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نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام
  حضرة صاحب اجلاللة امللك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك البالد المفدى حفظه اهلل ورعاه
   وصاحب السمو امللكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة

رئيس الوزراء الموقر حفظه اهلل ورعاه
وصاحب السمو امللكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة

ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول
لرئيس مجلس الوزراء حفظه اهلل ورعاه

وإلى حكومة وشعب البحرين الوفي مبناسبة

عيد األضحى املبارك

وكل عام وانتم بخير الدكتور محمد سامر درويش
األستاذ لؤي درويــش

)16(

)03 - 02(

دعــا رئيــس الوزراء صاحب الســمو الملكــي األمير خليفة 
بــن ســلمان آل خليفــة، إلى تعزيز جهــود المجتمع الدولي؛ 
مــن أجــل إرســاء أســس ســام مســتقر ودائــم تنعــم فيــه 
الشــعوب بالرفــاه واالزدهار، مشــددا ســموه علــى أن نهج 
الســام  إلرســاء  مســاعيها  فــي  ثابــت  البحريــن  مملكــة 
والمضــي فــي طريــق التنميــة، فهــي بلــد ســام وتعايــش 
وتدعــم وتبادر إلى كل جهــد غايته تحقيق الحياة اآلمنة 

والمستقرة للشعوب.
وأكد سموه أن مملكة البحرين نالت احترامها في المحيط 
الدولــي بفضــل سياســاتها المتزنــة ونهجهــا المعتــدل فــي 
التعاطــي مع مختلــف القضايــا اإلقليمية والدوليــة، وأنها 
تتطلع إلى عالم يسوده السام وتتكاتف فيه جهود دول 

العالم للمضي في طريق التنمية المستدامة.
وكان صاحــب الســمو الملكــي رئيس الوزراء قد اســتقبل 
بقصر القضيبية صباح أمس رؤساء البعثات الدبلوماسية 
مملكــة  لــدى  المعتمديــن  الدوليــة  المنظمــات  وممثلــي 
البحرين، حيث رفعوا إلى سموه التهاني بمناسبة اعتماد 
األمــم المتحــدة مبــادرة ســموه بإعــان يــوم الخامس من 

أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير.

نهج البحرين ثابت في إرساء السالم
ســمو رئيس الوزراء: المملكة نالت االحترام الدولي بسياســاتها المتزنة

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء أثناء استقباله رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين

المنامة - بنا

صــدر عــن رئيــس الــوزراء صاحــب 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
بشــأن  تعميــم  خليفــة  آل  ســلمان 
عطلــة عيــد األضحــى المبــارك لعــام 
أنــه  التعميــم  فــي  وجــاء  ه.   1440
المبــارك  األضحــى  عيــد  بمناســبة 
للعــام الهجري 1440، ُتعطل وزارات 

ومؤسســاتها  وهيئاتهــا  المملكــة 
العامــة يــوم الوقــوف بعرفــة ويــوم 
العيــد واليوميــن التالييــن لــه والتي 
واألحــد  الســبت  أيــام  تصــادف 
واإلثنيــن والثاثاء 9 و10 و11 و12 
ذو الحجــة 1440 الموافــق 10 و11 

و12 و13 أغسطس 2019.

عطلة العيد من السبت إلى الثالثاء

المنامة - بنا

صاحــب  الــوزراء  رئيــس  عــن  صــدر 
بــن  خليفــة  األميــر  الملكــي  الســمو 
سلمان آل خليفة قرار رقم )15( لسنة 
2019 بتعديــل المــادة )1( مــن القــرار 
رقم )30( لســنة 2014 ِبشــأن إســقاط 
متأخــرات رســوم اســتهاك الكهربــاء 
بعــض  عــن  البلديــة  ورســوم  والمــاء 
المتوفيــن. وجــاء فــي المــادة األولى 
مــن القــرار “يســتبدل بنــص البنــد )1( 
مــن المــادة )1( مــن القــرار رقــم )30( 

لســنة 2014 بشأن إســقاط متأخرات 
والمــاء  الكهربــاء  اســتهاك  رســوم 
ورســوم البلدية عن بعــض المتوفين، 

النص اآلتي:
-1” أن تكون المبالغ المستحقة سابقة 
علــى الوفــاة وبحــد أقصــى ســنتين”. 
وجــاء في المادة الثانية أن على وزير 
هــذا  تنفيــذ  الكهربــاء والمــاء  شــؤون 
القــرار، ويعمــل بــه مــن اليــوم التالــي 

لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

إسقاط متأخرات الكهرباء عن المتوفين لسنتين

“البركة اإلسالمي” 
يحقق 1.5 أرباحا 
في النصف األول

“ABC” يربح 112 
مليون دوالر في 

النصف األول

“اإلثمار القابضة” 
وشركتها “بنك اإلثمار” 

تسجالن أرباحًا

)١٣(

)١٤(

)١٤(

“التايمز”: “بنك الدوحة” مول 
“جبهة النصرة” في سوريا
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لدى استقبال سموه رؤساء البعثات الدبلوماسية وممثلي المنظمات الدولية المعتمدين 
لدى مملكة البحرين، دعا رئيس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير خليفة بن ســلمان 
آل خليفة، إلى تعزيز جهود المجتمع الدولي؛ من أجل إرساء أسس سالم مستقر ودائم 
تنعــم فيه الشــعوب بالرفاه واالزدهار، مشــددا ســموه على أن نهج مملكــة البحرين ثابت 
في مساعيها إلرساء السالم والمضي في طريق التنمية، فهي بلد سالم وتعايش وتدعم 

وتبادر إلى كل جهد غايته تحقيق الحياة اآلمنة والمستقرة للشعوب.

نالــت  البحريــن  مملكــة  أن  ســموه  وأكــد 
بفضــل  الدولــي  المحيــط  فــي  احترامهــا 
فــي  المعتــدل  ونهجهــا  المتزنــة  سياســاتها 
اإلقليميــة  القضايــا  مختلــف  مــع  التعاطــي 
والدوليــة، وأنهــا تتطلــع إلــى عالــم يســوده 
الســام وتتكاتــف فيــه جهــود دول العالــم 

للمضي في طريق التنمية المستدامة.
وشدد سموه على أن مملكة البحرين تدعم 
كل جهــد غايتــه تعزيز الســام واالســتقرار، 
اإلقليميــة  التطــورات  ظــل  فــي  خصوصــا 
والدوليــة التــي تفــرض واقعــا غيــر مســتقر 
يتطلب أن يتوازى معه تنســيق شــامل على 

مختلف المستويات.
وكان صاحب الســمو الملكي رئيس الوزراء 
قــد اســتقبل بقصــر القضيبيــة صبــاح أمس 
وممثلــي  الدبلوماســية  البعثــات  رؤســاء 
المنظمــات الدوليــة المعتمديــن لــدى مملكة 
البحريــن، حيــث رفعــوا إلــى ســموه التهاني 
مبــادرة  المتحــدة  األمــم  اعتمــاد  بمناســبة 
ســموه بإعان يــوم الخامس مــن أبريل من 

كل عام يوما دوليا للضمير.
وفــي بدايــة اللقــاء، ألقــى صاحــب الســمو 
الملكــي رئيــس الــوزراء كلمــة رحــب فيهــا 
المعتمــدة  الدبلوماســية  البعثــات  برؤســاء 
لــدى مملكــة البحريــن وممثلــي المنظمــات 
الدوليــة، معربــا ســموه عــن خالــص شــكره 

وتقديــره لمبادرتهم برفــع التهاني نيابة عن 
حكومات دولهم إلى سموه.

وأثنــى ســموه علــى جهــود رؤســاء البعثات 
الدبلوماســية وتعاونهــم لتوثيــق العاقــات 
بيــن دولهم ومملكة البحرين، مؤكدا ســموه 
حــرص مملكة البحرين على تعزيز عاقاتها 
مــع دولهــم وتطويــر التعــاون الثنائــي فيمــا 

بينهم.
وأشــار ســموه إلى أن مملكة البحرين قادت 
العديد من المبادرات العالمية لدعم الســام 
واالســتقرار فــي العالــم، معربــا ســموه عــن 
ســعادته بمــا وجدتــه مبــادرة إعــان اليــوم 
واســتجابة  قبــول  مــن  للضميــر  الدولــي 
دولية وذلــك باعتماد الجمعية العامة لألمم 

المتحدة لها.

وتوجه ســموه بالشكر والتقدير إلى منظمة 
لمبــادرة  اســتجابتها  علــى  المتحــدة  األمــم 
ســموه، وعلــى مــا تقــوم بــه مــن جهــود فــي 
التــي  النبيلــة  والغايــات  األهــداف  خدمــة 
تســتهدف نشــر المحبــة والســام فــي ربوع 

العالم.
مــن جهتــه، أعــرب ســفير المملكــة العربيــة 
الســعودية الشــقيقة لــدى مملكــة البحريــن 
عبدهللا بن عبدالملك آل الشيخ في كلمة له 
باالصالة عن نفســه ونيابة عن الســفراء عن 
أســمى آيــات التهانــي والتبريــكات لصاحب 
بمناســبة  الــوزراء  رئيــس  الملكــي  الســمو 
اقــرار األمــم المتحــدة اعتمــاد الخامس من 
للضميــر،  دوليــا  يومــا  عــام  كل  مــن  أبريــل 
أطلقهــا  التــي  للمبــادرة  اســتجابة  وذلــك 

ســموه، مؤكدا أن ذلك يأتي امتدادا لجهود 
ســموه الدؤوبــة؛ لتحقيــق الســام وتعزيــز 
قيــم ومبادئ التســامح والتعايش وتحقيقا 
بمملكــة  المســتدامة  التنميــة  ألهــداف 

البحرين والمنطقة والعالم أجمع.
إلــى  تضــاف  المبــادرة  هــذه  أن  وأضــاف 
إســهامات وإنجــازات ســموه فــي المجاالت 
مــا  علــى  ذاتــه  الوقــت  فــي  ويؤكــد  كافــة، 
مــن  الكريــم  ســموه  شــخصية  بــه  تحظــى 
مكانــة وثقل دولي تقديرا لمبادرات وجهود 

سموه الداعمة إلرساء السام العالمي.
الســعودية  العربيــة  المملكــة  ســفير  وأكــد 
أن هــذه المبــادرة تجســد أيضــا النهــج الذي 
تختطــه مملكة البحرين بقيادة عاهل الباد 
صاحــب الجالــة الملــك حمد بن عيســى آل 

خليفــة فــي تعزيــز قيــم ومبــادئ التســامح 
والتعايــش وثقافة الســام واألمن وتعكس 
جهــود  دعــم  فــي  والمؤثــر  الفاعــل  دورهــا 
تعزيــز الســام فــي العالــم ومكافحــة كافــة 
أشــكال التعصــب والعنف واإلرهاب، ســائا 
الســمو  صاحــب  يحفــظ  أن  القديــر  العلــي 
الملكــي رئيس الــوزراء ويديم عليه الصحة 
والجهــد  النهــج  هــذا  لمواصلــة  والعافيــة 
جالــة  ويقــوده  إليــه  يصبــو  لمــا  تحقيقــا 
الملــك، وأن يحفــظ لمملكــة البحريــن أمنهــا 

واستقرارها.
الدبلوماســية  البعثــات  رؤســاء  وأعــرب 
خالــص  عــن  الدوليــة  المنظمــات  وممثلــو 
رئيــس  الملكــي  الســمو  لصاحــب  تهنئتهــم 
األمــم  منظمــة  اعتمــاد  بمناســبة  الــوزراء 

يــوم  بإعــان  ســموه  لمبــادرة  المتحــدة 
الخامــس مــن أبريل من كل عــام يوما دوليا 
للضميــر، ووصفــوا ســموه بأنــه رمــز حكيــم 
وملهــم لكل الــدول والشــعوب العربية، وأن 
مبــادرة ســموه محطــة تاريخيــة في ســجل 

عطائه الدائم لإلنسانية جمعاء.
مملكــة  لــدى  فلســطين  دولــة  ســفير  وأكــد 
البحريــن، طــه محمــد عبدالقــادر أن اعتماد 
األمم المتحدة لمبادرة سموه، يشكل محطة 
تاريخية مهمــة ليس لمملكة البحرين فقط، 

بل لألمتين العربية واالسامية. 
وقال: “أنتم يا صاحب السمو حكيم وملهم 
لكل الدول والشــعوب العربيــة، ومبادراتكم 
العربيــة  لألمتيــن  تاريخيــة  محطــة 

واإلسامية”.

المنامة - بنا

سمو رئيس الوزراء: نهج البحرين ثابـــــــت في مساعيهــا إلرســاء الســالم
البحريــن قــادت العديــد مــن المبــادرات العالميــة لدعــم الســام واالســتقرار فــي العالــم
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دعوة لتعزيز جهود المجتمع الدولي من أجل إرســاء أســس سام مســتقر تنعم فيه الشعوب

سموه أشاد بجهود رؤساء 
البعثات الدبلوماسية 

وتعاونهم لتوثيق 
العالقات

السفير السعودي: 
سموه يحظى بثقل 

دولي تقديرا لمبادراته 
إلرساء السالم العالمي

 تطلع إلى عالم يسوده 
السالم وتتكاتف فيه 
جهود الدول للمضي 

في طريق التنمية

رؤساء البعثات: “يوم 
الضمير” محطة تاريخية 
في سجل عطاء سموه 

الدائم لإلنسانية 
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المنامة - بنا

عقــد أمــس اجتماع تنســيقي مشــترك بين وزارة شــؤون اإلعــالم وقوة دفاع البحريــن لمتابعة االســتعدادات اإلعالمية لتغطية 
فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع )BIDEC( في نسخته الثانية الذي سيقام تحت الرعاية السامية لعاهل البالد 

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر المقبل.

اإلذاعــة  لشــؤون  المســاعد  الوكيــل  وأشــاد 
قائــد  بــدور  الدوســري  عبــدهللا  والتلفزيــون 
الحــرس الملكي رئيس اللجنــة المنظمة العليا 
لبايديــك )BIDEC( ســمو اللواء الركن الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفة في إنجــاح الحدث 
الدولــي المهــم ومتابعة ســموه لجميع جوانب 
الترتيبات الجارية إلبرازه بالصورة التي تليق 

بمكانة مملكة البحرين.
واســتعرض االجتمــاع الــذي حضــره مســاعد 
العميــد  المعنــوي  والتوجيــه  اإلعــام  مديــر 
عــادل الرميحي ممثا عن قوة دفاع البحرين 
الفعاليات التي ســيتضمنها المعرض والمؤتمر 

هذا العام وسبل التنسيق إلبرازها إعاميًا.
شــؤون  وزيــر  توجيهــات  الدوســري  وأكــد 
اإلعــام علــي الرميحــي لتســخير كل الجهــود 
لتغطيــة  البشــرية والفنيــة منهــا  واإلمكانــات 

الحدث على المستوى الذي ينسجم مع حجم 
الحدث.

وناقش االجتماع الخطة اإلعامية للتغطيات 
بمختلــف أشــكالها واللقــاءات التــي ســتجرى 
مــع كبــار الضيــوف والمتحدثيــن فــي معرض 

اســتعراض  تــم  كمــا   ،)BIDEC( ومؤتمــر 
االستعدادات واإلجراءات المتصلة باستقبال 
المحليــة  اإلعاميــة  الوســائل  كل  مراســلي 
ســيحضرون  الذيــن  الدوليــة  واإلقليميــة 

لتغطية الحدث.

اجتماع تنسيقي بين وزارة شؤون اإلعالم وقوة دفاع البحرين

استعراض إجراءات استقبال المراسلين والتغطيات واللقاءات

استعداد إعالمي لمعرض ومؤتمر الدفاع

المنامة - بنا

أكــد وزيــر شــؤون اإلعــالم عضو المجلس األعلى للشــباب والرياضيــة علي الرميحي فخــر مملكة البحريــن واعتزازها بعطاءات 
الشــباب البحرينــي المبــدع، واهتمامها الدائم برفع قدراتهم المهنية والمعرفية؛ بوصفهم العماد األساســي للمســيرة اإلصالحية 

والتنموية الشاملة والمستدامة في العهد الزاهر لعاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

“مدينــة  زيارتــه  لــدى  الرميحــي  وأشــاد 
شــباب 2030” فــي نســختها العاشــرة بمركز 
والمؤتمــرات،  للمعــارض  الدولــي  البحريــن 
بحضــور وزيــر شــؤون الشــباب والرياضــة، 
بجهود ممثل جالة الملك لألعمال الخيرية 
وشــؤون الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى 
للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن 
فــي  الرائــدة  ومبادراتــه  خليفــة،  آل  حمــد 
رعايــة مثــل هــذه البرامــج النوعيــة الرائــدة 
فــي دعم وتمكيــن الشــباب محلًيــا وعالمًيا.
الــوزارة  بمشــاركة  اعتــزازه  عــن  وأعــرب 
فعاليــات  فــي  السياســية  التنميــة  ومعهــد 
“مدينة 2030”، والتي تنظمها وزارة شــؤون 
الشباب والرياضة بالشراكة مع “تمكين”، بما 
يجســد حرص الحكومة على صقل الشــباب 
الرؤيــة  مــع  بالتوافــق  مهاراتهــم  وتنميــة 

“اســتجابة”،  وبرنامــج   ،2030 االقتصاديــة 
والخطــة الوطنيــة لتعزيــز االنتمــاء الوطني 
شــعار  تحــت  المواطنــة  قيــم  وترســيخ 
الحــرص  علــى  وافتخر”.وشــدد  “بحرينــي 
علــى إبــراز المواهــب الشــبابية الوطنية في 
مختلــف وســائل اإلعــام، وتعزيــز الشــراكة 

تمســكهم  ودعــم  تمكينهــم  فــي  الوطنيــة 
الوطنــي  واالنتمــاء  والتســامح  الــود  بقيــم 
استرشــاًدا  الصالحــة،  المواطنــة  وروح 
بالنهــج اإلصاحــي لجالة الملك في تحفيز 
الشــباب وتنمية مواهبهم وإطاق طاقاتهم 

اإلبداعية.

الرميحي يشــيد بمبادرات ناصر بن حمد لتمكين الناشئة

الشباب المبدع عماد المسيرة اإلصالحية
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اتفاقية بين “الشباب والرياضة” و“الثقافة”
ـــاون ـــم التع ـــادة حج ـــوة لزي ـــارك الخط ـــع ويب ـــهد التوقي ـــد يش ـــن حم ـــر ب ناص

الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة  ممثــل  بــارك 
وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب 
والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
االتفاقيــة الموقعــة بيــن وزارة شــؤون الشــباب 
واآلثــار  للثقافــة  البحريــن  وهيئــة  والرياضــة 
والرامية إلى زيادة حجم التعاون بين الجانبين 
للمحافظــة علــى التــراث الرياضــي.وكان ســمو 
الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد شهد توقيع 
اتفاقيــة التعــاون بيــن هيئــة البحريــن للثقافــة 
واآلثــار ووزارة شــؤون الشــباب والرياضــة، إذ 
وقــع االتفاقيــة رئيســة هيئــة البحريــن للثقافــة 
واآلثار مي بنت محمد آل خليفة ووزير شؤون 
الشــباب والرياضــة أيمــن المؤيــد، علــى هامــش 
اجتمــاع المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة. 
وترســم االتفاقية الموقعة بين الجانبين اإلطار 
اإلداري والتنظيمي فيما يتعلق بتعزيز وتطوير 
الشــبابية  المجــاالت  فــي  التعــاون  عالقــات 
والرياضيــة والثقافيــة. ورّحبــت رئيســة هيئــة 

البحريــن للثقافــة واآلثــار بالتعــاون مــع وزارة 
شؤون الشــباب والرياضة، مشيدة بدور المؤّيد 
فــي تجســيد االتفاقيــة بهــدف االرتقــاء بالعمل 
الــوزارة  مــع  االتفاقيــة  أّن  وأّكــدت  المشــترك. 
االتفــاق  ومنهــا  الجوانــب،  مــن  العديــد  تشــمل 
على مشروع نادي البحرين الذي يجّسد ملمًحا 
ا ينســجُم ضمــن الّتركيبــة العمرانّية  ــا هامًّ وطنيًّ
والّنســيج الحضــرّي لمدينة المحــّرق، الفتة إلى 
الّذاكــرة  نــادي البحريــن يشــّكل جــزًءا مــن  أن 
الوطنّيــة بإنجازاتــه الّثقافّيــة والّرياضّية، ودور 
الّثقافــة هــو حمايــة تلــَك الّذاكــرة عبــر معمــاٍر 
يليــُق بتاريخ الّنادي. وأضافت أن المشــروع تم 
إدراجــه كأحد مشــاريع الُبنى الّتحتّيــة الّثقافّية 
خــالل احتفــاء المدينــة بكونها عاصمــًة للّثقافة 
اإلســالمّية للعــام 2018. ونّوهــت بالشــراكة في 
إنشــاء غاليــري يضــم عروضــًا متحفيــة دائمــة، 
بهــدف تعزيــز الســياحة الثقافيــة بالتعــاون مــع 

الجهات الرسمية في مملكة البحرين.

وأكد وزير شــؤون الشباب والرياضة أن مذكرة 
التفاهــم، تأتــي تجســيدا للتعــاون الوثيــق بيــن 
وزارة شؤون الشباب والرياضة وهيئة البحرين 
للثقافــة واآلثار، وتعكس حرصهما على المضي 
يدعــم  بمــا  أرحــب  لمســتويات  التعــاون  بهــذا 

جهودهمــا ومســاعيهما الحثيثة فــي المحافظة 
على الموروث الرياضي في المملكة، وذلك عبر 
تعزيــز الهويــة البحرينية األصيلة، مشــددا على 
أن مذكــرة التفاهــم ستســهم فــي تطويــر أطــر 

التنسيق المشترك في مختلف المحافل.

سمو الشيخ ناصر بن حمد شهد توقيع االتفاقية

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - وزارة الخارجية

المنامة - جمعية الكلمة الطيبة المنامة - بلدية الشمالية

أدانــت وزارة خارجيــة مملكــة البحريــن قــرار الســلطات اإلســرائيلية بناء أكثر مــن ألفي وحدة 
استيطانية جديدة بالضفة الغربية في خطوة مرفوضة تعكس رغبة إسرائيل في ضم أراضي 
الضفــة الغربيــة، وتمثل انتهاًكا واضًحا للقانون الدولــي، وتعرقل كافة الجهود الهادفة للتوصل 
إلــى حــل عادل وشــامل للقضية الفلســطينية. وجددت وزارة الخارجية فــي بيان أمس موقف 
مملكة البحرين الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق 
في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، على 

أساس حل الدولتين، وفًقا لمبادرة السالم العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين التفجير اإلرهابي الذي وقع بالقرب من مقر للشــرطة 
فــي مدينــة كابــول بجمهوريــة أفغانســتان اإلســالمية، والــذي أســفر عــن مقتــل عــدد مــن 
األشــخاص وإصابــة أكثــر من مئة بينهم نســاء وأطفــال، مؤكدة تضامن مملكــة البحرين مع 

جمهورية أفغانستان اإلسالمية ضد العنف والتطرف واإلرهاب.
وأعربت وزارة الخارجية عن تعازيها ومواســاتها ألهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشــفاء 
العاجــل لجميــع المصابيــن، مجــددة موقــف مملكــة البحريــن الرافــض لإلرهــاب بــكل صوره 

وأشكاله، والداعي إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء عليه.

الموســمية  االســتعدادات  إطــار  فــي 
الجارية لمشاريع جمعية الكلمة الطيبة 
أطلقــت الجمعية مشــروعها الموســمي 
 - 1440هـــ  العــام  لهــذا  )األضاحــي( 
األوقــاف  إدارة  مــع  بالتعــاون  2019م 
الســنية بمملكــة البحريــن وبدعم كريم 
مــن األمانــة العامــة لألوقاف فــي دولة 
الكويــت الشــقيقة، بهــدف دعــم األســر 
الفقيــرة وتوزيــع األضاحــي مــن خالل 
تقديــم خدمــات متميــزة لألســر التــي 
تكفلهــا الجمعية.وأوضحــت عضــو لجنــة 
أن  بوجيــري  فاطمــة  الخيريــة  المشــاريع 
المشــروع يــوزع اللحوم على المســتحقين 
الجمعيــة  لــدى  المســجلين  والمحتاجيــن 
والــذي يبلــغ عددهــم مــا يقــرب 350 أســرة 
شــكلت  الجمعيــة  أن  وأضافــت  فقيــرة. 
علــى  لإلشــراف  متكامــال  عمــل  فريــق 
مطابقــة  مــن  والتحقــق  المشــروع  تنفيــذ 
األضاحي للمواصفات الشــرعية وإنهاء كل 

االستعدادات والترتيبات الخاصة.
وأشارت إلى أن اللجنة قامت بالكشف عن 
األضاحــي، حيث إنها تواصلت مع الجهات 
المســتوردة لألضاحــي وســلمتهم الشــروط 
الخاصة، كما كشــفت اللجنة على المســالخ 
مــن أجــل بيــان مــدى إقرارهــا ومناســبتها 
للذبح بحيث يكون الذبح مرخصا ومطابقًا 
للمواصفــات مــن تهويــة المــكان واإلضاءة 
مراعاتهــا  مــع  عاليــة،  بجــودة  ونظافــة 

للجوانب الشرعية.

أطلقــت بلديــة الشــمالية حملــة القريــة 
الجميلــة بحلتهــا الجديــدة تحت شــعار 
)الشــمالية نبيهــا حلــوة ونظيفــة( الــذي 
ترتكز بشــكل مباشــر على الشراكة بين 
البلديــة والمجلــس البلــدي والمجتمــع، 
جيــل  خلــق  هدفهــا  رســالة  وتحمــل 
األنظمــة  علــى  الحفــاظ  بأهميــة  واٍع 
والقوانين؛ للحفاظ على جمال المناطق 
والبيئة.كما تهدف إلى زيادة الوعي باآلثار 
البلديــة  المخالفــات  مــن  الناتجــة  الســلبية 
المختلفــة مثل المظالت العشــوائية وحجز 
وإشــغال الطرق العامة بشــكل غيــر قانوني 
والبنــاء دون ترخيص واإلعالنات المخالفة 
والمشــوهة للمنظــر العــام والباعــة الجائلين 
وتــرك الســيارات المهملــة ورمــي األنقــاض 
وغيرهــا، وبيــان آثــار تلــك المخالفــات على 

المجتمع والبيئة.
الشــمالية  لبلديــة  العــام  المديــر  وصرحــت 
إلــى  ستســمر  الحملــة  أن  الفضالــة  لميــاء 
علــى  وتركــز  الجــاري،  العــام  مــن  ديســمبر 

المنظر العام للمنطقة بشــكل أكثر شــمولية، 
البلديــة،  المخالفــات  نســبة  مــن  بالتقليــل 
ونشــر الوعي بالسلوكيات الخاطئة وآثارها 

السلبية.
دوائــر   3 أفضــل  تكريــم  “ســيتم  وأضافــت 
بلديــة تزامنــا مــع احتفــاالت البــالد بالعيــد 
الوطني المجيد وعيد جلوس جاللة الملك؛ 
بهدف تحفيز العاملين وخلق نوع التنافس 
الشــريف بيــن الدوائــر، وتــم وضــع معاييــر 

الختيار أفضل الدوائر”.

البحرين تدين قرار بناء مستوطنات بالضفة

البحرين تدين التفجير اإلرهابي في أفغانستان

“الكلمة الطيبة” تطلق “األضاحي” “الشمالية” تطلق حملة “القرية الجميلة”

الرفاع - قوة الدفاع

المنامة - وزارة الداخلية

األركان   هيئــة  رئيــس  اســتقبل 
النعيمــي  ذيــاب   الركــن  الفريــق 
رئيــس  العامــة  بالقيــادة  بمكتبــه 
األمن العام اللواء طارق الحسن.

وفــي اللقــاء رحــب رئيــس هيئــة 
العــام،  األمــن  برئيــس  األركان 
وتــم اســتعراض عالقــات التعاون 

والتنسيق المشترك.

صــرح قائــد خفر الســواحل بأنه تم التحفظ على شــخص، يحمل جنســية احدى 
الــدول األوربيــة، دخــل البالد، قادما من قطر، عبــر الحدود البحرية، بطريقة غير 

شرعية. وأوضح انه جار استكمال كل اإلجراءات القانونية حيال الواقعة.

تنسيق التعاون بين “األركان” و“الداخلية”

أوروبي يدخل المملكة بحرا بطريقة مخالفة

إخطار الوفيات بغضون 72 ساعة من حدوثها

علــى  اإللكترونيــة  والحكومــة  المعلومــات  هيئــة  أكــدت 
ضــرورة القيــام بإخطارهــا والتبليــغ عــن حــاالت الوفيــات 
للمواطنيــن والمقيمين داخل المملكة وذلك في غضون 72 
ســاعة من تاريخ الوفاة و60 يوما إذا حدثت الوفاة خارج 
المملكــة، وشــددت الهيئــة بوجــوب تبليغها من قبــل أقارب 

وذوي المتوفي بحالة الوفاة وتزويدها بإخطار رســمي بما 
يضمن تقييدها في الســجالت الخاصة بالمواليد والوفيات 

التابع للهيئة.
وفيمــا يختــص بحاالت المواليد حدد القانــون فترة التبليغ 
15 يوما من تاريخ الميالد للمواليد من داخل المملكة و60 
لمــن هــم خــارج المملكة، حيــث تقــوم المستشــفيات داخل 
البحرين بالتبليغ عن حاالت الوالدة وإصدار رقم شخصي؛ 

ليتســنى لولــي األمــر مــن اســتكمال إصــدار شــهادة الميالد 
Bahrain. وبطاقــة الهويــة إلكترونًيــا عبــر البوابة الوطنيــة

.bh
يأتــي ذلــك عمالً بما جاء في المادة )12( من قانون رقم )7( 
لسنة 2019 بشأن تنظيم تسجيل المواليد والوفيات، بنقل 
تبعية وحدة تســجيل المواليد والوفيات من وزارة الصحة 

إلى هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية.

مدينة عيسى - هيئة المعلومات والحكومة اإللكترونية

المنامة - بنا

ضاحية السيف - وزارة شؤون الشباب والرياضة

تلقــى عاهل البــالد صاحب الجاللة 
الملــك حمــد بــن عيســى آل خليفــة 
ملــك  مــن  جوابيــة  شــكر  برقيــة 
ماليزيــا الصديقــة جاللــة الســلطان 
عبــدهللا ابــن الســلطان أحمد شــاه، 
جاللتــه  برقيــة  علــى  رًدا  وذلــك 
المعزيــة لــه بوفــاة والده الســلطان 

أحمــد شــاه. وأعــرب ملــك ماليزيــا 
شــكره  خالــص  عــن  البرقيــة  فــي 
وتقديره لجاللة الملك على مشاعر 
متمنًيــا  النبيلــة،  الصادقــة  جاللتــه 
لجاللتــه موفــور الصحة والســعادة 
مــن  المزيــد  البحريــن  ولمملكــة 

التقدم واالزدهار.

الملــك لألعمــال  تســلم ممثــل جاللــة 
رئيــس  الشــباب  وشــؤون  الخيريــة 
المجلــس االعلــى للشــباب والرياضــة 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
خليفــة هديــة تذكاريــة مــن الرئيــس 
Young Presi� لشــركة  التنفيــذي 

dents Organization قطب داداباي؛ 
وذلــك تقديــرا للدور البــارز واالهتمام 
الشــيخ  ســمو  يوليــه  الــذي  والدعــم 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة لقطاعــات 
الشــباب والرياضة واألعمال الخيرية 

ومبادراته اإلنسانية.
وأكــد ســمو الشــيخ ناصر بــن حمد آل 
خليفة عن دعمه ومساندته المستمرة 
والطاقــات  المؤسســات  لكافــة 
الشــبابية، ولكافة المبــادرات واألفكار 
التــي مــن شــأنها تعزيــز االســتثمارات 
والتــي تصــب فــي مصلحــة االقتصاد 

الوطني.
الرئيــس  شــكر  المناســبة  وبهــذه 
دادابــاي،    YPO لشــركة  التنفيــذي 
ســمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
علــى حرصــه الدائــم على دعــم قطاع 
الشــباب والرياضــة وعلــى المبــادرات 
والمقترحــات والجوائــز الرائــدة التي 
إلــى  تهــدف  والتــي  ســموه،  يقدمهــا 
تطويــر العنصــر البشــري فــي المملكة 
فــي  وقدراتهــم  إبداعاتهــم  إلظهــار 
شــتى المجــاالت، مشــيرا إلــى أن هذا 
االهتمــام نابــع من حرص ســموه على 
إنجاح المبادرات الرامية إلى االرتقاء 
بالجانب الرياضي والشبابي، وتقديم 
الحوافــر لمنتســبي الحركــة الرياضــة 
والشــبابية؛ من أجل إظهار ابداعاتهم 
الجوانــب  مختلــف  فــي  المتميــزة 

الرياضية والشبابية.

جاللة الملك يتلقى شكر ملك ماليزيا

ناصر بن حمد يتسلم هدية تذكارية من داداباي

سمو ولي العهد يرحب برواد مجلسه األسبوعي
الحضـــور يثنـــون علـــى حـــرص ســـموه علـــى االلتقـــاء بالمواطنيـــن

فــي إطــار االهتمام الذي يوليــه ولي العهد نائب 
مجلــس  لرئيــس  األول  النائــب  األعلــى  القائــد 
الــوزراء صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان 
بــن حمــد آل خليفــة بالتواصــل مــع كافــة أبنــاء 
البحرين، استقبل سموه في مجلسه األسبوعي 
بقصر الرفاع مســاء امــس، أفراد العائلة المالكة 
الكريمــة والــوزراء وأعضــاء مجلســي الشــورى 
والنــواب والبلديــات وعــددا مــن رجــال الديــن 
والفعاليــات االقتصاديــة واالجتماعية وأعضاء 
الســلك الدبلوماســي في المملكة والشــخصيات 
مــن  األكاديميــة والفكريــة واإلعالميــة وعــددا 

أفراد المجتمع.

ورحــب ســموه رواد مجلســه األســبوعي الــذي 
يجســد صــورا من صور التواصــل الذي يحرص 
عليــه عاهــل البــالد صاحب الجاللــة الملك حمد 
بــن عيســى آل خليفــة تكريســا لنهــج المجتمــع 
وســنة اآلباء واألجداد، وترجمة للروح األصيلة 
للمجتمع البحريني ونسيجه وهويته الجامعة.

وأثنــى الحضــور علــى حــرص ســموه بااللتقــاء 
يشــكله  ومــا  معهــم  والتواصــل  بالمواطنيــن 
المجلس من منصة جامعة لكافة أبناء المجتمع 
التــي  البحرينييــن  هويــة  تجســد  صــورة  فــي 
جبلــت علــى المحبــة والخيــر، منوهيــن بجهــود 
تعزيز أسس التنمية المستدامة لتحقيق المزيد 
مــن الرخــاء والتقــدم وتأميــن الحيــاة الكريمــة 

للمواطن.

المنامة- بنا

فاطمة بوجيريلمياء الفضالة



تم استخراج  كلٍّ من بيان املركز املايل املرحيل املخترص املوحد، وبيان الدخل املرحيل املخترص املوحد، وبيان  التغريات يف حقوق امللكية املرحيل املخترص املوحد وبيان التدفقات النقدية املرحيل املخترص املوحد لرشكة اإلثمار القابضة ش.م.ب لفرتة 

الستة أشهر املنتهية يف ٣٠ يونيو ٢٠١٩، والتي تم اعتمادها من قبل مجلس اإلدارة وتم مراجعتها من قبل السادة/ برايس ووترهاوس كوبرز ام إي ليمتد، مملكة البحرين، والذين أصدروا رأياً غري متحفظ عليها بتاريخ 7 أغسطس ٢٠١٩.

إلهام حسن
عضو مجلس اإلدارة

صاحب السمو امللكي األمري عمرو محمد الفيصل
رئيس مجلس اإلدارة

أحمد عبدالرحيم
الرئيس التنفيذي

رشكة اإلثمار القابضة ش.م.ب. سجل تجاري: ١5٢١٠، ص.ب: ٢8٢٠، برج السيف، ضاحية السيف، مملكة البحرين.
www.ithmaarholding.com :هاتف: 584٠٠٠ ١7 )٩7٣+(، فاكس: 584٠١7 ١7 )٩7٣+(، املوقع اإللكرتوني

مرخص من قبل مرصف البحرين املركزي كرشكة استثمارية فئة ١.

بيان المركز المالي المرحلي المختصر الموحد 
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

كما يف
٣٠ يونيو ٢٠١٩

)مراجعة(

كما يف
٣١ ديسمرب ٢٠١٨

)مدققة(

كما يف
٣٠ يونيو ٢٠١٨

)مراجعة(

املوجودات

 626,468  596,234  759,422 نقد وأرصدة لدى مصارف واملصارف املركزية

سلع وودائع أخرى لدى مصارف ومؤسسات مالية

 300,146  285,627  287,745 ومؤسسات أخرى

 3,691,655  3,264,865  2,921,671 مرابحات وتمويالت اخرى

 434,707  495,626  497,521 تمويالت املشاركة

 5,654  5,760  5,760 استثمارات يف املضاربة

 1,684,324  1,756,695  1,089,689 صكوك وأدوات استثمارية وما يف حكمها

 588,758  611,194  668,442 استثمارات يف رشكات زميلة

 70,603  -    -   حسابات االستثمار املقيدة

 414,502  410,765  400,590 موجودات مقتناة بغرض التأجري

 -    120,034  128,788 تكافل ومستحقات ذات صلة

 220,771  211,319  230,945 موجودات أخرى

 250,517  270,066  254,478 استثمارات عقارية

 -    269,388  269,388 عقارات قيد التطوير

 59,252  -    -   موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع

 116,776  63,216  64,140 موجودات ثابتة

 154,207  127,867  117,982 موجودات غري ملموسة

 8,618,340  8,488,656  7,696,561 إجمايل املوجودات

 املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار
املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية 

 1,735,677  1,476,108  1,482,773 حسابات جارية للعمالء

 1,597,489  1,541,346  1,018,385 مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 1,784,551  1,694,977  1,570,261 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 413,885  566,122  480,196 املطلوبات األخرى

 -    134,873  132,862 احتياطي تابع للتكافل

 5,531,602  5,413,426  4,684,477 إجمايل املطلوبات

 2,741,932  2,622,311  2,594,140 حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 159,621  336,563  324,093 حقوق األقلية

إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة 
 8,433,155  8,372,300  7,602,710 وحقوق األقلية

 757,690  757,690  757,690 رأس املال

 )30,149( )30,149( )30,149(أسهم الخزينة

 180,288  140,290  109,419 االحتياطيات

 )722,644( )751,475( )743,109(خسائر مرتاكمة

 185,185  116,356  93,851 إجمايل حقوق امللكية

 إجمايل املطلوبات وحقوق أصحاب حسابات 
 8,618,340  8,488,656  7,696,561 االستثمار املطلقة وحقوق األقلية وحقوق امللكية

بيان الدخل المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

الثالثة أشهر املنتهية يفالستة أشهر املنتهية يف

٣٠ يونيو ٢٠١٩
)مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠١٨
)مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠١٩
)مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠١٨
)مراجعة(

اإليرادات 

 44,8٣6  55,٠55  87,٣٠٣  ١٠5,٣٠5 الدخل من حسابات االستثمار املطلقة
 ناقصاً: العائد لحسابات االستثمار املطلقة ومخصصات 

 )٢7,١٠٠( )٣8,٣٣١( )5٢,٠76( )7١,4٢١(الهبوط يف القيمة

حصة املجموعة من دخل حسابات االستثمار املطلقة 
 ١7,7٣6  ١6,7٢4  ٣5,٢٢7  ٣٣,٨٨4 بصفتها مضارباً

 ٣6,887  4٢,5٢7  7١,٣55  88,65٠ الدخل من املرابحات والتمويالت األخرى

 ١٢,6١8  ١١,44٩  4٠,٣66  ٢٠,7٠٠ حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 ٢6,٠٩8  ٣٠,٠5٠  5٢,٣٩٠  55,4٠١ الدخل من االستثمارات

 ٢١,855  ١٩,٩4٠  ٣٠,٠٠5  48,٠٢٢ إيرادات أخرى

 ١١5,١٩4  ١٢٠,6٩٠  ٢٢٩,٣4٣  ٢46,657 إجمايل اإليرادات

 ناقصاً: أرباح مدفوعة ملصارف ومؤسسات مالية 
 )٣8,66٩( )5٢,788( )8٠,66١( )١٠٢,68٠(ومؤسسات أخرى )صايف(

 76,5٢5  67,٩٠٢  ١4٨,6٨٢  ١4٣,٩77 إيرادات تشغيلية

املرصوفات

 )45,655( )4٣,45٢( )88,6٣6( )٩٠,٠4٠(املرصوفات اإلدارية والعمومية

 )7,٢56( )7,٢84( )١8,٣4٩( )١4,856(االستهالك واإلطفاء

 )5٢,٩١١( )5٠,7٣6( )١٠6,٩٨5( )١٠4,٨٩6(إجمايل املرصوفات

 صايف الربح قبل مخصصات الهبوط يف القيمة 
 ٢٣,6١4  ١7,١66  4١,6٩7  ٣٩,٠٨١ والرضائب الخارجية 

 )8,٣4٩( )5,5٩7( )١4,٣47( )٩,٩6٣(مخصصات الهبوط يف القيمة )صايف(

 ١5,٢65  ١١,56٩  ٢7,٣5٠  ٢٩,١١٨ صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

 )٩,٢54( )7,١6١( )١6,5٢8( )١6,٠٩٠(رضائب خارجية

 6,٠١١  4,4٠٨  ١٠,٨٢٢  ١٣,٠٢٨ صايف الربح للفرتة

متعلقة بالتايل:

 ٣,١٩5  ١,٢6٠  4,85٠  8,٣66 مساهمي االثمار

 ٢,8١6  ٣,١48  5,٩7٢  4,66٢ حقوق األقلية

 ١٠,٨٢٢  ١٣,٠٢٨  4,4٠٨  6,٠١١ 

٠,١١  ٠,٠4 ٠,١7 ٠,٢٩ عائد السهم األسايس واملخفف – سنتات أمريكية

بيان التدفقات النقدية المرحلي المختصر الموحد
)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

الستة أشهر املنتهية يف

٣٠ يونيو ٢٠١٩
)مراجعة(

٣٠ يونيو ٢٠١٨
)مراجعة(

األنشطة التشغيلية 

 ٢7,٣5٠  ٢٩,١١8 صايف الربح قبل الرضائب الخارجية

تعديالت يف: 

 ١8,٣4٩  ١4,856 االستهالك واإلطفاء

 )4٠,٣66( )٢٠,7٠٠(حصة األرباح من الرشكات الزميلة بعد خصم الرضائب

 ١4,٣47  ٩,٩6٣ مخصصات الهبوط يف القيمة - صايف

 )5٢,٣٩٠( )55,4٠١(الدخل من االستثمارات

 ٢٣5  ١٣٢ خسائر بيع موجودات ثابتة

 )٣٢,475( )٢٢,٠٣٢(خسائر تشغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية

