا أللفارو أوريبي بيليث.

18

دافعــت الفنانــة هيفاء وهبي عــن مدير أعمالهــا محمد وزيري 
بعــد أن فتح متابعوها النار عليه إثر تغريدة هاجم فيها فريق 
مشــروع ليلى الغنائي وتطرق الهجوم عليه الى دوره معها، 

ومدى جدارته كمدير ألعمالها.
وكان الوزيري قد هاجم فريق مشــروع ليلى، ووصف أعضاءه 

بالشــاذين، األمر الذي عرّضه لهجوم من قبل جمهور الفريق، 
فقامت هيفاء باالعتذار ممن جرحهم تعليق الوزير، واعتذرت منه 

على التعليقات القاسية التي سيقت بحّقه.

يســتمر رواد مواقــع التواصــل االجتماعي بتــداول خبر وفاة 
الفنان عادل إمام رغم تدخل نقيب الفنانين أشرف زكي ونفي 
هذه الشائعة، األمر الذي دفع النقابة للتحرك قانونيًا ببالغ 
للمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم إلجراء التحقيق الالزم مع 
كل المواقع والصحف التي تقوم بالترويج لشــائعة الوفاة، 

أو تنسب ألعضاء النقابة تصريحات غير صحيحة عن الحالة 
الصحية للفنان الملقب بـ”الزعيــم”، وتوقيع العقوبات الالزمة 

في هذا الشأن.

انتقــد متابعــو الفنانة زينــة التدوينــة المطولة التــي كتبتها 
باللغِة االنجليزية كتحية للمخرج اللبناني ســعيد الماروق 
الذي عملــت معه ضمن فريق فيلم تامر حســني الجديد 
الذي لم يتم االستقرار على اسمه النهائي حتى الساعة، إال 
أن النقد لم يتركز على مضمون الرسالة وال هوية المتلقي، 

بل علــى كتابتها بلغــٍة أجنبية معتبرين األمر غــروراً وتكبراً 
على جمهورها المتابع.  من جهتها زينة، أوضحت في ردها على 

ه رسالتها لشخٍص محدد وليس للجمهور. إحدى الُمعلقات بأنها توّجِ

انتقاد زينةنفي الشائعةهيفاء تدافع

 إعداد طارق البحار

كيـف تشتـري 
خـروف العيـد؟



“EAVE” تنظم ورشة تطوير في “القاهرة السينمائي”

ُعرض على النجمة كيت بالنشيت االنضمام لفريق عمل فى النسخة  «
الجديدة من فيلم “ Nightmare Alley”، اذ انها تجري مفاوضات حاليا 
مع الشركة المنتجة. الفيلم من بطولة النجم برادلي كوبر، ومن اخراج 

جيلرمو ديل تورو. الجدير ذكره ان كيت كانت قد قّدمت مؤخرا مسرحية 
بعنوان “When We Have Sufficiently Tortured Each Other”، في 

لندن برفقة نجم مسلسل “لعبة العروش” ستيفان ديالن.

للعــام الثانــي علــى التوالــي، تنظم أيــام القاهرة لصناعة الســينما )-21 26 نوفمبر( بالشــراكة مع 
EAVE ON DEMAND ورشــة تطويــر الســيناريو الســينمائي ضمــن فعاليــات مهرجــان القاهــرة 
الســينمائي الدولــي، وتســتهدف الورشــة 6 فــرق مــن المؤلفيــن والمنتجين العرب، مــع فتح باب 
التقديم حتى 5 سبتمبر.  وطوال 4 أيام تهدف الورشة إلى تغطية كافة جوانب مرحلة تطوير 
مشــروعات األفــام الروائيــة الطويلة وتتضمــن اســتراتيجيات تطوير الســيناريو، دور المنتج، 
التســويق والمبيعــات الدوليــة، الميزانية والتخطيط المالي بجانب مهــارات عرض األفام على 

الخبراء.

