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 “اأيويف 16” يبحث ال�سريفة االإ�سالمية بالبحرين

اأهايل الزالق ي�سيدون بتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء

        اأمل احلامد من الدبلوما�سية

ناق�س���ت  اأعم���ال “موؤمت���ر اأي���ويف ال�س���نوي 
العقب���ات  ال�رشعي���ة  للهيئ���ات  ع����رش  ال�س���اد�س 
والتحدي���ات يف ال�سناعة املالي���ة الإ�سالمية اأم�س 
بالبحري���ن ،اذ اأك���د رئي�س جمل�س اأمن���اء “اأيويف” 
ال�سي���خ اإبراهيم بن خليفة اآل خليفة، على �رشورة 
مواكبة التط���ورات التكنولوجية واملعلوماتية يف 

جمال الت�رشيعات اخلا�س���ة بال�سريفة الإ�سالمية، 
حتديداً مدى �رشيان عل���ة الربا يف النقود الرقمية 
 ،Cryptocurrency ����امل�سف���رة اأو م���ا يعرف ب

مثل البيتكوين Bitcoin وغريها.
م���ن جانب���ه رك���ز حماف���ظ م����رشف البحري���ن 
املركزي، ر�سيد املعراج يف كلمته على “جمالني 

وهما الرق���ي باأخالقيات املهنة وتطوير 
املوارد الب�رشية”.

ع���ر اأهايل قرية الزلق ع���ن خال�س �سكرهم 
وتقديرهم لرئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة على توجيهاته 
وتلم����س  الأه���ايل  تطلع���ات  بر�س���د  الكرمي���ة 
احتياجاتهم والعمل على تلبيتها �سائلني املولى 
عز وجل اأن يحف���ظ �سموه، واأن يدمي عليه موفور 
ال�سحة والعافي���ة ليوا�سل م�سرية البناء والعطاء 
من اأجل رفعة الوطن وازدهاره، موؤكدين اأن نهج 
�سم���وه ميث���ل منوذجا يحت���ذى ب���ه يف القرب من 

املواطنني وال�ستماع ب�سكل مبا�رش اإليهم.
كما اأع���رب الأهايل عن جزي���ل امتنانهم اإلى 
حمافظ اجلنوبية �سم���و ال�سيخ خليفة بن علي اآل 
خليفة على م���ا يبذله من جه���د واهتمام كبريين 
ملتابعة تنفي���ذ احتياجات قرية الزلق وتطلعات 
اأهله���ا وحتويله���ا اإل���ى واقع ملمو����س، م�سيدين 
بزيارات �سموه املتكررة واملتوا�سلة اإلى القرية 

لالطالع ع���ل اأهم املتطلب���ات املعي�سية 
واخلدمية لالأهايل.
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عمليـــة غربلــــة ت�سمـــل نحـــو 40 جلنــــــة 
فـــــي “غـــرفــــة التجــــــارة”

“التجــــارة”  املحـــــرق” يخـــاطـــب  “بلــــدي 
لتخ�سيــ�س مرفــاأ بامل�ســروع اجلديـــد 

اقتصاد البالد
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�سخة: ال�سعودية: ريالن - الكويت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�سة - م�رش : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�سرتليني - الوليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 يورو

�سمو ويل العهد توج البطل وهناأ الفائزين

بريق فيتل ي�سطع جمددا يف البحرين

        حممد الدرازي من ال�سخري

َت���َوّج ويل العه���د نائ���ب القائ���د الأعل���ى 
النائ���ب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء �ساحب 
ال�سم���و امللك���ي الأم���ري �سلم���ان بن حم���د اآل 
خليف���ة، ال�سائق الأمل���اين �سيبا�ستيان فيتيل 
مت�ساب���ق فري���ق ف���رياري �سكوديري���ا الفائز 

ب�سباق جائزة البحرين الكرى لطريان اخلليج 
للفورم���ول واح���د 2018 يف ن�سخت���ه الرابع���ة 
ع����رشة، وفالت���ريي بوتا����س م���ن مري�سيد����س 
ايه ام ج���ي برتونا�س، ولوي����س هاميلتون من 
مري�سيد����س ايه ام جي برتونا�س يف املركزين 
الث���اين والثالث. وجنح �سائ���ق فرياري فيتيل 
يف احلف���اظ عل���ى لقب���ه بطال جلائ���زة البحرين 