أرصدة لدى املصارف تستحق بعد تسعني يوماً ولدى املصارف املركزية 

 )١٢,78٢( 4,٣٩8 املتعلقة بمتطلبات الحد األدنى لإلحتياطي

التغيريات يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

 )4٢٩,67٠( ١45,١٠٢ مرابحات وتمويالت اخرى 

 )١٠5,٢٩8( )١٠١,775(تمويالت املشاركة

 )٣٢,٢4٠( )88,٣٩6(موجودات أخرى

 6٢,٠١١  ١68,78٠ الحسابات الجارية للعمالء 

 5٢٠,865  )474,46٢(مبالغ مستحقة ملصارف ومؤسسات مالية ومؤسسات أخرى

 5٣,٣5٢  ١٣٩,477 مبالغ مستحقة ملستثمرين

 )٢,٢٠١( )5٩,٣6٢(املطلوبات األخرى

 )5٠,6٠6( ١٩,474 الزيادة / )النقص( يف حقوق أصحاب حسابات االستثمار املطلقة

 )١4,٩8٢( )١8,٣٣٠(الرضائب املدفوعة

 )44,٠٢6( )٢٨7,١٢6(صايف النقد املستخدم يف األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

صايف التغيريات يف:

 )68,55٠( ١٠,١75 موجودات مقتناة بغرض التأجري

 8٢,5٢6  5٣5,6٣7 صكوك وأدوات استثمارية وما يف حكمها

 ٢6,١٠١  ٢6,7٣7 توزيعات األرباح الواردة من الرشكات الزميلة

 ٢,٩٩5  )١٢,١٢7(بيع / )رشاء( موجودات ثابتة

 4٣,٠7٢  56٠,4٢٢ صايف النقد الناتج من األنشطة االستثمارية 

األنشطة التمويلية

 -    5٣٢ حقوق األقلية

 -    5٣٢ صايف النقد الناتج من األنشطة التمويلية

 )44,٠٠8( )٩7,48٢(تسوية تحويل العمالت األجنبية

 )44,٩6٢( ١76,٣46 صايف الزيادة / )النقص( يف النقد وما يف حكمه

 7٩٢,٢١٨  64١,١5٢ النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

 747,٢56  ٨١7,4٩٨ النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحد لفترة الستة أشهر 
 المنتهية في ٣0 يونيو 2019

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(
االحتياطيات

رأس املال
 أسهم

الخزينة
عالوة إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوني 
احتياطي 

عام 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

العقارية
تحويل عمالت 

أجنبية 
إجمايل 

االحتياطيات
خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 ١١6,٣56  )75١,475( ١4٠,٢٩٠  )٩4,٢٠٣( ٣,١٨7  )6,٩٢4( 5٠,7٢7  ٣٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )٣٠,١4٩( 757,6٩٠ يف ١ يناير ٢٠١٩ )مدققة(

 ٨,٣66  8,٣66  -    -    -    -    -    -    -    -    -   صايف ربح الفرتة

حركة القيمة العادلة للصكوك وأدوات
  استثمارية وما يف حكمها

   -    -    -    -    - )٢,١66(    -    - )٢,١66(    - )٢,١66( 

 7٩4  -    7٩4  -    7٩4  -    -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 )٢,٣٢٠( -    )٢,٣٢٠( -    -    )٢,٣٢٠( -    -    -    -    -   حركة القيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )٢7,١7٩( -    )٢7,١7٩( )٢6,٩46( )5١6( ٢8٣  -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ٩٣,٨5١  )74٣,١٠٩( ١٠٩,4١٩  )١٢١,١4٩( ٣,465  )١١,١٢7( 5٠,7٢7  ٣٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )٣٠,١4٩( 757,6٩٠ يف ٣٠ يونيو ٢٠١٩ )مراجعة(

بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي المختصر الموحدلفترة الستة أشهر 
 المنتهية في ٣0 يونيو 2018

)كافة املبالغ موضحة بآالف الدوالرات األمريكية ما لم يذكر خالف ذلك(

االحتياطيات

رأس املال
 أسهم

الخزينة
عالوة إصدار 

أسهم
احتياطي 

قانوني 
احتياطي 

عام 

احتياطي 
القيمة العادلة 

لالستثمارات

 احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

العقارية
تحويل عمالت 

أجنبية 
إجمايل 

االحتياطيات
خسائر 
مرتاكمة

إجمايل حقوق 
امللكية

 ٣55,٣٣٠  )6٠5,٩7٢( ٢٣٣,76١  )46,6٩٢( ٣,45٠  ٣٨,77٣  5٠,7٢7  ٣٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )٣٠,١4٩( 757,6٩٠ يف ١ يناير ٢٠١٨ )مدققة(

 )١٢١,5٢٢( )١٢١,5٢٢( -    -    -    -    -    -    -    -    -   تأثري معيار املحاسبة املالية رقم ٣٠

 ٢٣٣,٨٠٨  )7٢7,4٩4( ٢٣٣,76١  )46,6٩٢( ٣,45٠  ٣٨,77٣  5٠,7٢7  ٣٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )٣٠,١4٩( 757,6٩٠ الرصيد املراجع يف ١ يناير ٢٠١٨

صايف ربح الفرتة
   -    -    -    -    -    -    -    -    -  4,85٠  4,٨5٠ 

حركة القيمة العادلة للصكوك وأدوات
   استثمارية وما يف حكمها

   -    -    -    -    - )٢4,8٣4(    -    - )٢4,٨٣4(    - )٢4,٨٣4( 

 حركة القيمة العادلة لإلستثمار 
  يف العقارات

   -    -    -    -    -    -  5٩6  5٩6    -  5٩6 

 )١٠,6٠١( -    )١٠,6٠١( -    -    )١٠,6٠١( -    -    -    -    -   الحركة بالقيمة العادلة للرشكات الزميلة

 )١٨,6٣4( -    )١٨,6٣4( )١7,757( )٩٠5( ٢8  -    -    -    -    -   تسوية تحويل العمالت األجنبية

 ١٨5,١٨5  )7٢٢,644( ١٨٠,٢٨٨  )64,44٩( ٣,١4١  ٣,٣66  5٠,7٢7  ٣٨,4١٨  ١4٩,٠٨5  )٣٠,١4٩( 757,6٩٠ يف ٣٠ يونيو ٢٠١٨ )مراجعة(

النتائج المالية المرحلية المختصرة الموحدة
لفترة الستة أشهر المنتهية في ٣0 يونيو 2019
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قطــــــاع اإلنشــــاءات ينمــــو.. وحوادثـــه تقـــــل
ــة فــــــوالذ: انـــخـــفـــاض الــــحــــوادث الــمــهــنــيــة ــوع ــم ــج ــة م ــاب ــق ــن مــؤتــمــر الـــســـامـــة ل

قــال الوكيــل المســاعد لتنميــة المجتمــع خالــد عبدالرحمــن إســحاق إن البحريــن تولــي 
اهتماما خاصا الصحة والسالمة المهنية وحماية العمال من مخاطر مواقع العمل، من 

خالل النظم والتشريعات القانونية وضمان تنفيذها والتقيد بها.

وشــدد علــى أهمية تنمية العنصر البشــري الذي 
هــو أهــم المــوارد، مبينــا أن الحــوادث العماليــة 
وصلت إلى الحد األدنى عبر إجراءات السالمة 
والصحة المهنية الني تحرص عليها وتلتزم بها 

الشركات.
جــاء ذلك علــى هامــش المؤتمر الثانــي للصحة 
فــوالذ  مجموعــة  لنقابــة  المهنيــة  والســالمة 
الــذي يقــام تحــت رعايــة وزيــر العمــل والتنمية 
 7-8 الفتــرة  االجتماعيــة جميــل حميــدان فــي 
أغســطس بمشــاركة عــدد مــن أصحــاب العمــل 

والمشرفين ومسؤولي السالمة.

انخفاض الحوادث

من جهته، قال نائب األمين العام لالتحاد العام 

لنقابــات عمــال البحريــن عبدالقادر الشــهابي إن 
الحــوادث المهنيــة فــي المملكــة البحريــن فــي 
انخفاض منذ أن صادقت على اتفاقية السالمة 
والصحــة المهنيتيــن وبيئــة العمل رقــم 155 مع 
منظمــة العمــل الدولية فــي 2009، والتي تعنى 
قطــاع  أن  مؤكــدا  المهنيــة  الحــوادث  بخفــض 

االنشاءات ينمو والحوادث فيه تقل.
عــن  الحديــث  لنتجــاوز  نســعى  أننــا  وأضــاف 
الحــوادث المميتــة فــي مواقع العمــل عبر زيادة 
والتطبيــق  حــوادث،  مــن دون  العمــل  ســاعات 
الفعلــي للســالمة المهنيــة فــي واقــع العمــل عــن 
طريــق تفعيــل اللجنــة العليــا للصحة والســالمة 
الصحــة  مفتشــي  عــدد  محدوديــة  ظــل  فــي 

والسالمة في وزارة العمل.
وأضــاف “اتخــذت مجموعــة فــوالذ إجــراءات 

للحد من الحوادث في المجموعة بعد الحادثين 
في العام 2016 وكذلك ســعت الشركات الكبرى 
فــي  المهنيــة  الحــوادث  بعــد  بابكــو  كشــركة 
الثمانينات عبر إعادة تقييم إجراءات المخاطر 

في الشركات.
إلــى  تســعى  النقابــة  أن  إلــى  الشــهابي  وذكــر 
واالجتماعــي  البشــري  العنصــر  علــى  التركيــز 
لزيــادة الوعــي والثقافية بالســالمة المهنية عبر 

الربط بين العمل واألسرة واإلنتاج. 
ولفــت إلــى أن تبــادل تجــارب الســالمة المهنية 
بيــن بيــن الشــركات الكبرى مثــل بناغــاز وبابكو 
وألبــا؛ للحــد مــن الحــوادث المهنيــة فــي مواقــع 
العمــل، فضال عن التنافس الجيد؛ لتحقيق أكبر 
قدر من ســاعات العمل من دون حوادث، حيث 
تجــاوزت شــركة بابكــو 10 مالييــن ســاعة عمل 

من دون حوادث.   

وفاة وإصابة

مــن جهتــه، قــال الرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 
فــوالذ ديليــب جــورج إن انعقاد المؤتمــر الثاني 
للصحــة والســالمة المهنيــة للعــام الثانــي علــى 
التوالــي بمســاعدة العمــال ومشــاركة مــن عــدة 
التــي  المخاطــر  علــى  التعــرف  هدفــه  جهــات 
يتعــرض لهــا العمــال في مواقــع العمــل وتجاوز 
للحــد  منهــا  والتقليــل  واإلصابــات  الحــوادث 
األدنى. وتابع أن الحادثين في 2016 الذي أدى 
أحدهمــا لوفاة عامل وإصابة آخر في مجموعة 
فــوالذ كان باإلمــكان تجاوزهما لو اتبع الســلوك 
الصحيح والتصرف األمثل والحفاظ على روح 
العمال وســالمتهم، مؤكديــن أن اإلدارة تتحمل 
ســالمة جميع الموظفين في الشــركة. ومن هنا 
تأتي أهمية  التثقيف  العمال في مجال الصحة 

والسالمة. 
وتابــع مــن المهــم جــدا االهتمــام بالشــأن العمــل 
وخفــض اإلصابــات، وإلــى الحــد األدنــى وخلــق 

بيئــة توعويــة معرفيــة بمخاطر العمــل وكيفية 
التعامــل في هذا الحــاالت، موضحا أن التحدي 
للســالمة  الثقافــي  النهــج  هــو  نواجهــه  الــذي 
المهنية وللتغلب على مخاطر العمل التي تؤدي 

إلى اإلصابات الجسدية  
مــع  األفــكار  مشــاركة  المهــم  مــن  وأضــاف 
قضايــا  حــول  واألفــكار  األخــرى  المؤسســات 
برامــج  خــالل  مــن  والســالمة  المهنــة  الصحــة 
متعــددة للوصــول إلــى الهــدف المشــترك، وهــو 
تحقيــق أكبــر قــدر مــن ســاعات العمل مــن دون 

حوادث.
مــن جهتهــا، قالــت رئيس نقابــة مجموعة فوالذ 
ميســاء ســلطان إدارة المجموعة تتابــع بأهمية 
إجراءات الســالمة المهنية في المصنع وتسعى 
عبــر هذه المؤتمرات للتواصل الى زيادة الوعي 
بأهميــة إجــراءات الســالمة والصحــة المهنيــة 
عبر تشــارك الخبرات مع جهات مختلفة؛ بهدف 
خفــض الحوادث المهنية العمالية والوصول بها 

إلى أدنى المستويات.

الوكيل المساعد بوزارة العمل يلبس نظارته للتدقيق بمعرض المؤتمر
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القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
في 30 يونيو 2019 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للدخل 
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للتدفقات النقدية 
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 )مراجعة(

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق المالك
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 )مراجعة(

تم استخراج هذه البيانات من القوائم المالية المراجعة من قبل السادة 
إرنست ويونغ وتمت مراجعتها بتاريخ ٥ أغسطس 2019.

خالد راشد الزياني
رئيس مجلس اإلدارة

عدنان أحمد يوسف
نائب رئيس مجلس اإلدارة

حمد عبدالّله العقاب 
الرئيس التنفيذي 

www.albaraka.bhبنك البركة اإلسالمي ش.م.ب.، ص.ب 1٨٨2 المنامة، مملكة البحرين )مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كمصرف تجزئة إسالمي(شركاء في اإلنجاز

30 يونيو
2019

ألف دينار بحريني

مدققة
31 ديسمبر

201٨
ألف دينار بحريني

الموجودات 
80,83470.622نقد وأرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية

216,16726٨.٥67مبالغ مستحقة القبض
104,597107.330إجارة منتهية بالتمليك وإجارة مستحقة القبض

86,358102.٥02المشاركة
256,69720٥.32٨استثمارات

1,9761.97٥استثمارات عقارية
5,545٥.٥31استثمار في مشروع مشترك

19,77820.96٥ممتلكات ومعدات
5,2906.096الشهرة

33,10633.100موجودات أخرى
810,348٨22.016مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وديون 
ثانوية وحقوق المالك

المطلوبات 
21,19321.724مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية

96,440103.٨97حسابات جارية
22,90023.026تمويل متوسط األجل

42,87942.٨79مطلوبات أخرى
183,412191.٥26مجموع المطلوبات

521,196٥31.٨64حقوق حاملي حسابات االستثمار
5,6466.٥٨9ديون ثانوية

حقوق المالك 
46,16746.167رأس المال

47,12541.470رأس المال اإلضافي فئة 1
1.٨0٥)1,278(إحتياطيات

)٨.210()1,240(خسائر متراكمة
90,774٨1.232الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم

9,32010.٨0٥حقوق غير مسيطرة
100,09492.037مجموع حقوق المالك

مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار 
810,348٨22.016وديون ثانوية وحقوق المالك

بنود غير مدرجة في الميزانية:
194,1851٥٥.٥21حقوق حاملي حسابات االستثمار

84,593113.٨90التزامات محتملة وارتباطات

للثالثة أشهر المنتهية في
30 يونيو

للستة أشهر المنتهية في
30 يونيو

2019
ألف دينار بحريني

201٨
ألف دينار بحريني

2019
ألف دينار بحريني

201٨
ألف دينار بحريني

الدخل
4,5004.0249,217٨.2٨6دخل مبيعات التمويل المشترك

دخل من التمويل المشترك والتمويالت األخرى 
4,6974.2٨19,1269.131واالستثمارات

9,197٨.30٥18,34317.417دخل من موجودات ممولة بصورة مشتركة
عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة 

)13.23٨()14,544()6.2٨3()7,415(كمضارب
7891.2692,0283.409حصة المجموعة كمضارب

)9.٨29()12,516()٥.014()6,626(عائد حقوق حاملي حسابات اإلستثمار
2,5713.2915,8277.٥٨٨حصة المجموعة كمضارب وكرب المال

5313٨154264دخل المجموعة من مبيعات التمويل الذاتي
دخل المجموعة من التمويل الذاتي والتمويالت األخرى 

4,2363.0437,5064.722واالستثمارات
7481.4791,5932.442إيرادات الخدمات المصرفية

608444959٨2٥إيرادات أخرى
حصة المجموعة كمضارب/ رسوم الوكيل من حقوق حاملي 

20332079حسابات اإلستثمار غير المدرجة في الميزانية
8,419٨.39٨16,2461٥.٨٥0مجموع الدخل التشغيلي

المصروفات التشغيلية
)6.661()5,802()3.339()2,746(مصروفات الموظفين

)1.0٥9()1,053()٥٨1()502(إستهالك
)٥.646()5,440()2.761()2,728(مصروفات تشغيلية أخرى

)13.366()12,295()6.6٨1()5,976(مجموع المصروفات التشغيلية
2,4431.7173,9512.4٨4صافي الدخل التشغيلي

)3.319()2,295()3.147()1,371(مخصص االضمحالل – صافي
)٨3٥(1,656)1.430(1,072صافي الدخل / )الخسارة( قبل الضرائب

6٥)153(3341الضرائب
)770(1,503)1.3٨9(1,105الدخل / )الخسارة( للفترة

العائد إلى:
)7٨0(1,316)1.3٨6(1,023حقوق مساهمي الشركة األم

18710)3(82حقوق غير مسيطرة
1,105)1.3٨9(1,503)770(

الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم
احتياطيات

رأس
المال
ألف 

دينار بحريني

رأس المال 
اإلضافي

فئة 1
ألف 

دينار بحريني

قانونية
ألف 

دينار بحريني

عامة
ألف 

دينار بحريني

خطة المزايا 
المحددة 

للموظفين 
ألف 

دينار بحريني

التغيرات 
المتراكمة

في القيمة 
العادلة 

لالستثمارات
ألف 

دينار بحريني

إعادة تقييم 
الممتلكات 

والمعدات
ألف 

دينار بحريني

صرف 
العمالت
األجنبية

ألف 
دينار بحريني

أرباح مبقاة /
)خسائر 

متراكمة(
ألف 

دينار بحريني

المجموع
ألف 

دينار بحريني

حقوق غير 
مسيطرة

ألف 
دينار بحريني

مجموع 
حقوق

المالك
ألف 

دينار بحريني
81.23210.80592.037)8.211()10.674(390269)12(46.16741.4708.5583.275الرصيد في 1 يناير 2019

191433---19-----التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
)4,792()1,687()3,105(-)3,105(-------إحتياطي تحويل العملة األجنبية

213---------إعادة قياس مكاسب ناتجة من خطة المزايا المحددة
11,310-11,310----2--11,310-إصدار رأس المال الدائم فئة 1

---5,655------)5,655(-شطب رأس المال الدائم فئة 1
1,3161,3161871,503--------صافي الدخل للفترة

90,7749,320100,094)1,240()13,779(409269)10(46.16747,1258.5583.275الرصيد في 30 يونيو 2019

4.٥00٥٨.02414.24272.266)٥.246(3644٥0)44(٨.٥٥٨3.27٥-46.167الرصيد في 1 يناير 201٨
تعديل تحول نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة المالي 

)٥.197()72٨()4.469()4.469(--------رقم 30 كما في 1 يناير 201٨
31٥3.٥٥٥13.٥1467.069)٥.246(3644٥0)44(٨.٥٥٨3.27٥-46.167الرصيد معاد عرضه كما في 1 يناير 2018

٥33790---٥3-----التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
)3,60٨()1,239()2,369(-)2,369(-------إحتياطي تحويل العملة األجنبية

336----3----إعادة قياس مكاسب ناتجة من خطة المزايا المحددة
41.470-41.470-------41.470-رأس المال الدائم فئة 1

)772(10)7٨2()7٨2(--------صافي الخسارة للفترة
91.93012,32٥104,2٥٥)7٥1()7,61٥(4174٥0)41(46.16741.470٨.٥٥٨3.27٥الرصيد في 30 يونيو 201٨

بنك البركة اإلسالمي ش.م.ب. )م(
30 يونيو 2019 الـقـوائــم المالية المـرحــلـيـــة المختصرة الـمـــوحــــدة 

الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو

2019
ألف دينار بحريني

201٨
ألف دينار بحريني

األنشطة التشغيلية
)٨37(1.656صافي الدخل قبل الضرائب

تعديالت للبنود التالية:
1.0531.0٥9استهالك

2.2953.320مخصص اإلضمحالل – صافي
-)5(مكسب من بيع ممتلكات ومعدات

)6٨()1.010(مكسب من بيع استثمارات
)11()14(حصة البنك من دخل االستثمار في مشروع مشترك

3.9753.463الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

صافي التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
)1٥.327()2.929(أرصدة اإلحتياطيات اإلجبارية لدى بنوك مركزية

)3.٨62(13.685مبالغ مستحقة القبض
2.7891.916إجارة منتهية بالتمليك وإجارة مستحقة القبض

15.8299.69٥المشاركة
3.٨27)5(موجودات أخرى
246)120(مطلوبات أخرى

)2.234()532(مبالغ مستحقة لبنوك ومؤسسات مالية
2.٥٥3)7.457(حسابات جارية

47.7842٨4حقوق حاملي حسابات االستثمار
)6٥(-ضرائب مدفوعة

73.019496صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)30.912()102.418(شراء استثمارات

62.8553.0٨6استثمارات تم بيعها
14039٥صافي بيع ممتلكات ومعدات

)27.431()39.423(صافي النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
)1.٨74()943(ديون ثانوية

)1.٥3٥()126(تمويل متوسط األجل
1٨.٨٥0-إصدار رأس المال الدائم فئة 1

1٥.441)1.069(صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التمويلية
)2.909()3.987(تعديالت تحويل عمالت أجنبية

)14.403(28.540الزيادة في النقد وما في حكمه
103.701120.٥٥7النقد وما في حكمه في 1 يناير

132.241106.1٥4النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
لغرض القائمة المرحلية للتدفقات النقدية يشتمل النقد وما في حكمه على 

ما يلي:
15.02913.٨٥2نقد في الصندوق

4.2466.334أرصدة لدى بنوك مركزية في حسابات مطلقة
22.72121.6٨1أرصدة لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

90.24564.2٨7مبالغ مستحقة القبض - سلع دولية
132.241106.1٥4

المنامة - وزارة األشغال وشؤون البلديات

الحيوانيــة  الثــروة  وكالــة  أكــدت 
بوزارة األشــغال وشــؤون البلديات 
أن  العمرانــي،  والتخطيــط 
كميــات اللحــوم المتوافــرة تغطــي 
االحتياجــات المحليــة خــالل فترة 
عيد األضحى المبارك، ونوهت إلى 
أن هذه الفترة تشهد إقباالً متزايدًا 
لألضاحــي  ســواء  اللحــوم،  علــى 
أو لغــذاء العيــد، غيــر أن الكميــات 

المتوافرة تلبي حجم الطلب.
علــى  شــددت  أخــرى،  جهــة  مــن 
ضــرورة الحــذر مــن أماكــن الذبــح 
العشــوائية وذلــك لمــا تشــكله مــن 

خطر على صحة اإلنسان والبيئة.
ودعــت إلــى التعامــل مــع المســالخ 
الهملــة  فــي  أحدهمــا  المرخصــة، 
واآلخــر فــي ســترة، وذلــك لتوافــر 
االشــتراطات الصحيــة فــي جميــع 
مراحــل العمل، عــالوة على تواجد 
يتولــى  مختــص  بيطــري  طبيــب 
الذبــح،  عمليــة  علــى  اإلشــراف 
قبــل  الذبائــح  بفحــص  ويباشــر 
مباشــرة عمليــة الذبــح وكذلك بعد 
مــن  خلوهــا  مــن  للتحقــق  الذبــح 
أيــة أمــراض قــد تؤثــر علــى صحة 

اإلنسان.

“الثروة الحيوانية”: كميات اللحوم كافية

عائلة الجودر تقيم حفال بحرينيا كويتيا

بحرينيــا  حفــال  تقيــم  الجــودر  عائلــة 
كويتيــا، بحضــور ســفير الكويــت وعميد 
الســلك الدبلوماسي في البحرين سعادة 
الشــيخ عــزام مبــارك الصبــاح، والطاقــم 
ومجموعــة  لــه،  المرافــق  الدبلوماســي 
مــن كبار الشــخصيات من دولــة الكويت 

ومملكة البحرين.

محرر الشؤون المحلية
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يقــدم النائــب محمــد بوحمــود عبر صحيفة البالد رســالة يومية عن موســم 
الحــج، وتتضمــن هــذه الرســالة مجموعــة مالحظــات أو اقتراحــات، وفيما 

يأتي رسالة اليوم:

طلبت البعثة من أصحاب  «
الحمالت إرسال مندوبي التفويج 

لحضور اجتماع يوم أمس 
األربعاء؛ لعرض خطة التفويج 

بالتعاون مع اللجنة األمنية 
البحرينية. وما يجري حاليا هو 
تتالي طلبات البعثة للحمالت 
مما يسبب مزيدا من اإلرهاق 

ألصحاب الحمالت بدال من 
إمكان تجزئة الطلبات بأوقات 

سابقة؛ من أجل تمكين الحمالت 
تقديم أجود الخدمات لضيوف 

الرحمن. وأتمنى تصحيح 
اإلجراءات بالموسم المقبل؛ ألن 

القطار قد فات هذا العام مثل 
سابقه.

تواجدُت في صالة مطار جدة  «
الستقبال مجموعة من حجاج 

البحرين يوم أمس، وكان 
متواجدا قبل وصولي القنصل 

العام لمملكة البحرين في جدة 
إبراهيم المسلماني؛ للوقوف 
الميداني على استقبال أفواج 

الحجاج البحرينيين، وأنتهز 
الفرصة برسالتي اليوم بصحيفة 

البالد لتجديد الشكر على 
جهود سفارة المنامة بالرياض 
وقنصلنا في جدة على جهوده.

لألسف ال يوجد أّي تمثيل للبعثة  «
بمطار جدة الستقبال الحجاج 
والوقوف الميداني على ما قد 
يواجهونه، بالرغم من الوعود 

المتكررة من البعثة بأن عينها 
يقظة لمتابعة شؤون الحجاج 

على مدار الساعة وبكل المواقع 
التي يتواجد بها البحرينيون. 

أقترح على البعثة أن تبرم  «

تعاونا مع مكاتب التخليص 

من أجل تسهيل عملية 

وصول ومغادرة الحجاج 

بالمطار، ألن ذلك سيرفع عن 

كاهل أصحاب الحمالت الكثير، 

وبما يصب بشكل رئيسي في 
تقديم سبل الراحة لضيوف 

الرحمن.

أشكر البعثة على قرار فتح  «
مقرها على مدار الساعة بدال 
من الدوام الذي كان معموال 

به. ومن المهم االستمرار بهذا 
النهج بالمواسم المقبلة مع 
تكثيف اللقاءات بين البعثة 

وأصحاب الحمالت؛ للوقوف على 
المشكالت والتحديات قبل بدء 

الموسم.

من المهم وبعد نهاية موسم  «

الحج أن تدعو البعثة الجتماع 
موسع مع أصحاب الحمالت 

والمعنيين بوسائل االعالم من 
صحافة وتلفزيون و”سوشيل 

ميديا” للتباحث بالتصورات التي 
تسهم في تطوير عمل البعثة 

وتحسين الخدمات المقدمة 
للبحرينيين.

عرض خطة التفويج.. وقنصلنا حاضر بالمطار والبعثة غائبة

وصول فوج جديد من حجاجنا فجرا

باصات تنتظر ضيوف الرحمن

محمد بوحمود

أقترح إبرام 
تعاون مع مكاتب 
التخليص بالمطار

لقاءات محبة وصور مع معروفين بموسم الحج
الركـــن األعظـــم يزيـــل الطبقيـــة والبحرينيـــون تجدهـــم يـــًدا واحـــدة

ربما كانوا في تواصل مع بعضهم البعض عبر رسائل “الواتس أب”، وربما كانوا 
أهل “نفس الفريج”، أو ربما هم يعملون في إدارات مختلف في هذه الوزارة أو 
تلــك الشــركة، أو لعلهــم لم يغيبــوا عن بعضهم كثيًرا من الوقــت، إال أن المعارف 
مــن األقــارب واألصدقــاء والمعــارف والجيران، تغمرهم الســعادة حيــن يلتقون 

ببعضهم البعض في األراضي المقدسة.

حملــة  “مــن  مطــر  أحمــد  الحــاج  وكان 
األحبــاب” ســعيًدا جــًدا وهــو يعبــر عبــر 
“البــاد” عن ســروره بااللتقــاء بصديقه 
“جاســم ســلمان” في بيت هللا، فاإلثنان 
كانــا علــى درايــة بأنهمــا ســيحجان هذا 
العام، إال أن اللقاء في المدينة المنور أو 
مكة المكرمة.. في الحرمين الشــريفين 
أو فــي أي موضــع مــن تلــك الديــار، لــه 
سمات خاصة تجمع الحجاج بمعارفهم 

باألحضان والعناق والدعوات.

تواصل دائم

ويخصــص الحــاج علــي الصايــغ “حملة 
الشــرف” فــي حجاته دائًمــا وقًتا لزيارة 
الحمــات البحرينيــة ســواء فــي مكــة 
المكرمــة أو فــي المشــاعر.. في عرفات 
ومبيــت مزدلفــة وكذلــك زيارتهــم فــي 
مقار ســكنهم، فحتى لو كنت في حملة 
وأخيــك فــي حملــة أخــرى، فإنــك حين 

تلتقــي بــه هنــاك فالمشــاعر واألجــواء 
ليســت كمــا لو أنــك تلتقيه فــي المنزل! 
حجــاج  يميــز  مــا  فــإن  الحمــد،  وللــه 
بعثــة  فيهــم  بمــا  أنهــم،  هــو  البحريــن 
البحريــن للحــج وأعضائهــا، يتواصلون 
دائــم  بشــكل  البعــض  بعضهــم  مــع 
االجتماعــات  تعقــد  ذاتهــا  والحمــات 
مــع  والتنســيق  للتعــاون  واللقــاءات 
بعضها البعض، فهذه األيام المعدودات 

فيها من الخير ما ال يوصف.

لقاء المحبة

وصفــه  الــذي  اللقــاء  ذلــك  الفًتــا  وكان 
بعــض الحجــاج البحرينييــن بأنــه “لقــاء 
المحبــة والتقدير” حينمــا التقوا بالاعب 
أحدهــم  أن  حتــى  عدنــان  ســيد  محمــد 
ســارع بالتقــاط صــورة لــه مــع الحجيــج 
قبيــل بــدء مســعاهم بين الصفــا والمروة 
)كمــا فــي الصــورة المرفقــة(، ثــم تبــادل 

الحجــاج الســام والدعــوات مــع الاعب 
المحبوب، وهذه المشــاعر ال تقتصر على 
يزيــل  فالحــج  المعروفــة،  الشــخصيات 
الطبقية وهذا أهم جوانب ومآثر وتعاليم 
هذا الركن، فالبحرينيون تجدهم في كل 
المناســك يــًدا واحدة حتــى – مثًا – في 
رمــي الجمــرات، يعينــون بعضهــم بعًضــا 
خصوًصا بالنسبة لمن لم يتمكن من جمع 

عدد كاف من الجمرات للرمي.

نقاش صريح
وكمــا جــرت عليه العادة، يقــوم رئيس بعثة 

عبــدهللا  عدنــان  الشــيخ  للحــج  البحريــن 
القطــان بزيــارة مقــار الحمــات البحرينيــة 
فــي مكــة لإلطمئنــان علــى توافــر متطلبات 
راحــة الحجيــج، كما يحدث األمــر ذاته في 
مشعري عرفات ومنى، وفي هذه الزيارات، 
يتــم فتــح النقــاش الصريــح حــول مختلف 
شئون وشجون الحج، بين رؤساء الحمات 
البعثــة كل حســب اختصاصــه،  ومســئولي 
وعلــى العمــوم، فــإن هــذا التواصــل أســهم 
خــال الســنوات الماضيــة فــي حــل الكثيــر 
من اإلشــكاالت، وال شــك في أن ذات العمل 

سيكون هو المنهج في موسم هذا العام.

سعيد محمد

وصول أول دفعة 
من حجاج اليمن 

ضمن برنامج 
ضيوف خادم 

الحرمين الشريفين

 جهود 

بعثة الحج

112
إداريا وإدارية من 
مختلف الوزارات 

والجهات

 90
دورة مياه، منها 4 

دورات مخصصة لذوي 
االحتياجات الخاصة

 60 
حملة منها 7 حمالت 

مخصصة للجاليات 
المقيمة بالبحرين

 30
كادرا طبيا يعمل 
على مدار الساعة 

بعيادة البعثة

توفير 
مياه زمزم للحجاج على 

مدار الساعة في يوم 
عرفة

 66 
خيمة مضادة للحريق للحجاج 

وفق اشتراطات سلطات 
الدفاع المدني السعودية

 توفير 
خدمات “الواي فاي” 
على مساحة مشعر 

عرفة بالكامل

 550
مكيفا للهواء وإضافة 
مولدات طاقتها تفوق 
االحتياج بمشعر عرفة 

تطبيق 
للهواتف الذكية يوفر 

الخرائط اإللكترونية خاصة 
لحجاج البحرين

8 أغسطس 2019 الخميس
7 ذو الحجة 1440

أكد رئیس بعثة الحج البحرینیة الشیخ عدنان القطان أن الجھود التي یولیھا الطاقم اإلداري بالبعثة في مكة المكرمة لموسم حج ھذا العام، 
الذي یبلغ عدده 112 إداریا وإداریة من مختلف الوزارات والجھات، تأتي خدمة لحجاج بيت هللا الحرام في ضوء الدعم الكبير من لدن عاھل 
البالد جاللة الملك حمد بن عیســى آل خلیفة، وبمتابعة مســتمرة من رئیس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمیر خلیفة بن ســلمان آل خلیفة، 
وولي العھد نائب القائد األعلى النائب األول لرئیس مجلس الوزراء صاحب الســمو الملكي األمیر ســلمان بن حمد آل خلیفة، وبتواصل دائم 

من قبل رئیس اللجنة العلیا لشؤون الحج والعمرة وزیر العدل والشؤون اإلسالمیة واألوقاف الشیخ خالد بن علي آل خلیفة.

وحول أبرز الخدمات التي تقدمھا البعثة في 
المشــاعر المقدســة، لفت القطان إلى أن إدارة 
البعثة سنویا تتعاون مع الجھات ذات العاقة 
بالســعودیة؛ مــن أجــل تذلیــل كل الصعوبــات 
أمــام الحجیج، مؤكــدا التزام البعثة وحمات 
واإلجــراءات  األنظمــة  بجمیــع  المملكــة 
التــي  الجبــارة  بالجھــود  مشــیدا  الســعودیة، 
تقوم بھا المملكة العربیة الســعودیة الشقيقة، 
وعلى رأسھا خادم الحرمین الشریفین، وولي 

عھده ووزارة الحج والعمرة السعودیة.

أن  القطــان  أكــد  بالمتابعــة،  یتعلــق  وفیمــا 
والمتابعــة  التقییــم  بلجنــة  ممثلــة  البعثــة 
واللجنــة األمنیــة قامتــا بزیارة جمیــع المباني 
للحمــات البحرینیــة بواقــع 29 مبنــى تشــمل 
جمیــع الحمــات البحرینیة الســتین؛ من أجل 
االطــاع علــى اشــتراطات األمــن والســامة 
فــي المباني، ومتابعة أمــور النظافة والصحة 

العامة وحجم مساكن الحجاج.
وحــول بعــض األســئلة المتعلقــة باإلجــراءات 
اإلداریــة والتنظیمیــة، أوضــح الشــیخ عدنان 

القطان أن البعثة تتواصل ســنویا مع مختلف 
األســعار  أفضــل  لتوفیــر  الطیــران  مكاتــب 
والخدمات للبعثــة والحمات، حیث تعاقدت 
ھــذا العــام مع شــركة طیــران الخلیــج الناقلة 
الوطنیــة، وشــكر تعاونھا الســیما فیمــا یتعلق 
بأمــر األمتعــة ووزن الحقائــب المســموح بھــا 
للمسافرین، مبینا أن الوزن الحالي یعود وفق 
الطیــران،  شــركات  ألنظمــة  العالمــي  المعیــار 
مضیفــا أنه تــم إخطار جمیــع الحمات بنظام 
الحقائب بعدد ووزن كل حقیبة التي تختلف 

الحمــات  لتقــوم  حــاج  لــكل  الحجــز  حســب 
بدورها بإعام حجاجهم نوعية الحجوزات.

فــي  زیــادة  أي  توجــد  ال  أنــه  القطــان  وأكــد 
األســعار فــي قطــار المشــاعر ھــذا العــام، وأن 
البعثة تســخر كل جھودھا في تخفیف أعباء 

الحجــاج، وأن جمیع المخططات والمخیمات 
بدأت اللجان المختصة في تسلیمھا للحمات 

البحرینیة.
أشــار  اإللكترونیــة  األســاور  إلــى  وبالنســبة 
إلــى أن لجنــة التفویــج انتهــت مــن  القطــان 

تجهيــز قوائــم أعــداد الحجــاج، واإلدارییــن، 
وكذلــك اإلدارييــن اإلضافییــن الذين قدمتهم 
وھــم  للحمــات،  للحــج  البحریــن  بعثــة 
الخدمــات  رســوم  مــن  المعفیــون  اإلداریــون 
لمعاونــة الحمات في خدمة الحجاج والعمل 
جار الستام ھذه األساور وتسلیمھا للحجاج 

واإلداریین. 
وأضــاف: “لقــد عوضــت وزارة الحــج والعمرة 
المســاحة  الســعودیة  العربيــة  بالمملكــة 
تــم  التــي  البحریــن  لمملكــة  المخصصــة 
اقتطاعھــا فــي المشاعرالمقدســة، وثمن عاليا 
جهــود المملكــة العربيــة الســعودية الشــقيقة 

لارتقاء بمستوى الخدمات كافة”.
الســاعة  مــدار  علــى  أبوابھــا  البعثــة  وتفتــح 
الحمــات  أصحــاب  یومیــا  وتســتقبل 
واإلدارییــن؛ مــن أجل التعــاون في تقدیم كل 

ما یلزم لحجاج مملكة البحرین.

البعثة تزور رفقة البعثات الخليجية معرض آمنون لالطالع على تجربة مصغرة إلدارة الموسم

ــاور ــ ــار الســتــام األس ــل جـ ــم ــع ــدار الــســاعــة.. وال ــ ــا عــلــى م ــه ــواب الــبــعــثــة تــفــتــح أب

زيارة مباني الحمالت لالطالع على حجم المساكن

محرر الشؤون المحلية

الحجاج محبو الالعب محمد سيد عدنان التقطوا له هذه الصورة بالمسعى



“ماجستير طب العائلة” يمّكن من فتح عيادات خاصة
“األعلـــى للصحـــة”: البرنامـــج معتـــرف بـــه فـــي دول عالميـــة مرموقـــة

أكــد األميــن المجلــس األعلــى للصحــة إبراهيــم 
النواخــذة أن العمــل جــار علــى اإلعــداد النهائي 
لبرنامــج تدريــب األطبــاء البحرينييــن، والــذي 
ســينفذ بالشــراكة بين المجلس األعلى للصحة، 
)تمكيــن(،  العمــل  وصنــدوق  الصحــة،  ووزارة 

وجامعة الخليج العربي.
وأشــار النواخــذة إلــى أّن هــذه المبــادرة تمثــل 
ترجمــة عمليــة للخطة الوطنيــة للصحة لمملكة 

البحرين )2016 - 2025(.
للصحــة  األعلــى  المجلــس  أن  النواخــذة  وأكــد 
برئاسة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدهللا 
آل خليفــة أقر برنامًجا تدريبًيا مفصالً لتســهيل 

انخراط األطباء في سوق العمل.
مــن جانبــه صرح رئيس جامعــة الخليج العربي 
خالــد العوهلــي بأنــه تماشــيًا مــع قــرار مجلــس 
الــوزراء  برئاســة صاحــب الســمو الملكي األمير 
خليفــه بــن ســلمان آل خليفــه بالموافقــة علــى 
تكليــف جامعــة الخليــج العربي إلعــداد برنامج 

تدريبي لألطباء حديثي التخرج، قامت جامعة 
الماجســتير  برنامــج  بإعــداد  العربــي  الخليــج 
لتأهيــل  العائلــة وذالــك  فــي طــب  اإلكلينيكــي 
األطبــاء حديثــي التخــرج للحصــول علــى هذه 
الشــهادة العلميــة ممــا يتســنى لهــم العمــل فــي 
الحكوميــة  والمستشــفيات  الصحيــه  المراكــز 

والخاصــه كمــا ســيتمكن خريجو هــذا البرنامج 
مــن فتــح عيــادات خاصــه بهــم متخصصــه في 

طب العائلة.
مــن جانبهــا صرحــت الرئيــس التنفيــذي للهيئــة 
الوطنيــة لتنظيــم المهــن والخدمــات الصحيــة 
مريــم الجالهمــة بــأن برنامــج ماجســتير “طــب 

العربــي  الخليــج  جامعــة  تنــوي  الــذي  العائلــة” 
طرحــه أكتوبــر المقبــل والمتوقــع اإلعــالن عنــه 
قريبــا يعد من البرامج المعترف بها، وســيتمكن 
علــى  الحاصليــن  البرنامــج  مــن  المتخرجــون 
الماجســتير مــن فتــح عيــادة خاصة بهــم فضالً 

عن العمل في القطاعين العام والخاص.

مريم الجالهمة

المنامة - المجلس األعلى للصحة

المنامة - وزارة الصحة

الجهــاز  أمــراض  استشــاري  تمكــن 
األطفــال  قســم  فــي  والكبــد  الهضمــي 
بمجمــع الســلمانية الطبــي حســن الفــرج 
من انتشال ما يصفه أنه من أشد ألعاب 
األطفــال خطــورة، عــن طريــق المنظــار، 
المغناطيســي.وفي  الخــرز  لعبــة  وهــي 
تفصيــل موجــز للحالــة، فقــد اســتقبلت 
غرفــة األطفــال بقســم الطــوارئ طفلــة 
تبلــغ مــن العمر ســنة ونصف الســنة بعد 
الخــرز  ابتالعهــا  والدتهــا  اكتشــفت  أن 
واألخــرى،  تلــو  واحــدة  المغناطيســي 
الســينية  األشــعة  خــالل  مــن  وتبيــن 

أن الطفلــة قــد ابتلعــت 12 خــرزة ممــا 
وإدخالهــا  العاجــل  الترتيــب  اســتدعى 
غرفــة العمليــات الســتخراجها بواســطة 
تصريحــه  فــي  الفــرج  وأكــد  المنظــار. 
ابتالعهــا  كــون  اللعبــة  هــذه  خطــورة 
التصاقــات  حــدوث  فــي  يتســبب  قــد 
فــي  أنــه  مشــيرا  معويــة،  وانســدادات 
حــال لم يتــم التدخل المباشــر والفوري 
هــؤالء  إدخــال  يتــم  قــد  الســتخراجها 
طارئــة  جراحيــة  لعمليــات  األطفــال 
وخطيرة تســتدعي اســتئصال جزء من 

األمعاء.

إنقاذ طفلة ابتعلت 12 خرزة مغناطيسية

شاب ينكر معرفته بسائق “تاكسي” بعد تسليمه 500 ريال مزيفة
ــه بــــمــــســــاعــــدة زمــــيــــلــــه بــــعــــد أســـبـــوعـــيـــن ــ ــي ــ ــل ــ ــي قــــبــــض ع ــ ــاكـ ــ ــشـ ــ الـ

أمــرت المحكمــة الكبــرى الجنائيــة األولــى بإعــان متهــم على محبســه بأمــر إحالة قضيتــه المتهم فيهــا بتزوير عملة فئــة 500 ريال 
ســعودي وترويجها في المملكة، بعدما قدمها إلى ســائق ســيارة أجرة وتمكن من القبض عليه بمســاعدة من زميله بالمهنة وأخذه 
لمركز الشــرطة الذي حاول الهرب منه ما إن تم إيقافه بمواقف المركز إلى أن تمكن شــرطي من القبض عليه عقب ســقوطه أرضا، 

وأجلت القضية لجلسة 2 سبتمبر المقبل.