كافــة المشــروعات يجــب أن يكــون لهــا مؤلــف 
ومنتــج وُتقــدم البيانــات باإلنجليزيــة والعربية 
من خالل اســتمارة إلكترونيــة، ويمكن االطالع 
على كافة التفاصيل عن ورشــة EAVE للتطوير 
ومتطلبــات التقديــم مــن خــالل موقــع مهرجان 
https://www.ciff. القاهرة الســينمائي الدولي

/org.eg/eave-script-development-lab
الخبــرة  بيــن  للتطويــر   EAVE ورشــة  وتجمــع 
الطويلــة لمؤسســة EAVE فــي مجــال التدريب 
الدولي، وبين قدرتها على خلق فرص التواصل 
بالعالــم  األفــالم  صناعــة  فــي  المحترفيــن  مــع 
المتطلبــات  االعتبــار  فــي  األخــذ  مــع  العربــي، 
الخاصــة بــكل متــدرب.  وتضــم قائمــة خبــراء 

إلبــاوم  دايانــا  المنتجــة  العــام  هــذا   EAVE
)Frankie للمخــرج إيــرا ســاكس - مســابقة كان 
Elle ،2019 للمخــرج بــول فيرهوفــن - مســابقة 
للمخــرج   A Screaming Man  ،2016 كان 
 2010 كان  مســابقة   - هــارون  الصالــح  محمــد 
والفائــز بجائــزة لجنــة الحكام(، وجابــور جرينر، 
Films Bou-  رئيس امتالك الحقوق في شــركة
 MACONDO وشــارك فــي إنتــاج فيلــم tique
للمخرجة ســودابة مرتضى الذي ترشــح لجائزة 
فــي مســابقة مهرجــان برليــن، والفيلــم الحائــز 
 THE WAY HE على جائزة تيدي وفيبرستشي
LOOKS للمخــرج دانيــل ريبيرو والفيلم الحائز 
علــى جائــزة الجمهــور فــي مهرجــان صانــداس 

وبرليــن DIFRET والــذي كانــت أنجيلينا جولي 
الســيناريو  ومستشــارة  لــه.  المنفــذ  المنتــج 
 United States of الشــهيرة كليــر داونــز )فيلــم
Love الفائــز بجائــزة أفضل ســيناريو في برلين 

 The Happiest Day in the Life ofو  ،2016
Olli Maki الفائــز فــي قســم نظــرة مــا بمهرجان 
كان 2016، وThe Accused الــذي شــارك فــي 

فينيسيا وتورونتو 2018.

األربعاء
7 أغسطس 2019 
6 ذو الحجة 1440

19

tariq_albahhar

خاص



س.تتصدر عن دار البالد للصحافة والنشر والتوزيعتأسست سنة: إدارة التحرير:   

االشتراكات والتوزيع:قسم اإلعالنات:  

+973 1711144467133 2008

+973 17111501 / 508+973 17111432+973 17111434 +973 17580939 +973 32224492 / 39615645

+973 17111467385

الفجر:  

الظهر: 

العصر: 

المغرب: 

العشاء:

03:41

 11:44 

03:14 

06:21

07:51 

عبدالنبي الشعلة abdulnabi.alshoala
@albiladpress.comرئيس مجلس اإلدارة

أحمد البحـر ahmed.bahar
@albiladpress.comالرئيس التنفيذي

مؤنس المردي

أيمن همام

moanes.almardi
@albiladpress.com

ayman.hamam
@albiladpress.com

رئيس التحرير

مدير التحرير

@albiladpress

@albiladpress

@albiladnews

albiladpress.com

local @albiladpress.com

يوليو 2019 أكثر األشهر حًرا
شهد العالم في يوليو 2019 أكثر األشهر حرا على اإلطالق، إذ 
سجلت خالله حرارة قياسية تخطت تلك المسجلة في الشهر 
“كوبرنيكوس”  بيانات خدمة  بحسب   ،2016 العام  من  عينه 

األوروبية حول التغير المناخي.
وقال رئيس الخدمة جان-نويل تيبو في بيان إن “يوليو هو 
بياناتنا،  لكن بحسب  العالم،  السنة حرا في  أكثر أشهر  عادة 
فإن يوليو 2019 هو أيضا بفارق بسيط أكثر األشهر حرا التي 

يتم تسجيلها”.
وغير  مرتفعة  ــرارة  حـ ــات  درجـ ــا  ــ أوروب شــمــال  دول  وتشهد 
في  قياسية  ــرارة  حـ درجـــة  وسجلت  األيـــام،  هــذه  مسبوقة 
درجــة،   34.8 بلغت  السويد  شمالي  ماركوسفينسكا  مدينة 
في 27 يوليو الماضي، وهي أعلى درجة حرارة تسجل في 

السويد هذا العام.
وقال خبير األرصاد الجوية، جون جوربيلند، إن هذه الدرجة 
هي أعلى درجة حرارة تسجل في شمال السويد منذ 1945، 

وهي ثالث أعلى درجة حرارة معروفة.
والنروبج  السويد  في  الحر  موجة  من  تحذيرات  وصــدرت 
وفنلندا، ودعت الشرطة الفنلندية السائقين على االنتباه إلى 
وسط  الماء  عن  بحثا  الطرقات  تعبر  ما  كثيرا  التي  الظباء، 

درجات الحرارة المرتفعة.
التقلبات  تنقل  أن  الدولية  الجوية  األرصاد  وتوقعت منظمة 

إلى  سيؤدي  مما  غرينالند،  إلى  أوروبــا  من  الحرارة  الجوية 
ارتفاع درجات الحرارة وذوبان أسرع للجليد.  