الكرى للط���ريان اخلليج للفورم���ول 1، وهناأ 
�سم���و ويل العه���د الفائزين معرب���اً عن ال�سكر 
والتقدير لكل الفرق امل�ساركة على ما قدمته 
م���ن اأداء متمي���ز يف اأج���واء تناف�سي���ة متلوؤه���ا 
احلما�س���ة والتحدي يف حلب���ة البحرين الدولية 

موطن انطالقة الفورمول واحد يف 
24ال�رشق الأو�سط.  21

املنامة - بنا: اأك���د رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، لدى لقاء 
�سم���وه بال�سفراء العرب، اأن الفرحة قد عمت البحرين 
ودول املنطق���ة املحب���ة للخ���ري له���ا بالكت�ساف���ات 
النفطي���ة الت���ي كان���ت نتاًج���ا للتوجيه���ات ال�سامية 
واملوفق���ة جلاللة املل���ك واجلهود املثم���رة ل�ساحب 
ال�سمو امللكي ويل العه���د، واأن احلكومة ت�سعى بكل 
ق���وة للعمل على ا�ستخراج م���ا مت اكت�سافه وتوظيف 

عوائده خلدمة التنمية ورفاه املواطن البحريني.
 وكان �ساح���ب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء، قد 
ا�ستقبل بق�رش الق�سيبية �سباح اأم�س، ال�سفراء العرب 
وروؤ�ساء البعث���ات الدبلوما�سي���ة العربية املعتمدين 
ل���دى اململكة يتقدمه���م عميد ال�سل���ك الدبلوما�سي 
يف اململك���ة، �سفري دول���ة الكويت ال�سقيق���ة ال�سيخ 
عزام مبارك ال�سباح، والذين رفعوا اإلى �سموه اأ�سمى 
الته���اين مبنا�سبة اكت�ساف امل���ورد الكبري من النفط 

ال�سخ���ري اخلفيف واكت�س���اف كميات كبرية 
•من الغاز العميق يف مملكة البحرين. �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال ال�سفراء العرب	 4

• )ت�سوير: ر�سول احلجريي(	 �سمو ويل العهد لدى تتويجه الفائز ب�سباقات الفومول 1  

تفوز بجائزة ال�سحافة العربية 
فئة "ال�سحافة اال�ستق�سائية" 
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املنام���ة - بن���ا: تلق���ى عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حم���د بن عي�شى اآل 
خليفة، برقية �شكر جوابية من اأخيه خادم 
احلرمني ال�رشيفني عاهل اململكة العربية 
ال�شعودي���ة ال�شقيق���ة املل���ك �شلمان بن 
عبدالعزي���ز اآل �شع���ود؛ رًدا عل���ى برقي���ة 
جاللت���ه الت���ي اأع���رب فيها ع���ن ا�شتنكار 
مملكة البحري���ن واإدانتها ال�شديدة اإطالق 
اجلمهوري���ة  يف  االنقالبي���ة  امللي�شي���ات 
ع���دة  بالي�شتي���ة  �شواري���خ  اليمني���ة 
ا�شتهدف���ت جتمع���ات �شكاني���ة يف بع�س 
املناط���ق باململك���ة العربي���ة ال�شعودي���ة 
ال�شقيق���ة، اأع���رب فيه���ا خ���ادم احلرمني 
ال�رشف���ني عن بالغ �شك���ره وامتنانه جلاللة 
املل���ك، داعي���ا العل���ي القدي���ر اأن يحفظ 
مملك���ة البحرين ال�شقيق���ة و�شعبها االأبي 
م���ن كل مكروه ويدمي عليه���ا نعمة االأمن 

واالأمان والرقي والتقدم.

املنام���ة - بنا: تلقى رئي����س الوزراء 
�شاح���ب ال�شمو امللكي االأم���ر خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليف���ة، برقية �شك���ر جوابية 
م���ن اأخي���ه اأمر دول���ة الكوي���ت ال�شقيقة 
�شاح���ب ال�شم���و ال�شي���خ �شب���اح االأحم���د 
اجلاب���ر ال�شباح؛ رًدا عل���ى برقية التعزية 
واملوا�ش���اة التي بعث به���ا �شموه اإليه يف 
وفاة املغفور له ب���اإذن اهلل تعالى ال�شيخ 
�شب���اح املحمد ال�شباح املحم���د ال�شباح، 
اأع���رب �شم���وه فيه���ا ع���ن خال����س �شكره 
وتقديره ل�شمو رئي�س الوزراء على م�شاعر 
�شم���وه االأخوية ال�شادق���ة، متمنًيا ل�شموه 

موفور ال�شحة وال�شعادة.