وتشــير التفاصيل حســبما وردت في بالغ 
المجني عليه سائق “التاكسي” أنه في يوم 
14 فبراير 2019 نحو الســاعة 7:30 مساء 
وأثنــاء مزاولته لعمله فــي منطقة الجفير، 
حضــر لــه شــاب وطلــب منــه توصيلــه إلى 
شــارع المعارض وبعد توصيله ترتب على 
األخيــر مبلغ 5 دنانير، والذي قدم له ورقة 
فئــة 500 ريــال ســعودي ممــا اضطــره إلى 

إعادة مبلغ 45 دينارا بحرينيا إليه.
وأضــاف أنــه في فجر اليــوم التالي، توجه 
إلى محطة التزود بالوقود لتعبئة ســيارته 
بالبنزيــن، وعندما دفع تلك الورقة النقدية 

التي تسلمها من الشاب تفاجأ بالعامل في 
المحطة يبلغه بأنها مزيفة.

 2019 مــارس   2 بتاريــخ  بأنــه  أفــاد  كمــا 
وأثنــاء تواجــده مســاء فــي محطــة تــزود 
المشــكو  شــاهد  الجفيــر  بمنطقــة  أخــرى 
فــي حقــه، وعليــه طلب مــن صديقــه وهو 
ســائق “تاكســي” أيضا وبرفقته المتهم، أن 
يقــوم بتوصيــل المذكور وجلبــه إلى مركز 
الشرطة، إذ توجه مباشرة زميله وبحوزته 
المتهــم إلــى مركز الشــرطة، وهنــاك حاول 
المشــكو في حقه الهــرب إال أنه تم القبض 

عليه من قبل شرطي.

مــن جهتــه أنكر المتهم الثالثيني ما نســب 
إليــه، وقرر بأنه حضــر إلى مملكة البحرين 
في شــهر فبراير الماضي بواســطة ســيارة 
خاصــة يقودهــا شــخص بحرينــي والــذي 
ركــب معه ســيارته مــن مواقف الســيارات 
عــرض  إذ  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة 
علــى البحرينــي مبلــغ 150 ريــاال ســعوديا 
مقابــل توصيلــه إلــى شــارع المعــارض في 
البحريــن، والــذي أخذه إلــى مكتب لتأجير 
الســيارات فــي شــارع المعــارض، إذ تمكــن 
مــن اســتئجار ســيارة وأخــذ يتجــول بهــا 
فــي المملكــة لمــدة 3 أيــام بعدمــا اســتأجر 

شــقة في مبنى بالجفير، مشيرا إلى أنه لم 
يركــب أي ســيارة أجرة فــي البحرين كون 
أن لديه ســيارة مســتأجرة بمبلغ 13 دينارا 

لليوم الواحد.
للمملكــة  مجــددا  حضــر  انــه  وأوضــح 

بتاريــخ 27 فبرايــر وبــذات الطريقــة، كمــا 
اســتأجر مــرة أخــرى ســيارة، وبعــد انتهاء 
مــدة إقامتــه أعاد ســيارة األجــرة للمكتب، 
واســتوقف ســيارة أجرة يقودها بحريني، 
فســأله عــن مواقــف الســيارات التــي تقوم 

بالنقــل لخارج البحرين، فأخذه إلى شــارع 
الســائق  تلقــى  الطريــق  وفــي  المعــارض، 
حديــث،  والمتصــل  بينــه  ودار  اتصــاال 
إذ ابلغــه الســائق بأنــه قــدم عملــة مــزورة 
لصديقه ســائق “التاكســي” المبلِّغ”، وتفاجأ 
بــه يأخــذه إلــى مواقــف بالقــرب مــن مركز 

الشرطة.
وبعد توقفهما أمســك به ســائق األجرة من 
يده ما بث الخوف في نفسه وقام بالهرب، 
إال أنــه وقــع أرضــا فحضــر إليــه شــرطي، 
فتوجــه برفقته إلى مركز الشــرطة، وهناك 
والــذي  آخــر،  أجــرة  ســيارة  ســائق  حضــر 
ادعــى لــه أنــه منــذ 15 يومــا ســّلمه ورقــة 
مزيفــة من فئــة 500 ريال ســعودي، فأنكر 
عالقته به إذ إنه ال يعرفه ولم يلتق به من 

قبل، بحسب ما أفاد.

08local@albiladpress.com
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بحياته أودت  رأســـه  عــلــى  عـــدة  ــات  ــرب ض عليه  للمجني  وجـــه 

صــرح وكيــل النائــب العام بنيابــة محافظة العاصمة أحمد األنصاري بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها بواقعة قتل عمد، 
وأمرت بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية المختصة وتحدد لنظرها جلسة 3 سبتمبر 2019.

وكانــت النيابــة العامــة قــد تلقــت بالغــا 
بتاريــخ  المختصــة  األمنيــة  اإلدارة  مــن 
أشــخاص  ســماع  مــن   2019 مايــو   20
ألصــوات صــراخ بمنــزل بمنطقــة توبلــي، 
فتوجه رجال الشــرطة إلــى الموقع، وتم 
مشاهدة المتهم يخرج من المنزل وثيابه 
ملطخــة بالدماء، وعليــه تم القبض عليه 
وبالدخــول للمنــزل وجدت جثــة المجني 
عليــه بمــرآب المنــزل وبجــواره المطرقــة 

أداة الجريمة.

وعليه، فقد انتقلت النيابة العامة لمسرح 
الجريمة فور إخطارها بالواقعة، وأجرت 
الشــرعي  الطبيــب  وندبــت  المعاينــة 
تقريــره  وإعــداد  الجثــة  علــى  للكشــف 
حــول اإلصابــات وســبب الوفــاة وكذلــك 
ندب خبراء مســرح الجريمة؛ لرفع اآلثار 

وطلب تحريات الشرطة حول الواقعة.
وقــد اســتجوبت النيابــة العامــة المتهــم، 
مــن  إليــه  نســب  بمــا  اعتــرف  والــذي 
اتهــام مــن قتلــه المجنــي عليــه بواســطة 

مطرقــة، بــأن وجــه له عدة ضربــات على 
رأســه والتــي أودت بحياتــه، وجــاء ذلك 
متوافقا مع تقرير الطبيب الشرعي الذي 
أوعــز ســبب الوفــاة لتلك الضربــات التي 

استقرت بجمجمة المجني عليه.
المتهــم  بحبــس  العامــة  النيابــة  فأمــرت 
احتياطيــا علــى ذمــة التحقيــق وإحالتــه 
الجنائيــة  المحكمــة  إلــى  محبوســا 
المختصة بعد أن وجهت إليه تهمة القتل 

أحمد األنصاريالعمد.

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

عباس إبراهيم

Û  مــنَّ هللا علــيَّ العــام الماضــي، بزيــارة بيتــه العتيــق، بموســم حج رائــع، قدمت
خاللــه المملكــة العربية الســعودية دروس كبــرى في التنظيم ومهــارة اإلدارة، 
بحــدث دينــي هــو األكبــر واألبرز على مســتوى العالــم، حدث تتباهــى به األمة 

اإلسالمية دومًا، وتفتخر، وتفاخر.
Û  ورأيــت -أســوة بغيــري- بعين التقديــر، جهود بعثة الحــج البحرينية، وتواصل

أعضائهــا المســتمر مــع الحمــالت المختلفــة، وقوفًا علــى ظروفهــم التنظيمية، 
وحــال الحجيــج، وســقف راحتهــم، والتســاهيل المتوافرة لهــم، وغير ذلك من 

أمور، تصب في أن يؤدوا مناسكهم الدينية كما يجب.
Û  ،وفــي هــذه األيــام، ومــع اقتــراب يــوم عرفــة، اتتبــع بإعجــاب أخبــار البعثــة

وتحركاتهــا أفرادهــا، وتنقالتهــم، وموافاتهــم المســتمرة للــرأي العــام، بأخبــار 
المخيمــات، والحمــالت، أول بــأول، والتــي توجــز قصــص النجــاح، واألمانــة 

بالعمل.
Û  منهــا الجهــود  التــي يبذلهــا الطاقم اإلعالمــي المصاحب للبعثة، برئاســة أحمد

العبكري، وبالتعاون مع وزارة شؤون االعالم، ممثل عنها المذيع المبتسم دائمًا 
صالح يوسف، والمصور أحمد المدني، والمونتير أحمد المناعي.

Û  ويقدم موفد تلفزيون البحرين، رسالة يومية ستستمر بحول هللا حتى ثالث
أيام العيد، يصحبها تغطية شــاملة ومســتمرة بنشــرة األخبار، ورســالة يومية 
على اثير اإلذاعة، بحديث عن الحجيج، وعن جهود البعثة، والتي يتفرع منها 

لجان أمنية، وطبية، وخدمية، مهمتها خدمة 5125 حاجًا.
Û  فشــكرًا لهــم جميعــًا علــى هــذه المســاعي العظيمــة، والخيــرة، في هــذه البقعة

المباركــة والمضيئــة مــن العالم، وآمل لقائكم في موســم الحــج القادم، ودمتم 
بخير.

شكرا لبعثة 
الحج وللجنة 

اإلعالمية

ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

إبراهيم النهام

الثانيــة  الجنائيــة  الكبــرى  المحكمــة  خففــت 
الغرامة المحكوم بها على شــابين، في أواخر 
الثالثينــات مــن عمرهمــا، والمدانيــن بحيــازة 
لالســتعمال  عقليــا  ومؤثــرة  مخــدرة  مــواد 
الشــخصي، إذ ضبطــا حــال وصولهمــا البــالد 
كل  بتغريــم  واكتفــت  البــري،  المنفــذ  عبــر 
منهمــا مبلــغ 500 دينــار بدال مــن 1000 دينار 
المحكــوم عليهمــا بها من محكمة، فيما أيدت 
فقــط  واحــد  شــهر  لمــدة  منهمــا  كل  حبــس 

وبمصادرة المضبوطات.
كانــت النيابــة العامة وجهت لهمــا تهمة أنهما 

بتاريخ 26 يونيو 2019، ارتكبا اآلتي:

أوال: المســتأنف األول: حــاز وأحــرز مادتــي 
الحشــيش والمورفيــن المخدرتيــن والمؤثــر 
التعاطــي  بقصــد  الميتامفيتاميــن  العقلــي 
األحــوال  غيــر  فــي  الشــخصي  واالســتعمال 

المرخص بها قانونا.
ثانيا: المستأنف الثاني: حال كونه عائدا، حاز 
وأحــرز مــادة المورفين المخــدرة والمؤثرات 
وكان  والديازيبــام  الميتامفيتاميــن  العقليــة 
ذلــك بقصد التعاطي. وجــاء بحكم المحكمة 
أن الواقعــة تتحصــل فــي قيــام المســتأنفين 
بحيــازة وإحراز مواد مخــدرة وأخرى مؤثرة 

عقليا، بقصد التعاطي.

شهر لشابين حازا مواد مخدرة

الحكم على وافدين زّورا بطاقات الهوية
المتهـــم األول مـــن ذوي األســـبقيات ومطلـــوب فـــي أكثـــر مـــن قضيـــة

حجزت المحكمة الكبرى الجنائية األولى النظر بقضية تزوير لبطاقات الهوية ورخص السياقه، ارتكبها وافدين في الثاثينات 
مــن عمرهمــا، بهــدف اســتئجار ســيارات ثــم بيعهــا خــردة “ســكراب”، وأدواتهــم للجريمــة تمثلــت بطابعــة بطاقات باســتيكية 

وكمبيوتر محمول؛ وذلك للنطق بالحكم عليهما في جلسة يوم 3 سبتمبر المقبل، وأمرت باستمرار حبس المتهم األول.

بــالغ  ورود  إلــى  التفاصيــل  وتشــير 
مــن  آســيوي  قبــل  مــن  للشــرطة 
جنســيتهما، والــذي قرر فيــه أنه كان 
مــن  “ســكراب”  ســيارة  اشــترى  قــد 
المتهم األول بقيمة 750 دينارا، لكنه 
عندمــا تحقق عن ســجل المركبة في 
نظــام اإلدارة العامــة للمــرور اتضــح 
الرقــم،  بهــذا  ســيارة  وجــود  عــدم 
األول  بالمتهــم  االتصــال  فحــاول 
وطلــب منــه إرجــاع المبلغ وتســليمه 
المبايعــة،  وورقــة  المباعــة  الســيارة 
المتفــق عليــه بينهمــا  الموعــد  وفــي 
حضر المذكور واستولى على مستند 

المبايعة وهرب من المكان.
تحقيقهــم  الشــرطة  رجــال  فأجــرى 
حــول المركبــة، والتــي عنــد التحقــق 

مــن بياناتهــا فــي النظــام اإللكتروني 
أنهــا  تبيــن  “نجــم”  الداخليــة  لــوزارة 
ســيارات،  تأجيــر  لشــركة  تابعــة 
ومســجل ضدها بــالغ ومطلوبة لدى 
مركــز شــرطة النبيــه صالــح، إذ أبلــغ 
موظف شركة التأجير ضدها، والذي 
قــال إن شــخصا حضــر إليــه وســلمه 
بطاقة هوية واســتأجر تلك السيارة، 
الشــخص  ذلــك  عــن  وباالســتعالم 
للشــركة  المســلمة  الهويــة  صاحــب 

تبين أنه خارج البالد.
لذا فما كان من أفراد الشــرطة ســوى 
البحــث عــن المتهــم األول الــذي بــاع 
التوصــل  تــم  والــذي  الســيارة،  تلــك 
إلــى هويتــه، حيث تمكــن األخير من 
تزوير بطاقة هوية لشــخص آســيوي 

تلــك  باســمه  البــالد واســتأجر  غــادر 
الســيارة ومن ثم باعها بهوية مزورة 

للمبلغ على أنها “سكراب”.
كمــا علمت الشــرطة أن المتهم األول 
المجــال  بهــذا  األســبقيات  ذوي  مــن 
ومطلوب في أكثر من قضية، وتلقوا 
معلومــات حوله مفادهــا أنه متواجد 
بتلــك اللحظــة فــي شــارع المعارض، 
وبالفعــل تمكــن أفــراد الشــرطة مــن 

القبض عليه.
تــم  ذاتيــا  تفتيشــه  عمليــة  وأثنــاء 
العثــور بحوزتــه علــى رخصــة قيادة 
أن  رغــم  آخــر  اســم شــخص  تحمــل 
بحوزتــه  أنــه  كمــا  صورتــه،  عليهــا 
بطاقة هوية تحمل اسم شخص ثان 

وعليها أيضا صورته.

وبالتحقيــق مع المتهم األول اعترف 
البحريــن  مملكــة  إلــى  حضــر  بأنــه 
فــي العــام 2006، وال يعــرف مــن هو 
كفيله وال يملك جواز ســفر أو بطاقة 
الصباغــة،  فــي  يعمــل  وكان  هويــة، 
لكــن مدخولــه كان ضعيفــا وال يكفي 
حاجتــه، لــذا فقــد اتفــق مــع صديقــه 
الــذي يقيــم معه فــي الســكن “المتهم 
قيــادة  رخــص  تزويــر  علــى  الثانــي” 
علــى  الحصــول  مقابــل  ألشــخاص 

مبالغ مالية.
خاصــة  طابعــة  اشــتريا  وبالفعــل 
البالســتيكية  البطاقــات  بطباعــة 
“الب  محمــول  كمبيوتــر  وجهــاز 
البرامــج  أحــد  واســتعمال  تــوب”، 
الرتكاب عمليات التزوير، مبينا أنهما 
اســتخدما فعــال بطاقــة مــزورة فــي 
استئجار سيارة وبيعها على المجني 

عليه والذي أبلغ ضده الحقا.

عباس إبراهيم

رئيس جامعة الخليج العربي إبراهيم النواخذة
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+973 17111504

+973 17580939

+973 38344464

عرض وطلب

36744700
أحمد سلمان

36779771
جعفر أحمد

36799711
أحمد ثامر

39442411
حسين علي

36700722
علي ضيف

39752929
د. محمد

36600656
عباس علي

صادق الشاخوري

36026222

Reef Barbar

مخطط

الشروع في بناء
��قسائم �

No. Plot Size (m²)Price SQF (BD)  Amount Total (BD)

753602389,126
7641523102,742
77445.925119,992
78632.225170,125
79389.625104,841
80433.225116,574
81572.523141,735
8264226179,673
843002271,042
873002271,042
883002271,042
893002271,042
923002271,042
933602389,126
943602389,126RA
953602389,126
963602389,126
973002271,042
983002271,042

1003002271,042
1013002271,042
1023002271,042
1033002271,042
1043002271,042
1053002271,042
1063002271,042
1073002271,042
1083002271,042
10946723115,616
1113602285,251
112457.623113,289
114240.12462,026
1152202354,466
1162202354,466
1172202354,466
1182202354,466
1192202354,466
1202202354,466
1212202354,466
1222202354,466
1242202354,466
1252202354,466
1262202354,466
1272202354,466
1282202354,466
1292202354,466
1342402462,001
135250.52464,713RHA
136240.12462,026
1382202354,466
1402202354,466
1422202354,466
1442202354,466
1462202354,466
1482202354,466
1502202354,466
1522202354,466
1542202354,466
1562202354,466
1572202354,466
1582202354,466
1592202354,466
1602202354,466
16144324114,443

*   قربه من شواطئ الشمالية.
*   مداخل ومخارج متعددة.

*   شوارع واسعة. 

يتميز بــ

*   مساحات متعددة وكبيرة. 
*   قربه من جميع الخدمات.

السوبر ماركت، المدارس، محطات البنزين
المستشفيات، المجمعات التجارية.

 تبدأ األسعار 

54,465 
BD

شارع النخيل

للمطوريـــن و طلبــات
السكـــــــن االجتماعـــــــي

مخطط
سكني

www.grnata.com

 g r n a t aFOLLOW:

السعر األقـل
في شارع البديع !!

السعر األقـل
في شارع البديع !!

Call
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RHA
سكني خاص سكني متصل

RA المحجوز
Booking

المباع
Already sold

إعالن بيع عقار بالمزاد العلني
أرض  بيــع  وضعهــا  عــن  الرابعــة  التنفيــذ  حممكــة  تعلــن 

إســتمثارية باملــزاد العلــي وذلــك مبوجــب ملــف التنفيــذ رمق  

04/2011/6450/3 للعقــار الاكئن يف منطقة ضاحية الســيف، 

املقدمة رمق 2008/8882، رمق العقــار 03251264، رمق الوثيقة 

133775، نوع العقار أرض/862 مرت مربع، الســعر األســايس  

555,300BD ، موعــد جلســة املزايــدة يــوم األربعــاء املوافــق 

 AM)9:00( 28/08/2019، يف متام الســاعة التاســعة صباحًا

، موقــع املزايدة يف قاعــة حممكة التنفيذ الرابعــة مببىن وزارة 

العدل يف املنطقة الدبلوماسية.

فعىل الراغبني بالدخول يف املزايدة مراجعة السيد/ إهياب فريد 

من رشكة عقــارات اكرلتون )مكتب الوســاطة العقاري امللكف( 

بالبيع عــىل نقــال رمق 36504499 أو رمق مكتــب 17292827، 

أو مراجعــة إدارة التنفيــذ بــوزارة العدل والشــون اإلســامية 

واألوقاف يف أوقات الــدوام الرمسي وذلك مبوجب ملف التنفيذ 

رمق 04/2011/6450/3، أو باحلضور الخشيص لقاعة احملمكة 

املذكور أعاه يف التارخي والساعة احملددة أعاه.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة- ٕادارة التسجيل
إعالن رقم )106095( لسنة 2019

بشٔان تحويل شركة ذات مسؤولية محدودة
إلى شركة تضامن

تعلن ٕادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بٔانه قد تقدم ٕاليها 

السادة الشركاء في شركة بالميرو للمقاوالت ذ.م.م، المسجلة بموجب القيد 

رقم 102765، طالبين تحويل الشــكل القانوني للشــركة المذكورة إلى شــركة 

تضامن برأسمال وقدرة 100 د.ب )مائة دينار بحريني(، بين كل من:

1- عفيفة حسن ابراهيم سلمان

2- علي عبدهللا علي ابراهيم سلمان

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
)CR2019-97822( طلب رقم
تنازل - عن المحل التجاري

تقــدم إلينــا الســادة عصــام عبــاس حســن جمعــة الرقــم الشــخصي 770308686 
بتحويــل المحــل التجــاري التالــي: إلــى الســادة / زهــره جعفر حســين محمد علي 
الرقــم الشــخصي 830306560. فعلــى كل من لديه أي اعتــراض قانوني التقدم إلى 
اإلدارة المذكــورة خــال خمســة عشــر يوما من تاريخ نشــر اإلعــان بكتاب مرفقا 

به ما يعزز اعتراضه

رقم القيد

39661

39661

الفرع

2

3

االسم التجاري

جران فيا للمقاوالت

جران فيا لفك وتركيب عفش المنازل والمكاتب

 تاريخ: 5 اغسطس 2019

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ جاســم حســن يوســف عبدالعال باعتباره المصفي القانوني لـ شــركة نيوهامبشــاير 
للتأميــن )ان أتــش أي ســي( فــرع شــركة أجنبيــة، المســجلة كفــرع لشــركة أجنبيــة 
بموجــب القيــد رقــم 55880، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة 
اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها السيد 
/ علــي عبــدهللا علــي ابراهيــم ســلمان باعتبــاره المصفــي القانونــي لـ شــركة ان.جي.

بــي.اي المحــدودة شــركة تضامــن بحرينيــة، المســجلة كشــركة تضامــن بحرينيــة 
بموجــب القيــد رقــم 101522، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة 
اختياريــة وشــطبها مــن الســجل التجــاري، وذلــك وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات 

التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنــه قــد تقــدم إليهــا 
السيد / حسين حسن حبيب جاسم باعتباره المصفي القانوني لـ شركة شركة بينار 
لهــدم وتحضير المواقع ذ.م.م، المســجلة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بموجب 
القيــد رقــم 101715، طالبــا إشــهار انتهــاء أعمــال تصفيــة الشــركة تصفيــة اختيارية 
وشطبها من السجل التجاري، وذلك وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )CR2019-96992( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة نيوهامبشاير للتأمين )ان أتش أي سي( فرع لشركة أجنبية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )94209( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة ان.جي.بي.اي المحدودة شركة تضامن بحرينية

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
اعالن رقم )83403( لسنة 2019

بشأن إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة بينار لهدم وتحضير المواقع ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

)CR2019 -89548( اعالن رقم
تسجيل اسم تجاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 
 ادارة التسجيل

اعالن رقم )9999( لسنة 2019 

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

بشأن تغيير االسم التجاري
لشركة انبكس للحلول ذ.م.م

تقــدم إلينــا الســيد المعلــن أدناه بطلب اســم تجــاري، فعلى كل من لديــه اعتراض 
قانونــي التقــدم إلــى اإلدارة خــال خمســة عشــر يوما مــن تاريخ اإلعــان بكتاب 

مرفقا به ما يعزز اعتراضه.
اسم التاجر: الشيخ عبدهللا خليفة حمد آل خليفة

االسم التجاري الحالي: بردايس هافانا كوفي
االسم التجاري الجديد: بردايس هافانا للتنظيفات

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســادة اصحاب شــركة جيت واي لامدادات الكهربائية ذ.م.م المسجلة بموجب 

القيد رقم 112120-1،  طالبين تغيير االسم التجاري
من: جيت واي لامدادات الكهربائية ذ.م.م

إلى: بوابة التجهيزات الكهربائية ذ.م.م

 فعلــى كل مــن لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما 

من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

تعلــن إدارة التســجيل بــوزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بأنه قد تقــدم إليها 
الســادة اصحــاب شــركة انبكــس للحلــول ذ.م.م، المســجلة بموجــب القيــد رقــم 

129336-1،  طالبين تغيير االسم التجاري
من: شركة انبكس للحلول ذ.م.م

INBEX IT SOLUTIONS CO WLL
إلى: شركة ادونز آي تي سلوشنز ذ.م.م

ADDONZ IT SOLUTIONS CO. W.L.L
 فعلــى كل مــن لديه اعتراض قانوني التقدم إلى اإلدارة خال خمســة عشــر يوما 

من تاريخ اإلعان بكتاب مرفقا به ما يعزز اعتراضه.

قيد رقم: 91383-1

القيد: 1-112120
 تاريخ: 06-08-2019

بشأن تغيير االسم التجاري لشركة جيت واي لالمدادات الكهربائية ذ.م.م

القيد: 102765
 تاريخ: 07-08-2019
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أفاقــت الواليــات المتحــدة األميركيــة بدايــة األســبوع الحالــي علــى حادثتيــن 
مفجعتيــن فــي الباســو ودايتــون قتل خاللهمــا أكثر من 30 شــخصًا، وقد صنفت 
الحادثتــان ضمــن الحوادث العنصرية، إذ كتب مرتكب الهجوم أنه جاء كرد على 

غزو ذوي األصول اإلسبانية داالس. 
لم تكن هذه الحادثة األولى التي تهز العالم والتي تندرج تحت حوادث الكراهية، 
حيــث لــم ينــس العالم حتى اآلن مجــزرة نيوزيالندا التــي راح ضحيتها أكثر من 
خمســين مصل في مســجدين، لم تكن من أســباب خلف هذه الحادثة ســوى كره 

وُبغض منفذ الهجوم المسلمين. 
حوادث الكراهية ليست وليدة اللحظة بل تجسدت في حركات وجماعات قامت 
على أفضلية عرق أو إثنية على أخرى منذ ســنوات مضت بل يعزو السياســيون 
إلى أن من أهم أســباب الحرب العالمية الثانية اعتناق هتلر فكرة أفضلية العرق 
اآلري علــى باقــي ســكان األرض، وذلــك مــا جعله يحشــد األلمان لخــوض حروب 
مستميتة ضد دول الحلفاء، وقد استعان هتلر بوزيره المفوه جوبلز لنشر أفكاره 

في خطب غلب عليها الطابع العنصري.
فكرة أفضلية عرق لم تزل بزوال هتلر، بل إنها عادت لتتبوأ في خطب الشعبويين 
السطور األولى فاعتلوا المنابر وخاطبوا األغلبية العظمى من الشعوب إليهامهم 
بتقديــم فــرص أفضــل لهــم في الحيــاة مقابــل إلغاء األقليــات مــن المجتمع التي 
تســتنزف قوتهم بل تشــكل خطرا عليهم، لذلك وجب التخلص من هذه األقليات 

في سبيل حل المشاكل على جميع األصعدة وأهمها التنموية.
الخطــب الموجهــة إلــى الشــعوب ُغلفــت بحجــة تحســين الحيــاة المعيشــية لكــن 
واقعهــا كان تحريضيــا وعدائيــا بجميــع المقاييــس، ذلــك مــا لمســناه فــي تنامــي 
حــوادث االعتــداءات علــى األقليات خصوصًا في الدول التي ينتهج مرشــحوها 
علــى وجــه التحديــد هــذه الخطابــات الشــعبوية لحشــد األصــوات مغرريــن بهــا 

شريحة كبيرة من األفراد.

العالقة ما بين الخطاب الشعبوي ومضامينه التحريضية وما بين  «
االعتداءات اإلرهابية عالقة ترادف دون أدنى شك وهي آخذة في التنامي 

كونها نتاج فقدان الثقة في األنظمة التي عادة ال ُتخاطب الرأي العام 
والتي وجد فيها الشعبويون ضالتهم بهدف الوصول لسدة الحكم.

ما بين الشعبوية وخطاب الكراهية

“المساواة بين الجنسين” 
هدف وضمانة لتحقيق 

التنمية المستدامة
 ” لــن نقبــل شــيئا أقــل مــن كوكــب قائــم علــى أســاس المســاواة ”  ، بهــذه الكلمــات النافــذة علقــت 
  ”فومزيلــي ملمبــو نكــوكا” المديــرة  التنفيذيــة لهيئــة األمــم المتحــدة للمــرأة علــى كل مــا يتعلق 
 بحقــوق المســاواة بين الجنســين لتحقيــق التنمية المســتدامة والنمو  االقتصــادي المرجو على 
 مســتوى العالــم، وهــو الهــدف الخامــس من أهــداف التنمية المســتدامة التي نــص عليها ميثاق  

األمم  المتحدة. 
ورغــم أن العالــم أحــرز تقدمــا في المســاواة بين الجنســين بموجــب األهداف اإلنمائيــة  لأللفية 
  )بمــا يشــمل التكافــؤ فــي الحصول  علــى التعليم االبتدائي بيــن البنات والبنين(، ال  تزال النســاء 
 والفتيات يعانين من التمييز في أنحاء متفرقة من العالم .  وبالرغم من ازدهار مشاركة النساء 
فــي مختلــف المجــاالت إال أنــه مازالت هناك عــدة حواجز تحول دون إنصــاف المرأة  في العمل 

ووضع العوائق غير الُمبررة في طريقها .  
كذلك نالحظ أن أي عمل تالمســه أنامل المرأة يعود بارتفاع غير مســبوق على عائداته،  ووفق 
الدراســات الدوليــة فــإن وجود  النســاء في ســوق العمل يرفــع الناتج المحلي اإلجمالــي،  ووفقًا 
لدراســات دولية أخرى فإن المســاواة بين الجنســين اقتصاديًا  ستضيف 12 تريليون  دوالر إلى 

الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بحلول عام 2025 من خالل تعزيز مبادئ  مساواة المرأة . 
وفــي عــام 2016 نشــر معهــد ماكينــزي العالمــي تقريــرًا يفيــد بأنــه من الممكــن أن يرتفــع الناتج 
 المحلي اإلجمالي بنسبة 47 % خالل  العقد المقبل في منطقة الشرق األوسط وشمال  أفريقيا 

في حال تساوت أعداد النساء مع أعداد الرجال في سوق العمل . 

إن المســاواة بين الجنســين ال تشــكل حقا أساســيًا من حقوق اإلنسان فحسب، لكن  أيضا  تمثل 
أساســا من األســس الضرورية الالزمة  إلحالل الســالم والرخاء واالســتدامة في  العالم ، كما أن 
توفيــر التكافــؤ أمــام النســاء والفتيات فــي الحصول على التعليــم، والرعاية  الصحيــة،  والعمل 
الالئق، والتمثيل في  العمليات السياســية واالقتصادية واتخاذ القرارات  ســيكون  بمثابة وقود 

لالقتصادات المستدامة وسيفيد المجتمعات واإلنسانية  جمعاء . 
ولعــل مــن أذكــى طــرق إعادة بنــاء االقتصــاد وتحقيق التنميــة في بلــدان العالم  اعتبار النســاء 
شــريكًا كامــالً فــي التنميــة  وتعزيــز المســاواة بيــن المــرأة والرجــل فــي ســوق العمــل  والنطــاق 
االقتصادي، إذ ُتعد مشــاركة المرأة في عملية البناء االقتصادي  أحد أهم أســباب ازدهار بتالت 

التنمية االقتصادية . 

وتسعى أهداف التنمية المستدامة إلى وضع حد للتمييز ضد النساء والفتيات في  «
كل  مكان، والبد إن أردنا تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 

في تحقيق المساواة بين  الجنسين، أن تكون هناك حقوق  مكفولة ومتساوية في 
مختلف الجوانب االقتصادية ، كما يمكن تحقيق المزيد من المساواة  بين الجنسين 

على الصعيد  االقتصادي والسياسي بتعزيز السياسات والتشريعات التي  تشجع 
على تقلد النساء المناصب السياسية .  وال شك أيضا أن تكنولوجيا االتصاالت تلعب 

دوراً مهمًا في إتاحة فرص جديدة لتمكين  المرأة اقتصاديًا، إذ نشاهد اليوم  العديد 
من المشاريع الناجحة التي ُتدار من قبل النساء من  خالل عالم التكنولوجيا . 
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“اإلخوان المسلمون”... 

شياطين تسعى لتخريب 
األوطان

تعرضــت مصــر العروبــة مــن جديد إلــى إرهاب “اإلخــوان المســلمين” يوم 
األحد الماضي، وراح ضحية إرهابهم 20 قتيال وعشرات الجرحى، بسبب 
اصطــدام ســيارة مفخخــة وســط العاصمــة المصرية، ومهما يكــن من أمر، 
فلمصــر العروبــة قــوة قــادرة على دحر كل مــن يريد النيل منهــا وتخريبها 
وطمس هويتها، ولن يســتطيع “اإلخوان” - هذه الجماعة الشــاذة العاشقة 
للفوضــى والتخريــب واإلرهاب والتي تتصرف ضد كل القيم اإلنســانية - 
تحقيــق مخططاتهــم العفنــة، ونحن علــى يقين كامل بــأن الجهود األمنية 
بمصــر ســتنجح فــي كشــف المخططــات اإلرهابيــة اإلخوانيــة والتصــدي 
لهــا، وجميــع الشــعب المصري يــد واحدة ضد إرهــاب اإلخــوان والعدوان، 

وستبقى مصر قوية بالله وستظل قوية مهما كانت األحداث.
إن التالحــم االجتماعــي المصــري يتجلــى فــي أبهــى صــورة عنــد المحــن 
واإلرهاب اإلخواني وذلك ليس مستغربا على مجتمع قوي يمتلك مقومات 
الوحــدة واليقظــة والتآلف، مجتمع يرفض بقوة عصابات اإلخوان وكتاب 
اإلرهــاب الــذي يقتاتــون منــه، وكل التيــارات الفكرية الهدامة، واســتطاع 
المصريون عبر التاريخ التصدي للشياطين التي تسعى لتخريب األوطان 

وتفتيت المجتمعات وزرع بذور الطائفية والفتنة واألحقاد. 
إن الحكــم علــى المفســدين والقتلة يتناســب وجرمهــم، وجماعة اإلخوان 
عصابــة مارقــة تخفــي وجههــا المســخ باالنتمــاء إلى اإلســالم والوســطية 
وخدمــة األمــة، وقــد حذر القــرآن الكريم مــن المجرمين المفســدين الذين 
يلبســون علــى النــاس أفعالهــم بمــا يقولونــه لهــم من أنهــم يريــدون الخير 
ْنَيا  وخدمة األمة، قال تعالى “َوِمَن النَّاِس َمن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِفي اْلَحَياِة الدُّ
ــَه َعَلــٰى َمــا ِفــي َقْلِبِه َوُهــَو َأَلــدُّ اْلِخَصــاِم )( َوِإَذا َتَولَّٰى َســَعٰى ِفي  َوُيْشــِهُد اللَّ
اأْلَْرِض لُِيْفِســَد ِفيَها َوُيْهِلَك اْلَحْرَث َوالنَّْســَلۗ  َواللَُّه اَل ُيِحبُّ اْلَفَســاَد )( َوِإَذا 
ُمۚ  َوَلِبْئَس اْلِمَهاُد”- سورة  ْثِمۚ  َفَحْسُبُه َجَهنَّ ُة ِباإْلِ ِق اللََّه َأَخَذْتُه اْلِعزَّ ِقيَل َلُه اتَّ

البقرة. 

إن تصنيف جماعة اإلخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في كثير  «
من دول العالم أبلغ دليل على المقاصد الشيطانية لها وأفكارها 

ومفاهيمها الرجعية المعادية لإلسالم، جماعة رجعية ومخربة 
وعدوة لالستقرار والسالم وليس في قاموسها سوى نشر اإلرهاب 

والتطرف في كل مكان.

Osama.almajed@albiladpress.com

أسامة الماجد

الشعوبيون الجدد... 
العميل الشعوبي الحوثي

لقطــاء الدولــة الصفويــة الذيــن يدعــون اآلن أنهــم يحكمــون مفاصــل الدولــة 
بإيران، هؤالء عمدوا لتحقيق حلم الخميني بالسيطرة على العرب المسلمين 
وأرضهم، باستخدام أسلوب يجنبهم التصادم مع العرب المسلمين، ويجعلهم 
بعيديــن كل البعــد عــن التــورط بمســتنقع الحرب مــع العرب المســلمين، ألنهم 
يعرفــون تمامــا أنــه فــي أي تصــادم ومواجهــة مــع العرب المســلمين ســتكون 

الهزيمة قدرهم.
مــن  هنــاك مجموعــة  المواجهــة، وألن  لهــذا، وألنهــم جبنــاء ال يســتطيعون 
والهويــة  والكبريــاء  للشــرف  تكتــرث  ال  والعمــالء،  والخونــة  المســتعربين 
والنخــوة والتاريــخ العربــي اإلســالمي ألمتنــا العربيــة، عمــد لقطاء ومشــردو 
الدولــة الصفويــة من كبار قادة الحرس الثوري واالســتخبارات اإليرانية، إلى 
محاولــة إغــراء هؤالء العمالء والخونة والمســتعربين من النكرات، بالشــهرة 
والمال والجاه، وأن يشار لهم بالبنان في أوساط العالم العربي، وأن يعوضوا 
النقــص االجتماعــي والديني والمالي الذي يعانون منه، وتم صنع شــخصيات 
تحقــق حلــم هــؤالء اللقطــاء والمشــردين، بالســيطرة علــى العرب المســلمين، 
ومن هؤالء كما ذكرنا سابقا الجلبي والمالكي والنمر وحسن نصر هللا، وسفيه 

اليمــن وكاهــن صعــدة عبدالملــك الحوثــي، زعيــم ورأس المذهــب الخمينــي 
باليمن.

وقــد اســتغلت إيران الوضع اليمني البائــس أيام حكم الدكتاتور علي عبدهللا 
صالح، وتوغلت في شمال اليمن وتحديدا في صعدة، وتواصلت مع كل من 
بدر الدين الحوثي وحسين الحوثي، إلدراكها أنهما نكرتان يسعيان لتعويض 
النقــص االجتماعــي والمالــي والدينــي، وتــم إغــراء بــدر الديــن الحوثي األب 
بأنــه ســيكون حاكــم اليمــن لتعويــض النقص االجتماعــي لديه، وأنه ســيكون 
المتصرف بثورات وخيرات اليمن لتعويض النقص المالي لديه، وأنه سيكون 
رأس المذهــب الخمينــي باليمــن لتعويــض النقــص الدينــي لديــه، ومــن أجــل 
كل ذلــك قاتــل األب بــدر الديــن الحوثي وابنه حســين الحوثي مــن أجل تلك 
اإلغــراءات اإليرانية، وســار ويســير على نهجهــم اآلن عبدالملك الحوثي، من 
أجــل أن يعــوض النقــص الديني واالجتماعــي والمالي لديه، لكــن هذا العميل 
الشــعوبي اصطدم برجال اليمن العرب المســلمين، بدعم من التحالف العربي 
فــي ســبيل أن يوقفــوا مخطــط التمدد الشــعوبي الــذي يقوده عمــالء وخونة 

الدولة الصفوية. وللحديث بقية.

د. طارق آل شيخان

ال يمكــن أن نتجاهــل تلــك القضايــا التــي تمــس صحــة النــاس، ولــن نتــردد أبــدًا 
فــي الدفــاع عــن هــذا الحــق، فليــس مــن المعقــول أن تطلــب وزارة الصحــة مــن 
أهــل المرضــى أن يوفــروا لذويهــم من كبــار الســن “الحفاضات”، لعــدم توافر هذا 
المســتلزم الصحــي فــي مخازنهــا! ليــس ليــوم أو يوميــن، لكــن منذ مــدة! فيتكبد 
األهالــي عنــاء البحــث عنــه مــن صيدليــة إلى أخــرى، ودفــع مبالغ قد تثقــل كاهل 

الكثيرين، الرتفاع سعره مقارنة بمتوسط رواتب أغلبية المواطنين.
كنت أعتقد أن الوزارة توفر لكبار السن هذا المستلزم الصحي حتى مع تواجدهم 
بيــن أهاليهــم فــي منازلهــم، فيكفي أن يذهــب أحد األهالــي باإلثباتــات المطلوبة 
للمركز الصحي الذي يتبعه، ليحصل على حصته من هذه “المستلزمات” كل شهر، 
كأحد حقوق كبار السن على الدولة، لكنني صدمت بأن ذلك “كان يا ما كان”، وأن 
الوضــع لــم يعــد كذلــك، وأنه وكما يبــدو فإن الخدمــات الصحية تخطــو خطوات 
متراجعة إلى الوراء يومًا بعد آخر، وأن على األهالي توفير ما يحتاجه مريضهم 
الكبيــر فــي الســن من هذه المســتلزمات الصحية، ليس فقــط ذاك الذي بين أهله، 

إنما حتى ذاك الذي يمكث في األجنحة!
طبعًا من سيعاني من هذه المشكلة ليس فقط أهالي كبار السن، إنما حتى أهالي 
المعاقين، ممن ال يملكون قدرة التحكم في أنفسهم، وهم شريحة ال بأس بها كما 
أتوقــع. ال يمكــن أن ننكــر أن عمليــة العناية بكبير الســن أو المعــاق، تتطلب صبرًا، 
وقــدرة علــى التحمل، والتي لوال منزلة ومقــام المريض في قلب ذويه، لما قاموا 
بذلــك، وتعقيــد العنايــة بهــم قد يدفــع ثمنها المريــض الذي قد يكــون حمله ثقيالً 

أكثر وأكثر مع األيام.
مــاذا ســيحدث لــو تأخــر، أو امتنــع األهالــي عن توفير هــذا “المســتلزم” لمريضهم 
فــي أجنحــة المستشــفى؟ لنتخيــل الوضــع حينهــا، المريض ال يســتطيع الوصول 
إلــى دورة الميــاه، وال حتــى القــدرة علــى النهــوض من ســريره، واحتــاج أن يلبي 
نداء الطبيعة، هل سيترك هكذا؟ أترك اإلجابة لمن يهمهم األمر عسى أن يدركوا 

حجم المشكلة.

ياسمينة: ال تجعلوا آخر أيام المرضى أسوأها. «

للكبار

ياسمين خلف

yasmeeniat 
@yasmeeniat.com
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%  5 ــدى  ــ ــع ــ ــت ــ ي ال  الـــــذهـــــب  ــى  ــ ــل ــ ع ــب  ــ ــل ــ ــط ــ ال

كساد بسبب ارتفاع أسعار الغرام إلى 16.1 دينار

أكد تجار ذهب كســاد أســواق الذهب وخلوها من المشــترين في الفترة الماضية بســبب 
ارتفــاع األســعار بشــكل يومــي دون تراجــع، والــذي وصــل ســعر غــرام عيار 21 إلــى 16.1 
دينــار يــوم أمــس األربعــاء، مبينين أن الطلب ال تتجاوز نســبته 5 %. وأوضحوا لـ “البالد” 
أن عمليــات البيــع أيضــا في ركــود والجاد في بيع الذهب ال ينوي االســتثمار، وإنما يكون 

بسبب حاجته للمبالغ لغرض السفر أو التزامات المدارس.