يسجل  قد  الجليد  ذوبــان  أن  إلى  الحالية  التوقعات  وتشير 
عن  نقال  المنظمة  بحسب   ،2012 فــي  كما  قياسية  أرقــامــا 

خبراء أرصاد في فنلندا.
عن  الــمــاضــي،  يوليو   26 فــي  الفرنسية،  السلطات  وأعلنت 
والنباتات  المحاصيل  من  الهكتارات  آالف  اجتاحت  حرائق 

في عدد كبير من مناطق البالد، بسبب الحر والجفاف.
وشهدت بلجيكا أواخر يوليو الماضي أول حالة وفاة كنتيجة 
مباشرة لموجة الحر القياسية التي تضرب البالد، إذ عثر على 

امرأة ميتة بالقرب من الشاطئ.

توصل اخختصاصيو التلقيح االصطناعي 
تأخير  إجــراء طبي جديد من شأنه  إلــى 
انقطاع الطمث لنحو 20 عاما، في عملية 
الــلــواتــي  ــنــســاء  ال آالف  تــفــيــد  أن  يــمــكــن 
خطيرة،  صحية  مــشــكــالت  مــن  يعانين 
مثل أمراض القلب وهشاشة العظام التي 
انقطاع  تسببها  والــتــي  الــعــظــام،  تضعف 

الطمث.
في  االصطناعي  التلقيح  طبيبة  وقالت 
بيرمنغهام  بروفام، ومقرها مدينة  شركة 
لصحيفة  فيشيل  سيمون  البريطانية، 
الغارديان إن اإلجراء “قد يكون ذا فائدة 
تأخير  فــي  تــرغــب  قــد  امـــرأة  كبيرة ألي 

انقطاع الطمث ألي سبب”.
أنسجة  إزالــة وتجميد  ويتضمن األجــراء 
ــهـــدف تــأخــيــر ســـن الــيــأس  الــمــبــيــض؛ بـ
عــنــدمــا يــكــبــرن، ربــمــا بــعــد عــقــود، يمكن 
مرة  وتطعيمها  المجمدة  األنسجة  إذابــة 
مستويات  واستعادة  الجسم،  في  أخرى 
الهرمون الذي أدى انخفاضها إلى التسبب 

بانقطاع الطمث.

إجراء طبي جديد 
يؤخر “سن اليأس” 

20 عاما
كشف مركز محمد بن راشد للفضاء أن رائد 
الــذي  المنصوري،  هــزاع  اإلمــاراتــي  الفضاء 
سينطلق إلى محطة الفضاء الدولية في 25 
سبتمبر هذا العام، سيستضيف “ليلة الطعام 

اإلماراتي التقليدي” على متن المحطة.
اليوم”،  “اإلمــارات  ما ذكرت صحيفة  ووفق 
الــمــنــصــوري سيرتدي  ــثــالثــاء، فـــإن  ال أمـــس 
الزي اإلماراتي التقليدي، ويقدم لزمالئه من 
هي:  إمــاراتــيــة،  أطعمة  ثالثة  الفضاء  رواد 

المضروبة والصالونة والبالليط.

وإضـــافـــة إلـــى األكــــالت اإلمـــاراتـــيـــة، سيتم 
اإلماراتي  الفضاء  لرائد  يومية  قائمة  إعداد 
ــارهــا خـــالل فــتــرة  ــتــي اخــت مـــن األطــعــمــة ال

التدريبات.
المنصوري  عن  اإلماراتية  الصحيفة  ونقلت 
المخصصة  األطــعــمــة  تحضير  “يــتــم  قــولــه: 
لرواد الفضاء وفق متطلبات محددة لتوفير 
التغذية المتوازنة، وفي الوقت نفسه ضمان 
في  واستخدامها  وتخزينها  حملها  سهولة 

بيئة منعدمة الجاذبية تقريبا.