جاللة امللك يتلقى 
�شكر خادم احلرمني

�شمو رئي�س الوزراء يتلقى 
�شكر اأمر الكويت  

االكت�ضاف النفطي جاء بف�ضل التوجيهات امللكية

تو�ضيع التعاون والت�ضجيع على اإقامة امل�ضاريع مع تتار�ضتان 

يف برقية تلقاها جاللته... �شفر خادم احلرمني:

موؤكًدا اأهمية االتفاقيات املوقعة... �شمو رئي�س الوزراء: 

تلق���ى عاهل الب���الد �شاحب اجلاللة 
املل���ك حمد بن عي�ش���ى اآل خليفة برقية 
احلرم���ني  خ���ادم  �شف���ر  م���ن  تهنئ���ة 
ال�رشيفني لدى مملك���ة البحرين عبداهلل 
اآل ال�شيخ وذلك مبنا�شبة اكت�شاف اأكرب 
حقل نفط يف تاريخ مملكة البحرين هذا 

ن�شها:

ح�رشة �شاحب اجلاللة امللك حمد بن 
عي�ش���ى اآل خليفة حفظه اهلل ورعاه ملك 

مملكة البحرين ال�شقيقة
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته..

اأت����رشف باأن اأرفع ملقامك���م ال�شامي 

الكرمي اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات 
مبنا�شبة اكت�ش���اف اأكرب حقل نفط وغاز 

يف تاريخ مملكة البحرين ال�شقيقة.
وه���ذا االإجناز االقت�ش���ادي التنموي 
ج���اء بف�ش���ل اهلل ثم بف�ش���ل توجيهات 
جاللتك���م الكرمية عل���ى حتقيق التنمية 
والتطوي���ر يف مملكة البحري���ن ال�شقيقة 
يف كاف���ة املج���االت املختلف���ة، والت���ي 
توؤكد دائم���ا �شعيكم املب���ارك لالرتقاء 
وحتقيق اأعلى م�شتويات النمو والتقدم 
ململكة البحرين ال�شقيقة و�شعبها الويف 

الكرمي.
وكم���ا اأود االإ�ش���ادة باجله���ود التي 

تقدمها اللجنة العليا للرثوات الطبيعية 
واالأم���ن االقت�ش���ادي برئا�ش���ة �شاحب 
ال�شمو امللكي االأمر �شلمان بن حمد اآل 
خليف���ة ويل العهد نائ���ب القائد االأعلى 
النائ���ب االأول لرئي����س جمل����س الوزراء 
يف حتقي���ق التنمي���ة والتطوي���ر ململكة 
البحرين ال�شقيقة، �شائلني اهلل عز وجل 
اأن ينع���م على مقامك���م الكرمي مبوفور 
التوفي���ق  ودوام  وال�شع���ادة  ال�شح���ة 
وململك���ة البحري���ن ال�شقيق���ة و�شعبها 
التق���دم  م���ن  املزي���د  الك���رمي  ال���ويف 

واالزدهار.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

املنام���ة - بن���ا: ا�شتقبل رئي�س ال���وزراء �شاحب ال�شم���و امللكي االأمر 
خليفة بن �شلمان اآل خليفة رئي�س جمهورية تتار�شتان ر�شتم ميننيخانوف، 

وذلك مبنا�شبة زيارته للبالد.
وخ���الل اللقاء، ن���ّوه �شاحب ال�شمو امللك���ي رئي�س ال���وزراء بامل�شتوى 
املتق���دم الذي و�شلت اإليه العالقات بني مملكة البحرين وجمهورية رو�شيا 
االحتادي���ة ال�شديقة، واأكد �شموه حر�س مملكة البحرين على ت�رشيع خطوات 
التع���اون االقت�شادي وال�شيا�شي مع جمهورية رو�شيا االحتادية واال�شتفادة 
م���ن االأج���واء املتوافرة يف البلدي���ن والتي حتف���ز على املزيد م���ن التعاون 
والتن�شي���ق. واأكد �شاح���ب ال�شمو امللكي رئي�س ال���وزراء اأهمية االتفاقيات 
املوقعة بني البلدين ودوره���ا يف تو�شيع دائرة التعاون الثنائي والت�شجيع 