مجوهــرات  صاحــب  الذهــب  تاجــر  وقــال 
ســعر  ارتفــاع  إن  الشــهابي،  طــه  الشــهاب، 
الغرام أدى لضرر العملية الســوقية بالكامل، 
إذ كانــت المحــات معتمدة على مشــتريات 
هدايــا عيــد األضحــى، ولكنــه بقــي بارتفــاع 
بشــكل يومــي حتى وصــل اليوم إلــى 16.1 
دينار للغرام، وبدأ الركود منذ أن وصل سعر 

الغرام إلى 15 دينارا.
وأضــاف أن الســوق ينتابهــا ركــود مخيــف 
يكــون  أن  وتوقعاتنــا  الزبائــن  مــن  وتخلــو 
هنــاك زبائــن بنســبة 4 % فقــط، الفًتــا إلــى 
العيــد  مبيعــات  علــى  اعتمــدوا  التجــار  أن 
النتعاش الســوق، ولكن السعر أصبح يرتفع 

300 فلس للغرام بشكل يومي.
وأشــار إلــى أنــه ال يوجــد أي عمليــة تنشــط 
الوضــع في الســوق كمــا أن الزبون متخوف 
أوال من السعر المرتفع والضريبة المفروضة 
على الذهب، مبيًنا أنه حتى بيع الذهب من 
قبل األفراد لم يزداد حاليا بسبب توقعاتهم 
أنــه بعــد البيــع مــن الممكــن أن يزداد الســعر 
أكثــر. مــن جانبــه، قــال صاحــب مجوهرات 
الطلــب علــى  إن  الصائــغ،  عــادل  البحريــن، 
الذهــب شــبه معــدوم منــذ منتصــف يوليــو 
ال  الذهــب  شــراء  علــى  والطلــب  الماضــي، 
يتعــدى 5 % واألغلبيــة يــزورون المحــات 
دون شــراء أي قطعــة، إضافــة إلــى الســعر 

ســفر  فتــرة  فــي  النــاس  فــإن  المرتفــع، 
موســم  أن  وأضــاف  مدرســية.  والتزامــات 
الــزواج قــد تراجــع هــذه الفتــرة وفــي هــذا 
الموســم حتى لو وصل ســعر الغرام إلى 20 

دينارا، فالزوج ملزم بشراء الذهب.
وعن بيع الذهب، أشار إلى أن األفراد الذين 
باعــوا فــي الفتــرة األخيرة لم يكون بســبب 
االســتثمار، وإنمــا لغــرض الســفر والتزامات 

المــدارس. وبين موقع أســعار الذهب اليوم 
في البحرين متوسط األسعار، فإن عيار 24 
بـــ 18 دينــارا للغرام، و16.51 دينار إلى عيار 
21 و13.51  إلــى عيــار  22، و15.76 دينــار 

دينار إلى عيار 18.
كما بلغ ســعر األوقيــة 560.06 دينار وجنيه 
ســعر  أمــا  دينــار.   126.06 بقيمــة  الذهــب 

الكيلو، فبلغ 18 ألف دينار تقريبا.

السعودية واإلمارات 
تقدمان قمحا إلى السودان

فــي  الرســميتان  األنبــاء  وكالتــا  قالــت 
الســعودية واإلمــارات أمــس األربعــاء إن 
البلديــن أعلنــا عــن تقديــم 540 ألــف طــن 
الــذي  البلــد  لدعــم  الســودان؛  إلــى  قمحــا 
ُأطيــح برئيســه في وقت ســابق مــن العام 

الجاري.
وقالــت وكالــة األنبــاء الســعودية ووكالــة 
أنبــاء اإلمــارات )وام( إن الكميــة ســتكفي 
األساســية  الغذائيــة  االحتياجــات  لتلبيــة 
لمــدة ثاثــة أشــهر وإنه جــرى توريــد 280 

ألف طن بالفعل.
ثاثــة  بقيمــة  دعــم  مــن  جــزء  والقمــح 
الدولتــان  تعهــدت  دوالر  مليــارات 
الخليجيتان بتقديمه في أبريل بعد إزاحة 

الرئيس عمر البشير عن السلطة.

دبي - رويترز

لندن - رويترز

قفــزت أســعار الذهــب واحــدا بالمئة أمــس األربعاء إلى أعلى مســتوى في 
أكثــر مــن ســتة أعــوام فــي ظــل غيــاب أي مؤشــرات علــى تراجــع الحــرب 
التجارية بين الصين والواليات المتحدة مما حفز إقبال المستثمرين على 

أصول المالذ اآلمن.

بتوقيــت   07:18 الســاعة  وبحلــول 
فــي  الذهــب  ارتفــع  جرينتــش 
المعامــات الفوريــة 1.1 بالمئــة إلــى 
1490.57 دوالر لألوقيــة )األونصــة(، 
وهــو أعلــى مســتوى منذ أبريــل العام 

.2013
وارتفعــت العقــود األمريكيــة اآلجلــة 
 1501.50 إلــى  بالمئــة   1.2 للذهــب 
النــزاع  وتصاعــد  لألوقيــة.  دوالر 
فــي  اقتصاديــن  أكبــر  بيــن  التجــاري 
العالــم علــى نحو ســريع خــال األيام 
الرئيــس  أعلــن  عندمــا  الماضيــة 
األمريكي دونالد ترامب أنه سيفرض 
رسوما جمركية إضافية على واردات 

صينية.
وردت الصيــن يــوم اإلثنيــن بالســماح 
لعملتهــا بالتراجــع إلــى أقل من ســبعة 
يوانات للدوالر، وهو مستوى مهم من 
الناحيــة المعنويــة ممــا دفع واشــنطن 
إلــى تصنيــف بكيــن متاعبــا بالعملــة. 

المستشــار  قــال  نفســه  الوقــت  فــي 
الري  األبيــض  للبيــت  االقتصــادي 
كودلــو إن إدارة ترامب تريد مواصلة 
المحادثــات التجاريــة مــع الصيــن وال 
تــزال تخطط الســتضافة وفد صيني 

إلجراء محادثات في سبتمبر.
لكــن بنــك جولدمان ســاكس قــال إنه 
لــم يعــد يتوقــع إبــرام اتفــاق تجــاري 
األمريكيــة  الرئاســة  انتخابــات  قبــل 
في نوفمبر تشــرين الثاني عام 2020 
بينمــا حذر بنك مورجان ســتانلي من 
أن تبــادل فــرض الرســوم الجمركيــة 
باالقتصــاد  يــزج  قــد  البلديــن  بيــن 
بحلــول  ركــود  حالــة  فــي  العالمــي 

منتصف العام المقبل.
كما صعدت المعادن النفيسة األخرى. 
إلــى  بالمئــة   1.8 الفضــة  وارتفعــت 
أعلــى  وهــو  لألوقيــة  دوالر   16.74
مســتوى منذ يونيو حزيران من العام 

الماضي.

الحرب التجارية ترفع الذهب ألعلى مستوى

8 أغسطس 2019 الخميس
7 ذو الحجة 1440

زينب العكري

أعلــن بيــت التمويــل الكويتــي – البحرين، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شــركة عنان العقارية لتمويل الراغبين في شــراء وحده 
فــي المشــروع الســكني التابــع لهــا بمنطقــة الحــد. يوفر االتفاق فرصــة للراغبيــن على حصول تمويــالت متوافقة مع الشــريعة 

اإلسالمية، بالتعاون مع وزارة اإلسكان عبر برنامج “مزايا” للسكن االجتماعي.

مبنييــن  مــن  الحــد  مشــروع  ويتكــون 
مخصصين للســكن بارتفــاع 6 أدوار لكل 
منهمــا ويحتــوى كل مبنى على 12 شــقة 
مصممة بطريقة تتناســب مع احتياجات 
جميع أفراد العائلة، كونها تحتوى على 3 
غرف نوم وحمامين بتشطيبات عصرية 
ومواقــف ســيارات. وتــم تطويــر وتنفيذ 
المشــروع علــى قطعتــي أرض بمســاحة 

630 مترا مربعا لكل مبنى.
تنفيــذي  مديــر  المناســبة، صــرح   بهــذه 
ورئيــس المجموعــة المصرفيــة لألفــراد 
فــي بيــت التمويــل الكويتــي – البحريــن 
الخطــوة،  “تأتــي  قائــاً:  المعرفــي  خالــد 
ضمن إطار مســاعينا الرامية إلى تسهيل 

عمليــة امتــاك الزبائــن لمنــزل أحامهم. 
كمــا أنهــا تقــع تحت مظلــة اســتراتيجية 
البنك التي تهدف لجذب رؤوس األموال 
لاستثمار بمملكة البحرين، بما سيساهم 

في دفع عجلة التطوير العقاري ُقدًما”.
عنــان  شــركة  ممثــل  قــال  جانبــه،  ومــن 

العقاريــة أحمــد يوســف العلــي: “إنــه لمن 
بيــت  مــع  نتعــاون  أن  ســرورنا  دواعــي 
التمويــل الكويتــي – البحرين، حيث ُيعد 
ســوق البحرين ســوًقا واعًدا، كونه يقدم 
فرًصا مميزة، ويوفر السوق أرًضا خصبة 
لتوسيع قاعدة استثماراتنا العقارية بين 

الدول الشقيقة”.
يشــار إلى أن “مزايا” هو مخطط لتمويل 
الّســكن االجتماعــي بيــن وزارة اإلســكان 
البحريــن،   – الكويتــي  التمويــل  وبيــت 
حيــث يحصــل المنتفعــون علــى فرصــة 
تملــك منــزل أحامهــم مــن خــال دعــم 
مباشــر علــى التمويــات العقاريــة مقــدم 

من وزارة اإلسكان.

المنامة - بيت التمويل الكويتي

“بيتك” يوقع مذكرة تفاهم مع “عنان العقارية”

”SISA“ التسهيالت” تحصل على شهادة أمن بيانات بطاقات الدفع من“
ــة ــن ــرص ــق ــن الــســرقــة وال ــات بــطــاقــات االئـــتـــمـــان مـ ــوم ــل ــع ــة م ــاي ــم ــى ح ــ تـــهـــدف إل

فــي  التجاريــة إجــراءات شــهادة المصادقــة  للتســهيالت  البحريــن  اســتكملت شــركة 
االمتثال لمعايير أمن البيانات الخاصة ببطاقات الدفع )PCI DSS(، من شــركة سيســا 
SISA التــي تعتبــر واحــدة من أكبر الشــركات المختصــة بتقييم األمــن المعلوماتي في 
 PCI“ منطقــة الشــرق األوســط والمرخصــة من قبــل المجلس العالمــي لبطاقــات الدفع

.”Council

ونالت الشــركة الشهادة لنجاحها في 
استكمال وتطبيق المتطلبات األمنية 
الازمــة لشــهادة حمايــة المعلومــات 

لبطاقات االئتمان )امتياز(.
الرئيــس  أكــد  المناســبة  وبهــذه 
البحريــن  لشــركة  التنفيــذي 
عــادل حبيــل  التجاريــة  للتســهيات 
أن الحصــول على أحــدث إصدار من 
 PCI DSS المعلومــات  أمــن  معاييــر 
v3.2.1 يعــد تأكيــدًا على مدى أهمية 
حماية بيانات وخصوصيات العماء 

والتزامهــا  الشــركة،  إلــى  بالنســبة 
بالســعي الدائــم للحصــول على أعلى 
المعايير الدولية فيما يخص بطاقات 
اســتكمال  “إن  وأضــاف:  االئتمــان. 
متطلبــات معاييــر أمــن البيانات يدل 
علــى الثقــة والكفاءة التــي تتمتع بها 
الــذي  األمــر  عملياتهــا،  فــي  الشــركة 
يؤكد على مســارنا في السعي الدائم 
للتطويــر والتقــدم فــي هــذا المجــال 
لتوفيــر بيئــة آمنــة وســليمة لعمــاء 

بطاقات امتياز”.

لشــركة  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
“إن  شــانثامورثي:  دارشــان  سيســا 
حصــول شــركة البحرين للتســهيات 
التجاريــة علــى هــذه الشــهادة يؤكــد 
فــي  موقعهــا  ومتانــة  ريادتهــا  علــى 
مجــال أمن المعلومات على مســتوى 
الحفــاظ  أن  إلــى  مشــيرًا  المملكــة، 
علــى هــذا المعيــار الدولي هــو عملية 
مســتمرة يتم تجديده بصفة ســنوية 

حتى يكون أساســا قويا لمواجهة أي 
احتمال لاختراق المعلوماتي”. 

مــن شــهادة  الهــدف  أن  كمــا أضــاف 

االمتثــال لمعاييــر أمــن البيانــات هــو 
حمايــة معلومــات بطاقــات االئتمــان 
مــن الســرقة والقرصنــة، ومــن خال 

االلتــزام بهــذه المعاييــر يتــم ضمــان 
الشــخصية  المعلومــات  كل  حمايــة 

للعماء.

مدينة عيسى - البحرين للتسهيالت

المنامة - ألبا

أعلنــت شــركة ألمنيــوم البحريــن ش.م.ب. )البــا( أن علــي 
البقالي استلم مهماته رئيسا تنفيذيا بالوكالة وذلك اعتبارا 

من تاريخ 1 أغسطس 2019. 
ويعتبــر البقالــي، وهو بحريني الجنســية، من ذوي الخدمة 
الطويلــة بالشــركة، حيــث انضــم لعائلــة ألبــا منــذ أكثــر مــن 
عقدين، ويتمتع بسنوات من الخبرة في المناصب القيادية 

التي تقلدها في فترة عمله في الشركة.
ومــن بيــن هذه المناصــب القياديــة، شــغل البقالي منصب 
 ،2013 العــام  منــذ  الماليــة  للشــؤون  التنفيــذي  الرئيــس 
التنفيــذي  والرئيــس  التنفيــذي  الرئيــس  نائــب  ومنصــب 
لسلســلة اإلمــدادات منــذ العــام 2017. ومن خــال منصبه 
فــي اإلدارة التنفيذيــة، كان لــه دور فعــال ومحــوري فــي 
تعزيــز التقــدم بمشــروع خــط الصهــر الســادس للتوســعة 
بالشــركة، وخصوصــا فيمــا يتعلــق بتأميــن مبلــغ تمويــل 
ووضــع  أمريكــي،  دوالر  مليــارات   3 بقيمــة  المشــروع 

إســتراتيجيات اإلمــدادات للمواد الخام الرئيســة بالنســبة 
للشــركة. ومنــذ توليه مســؤوليات منصبــه الحالي كرئيس 
تنفيــذي بالوكالــة لشــركة ألبــا، حــرص البقالــي علــى عقــد 
لقــاءات مباشــرة مــع مختلــف الدوائــر بالشــركة؛ مــن أجل 
تعزيــز األهــداف المشــتركة، والتركيــز على التزام الشــركة 
الثابت بتطبيق أفضل ممارســات السامة. وصرح البقالي 
خــال هــذه اللقــاءات، قائــاً: “تكمــن قــوة شــركة ألبــا فــي 

ثقافــة الســامة التــي تتمتــع بهــا، وحرصهــا علــى تطويــر 
الحقبــة  ظــل  وفــي  المجتمــع.  وتنميــة  البشــري  العنصــر 
التــي ستتكّشــف مــع اســتكمال مشــروع خــط  الجديــدة 
الصهــر الســادس للتوســعة، فإننــا ملتزمــون بالتركيــز على 
السامة كقوة دافعة للشركة، في الوقت الذي نخطو فيه 
خطــوات واضحــة لتطويــر أداء الشــركة وتعزيــز كفاءتها 

التشغيلية”.

خطـــــــوات لتطــويـــر أداء الشـــركــة وتعـــزيــز كفــاءتهـــا التشغيليــة

ألبا : البقالي يبدأ مهماته رئيسا تنفيذيا بالوكالة

حبيل: استكمال 
متطلبات المعايير 

يدل على الثقة 
والكفاءة

لتمويل شراء 
وحدات إسكانية 
بالحد عبر “مزايا”



أوضحــت وزارة المواصــات واالتصــاالت فــي رد علــى مــا نشــر فــي “البــاد” فــي عــدد يــوم 
الثاثاء الموافق  6 أغســطس 2019 بشــأن مطالب ســائقي ســيارات األجرة في البحرين أن 
جمعيــة ســواق ســيارات النقــل العام إلــى تقدمــت وزارة المواصات واالتصــاالت في 2016 
باقتراح لزيادة تعرفة ســيارات األجرة. ومن دورها قامت الوزارة بدراســة الموضوع أال أنه 

تبين وجود عدد كبير من المرخص لهم يريدون إبقاء التسعيرة كما هي. 

ســواق  جمعيــة  مــع  الــوزارة  اجتمعــت  وقــد 
ســيارات النقل العام بحضور رئيس الجمعية، 
وقــد تــم مناقشــة هــذا الموضــوع معهــم على 
حــدة، وســيتم عقــد اجتمــاع آخــر مــع ســواق 

سيارات األجرة؛ لمناقشة الموضوع. 
ونوهــت الــوزارة بأن جمعية ســواق ســيارات 
النقل العام ال تمثل جميع المرخصين لمزاولة 

نشاط سيارة األجرة. 
وأشــارت الــوزارة إلــى قانــون المــرور الصــادر 
فــي العــام 2014 والقــرار الــوزاري رقــم )11( 
لســنة 2015 بإصدار الئحة تراخيص أنشــطة 
النقل العام ينصان على عدم جوازية ممارسة 

نشــاط مــن غيــر ترخيــص، والمــادة رقــم )24( 
مــن القــرار الــوزاري آنــف الذكر تنــص على “ال 
يجــوز قيــادة أي مــن مركبــات النقــل العام إال 
بموجب رخصة قيادة تجيز قيادتها”، والمادة 
رقــم )30( مــن القرار الــوزاري ذاته تنص على 
“يلتــزم المرخــص لــه بمزاولــة أنشــطة النقــل 
العــام المرخــص بها بنفســه وبواســطة تابعيه 

بشفافية وموضوعية”. 
وتــود الــوزارة اإلفــادة بأنــه قــد تــم تدشــين 
مــا يقــارب 14 حملــة تفتيشــية مشــتركة بين 
واإلدارة  واالتصــاالت  المواصــات  وزارة 
 ،2019 لســنة  األول  للنصــف  للمــرور  العامــة 

وقد تم رصد المخالفين ســواء من الجنســية 
الذيــن  أخــرى  جنســية  أي  أو  البحرينيــة 
يزاولــون نشــاط توصيل الــركاب بأجر )أجرة( 
دون ترخيــص. وقــد تــم تحويــل المخالفيــن 
إلــى النيابــة العامــة للتحقيق معهــم. والوزارة 
مــن  بالتعــاون  المنهــج  هــذا  علــى  ســتواصل 

اإلدارة العامة للمرور لرصد المخالفين.
كما أكدت ستعمل الوزارة جاهدة في المضي 
قدمــا بخصــوص دراســة هــذا الموضــوع مــن 

عدمه.

ــة ــيـ ــالـ ــحـ ــة الـ ــ ــرف ــ ــع ــ ــت ــ ــب بــــــزيــــــادة ال ــ ــال ــ ــط ــ ــأن م ــ ــشـ ــ فـــــي ردهـــــــــا بـ

“المواصالت”: عدد كبير من “التاكسي” تريد إبقاء التسعيرة

عــن  منتــدى  مؤخــًرا  المنامــة  اســتضافت 
القيمــة المضافــة )VAT( فــي البحريــن كجزء 
مــن الجهــود المســتمرة لرفع مســتوى الوعي 
لدى الشــركات بشأن تطبيق النظام الضريبي 

الجديد في الباد. 
وتضمــن “منتــدى البحريــن لضريبــة القيمــة 
المضافــة” الــذي اختتــم مؤخــًرا فــي فنــدق 
شــيراتون البحريــن خبــراء متخصصيــن في 
والذيــن  والتكنولوجيــا،  المضافــة  القيمــة 
ألقــوا الضــوء علــى التغييــرات التــي حدثــت 
فــي البــاد بعــد 6 أشــهر مــن تطبيــق قانــون 

القيمة المضافة. كما تمت مناقشة الخطوات 
المقترحــة التــي يمكــن اتخاذهــا فــي النصف 
صحــة  لضمــان   2019 العــام  مــن  المتبقــي 
إجــراءات االمتثال والتنفيــذ لضريبة القيمة 

المضافة، بحسب بيان للمنظمين.
وناقش المتحدث الضيف، الرئيس التنفيذي 
لمجموعات اإلمارات للمحاســبين القانونيين 
تــم  التــي  الرئيســة  نايــر، اإلصاحــات  مانــو 
طرحها على المستوى الوطني في أول 180 
يوًمــا من تطبيق القيمــة المضافة وتأثيراتها 
المســتقبلية علــى الحركــة التجارية. وســلط 

نايــر الضوء علــى أبرز التوقعات فــي الـ 180 
يوًمــا المقبلــة وتأثيــر القيمــة المضافــة علــى 
البحرين لمســاعدة الشركات على االستعداد 

للتطبيق بشكل أفضل.
األتمتــة  حلــول  أهميــة  المؤتمــرون  وأكــد 
الســلس  لانتقــال  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
للعمليــات واإلجــراءات التي تلتــزم بالقانون 
الجديــد. كمــا ركز الطــرح النقاشــي خصوصا 
المؤسســات  مــوارد  تخطيــط  برنامــج  علــى 
)ERP( المتوافــق مــع ضريبة القيمة المضافة 
تعزيــز  فــي  للمســاعدة  تطويــره  تــم  والــذي 

كفــاءة األعمــال وتحســين االمتثــال وتعزيــز 
اإلنتاجية.

تجنــب  أهميــة  علــى  الضــوء  تســليط  ومــن 
البحريــن األخطــاء عبــر التعلــم مــن تجربــة 
كل مــن اإلمــارات العربية المتحــدة والمملكة 
العربيــة الســعودية، قال عضــو مجلس إدارة 
جمعيــة البحرين لتطوير الشــركات الصغيرة 
إن  الرحمــة  حســن   )BDSME( والمتوســطة 
التعــاون  ثالــث دول مجلــس  تعــد  البحريــن 
بعــد  المضافــة  للقيمــة  تطبيقــًا  الخليجــي 
اإلمــارات العربية المتحــدة والمملكة العربية 

السعودية. 
الرئيســة  التحديــات  أحــد  “تعــد  وأضــاف: 
التــي لوحظت فــي كل من اإلمــارات العربية 
أن  الســعودية  العربيــة  والمملكــة  المتحــدة 
الشــركات قللــت مــن نطــاق ومســتوى الجهد 

المطلــوب لتنفيــذ ضريبــة القيمــة المضافــة. 
ضريبــة  مــع  التعامــل  بيــن  الجمــع  فعمليــة 
فــي  الكبيــرة  التغييــرات  وتلبيــة  جديــدة 
األعمــال والنظــام، يضــع الكثيــر مــن الضغــط 

على الشركات للتكيف”.

منتدى بالمنامة يبحث األتمتة في االمتثال لـ “المضافة”

بنك البركة اإلسالمي يحقق 1.5 أرباحا في النصف األول
ــول الـــمـــدرة ــ ــ ــاءة األص ــفـ ــع كـ ــ ــة الــمــركــز الــمــالــي ورفـ ــوي ــق ــت ــك ل ــن ــب ــة ال ــط نـــجـــاح خ

أعلــن بنــك البركــة اإلســامي، وهو مــن الوحــدات المصرفيــة التابعة لمجموعــة البركة 
المصرفيــة، عــن عودتــه إلــى الربحيــة هــذا العــام، إذ حقــق البنــك أرباحــا صافية خال 
النصف األول من العام الجاري بلغت 1.5 مليون دينار مقارنة بخسائر تم تحقيقها في 

الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 0.8 مليون دينار.

الثاثــة  لألشــهر  صافيــة  أرباحــا  البنــك  وحقــق 
المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019 بلغــت 1.1 مليــون 
دينار مقابل خســائر تم تحقيقها في الفترة نفســها 
بلغــت  وقــد  بحرينــي.  دينــار  مليــون   1.4 بلغــت 
األربــاح الصافيــة خــال النصــف األول مــن العــام 
الجــاري العائــدة إلــى مســاهمي الشــركة األم 1.3 
مليون دينار مقابل خسائر بلغت 0.8 مليون دينار 
تــم تحقيقهــا في الفترة نفســها من العــام الماضي، 
وبلغت األرباح الصافية للثاثة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2019 العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
مليون دينار مقابل خسائر بلغت 1.4 مليون دينار 

تم تحقيقها في الفترة نفسها من العام الماضي.
البنــك خالــد راشــد  إدارة  وأشــاد رئيــس مجلــس 
الزيانــي بمــا حققــه البنك مــن إنجازات فــي الفترة 

الماضيــة مــا يعكــس نجــاح الخطــة التــي تبناهــا 
وتعزيــز  تقويــة  فــي  والمتمثلــة  اإلدارة  مجلــس 
المركــز المالــي ورفع كفاءة األصــول المدرة للربح، 
وأثنى على سياسة البنك المصرفية التي ينتهجها 
ليواصــل مســيرته فــي خدمــة االقتصــاد الوطنــي 
ويحافــظ على إنجازاتــه على الرغم من حال عدم 
االســتقرار التــي تشــهدها المنطقــة مقــدرا جهــود 
إدارة البنــك التنفيذيــة والعامليــن ألدائهــم المميــز 
فــي الفترة الماضية، مؤكدا حرص مجلس اإلدارة 
على تعزيز قدرة البنك على االســتمرار في تطوير 
أدائه لمواكبة التطورات في العمل المصرفي وفق 

أحكام ومبادئ الشريعة اإلسامية.
مــن جانبــه، أوضــح نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة 
عدنــان يوســف بــأن اإلنجــازات التي حققهــا البنك 

تؤكــد دوره الواضــح في ترســيخ تجربة الصيرفة 
اإلســامية؛ كونه من المصارف اإلســامية الرائدة 
البنــك  بــأن  عدنــان  وبيــن  البحريــن،  مملكــة  فــي 
اســتكمل جميع الموافقــات واإلجراءات الرســمية 
الازمــة لتعزيــز رأس مــال البنــك ليصبــح متوافقا 
مــع متطلبــات مصــرف البحرين المركــزي المتعلقة 

بالحــد األدنــى لرأس المال، وأوضح بأن مســاهمي 
البنــك قــد وافقــوا علــى زيادة أســهم البنــك )بواقع 
الخســائر  مــن  جــزء  وإطفــاء  ســهم(  ألــف   140
المتراكمــة. واختتــم عدنــان تصريحــه بالقــول بأن 
بنــك البركة اإلســامي بــات يحتل مكانــة متميزة؛ 
نظــرا للخدمــات والمنتجات المصرفية اإلســامية 

ذات الجودة العالية التي يقدمها لمختلف شــرائح 
العماء من أفراد ومؤسسات.

وعــن نتائــج البنــك خــال النصــف األول مــن العــام 
الجاري، قال الرئيس التنفيذي لبنك البركة اإلسامي 
للبنــك تعكــس  العامــة  المؤشــرات  العقــاب إن  حمــد 
يتبناهــا  التــي  اإلســتراتيجية  الخطــة  نجــاح  مــدى 

البنــك، والتــي تهــدف إلى تعزيــز مكانته فــي القطاع 
المصرفــي المحلي وتؤكــد قدرته على تحقيق نتائج 
إيجابيــة مبنيــة علــى تنميــة وتنويــع نطــاق األعمــال 
واســتهداف قطاعــات مــن أفــراد وشــركات والتركيز 
على النشاطات الرئيسة للبنك واالستفادة من شبكة 
فروع البنك المنتشــرة في مدن ومحافظات المملكة 
كافــة، حيــث بلغ إجمالــي موجودات البنــك الموحدة 
فــي نهايــة النصف األول من العام الجــاري 0.8 مليار 
دينــار، وبلــغ صافــي أرباحــه الموحــدة للســتة أشــهر 

الماضية 1.5 مليون دينار بحريني.
واختتــم  حمــد تصريحه بالقول بأنــه وعلى الرغم 
فــي  العملــة  انخفــاض  شــكله  الــذي  الضغــط  مــن 
باكســتان ما أدى إلى انخفاض إجمالي التمويات 
بنســبة 15 % وإنخفــاض حجــم الودائــع بنســبة 3 
%، إال أن البنــك مســتمر فــي تقوية وتعزيز كفاءة 
مــوارده الماليــة، وأوضــح بــأن نجــاح البنــك فــي 
اســتكمال إجــراءات زيــادة رأس المــال مــا هــو إال 
دليــل علــى الثقة التي يحظــى بها البنك من جانب 

مساهميه.

المنامة - بنك البركة

حمد عقابخالد الزياني عدنان يوسف

أعلنــت شــركة دلمــون للدواجــن عــن نتائجها المالية للنصــف األول من العام الجــاري بصافي أربــاح قدرها 87,459 
دينــار مقارنــة بصافــي أربــاح قدرها 483,820 دينارا للفترة نفســها من 2018 بانخفــاض 82 %، بعد اعتماد مجلس 
اإلدارة المعلومات المالية المرحلية الموجزة المراجعة من مدققي حسابات الشركة للنصف األول من العام 2019 

في اجتماعه المنعقد أمس.

وبلــغ الدخــل الشــامل للفتــرة مبلــغ 
بمبلــغ  مقارنــة  دينــار   425,832
522,138 دينــار مــن العــام الماضي 
تــم  حيــث   ،%  18.4 بانخفــاض 
محققــة  غيــر  أربــاح  احتســاب 
للموجودات الماليــة بالقيمة العادلة 
بمبلغ 338,373 دينار للعام الجاري.
اإلدارة  مجلــس  رئيــس  وأوضــح 
عبدالرحمن جمشــير أن الســبب في 
انخفــاض األرباح عن العام الماضي 
للفترة نفسها يعود إلى عدة عوامل 
أبرزها زيــادة التكلفة اإلنتاجية في 

جميــع المصانــع: المفرخــة ومصنــع 
العلف ومذبح الدجاج.

مــن  الشــركة  إيــرادات  بلغــت  كمــا 
الحاليــة  الفتــرة  فــي  المبيعــات 
بـــ  7,894,517 دينــار مقارنــة  مبلــغ 
7,696,130 دينار للفترة نفســها من 
العام 2018 وذلك بزيادة قدرها 2.6 
% كمــا بلغت تكلفة المبيعات خال 
 7,682,627 مبلــغ  األول  النصــف 
دينــار  بـــ7,087,412  مقارنــة  دينــار 
 2018 العــام  مــن  نفســها  للفتــرة 

بارتفاع وقدره 8.4 %.

كمــا أن المصروفات التشــغيلية في 
الجــاري  العــام  مــن  األول  النصــف 
بلغــت 352,680 دينار مقارنة بمبلغ 
307,890 دينــار للفتــرة نفســها مــن 
العــام الماضي، حيث بلغت خســارة 
العمليات التشغيلية 104,436 دينار 
مقابل ربح من العمليات التشــغيلية 
قدره 323,158 دينار للفترة نفســها 

من العام 2018.
إيــرادات  مجمــل  يخــص  وفيمــا 
فقــد  االســتثمارات،  مــن  الشــركة 
مقابــل  دينــار   204,033 بلغــت 

160,662 دينــار للفتــرة نفســها مــن 
العــام الماضي، أي بزيادة قدرها 27 
%. هــذا وقــد بلــغ العائــد األساســي 
فــي  فلــس   2.86 الواحــد  للســهم 
الجــاري  العــام  مــن  األول  النصــف 
مقارنة بـ 15.80 فلس للفترة نفسها 

من العام الماضي.
موجــودات  مجمــوع  بلــغ  وقــد 
الشــركة في النصف األول من العام 
الحالــي 15,197,670 دينــار مقارنة 
بـــ 14,287,072 دينــار كمــا فــي 31 
بزيــادة قدرهــا  أي   ،2018 ديســمبر 

.% 6.3
الملكيــة  حقــوق  مجمــوع  بلــغ  كمــا 
النصــف  فــي  دينــار   13,148,699
بـــ  مقارنــة   2019 العــام  مــن  األول 
 31 فــي  كمــا  دينــار   12,875,932
ديسمبر 2018 وبزيادة قدرها 2 %.

وخــال فترة الربــع الثاني من العام 
أربــاح  صافــي  انخفضــت  الجــاري، 
الشــركة إلــى 57,795 دينــار مقابــل 
 135,196 بلغــت  أربــاح  صافــي 
دينــار فــي الفتــرة نفســها مــن العــام 
57.3 %، حيــث  وبنســبة  الماضــي 

بلغــت مبيعات الشــركة للربع الثاني 
مــن العام الجاري 3,967,691 دينار 
مقارنــة بـــ 4,130,071 دينــار للفترة 
وبنســبة   2018 العــام  مــن  نفســها 

انخفاض قدرها 3.9 %.
كما بلغت أرباح العمليات التشغيلية 
مقارنــة  دينــار   29,017 الربــع  فــي 
الماضــي  للعــام  تشــغيلية  بأربــاح 
بنســبة  دينــار   109,578 قدرهــا 

انخفاض 73.5 %.
األساســي  العائــد  انخفــض  وعليــه 
للسهم الواحد للفترة الحالية نفسها 
إلــى 1.89 فلــس مقابــل 4.42 فلس 
للفتــرة نفســها من العــام 2018. كما 
الثانــي  للربــع  الشــامل  الدخــل  بلــغ 
مــن الســنة الحاليــة 230,032 دينار 
مقارنة بـ 117,973 دينار، أي بزيادة 

قدرها 95 %.

المنامة - دلمون للدواجن

تراجع أرباح “دلمون للدواجن”  إلى 87 ألف دينار في النصف األول 

عبدالرحمن جمشير

المحرر االقتصادي

14 حملة تفتيشية 
لضبط “التاكسي” 
غير القانوني في 

النصف األول

المحرر االقتصادي

الخميس 8 أغسطس 2019 
7 ذو الحجة 1440 13



أعلنــت اليــوم مجموعــة بنــك ABC )المؤسســة العربيــة المصرفيــة ش.م.ب(، المتداولــة أســهمها فــي بورصــة البحريــن تحــت 
الرمــز”ABC”، عــن النتائــج الماليــة للنصــف األول مــن العــام 2019. وقد تميزت هــذه الفترة بالتوتــرات التجارية المســتمرة بين 
 ،ABC الواليــات المتحــدة األمريكيــة والصيــن، إضافــة إلى الوضع السياســي غير المســتقر في بعض األســواق الرئيســية لبنك
وقــد نتــج عــن ذلــك تباطــؤ النمــو االقتصــادي والطلب على االئتمــان. عالوة على ذلــك، أثر تراجع ســعر صرف الريــال البرازيلي 
مقابل الدوالر األمريكي، وكذلك تغير سعر الفائدة بالدوالر األمريكي على أداء ABC على أساس سنوي. وعلى الرغم من هذه 
الظــروف الخارجيــة، إال أنــه عنــد التعديل للصفقات غير المتكررة وتأثير العمــالت األجنبية، فقد أنهى بنك ABC النصف األول 

بنمو إيجابي للموجودات واإليرادات واألرباح.

األداء المالي )لفترة األشهر الستة(

بلغــت األربــاح الصافيــة الموحــدة العائدة 
إلــى مســاهمي الشــركة األم 112 مليــون 
العــام  مــن  األول  النصــف  خــال  دوالر 
الجــاري، بانخفــاض بنســبة 1 ٪ مقارنــة 
الفتــرة  113 مليــون دوالر عــن نفســها  بـــ 
مــن العــام الماضــي. وعلى أســاس معدل، 
 ٪  9 بنســبة  الصافيــة  األربــاح  ارتفعــت 
بعد عدم احتســاب الصفقات االســتثنائية 
غيــر المتكــررة المدرجة في النصف األول 
تجربــة  مــن  مســتفيًدا   ،2018 العــام  مــن 
التخصيص المحسنة، بعد استيعاب تأثير 
العمات األجنبية على صافي الدخل قبل 

احتساب المخصصات.
وبلغــت األرباح قبل الضرائب 159 مليون 
دوالر، وهــي أعلى بنســبة 34 ٪ مقارنة بـ 
119 مليــون دوالر فــي النصــف األول مــن 
العــام 2018، وبعــد األخــذ فــي الحســبان 
آثــار عمليــات التحــّوط للعمــات األجنبية 
فــي بنــك ABC البرازيــل، التــي ســاهمت 
فــي خفــض الضرائــب، فــإن األربــاح قبــل 
الضرائــب ســجلت انخفاضــًا بنســبة 7 %. 
هذا االنخفاض يرجع في المقام األول إلى 
تراجع سعر صرف الريال البرازيلي بنسبة 
8 ٪ مقابــل الــدوالر األمريكــي مقارنة مع 
الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، 
بعد عدم احتساب الصفقات غير المتكررة 
وتأثير العمات األجنبية، ارتفعت األرباح 

قبل الضرائب بنسبة 1 ٪.
كمــا بلــغ إجمالــي إيــرادات التشــغيل 437 
مليــون دوالر بزيــادة قدرها 12 ٪ مقارنة 
بمبلغ 389 مليون دوالر في الفترة نفســها 
مــن العــام الماضــي، وتــم تعديلهــا إلــى 1 
٪ علــى أســاس ســنوي كمــا هــو موضــح 
الريــال  قيمــة  بتراجــع  متأثــرة  أعــاه، 

البرازيلــي مقابــل الــدوالر األمريكــي. عند 
ضبط تأثير العمــات األجنبية والصفقات 
غيــر المتكــررة فــي الســنة الســابقة، ارتفع 
إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 4 ٪ مما 
يــدل على التقدم في اإلســتراتيجية على 
الرغــم مــن ظــروف الســوق المتقلبــة فــي 

هذه الفترة.
كمــا بلغ صافــي دخل الفوائــد 279 مليون 
دوالر بزيــادة نســبتها 1 ٪ مقارنــة بـــ 277 
مليــون دوالر عــن الفترة نفســها مــن العام 

الماضي.
 257 التشــغيلية  المصروفــات  وبلغــت 
مليــون دوالر بارتفــاع مقــداره 17 مليــون 
دوالر  أو 7 ٪ مقارنــة بالفتــرة نفســها من 
العــام الماضي، بســبب التضخم ومواصلة 

االستثمار في المبادرات اإلستراتيجية.
وبلــغ صافي مخصصــات الديون المتعثرة 
21 مليــون دوالر مقارنــة بمبلــغ 30 مليون 
دوالر  للفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي، 
والــذي يعكس االكتتــاب المتحفظ وإدارة 
االئتمان االســتباقية واألوضاع االئتمانية 

المعتدلة نسبًيا.
إلــى  المتعثــرة  الديــون  نســبة  وبلغــت 
إجمالــي القــروض فــي المجموعة 4.2 ٪، 
وهــي قريبــة عموما مــن مســتويات نهاية 
العــام 2018 التــي بلغــت 4.0 ٪، وتصبــح 
النســبة المعدلــة للديــون المتعثــرة 3.3 ٪ 
بعــد احتســاب الديــون المتعثــرة القديمــة 
التي تم وضع مخصصات كاملة لها. وظل 
إجمالي نســبة التغطية للتعرض االئتماني 

عند مستواه المريح البالغ 97 %.
دوالر   مليــون   24 الضرائــب  حجــم  وبلــغ 
خــال النصــف األول مــن العــام الجــاري، 
مقارنــة برصيــد ضريبــي قــدره 20 مليون 
 .2018 العــام  مــن  نفســها  للفتــرة  دوالر 

وُيعــزى هــذا الفــرق عمومــا إلــى المعالجــة 
الصــرف  أســعار  لتحوطــات  الضريبيــة 
فــي بنــك ABC البرازيــل المذكــورة آنفــا. 
علــى أســاس معــدل، كان حجــم الضرائب 
للفتــرة الحاليــة 21 مليــون دوالر مقارنة بـ 
29 مليــون دوالر للفتــرة نفســها مــن العام 

الماضي.
واســتقر إيــراد الســهم الواحــد ثابًتــا عنــد 
0.04  دوالر، أي عند مستواه نفسه للفترة 

المقابلة من العام السابق.
وبلــغ الدخل الشــامل العائد إلى مســاهمي 
مقابــل  دوالر،  مليــون   159 األم  الشــركة 
خسارة بمبلغ 14 مليون دوالر ُسجلت في 
الفتــرة المقابلــة من العــام 2018، ويعكس 
ذلك المســتويات الســليمة لصافي األرباح 
فــي النصــف األول والتغيــرات اإليجابيــة 
فــي تحويــل العمــات األجنبيــة والقيمــة 

العادلة ألدوات الدين خال العام.

األداء المالي )لفترة األشهر الثالثة(

بلغــت األرباح الصافيــة الموحدة العائدة 
الربــع  فــي  األم  الشــركة  مســاهمي  إلــى 
الثانــي مــن هــذا العــام 57 مليــون دوالر 
، أي أقــل بنســبة 5 ٪ مقارنــة بمبلــغ 60 
مليــون دوالر  للفتــرة نفســها مــن العــام 
الماضــي. عنــد عــدم احتســاب الصفقات 
أداء  فــإن  المتكــررة،  غيــر  االســتثنائية 
الربــع الثانــي للعــام 2019 أعلى بنســبة 9 
٪ مقارنــة بالعــام الماضــي. وقــد عكــس 
النصــف  مجريــات  نفــس  الثانــي  الربــع 
األول مــن العــام  2019، كمــا هــو موضح 

أعاه.
وبلغــت األرباح قبــل الضرائب 83 مليون 
دوالر  مليــون   39 بمبلــغ  مقارنــًة  دوالر، 
للربــع الثاني من العام 2018، وانخفضت 

بنسبة 9 % على أساس معدل.
 222 التشــغيل  إيــرادات  إجمالــي  وبلــغ 
مليون دوالر، بزيادة قدرها 25 ٪ مقابل 
178 مليون دوالر ســجلت للفترة نفســها 
مــن العــام الماضــي، ولكــن مــع انخفــاض 
بنســبة 4 ٪، بعــد التعديــات على النحو 
ســعر  بتراجــع  متأثــرة  أعــاه،  المذكــور 
صــرف الريــال البرازيلــي مقابــل الــدوالر 

األمريكي خصوصا.
الربــع  فــي  الفوائــد  دخــل  صافــي  وبلــغ 
الثانــي 140 مليون دوالر بزيادة نســبتها 
بـــ 139 مليــون دوالر عــن  1 ٪ مقارنــة 

الفترة نفسها من العام الماضي.
 129 التشــغيلية  المصروفــات  وبلغــت 
مليون دوالر، أي بزيادة قدرها 8 مايين 
دوالر  أو 7 ٪ عن الفترة نفسها من العام 

الماضي لألسباب الموضحة أعاه.
وبلغ صافي مخصصات الديون المتعثرة 
10 ماييــن دوالر مقارنــة بـــ 18 مليــون 
دوالر للفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي، 
والتــي تعكــس إدارة ائتمانيــة اســتباقية 

ومحافظة.
دوالر   مليــون   14 الضرائــب  وبلغــت 
مقارنــة برصيد ضريبي قــدره 34 مليون 
دوالر للفتــرة نفســها مــن العــام الماضــي 
)يعــزى الفــرق الناتــج إلــى حــد كبيــر إلى 
تأثير عمليات التحّوط للعمات األجنبية 
فــي   ABC بنــك  فــي  أعــاه  المذكــورة 

البرازيل(. 
واســتقر إيــراد الســهم الواحــد ثابًتــا عند 
نفســه  مســتواه  عنــد  أي  دوالر،    0.02

للفترة المقابلة من العام السابق.
وبلغ الدخل الشــامل العائد إلى مساهمي 
مقارنــة  دوالر،  مليــون   70 األم  الشــركة 
بخســارة بمبلــغ 64 مليون دوالر ُســجلت 
 ،2018 العــام  مــن  المقابلــة  الفتــرة  فــي 

ويعكــس ذلــك مجمــوع صافــي األربــاح 
تحويــل  فــي  اإليجابيــة  والتغيــرات 
العادلــة  والقيمــة  األجنبيــة  العمــات 

ألدوات الدين.