ــون الــســمــاء إلــى  ــ تـــحـــول ل
األحــمــر مــع غــــروب شمس 
حيث  القاهرة،  في  االثنين 
الــعــديــد مـــن رواد  تـــــداول 
مواقع التواصل االجتماعي 
متسائلين  للظاهرة  صـــورا 
كثير  والتقط  السبب.  عــن 
مـــن الــمــســتــخــدمــيــن صـــورا 

للسماء وقت الغروب باللون المختلف عن المعتاد، في ظل تساؤالت عن سبب هذا األمر، بعد 
أن أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل االجتماعي.

ونقلت صحيفة “الوطن” المصرية عن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، 
جاد القاضي، قوله إن الظاهرة طبيعية. وأوضح أن تغير لون السماء إلى اللون القريب من 
الهواء، وليس  “ناتج عن انعكاس آشعة الشمس على األتربة والرمال الموجودة في  األحمر 
أكثر من ذلك”. وبحسب خبراء فلك، يطلق على هذه الظاهرة اسم “الشفق المسائي”، حيث 

يبدو فيها لون السماء أكثر احمرارا وقت الشروق أو الغروب، نتيحة تشتت الضوء.

عن  العراق  في  األمنية  القوات  أعلنت 
المخدرات  مافيا  لمالحقة  حملة  تنفيذ 
فيما  القمار،  وصــاالت  الــدعــارة  وبيوت 
أكدت أنه تم اعتقال أكبر زعيم للمافيا 
مساعديه  من  شخصا  و25  العراق  في 
الذين يدعون انتماءهم للحشد الشعبي.
إلقاء القبض على  وأسفرت الحملة عن 
الــمــدعــو حــجــي حــمــزة الــشــمــري زعيم 
أماكن  جميع  على  والمسيطر  المافيا 
لعب القمار والدعارة وتجارة المخدرات 

في العاصمة بغداد.
وأكدت مديرية أمن الحشد الشعبي في 
بيان لها، تسليم المطلوبين مع ما تمت 
مصادرته من مواد مخدرة وأموال إلى 
األمن الوطني؛ من أجل التحقيق معهم 

وعرضهم على القضاء.
يذكر أن العملية تمت بتوجيه من رئيس 
الحشد  إلــى  عبدالمهدي  عــادل  الـــوزراء 
ــمــخــدرات  الــشــعــبــي لــمــالحــقــة مــافــيــا ال

وصاالت القمار وبيع وشراء النساء.

ألول مرة .. مأكوالت إماراتية في الفضاء

“السماء الحمراء” تحير سكان القاهرة

اعتقال أكبر زعيم للمافيا في العراق

سائحة تلتقط صورة سيلفي في وسط العاصمة 
الروسية موسكو مع رؤية برج سباسكايا للكرملين 

في الخلفية. )أ ف ب(

أن  بعد  ركابها  إخــالء  إلى  البريطانية  الجوية  للخطوط  تابعة  طائرة  اضطرت 
امتألت بالدخان، وذلك قبل 10 دقائق من هبوطها في مطار مدينة فالنسيا في 
إسبانيا. وأجبر ركاب طائرة “بريتيش إيرويز” على استخدام المزالج المنسدلة 
الخاصة بالحاالت الطارئة بدال من السلم أو األنبوب، بعد أن حطت بسالم على 
مدرج مطار فالنسيا مساء االثنين. وكتبت المسافرة لوسي براون على حسابها 
على تويتر تقول إن “المشهد داخل الطائرة كان أشبه بفيلم رعب حقيقي”، وفقا 
لما نقلته عنها صحيفة إندبندنت البريطانية. وقالت إنها تعرضت لتجربة مخيفة 
على متن الطائرة المتوجهة إلى فالنسيا، مضيفة أن مقصورة الركاب في الطائرة 
ولحسن  الطوارئ..  مخارج  بواسطة  إخالئنا  إلى  واضطروا  بالدخان..  “امتألت 
الحظ نزل الجميع وكلهم بخير”. وفي وقت الحق، قالت شركة الطيران في بيان 
أنه  البيان  الرحلة “واجهت مشكلة فنية عند وصولها فالنسيا”. وأوضح  لها إن 
كان هناك 175 مسافرا على متن الطائرة، إضافة إلى 6 هم أفراد طاقم الطائرة 

وطيارين اثنين، مضيفا أنه تم نقل 3 أفراد إلى المستشفى كإجراء وقائي.