على اإقامة امل�شاريع امل�شرتكة على �شعيد القطاعني احلكومي واخلا�س.
ون���ّوه رئي����س جمهوري���ة تتار�شت���ان مبا ت�شه���ده مملك���ة البحرين من 
خط���وات مت�شارعة على �شعيد النه�شة والتطور تعك�س ب�شكل وا�شح جناح 
ال�شيا�ش���ات احلكومية برئا�شة �شاح���ب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء يف هذا 

اجلانب.

• جاللة امللك	
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ل��ل��ج��م��ي��ع ه������و جن�������اح  دول������ن������ا  م������ن  دول���������ة  �أي  وجن���������اح  و�ح�����������دة  ف���رح���ت���ن���ا 
عمي���د �ل�سل���ك �لدبلوما�س���ي: مو�قف �سم���و رئي�س �ل���وزر�ء �ستظل يف وج���د�ن كل �لعرب

الفرحة عمت البحرين باالكت�سافات النفطية كنتاج للتوجيهات ال�سامية
�أ�ساد بجهود �ل�سفر�ء �خلليجيني و�لعرب لتقوية �لعالقات مع �ململكة... �سمو رئي�س �لوزر�ء:

�ملنام���ة - بنا: �أكد رئي����س �لوزر�ء �ساحب 
�ل�سم���و �مللك���ي �لأمري خليف���ة بن �سلم���ان �آل 
خليف���ة، ل���دى لق���اء �سم���وه بال�سف���ر�ء �لعرب، 
�أن �لفرح���ة قد عم���ت �لبحري���ن ودول �ملنطقة 
�ملحبة للخري لها بالكت�ساف���ات �لنفطية �لتي 
كان���ت نتاًجا للتوجيه���ات �ل�سامي���ة و�ملوفقة 
جلالل���ة �مللك و�جلهود �ملثمرة ل�ساحب �ل�سمو 
�مللك���ي ويل �لعه���د، و�أن �حلكومة ت�سعى بكل 
ق���وة للعم���ل عل���ى ��ستخ���ر�ج م���ا مت �كت�سافه 
وتوظيف عو�ئده خلدمة �لتنمية ورفاه �ملو�طن 
�لبحريني، ومتنى �سموه �لتوفيق للقمة �لعربية 
�ملقبلة، حيث ُيع���د ��ست�سافتها و�نعقادها يف 
�ململك���ة �لعربية �ل�سعودي���ة �ل�سقيقة ورئا�سة 
خادم �حلرم���ني �ل�رصيفني لها بحد ذ�تها عنا�رص 
جن���اح مهمة للقمة خا�سة و�أنها ُتعقد يف ظروف 
ت�سهد �سالبة �ملوق���ف �لعربي ومتا�سك دوله، 
و�أ�س���اد �سم���وه باأهمية زي���ارة �ساح���ب �ل�سمو 
�مللك���ي ويل �لعه���د �ل�سع���ودي �إل���ى �لوليات 
�ملتح���دة �لأمريكية لأنها فتح���ت �آفاًقا جديدة 
من �لتعاون �لثنائي و�خلليجي مع �أمريكا، فيما 
�أ�ساد عمي���د �ل�سلك �لدبلوما�س���ي �سفري دولة 
�لكوي���ت بال���دور �لكب���ري و�مل�سه���ود ل�ساحب 
�ل�سم���و �مللكي رئي����س �ل���وزر�ء يف دعم وحدة 
�ل�س���ف و�لتو�فق �لعربي ون����رصة ق�سايا �لأمة 