الميزانية العامة

وبلــغ إجمالــي الموجــودات 29.7 مليــار 
دوالر فــي نهاية النصف األول من العام 
دوالر  مليــار   29.5 بـــ  مقارنــة  الجــاري، 
فــي نهايــة العــام 2018، فــي حين نمت 
القــروض والســلفيات إلــى حــد مــا فــي 
الفترة لتصل إلى 15.0 مليار دوالر، مما 
يعكــس تركيزنــا المســتمر علــى اإلدارة 

الحذرة للميزانية العامة.
وبلغــت الودائــع فــي نهاية الفتــرة 20.5 
نفســها  مســتوياتها  عنــد  دوالر،  مليــار 
نهايــة  فــي  دوالر  مليــار   20.7 البالغــة 
العام 2018. إن جهودنا مستمرة لتنويع 

وتحسين جودة قاعدة الودائع لدينا.
إلــى  العائــدة  الملكيــة  حقــوق  وبلغــت 
مليــون   3928 األم  الشــركة  مســاهمي 
دوالر فــي نهايــة الفترة، مرتفعة بنســبة 
2 % مقارنــة بـــ 3862 مليــون دوالر في 

نهاية العام 2018.
علــى  الســيولة  مســتويات  وحافظــت 
قوتهــا، حيــث تجــاوزت نســبة تغطيــة 
المســتقرة  الســيولة  ونســبة  الســيولة 
اتفاقيــة  متطلبــات  وفــق  الصافيــة 
نســبة  وبلغــت   ،%  100 الثالثــة  بــازل 
الموجودات السائلة إلى الودائع 56 %، 

وهي نسبة جيدة.
وحافظت نســبة الفئــة األولى من رأس 

المــال علــى قوتهــا عنــد 17.2 %، كمــا 
بلغت النســبة الكليــة لكفاية رأس المال 

.% 18.2
وقــال رئيــس مجلــس إدارة مجموعــة 
بنــك ABC، الصديــق عمر الكبير: “تظهر 
نتائــج النصــف األول مرونــة البنك على 
الرغــم من ظروف الســوق الصعبة على 
الصعيديــن االقتصــادي والسياســي في 
الفتــرة الســابقة. عنــد تعديــل تأثيــرات 
األجنبيــة  العمــات  قيمــة  انخفــاض 
العــام  فــي  المتكــررة  غيــر  والصفقــات 
الماضــي، تنمــو المجموعة على أســاس 
سنوي بوتيرة مرضية، مع الحفاظ على 
وإدارة حصيفــة  قويــة  عامــة  ميزانيــة 

وحذرة لمخاطر االئتمان”.
الدوليــة  البنــوك  مــن   ABC بنــك  ُيعــد 
األوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  الرائــدة 
لعمائــه  ويقــدم  إفريقيــا  وشــمال 
المنتجــات  مــن  مبتكــرة  مجموعــة 
الخدمــات  تشــمل  الماليــة  والخدمــات 
المصرفيــة للشــركات وتمويــل التجــارة 
المشــاريع والتمويــل  الدوليــة وتمويــل 
المجمعــة  القــروض  وترتيــب  المهيــكل 
المــال  وأســواق  الخزانــة  ومنتجــات 
اإلســامية.  المصرفيــة  والمنتجــات 
كمــا يقــدم البنــك الخدمــات المصرفيــة 
بالتجزئة من خال شبكة البنوك التابعة 
له في األردن ومصر وتونس والجزائر.

أن  إلــى   ABC بنــك  مجموعــة  وتنــوه 
النســخة الكاملــة مــن البيانــات الماليــة 
والبيان الصحفي متوفرين على الموقع 

اإللكتروني لبورصة البحرين.

ABC المنامة - مجموعة بنك

بنك ABC يربح 112 مليون دوالر في النصف األول
نتائج تظهر مرونة البنك رغم ظروف السوق

الصديق عمر الكبير

أعلنــت كل مــن شــركة اإلثمار القابضة ش.م.ب.، المؤسســة الماليــة التي تتخذ من 
البحريــن مقــرًا لها، وشــركتها التابعــة والمملوكة لها بالكامل، بنــك اإلثمار ش.م.ب. 
)مقفلــة(، بنــك التجزئــة اإلســالمي الــذي يتخذ مــن البحرين مقــرًا له، عــن نتائجهما 
الماليــة للنصــف األول مــن العــام 2019 حيــث ســجل كل منهما ارتفاعــًا في األرباح 

في هذه الفترة.

صــرح بذلك رئيس مجلس إدارة شــركة 
اإلثمــار القابضــة، ورئيس مجلــس إدارة 
الســمو  صاحــب  أيضــًا،  اإلثمــار  بنــك 
الملكــي األمير عمرو الفيصل في أعقاب 
مراجعــة وموافقــة كا مجلســي اإلدارة 
لفتــرة  الموحــدة  الماليــة  النتائــج  علــى 
يونيــو   30 فــي  المنتهيــة  أشــهر  الســتة 

.2019
وســجلت شــركة اإلثمــار القابضة صافي 
ربح بلغ 13.03 مليون دوالر لفترة الستة 
أشــهر المنتهيــة في 30 يونيــو 2019، أي 
بزيــادة نســبتها 20.4 % مقارنــة بصافي 
ربــح بلــغ 10.82 مليون دوالر ســجل في 

الفترة نفسها من العام 2018. 
وكان صافي الربح الخاص بالمســاهمين 
 30 فــي  المنتهيــة  أشــهر  الســتة  لفتــرة 
يونيــو 2019 قد بلــغ 8.37 مليون دوالر، 
مقارنــة   %  72.5 نســبتها  بزيــادة  أي 
دوالر  مليــون   4.85 بلــغ  ربــح  بصافــي 
سجل في الفترة نفسها من العام 2018. 
الســتة  لفتــرة  اإليــرادات  إجمالــي  وكان 
أشــهر المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019 قد 
بزيــادة  أي  دوالر،  مليــون   246.66 بلــغ 
نســبتها 7.5 % مقابــل 229.34 مليــون 
مــن  نفســها  الفتــرة  فــي  ســجلت  دوالر 
التشــغيلي  الدخــل  وكان   .2018 العــام 
 30 فــي  المنتهيــة  أشــهر  الســتة  لفتــرة 
مليــون   143.98 بلــغ  قــد   2019 يونيــو 
دوالر، أي انخفــض بنســبة 3.2 % مقابل 
148.68 مليون دوالر سجلت في الفترة 

نفســها من العــام 2018. أما عائد الســهم 
لفترة الســتة أشــهر، فقد ارتفع إلى 0.29 
ســنتات أميركية مقارنة بـ 0.17 ســنتات 

أميركية للفترة نفسها من العام 2018.
كمــا تضمنت نتائج النصف األول صافي 
ربح بلغ 4.41 مليون دوالر لفترة الثاثة 
 ،2019 يونيــو   30 فــي  المنتهيــة  أشــهر 
مقارنــة بصافــي ربــح بلــغ 6.01 مليــون 
مــن  نفســها  الفتــرة  فــي  ســجلت  دوالر 
العــام 2018. وكان صافي الربح الخاص 
بالمساهمين لفترة الثاثة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2019 قد بلغ 1.26 مليون 
دوالر أي انخفض بنسبة 60.6 % مقارنة 
دوالر  مليــون   3.20 بلــغ  ربــح  بصافــي 
سجل في الفترة نفسها من العام 2018. 
كمــا انخفــض عائد الســهم لفتــرة الثاثة 
أشــهر إلى 0.04 ســنتات أميركية مقارنة 
بـــ 0.11 ســنتات أميركيــة للفتــرة نفســها 

من العام 2018.
وكان إجمالــي اإليــرادات لفتــرة الثاثــة 
أشــهر المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019 قد 
ارتفــع  أي  دوالر،  مليــون   120.69 بلــغ 
بنســبة 4.8 % مقارنــة بإجمالي إيرادات 
بلــغ 115.19 مليــون دوالر ســجلت فــي 
الفترة نفسها من العام 2018. أما الدخل 
التشــغيلي لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهية 
 67.90 بلــغ  فقــد   2019 يونيــو   30 فــي 
مليــون دوالر، أي انخفــض بنســبة 11.3 
% مقابــل 76.53 مليــون دوالر ســجلت 

في الفترة نفسها من العام 2018. 

قــال ســمو  النتائــج  وتعليقــًا علــى هــذه 
عــن  “باألصالــة  الفيصــل:  عمــرو  األميــر 
نفســي ونيابــة عــن مجلــس إدارة شــركة 
أعلــن  أن  لــي  يطيــب  القابضــة،  اإلثمــار 
بــأن النتائــج الماليــة للنصــف األول مــن 
العام 2019 تظهر اســتمرارًا في تسجيل 
األربــاح مــع ارتفــاٍع ملحوظ فــي النتائج 
مقارنة بأرباح ســجلت في الفترة نفســها 
من العام الماضي. ويؤكد تحسن النتائج 
المالية للشــركة على أن الجهود المبذولة 
المجموعــة  أداء  فــي  التحــول  لتحقيــق 

تؤتي ثمارها”. “. 
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة 
اإلثمار القابضة، والرئيس التنفيذي لبنك 
بــأن  اإلثمــار أيضــًا، أحمــد عبــد الرحيــم 
النتائــج الماليــة للنصــف األول مــن العام 
الجاري لكل من الشــركة والبنك مشجعة 
للغاية مع تســجيل كل منهما ارتفاعًا في 

األرباح.
وأضاف عبدالرحيم:” إن الشــركة التابعة 
لبنــك اإلثمــار في باكســتان، بنــك فيصل 
المحــدود، يســعى لتحقيق اســتراتيجية 
نمو فّعالة، حيث قام بزيادة عدد فروعه 
مــن 455 فرعــًا فــي ديســمبر 2018 إلــى 

 .2019 يونيــو   30 فــي  كمــا  فرعــًا   475
وقــد انعكــس ذلــك بشــكل إيجابــي على 
المحــدود  فيصــل  لبنــك  المالــي  األداء 
خــال النصف األول مــن العام 2019، إال 
أن انخفــاض قيمــة الروبية الباكســتانية 
مقابــل الدوالر أثر ســلبًا على المجموعة، 
حيــث ضعفــت قيمــة العملــة بمــا يقــارب 
يونيــو   30 فــي  كمــا   163 إلــى   %  16
2019 مقابــل 140 كمــا فــي 31 ديســمبر 
2018، وقــد ســاهم ذلــك بشــكل رئيســي 
في انخفــاض إجمالي موجودات اإلثمار 
القابضــة إلــى 7.70 مليــار دوالر كمــا في 
2019، أي انخفضــت بنســبة  30 يونيــو 
9.3 % مقابــل 8.49 مليــار دوالر كما في 
31 ديســمبر 2018. كمــا أثــر ذلــك أيضــًا 
على إجمالي حقوق الملكية والتي بلغت 
93.85 مليــون دوالر كمــا فــي 30 يونيــو 
2019، مقابــل 116.36 مليــون دوالر كما 

في 31 ديسمبر 2018”.
كمــا قال عبدالرحيــم:” إن النتائج المالية 
لبنــك اإلثمــار تظهر تســجيل صافي ربح 
بلغ 4.10 مليون دينار لفترة الستة أشهر 
المنتهيــة في 30 يونيــو 2019، أي ارتفع 
ربــح  بصافــي  مقارنــة   %  13.4 بنســبة 

نفســها  للفتــرة  دينــار  مليــون   3.61 بلــغ 
الربــح  صافــي  وكان   .2018 العــام  مــن 
الخــاص بمســاهمي البنــك لفتــرة الســتة 
أشــهر المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2019 قد 
بلــغ 2.11 مليــون دينار أي زيادة نســبتها 
53.4 % مقابــل صافــي ربــح بلــغ 1.37 
مليــون دينــار ســجل فــي الفتــرة نفســها 
من العام 2018. وكان إجمالي اإليرادات 
 30 فــي  المنتهيــة  أشــهر  الســتة  لفتــرة 
يونيو 2019 قد بلغ 79.19 مليون دينار، 
أي بزيــادة نســبتها 7.0 % مقابــل 74.01 
مليــون دينار ســجلت فــي الفترة نفســها 
من العام 2018. وكان الدخل التشــغيلي 
 30 فــي  المنتهيــة  أشــهر  الســتة  لفتــرة 
يونيو 2019 قد بلغ 40.36 مليون دينار، 
أي انخفض بنســبة 4.4 % مقابل 42.20 
مليــون دينار ســجلت فــي الفترة نفســها 

من العام 2018”. 
واســتطرد عبدالرحيم بالقول:” إن نتائج 
تتضمــن  اإلثمــار  لبنــك  األول  النصــف 
بلــغ 1.29 مليــون  تحقيــق صافــي ربــح 
دينار لفترة الثاثة أشهر المنتهية في 30 
يونيــو 2019، أي انخفــض بنســبة 18.4 
% مقابــل صافــي ربــح بلــغ 1.58 مليون 
 .2018 العــام  مــن  نفســها  للفتــرة  دينــار 
وكان صافــي الربــح الخــاص بمســاهمي 
البنــك لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهية في 
بلــغ 0.45 مليــون  قــد   2019 30 يونيــو 
دينار، أي انخفض بنسبة 17.7 % مقابل 
صافي ربح بلغ 0.54 مليون دينار ُسجل 

في الفترة نفسها من العام 2018”.
إجمالــي  إن  عبدالرحيــم:”  قــال  كمــا 
اإليــرادات لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهية 
 38.59 بلــغ  قــد   2019 يونيــو   30 فــي 
مليــون دينــار، أي ارتفــع بنســبة 3.5 % 
 37.27 بلــغ  إيــرادات  بإجمالــي  مقارنــة 
مليــون دينار ســجلت فــي الفترة نفســها 
مــن عــام 2018. أمــا الدخــل التشــغيلي 

 30 فــي  المنتهيــة  أشــهر  الثاثــة  لفتــرة 
مليــون   18.94 بلــغ  فقــد   2019 يونيــو 
دينار، أي انخفض بنسبة 12.5 % مقابل 
21.63 مليــون دينار ســجلت فــي الفترة 

نفسها من العام 2018”.
وأردف عبد الرحيــم قائاً: “إن الميزانية 
العموميــة لبنك اإلثمار انخفضت بنســبة 
9.4 %، حيــث بلــغ إجمالــي الموجــودات 
يونيــو   30 فــي  كمــا  دينــار  مليــار   2.83
2019 مقارنــة بـــ 3.13 مليــار دينــار كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2018. وقد بلغ إجمالي 
حقــوق الملكيــة 76.20 مليــون دينار كما 
فــي 30 يونيــو 2019 مقارنــة بـــ 85.39 
مليــون دينــار كما في 31 ديســمبر 2018 
ويعود هذا االنخفاض بشكل رئيسي الى 

انخفاض قيمة الروبية الباكستانية”.
وأوضــح عبدالرحيــم:” علــى الرغــم مــن 
البنــك  قــام  الســوق،  ظــروف  تحديــات 
بزيــادة األصول الســائلة بنســبة 21.6 % 
إلــى 368.69 مليــون دينــار كمــا  لتصــل 
 303.19 مقابــل   2019 يونيــو   30 فــي 
مليون دينار كما في 31 ديســمبر 2018. 
الســيولة  فــي  التحســن  هــذا  ويعكــس 
السياسات المالية الحذرة للبنك وقدرته 

على التكيف حسب ظروف السوق”.
وفــي وقــت قريــب مــن العــام الجــاري، 
حصــل بنــك اإلثمــار علــى جائــزة أفضــل 
مصرف من حيث التمويل الشخصي في 
البحرين من االتحاد الدولي للمصرفيين 
العــرب في حفل متميــز عقد في بيروت 
فــي  المصرفييــن  كبــار  بلبنــان وحضــره 
الشرق األوســط. وقد حصل بنك اإلثمار 
عمليــة  بعــد  المرموقــة  الجائــزة  علــى 
االختيار والمراجعة الشــاملة التي قامت 
بها لجنة عالية المستوى من الخبراء في 
الصيرفة واالقتصاد، باإلضافة إلى قسم 
البحــوث فــي اتحــاد المصــارف العربيــة 

واالتحاد الدولي للمصرفيين العرب.

المنامة - بنك اإلثمار

“اإلثمار القابضة” وشركتها “بنك اإلثمار” تسجالن أرباحا في النصف األول

أحمد عبدالرحيماألمير عمرو الفيصل
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جائزة أفضل مصرف في البحرين من حيث التمويل الشــخصي من “الدولي للمصرفيين العرب”
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 المكتب الرئيسي
ص.ب. ٥٦٩٨، المنامة، مملكة البحرين )س.ت. ١٠٢٩٩(

 بنك ABC )المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب.( مرخص
كبنك جملة تقليدي من قبل مصرف البحرين المركزي

ت 3٠٠٠ ١7٥4 ٩73+   
ف 3١٦3 ١7٥3 ٩73+

تم استخراج القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي، القائمة المرحلية الموحدة لألرباح أو الخسائر، القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل، القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات 
النقدية، والقائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية المبينة أعاله من القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمؤسسة العربية المصرفية )ش.م.ب.( للفترة المالية 

المنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١٩، التي تم اعتماد إصدارها من قبل مجلس اإلدارة وأبدى السادة إرنست ويونغ تقرير مراجعة ختامي غير متحفظ عليها بمملكة البحرين في 7 أغسطس ٢٠١٩.

القائمة المرحلية الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 )مراجعة(   جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم

حقوق
غير 

مسيطرة

مجموع 
حقوق 
الملكية

إحتياطيات أخرى

رأس
المال

أسهم
خزانة

إحتياطي
قانوني

أرباح
مدورة*

إحتياطي
عام

تعديالت
تحويل

عمالت
أجنبية

تغيرات 
متراكمة 

في القيمة 
العادلة

إحتياطي 
صندوق 
المجموعالتقاعد

3,٨٦٢4٥44,3١٦)3٠()37()744(٥٠١٩٦٦١٠٠)4(3,١١٠في 3١ ديسمبر ٢٠١٨
١١٢٢3١3٥----١١٢---الربح للفترة

474٥١-١٨٢٩-----دخل شامل آخر للفترة 
١٥٩٢7١٨٦-١٨٢٩-١١٢---مجموع الدخل الشامل للفترة

 )٩3(-)٩3(----)٩3(---أرباح أسهم
 )١(-)١(------)١(-شراء أسهم خزانة 

 )٩()١٠(١----١---تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
3,9284714,399)30()8()726(501986100)5(3,110في 30 يونيو 2019 )مراجعة(

3,٩3٠4٨٢4,4١٢)33()٢٩()٦3٨(4٨١٩3٩١٠٠-3,١١٠في 3١ ديسمبر ٢٠١7
 )3٦()٨()٢٨(-34--)٦٢(---تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩

3,٩٠٢4744,37٦)33(٥)٦3٨(4٨١٨77١٠٠-3,١١٠الرصيد معاد عرضه كما في ١ يناير ٢٠١٨
١١3٢٦١3٩----١١3---الربح للفترة

 )١٩٥()٦٨()١٢7(-)3٠()٩7(-----خسارة شاملة أخرى للفترة 
 )٥٦()4٢()١4(-)3٠()٩7(-١١3---مجموع الدخل الشامل )الخسارة الشاملة( للفترة

 )٩3(-)٩3(----)٩3(---أرباح أسهم
 )١(-)١(------)١(-شراء أسهم خزانة 

 )٢(-)٢(----)٢(---تغيرات أخرى في حقوق الشركات التابعة
3,7٩٢43٢4,٢٢4)33()٢٥()73٥(4٨١٨٩٥١٠٠)١(3,١١٠في 3٠ يونيو ٢٠١٨ )مراجعة(

* تتضمن األرباح المدورة على إحتياطيات غير قابلة للتوزيع ناتجة من توحيد شركات تابعة بإجمالي 433 مليون دوالر أمريكي )3١ ديسمبر ٢٠١٨: 4٢٩ مليون دوالر أمريكي(.

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي 
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية 30 يونيو 2019 )مراجعة( 

 مراجعة
30 يونيو 

2019

 مدققة
3١ ديسمبر 

٢٠١٨
المو جودات
1,342١,٦٠7أموال سائلة

957٩77أوراق مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة
2,399٢,٩٩١إيداعات لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى

1,798١,٦٦٨أوراق مالية مشتراة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
6,070٥,٦٦١إستثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة

15,033١4,٨٨4قروض وسلف
1,892١,٦٠١موجودات أخرى

169١٦٠ممتلكات ومعدات
29,660٢٩,٥4٩مجموع الموجودات

المطلوبات
16,377١٦,4٢٥ودائع العمالء
3,6984,٢٠7ودائع البنوك 
4033٩شهادات إيداع

1,066١,٢7١أوراق مالية مباعة بموجب اتفاقيات إعادة شراء
4443ضرائب 

1,594١,٢3٦مطلوبات أخرى
2,079٢,٠١٢إقتراضات

25,261٢٥,٢33مجموع المطلوبات

حقوق الملكية
3,1103,١١٠رأس المال

)4()5(أسهم خزانة
501٥٠١إحتياطي قانوني 

986٩٦٦أرباح مدورة 
)7١١()664(إحتياطيات أخرى 

3,9283,٨٦٢حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة األم

4714٥4حقوق غير مسيطرة
4,3994,3١٦مجموع حقوق الملكية 

29,660٢٩,٥4٩مجموع المطلوبات وحقوق الملكية 

القائمة المرحلية الموحدة لألرباح  أو الخسائر
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 )مراجعة( 

للثالثة أشهر المنتهية 
في3٠ يونيو

للستة أشهر المنتهية 
في3٠ يونيو

2019٢٠١٨2019٢٠١٨
الدخل التشغيلي

3683٨٢74574١دخل الفوائد ودخل مشابه 
)4٦4()466()٢43()228(مصروفات الفوائد ومصروفات مشابهة 

140١3٩279٢77صافي دخل الفوائد
823٩158١١٢دخل تشغيلي آخر

222١7٨4373٨٩مجموع الدخل التشغيلي
مصروفات الخسائر االئتمانية على 

)3٠()21()١٨()10(الموجودات المالية
صافي الدخل التشغيلي بعد مصروفات 

212١٦٠4163٥٩الخسائر االئتمانية

المصروفات التشغيلية
84٨٠170١٦٢موظفون

10١٠20١٩ممتلكات ومعدات
353١67٥٩أخرى

129١٢١257٢4٠مجموع المصروفات التشغيلية
833٩159١١٩الربح قبل الضرائب

)مصروف( رصيد ضريبي على العمليات 
٢٠)24(34)14(الخارجية

6973135١3٩الربح للفترة
)٢٦()23()١3()12(الربح العائد إلى الحقوق غير المسيطرة

57٦٠112١١3الربح العائد إلى مساهمي الشركة األم
 النصيب األساسي والمخفض للسهم 

0,02٠,٠٢0,04٠,٠4في األرباح )بالدوالرات األمريكية(

القائمة المرحلية الموحدة للدخل الشامل
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 )مراجعة( 

للثالثة أشهر المنتهية 
في3٠ يونيو

للستة أشهر المنتهية 
في3٠ يونيو

2019٢٠١٨2019٢٠١٨
6973135١3٩الربح للفترة

الدخل الشامل اآلخر:
الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة 

تصنيفه )أو إعادة تدويره( إلى األرباح أو 
الخسائر في الفترات الالحقة:

تحويل عمالت أجنبية:
ربح )خسارة( غير محققة من تحويل عمالت 

)١٦٥(22)١٦٦(20أجنبية في الشركات التابعة األجنبية
أدوات دّين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر:
)3٠(29)٢3(-صافي التغير في القيمة العادلة خالل الفترة

الدخل الشامل اآلخر )الخسارة الشاملة 
)١٩٥(51)١٨٩(20األخرى( للفترة

مجموع الدخل الشامل )الخسارة 
)٥٦(186)١١٦(89الشاملة( للفترة

العائد إلى:
)١4(159)٦4(70مساهمي الشركة األم

)4٢(27)٥٢(19حقوق غير مسيطرة
89)١١٦(186)٥٦(

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية 
جميع األرقام بماليين الدوالرات األمريكية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2019 )مراجعة( 

للستة أشهر المنتهية في 3٠ يونيو 

2019٢٠١٨
األنشطة التشغيلية

)4٨١()326(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
١7١)294(صافي النقد )المستخدم في( الناتج من األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
)١١7(328صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة التمويلية

)4٢7()292(صافي التغير في النقد وما في حكمه
)١٥(5تأثير تغيرات سعر صرف العمالت األجنبية على النقد وما في حكمه

1,341١,١٦٠النقد وما في حكمه في بداية الفترة
1,0547١٨النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 
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نيكاراغوا تفتح سفارة 
لها في فلسطين

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني 
رياض المالكي أمس األربعاء “أن 

جمهورية نيكاراغوا قررت فتح 
سفارة لها لدى دولة فلسطين”.

وأوضح المالكي في تصريح 
صحافي، نقلته وكالة األنباء الرسمية 

)وفا(، أن نيكاراغوا عينت مازن 
خفش سفيرا مقيما لها، وهو مواطن 
يحمل جنسية نيكاراغوا من أصول 

فلسطينية من نابلس.
وأشار الوزير إلى أن خفش متواجد 

حاليًا في رام هللا، ويجري العمل معه 
من أجل تسهيل مهمته، معربًا عن 

أمله بأن يتم فتح سفارات أخرى في 
فلسطين.

“التايمــز”: “بنــك الدوحــة” مول “جبهــة النصرة” في ســوريا

فضيحة جديدة تؤكد تورط قطر في دعم اإلرهاب

كشفت دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة العليا في بريطانيا، أن بنكا قطريا 
قــام بتحويــل مبالــغ ماليــة كبيــرة إلى جماعــة إرهابية في ســوريا، وفقــا لما ذكره 

تقرير خاص بصحيفة “التايمز” البريطانية.

البريطانية،  الصحيفة  تقرير  وبحسب 
فــــــإن شــقــيــقــيــن ثـــريـــيـــن اســـتـــخـــدمـــا 
القطري،  الــدوحــة  بنك  فــي  حسابيهما 
والذي له مكتب في العاصمة البريطانية 
إلى  كبيرة  مالية  مبالغ  لتحويل  لندن، 
لتنظيم  فرعا  تعد  التي  النصرة،  جبهة 
“الــقــاعــدة” اإلرهــابــي في ســوريــا، خالل 

الحرب السورية.
“دعوى  رفع  تم  أنه  إلى  التقرير  وأشــار 
أمــام  القطري  الــدوحــة  ضــرر” ضــد بنك 
 8 قبل  من  العليا  البريطانية  المحكمة 
حاليا،  ــا  ــ أوروب فــي  يعيشون  ســوريــيــن 
ــرار  ــه “لــحــقــت بــهــم أضـ زعــمــوا فــيــهــا أنـ
أيــدي  على  شــديــدة”  ونفسية  جسدية 

الجماعة اإلرهابية “جبهة النصرة”.
الــذيــن حصلوا على  الــســوريــون  وزعـــم 
الــكــشــف عــن هوياتهم  بــعــدم  ضــمــانــات 
مـــن قــبــل الــمــحــكــمــة، أنـــهـــم “اضـــطـــروا 
في  منازلهم  مــن  القسري  الــنــزوح  ــى  إل
سوريا وفقدوا أعمالهم، نتيجة لألعمال 

اإلرهابية لجبهة النصرة”.
المرفوعة  القضائية  الدعوى  وبحسب 
األخــويــن  فـــإن  الــعــلــيــا،  المحكمة  أمـــام 
معتز ورامز الخياط، وهما رجال أعمال 
)قــطــريــان- ســـوريـــان( بـــــارزان، ســاعــدا 
“جبهة النصرة” ماليا، من خالل حسابات 
بهما  مرتبطة  كيانات  أو  بها  يحتفظون 

في بنك الدوحة.
إرســال  تــم  ــه  أن الــدعــوى  أوراق  وتفيد 
مــبــالــغ كــبــيــرة مـــن األمـــــوال عــبــر “بــنــك 
الدوحة” إلى حسابات في تركيا ولبنان، 
بها  تــم سحب األمـــوال والــعــبــور  حيث 
من خالل الحدود إلى سوريا، لتقديمها 

لإلرهابيين.
وحاولت الصحيفة البريطانية الحصول 
القضائية من  الدعوى  على ردود بشأن 
قبل بنك الدوحة واألخوين خياط، غير 

أنها لم تتلق أي رد.
من جهته، أكد كبير ممثلي بنك الدوحة 
أمس  يوم  وايتينغ،  ريتشارد  لندن  في 

القضائية  الـــدعـــوى  تــلــقــى  ــه  أنـ األول، 
ــرا إلــــى أن  ــمـــاضـــي، مــشــي ــوع الـ ــ ــب األســ
التفاصيل الواردة في الدعوى محدودة، 
الحصول  يبتغي  الـــدوحـــة”  “بــنــك  وأن 
على مشورة قانونية بشأنها، ومع ذلك، 
المزعومة  االدعــاءات  يعتبر  البنك  فإن 

ضده ال أساس لها من الصحة.
السوريين  الــمــطــالــب  أصــحــاب  ويــمــثــل 
ــارد ســاليــد  ــتــــشــ ــ ــة “ري ــركـ ــيــة شـ ــمــان ــث ال
مقرها  محاماة  شركة  وهــي  وشــركــاه” 
لندن، والتي قالت إنه تم اتخاذ خطوات 
مضيفة  خياط،  األخــويــن  ضد  قانونية 
أن بنك الدوحة واألخوين “يعلمون )أو 
األمـــوال  أن  يعلموا(  أن  عليهم  ينبغي 
كــانــت  قبلهما  مـــن  تــحــويــلــهــا  تـــم  ــتــي  ال
موجهة إلى جبهة النصرة”، وهو إجراء 

“ينتهك القوانين الوطنية والدولية”.
وكانت “التايمز” قد كشفت يوم االثنين، 
تورط  لقطر،  مملوكا  بريطانيا  بنكا  أن 
لمنظمات  مــالــيــة  تــقــديــم خــدمــات  فــي 
مــرتــبــطــة بــــ”جـــمـــاعـــات مـــتـــشـــددة” في 

المملكة المتحدة.
زبائن  من  عــددا  أن  الصحيفة  وأوردت 
تـــم تجميد  ــقــطــري  ال ــان  ــريـ الـ مــصــرف 
أخــرى، في  بنوك غربية  حساباتهم في 

إطار حمالت أمنية ضد اإلرهاب.
الــريــان، منظمة تقول  زبــائــن  بين  ومــن 
ــورة فــي  ــظـ ــحـ ــة، وهـــــي مـ ــريـ ــيـ إنـــهـــا خـ
بمثابة  تصنيفها  إثر  المتحدة  الواليات 
كيان إرهابي، من جراء دعمها للخطاب 
بحركة  ارتــبــاطــهــا  عــن  فضال  المتشدد 

حماس الفلسطينية.
ــذا الــبــنــك  ــإن هــ وبــحــســب الـــمـــصـــدر، فــ
القطري مرتبط بأصوات متشددة تدافع 
إلى  اإلنــاث،  األطفال وختان  زواج  عن 
جانب عقوبات مثل اإلعدام الذي ألغته 

أغلب الدول الغربية.
ــان أقـــــدم وأكـــبـــر مــصــرف  ــ ــري ــ ويـــعـــد ال
إسالمي في بريطانيا، ومقره في مدينة 
ألكثر  الخدمات  يقدم  وهــو  برمنغهام، 

من 85 ألف زبون. وتعود ملكية األسهم 
في هذا البنك لمؤسسات حكومية في 

قطر.
ــي هـــذه الــمــؤســســة  ومـــن بــيــن مــســؤول
نائب  وهــو  مصطفاوي،  عــادل  المالية، 
ــيــس فــريــق بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان  رئ

الفرنسي، وفق ما أوردت “التايمز”.
وتسهيالت  خدمات  البنك  هــذا  ويقدم 
ــيـــة، لـــخـــمـــس عــــشــــرة مــنــظــمــة  مـــصـــرفـ
“إســـالمـــيـــة” ُيـــثـــار بــشــأنــهــا الــكــثــيــر من 
الجدل، رغم أنها تنشط بشكل مرخص 

في بريطانيا.
مــؤســســات؛  ــع  ــ أرب أن  ــمــصــدر،  ال وأورد 
وهي مسجد وثالث جمعيات “خيرية”، 
أغــلــقــت حــســابــاتــهــا الــبــنــكــيــة فـــي عــدة 
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ــع  ــت الـــحـــالـــي، تــخــضــع أربـ ــوقـ ــي الـ وفــ
ــريــان،  مــجــمــوعــات تــتــعــامــل مــع بــنــك ال
لــتــحــقــيــقــات مـــن قــبــل لــجــنــة األعـــمـــال 
الــخــيــريــة فــي بــريــطــانــيــا، إثـــر االشــتــبــاه 
اإلخــوان  تنظيم  بــأهــداف  عالقتها  فــي 

اإلرهابي.
ويــــــوم األحـــــــد، قـــــال الــديــبــلــومــاســي 
سفير  وهو  جينيكنز،  جون  البريطاني، 
سابق في عدد من دول الشرق األوسط، 
إن قطر تعمل بشكل ممنهج على دعم 

أصوات متشددة في بريطانيا.

ــهــذه  ل ــري  ــطـ ــقـ الـ ــم  ــدعــ ــ ال أن  وأضـــــــاف 
مع  التطبيع  بــاتــجــاه  دفـــع  التنظيمات 
وهو  بريطانيا،  في  المتشدد  الخطاب 
التي  الليبرالية  القيم  مع  يتعارض  أمر 
تسري في بريطانيا “وجودها في بلدنا 

من بين أكبر التحديات التي نواجهها”.
وفي المنحى نفسه، قال نائب برلماني 
آخر عن حزب المحافظين إنه قد يقوم 
مع  للتطرف  القطري  الدعم  هذا  ببحث 
وزيـــر الــداخــلــيــة فــي الــبــالد، فــي إطــار 

مستعجل.
ــبــنــك الــبــريــطــانــي  ــن بــيــن عـــمـــالء ال ومــ
“تراست”  منظمة  توجد  لقطر،  المملوك 
تايمز”،  “ذا  بحسب  وهــي  اإلســالمــيــة، 
إحــداث  إلــى  تسعى  لحركة  تابع  جناح 
في  متشدد  واجتماعي  سياسي  نظام 

أوروبا من خالل قلب ُبنى المجتمع.
القطري  البنك  يــمــول  ذلـــك،  عــن  فضال 
يتوالها  الــتــي  الفضائية  “بــيــس”  قــنــاة 
قال  أن  له  واعــظ هندي متطرف سبق 
جميعا  يتحولوا  أن  المسلمين  على  إنه 

إلى إرهابيين.
وتضم قائمة الزبائن؛ مؤسسة “إنتربال”، 
الفلسطيني  بــالــصــنــدوق  يــعــرف  مــا  أو 
ــو مــؤســســة  ــ ــة والـــتـــنـــمـــيـــة؛ وهـ ــاثـ ــإلغـ لـ
منذ  المتحدة  الــواليــات  فــي  محظورة 
حــركــة  تــمــويــل  شــبــهــة  بــســبــب   2003

حماس.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية

رام اهلل ـ وفا

االتهام بتمويل اإلرهاب موجه ضد بنك الدوحة القطري

تونس ـ أ ف بعواصم ـ وكاالتدبي ـ العربية نت

أعلن وزير الخارجية اإليراني، محمد جواد 
التوقيع  ظريف، أن طهران ترفض مقترح 
على “اتفاقية 123”، الذي طرحه السيناتور 
أحــد صقور  غــراهــام،  ليندسي  األمــيــركــي، 
بمجلس  القضاء  لجنة  ورئيس  الكونغرس 
ــد  ــال ــرئــيــس دون ــذي كــلــفــه ال ــ الــشــيــوخ، والـ
مع  جديد  التفاق  مشروع  بإعداد  ترامب، 
الــذي  الــنــووي  إيـــران ليحل محل االتــفــاق 

انسحب منه في مايو 2018.
األربعاء،  أمس  له  كلمة  في  وقال ظريف، 
 123 “اتفاقية  إن  اإليراني،  التلفزيون  بثها 

التي اقترحها غراهام الذي كلفه الرئيس 
بــالــتــفــاوض، تحتوي  األمــيــركــي 
ــروط وأهــمــهــا عــدم  عــلــى 9 شــ
نرفضه”،  ما  وهــذا  التخصيب 

أرادت مــــــــــؤكــــــــــدًا: “لـــــو 
توقع  أن  إيـــران 
االتفاقية  هـــذه 
ــات  ــ ــي ــاقــ ــ ــف ــ واالت

إلى  اآلن  األمـــور  وصلت  لما  بها  الشبيهة 
هذه المرحلة من التوترات”.

التي  الـــدول،  من   ”123 “اتفاقية  وتفرض 
تعقد صفقات نووية مع الواليات المتحدة، 
التوقيع على معايير حظر االنتشار النووي، 

حيث وقعت أكثر من 40 دولة.
“ديلي بيست” قد كشفت  وكانت صحيفة 
أن غراهام يقوم حاليًا بالتنسيق الوثيق مع 
كبار مسؤولي إدارة ترامب الذين يركزون 
على سياسة الشرق األوسط إليجاد بديل 
وتحدث  إيـــران.  مــع  أوبــامــا  إدارة  لصفقة 
غراهام عن خطته للصحيفة بالقول: “لقد 
الطاولة  على  الـــ123  ضع  للرئيس،  قلت 
يقولون  اجعلهم  اإليــرانــيــيــن..  مــع 
اإليـــرانـــيـــيـــن  أن  أعـــتـــقـــد  ال. 
وأعــتــقــد  ال.  ســيــقــولــون 
يــجــبــر  ــوف  ــ سـ ــذا  ــ هـ أن 

األوروبيين”.

فيدرالية  وثائق صادرة عن محكمة  كشفت 
أمــيــركــيــة، عـــن اتـــهـــام شــقــيــق حــاكــم قــطــر، 
ــن لــقــتــل  ــ بـــمـــحـــاولـــة اســـتـــئـــجـــار حــــــارس أمـ
آخر  أميركي  لمواطن  واحتجازه  شخصين، 
يدعى  أميركي  أمــن  حــارس  واتــهــم  كأسير. 
ماثيو بيتارد، الشيخ خالد بن حمد بن خليفة 
واحتجاز  شخصين،  بقتل  بــأمــره  ثــانــي،  آل 
ثالث تحت التهديد. وقال موقع “ديلي كولر” 
كان  ــذي  ال والشخص  بيتارد،  إن  األميركي 
دعــوى  رفعا  أليندي،  ماثيو  ويــدعــى  أســيــرا، 
وكشفوا  قــطــر،  حــاكــم  شقيق  على  قضائية 
في  وجــاء  معه.  بالعمل  تجربتهم  تفاصيل 

الوثائق التي كشف الموقع األميركي عن 
شهر  أواخــر  “فــي  منها:  مقتطفات 
ونوفمبر   2017 عــام  من  سبتمبر 

المدعى  طلب  الــعــام،  ذات  من 
بيتارد  من  خالد  الشيخ  عليه 

قــتــل رجــــل وامــــــرأة فـــي لــوس 
الشيخ خالد  اعتبرهم  أنجلوس، 

تهديدا لسمعته االجتماعية وأمنه الشخصي. 
الطلبات غير  هــذه  تنفيذ  بيتارد  رفــض  وقــد 
القانونية”. وبحسب الوثائق فإنه “في الفترة 
الشيخ  احتجز   ،2018 يوليو   10 إلــى   7 من 
خالد وموظفوه األمنيون القطريون، مواطنا 
أميركيا ضد إرادته في مناسبتين على األقل، 
للمدعى  الــشــخــصــيــة  الــمــســاكــن  ــدى  إحــ فـــي 
عــلــيــه. وبـــنـــاء عــلــى طــلــب الــشــيــخ الــقــطــري 
أمــيــركــي وســجــن فــي مركز  اعتقل مــواطــن 
يساعد  أن  قبل  الــدوحــة.  في  عنيزة  شرطة 
المواطن  المتحدة  الواليات  وسفارة  بيتارد 
األمــيــركــي، إلعــادتــه إلــى الــواليــات المتحدة 
“ديلي  الشيخ خالد بحسب  بأمان”. وهدد 
ــه الــشــخــصــي  ــارسـ ــر” بــقــتــل حـ ــولـ كـ
بــقــصــة  عـــلـــم  أن  بـــعـــد  بـــيـــتـــارد، 
مــســاعــدتــه لــلــمــواطــن األمــيــركــي 
ــــال: “ســأقــتــلــك  ــائ الــمــحــتــجــز، قــ
الــصــحــراء،  فــي  وأدفــــن جثتك 

وسأقتل كل أفراد عائلتك”.

المرجعية  ذات  الــنــهــضــة  حــركــة  قــدمــت 
ــة أمــــــس األربــــــعــــــاء مــرشــحــا  ــ ــي ــ ــالم اإلســ
المرتقبة  المبكرة  الــرئــاســيــة  لالنتخابات 
المقبل  سبتمبر  منتصف  فــي  تــونــس  فــي 
تواصل  فيما  تاريخها  فــي  ــى  األولـ للمرة 
شخصيات من مختلف األطياف السياسية 
في  الــحــركــة  وقــالــت  ترشيحاتها.  تقديم 
بيان مقتضب ليل الثالثاء األربعاء نشرته 
“صــّوت مجلس  على صفتها في فيسبوك 
صوتا   98 بأغلبية  النهضة  حركة  شــورى 
مورو  الفتاح  عبد  األستاذ  ترشيح  لفائدة 
ــال الــنــاطــق  ــ لــإلنــتــخــابــات الــرئــاســيــة”. وق

النهضة  حــركــة  ــاســم  ب ــرســمــي  ال
برس  لفرانس  الخميري  عماد 
ألول  للرئاسية  الترشيح  “هذا 
الحركة” ومنذ  تاريخ  مرة في 
ومــورو   .1981 عــام  تأسيسها 

)71 عاما( من مؤسسي 
حركة النهضة الى 

جانب رئيس الحركة راشد الغنوشي وهو 
تعرف  الــتــي  السياسية  الشخصيات  مــن 
وأصبح  الحركة  داخــل  مواقفها  باعتدال 
الرئيس  وفــاة  اثر  بالنيابة  البرلمان  رئيس 
ــفــه محمد  الــبــاجــي قـــائـــد الــســبــســي وخــل
للبرلمان.  رئيسا  كان  والــذي  مؤقتا  الناصر 
النهضة  شـــورى  مجلس  رئــيــس  ــح  وأوضــ
الهاروني في مؤتمر صحافي  الكريم  عبد 
تاريخيا  قــرارا  “اتخذ  الحزب  إن  األربــعــاء 
بــتــقــديــم مــتــرشــح لــلــرئــاســيــة”، مــوضــحــا 
لــنــا مرشح  يــكــون  أن  الــطــبــيــعــي  ــن  “مـ ان 
في  الــحــيــاد  موقفنا  يــكــون  أن  يمكن  وال 
روزنامة  السبسي وتغير  اثر وفاة   .”2019
النهضة مشاورات  باشرت  االنتخابات 
داخلية حثيثة ألخذ القرار اما ترشيح 
شخصية من صفوفها أو اللجوء لدعم 
لموعد  الــبــارزيــن  الــمــتــرشــحــيــن  ــد  احـ
االنتخابات البرلمانية المقررة 

في 15 سبتمبر المقبل.