دخان مخيف.. “فيلم رعب 
حقيقي” على الطائرة

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

االحتفال  الغانية  أكــرا  مدينة  في  تم 
ــرأة  وامـ سنة   96 معمر  رجــل  بـــزواج 

معمرة 93 سنة.
ــال  ــ ــ ــدورف ــ ــ ــمـــس أن ــيـ الـــــعـــــروســـــان جـ
ببعضهما  تعرفا  مانويل  ومــارغــريــت 
وخالل  الماضي،  القرن  ستينات  في 
سوية  يعيشان  قــرن  نصف  مــن  أكثر 
ــررا  قـ واآلن  أوالد،  تــســعــة  وأنـــجـــبـــا 

تسجيل زواجهما رسميا.
ــي كنيسة  فـ الـــــــزواج  ــم  ــراسـ مـ تــمــت 
ــا، حـــيـــث دخـــل  ــ ــان ــي غــ الـــعـــنـــصـــرة فــ
ــان بــمــالبــس بــيــضــاء. وقــد  ــروسـ ــعـ الـ
لينتقد  الــحــدث  هــذا  الــكــاهــن  استغل 
حاالت الطالق، مشيرا إلى أن الزواج 
الحياة  مدى  يستمر  كان  السابق  في 
راضــون  فالناس  طويلة،  لسنوات  أو 

والزوجان متفاهمان. 
الــزوجــيــن  ــإمــكــان  ب ــان  كــ “إذا  وقــــال 
واحــد،  سقف  تحت  سنة   50 العيش 

فهذا يعني أنهما متفاهمان تماما”.

ذكرت وسائل إعالم دنماركية أمس الثالثاء 
أن طائرة صغيرة كانت تحمل فريق المغنية 
األميركية “بينك” تحطمت، واشتعلت فيها 
أحد  يتعرض  أن  دون  بالدنمارك،  النيران 
وقوع  الدنماركية،  الشرطة  وأكدت  لسوء. 
الحادث مساء اإلثنين، وفق ما نقلت وكالة 
ــرس”. وقــالــت وســائــل إعــالم  “أســوشــيــتــد بـ
في  حفال  قدمت  التي  بينك  إن  دنماركية 
اإلثنين،  مساء  أوسلو  النرويجية  العاصمة 
لـــم تــكــن عــلــى مــتــن الـــرحـــلـــة. وأوضــحــت 
 10 متنها  على  خاصة،  طائرة  أن  الشرطة 
أشخاص، اندلعت فيها النيران لدى هبوطها 
إن  السلطات  آرهــاوس. وقالت  في مطار 
أنه  أوســلــو، مضيفة  من  طــارت  الطائرة 
الــظــروف  على  التعليق  بإمكانها  ليس 
لــلــتــحــطــم؛ ألن  الــمــحــتــمــلــة  ــبـــاب  أو األسـ

التحقيق مازال جاريا.

عاشقان معمران 
96 و93 سنة 

يعقدان قرانهما

تحطم طائرة مغنية 
عالمية ونجاة طاقمها شهدت العاصمة اليابانية طوكيو تجربة ناجحة إلطالق سيارة طائرة بال طيار، قد تمثل 

حال لمشكلة االزدحام المروري في المستقبل.
وتمثل الطائرة الجديدة التي صممتها شركة “إن إي سي كورب”، أحدث حلقة في السباق 
العالمي نحو إطالق مركبات ذاتية القيادة، والذي تشارك فيه شركات مثل “أوبر” و”بوينغ”.
وحسبما أوردت “فرانس برس”، فقد حلقت الطائرة الرتفاع بلغ 10 أقدام ولمدة دقيقة 
واحدة. والطائرة مزودة بأربع مراوح وتقلع عموديا وال تحتاج مدرج للطيران، كما أنها 

أكبر قليال من نظيراتها التي اخترعت في السنوات الماضية.
أكثر هدوءا من غيرها، وأرخص من طائرات  أنها  اليابانية  الطائرة  السيارة  مزايا  ومن 

منافسة مثل المروحيات، وتتميز بسهولة في التنقل.

تجربة يابانية ناجحة لسيارة طائرة

عارضة األزياء األميركية هانا براون تحضر حدثا فنيا 
في ويست هوليود، كاليفورنيا. )أ ف ب( ووفق ما نقلت صحيفة “واشنطن بوست” األميركية عن الشركة اليابانية فإن ما عرض على 

وسائل اإلعالم هو النموذج المبدئي للسيارة الطائرة والتي ستخضع لمزيد من االختبارات.
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معاناة من ارتفاع درجات الحرارة في باريس

المغنية بينك
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