�لعربية.
وكان �ساحب �ل�سمو �مللكي رئي�س �لوزر�ء، 
ق���د ��ستقب���ل بق����رص �لق�سيبي���ة �سب���اح �أم�س 
�ل�سفر�ء �لع���رب وروؤ�ساء �لبعثات �لدبلوما�سية 
�لعربي���ة �ملعتمدين ل���دى �ململك���ة يتقدمهم 
عمي���د �ل�سلك �لدبلوما�س���ي يف �ململكة، �سفري 
دولة �لكوي���ت �ل�سقيق���ة �ل�سيخ ع���ز�م مبارك 
�ل�سب���اح، و�لذي���ن رفع���و� �إل���ى �سم���وه �أ�سمى 
�لته���اين مبنا�سبة �كت�ساف �مل���ورد �لكبري من 
�لنف���ط �ل�سخري �خلفي���ف و�كت�س���اف كميات 

كبرية من �لغاز �لعميق يف مملكة �لبحرين.
وخ���الل �للق���اء، �أع���رب �سموه ع���ن خال�س 
تقدي���ره للم�ساعر �لطيبة �لتي عبرّ عنها �سفر�ء 
�ل���دول �خلليجي���ة و�لعربي���ة �ل�سقيق���ة به���ذه 
�ملنا�سبة، وما �أب���دوه من فرحة �سادقة تعك�س 
عم���ق �ملحبة و�لأخوة �لت���ي جتمع بني �ل�سعوب 
�لعربي���ة، قائالً �سموه “�إن هذ� يوؤكد �أن فرحتنا 
و�ح���دة و�إن �أي جناح حتقق���ه �أي دولة من دولنا 

هو جناح للجميع”.
وق���ال �سم���وه: “�إنن���ا نعي�س �أج���و�ء فرحة، 
ونتطل���ع ب���اإذن �هلل عز وجل �إل���ى �أن يكون هذ� 
�لكت�س���اف بد�ي���ة ملرحل���ة جدي���دة يف م�سرية 
�لنه�سة �لتي ت�سهدها �ململكة، ودعم ما تبنته 
�حلكوم���ة من خط���ط تنموي���ة طموح���ة لتوفري 
�سبل �حلياة �لكرمي���ة للمو�طنني وتعزيز رفعة 

�لبحرين ورخاء �سعبها”.
د �ساحب �ل�سمو  ويف �ل�ساأن �خلارجي، �س���درّ
�مللك���ي رئي�س �لوزر�ء على �أهمية موؤمتر �لقمة 
�لعربي���ة �ل���ذي ت�ست�سيف���ه �ململك���ة �لعربية 
�ل�سعودي���ة �ل�سقيقة �ل�سه���ر �جلاري، يف ظل ما 
متر به �ملنطقة من تطور�ت، موؤكًد� �سموه ثقته 
يف قدرة �ململكة �لعربي���ة �ل�سعودية �ل�سقيقة 
بقيادة خادم �حلرمني �ل�رصيفني �مللك �سلمان 
بن عبد�لعزيز �آل �سع���ود على �لو�سول بالقمة 
�لعربي���ة �ملقبل���ة �إلى ما ترج���وه دول و�سعوب 

�ملنطقة من �أمن و��ستقر�ر ومناء.
و�أع���رب �سموه ع���ن تطلعه �إل���ى �أن ت�سهم 

نتائج �لقمة �لعربية �ملقبلة يف �لدفع نحو مزيد 
من �لعمل �لعرب���ي �مل�سرتك �لذي يحقق وحدة 
�ل�سف يف مو�جهة خمتلف �لتحديات، و�أن تكون 

م�سدر خري للدول و�ل�سعوب �لعربية.
و�أ�س���اد �سم���وه باجله���ود �لتي يق���وم بها 
عاهل �ململك���ة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة �ل�سقيقة 
خ���ادم �حلرم���ني �ل�رصيف���ني �ملل���ك �سلمان بن 
عبد�لعزي���ز �آل �سعود ومب���وؤ�زرة من ويل �لعهد 
نائ���ب رئي����س جمل����س �ل���وزر�ء وزي���ر �لدف���اع 
�ل�سعودي �ساحب �ل�سم���و �مللكي �لأمري حممد 
بن �سلمان ب���ن عبد�لعزيز �آل �سعود، يف �لدفاع 

عن ق�سايا �لأمتني �لعربية و�لإ�سالمية.
و�أك���د �سموه �أن �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
�ل�سقيق���ة يف ظ���ل قيادته���ا �حلكيم���ة تب���ذل 
�لي���وم جه���وًد� كب���رية يف �لدف���اع ع���ن �لأم���ن 
�لقوم���ي �لعربي، وتتبن���ى �لعديد من �ملو�قف 
و�ملبادر�ت �لر�مية �إلى تعزيز �لتما�سك �لعربي 

و�سم���ان �أم���ن و��ستق���ر�ر �ل���دول و�ل�سع���وب 
�لعربية يف خ�سم حتديات جمة.