ألول مرة.. مرشح من النهضة لرئاسة تونسوثائق تكشف “جرائم” شقيق حاكم قطرظريف: نرفض اتفاقية السيناتور غراهام
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عدن ـ أ ف ب

طرابلس ـ أ ف ب

شيع آالف اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن، جثمان قائد اللواء األول في قوات 
ومعه  اليمامة،  أبو  اليافعي  منير  العميد  عدن  في  األمني  بالحزام  واإلسناد  الدعم 
جثامين عدد من ضحايا استهداف معسكر الجالء بالبريقة، وذلك في ساحة البنوك 
باتجاه  النار  إطــالق  تم  إنــه  محلية،  مصادر  وقالت  كريتر.  بمديرية  أروى  بشارع 

المشيعين، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 على األقل.
الجالء  معسكر  على  هجوما  شنت  قد  إليــران  الموالية  الحوثي  مليشيات  وكانت 
لتخريج  احتفاال  استهدف  مفخخة،  مسيرة  وطائرة  باليستي  صــاروخ  باستخدام 
اليافعي،  منير  العميد  مقتل  إلى  اإلرهابي  الهجوم  وأدى  الجنود.  من  دفعة جديدة 

باإلضافة إلى أكثر من 30 شخصا، وإصابة العشرات، وفق مصادر أمنية وطبية.

مدرج  على  مقاتلة  طائرة  دمر  الجّو  سالج  إن  األربعاء،  أمس  الليبي،  الجيش  قال 
مطار مصراتة العسكري، قصفت مدنيين في ضواحي العاصمة طرابلس، محّذرا من 

استخدام هذا المطار لألعمال العسكرية.
غــارات جوية جديدة  خــالل   ،”39 “إل  نــوع  من  وهــي  المقاتلة  الطائرة  تدمير  وتــم 
شّنها سالح الجو التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، على الكلية الجوية في مدينة 
مصراتة، وذلك فور عودتها من تنفيذ غارة، قال الجيش إنها “استهدفت مدنيين في 

ضواحي العاصمة طرابلس”.
وفي المكان ذاته، استهدف الجيش الليبي، قبل يومين، طائرة شحن عسكرية تركية 
من طراز “يوشن أي آل 76” ، كانت محملة بشحنة طائرات مسيرة وصواريخ موجهة 

لدعم الميليشيات المسلحة التابعة لقوات الوفاق.

عدن .. قتلى بإطالق نار باتجاه مشيعين

الجيش الليبي يدّمر مقاتلة بمطار مصراتـة

إسالم أباد ـ وكاالت

كابول ـ وكاالت طهران ـ رويترز

عواصم ـ وكاالت

طردت باكستان السفير الهندي من بالدها، أمس األربعاء، وأعلنت وقف 
التجارة مع نيودلهي، بسبب إلغاء الهند للوضع الخاص لمنطقة كشمير، 
وهي القضية التي أكدت إسالم أباد أنها ستحيلها لمجلس األمن الدولي، 
وفق ما نقلت “رويترز”. وقال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن 
الهند وضعا  ألغت  أن  بعد  الدولي،  األمن  لمجلس  اللجوء  بالده تدرس 

خاصا كان يتمتع به الجزء الذي تسيطر عليه من إقليم كشمير.
وذكر خان في كلمة ألقاها أمام البرلمان الباكستاني: “سنقاتل من أجل 
العدل  إلــى محكمة  األمــر  إحالة  كيفية  في  نفكر  منتدى.  كل  في  ذلــك 
الدولية، إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة”. وجاء تصعيد باكستان 
بعد أن تم إخضاع الجزء الذي تسيطر علية الهند من كشمير لإلغالق 

الشامل، الذي تفرضه السلطات الهندية لليوم الثالث على التوالي.

وكانت الحكومة الهندية قد ألغت االثنين الوضع الخاص إلقليم كشمير، 
بقية  مع  المسلمة  األغلبية  ذات  الوحيدة  منطقتها  لدمج  مسعى  في 
في  الواقع  عليه  المتنازع  اإلقليم  بشأن  تحرك  أكبر  في  البالد،  أجــزاء 

جبال الهيمااليا منذ نحو 70 عاما.

قــتــل 14 شــخــصــا عــلــى األقــــل وأصــيــب 145 
بــجــروح صــبــاح األربـــعـــاء فــي تفجير ســيــارة 
العاصمة  فــي  للشرطة  مــركــز  قـــرب  مفخخة 
كثيفة من  إلى تصاعد سحب  أدى  ما  كابول، 

الدخان فوق العاصمة وتحطم زجاج محالت 
تجارية بعيدة عن موقع التفجير.

وانفجرت السيارة المفخخة قرب مدخل مركز 
المتحدث  بحسب  كابول،  غرب  في  للشرطة 

باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد هللا 
ميار أعلن في وقت ستبق أن 95 شخصا على 
األقل، غالبيتهم من المدنيين ومن بينهم نساء 
وأطفال، نقلوا إلى المستشفى. وأعلنت حركة 

طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

ــي، أمــس  ــ ــران ــ ــرســمــي اإلي أفــــاد الــتــلــفــزيــون ال
الحرس  قـــوات  مــن  فــرديــن  بمقتل  األربـــعـــاء، 
في  مسلحين  مـــع  اشــتــبــاكــات  فـــي  الـــثـــوري، 

الــحــدود  ــرب  قـ الــبــالد  ــرب  بــشــمــال غـ منطقة 
مــزيــدا من  التلفزيون  يــقــدم  ولــم  تــركــيــا.  مــع 
بحياة  أودت  التي  الحادثة  حــول  التفاصيل 
وتــدور  “رويــتــرز”.  نقلت  مــا  وفــق  العنصرين، 
اشتباكات من وقت آلخر في غرب إيران، بين 

قوات األمن وجماعات إيرانية كردية مسلحة، 
يتمركز أغلبها في العراق المجاور، ومن بينها 
تتهمه  الذي  الكردستاني،  الحرة  الحياة  حزب 
طهران بأنه على صلة بمسلحي حزب العمال 

الكردستاني في تركيا.

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أمس األربعاء، أن أنقرة اتفقت مع واشنطن 
عمليات مشترك في شمال سوريا. وسيكون هدف هذا  مركز  إقامة  على 
في شمال  التركية  والقوات  األكــراد  المقاتلين  بين  التوترات  إدارة  المركز 
سوريا، بحسب بيان الوزارة الذي نقلته “فرانس برس”. وجاء في البيان أن 
الجانبين اتفقا على “تطبيق أولى اإلجراءات الهادفة إلى تبديد المخاوف 
مركز  وبسرعة  إنــشــاء  ــار  اإلطـ هــذا  “فــي  مضيفا:  تــأخــيــر”،  بـــدون  التركية 
باالشتراك  آمنة  لتنسيق وإدارة تطبيق منطقة  تركيا  عمليات مشترك في 
مع الواليات المتحدة”. ومن جانبها، قالت السفارة األميركية في تركيا إنه 
أنقرة على إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا”، مضيفة  “تم االتفاق مع 
“يجب أن تصبح ممرا آمنا في إطار الجهود المبذولة إلعادة المهجرين إلى 
بالدهم”. ميدانيا، قتل عدد من المدنيين بينهم أطفال نتيجة في انفجار 

سيارة ملغومة، أمس األربعاء، وسط بلدة القحطانية بريف الحسكة شمال 
شرقي سوريا. ووفقا لوكالة األنباء السورية “سانا”، فإن “إرهابيين فجروا 
سيارة مفخخة كانت مركونة بجانب مركز االتصاالت في بلدة القحطانية 
 3 بينهم  األشخاص  مقتل عدد من  تسبب في  ما  القامشلي،  مدينة  شرق 

أطفال، ووقوع أضرار مادية ودمار في أحد جوانب بناء المركز”.

حدود الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير
دبابات وجنود أتراك في سوريا

أزمــة كشــمير نيودلهــي بســبب  مــع  التجــارة  علقــت  قتلى بينهم أطفال بانفجار ســيارة مفخخة في الحســكة

باكستان تطرد السفير الهندي

14 قتياًل بانفجار هز كابول.. وطالبان تتبنى قتيالن من “الثوري” اإليراني قرب حدود تركيا

اتفاق أميركي تركي بشأن سوريا
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وزارة الداخلية

تحــت رعايــة المفتــش العام اللواء الشــيخ 
خليفــة بن أحمد آل خليفة، أقيمت المباراة 
النهائيــة لبطولــة الشــرطة المفتوحــة للكرة 
مديريــة  فريــق  جمعــت  والتــي  الطائــرة، 
شــرطة المحافظــة الشــمالية وفريــق قــوة 

األمن الخاصة.
وقــد توج فريق مديرية شــرطة المحافظة 
نظمهــا  والتــي  البطولــة،  بــكأس  الشــمالية 
االتحــاد الرياضــي لألمــن العــام علــى صالة 
انتهــى  حيــث  الرياضــي،  النجمــة  نــادي 
)25/17( والشــوط  بنتيجــة  الشــوط األول 
فريــق  لصالــح   )25/21( بنتيجــة  الثانــي 

الشمالية.
الحفــل  راعــي  قــام  المبــاراة،  ختــام  وفــي 

البطولــة  بــكأس  الفائــز  الفريــق  بتتويــج 
وتســليم  الذهبيــة،  الميداليــات  وتســليمه 

الفريق الثاني ميداليات وصيف البطولة.
وقــد أعرب رئيس االتحــاد الرياضي لألمن 
العــام عن شــكره وتقديــره لوزيــر الداخلية 
علــى دعمــه أنشــطة االتحــاد فــي مختلــف 
المجاالت الرياضية، ورعاية المفتش العام 
لهــذه البطولــة التــي نظمهــا االتحــاد ضمــن 
خطته الرياضية الســنوية الهادفة إلى رفع 

كفاءة القدرات البدنية لمنتسبي الوزارة.
ينظمهــا  التــي  البطــوالت  أن  وأضــاف 
االتحــاد الرياضي تحقــق أهدفها من خالل 
فتــح بــاب المشــاركة ألفــراد المجتمــع فــي 

البطوالت المفتوحة.

“الشمالية” بطال لبطولة الشرطة للكرة الطائرة

اتحاد السباحة

أحرزت الســباحة البحرينية آية عادل 
بــن رجــب الميداليــة الفضيــة الثانيــة 
لهــا ضمــن منافســات البطولــة العربية 
اختتمــت  والتــي  عشــرة،  الرابعــة 
يــوم أمــس بالــدار البيضــاء بالمملكــة 
مــن  اســتطاعت  حيــث  المغربيــة، 
تحقيق المركز الثاني في مســابقة 50 
مترا حرة وبزمن وقدره 29:18 ثانية.

ويعــد هــذا اإلنجــاز هــو الثانــي للبطلة 
بعــد أن حققــت  بالبطولــة  البحرينيــة 
فضية مســابقة 50 مترا فراشــة كأول 
علــى  البحرينيــات  للســيدات  إنجــاز 

المستوى العربي في السباحة.

الفضية الثانية 
للسبَّاحة بن 

رجب

التوجيهات الملكية ترتقي بقطاعي الشباب والرياضة
ــد مــن اإلنـــجـــازات  ــزي ــى م ــل ســيــقــود إلـ ــاه ــع ــام ال ــم ــت ــم واه ــس اتــحــاد الـــكـــرة: دعـ ــي رئ

أعــرب رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد البحرينــي لكــرة القدم الشــيخ علي بن خليفــة آل خليفة عن خالص شــكره وعظيم 
تقديره وامتنانه إلى عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وما يوليه جاللته من اهتمام متواصل للرياضة 

البحرينية.

خليفــة  بــن  علــي  الشــيخ  وأكــد 
لجاللــة  الســامية  التوجيهــات  أن 
الملــك ســتواصل مســيرة االرتقــاء 
بالقطاعين الشــبابي والرياضي في 
ظــل مــا تحظــى بــه مــن دعــم كبيــر 
ومتواصــل مــن لدن جاللتــه، قادها 
وسيقودها إلى مزيد من اإلنجازات 
علــى مختلــف األصعدة بمــا يعكس 

المكانة الريادية لمملكة البحرين.
الملكــي  االهتمــام  أن  وأوضــح 
للجهــود  دعمــا  يشــكل  الســامي 
المتميــزة التــي يبذلهــا ممثل جاللة 
الملــك لألعمــال الخيريــة وشــؤون 

األعلــى  المجلــس  رئيــس  الشــباب 
الشــيخ  ســمو  والرياضــة  للشــباب 
ناصر بن حمد آل خليفة، في قيادة 
الرياضة البحرينية إلى سلســلة من 

النجاحات المتواصلة.
وقــال الشــيخ علــي بــن خليفــة إن 
توجيــه ممثل جاللة الملك لألعمال 
رئيــس  الشــباب  لشــؤون  الخيريــة 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
الشــباب  شــؤون  وزيــر  خليفــة، 
والرياضــة أيمــن المؤيــد لحــل ملف 
مســتحقات الرياضييــن واإلداريين 

األنديــة  العالقــة وديــون  والفنييــن 
بتوجيــه مــن جاللــة الملــك، تأكيــد 
مــن  المتواصلــة  الرعايــة  علــى 
للرياضــة  الجاللــة  صاحــب  لــدن 
البحرينية، معربا عن اعتزاز األسرة 
مــن  يوليــه جاللتــه  بمــا  الرياضيــة 
اهتمــام خــاص يقــوم علــى خطــط 

تطويرية شاملة.
رئيــس  أكــد  اإلطــار،  هــذا  وفــي 
البحرينــي  االتحــاد  إدارة  مجلــس 
الجديــد  التشــكيل  القــدم أن  لكــرة 
للمجلس األعلى للشــباب والرياضة 
بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو  برئاســة 

حمــد آل خليفــة سيســتمر بالشــك 
فــي العمل على تحقيــق النجاحات 
البحرينيــة  للرياضــة  والمكتســبات 
الســبل  بكافــة  أطرافهــا  دعــم  عبــر 

الكفيلة بتطوير عملها، مشيدا أيضا 
بالــدور الذي يقوم بــه النائب األول 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  لرئيــس 
والرياضــة رئيس اللجنــة األولمبية 
البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن 

حمد آل خليفة.
وقــال: “نعبــر عــن كامــل ثقتنــا فــي 
للشــباب  األعلــى  المجلــس  عمــل 
والرياضة الذي ســينصب على دعم 
والرياضيــة،  الشــبابية  الحركتيــن 
إلــى  البحرينيــة  الرياضــة  وقيــادة 
مزيــد من اإلنجــازات المشــرفة في 
اســم  يرفــع  بمــا  الذهبــي  عصرهــا 
البحريــن  ويجعــل  عاليــا  المملكــة 

ريادية”.
“دعــم  خليفــة:  بــن  علــي  وأضــاف 
حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 

خالــد  الشــيخ  وســمو  خليفــة  آل 
لالتحــادات  خليفــة  آل  حمــد  بــن 
ســموهما  ومتابعــة  الرياضيــة، 
لشــؤون  والحثيثــة  المســتمرة 
الوطنيــة  والمنتخبــات  االتحــادات 
مشــرفة  إنجــازات  عــن  أثمــرت 
الوطنيــة  للمنتخبــات  ومتواصلــة 
وذلــك  رياضيــا،  المملكــة  واجهــة 
عبر تســهيل المشــاركات الخارجية 
فــي  البحريــن  لتمثيــل  المختلفــة 
مختلــف المحافــل، ومــا نتــج عنــه 
مــن نجاحــات يشــار إليهــا بالبنــان؛ 
نظــرا لما أظهره أبطال البحرين من 
كفاءة واقتدار في مختلف األلعاب 
المراكــز  أعلــى  بوأتهــم  الرياضيــة 
ورفعــت المكانــة الرياديــة للرياضة 

البحرينية”.

اتحاد الكرة

أعرب رئيس االتحاد البحريني لكرة الســلة ســمو الشــيخ عيســى بن علي آل خليفة، عن خالص شــكره وتقديره وامتنانه  
إلــى حضــرة صاحــب الجاللــة الملــك حمــد بن عيســى آل خليفة عاهل البالد، مشــيدا ســموه بدعم جاللة الملــك للرياضة 

البحرينية.

وأكــد ســموه أن مــا يوليــه جاللــة الملك من اهتمام مســتمر   
للرياضــة البحرينيــة هو أمر يدعو إلــى الفخر واالعتزاز لدى 
أبنائه الرياضيين، مشــيرا سموه إلى أن دعم العاهل المفدى 
حقق للرياضة البحرينية العديد من المنجزات على مختلف 

األصعدة.
ولفــت إلــى مــا يحظــى بــه القطــاع الرياضــي والشــباب مــن  
دعــم خــاص ورعاية كريمة من جاللة الملك، مشــيرا إلى أن 
االهتمــام الملكــي الســامي يعد دعمــا للجهــود المتميزة التي 
يبذلها ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب 
رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو الشــيخ 
ناصر بن حمد آل خليفة، عبر قيادة الرياضة البحرينية إلى 

تحقيق إنجازات مختلفة.
وأكد ســمو الشــيخ عيسى بن علي آل خليفة أن التوجيهات  
الصــادرة عــن ممثــل جاللة الملــك لألعمال الخيرية لشــؤون 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســمو 
الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة، ووزيــر شــؤون الشــباب 

والرياضــة أيمــن المؤيــد والراميــة لحــل ملــف مســتحقات 
الرياضييــن واإلدارييــن والفنييــن العالقــة وديــون األنديــة 
بتوجيــه مــن جاللــة الملــك، يأتــي انعكاســًا للرعايــة الكريمة 

المتواصلة للرياضة البحرينية من قبل العاهل المفدى.
إلــى ذلــك، عبر ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفة عن  
ثقتــه التامة في التشــكيل الجديد للمجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة برئاســة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفة، 
مؤكدا أن مسيرة اإلنجازات التي حققها للرياضة البحرينية 
األصعــدة  جميــع  علــى  مرموقــة  مكانــة  تحتــل  وجعلهــا 
ســتتواصل فــي ظــل االهتمــام الكبيــر والرعايــة الدائمة من 
ســموه، وأكد ســموه كذلك الدور الكبير للنائب األول لرئيس 
المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيــس اللجنة األولمبية 
البحرينية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الذي يسعى 
للعديــد مــن الخطــوات التطويريــة الهامة منذ توليه رئاســة 

اللجنة األولمبية البحرينية”.
وأكــد ســمو الشــيخ عيســى بــن علــي آل خليفــة أن الثقــة  

الملكية في سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الستمراره 
رئيســا للمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة ســيحافظ على 
المكتسبات التي حققتها الرياضة البحرينية وسيقودها إلى 
مزيــد مــن االزدهــار واالرتقــاء بفضــل خطط ســموه الرامية 

دائما إلى التطوير والريادة.

سمو الشيخ عيسى بن علي

سمو الشيخ عيسى بن علي: دعم جاللة الملك وسام فخر واعتزاز

Û  ،عارمــة إحبــاط  حالــة  أصابتنــي 
افتــح  وأنــا  بالدهشــة،  وشــعرت 
عيني في العتمة. أين أنا؟ ما الذي 

جاء بي إلى هنا وكيف اختفى المشجعون من ملعب اولدترافورد؟
Û  بحثــت عــن الهاتف المحمول وإذ بي اكتشــف الحقيقة مــن الوقت والتاريخ، كان

مجرد حلم راودني في المنام قبل أن افزع بهذه الطريقة. كنت أتابع مباراة بين 
فريقي رفاع سيتي البحريني ومان سيتي االنجليزي!

Û  قصصت الحلم على صديقي في اليوم التالي فاستنكر األمر وقال لي: “في ذمتك
حلمت جذي وهللا تشابه عليك لون السماوي. عبالك الرفاع بدل السيتي؟”.

Û  ســألت نفســي: “اذا كان النــاس ال يصدقــون األحــالم ألنهــا غيــر واقعيــة على هذا
النحــو، فكيــف يتخيلــون المســتقبل دون أن يكــون غيــر واقعيــا، قبــل أن أتذكــر 
أن اإلنســان يحلــم بالوصــول إلــى القمــر عندمــا يتفــاءل بالمســتقبل، ولكنه يحلم 

بالكوارث المحيقة بالكرة األرضية عندما يتشاءم!
Û  جريرتــي يــا صديقــي أننــي حلمــت بالرفــاع ألنــه غيــر مفاهيــم التنافــس المحلي

عندمــا اعتمــد رئيســه الشــيخ عبدهللا بن خالــد على أبناء البلد من خالل سياســة 
التعاقد مع البحرينيين، حتى شبه الناس نادي الرفاع بنادي تشيلسي االنجليزي 
مــن كثــرة األمــوال التــي تكفــل بدفعهــا الرئيــس للبحرينييــن الذيــن فضلهم على 

المحترفين األجانب قبل أكثر من عشر سنوات!
Û  لذلــك البــد وأن نحلــم بإمكانية وصول الكرة البحرينيــة للعالمية ذات يوم بأقدام

بحرينية، حتى وإن بدا حلمنا غير واقعي! ذلك أن األحالم غير واقعية يا سادة، 
وتذكروا حلم التأهل للمونديال في الملحق اآلسيوي؟ ألم تفصلنا مباراة واحدة 

فقط بل شوط واحد عن كأس العالم؟ 
Û  إذا لــم نحلــم بواقــع نتمناه فبماذا ســنحلم؟ لتكــن أحالمنا مســروقة من األمنيات

حتــى ال نفقــد أســلحتنا المتمثلــة بالطمــوح.. الطمــوح الــذي يدفعنا لســؤال واحد 
فقط أمام كل تحٍد نواجهه: “لما ال؟!”

أحالم كاذبة... 
لما ال؟!!

أحمد كريم

ahmed.kareem
@albiladpress.com

اتحاد السلة 

الشــباب  شــؤون  لجنــة  رئيــس  أشــاد 
منفــردي  رضــا  الشــورى  بمجلــس 
الملــك  البــالد جاللــة  بتوجيهــات عاهــل 
بإيجــاد  خليفــة  آل  عيســى  بــن  حمــد 
الحلــول المناســبة لحــل الملفــات العالقة 
بالمســتحقات الماليــة لالعبيــن والفنيين 
واإلدارييــن وديــون األنديــة، مؤكــدا أن 
هــذه اللفتة الكريمة مــن لدن جاللته من 
شــأنها تعزيــز القطــاع الرياضــي وتذليــل 
العقبات لمواصلة العمل على تطوير دور 
األنديــة الرياضيــة، مــا يعكــس المتابعــة 
العاهــل  التــي يوليهــا جاللــة  واالهتمــام 
جاللتــه  ودعــم  المملكــة  فــي  للشــباب 
فــي  اإلنجــازات  مــن  المزيــد  لتحقيــق 

المحافل المحلية والدولية.
الشــباب  شــؤون  لجنــة  رئيــس  وثمــن 

ممثــل  توجيهــات  الشــورى  بمجلــس 
جاللــة الملــك لألعمال الخيرية وشــؤون 
الشــباب رئيس المجلس األعلى للشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمــد 
آل خليفة لدى ترؤســه المجلس الشــباب 
األعلى للشــباب والرياضة الجديد وذلك 
بحضــور النائــب األول لرئيــس المجلــس 
األعلى للشــباب والرياضــة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالد 
بــن حمــد آل خليفة، والتي أكدت متابعة 
توجيهات العاهل بحل ملف مســتحقات 
الرياضييــن واإلدارييــن والفنيين العالقة 
حقوقهــم  وحمايــة  األنديــة،  وديــون 
كونهم ثروة من ثروات البحرين الغالية، 
معربا عن ترحيب لجنة شــؤون الشــباب 
بمجلس الشــورى بمســاعي ســمو الشيخ 

ناصر بن حمد آل خليفة؛ لتحفيز الشباب 
لتحقيــق المزيد مــن اإلنجــازات النوعية 
فــي مختلــف األلعــاب الرياضيــة الفردية 
أو الجماعيــة، ومواصلــة المبــادرة التــي 
أطلقــت فــي العــام 2018 بتســمية “عــام 
البحرينيــة  الرياضــة  لتحظــى  الذهــب” 

بمسمى “العصر الذهبي”.
تبنــي  أهميــة  إلــى  منفــردي  لفــت  كمــا 

والرياضــة  للشــباب  األعلــى  المجلــس 
للتوصيــة بإنشــاء صندوق رياضي يعنى 
الرياضيــة  األصــول  واســتثمار  بــإدارة 
فــي مملكــة البحريــن وزيــادة اإليــرادات 
لدعــم الحركــة والعمــل الرياضــي بشــكل 
الرياضــة،  مســتقبل  يضمــن  مســتديم 
والــذي وجه ســمو الشــيخ ناصر بن حمد 
آل خليفــة بتســميته “صنــدوق طمــوح”، 
نقلــة  المبــادرة ستشــكل  مبينــا أن هــذه 
نوعيــة فــي عمــل األنديــة الرياضيــة، بما 
يمهــد الطريــق أمــام توســيع دورهــا فــي 
والماليــة  اإلداريــة  المســؤولية  تحمــل 
ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لالعبين، 
والقانونيــة  التشــريعية  األطــر  ووضــع 
لتنظيــم قطــاع الرياضــة، وهو مــا تتطلع 
لجنة شــؤون الشــباب بمجلس الشــورى؛ 
شــأنه  مــن  تشــريع  أي  ودعــم  لمناقشــة 

تحقيق هذا الهدف.

أشــاد بتوجيهات ناصــر بن حمد إلنشــاء “صندوق طموح”
منفردي يشيد بتوجيهات العاهل لحل ملفات الديون

مجلس الشورى

رضا منفردي

علي بن خليفة 

المكتب اإلعالمي

رفع توفيق العالي أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ بمناسبة تعيينه عضوا للمجلس األعلى 
للشــباب والرياضة، معاهدا جاللته ببذل قصارى جهده؛ من أجل مواصلة االرتقاء بالمنظومة الرياضية في مملكة البحرين في ظل الجهود البارزة 

التي يبذلها ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس األعلى للشباب والرياضة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وأعــرب توفيــق العالــي عــن فخــره 
واعتــزازه بالعمــل مــع ســمو الشــيخ 
ناصــر بــن حمــد آل خليفــة والنائــب 
األعلــى  المجلــس  لرئيــس  األول 
اللجنــة  رئيــس  للشــباب والرياضــة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ 
خالــد بــن حمــد آل خليفــة، وكافــة 
األعلــى  المجلــس  فــي  األعضــاء 
حقــق  الــذي  والرياضــة  للشــباب 
وطفــرة  النجاحــات  مــن  العديــد 
نوعيــة في الرياضــة البحرينية في 
ظــل الرعايــة الملكيــة التــي تحظى 

وحــرص  البحرينيــة،  الرياضــة  بهــا 
آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
جاللــة  رؤى  تحقيــق  علــى  خليفــة 

الملك.
وأكــد العالــي أن الشــارع الرياضــي 
يفتخر ويعتز بالدعم والرعاية التي 
تحظــى بها الرياضــة البحرينية من 
جاللــة الملك خصوصا أن االجتماع 
بالعديــد  خــرج  للمجلــس  األول 
مــن القــرارات المهمــة التــي تنصــب 
بالرياضــة  االزدهــار  نحــو مواصلــة 

البحرينية.

وعاهد توفيق أحمد منصور العالي، 
سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة 
بالعمل بكل جهد ومثابرة؛ لمواصلة 
االرتقــاء بالرياضــة البحرينية التي 
ســجلت أرقامــا وإنجــازات ال مثيل 
لهــا طــوال الفتــرة الماضيــة، مؤكدا 
أن مشــاركته فــي االجتمــاع األول 
للمجلس األعلى للشــباب والرياضة 
زاد مــن طموحاتــه ورغبتــه بالعمــل 
يدا بيد مع رئيس وأعضاء المجلس 
لمواصلة تحقيــق أفضل اإلنجازات 

لمملكتنا الغالية.

عاهــد جاللتــه وناصــر وخالد بــن حمد ببــذل الجهــد لتحقيــق األهداف

العالي يرفع الشكر إلى جاللة الملك

توفيق العالي



زار رئيــس اتحــاد التايكوانــدو عبــدهللا عيســى الــدوي ســفير جمهورية كوريــا الجنوبية لدى مملكة البحرين الســفير كو هيــون مو في مكتبه 
بالســفارة، والتي تأتي ضمن الزيارات الميدانية التي يقوم بها رئيس االتحاد، تنفيذا لتوجيهات رئيس المجلس البحريني لأللعاب القتالية 

سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة، والتي تصب في مصلحة النهوض برياضة التايكواندو البحرينية.

اتحــاد  رئيــس  نقــل  الزيــارة،  مســتهل  وفــي 
التايكواندو تحيات ســمو الشــيخ ســلمان بن 
محمــد آل خليفــة، وتمنيــات ســموه للســفير 
ببلــده  عملــه  فــي  والنجــاح  التوفيــق  دوام 

الثاني مملكة البحرين.
الســفير  مــع  الحديــث  فــي  الــدوي  وتطــرق 
الكــوري الجنوبــي إلــى التحضيــرات إلقامــة 

بطولــة الســفير الكــوري الثانيــة للتايكوانــدو 
المزمع إقامتها في نوفمبر المقبل.

الكفيلــة  الســبل  الســفير  مــع  اســتعرض  كمــا 
الــذي مــن شــأنه  لتعزيــز التعــاون المشــترك، 
التايكوانــدو،  رياضــة  لنشــر  الجهــود  دعــم 
بإقامة الفعاليــات والبطوالت وعقد الزيارات 
المتبادلــة بيــن العبــي البلديــن، والذي يســهم 

في توســيع القاعــدة ورفع مســتوى الالعبين 
واكتســابهم لمزيد من االحتكاك والخبرة، بما 
يدفــع نحو تنميــة وتطوير العالقــات الثنائية 

التي تنعكس على ارتقاء الرياضة.
كوريــا  جمهوريــة  ســفير  ثمــن  جانبــه،  مــن 
الخطــوات  البحريــن  مملكــة  لــدى  الجنوبيــة 
التــي اتخذتهــا مملكــة البحريــن فــي دعمهــا 

ســمو  بقــرار  مشــيدا  التايكوانــدو،  لرياضــة 
الشــيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب األول 
لرئيــس المجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة 
رئيــس اللجنــة األولمبيــة البحرينيــة باعتمــاد 
تشــكيل المجلس البحريني لأللعــاب القتالية 
برئاســة ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمــد آل 

خليفــة، واعتمــاد اتحــاد التايكواندو برئاســة 
عبدهللا الدوي.

انعكاســاته  لــه  ســيكون  القــرار  أن  وأكــد 
التايكوانــدو  لعبــة  تطــور  علــى  الواضحــة 
الجنوبيــة  كوريــا  أن  مضيفــا  البحرينيــة، 
إحــدى  كونهــا  التايكوانــدو  برياضــة  تعتــز 
التقليديــة،  الكوريــة  القتاليــة  الرياضــات 
والتــي تســعى دائما لفتح آفاق مــن التعاون 

المشــترك مع مختلــف الجهات الرياضية من 
دول العالــم، حيــث تبحــث مــن خــالل ذلــك 
بلدانهــا، متمنيــا  فــي  الرياضــة  عــن تطويــر 
التحــاد التايكوانــدو التوفيــق والنجــاح فــي 
تنفيــذ خططــه وبرامجــه التــي تســهم فــي 
تحقيق تطلعات المجلس البحريني لأللعاب 
هــذه  فــي  النجاحــات  مــن  لمزيــد  القتاليــة، 

اللعبة.

بطوالت للتايكواندو وزيارات متبادلة مع كوريا

أســفرت الجولــة األولــى لدوري زيــن الدرجة 
مئويــة  نتائــج   4 عــن  الســلة  لكــرة  األولــى 
النجمــة،  األهلــي،  فــرق  حققتهــا  عريضــة 

المحرق والمنامة.
الجولــة  منــذ  أشــدها  علــى  بــدت  المنافســة 
األولى على رغم أن مسابقة الدوري ال زالت 
عند خط البداية، إذ شــهدت الجولة احتداما 
بيــن الفــرق المتنافســة علــى التأهــل للــدور 
لتحســين  تســعى  التــي  تلــك  أو  السداســي 
موقعها على ســلم الترتيب والحضور وســط 

القائمة.
وقص فريق األهلي شريط افتتاح منافسات 
الــدوري فــي الموســم الرياضــي الجديد بكل 
قوة بعد أن مزق شباك سلة سماهيج بمئوية 

قاصمة قوامها 112 مقابل 43.
بنجــوم  نفســه  دعــم  الــذي  األصفــر  الفريــق 
اللعبــة بعــد أن تعاقد مع العبي المنامة ميثم 
جميــل ومحمــد قربــان، وجــه رســالة مبكــرة 
القــوة  شــديد  تحديــا  طياتهــا  فــي  حملــت 
لجميــع الفــرق، أعلــن فيهــا عودته للمنافســة 

علــى األلقاب المحلية بعد صيام عن تحقيق 
البطوالت دام عدة سنوات.

وفي المباراة الثانية في الجولة االفتتاحية، 
حقــق الرهيب النجماوي فوزا مئويا اســتهل 
بــه مشــواره فــي الموســم الجديــد، بعــد أن 
أطــاح بمنافســه المباشــر علــى التأهــل للدور 

السداسي فريق االتحاد.
فــوز النجمــة الثميــن جــاء صعبــا للغاية على 
الرغم من تفوقه بامتالكه للمحترف األجنبي 
علــى عكس منافســه الــذي خــاض المواجهة 
االتحــاد  فريــق  قــّدم  إذ  محليــة،  بتشــكيلة 
المتطور فنيا في الموســمين الماضيين أداًء 
جيــدا كاد أن يحقــق الفــوز مــن خاللــه لــوال 

تراجع تركيز العبيه في الدقائق األخيرة.
وفــي ثالــث مواجهــات الجولــة، تمكــن فريق 
البحرين من اإلطاحة بمنافســه فريق مدينة 
عيســى بعــد مبــاراة متكافئــة المســتوى بين 

الفريقين.
ويطمــح “غــزال البحريــن” بفــوزه األول فــي 
الــدوري لتحســين مركزه على ســّلم الترتيب 

العــام والمنافســة بقــوة على مراكــز المنطقة 
الدافئة في الدور التمهيدي وصوال للمنافسة 

على المراكز األولى في الدوري الفضي.
المحــرق  فريــق  اللقــب  حامــل  يواجــه  ولــم 
المنتشــي بفوزه بكأس الســوبر أدنى صعوبة 
من تخطي منافسه األول في البطولة فريق 
النويــدرات، بعــد أن فــرض الفريــق األحمــر 

سيطرة مطلقة على مجريات المباراة.
زعيــم الســلة البحرينيــة فريــق المنامــة هــو 
لــم يواجــه صعوبــة مــن الفــوز علــى  اآلخــر 
بحــارة ســترة فــي مســتهل رحلته الســتعادة 
الموســم  فــي  الفريــق  عــن  الغائــب  اللقــب 

الماضي.
وفــي ختــام مواجهــات الجولــة، حقــق فريق 
الحالــة  علــى حســاب  بفــوزه  األهــم  الرفــاع 

بفارق نقطة واحدة.
الرفــاع وعلى الرغم من أدائه المتواضع فنيا 
مــع بدايــة الموســم، إال أن فــوزه جــاء ثمينــا 
كونــه جــاء علــى أحــد الفــرق المنافســة على 

التأهل إلى الدور السداسي.

مجلس األلعاب القتالية

ــة ــعـ ــوقـ ــتـ ــق األهــــــــــــــــم... ومــــنــــافــــســــة قـــــويـــــة مـ ــ ــق ــ ــح ــ الـــــــرفـــــــاع ي

4 نتائج مئوية في افتتاحية “سالوي زين”

من منافسات الجولة االفتتاحية من منافسات الجولة االفتتاحية

شباب الطائرة يتخطى هونغ كونغ
ــة تــحــت 23 عــاًمــا ــوي ــي ــي الــبــطــولــة اآلس ــوم ف ــي ــي مــيــانــمــار ال ــاق ي

حقــق منتخبنــا لكــرة الطائــرة لفئــة الشــباب، 
كونــغ  هونــغ  منتخــب  حســاب  علــى  فــوزا 
جمعهمــا،  الــذي  اللقــاء  فــي   ،)3-1( بنتيجــة 
أمس، ضمن المباريات الترتيبية في البطولة 
اآلسيوية تحت 23 عاًما، والمقامة حاليا في 
ميانمار وتستمر حتى 11 أغسطس الجاري.

ســياق  ضمــن  مهمــا  المنتخــب  فــوز  ويعــد 
بعــد فقدانــه  متقــدم  علــى مركــز  المنافســة 

فرصة بلوغ ربع نهائي المسابقة.
فــوز  كاآلتــي:  األشــواط  تفاصيــل  وجــاءت 
منتخبنــا بالشــوطين األول والثانــي بنتيجــة 
)16-25( و )19-25(، قبــل أن يخســر األحمــر 
 ،)23-25( بنتيجــة  الثالــث  الشــوط  الشــاب 
المبــاراة  منتخبنــا  العبــي  فــي حيــن حســم 
فــي الشــوط الرابع عبــر الفوز بفــارق 8 نقاط 

وبواقع )25-17(.
إلــى ذلــك، يخــوض منتخبنــا الشــاب اليــوم 

الترتيبيــة،  المباريــات  أخــرى ضمــن  مبــاراة 
والضيافــة  األرض  صاحــب  يالقــي  حينمــا 
ظهــرا   1.30 عنــد  وذلــك  ميانمــار،  منتخــب 

بتوقيت ميانمار.

للمباريــات  الطائــرة  أحمــر شــباب  وانتقــل 
الترتيبيــة بعــد حلولــه ثالثا فــي المجموعة 
الصيــن  جانبــه  إلــى  ضمــت  التــي  الثالثــة 
تايبيه وباكستان وقطر، إذ خسر المنتخب 

فــي مباراتين أمام تايبيه وباكســتان، فيما 
حقــق الفوز على قطر في الجولة األخيرة، 
لينتقــل إلى مباريات تحديــد المراكز من 9 

وحتى 16.

منتخب الكرة الطائرة لفئة الشباب

للعــودة  اليــد عبدالهــادي عاشــور  لكــرة  يســتعد الدولــي الســابق 
مجــددا إلــى المالعــب الرســمية وتحديدا فــي الموســم الرياضي 

2020/2019 بغد غياب دام موسمين تقريبا.
وقــال عاشــور فــي تصريــح خص بــه “البــالد ســبورت” إن محطة 
التضامن في الموســم ما قبل الماضي كانت هي األخيرة بالنســبة 
لــه كالعــب، وبعدهــا لــم تتح لــه الفرصة فــي اللعب ألي نــاٍد، وقد 
تفرغ منذ ذلك الوقت حتى اآلن في مزاولة التدريبات والتقوية 
البدنية بمفرده. مضيفا لقد تواجد كالعب في الدورة الرمضانية 
التــي أقيمــت فــي نــادي البحريــن مؤخــرا، وبعدهــا فتــح النــادي 
األهلــي معــه بــاب المفاوضــات الودية عبــر رئيس جهاز كــرة اليد 
بالنــادي نــادر الحاجي عبر جلســة ثنائية، ولكن بعدها لم يســتجد 
شيء، وقد تواصل مع الحاجي ونائبه باسم الدرازي واللذين بينا 
لــه أن إســتراتيجية الجهــاز الفنــي واإلداري ارتــأت التعويــل على 

العناصر الشابة في الفترة المقبلة.
وأشــار عاشــور إلى أنــه وبعد توقــف مفاوضات األهلي الشــفهية، 
هناك ناٍد آخر )فضل عدم الكشــف عنه( أبدى رغبته بالتعاقد معه 
واللعب في صفوفه، وأن الفترة المقبلة ســتتضح الصورة بشــكل 
أكبــر حــول هــذا األمــر. مؤكــدا أن بلوغــه ســن األربعيــن ال يعيقــه 

شــخصيا فــي مواصلــة العطــاء فــي المالعــب طالمــا لديــه القدرة 
البدنيــة واللياقية، وهذا ما ســيحاول إثباته في الموســم الجديد 

إذا سارت األمور بالشكل الصحيح.

تعــادل منتخبنــا الوطنــي األول لكــرة القدم مع 
نظيره السعودي سلبيا بال أهداف، في المباراة 
علــى  أمــس،  مســاء  الطرفيــن،  جمعــت  التــي 
ملعب فرانســو حريري بمدينة أربيل العراقية، 
للمجموعــة  الثانيــة  الجولــة  منافســات  ضمــن 

الثانية في البطولة.
ليتقاســم  التهديــف؛  عــن  المنتخبــان  وعجــز 

الطرفان نقاط المباراة.
وصــل رصيــد منتخبنــا الوطنــي إلــى 4 نقــاط، 

فيما السعودية نقطة وحيدة.
وتقــام الجولــة الثالثــة للمجموعة يوم الســبت 
الكويــت،  أمــام  منتخبنــا  يلعــب  إذ  المقبــل، 
دور  ختــام  فــي  األردن  أمــام  والســعودية 
المباريــات  إذ ســتكون  للبطولــة،  المجموعــات 
حاسمة لهوية المتأهل عن المجموعة كمتصدر 
 14 يــوم  التــي ســتقام  النهائيــة  المبــاراة  إلــى 

أغسطس المقبل.
المــدرب  فــإن  أمــس،  مبــاراة  إلــى  وبالعــودة 
البرتغالــي لمنتخبنــا هيليــو ســوزا بــدأ المبــاراة 
بتشــكيلة ضمــت الحــارس ســيد شــبر علــوي، 

باقــر،  مهــدي  ســيد  بوغمــار،  والالعبين:أحمــد 
أحمــد نبيل، وليــد الحيام، محمــد عبدالوهاب، 
علي حــرم، كميل األســود، عبدالوهاب المالود، 
وهــي  الرميحــي،  ومحمــد  موســى  عيســى 
تشــكيلة مختلفــة تمامــا عــن التــي لعــب فيهــا 
الجولــة األولــى أمــام األردن وانتهــت لمصلحة 
“األحمر” بهدف مقابل ال شــيء، باستثناء سيد 

مهدي باقر الذي بدأ أساسيا في المباراتين.
أجــرى  أمــس،  الثانــي  الشــوط  وفــي 
جاســم  بدخــول  تبديــالت   3 المــدرب 
الشــيخ وإســماعيل عبداللطيف وعلي 
مدن مكان عبدالوهاب المالود ومحمد 
علــى  موســى  وعيســى  الرميحــي 

التوالي.

عبدالهادي عاشور

منتخبنا الوطني لكرة القدم

رفع رصيده إلى 4 نقاط قبل الجولة األخيرة لدور المجموعات في بطولة غرب آسيامفاوضــات األهلي الودية توقفت وناٍد آخر يســعى لضمه

“األحمر” يتعادل سلبًيا مع األخضر السعوديعبدالهادي عاشور يستعد للعودة للمالعب مجدًدا

رئيس اتحاد التايكواندو لدى زيارته السفير الكوري الجنوبي
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لرفع مستوى 
الالعبين وإكسابهم 
مزيدا من االحتكاك 

والخبرة

محمد الدرازي

أحمد مهدي

مجلس األلعاب القتالية

التقى رئيس اتحاد الجودو 
يوســف الكوهجــي برئيــس 
لفنــون  الدولــي  االتحــاد 
IMMAF-( القتال المختطة
WMMAA(  كاريــث براون، 
علــى هامــش بطولــة العالم 
لفنــون  األولــى  للناشــئين 
التــي  المختلطــة،  القتــال 

فــي  الدولــي  االتحــاد  نظمهــا 
الفترة -2 5 أغسطس بالعاصمة اإليطالية )روما(.