و�أ�س���اد �سم���وه يف ه���ذ� �ل�س���دد باجلول���ة 
�خلارجي���ة �حلالي���ة ل���ويل �لعهد نائ���ب رئي�س 
جمل�س �لوزر�ء وزير �لدف���اع �ل�سعودي �ساحب 
�ل�سم���و �مللك���ي �لأم���ري حمم���د بن �سلم���ان بن 
عبد�لعزي���ز �آل �سع���ود، و�لت���ي بد�أه���ا بزي���ارة 
جمهوري���ة م����رص �لعربي���ة ثم �ململك���ة �ملتحدة 
ثم �لولي���ات �ملتح���دة �لأمريكية و�س���ول �إلى 
جمهوري���ة فرن�س���ا، موؤك���ًد� �سموه �أنه���ا ناجحة 
وموفقة ب���كل �ملقايي�س يف جو�نبها �ل�سيا�سية 
و�لقت�سادي���ة و�لع�سكرية، وع���ززت من مكانة 
�ململكة �لعربي���ة �ل�سعودي���ة �ل�سقيقة كعن�رص 
�لإقليم���ي  �لق���ر�ر  وموؤث���ر يف �سناع���ة  فاع���ل 

و�لدويل.
و�أك���د �سم���وه �أن �أو�س���اع �لأم���ة �لعربي���ة 
تتطل���ب �لعمل بكل قوة لتعزيز �ل�سف �لعربي 

ووحدة كلمته، وجتاوز ما مرت به من منعطفات 
خالل �ل�سن���و�ت �ملا�سية، م�س���دًد� �سموه على 
�رصورة �حلذر و�ليقظة من �ملحاولت �مل�ستمرة 
ل�ستهد�ف �لأمة �لعربية، و�أخذ �لدرو�س و�لعب 

مما مرت به من �أحد�ث.
و�أعرب �سم���وه عن حر�س مملك���ة �لبحرين 
على تطوير �لتعاون م���ع كافة �لدول �خلليجية 
و�لعربي���ة �ل�سقيق���ة عل���ى كاف���ة �مل�ستويات 
�ل�سيا�سي���ة و�لقت�سادي���ة و�لثقافي���ة، م�سيًد� 
�سم���وه مب���ا يبذل���ه �سف���ر�ء �ل���دول �خلليجي���ة 
و�لعربي���ة �ل�سقيقة من جه���ود لتقوية �لرو�بط 
و�لعالقات �لتي جتمع دولهم مبملكة �لبحرين.

من جانبه، �أعرب عميد �ل�سلك �لدبلوما�سي 
يف �ململك���ة، �سف���ري دول���ة �لكوي���ت �ل�سقيقة 
�ل�سي���خ عز�م مب���ارك �ل�سب���اح با�سم���ه وبا�سم 
�حل�س���ور، ع���ن بالغ �سك���ره و�متنان���ه ل�ساحب 
�ل�سم���و �مللكي رئي����س �لوزر�ء على م���ا يوليه 

�سم���وه م���ن �هتم���ام بتعزي���ز �لعم���ل �لعرب���ي 
عن���ه  مع���روف  �سم���وه  �أن  موؤك���ًد�  �مل�س���رتك، 
وم�سه���ود له مبو�قف���ه �لد�عمة لوح���دة �ل�سف 
�لعربي ون�رصة �لق�سايا �لعربية و�لإ�سالمية ويف 

مقدمتها �لق�سية �لفل�سطينية.
وق���ال: “�إن مو�ق���ف �سم���وه �س���وف تظ���ل 
م�سه���ودة وحمفورة يف وج���د�ن كل �لعرب، كما 
�أن �سموه �ساحب حكمة وروؤية متميزة يف قر�ءة 
�مل�سه���د �لعربي و�ل���دويل، وكلم���ات ومو�قف 
�سموه ت�سكل ز�ًد� ينم عن خبة �سموه وثقافته 

�لو��سعة”.
و�أعرب عن �سعادت���ه وجميع �أبناء �ل�سعوب 
�لعربي���ة بالكت�س���اف �لنفط���ي �جلديد مبملكة 
�لبحري���ن وتهانيهم �ل�سادق���ة للبحرين قيادة 
وحكومة و�سعًبا على هذ� �لإجناز �لذي من �ساأنه 
�أن يدع���م جه���ود �ململك���ة يف جم���الت �لتنمية 

و�لبناء.