ونقــل رئيــس اتحــاد الجــودو تحيات ســمو الشــيخ ســلمان بــن محمــد آل خليفة 
بالتوفيــق  لــه  ســموه  وتمنيــات  القتاليــة،  لأللعــاب  البحرينــي  المجلــس  رئيــس 
والنجــاح. بعدهــا، بحــث الكوهجي مع رئيس االتحــاد الدولي التعاون في مجال 
رياضــة الجــودو، كّونه أحد الرياضيين العالمييــن الذين يمتلكون خبرات طويلة 
في هذه الرياضة، حيث ســبق له تحقيق الميدالية البرونزية في أولمبياد لوس 
انجلوس بأميركا عام 84 والميدالية البرونزية في بطولة العالم التي أقيمت في 

مدينة آيسن بألمانيا العام 87. 
وســبق لــه شــغل منصــب رئاســة االتحــاد البريطانــي للجــودو، الذي من شــأنه أن 
ينعكــس علــى تطويــر رياضة الجودو البحرينية، بمــا يتوافق وأهداف وتطلعات 
المجلــس البحرينــي لأللعــاب القتاليــة، لتعزيــز الحضــور البحريني على مســتوى 

هذه الرياضة العالمية.

التعاون مع “دولي فنون القتال” في “الجودو”

رئيس اتحاد الجودو يلتقي رئيس االتحاد الدولي لفنون القتال

سبورتعلي مجيد



مجلس األلعاب القتاليةاتحاد الطاولة

واصــل منتخبنــا الوطنــي للرجــال لكــرة الطاولــة تدريباتــه فــي 
المعســكر التدريبــي المقــام حاليًا في العاصمــة المصرية القاهرة 

استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا.
ويتــرأس وفــد منتخــب الرجــال عضــو مجلــس اإلدارة عبــدهللا 
فرج ويضم الالعبين راشد سند ومحمد عباس وإلياس الياسي 
المــدرب  إلــى  وســيدمرتضى محفــوظ وحســن جمعــة إضافــة 

بوريس.
ويخــوض المنتخــب تدريبــات علــى فترتين صباحية ومســائية 

إضافة إلى إقامة محاضرات فنية مع المدرب بوريس.
وأكد رئيس الوفد عبدهللا فرج أن المعســكر يســير وفق الخطة 
التــي وضعهــا الجهاز الفني، مشــيرًا إلى أن هناك تعاونا مســتمرا 
مــع االتحــاد المصــري لكــرة الطاولة وخــاض المنتخــب تدريبات 

على صالة النادي األهلي المصري في الفترة الماضية.
وأشــار فــرج إلــى أن الالعبيــن خاضــوا العديــد مــن المواجهــات 
الوديــة مــع العبــي منتخب مصر إضافــة إلى العبين مــن النادي 
األهلــي المصــري، وقــدم الالعبون مســتويات مميزة فــي العديد 
مــن المواجهــات الوديــة التي ستســتمر خالل اليوميــن المقبلين 

حتى انتهاء المعسكر بتاريخ 11 أغسطس الحالي.
وقــال إن هنــاك انضباطــا كبيــرا مــن الالعبيــن الــذي يحرصــون 

علــى تطبيــق تعليمات الجهاز الفني للمنتخــب وفق الرؤية التي 
وضعهــا الجهــاز الفنــي لتحقيــق كامــل االســتفادة مــن المعســكر 
التدريبــي ووصــول الالعبيــن إلى الجاهزيــة الكاملة قبل خوض 

بطولة غرب آسيا.
وأعــرب عــن شــكره وتقديــره إلــى مجلــس إدارة اتحــاد الطاولة 
برئاســة الشــيخة حياة بنــت عبدالعزيز آل خليفــة على متابعتها 
الدائمة للمنتخب في المعسكر التدريبي، مشيرًا إلى أن الشيخة 

حياة تتابع دائمًا كل األمور مع البعثة.

بريــف  ألســبوع  التنفيذيــة  اللجنــة  عقــدت 
الدولي للقتال 2019 اجتماعها األول برئاسة 
رئيــس اتحــاد فنون القتــال المختلطة محمد 
محمــد  بريــف  منظمــة  ورئيــس  قمبــر  علــي 

شاهد.
وجــاء االجتمــاع لالطــالع علــى تحضيــرات 
الحــدث  إلقامــة  اســتعدادًا  العاملــة،  اللجــان 
الــذي يشــهد تنظيــم النســخة السادســة مــن 
بطولــة العالم لفنون القتال المختلطة للهواة، 
بطولــة  مــن  والثالثــون  الواحــدة  والنســخة 
القتال الشجاع “بريف”، والذي ينظمه االتحاد 
BM� المختلطــة القتــال  لفنــون   البحرينــي 

MAF بالتعاون والشــراكة مع االتحاد الدولي 
 IMAAF�WMMAA لفنــون القتال المختلطــة
ومنظمــة بريــف المنبثقــة عــن منظمــة خالــد 
بــن حمــد الرياضيــة KHK SPORT ، والــذي 
مــن المقــرر إقامته فــي الفتــرة �9 16 نوفمبر 

القادم على صالة مدينة خليفة الرياضية.
وبــدأ االجتمــاع بكلمــة ترحيبيــة مــن رئيــس 
اتحــاد فنون القتال المختلطــة رئيس اللجنة 

التنفيذيــة، نقل فيهــا تحيات رئيس المجلس 
الشــيخ  ســمو  القتاليــة  لأللعــاب  البحرينــي 

سلمان بن محمد آل خليفة.
مــن جانبه، رحب رئيس منظمة بريف محمد 
شــاهد بالحضــور، مؤكدًا أن النســخة القادمة 
مــن أســبوع بريــف ستشــهد تعاونــًا تامــًا بين 
ومنظمــة  المختلطــة  القتــال  فنــون  اتحــاد 
بريــف، مضيفــا أن اللجنة التنفيذية ألســبوع 
بريــف الدولــي للقتــال 2019 ســتكون لجنــة 

موحدة من الجانبين لتحقيق أعلى مســتوى 
اتحــاد  رئيــس  اســتعرض  بعدهــا  تنظيمــي. 
التنفيــذي  الهيــكل  المختلطــة  القتــال  فنــون 

ألسبوع بريف الدولي للقتال.
كما تم توجيه رؤساء جميع اللجان بضرورة 
رفــع وتيــرة االســتعدادات؛ لتحقيق مســتوى 
مملكــة  بهــا  تحظــى  التــي  بالمكانــة  يليــق 
القتــال  البحريــن عالميــًا فــي رياضــة فنــون 

المختلطة.

جانب من االجتماعجانب من معسكر أحمر الطاولة في مصر

الوديــة المواجهــات  مــن  العديــد  خــاض  االطــاع على تحضيــرات اللجان العاملة اســتعدادا للحدثالمنتخــب 

تنفيذية بريف الدولي للقتال تعقد اجتماعها األولتدريبات مستمرة ألحمر الطاولة بمعسكر مصر

يخــوض منتخبنــا الوطنــي للناشــئين لكــرة اليــد مباراتــه الثانيــة في بطولــة العالم 
الثامنــة بمالقــاة المنتخــب اليابانــي في تمــام الخامســة والنصف من مســاء اليوم 
)الخميــس( بالتوقيــت المحلــي لمملكــة البحريــن، وضمــن مباريــات الجولــة الثانيــة 

لمنتخبات المجموعة الثالثة بالمونديال المقام حاليًا في مقدونيا.

ويدخــل األحمر البحريني لقاء اليوم محتالً 
منتخبــي  عــن  األهــداف  بفــارق  الصــدارة 
الفــوز  بعــد  وذلــك  واألرجنتيــن،  الدنمــارك 
الكبيــر الــذي حققه في المبــاراة األولى أمام 

نيجيريا والتي انتهت بفارق 8 أهداف.
وتتمثــل أهميــة المبــاراة في الحصــول على 
البطولــة  الثانــي مــن  للــدور  التأهــل  بطاقــة 
وهــو مــا يتحقق فــي حالة الفــوز، في مقابل 
ذلك يســعى المنتخــب الياباني إلى تعويض 
وإعــادة  الدنمــارك  أمــام  األولــى  خســارته 
حظــوظ المنافســة لديــه مــن أجــل االنتقــال 

إلى المرحلة الثانية.
وعلى الرغم من الفوز في مباراته األولى، لم 
يكشف منتخبنا جميع أوراقه بسبب ظروف 

المبــاراة وســيرها لصالحنــا منذ وقــت مبكر، 
أما مباراة اليوم فإن األمور ستكون مختلفة 
مــن  اليابانــي  المنتخــب  تمامــًا خاصــة وأن 
المنتخبات التي تمتلك مجموعة متجانســة 
مــن الالعبيــن ويعتمد على المهــارات الفنية 
العالية لالعبيه كما كانوا في المباراة األولى 
والتــي أحرجــوا فيهــا المنتخــب الدنماركــي 

في العديد من الفترات.
وســيكون االعتمــاد فــي مبــاراة اليــوم علــى 
الدفــاع المغلق بقيــادة علي جعفر في مراكز 
الحــارس  تركيــز  وعلــى  الخلفيــة  التغطيــة 
حســين محفــوظ، أمــا فــي الهجــوم فيقــود 
حبيــب  محمــد  الالعــب  الخلفــي  الخــط 
بمشــاركة مجتبــى الزيمــور وجاســم خميس 

) عــادل محمــد( وفــي األطراف مؤيد ســمير 
مركــز  فــي  محمــود  وعلــي  قمبــر  وقاســم 

الدائرة.
بتدريــب  اليــوم  لمبــاراة  اســتعد  منتخبنــا 
صباحي على صالة نادي فاردار وتم التركيز 
خاللــه على الجوانــب الدفاعية بصورة أكبر 
اليابانيــة  الخطــورة  إيقــاف  علــى  والعمــل 
وفــي الفتــرة المســائية أقــام الجهــاز الفنــي 
اجتماعــًا فنيًا لالعبيــن تم فيه عرض فيديو 
ومشــاهدة األخطــاء التــي وقع فيهــا الفريق 

فــي مباراتــه األولــى، باإلضافــة الــى عــرض 
لقطــات للمنتخــب اليابانــي والتعــرف علــى 
مكامــن القــوة والضعــف لديــه فــي مباراتــه 

األولى أمام الدنمارك.

المراغــي  محمــد  الوطنــي  المــدرب  وأكــد 
صعوبــة مبــاراة اليــوم فــي ظــل اإلمكانيــات 
اليابانــي  المنتخــب  يمتلكهــا  التــي  الجيــدة 
والدفــاع الــذي ســيدخل فيــه المبــاراة بعــد 

خسارته أمام الدنمارك.
 وقال المراغي “ندرك جيدًا مستوى منتخب 
اليابــان فقــد ســبق لنــا أن لعبنــا أمامــه العــام 
الماضي في البطولة اآلســيوية، وأعتقد أننا 
قــادرون علــى التفوق عليه بشــرط أن يلعب 
الفريــق بتركيــز عالــي وأن ينجــح الالعبــون 
فــي تطبيق المهــام الموكلة لهم في الدفاع”، 
مشــيرًا” قــد تكــون هنــاك بعــض التغييــرات 
فــي صفــوف منتخبنــا والمتمثلة فــي غياب 
الالعبين علي باســم وحســين النجار بســبب 
فــي  المنتخــب  أعمــدة  مــن  وهمــا  اإلصابــة 
مراكز التغطية، ولكننا في الوقت نفسه نثق 
في قــدرات العناصر الجديدى التي انضمت 

مؤخرًا مع الفريق في هذه البطولة”.
وأضــاف المراغــي” نســعى إلــى حســم أمــور 
التأهــل للدور الثاني في وقت مبكر وتفادي 
أن  ونأمــل  أخــرى،  حســابات  فــي  الدخــول 
نوفــق في مباراتنا اليوم وأن نخرج بنتيجة 
الــدور  نحــو  الفــوز والتقــدم خطــوة كبيــرة 

الرئيسي بالبطولة”.

اتحاد اليد

يد األحمر تالقي اليابان في مونديال العالم للناشئين

منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد
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التأهل للدور 
الرئيسي

المنامة - وزارة الداخلية

شهد رئيس األمن العام اللواء طارق الحسن، حفل تخريج المشاركين 
فــي عــدد من الــدورات التدريبية التي نظمها االتحــاد الرياضي لألمن 
العــام ضمــن خطتــه الســنوية لعــام 2019 والتــي اشــتملت علــى ورش 

عمل ومحاضرات تثقيفية.

بدعــم  العــام  األمــن  رئيــس  وأشــاد 
والتــي  الداخليــة  وزيــر  وتوجيهــات 
كان لهــا الفضــل فــي تحقيــق أهــداف 
االتحــاد الرياضــي لألمــن العــام وفــي 
مقدمتها رفع مستوى اللياقة البدنية، 
مثمنا دور االتحاد في إعداد الدورات 
وورش العمــل التثقيفية التي شــكلت 
اللياقــة  مســتوى  فــي  نوعيــة  نقلــة 
األمــن  ألفــراد  والصحيــة  البدنيــة 
المدربيــن  توفيــر  خــالل  مــن  العــام 
المحترفيــن، كمــا أكــد أن المســتويات 
األمــن  أفــراد  التــي حققهــا  المتميــزة 
العام تعود إلى أهمية اللياقة ودورها 
فــي اإلعــداد الجيد للفــرد لكي يتمكن 

من أداء عمله على أكمل وجه.
االتحــاد  رئيــس  ثّمــن  جهتــه،  ومــن 

الرياضــي لألمــن العــام العقيــد خالــد 
الداخليــة  وزيــر  توجيهــات  الخيــاط، 
رئيــس  ســعادة  ومتابعــة  المســتمرة 
تنصــب  التــي  الحثيثــة  العــام  األمــن 
علــى تهيئــة كافــة ســبل النجــاح لــكل 
رجــل  بــأداء  االرتقــاء  شــأنه  مــن  مــا 
تأهيلــه  ناحيــة  مــن  خاصــة  األمــن، 
إنجــاز مهماتــه  مــن  ليتمكــن  رياضيــًا 
األمنيــة واإلنســانية بكفــاءة، موضحا 
البدنيــة والصحيــة  اللياقــة  أن لجنــة 
كانت بمثابة النقلة النوعية في العمل 

الرياضي الشرطي.
وفي ختــام الحفل، وزع رئيس األمن 
المشــاركين،  علــى  الشــهادات  العــام 
فــي  والتوفيــق  النجــاح  لهــم  متمنيــا 

حياتهم العملية.

الحسن: الدورات والورش تشكل 
نقلة نوعية للياقة البدنية

رفع وزير شؤون الشباب والرياضة أيمن المؤيد أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البالد جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، 
وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وإلى ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الســمو الملكي األمير ســلمان بن حمد آل خليفة، وإلى ممثل جاللة الملك لألعمال الخيرية وشــؤون الشــباب رئيس المجلس 
األعلى للشــباب والرياضة ســمو الشــيخ ناصر بن حمد آل خليفة، وإلى النائب األول لرئيس المجلس األعلى للشــباب والرياضة رئيس اللجنة 
األولمبيــة البحرينيــة ســمو الشــيخ خالــد بــن حمــد آل خليفة بمناســبة اإلنجاز الذي حققــه المنتخب الوطني للناشــئين أللعــاب القوى من ذوي 

العزيمة في بطولة العالم أللعاب القوى للناشئين من ذوي العزيمة، التي احتضنت منافساتها مدينة نوتويل السويسرية.

ونــوه المؤيد وزير شــؤون الشــباب والرياضة 
إلــى أن اإلنجــاز الذي حققــه منتخب البحرين 
الوطني للناشئين أللعاب القوى لذوي العزيمة 
يعكــس حجــم الدعم المتواصــل الذي تحظى 
بــه الحركــة الرياضية لــذوي العزيمــة من لدن 
التــي  الكبيــرة  والجهــود  الرشــيدة،  القيــادة 
يبذلهــا ســمو الشــيخ ناصر بن حمــد آل خليفة 
واالهتمــام الــذي يوليه ســمو الشــيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة فــي دعــم جميــع الرياضــات 

علــى حــد سواء.وأشــاد بنجاحــات المنتخــب 
التــي حققهــا  المشــرفة  البحرينــي والنتيجــة 
أبطالنــا مــن العبــي والعبات ألعــاب القوى من 
ذوي العزيمة في عالمية الناشئين بسويسرا.

وأكد أن اإلنجاز المشرف الذي حققه رياضيو 
ذوي العزيمــة في سويســرا يضاف إلى رصيد 
اإلنجازات المشــرفة التــي تحققها المنتخبات 
الرياضيــة البحرينيــة عبر المشــاركات القارية 
والدولية وفي شتى األلعاب، والذين يتفانون 

فــي الظهــور بمســتويات مشــرفة؛ مــن أجــل 
مملكــة  علــم  ورفــع  المبهــرة،  النتائــج  إحــراز 

البحرين عاليا في المحافل الدولية.
البارالمبيــة  اللجنــة  رئيــس  الوزيــر  وهنــأ 
آل  دعيــج  بــن  محمــد  الشــيخ  البحرينيــة 
اللجنــة  ومنتســبي  أعضــاء  وجميــع  خليفــة 
التــي  الجهــود  أن  مؤكــدا  النتيجــة،  بهــذه 
تبذلهــا اللجنــة فــي تهيئــة األجــواء المناســبة 
للرياضييــن مــن ذوي العزيمــة فــي التحضيــر 

لخــوض  المثالــي؛  الشــكل  علــى  واالســتعداد 
المشــاركات والمنافسة على إحراز اإلنجازات 
أتــت نتائجهــا عبــر هــذا اإلنجــاز واإلنجــازات 

المشرفة السابقة.

المؤيد يشيد بإنجاز “ذوي العزيمة”
الوطنية المنتخبات  إنـــجـــازات  رصــيــد  إلـــى  يــضــاف 

وزارة الشباب والرياضة

أيمن المؤيد

محمد بن دعيج يهدي القيادة إنجاز ذوي العزيمة
أشاد بالنتائج اإليجابية لجميع الالعبين المشاركين بالبطولة

أعــرب رئيــس اللجنة البارالمبيــة البحرينية 
بــن دعيــج آل خليفــة عــن  الشــيخ محمــد 
حققــه  الــذي  باإلنجــاز  واعتــزازه  فخــره 
لــذوي  القــوى  أللعــاب  الوطنــي  المنتخــب 
العزيمة في بطولة العالم البارالمبية أللعاب 
القــوى للناشــئين التــي أقيمــت فــي المركــز 
نوتويــل  بمدينــة  البارالمبــي  السويســري 
بسويســرا، حيــث حصــل المنتخــب علــى 4 
ميداليات ملونة منها ذهبيتان وبرونزيتان.

وأهدى الشيخ محمد بن دعيج االنجاز إلى 
مقــام عاهــل البــالد جاللــة الملــك حمــد بــن 
الــوزراء  رئيــس  وإلــى  آل خليفــة،  عيســى 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر خليفــة بــن 
ســلمان آل خليفــة، وإلــى ولــي العهــد نائــب 
القائــد األعلى النائــب األول لرئيس مجلس 
األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب  الــوزراء 
ســلمان بــن حمــد آل خليفــة، وإلــى ممثــل 

وشــؤون  الخيريــة  لألعمــال  الملــك  جاللــة 
الشــباب رئيــس المجلــس األعلــى للشــباب 
والرياضــة ســمو الشــيخ ناصــر بــن حمد آل 
خليفة، وإلى النائب األول لرئيس المجلس 
األعلــى للشــباب والرياضــة رئيــس اللجنــة 
خالــد  الشــيخ  ســمو  البحرينيــة  األولمبيــة 
اللجنــة  رئيــس  خليفة.ونــوه  آل  حمــد  بــن 
اإلنجــاز  أن  إلــى  البحرينيــة  البارالمبيــة 
الوطنــي  البحريــن  منتخــب  حققــه  الــذي 
أللعــاب القــوى لذوي العزيمــة يعكس حجم 
الدعــم المتواصــل الــذي تحظى بــه الحركة 
الرياضيــة لــذوي العزيمــة مــن لــدن القيادة 
يبذلهــا  التــي  الكبيــرة  والجهــود  الرشــيدة، 
خليفــة  آل  حمــد  بــن  ناصــر  الشــيخ  ســمو 
واالهتمام الذي يوليه سمو الشيخ خالد بن 
حمــد آل خليفــة فــي دعم جميــع الرياضات 

على حد سواء.

وأشــاد محمد بن دعيــج بالنتائج اإليجابية 
البطولــة،  المشــاركين  الالعبيــن  لجميــع 
اإلنجــازات  مواصلــة  علــى  وشــجعهم 
بمختلــف الرياضــات وحثهم على التحضير 
للبطــوالت  المطلــوب  واالســتعداد  الــالزم 

تحقيــق  فــي  لالســتمرار  وذلــك  القادمــة، 
اإلنجــازات المشــرفة في مختلــف المحافل 
المحلية والدولية، كما تقدم بالشــكر إلدارة 
لمــا  اإلعاقــة  لرياضــة  البحرينــي  االتحــاد 
تلعبه من دور مهم في صقل الرياضين من 
ذوي العزيمــة فــي مختلــف الرياضــات إلــى 
جانــب جهــود الطاقم الفنــي واإلداري الذي 
يعكس ما تتمتع به ألعاب القوى البحرينية 
خبــرة  ذوي  إدارييــن  مــن  العزيمــة  لــذوي 
وكفــاءة عالية، وأكد بــأن اللجنة البارالمبية 
البحرينيــة ال تتوانــى في توفيــر كل الدعم 
الرياضــات واأللعــاب  لمختلــف  والمســاندة 
تســخير  علــى  وتعمــل  العزيمــة،  لــذوي 
األلعــاب  لــكل  الالزمــة  االحتياجــات  كافــة 
المتقدمــة  المراكــز  لتحقيــق  الرياضيــة؛ 
واإلنجازات للنهوض باســم مملكة البحرين 

ورفعه عاليا.

اللجنة البارالمبية

محمد بن دعيج



رفض محمد النني العب وسط منتخب 
مصــر وفريق آرســنال اإلنجليزي، فكرة 
األنبــاء  بعــد  التركــي  للــدوري  الرحيــل 
فريــق  تفــاوض  حــول  تــرددت  التــي 
جلطة ســراي للتعاقد معه في الموســم 

الجديد.
إن  الالعــب  مــن  مقــرب  وقــال مصــدر 
آرســنال،  مغــادرة  فــي  يفكــر  ال  الننــي 
موضحــا أنــه إذا كانــت هــذه الخطــوة 
إنجلتــرا  داخــل  فســتكون  حتميــة 
خاصــة أنه تلقى عروضا عــدة بالدوري 
اإلنجليزي من بينها وســت هام. وأشــار 
إلــى أن آرســنال لــم يتحــدث مــع الننــي 
بخصوص رحيله والالعب مستمر وكل 
مــا يتــردد طبيعــي بوجــود اهتمــام من 
أنديــة عــدة لضــم الالعــب. وكان الننــي 
قــد شــارك مؤخــرا مــع منتخــب مصــر 
ببطولــة كأس األمــم اإلفريقيــة 2019، 
وودع الفراعنــة البطولــة مــن دور الـ 16 

على يد جنوب إفريقيا.

إيقاف “العنصري”
أوقــف نــادي شــالكه االلمانــي لكــرة القــدم رئيســه كليمنــس 
تونيس لفترة 3 أشهر على خلفية تصريحات عنصرية تجاه 

األفارقة أدلى بها االسبوع الماضي.
ونشــرت لجنــة األخالقيــات في نــادي إقليم الــرور بيانا على 
هامــش اجتمــاع دافع خاللــه تونيس عن نفســه، اتهمت فيه 
األخيــر بـــ “انتهــاك حظر التمييــز الوارد في النظام األساســي 

للنادي”.
ورفضــت الهيئة اتهامات العنصرية بحق تونيس معتبرة أن 
“ال أســاس لهــا مــن الصحــة”، واكتفــت بعقوبة اإليقــاف دون 

إقالته من منصبه.
وتعــرض تونيــس )63 عاما( النتقادات عقــب التصريح الذي 
أدلــى به بشــأن بناء المزيد مــن محطات الطاقة في إفريقيا، 
معتبــرا أنــه “حينهــا ســيتوقف األفارقــة عــن قطــع األشــجار 
وإنجــاب األطفــال مــع حلــول الليــل”. وجــاء تصريــح رجــل 

األعمــال علــى هامــش منتــدى فــي مدينــة بادربــون شــمال 
غــرب ألمانيــا الخميــس، انتقــد خاللــه الزيــادات الضريبيــة 
فــي المانيــا لمكافحــة التغيــر المناخي. وأثــار تصريح رئيس 
شالكه موجة من االستياء على مواقع التواصل االجتماعي، 
فطالب العديد من الجماهير والالعبين السابقين في النادي 
باستقالة تونيس كرئيس للهيئة اإلشرافية على النادي، فيما 

أدانت شخصيات بارزة في كرة القدم وسياسية تعليقه.
ودعــت وزيــرة العــدل كريســتين المبريشــت بطــل ألمانيــا 7 
مرات إلى “التعامل” مع تونيس، مصرحة لمجموعة “فونكه” 
اإلعالميــة “يجــب معارضــة العنصرية بصوت عــال وواضح 

في كل فرصة”.
وتقــدم تونيــس األحــد باعتــذار عــن الكلمــات “غيــر الالئقة”، 
مؤكــدا أنــه يدعــم قيــم شــالكه ضــد “العنصريــة، والتمييــز 

واالستبعاد”.

تقديم أسطوري

وكاالت

كليمنس تونيس 

شــهد ملعــب مورومبي تقديم الظهيــر البرازيلي داني ألفيش العبــا جديدا بين صفوف 
ساو باولو، في احتفال يليق بعودة واحد من أبرز نجوم كرة القدم البرازيلية ألرضه.

وأمام أكثر من 40 ألف متفرج ملؤوا معقل 
فريــق ســاو باولو الســتقبال قائــد منتخب 
البرازيــل، قدم النــادي العبه الجديــد البالغ 
من العمر 36 عاما والذي يحمل في جعبته 
40 لقبــا. وكانــت احتفاليــة تقديــم الالعب 
الســابق إلشــبيلية وبرشــلونة ويوفنتــوس 
وباريــس ســان جيرمــان، مدويــة لــم تخــل 
من األلعاب النارية والورق الملون ورسائل 
بارزيــن علــى رأســهم  مــن العبيــن  الدعــم 
والبرازيلــي  ميســي  ليونيــل  األرجنتينــي، 

كاسيميرو.
وإلــى جانــب ممثلــي إدارة النادي، شــهدت 
تركــت  أســماء  حضــور  أيضــا  االحتفاليــة 
كاكا  مثــل  بولــو  ســاو  تاريــخ  فــي  بصمــة 

ولويس فابيانو وهيرنانيس.
وأمــام الجماهيــر المتحمســة، قــال ألفيــش 
“فقــط أود أن أقــول لكــم إن ســاو باولــو لم 
يتعاقــد مــع العــب، بــل تعاقــد مــع مشــجع 

مثلكم.. شــكرا جزيال على هذا االستقبال.. 
كفانا حديثا وهيا بنا نعمل معا”.

وبــدأت حالة النشــوة بين مشــجعي النادي 
البرازيلــي منــذ اللحظــة التــي وصــل فيهــا 
ســاو  لمطــار  المخضــرم  الدولــي  المدافــع 
باولو، حيث احتشــد المئات منهم بالميناء 
الجــوي للمدينــة انتظــاًرا أللفيــش، كمــا لــو 
كانــوا ينتظــروا وصــول أحد نجــوم الروك، 
في احتفالية حرمت النجم البرازيلي، الذي 
كان يقضــي عطلتــه الصيفيــة فــي مدينــة 
بســهولة.  المطــار  مغــادرة  مــن  فورتاليــزا، 
ونجــح ألفيــش في مغادرة المطــار بحماية 
رجال األمن وســط المشجعين الذين كانوا 
يهتفون باســمه ويرفعون أعالم ساو باولو 
واستخدم بعضهم األلعاب النارية لتحيته.

ســيرتدي  الــذي  ألفيــش  أن  إلــى  يشــار 
القميــص رقــم 10 في ســاو باولو، ســيكون 
الالعب األعلى راتبا في الدوري البرازيلي.

ســان  باريــس  مــع  ألفيــش  عقــد  وانتهــى 

لينجــح  الصيــف،  الفرنســي هــذا  جيرمــان 

إلــى  باالنتقــال  إقناعــه  فــي  باولــو  ســاو 

صفوفه بعقد يستمر حتى ديسمبر 2022.

داني ألفيش 

وكاالت

وكاالت
وكاالت

النني يرفض 
تركيا

أمــس  بريطانــي  صحفــي  تقريــر  كشــف 
األربعــاء، آخــر التطــورات فــي الصفقــة 
المحتملــة بانتقــال الدنماركي كريســتيان 
إلــى  توتنهــام،  وســط  العــب  إريكســن، 

مانشستر يونايتد.

وقالــت صحيفــة “ذا صــن” البريطانية، إنَّ 
إدارة الشياطين الحمر توجه كل اهتمامها 
اآلن صوب ضم إريكسن، لكن من الصعب 
الوقــت،  ضيــق  بســبب  الصفقــة  تتــم  أن 
حيــث إن الميركاتــو ينتهــي فــي إنجلتــرا 
اليوم الخميس. وســبق أن أشــارت تقارير 
إسبانية، إلى أنَّ إريكسن يفضل االنضمام 
لليونايتــد بــداًل مــن انتظــار ريــال مدريــد 
الــذي يضــع بــول بوجبــا، نجــم الشــياطين 
الحمر، كهدف أول له في الميركاتو اآلن.

أما مانشستر يونايتد، ففي حالة احتفاظه 
ببوجبــا فلن يتقدم خطوات أخرى لحســم 

صفقة إريكسن هذا الصيف.
الميركاتــو فــي إســبانيا ينتهــي  ُيذكــر أن 
يمنــح  مــا  وهــو  المقبــل،  ســبتمبر   2 يــوم 

ريــال مدريــد، أفضلية في التحرك صوب 
إريكسن، الذي يعتبر الخطة البديلة، حال 

فشل في الحصول على خدمات بوجبا.
الديــن  زيــن  اســتبعد  آخــر  صعيــد  علــى 
مدريــد،  لريــال  الفنــي  المديــر  زيــدان 

جاريــث بيــل وخاميــس رودريجيــز مــن 
بــول  التــي واجهــت ريــد  قائمــة الفريــق 
ســالزبورج النمســاوي، مســاء أمس، وهو 
مــا يزيــد التكهنــات حــول مســتقبلهما مع 

النادي االسباني.

كريستيان إريكسن

الخطة البديلة

وكاالت

الــدوري  فــي  المنافــس  بورنمــوث،  أعلــن 
اإلنجليــزي الممتــاز لكرة القــدم، تعاقده مع 
ليفربــول  العــب  ويلســون  هــاري  الويلــزي 
علــى ســبيل اإلعــارة لمــدة موســم واحــد. 
وتــدرج ويلســون ضمــن صفوف الناشــئين 
فــي ليفربــول ويســتطيع اللعــب فــي مركــز 
 17 وســجل  الجنــاح  أو  المهاجــم  الوســط 
هدفــا فــي 46 مبــاراة مــع ديربــي كاونتــي 
عندمــا خــاض الموســم الماضي هنــاك على 
خامــس  ويلســون  وبــات  اإلعــارة.  ســبيل 
هــاو  إيــدي  المــدرب  لفريــق  العــب ينضــم 
هذا الصيف. وســبق للشاب ويلسون، الذي 
خــاض مباراتــه األولــى مــع ليفربــول فــي 
باليمــوث  أمــام  اإلنجليــزي  االتحــاد  كأس 
في يناير 2017، أن قضى فترات إعارة مع 
كرو ألكســندرا وهال ســيتي قبــل أن يلعب 

مع ديربي.
وقال ويلسون لموقع النادي ”عندما أبلغني 
ليفربول بإمكانية اللعب هنا أبديت رغبتي 
في ذلك. أريد اللعب في الدوري اإلنجليزي 

الممتاز ومع فريق رائع مثل بورنموث“.
وأضــاف ”مــع أســلوب اللعــب المحتمــل من 

بورنمــوث أشــعر أني فــي المكان المناســب 
وأن بوسعي مساعدة الفريق كثيرا“.

عقــد  علــى  وقــع  الــذي  ويلســون،  وظهــر 
يوليــو  فــي  ليفربــول  مــع  المــدى  طويــل 
تمــوز 2018، فــي المباريــات الوديــة الســبع 
لليفربول استعدادا للموسم الجديد ونجح 
دورتمونــد  بروســيا  أمــام  التســجيل  فــي 

وأولمبيك ليون.
وســيبدأ بورنمــوث، الــذي احتــل المركز 14 
الموســم الماضي، الدوري علــى أرضه أمام 

شيفيلد يونايتد يوم السبت المقبل.

بورنموث يضم ويلسون
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مضى مانشستر سيتي بصمت في فترة االنتقاالت الصيفية، إدراكا منه بأن تشكيلة المدرب اإلسباني جوسيب غوارديوال ال 
تحتاج الى تعديالت كبيرة للذهاب بعيدا مجددا في الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم بحثا عن لقب ثالث تواليا.

وجمع الفريق الشــمالي الذي يحتفل هذا 
العــام بمــرور 125 ســنة علــى تأسيســه، 
الماضييــن  الموســمين  فــي  نقطــة   198
في الدوري الممتاز، وفرض نفســه القوة 
 2019  -  2018 فــي  محليــا  المهيمنــة 
بإحــراز ثالثيــة الــدوري والــكأس وكأس 
الرابطــة، علــى رغــم المطــاردة الشرســة 
مــن ليفربــول بطــل دوري أبطــال أوروبا، 
والــذي أبقــى المنافســة فــي البريمرليــغ 
قائمــة حتــى المرحلــة األخيــرة، قبــل أن 
يرفــع ال “ســيتيزنز” الــكأس بفارق نقطة 

واحدة فقط.
في واقع األمور، ال يتوقع النقاد أن يقدم 
ســيتي فــي الموســم المقبــل أداء مغايرا 
الماضييــن  الموســمين  فــي  قدمــه  عمــا 

بإشراف المحنك غوارديوال الذي يشرف 
علــى الفريق المملوك إماراتيا منذ صيف 

العام 2016.
األنظــار ســتتركز مجــددا على المنافســة 
الثنائيــة المرجحة بيــن ليفربول الباحث 
عــن لقــب أول فــي الــدوري المحلــي منذ 
الــى أن  الســاعي  1990، وســيتي  العــام 
يكون أول فريق يتوج بلقب ثالث تواليا 
ذلــك  حقــق  منــذ  الممتــاز،  الــدوري  فــي 
 2007 بيــن  يونايتــد  مانشســتر  غريمــه 

و2009.
تمــزج  تشــكيلة  علــى  ســيتي  يعــول 
فــي  والموهبــة  الخبــرة  بيــن  ببراعــة 
حراســة  مــن  اللعــب،  خطــوط  مختلــف 
خــط  محوريــة  الــى  والدفــاع،  المرمــى 

الوســط، وصــوال الى المقدمــة والنجاعة 
التهديفيــة. التغييــر األبــرز في تشــكيلته 
افتقــاده  ســيكون  المقبــل  الموســم  فــي 
لقائد الدفاع المخضرم البلجيكي فنسان 
كومباني الذي طوى صفحة 11 عاما من 
التفاني مع سيتي، وعاد الى بالده لتولي 
مهــام التدريب مع أندرلخــت، مع الدفاع 

عن ألوانه كالعب أيضا.
فــي المقابــل، ضــم الفريــق العــب خــط 
هرنانديــز  رودريغــو  الدفاعــي  الوســط 
)المعــروف بــرودري( في صفقة قياســية 
للنــادي قدرت قيمتها ب70 مليون يورو، 
بينمــا سيكتســب خــط وســطه كيفن دي 
البلجيكــي  الدولــي  برويــن بعدمــا غــاب 
الموهــوب لفتــرات طويلــة فــي الموســم 

الماضي بسبب اإلصابة.
وال يزال غوارديوال يطارد مع سيتي، كما 
فعــل لثالثــة مواســم مــع بايــرن ميونيخ 
األلمانــي، حلــم دوري األبطــال الذي توج 
بــه مرتيــن مــع برشــلونة اإلســباني. لكــن 
المــدرب الكاتالونــي يــدرك أن مــا قدمــه 

فــي  الماضيــة  الثالثــة  المواســم  خــالل 
دوري األبطــال )ثمــن النهائــي مــرة وربــع 
النهائــي مرتيــن( يجعــل منــه منافســا ال 
يســتهان بــه علــى الصعيد القــاري، وحلم 
إحضار “الــكأس ذات األذنين الكبيرتين” 
الــى ســتاد االتحــاد فــي مانشســتر للمرة 

األولى، ليس بعيد المنال.
لكــن األنظــار هي دائمــا على المنافســات 
أن  غوارديــوال  يتوقــع  والتــي  المحليــة، 
يكــون منافســه األبــرز فيهــا مجــددا هذا 
الموسم، ليفربول اآلتي من تتويج قاري 
ســادس فــي الموســم الماضي، متعطشــا 

للقب محلي طال انتظاره.
وأكد المدرب اإلســباني الذي تفوق على 
األلماني يورغن كلوب وليفربول بركالت 
الترجيح في مباراة درع المجتمع األحد 
)4-5 بعد التعادل 1-1(، وجود “منافسين 
بلقــب  للفــوز  ليفربــول ونحــن،  فعلييــن، 
يونايتــد  )مانشســتر(  الممتــاز.  الــدوري 
مــع )المدافــع هــاري( ماغوايــر والالعبين 
اآلخريــن الذين تعاقدوا معهم، أرســنال، 
تشلســي، وتوتنهــام، قــادرة أيضــا علــى 

الحضور”.

وكاالت

القوة المهيمنة

رودريغو هرنانديز

وكاالت

باتت أيام المهاجم اإلنجليزي المخضرم واين روني مع فريق دي سي 
يونايتد بدوري المحترفين األميركي لكرة القدم، معدودة بالفعل بعد 
الكشف عن عودته لبالده العبا ومدربا مساعدا بفريق ديربي كاونتي.

وسيســعى قائد المنتخب اإلنجليزي 
الســابق جاهدا إلى حســم لقب بطل 
ناديــه  لصالــح  األمريكــي  الــدوي 
الحالــي الــذي ســيرحل عنــه بنهايــة 
الموســم الحالــي، وهــو الهــدف الذي 
يونايتــد  مانشســتر  العــب  جــاء 
القــدم  إلــى كــرة  الســابق مــن أجلــه 

األمريكية في يونيو 2018.
إلــى  عامــا”   33“ رونــي  وســيعود 
إنجلتــرا مــن بوابــة الدرجــة الثانيــة، 
العمــل  فرصــة  أمامــه  وســتكون 
كمدرب مســاعد مع الهولندي فيليب 
كوكــو، الــذي تولــى منصــب المديــر 
فرانــك  رحيــل  بعــد  للفريــق  الفنــي 

المبارد إلى تشيلسي.
وسيحاول المهاجم المخضرم، الذي 

توصــل إلــى اتفــاق مع مســؤولي دي 
بمغــادرة  لــه  يســمح  يونايتــد  ســي 
الواليات المتحــدة في يناير المقبل، 
التركيــز مــع فريقــه الحالــي والقيــام 
بكل شــيء ممكن لمنحه اللقب الذي 

وعد به عند وصوله.
وقــال رونــي فــي إعالنــه عــن قــراره 
“مــا  األميركــي:  الــدوري  بمغــادرة 
زلــت أركز بشــكل كامل علــى إعطاء 
كل شــيء للفريــق حتــى بقيــة هــذا 

الموسم”.
وأضــاف: “الوقت الــذي أمضيته هنا 
شــيء ســأفتخر بــه دائما، وســأغادر 
عائلتــي  إلــى  أقــرب  أكــون  حتــى 
التــي أحبهــا، بجانــب وجــود فرصــة 

التدريب هناك”.

وعد روني
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إعداد: طارق البحار

تولي شــركات اإلنتاج الســينمائي اهتماما خاصا بعشــاق أفالم الرعب، خصوصا انها تقدم موضوعات 
الموت والقبر والقوى الخارقة عن الطبيعية أكثر المواضيع تكرارًا بين أفالم الرعب، التي من الممكن 
أن تضيــف إلــى تصنيفها الفنتازيا أو التشــويق، وغالبًا مــا تتعامل أفالم الرعب مع مخاوف وكوابيس 

المشاهدين، وترتبط أفالم الرعب بقصص تدور حول تدخل قوة شريرة في الحياة اليومّية.

الرعــب  أفــام  تصنيــف  ُيوعــّد 
التصنيفــات  أقــدم  مــن  واحــد 
علــى  مازالــت  التــي  الســينمائية 
قيــد الحيــاة ليومنا هــذا، وهو أمر 
واالهتمــام  لإلعجــاب  جــدًا  مثيــر 
بالنظــر لمحدودّيــة مشــاهدي هذه 
األفام بســبب ما تضّمه في بعض 
األحيــان مــن ُرعــب مزعــج وهــذا 
أنــواع  بمختلــف  ملــيء  الصيــف 
الجمهــور،  يهواهــا  التــي  الرعــب 
“باســتل”  موقــع  يســتعرضها 
األمريكي في تقرير عن أهم أفام 

الرعب األجنبية لصيف 2019.

 It: Chapter Two

 It الجــزء الثانــي من فيلــم الرعب
الــذي صــدر عــام 2017، وتحــول 
أفــام  مجــال  فــي  ظاهــرة  إلــى 
الرعب بعــد أن حصد لقب األعلى 
إيرادات في تاريخ أفام الرعب.

مكفــوي،  جيمــس  بطولــة  الفيلــم 
جيســيكا تشاســتاين، وبيل هادر، 
وتــدور أحداثه بعــد 27 عاما على 
أحــداث الجــزء األول، بعــد عــودة 
المهرج الشرير “بيني وايز” إلنهاء 
ســابقا  فيهــا  فشــل  التــي  مهمتــه 

وهي قتل مجموعة األصدقاء.

 Midsommar

يتحــدث فيلــم الرعــب “منتصــف 
دينيــة  جماعــة  قصــة  الليــل” 
بملكــة  تتميــز  ســويدية متطرفــة 
خياليــة ومجتمــع منغلــق يحتفــل 
خاصــة  بشــعائر  الصيــف  بقــدوم 
مخيفــة، والعمــل بطولة فلورنســا 
رحلــة  فــي  تذهــب  التــي  بــف، 
صيفيــة إلــى بلــدة تحكمهــا هــذه 
فتتحــول  الدينيــة،  الجماعــة 

رحلتها إلى جحيم.

 The New Mutants

ويليامــز  مايســي  بطولــة  الفيلــم 
وهنــري زاجا، وهــو تحويل ناجح 

فيلــم  إلــى  المصــورة  للقصــص 
رعــب، ويتنــاول قصــة مجموعــة 
مــن المتحوليــن يجتمعــون ســويا 
للسيطرة على قواهم الخارقة، إال 
أن المؤسســة التــي يتعلمون فيها 
السيطرة على قواهم تمتلك نوايا 

شريرة بشأنهم.