زيارة حممد بن 
�سلمان لو��سنطن 

فتحت �آفاًقا 
جديدة من 

�لتعاون �خلليجي 
مع �أمريكا

�ل�سعودية قادرة 
على �لو�سول 

بالقمة �لعربية 
�إلى ما ترجوه 
دول و�سعوب 

�ملنطقة

�أو�ساع �لأمة 
تتطلب �لعمل 

بكل قوة لتعزيز 
�ل�سف �لعربي 

ووحدة كلمته
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�سمو رئي�س الوزراء ي�سيد بالقفزات املت�سارعة للتعاون البحريني الربيطاين

تطوير العالقات ال�سرتاتيجية مع الدول الآ�سيوية 

اآفاق جديدة من التعاون بني البلدين باملجال الأمني

وزير الداخلية: عالقات وثيقة جتمعنا بال�سعودية

لدى لقاء �سموه دوق يورك 

لدى ا�ستقباله ال�سفري الكوري... نائب رئي�س جمل�س الوزراء: 

وزير الداخلية م�ستقبال �سفرينا لدى وا�سنطن:

م�سيدا باجلهود الطيبة ملوؤ�س�سة ج�رس امللك فهد

املنامة - بنا: لدى لقاء �سموه دوق يورك، 
اأك���د رئي����س ال���وزراء  �ساحب ال�سم���و امللكي 
الأم���ري خليفة بن �سلمان اآل خليفة اأهمية الأمن 
وال�ستق���رار يف ت�سخ���ري اجلهود نح���و التنمية، 
مثني���ا �سم���وه عل���ى اأهمي���ة ال���دور الربيطاين 
يف  وال�ستق���رار  والأم���ن  ال�س���الم  تكري����س  يف 
الع���امل، م�سي���دا �سم���وه بالقف���زات املت�سارعة 
التي حتققت عل���ى �سعيد التع���اون البحريني 
الربيطاين ب�سكل ين�سجم والعالقات التاريخية 
الوطيدة التي جتمع بني البلدين ال�سديقني. 

وكان �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
ق���د ا�ستقب���ل بق����رس الق�سيبي���ة �سب���اح اأم�س 
�ساحب ال�سمو امللكي الأمري اأندرو دوق يورك، 
وذل���ك مبنا�سب���ة زيارت���ه احلالي���ة اإل���ى مملكة 
البحري���ن، حي���ث ا�ستعر����س �سموه مع���ه م�سار 
التعاون بني مملكة البحرين واململكة املتحدة 
ال�سديقة خا�سة يف ظل الهتمام املتبادل بني 

البلدين على تنميته وتطويره.
وخ���الل اللقاء ن���وه �ساح���ب ال�سمو امللكي 
رئي����س ال���وزراء مب���ا و�سل���ت الي���ه العالق���ات 
الوطيدة بني مملكة البحرين واململكة املتحدة 
من م�ستويات متقدم���ة على كافة امل�ستويات، 
موؤكدا �سم���وه حر�س البحرين على بناء عالقات 
وثيق���ة للتعاون مبا يعود بامل�سلحة امل�سرتكة 

للبلدين ال�سديقني.
واأكد �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
اأن العالق���ات بني البحري���ن وبريطانيا عالقات 
وثيقة قائم���ة على التعاون املت���ني والحرتام 
املتبادل وتغليب امل�سالح امل�سرتكة ، م�سيدا 
�سموه ب���دور اجلالية الربيطاني���ة وا�سهاماتها 

املتميزة يف نه�سة وتنمية البحرين.
وقال �سموه “ هناك اهتمام وحر�س م�سرتك 
م���ن البلدي���ن لتدعي���م وتوثيق اأوج���ه التعاون 
ب�س���ورة بن���اءة ومثم���رة و�س���ول اإلى م���ا يخدم 