 Scary Stories To Tell

 In The Dark

العمــل مقتبــس مــن سلســلة كتب 
األطفال التي تحمل االســم نفسه 
وجــرى  شــوارتز،  ألفيــن  للكاتــب 
ســينمائي  فيلــم  إلــى  تحويلهــا 
مــن تأليــف األخــوان دان وكيفــن 
غيــر  الفيلــم  وقصــة  هاجمــان، 

مــن  لكــن  اآلن،  حتــى  واضحــة 
قصصــا  تتضمــن  أن  المتوقــع 
منوعة، العامل المشترك بينها أنها 
مــن تأليــف كاتبــة مريضــة نفســيا 

تدعى سارة.

 Meters Down: 47

 Uncaged

هــذا العمــل هــو الجــزء الثاني من 
الــذي   ،Meters Down 47 فيلــم 
كوربيــت  جــون  بطولتــه  لعــب 
وكوريــن فوكس، ولــم ُيجِر صناع 
الفيلــم تعديــات كثيــرة على هذا 
الجــزء، ســواء فيمــا يخص طاقم 
التمثيــل أو حتــى الحبكــة، لكنهــم 
مفاجــأة  تضمينــه  علــى  حرصــوا 

لتحفيز الجمهور على مشاهدته.

 Zombieland: Double

 Tap

هو الجزء الثاني من فيلم الرعب 
النــاج “زومبــي النــد”، بطولــة إيما 
ســتون وودي هارلســون، وتــدور 
أحداثــه بعد نهاية العالم وانتشــار 
األرض،  فــي  األحيــاء  الموتــى 
ووســط الفوضى العارمــة يجتمع 
يحاولــون  مختلفــون  أشــخاص 
مهمــا  الحيــاة  قيــد  علــى  البقــاء 
كان الثمــن. الفيلــم واحد من أكثر 
األفــام المنتظرة لهذا العام، ومن 
المتوقع أن يطرح في السينما 11 

أكتوبر/تشرين األول.

 Annabelle Comes

 Home

يعتبــر الفيلــم بمثابــة جــزء جديد 
مــن  التــي   Conjuring لسلســلة 
وفيــرا  ويلســون  باتريــك  بطولــة 
عــن  مأخــوذ  وهــو  فارميجــا، 
حــوادث حقيقية خارقة للطبيعة، 
ويتنــاول قصــة العــروس المرعبة 
إلــى  تحولــت  وكيــف  “أنابيــل”، 
واحــدة مــن أخطــر أدوات الرعب 

على اإلطاق.

It: Chapter Two مــن أكثر األفــام المنتظرة
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كشــف الممثل أنســل إلجورت، أنه تم االنتهاء من كتابة ســيناريو الجزء الثاني 
لفيلم “Baby Driver”، تمهيًدا لبدء تصوير خالل الفترة المقبل.

علــى  لقــاء  خــال  “إلجــورت”  وأضــاف   
قنــاة “MTV”، أن الجزء الجديد ســيحمل 
عنواًنــا مختلًفــا عن نظيــره األول، 
تفاصيــل  أي  يوضــح  لــم  لكنــه 
بــدء  موعــد  أو  بالقصــة  متعلقــة 

اإلنتاج.
 وذكــر مخــرج الفيلم إدجــر رايت، خال 

نفــس اللقــاء، أنــه متحمــس للعمــل علــى 
الجزء الجديد ألنه يستحق أن يرى النور 
في ظل النجاح الذي حققه الجزء األول، 
مؤكًدا أن شخصية “بيبي” التي يجسدها 
إلجــورت ســيتم توريطها فــي الكثير من 
بالجــزء  العصابــات  وجرائــم  المشــاكل 

الجديد ولن يكتفي عن كونه متدربا.

أعلنت شركة وارنر بروس انضمام عدد من النجوم للمشاركة في بطولة النسخة 
الحية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير “توم وجيري”، ومنهم النجمة األسترالية 

الهندية باالفي شاردا والنجم األمريكي روب ديالني والنجم كين جيونغ.

هوليــوود  مجلــة  أفــادت  مــا  وبحســب 
ريبورتــر، مــن المقــرر أن تــدور أحــداث 
الفيلــم حــول مغامــرات تــوم مــع القــط 
جيري، بعد اضطرارهم لانتقال للعيش 
فــي فنــدق فاخر فــي مدينــة نيويورك، 

الموظفــات  إحــدى  تعمــل  حيــث 

التي تلجأ لاستعانة بتوم للتخلص من 
جيــري، قبــل إقامــة حفــل زفــاف، األمر 
الــذي كان يهــدد بقائهــا في العمــل. ولم 
تكشــف بعد الشركة المنتجة عن موعد 

إطاق الفيلم.

انضــم النجــم روبــرت دي نيــرو إلــى أبطــال فيلــم الغمــوض والجريمــة 
المنتظــر “The Killers of Flower Moon” للنجــم ليوناردو دي كابريو، 

ويقوم بتوجيهه المخرج الشهير مارتن سكورسيزي.

روايــة  عــن  مقتبســة  الفيلــم  قصــة   
للكاتــب ديفيــد جــران، وتــدور أحداثها 
فــي عشــرينيات القــرن الماضــي حيــن 
يتعــرض أحــد أفــراد قبيلــة “أوســيدج” 
المتحــدة  الواليــات  فــي  الهنديــة 
األميركيــة للقتــل فــي ظــروف غامضة، 
ليتــم االســتعانة بمحقــق الـــ”FBI” إدجر 

هوفــر للتحقيــق فــي الواقعــة. ووفًقــا 
فــإن  اإلنتــاج  شــركة  داخــل  لمصــادر 
التصويــر ســيتم فــي مدينــة أوســيدج 
الفيلــم  تصويــر  دقــة  لضمــان  ســيتي، 
لثقافــة القبيلــة فــي عشــرينيات القــرن 

العشرين. 
وفًقا لموقع “سكرين رانت”.

Baby2 Driver

“توم وجيري” في السينما

Killers of the Flower Moon

تنفــق منصــة مشــاهدة األفــام والمسلســات 
الــدوالرات  مــن  الماييــن  مئــات  “نتفليكــس” 
إلنتــاج أفــام ذات ميزانيــة كبيــرة. هــذا فــي 
قاعــدة  توســيع  فيــه  تحــاول  الــذي  الوقــت 
المشــتركين، والتوســع أكثــر في الميــدان الذي 
تسيطر عليه استديوهات هوليوود الرئيسية.

ســتريت  “وول  صحيفــة  نقلتــه  مــا  وبحســب 
تســتثمر  تســمها،  لــم  مصــادر  عــن  جورنــال” 
الشــركة العماقــة أكثــر مــن 520 مليــون دوالر 

في إنتاج ثاثة أفام كبيرة الميزانية.
ومــن غيــر المحتمــل أن تحصــل أي مــن هــذه 
األفــام علــى عرض في صاالت ســينما، والتي 
تعــوض  أرباحــًا  المنتجــة  الشــركات  تكســب 
االستثمارات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، 
وافقــت “نتفليكــس” علــى إنفــاق ما يقــرب من 
 Red 200 مليــون دوالر إلنتــاج فيلــم األكشــن
روك”،  “ذا  بطولتــه  ســيلعب  الــذي   Notice
Under�  6 فيلــم إلصــدار  الشــركة   وتخطــط 

ground بكلفة حوالي 150 مليون دوالر.
رهــان  هــو   The Irishman فيلــم  يكــون  وقــد 

الشركة األكثر خطورة، فهو دراما تاريخية من 
المحتمــل أن تجــذب فقــط البالغيــن المهتميــن 
بموضــوع خطير. وتقــول الصحيفــة إن التزام 
دوالر  مليــون   173 يبلــغ  الكلــي  “نتفليكــس” 
علــى األقــل، بينمــا قــدم آخــرون مقربــون مــن 
الفيلــم تقديــرات تفــوق 200 مليــون دوالر، مــا 
يجعــل الفيلم أغلــى دراما للبالغين في التاريخ 

الحديث.

وقالت “نتفليكس” في وقت ســابق إن األفام 
تجــذب نحــو ثلــث مجمــوع مشــاهديها، بينمــا 
تمثل المسلســات التلفزيونية الباقي. وتراهن 
علــى كــون اإلنتاجــات الجديــدة ستســاعد في 
االحتفاظ بأكثر من 150 مليون مشــترك حالي 
وجذب مشتركين جدد، والذين تولد رسومهم 
الشــهرية، بــدالً مــن مبيعــات التذاكــر، إيــرادات 

الشركة.

ــوع مــشــاهــديــهــا ــم ــج ــث م ــل ــو ث ــح ــذب ن ــج ــام ت ــ األفـ

شبكة “نتفليكس” وصراع البقاء

تنطلق فعاليات الدورة 76 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، يوم 28 أغسطس 
الجاري، وتســتمر حتى 7 ســبتمبر المقبل، وســط اهتمام عدد كبير من صناع الســينما 
فــي العالــم. وأعلــن المهرجان عن أســماء األفالم التي ستشــارك في فعاليــات الدورة 
المقبلة، حيث تتضمن القائمة عدد من األفالم التي يلعب بطولتها أبرز نجوم السينما.

كمــا تتضمــن القائمــة فيلًمــا ســعودًيا مــن 
نفذتــه  والــذي  المنصــور،  هيفــاء  إخــراج 
بعنــوان “المرشــحة المثاليــة”، حيــث تعــد 
الســينما  تاريــخ  فــي  األولــى  المــرة  هــذه 
السعودية التي يشارك فيها فيلم سعودي 
في المســابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا. 
وزارة  مــن  بدعــم  تنفيــذه  تــم  والفيلــم 
الثقافــة، وهــو مــن بطولــة ميــا الزهرانــي 
ونــورة العــوض، وشــارك فــي كتابتــه براد 
صــور  وقــد  المنصــور،  هيفــاء  مــع  نيمــن 
بالكامل داخل المملكة العربية السعودية.

األفــام المتنافســة في مهرجان فينيســيا 
الـ76

أمــا األفــام األخــرى التــي ســتنافس على 
The Perfect Can�  جوائز المهرجان هي :

 didate “About Endlessness “Wasp
 Network,“ ”Marriage Story,“ Noah
 Baumbach “Guest of Honor, Atom
 Egoyan ” Ad Astra“ ”A Herdade,“
 ”Gloria Mundi,“ ”Waiting for the
 Barbarians,“ Ciro Guerra ”,“ Pablo
 Larrain ”Saturday Fiction,“ Lou Ye
 ”,“ Pietro Marcello ”The Mafia Is No
 Longer What It Used to Be,“ Franco
 Maresco ”The Painted Bird,“ Vaclav
 Marhoul ”The Mayor of the Rione
Sanità,“ Mario Martone ”,“ Shan�
 non Murphy ”Joker, ”An Officer
 and a Spy,“ ”The Laundromat ”No.
باإلضافــة   .7 Cherry Lane,“ Yonfan

 “The Truth“ إلــى ذلــك، تــم اختيــار فيلــم
مــن إخــراج المخــرج اليابانــي هيــروكازو 

كوريدا؛ ليكون فيلم افتتاح المهرجان.

من بينها فيلم ســعودي للمخرجة المبدعة هيفاء المنصور

أبـرز أفـالم مهـرجـان فينيسـيـا

تركــز نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشــيان حاليــا على دورها كمحامية، بعدما 
قــررت منــذ فترة دراســة المحامــاة، لهذا قامت بزيــارة األربعــاء الماضي برفقة 
د. مــارك هــاورد مــن جامعة جــورج تاون، والــذي يقدم محاضــرات أو “كورس”، 

للسجناء تمنحهم درجات تساعدهم في الحصول على شهادة من الجامعة.

ووفق تقارير إعامية بريطانية، فإن 
كيم حرصت على أخذ مجموعة من 
صــور الســيلفي برفقــة مجموعة من 
الســجناء. وأضافــت هــذه التقاريــر، 
أن كيــم كشــفت بتعليقهــا علــى هــذه 

الصــور أنها تحضر لفيلم وثائقي عن 
هــؤالء األشــخاص. وأوضحــت كيــم 
أيضا، وفق التقارير نفسها، أن الفيلم 
ســيتم بثــه علــى قنــاة “أوكســجين” 

)Oxygen( خال األشهر المقبلة.

كيم كارداشيان.. محامية
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تكون على شط االمان في هذا االسبوع 

حاول قدر المستطاع التأقلم اليوم.

ال تتسرع في اتخاذ القرار األخير. 

لديك مشروع كبير ويحتاج التأني.

نزهة نهاية األسبوع مهمة جدا للعائلة.
 

اغتنم فرصة الجو اللطيف للرياضة.

احترس من التسرع ولخبطة األمور.

خير األمور الوسط وال تتسرع. 

ال تعرض نفسك لإلرهاق كثيرا.

رياضة السباحة مناسبة لك جدا.

القراءة مفيدة قبل النوم ومسلية.

أعتز بشخصيتك وال تكن مترددا.

الحمل

الثور

الجوزاء

السرطان

األسد

العذراء

الميزان

العقرب

القوس

الجدي

الدلو

الحوت

8 أغسطس

 1815

 نابليون بونابرت 
يغادر فرنسا 

إلى منفاه في 
سانت هيلينا 
إحدى الجزر النائية 

في المحيط األطلسي والتي 
ظل بها حتى وفاته عام 1821.

طرح اسم المغني 
البريطاني إيد شيران، 
ليكون المرشح األقوى 

لغناء شارة فيلم جيمس 
بوند الجديد، الذي يلعب 

بطولته النجم دانيال 
كريغ بحسب مصادر من 
داخل فريق عمل الفيلم.

tariq.albahar
@albiladpress.com

تزدحــم الصالونــات بهن كفرصــة للتغيير وتقديــم الجديد

استعدادات البحرينيات الستقبال العيد

تحرص الفتيات البحرينيات على أن يكن في كامل أناقتهن طوال السنة، السيما في العيد لكثرة الزيارات العائلية التي يقمن بها وصلة الرحم، وكذلك التنزه مع األهل 
واألصدقاء بعيدا عن المنزل، وتكون الفتيات قبل فترة العيد حريصات على انتقاء أجمل المالبس واختيار أدق الصالونات من اجل “ كشخة” العيد، واالستعدادات 

للعيد تكون على قدم وساق وتمتد لوقت طويل بالنسبة للفتاة، فما هي األمور التي تحرص عليها الفتاة البحرينية أن تكون من ضمن استعداداتها للعيد؟

أوال يقمن الفتيات منذ شهر على األقل 
قبــل العيــد بمتابعة األزيــاء وكل ما هو 
جديــد في عالم الموضة الختيار أجمل 
ومتابعــة  اناقــة،  واكثرهــم  المالبــس 
والفتيــات  الموضــة  أيقونــات  أشــهر 
ميديــا  السوشــل  علــى  المشــهورات 
القتبــاس القليل مــن هذا اللبس أو ذاك 
الــذي أعجبهــا منــذ مــدة، فالفتــاة قبــل 
ان تختــار مالبســها تحتاج إلــى معرفة 
صيحــات وموضــة الموســم مــن حيــث 
“ الشــائعة فــي  األلــوان و” الموديــالت 

هذه الفترة، الختيار ما يناسبها منها.
وتأتي ثانيًا مرحلة التســوق حيث هي 
مــن اقــرب المراحــل لقلــب البنــت حين 
تقــوم بالتســوق مــع أصدقائهــا أو أهلها 
في المحــالت التجارية لرؤية المالبس 
مرحلــة  وبالطبــع  افضلهــا،  واقتنــاء 
االستفســار وأخذ بنصيحــة الصديقات 
وســؤال ومعرفة جميــع الفتيات للتأكد 
الفتيــات  باقــي  مــن  أحــد  ال  أن  مــن 
مــن  أجمــل  يأخــذن  منهــا  القريبــات 
مالبســهن، أو أنهن بالمصادفة يشترين 
لمــا  متشــابهة  المالبــس  مــن  قطعــة 
اشــترته هي بالفعــل، ألن الحالة الثانية 
مــن أخطــر الحــاالت التــي قــد تواجهها 
الفتــاة فــي يــوم العيــد حين تصــدم أن 
فتــاة  هنــاك 

لبســت 

مثلهــا، فالفتيــات يحرصــن أن يكونــوا 
متميــزات وأنيقات وفريدات في لباس 

العيد.
كمــا ان الفتيــات يأخــذن اكثر من زيارة 
كشــخة  إلكمــال  التجاريــة  للمجمعــات 
العيــد علــى  العيــد وال يقتصــر تســوق 
العديــد  يحتــوي  بــل  فقــط  المالبــس 
مــن األشــياء منهــا األحذيــة والحقائب 
واالكسســوارات  والعطــور  والمكيــاج 
وهــي مــا تأتي عــادة في األخيــر، فمنها 
السالســل القصيــرة والطويلة وكل هذا 
االختيــار ســيكون مبنيــا علــى اختيــار 
ألــوان المالبــس وشــكلها، ومنها الذهب 
وينشــط  الذهــب  يعشــقن  فالفتيــات 
ســوقه فــي المناســبات والعيــد فرصــة 
مــن  الكثيــر  أن  كمــا  القتنائــه،  ممتــازة 
الفتيات يحرصــن على تغيير العباءات 
بالعيد، فغالبا ما يســتغرق من أسبوع 
ألســبوعين لالنتهاء من أغراض 

العيد.
االهتمــام  يليهــا 
والشــعر  بالبشــرة 
ليســتمر  العيــد  قبــل 
بريــق الشــعر وصفاء 
وإن  البشــرة، 
الكثيــرة  المناســبات 

تهلــك الشــعر بالنســبة للفتــاة، إذ يلــزم 
واألجهــزة  الشــعر  لمجفــف  تعريضــه 
التي تعطيه حرارة وتســرحه، فتستعد 
باســتخدام  العيــد  قبــل  الفتيــات 
»ماســكات« الشــعر مــع اختيــار األنســب 
الســتخدام  يلجــأن  وبعضهــنَّ  منهــا، 
 ،“ البروتيــن  أو  “الكيراتيــن  معالجــات 
فتــرة  طيلــة  الشــعر  علــى  للمحافظــة 
العيــد مســرحا بأقــل ضــرر، أمــا البشــرة 
فــال بــد مــن المحافظــة عليهــا خصوصا 
فــي المناســبات فيكثــر وضــع المكيــاج 
فيجب تهيئة البشرة من ذي قبل وذلك 
عــن طريــق جلســات نضــارة وتصفيــة 
قبــل العيــد، باإلضافــة إلــى الماســكات 
المنزليــة بخلطــات طبيعية تســاعد في 

شد الوجه وإعطائه لمعان مذهل. 
الصالــون”   “ مرحلــة  تأتــي  وباألخيــر 
وغالبــا مــا يميــل البنــات إلى عمل شــي 
جديد يلفت االنتباه أو ما يسمى “ النيو 
لــوك “ عبــر قص الشــعر بطريقة جديدة 
أو صبغه بلون مثل األشقر أو الماروني 
الغــزال واحيانــا وقــد  بــدم  مــا يســمى 
يضطــررن لتجربتــه قبــل العيــد بفتــرة 
ليتأكــدن مــن مالءمتــه، كمــا أن الفتــاة 
فــي العيــد تحــب أن تضــع الحنــة فــي 
يديهــا وقدميهــا، الحنــة بالنســبة للفتاة 
عــادة جميلــة، ومــن أهم االســتعدادات 
ويقفــن  بعضهــن  ينتظــر  حيــث  للعيــد، 
لســاعات في طوابيــر االنتظار من أجل 

ذلك خصوصًا إذا كن في مجموعات.

ينطلــق هــذا األســبوع فــي شــركة البحرين للســينما الجــزء الثاني من فيلــم أنجري 
بيــردز فــي صاالتهــا المتنوعــة، ويشــهد الجــزء الثانــي مــن الفيلــم تحــول الطيــور 
مــن أعــداء إلــى أصدقــاء لمواجهــة تهديد مشــترك يحوم حولهــم والحل في 

التعاون إلنقاذ عالمهم.

األول  الجــزء  وحقــق 
اســتثنائية  إيــرادات 
التذاكــر  شــباك  فــي 
والمحلــي،  العالمــي 
إلــى جانــب النســخة العربية 
والذي فيه تؤدي فيها ريا أبي 
راشــد صــوت شــخصية ماتيلدا. 
وعــن تفاصيــل الفيلــم الجديــد نجد 

تطــور العــداوة بيــن الطيــور والخنازيــر 
إلــى ُبعــد جديــد، فــي ظــل ظهــور خطــر 
جديد يتهدد جزيرتيهم،. ويتفق الجميع 
علــى التغاضــي عــن خالفاتهــم الســابقة 
المشــترك  التهديــد  لمواجهــة  والتعــاون 
أصدقــاء  إلــى  أعــداء  مــن  والتحــّول 
للنجــاح في هذه المهمة وهو من إخراج 

المبدع ثوروب فان أورمان.

انطالق “أنجري بيردز 2” في سينكو
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 1942
 ونستون تشرشل يصدر قراًرا بتعيين الجنرال برنارد مونتغمري قائًدا للجيش الثامن.

1945
االتحاد السوفيتي يعلن الحرب على اليابان ويقوم بغزو منشوريا في نهاية الحرب العالمية الثانية.

1955
  عقد أول مؤتمر من نوعه في جنيف بسويسرا حول االستعماالت السلمية للطاقة الذرية.

1964
الطائرات التركية تغير على جزيرة قبرص التي تضم أقلية مسلمة من أصل تركي.

2016
وقوع تفجير انتحاري بمدينة كويته غرب باكستان أسفر عن مقتل 93 شخًصا.
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طارق البحار

تــواردت أخبار عن تعــرض النجم العراقي ســيف نبيل 
إلى حادث سير كبير وأنه أصيب إصابات بالغة، حيث 
ضجــت مواقع السوشــيال ميديا بهــذا الخبر الذي 
أزعج عشــاق هذا النجم المحبــوب، إال أنه ما هي إال 
ساعات حتى خرج النجم سيف بنفسه بفيديو مصور 

لينفي هذه اإلشــاعة البغيضة، وأن صور الحادث التي 
نشــرت ما هي إال لقطات من فيديــو كليب أغنية جديدة 

يحضر لها.

طرحت الفنانة المصرية ســمية الخشــاب دعــاًء دينيًا تؤديه 
بصوتهــا بعنوان “صلــوا عليه” عبــر قناتهــا في”يوتيوب” 
الدعاء من كلمات الشــاعر هشــام صــادق، وألحان وغناء 

سمية الخشاب وتوزيع موسيقي محمد عباس.
وعن العمل أشــارت الخشــاب إلى أنها قررت التركيز خالل 

الفتــرة الحاليــة علــى الغناء وليــس التمثيل، مؤكــدة أنها 
تســتعد إلحياء أكثر من حفل غنائي داخــل مصر وخارجها، كما 

كشفت عن انها تحضر ألغنية “سنغل” ستطرحها خالل الفترة المقبلة.

تداول رواد مواقع التواصل االجتماعي، على نطاق واسع 
مقطعا مصــورا من برنامــج “أكلناها” الــذي يقدمه 
الفنان السوري باسم ياخور، ظهرت من خالله الفنانة 
اللبنانية ماغي بوغصن وهي تنفذ فيه أحد المقالب.

ووجهت ماغي ســؤااًل صادًما إلى باســم قائلة: خالل 
تواجدي في سورية صار في عالقة حب أنا وياك بوقتها 

اتفقنا ما نخبر حدا، مؤخًرا أعلنت عن السر لزوجي، مرتك 
بتعرف بالموضوع.

مقلب ماغيسمية تغنيإشاعة بغيضة

كوثر محمد 



“Casa de Papel” يحطم جميع األرقام القياسية

أفادت وسائل إعالم أجنبية، بأن النجمة سيلينا غوميز تستعد لطرح  «
أغنية جديدة نهاية العام الحالي. وكشفت المصادر أن أغنية غوميز 

ستتحدث عن أزمتها النفسية التي عاشتها في الفترة السابقة، إذ مرت 
بالعديد من المراحل العالجية، ودخلت المصحة النفسية لفترة ال 

بأس بها.

حطم مسلســل “Casa de Papel” اإلســباني، األرقام القياســية من حيث نســبة المشــاهدة بعدما تابعه أكثر من 34 مليون مشــاهد حول العالم الجزء الثالث منه عبر )نتفليكس( 
خالل األســبوع األول من عرضه. وُنشــر عبر حســاب المسلســل على )تويتر( “ســنحتاج مزيدا من األقنعة للجميع”، في إشــارة ألقنعة الرســام اإلسباني سلفادور دالي التي يرتديها 

أبطال العمل الدرامي في عمليات السطو التي يقومون بها خالل األحداث.

منــزال  و956  ألفــا  و355  مليونــا   34 وشــاهد 
حــول العالــم الجــزء الثالــث مــن مسلســل “بيــت 
الــورق” خــال األســبوع األول مــن عرضــه علــى 
منصــة )نتفليكــس( التــي أكــدت أن مــا يزيد عن 
24 مليــون مســتخدم شــاهدوا الموســم بالكامل 
خــال عطلــة نهاية األســبوع التي أطلــق خالها 
العمــل. وكتــب المســؤولون عــن المسلســل عبــر 
)تويتر( “ال يمكننا أن نكون أكثر امتنانا من أنكم 

أصبحتم جزءا من العصابة”.
وأكــدت مجلــة )فاريتــي( المتخصصــة الجمعــة 
أن هــذا الرقــم يمثل أفضل ســجل على مســتوى 
العالــم يحققــه مسلســل غيــر ناطــق باإلنجليزية 
خــال األســبوع األول مــن عرضــه علــى منصــة 

الترفيه الرقمية.
مــن  الثالــث  الجــزء  أن  )فاريتــي(  أبــرزت  كمــا 
القياســية  األرقــام  حطــم  اإلســباني  المسلســل 
علــى  مشــاهدة  األعلــى  اإلنتــاج  أصبــح  بعدمــا 
)نتفليكس( خال األسبوع األول من عرضه، بما 
فــي ذلك أفــام ومسلســات باللغــة اإلنجليزية، 
وإيطاليــا  وفرنســا  إســبانيا  مثــل  دول  فــي 

واألرجنتين والبرازيل وتشيلي والبرتغال.

الخميس
8 أغسطس 2019 
7 ذو الحجة 1440
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إعداد : اسامة الماجد يعتبر الفنان القدير الراحل إبراهيم خميس بحر من أهم وابرز أعمدة الفن في البحرين، فنان كبير بكل ما إبراهيم بحر
تحمله الكلمة من معنى اثري الســاحة الفنية بما ال يعد ويحصى من األعمال المختلفة ســواء في المســرح 
أو في التلفزيون أو اإلذاعة، ممثال ومخرجا ومؤلفا ومعدا، وفقدت الساحة بموته بتاريخ 15 فبراير 2019 
معلما ومربيا وصرحا فنيا شــامخا، ولكن ســتبقى للفنان الكبير ذكرى حاضرة في قلوب محبيه وإرٍث فني 

تزخر به مكتبة الدراما الخليجية وكذلك المسرح.

فاقد: إنتاج مسرح نادي كرزكان الرياضي

الدائة: إنتاج مسرح الجزيرة

وجها لوجه: إنتاج مسرح الصواري

الدنيا دوراة..تأليف وإخراج مسرح الصواري

شــارك فــي أول فيلم روائي بحرينــي وهو فيلم 
“الحاجــز” العــام 1990 للمخــرج بســام الــذوادي 

وكتــب ســيناريو الفيلــم أميــن صالــح وبطولــة 
ومريــم  القحطانــي  وقحطــان  الحســن  راشــد 

زيمان.

أبــرز مؤسســين مســرح الصــواري العــام 1991، وينتمي هذا المســرح إلى الطابع 
التجريبي وساهم إلى جانب الفنان عبدهللا السعداوي والناقد يوسف الحمدان 
في لفت أنظار العرب إلى مسرح الصواري حتى نال شهرة كبيرة وحصد العديد 

من الجوائز.

أطلق مهرحان الصواري 
الدولي جائزة تحمل إسم 
جائزة إبراهيم بحر للنص 

المسرحي.

خريج المعهد العالي للفنون المسرحية العام 1982، كما 
حصل على دبلوم دراســات عليا في التربية من جامعة 
القديس يوســف، شــغل وظيفة رئيس اإلنتــاج اإلذاعي 
والتلفزيونــي بمركــز التقنيــات التربويــة بــوزارة التربية 

والتعليم. 

السيد: إنتاج مسرح الجزيرة

واقدساه: إنتاج اتحاد الفنانين العرب

سوق المقاصيص: إنتاج مسرح اوال

درب العدل: إنتاج مسرح اوال

المفهي: إنتاج خاص 

على موتها أغني 
حسن ونور السنا

بحر الحكايات
رحلة العجائب

نورة
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الفنــان إبراهيــم بحــر ينتمــي إلــى عائلــة فنية عريقــة، فوالدة 
كان “نهاما” في الغوض وشــقيقاه المطرب الشــهير على بحر، 
وعازف جيتار البيس عيســى بحر من مؤسســي فرقة اإلخوة 

البحرينية الشهيرة.
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رصد ذوبان كارثي للجليد في غرينلند
غرينلند  فـــي  الــجــلــيــدي  الــغــطــاء  فــقــد 
كمية  الجاري  أغسطس  من  األول  في 
وفقا  ــهــا  وزن بــلــغ  الجليد  مــن  قياسية 

لحسابات الخبراء 12.5 مليار طن.
هذه  ــأن  ب  Smithsonian مــوقــع  يفيد 
الكمية من الجليد كانت كافية لتغطية 
مساحة والية فلوريدا األميركية بطبقة 

جليد تبلغ سماكتها سنتمترين.
السريع  الــذوبــان  هــذا  للخبراء،  ووفــقــا 
للجليد يحصل ألول مرة منذ أن بدأت 
المنتظمة  المراقبة  عملية   1950 العام 
الغطاء  فــي  ســنــويــا  الــحــاصــل  للنقص 
 60 معلوم  هو  كما  لغرينلند.  الجليدي 
% من مساحة غرينلند يغطيها الجليد، 
الــســنــوي في  وقــد كــان مــعــدل النقص 
تبلغ  طبقة  يــعــادل  الجليدي  االــغــطــاء 

سماكتها مليمترا واحدا.
العام  الجليد  ذوبــان  عملية  أن  ويذكر 
2012 شملت 97 % من مساحة الغطاء 
هذه  في  ولكن  غرينلند،  في  الجليدي 
Summit Sta� محطة رصــدت   السنة 
tion للدراسات الواقعة عند أعلى نقطة 

في غرينلند، أعلى ارتفاع لدرجة حرارة 
العام  مطلع  ومنذ  واستمرارها.  الهواء 
الجليد  كمية  بلغت  اآلن  وحتى   2019
المذابة 248 مليار طن، وهذا قريب من 
 250(  2012 العام  التي سجلت  الكمية 

مليار طن(.
وقــد تسبب ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة 
في أوروبــا بصعود درجــة الحرارة في 

الــمــعــدل.  عــن  درجـــة   15�30 غرينلند 
عن  الناتجة  المياه  تمنع  لــهــذا  إضــافــة 
الشمس  أشعة  انعكاس  الجليد  ذوبــان 
عن سطح الجليد، ما يزيد ويسرع في 

عملية ذوبانه.
لــهــذا الــســبــب تــعــتــبــر مــنــطــقــة الــقــطــب 
في  المناطق  أضــعــف  إحـــدى  الشمالي 

مواجهة ظاهرة االحتباس الحراري.

إنقاذ، وكأنها  وثق مقطع فيديو عملية 
إذ نجح  الــرعــب،  أفــام  سيناريو ألحــد 
اللحظات األخــيــرة،  رجــال اإلنــقــاذ فــي 
فــي الــعــثــور عــلــى رجـــل دفـــن حــيــا بعد 
النهيار  فيها  كان  التي  المنطقة  تعرض 
أرشــدتــهــم  كلبة  بفضل  وذلـــك  أرضــــي، 

لمكانه.
ويــعــانــي الــرجــل الـــذي يــدعــى بــراديــب 
وهــو معروف  عقلي،  مــرض  كومار من 
وكشمير،  جــامــو  منطقة  ســكــان  ــدى  لـ

شمالي الهند، بتجوله وحيدا.
النهيار  الجبلية  المنطقة  تعرض  وبعد 
أرضي، بدأت السلطات عمليات البحث 
الــنــهــايــة من  فــي  لتتمكن  كـــومـــار،  عــن 
“أجاكسي”،  الكلبة  بفضل  عليه  العثور 

المدربة على الكشف عن القنابل.
ــدأت  وفــــور الــعــثــور عــلــى يــد وحــــدة، ب
الجيش الهندي عمليات الحفر إلخراجه 
التي  المهمة  وهي  األنقاض،  تحت  من 

تمت بنجاح.
ولـــدى خــروجــه، لــم يتمكن الــرجــل من 
نقله  وتــم  الصدمة،  هــول  من  الحديث 

مباشرة إلى المستشفى.

إنقاذ رجل دفن حيا.. 
والبطولة لكلبة

سبق  مــع  طلبتها  لها  دبــرهــا  التي  الحساسية”  “مقلب  بسبب  حتفها  تلقى  أن  معلمة  كــادت 
اإلصرار والترصد. وبحسب صحيفة “ذي ميرور” البريطانية، كانت معلمة التربية الفنية التي 
تعاني حساسية مفرطة من الموز قد وضعت على باب الفصل الفتات تحذيرية تبين مدى 
حساسيتها من الموز وتطلب من التاميذ التعاون معها. لكن مجموعة من 3 طاب مراهقين 
اختاروا تجاهل الافتات وكانوا على ما يبدو غير مدركين لمدى حساسية المعلمة، حيث قام 
الثاثي، وهم ولدان وفتاة، بمسح مقبض باب الفصل بالموز كما ألقوا الموز في الوقت الذي 
المعلمة في صدمة  دخلت  فقد   ،ABC News بثتها  تقارير  وبحسب  الفصل.  في  فيه  كانت 
حساسية شديدة وتم نقلها للمستشفى في حالة حرجة. وقد تم استبعاد الطلبة الثاثة من 

المدرسة، وُحكم عليهم بالبقاء تحت مراقبة محكمة األحداث في أوهايو األميركية.

ــغ”  قـــالـــت شـــركـــة “ســامــســون
ــلـــى تــطــويــر  ــا تـــعـــمـــل عـ ــهــ ــ إن
ــة يــمــكــنــهــا  ــقــ عــــدســــات الصــ
تــســجــيــل وعـــــــرض الـــصـــور 

والفيديوهات.
قدمت  أنها  الشركة  وأعلنت 
الــواليــات  لمكتب  ابــتــكــارهــا 
االختراع  لبراءات  المتحدة 
والــعــامــات الــتــجــاريــة، وهو 
تطوير عدسة الصقة مزودة 
بـــكـــامـــيـــرا خــفــيــة تــســتــطــيــع 

تسجيل الفيديو والتقاط الصور، بينما يرتديها المستخدم، بحسب ما نشره تقرير لصحيفة 
“ديلي ميل”. تحتوي العدسة الجديدة على مستشعرات للحركة، ما يمنح المستخدم إمكان 
لألعلى.  النظر  أو  الرمش  مثل  المختلفة،  العين  حركات  باستخدام  وظائفها  في  التحكم 
وأشارت الشركة إلى أن العدسات الاصقة ستكون قادرة على تلقي األوامر من خال هوائي 

مدمج بها، وعرض الفيديو أمام عين المستخدم مباشرة.

أعلنت سلطات والية ريو دي جانيرو البرازيلية وفاة سجين بعد محاولة هرب فاشلة.
دا سيلفا  يدعى كاوفينو  برازيلية  زعيم عصابة  أن  األحد  يوم  البرازيلية  السلطات  كشفت 
تاركا  ومظهرها  هيئتها  في  بالتنكر  وقــام  له  عاما   19 العمر  من  البالغة  ابنته  زيــارة  استغل 
ميتا  عليه  عثرت  أنها  األول  أمس  الوالية  في  السلطات  وقالت  السجن.  في  منه  بدال  إياها 
داخل زنزانته، وأوضحت سلطات السجن أنها فتحت تحقيقا في الواقعة، بحسب صحيفة 
الحمراء”، من  “القيادة  السجين، وهو أحد زعماء عصابة  إن  السلطات  “التليغراف”.  وقالت 
باسم  معروف  المخدرات،  تجارة  في  تعمل  التي  البرازيل  في  اإلجرامية  الجماعات  أقــوى 
“شورتلي”، حاول مغادرة سجن غيريسينو، مرتديا مابس ابنته وقناعا من السيليكون وشعرا 

مستعارا، لكن توتره جعله محل شك وأدى إلى التعرف عليه.

“مقـلـب” كـاد يـودي بحيـاة مـعـلمـة

عدسات الصقة للعين تلتقط الصور والفيديو

فشل في الهروب من السجن فانتحر

صبية هنود يطلون على نهر يامونا وضريح تاج 
محل في أغرا بوالية أوتار براديش. )أ ف ب(

ال شيء يقف أمام العلم والمعرفة، فهل يمكن أن تتخيل عزيزي القارئ أن تأكل 
خبزا تماما مثلما كان يفعل المصريون القدماء، باستخدام الخميرة نفسها؟

عمرها  استخدم خميرة  الذي  باكلي،  العالم شيموس  فعله  ما  هذا  األقل  على 
النتيجة  وكانت  رغيفا،  ليخبز  وذلك  القديمة،  مصر  أيام  إلى  تعود  سنة   4500
من  الخميرة  عينة  استخرج  إنــه  باكلي،  وقــال  وصــفــه.  حــد  على  تــصــدق”  “ال 
باكلي  وشـــارك  بحثي.  مــشــروع  فــي  مشاركته  أثــنــاء  القديم  المصري  الفخار 
في  الشخصي  حسابه  على  وتعليقات  تغريدات  فــي  المثيرة  تجربته  نتائج 
تويتر، وحظيت بتفاعل كبير من المتابعين والقراء، بحسب ما ذكرت صحيفة 
الخبز  طعم  إن  باكلي  قال  الحق،  وقت  وفي  البريطانية.  ستاندرد”  “إيفينينغ 
الــعــادي. وأوضــح باكلي كيفية  المخمر  العجين  ثــراء وحــاوة” من  “أكثر  كــان 
حصوله على “الخميرة الفرعونية”، مشيرا إلى أنه استخلص عينات من مسام 
الكائنات  “استيقاظ”  قبل  الدقيق  التعقيم  تقنية  استخدم  ثم  القديمة،  األوانــي 
الحية )الخميرة(. وبعد استيقاظ الخميرة الفرعونية، أضاف الماء وزيت الزيتون 
بشكل جميل”  “انتفخ  العجين  رغيف  إن  وقال  العجين جاهزا،  ليصبح  للدقيق 

أثناء خبزه، وترافق ذلك مع رائحة زكية “ال تصدق”.

رغيف طازج بخميرة 
“فرعونية” عمرها 4500 عام

تطبع في مؤسسة األيام للنشر

لمكافحة  الــبــريــطــانــيــة  ــة  ــوكــال ال ضــبــطــت 
الهيرويين  من  كيلوغراما   398 الجريمة 
مخبأة في حمولة مناشف وأثواب حمام 
ما يشكل واحدة “من أكبر عمليات ضبط” 
مخدرات في بريطانيا. وضبطت الحمولة 
يــورو  مليون   43 بـــ  قيمتها  قـــدرت  الــتــي 
فــي الـــســـوق، فــي الــثــانــي مــن أغسطس 
فيليكستو  مرفأ  في  حاويات  حاملة  في 
الـــواقـــع عــلــى ســاحــل إنــجــلــتــرا الــشــرقــي، 
حيث توقفت السفينة قبل أن تتوجه إلى 
أنتويرب في بلجيكا، على ما جاء في بيان 
أعــادت  الــمــخــدرات،  ضبط  وبعد  للوكالة. 
مكانها  إلى  الحاوية  البريطانية  الشرطة 
ولدى  المرفأ.  بمغادرة  للسفينة  وسمحت 
الحاوية  حملت  أنــتــويــرب  إلــى  الــوصــول 
في  روتــــردام  إلــى  ونقلت  شــاحــنــة،  على 
المستمرة.  هولندا، تحت مراقبة الشرطة 
توقيف  إلى  الهولندية،  الشرطة  وعمدت 
شخصين عند البدء بتفريغ الحاوية، في 
حين أوقفت السلطات البريطانية شخصا 

في برومزغروف في وسط الباد.

ــار أن  ــ اكــتــشــف عــلــمــاء األحــافــيــر واآلثـ
نيوزيلندا  في  عليها  عثر  التي  العظام 
تعود  أنــهــا  يعتقد  وكــــان   2008 ــعــام  ال
عظام  إال  هــي  مــا  عــمــاق،  نسر  لعظام 
ببغاء عماق عاش قبل 19 مليون سنة.
الببغاء  هــذا  إن  بل  هــذا فحسب،  ليس 
“هرقل  اسم  عليه  أطلق  الذي  العماق، 
إلى  طــولــه  يصل  كــان  إنكسبيتاتوس” 
أكثر من متر، ويزن نحو 7 كيلوغرامات، 
وبالتالي فهو أكبر حجما من وزن ببغاء 
معروف  ببغاء  أكبر  كان  الذي  الكاكابو، 

في السابق.
على  أطلقت  التي  التسمية  أن  ويبدو 
الــبــبــغــاء “هــرقــل إنــكــســبــيــتــاتــوس” إنما 
العاديين  غير  وقوتها  حجمها  تعكس 

وطبيعة االكتشاف غير المتوقعة.
ــاذ فـــي جــامــعــة فــلــيــنــدرز  ــتـ وقــــال األسـ
األسترالية تريفور وورث “كان التحدي 
هو معرفة العائلة التي تنتمي إليها، إذ 

لم يعثر سابقا على ببغاوات عماقة”.

400 كلغ هيروين 
في مناشف 

وأثواب حمام

ببغاء “بحجم 
إنسان” من زمن 

الديناصورات
الشك أن كثيرين منا يحلمون، أو على األقل يعبرون عن رغبتهم، في الحصول على راتب شهري 
وهم جالسون في بيوتهم دون عمل، فهم يريدون النوم في أي وقت والنهوض من الفراش في أي 

وقت أيضا دون أن يكونوا مضطرين لإلسراع إلى العمل أو غير ذلك.
يبدو أن مثل هذه األمور أصبحت متاحة بالنسبة لفئة قليلة من الناس، ففكرة يانصيب “استعد 
للحياة”، التي تعد جزءا من اليانصيب الوطني، صارت تتيح مثل هذه األمور، وهو ما حدث بالفعل 

مع البريطاني الموظف في شركة أمازون دين وايمز.
حيث  الوطني،  اليانصيب  في  فــوزه  بعد  بالذهول  عاما،   24 العمر  من  البالغ  وايمز،  أصيب  فقد 
12166 دوالر، شهريا خال الثاثين عاما  10 آالف جنيه إسترليني، أي ما يعادل  سيحصل على 
المقبلة.  وقال الشاب وايمز، من مدينة بيتربورو في وسط إنجلترا، إنه لم يفكر مرتين قبل أن يترك 

وظيفته؛ لمتابعة شغفه في مجال كتابة السيناريو.

ممثلة بوليوود Taapsee “الجائزة الحلم”.. 12 ألف دوالر شهريا لمدة 30 عاما
Pannu خال الترويج 

لفيلمها الدرامي القادم “ميشن 
مانجال” في مومباي. )أ ف ب(

وايمز رابع شخص يفوز بالجائزة الكبرى التي تصل قيمتها اإلجمالية إلى 3.6 مليون جنيه
 )4.4 مليون دوالر(، منذ طرحها أول مرة في 18 مارس من العام الجاري.

السنة الحادية عشرة - العدد 3948 
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ذوبان حجم قياسي من الغطاء الجليدي لغرينلند

ترجمة - فاضل المؤمن


	01
	02
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