امل�سال���ح امل�سرتك���ة للبلدي���ن ال�سديقني”. 
واأكد �ساحب ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء اأن 
مملك���ة البحرين ومن منطل���ق دورها احل�ساري 
متد يدها بالتعاون ملختلف الدول التي تلتقي 
معه���ا يف توجهاتها نحو التنمية وتكري�س الأمن 
وال�ستق���رار، م�سيدا �سموه بال���دور الربيطاين 

الفاعل يف دعم ال�سلم الدويل.
م���ن جانب���ه ا�ساد �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
الأم���ري اأن���درو مبا حققت���ه مملك���ة البحرين من 
اجن���ازات ح�سارية وتنموي���ة يف كافة املجالت، 
منوها اإلى م���ا يربط مملك���ة البحرين واململكة 
املتح���دة من عالقات متمي���زة يحر�س اجلانبان 
عل���ى تنميته���ا با�ستم���رار، منوها مب���ا ت�سهده 
مملك���ة البحرين من تق���دم يف خمتلف املجالت 
يجع���ل املج���ال وا�سعا اأم���ام التع���اون الثنائي 

البحريني الربيطاين.

املنام���ة - بنا: اأكد نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء 
ال�سي���خ خال���د بن عب���داهلل اآل خليف���ة، حر�س مملكة 
البحرين عل���ى تطوير العالق���ات ال�سرتاتيجية التي 
جتمعه���ا بال���دول الآ�سيوي���ة، ل�سيما م���ع جمهورية 
كوري���ا اجلنوبي���ة ال�سديق���ة الت���ي متت���د لأكرث من 
40 عاًم���ا. ج���اء ذلك ل���دى ا�ستقب���ال مبكتبه يف ق�رس 
الق�سيبي���ة، �سف���ري كوري���ا اجلنوبي���ة ل���دى مملكة 
البحرين كو هيون مو، حيث تبادل الطرفان احلديث 
ب�س���اأن �سبل تدعيم العالق���ات القائمة بني البلدين، 
والآلي���ات املعززة لل�رساكة القائمة بينهما يف خمتلف 
املجالت، خ�سو�سا املجالت القت�سادية والتجارية 

وال�ستثمارية.
واأع���رب ال�سيخ خالد بن عبداهلل عن متنياته باأن 
يت���م ا�ستثمار م���ا يوفره كال البلدي���ن من ت�سهيالت 
وامتيازات لأ�سحاب الأعمال يف الدفع بتلك العالقات 
نح���و م�ستوي���ات اأو�سع واأرحب مب���ا ينعك����س اإيجاًبا 

عل���ى حتقيق امل�سالح امل�سرتك���ة، م�ستذكًرا يف هذا 
ال�سدد الدور الذي لعبته �رسكة هيونداي لالإن�ساءات 
واملق���اولت منذ �سبعينات القرن املا�سي يف تعزيز 
العالق���ات التجارية وال�ستثمارية ب���ني البلدين من 
جهة، ودورها من جهة اأخرى يف نقل اخلربات الكورية 

اإلى البحرين يف جمال اإ�سالح ال�سفن.
من جهته، اأ�ساد ال�سفري كو هيون مو بالهتمام 
املتبادل م���ن قيادتي وحكومت���ي البلدين بالرتقاء 
مب�ست���وى العالقات البحريني���ة الكورية ملا فيه خري 

و�سالح ال�سعبني.

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: ا�ستقب���ل وزي���ر الداخلية 
ال�سي���خ را�سد بن عب���د اهلل اآل خليفة، �سب���اح اأم�س، �سفري 
مملك���ة البحرين ل���دى الوليات املتح���دة الأمريكية ال�سيخ 
عبداهلل بن را�سد اآل خليفة. واأ�ساد الوزير بدور ال�سفارة يف 
تعزيز اأوجه التعاون وتقدمي اأف�سل اخلدمات لرعايا مملكة 
البحرين بالولي���ات املتحدة. ومت خالل اللق���اء ا�ستعرا�س 
برام���ج التع���اون الأمني ب���ني مملك���ة البحري���ن والوليات 
املتحدة وفتح اآف���اق جديدة خالل املرحلة املقبلة، يف اإطار 
العمل على تطوير عالقات التعاون والتن�سيق بني البلدين 
ال�سديق���ني. واأعرب �سفري مملكة البحري���ن لدى الوليات 
املتحدة عن �سكره وتقديره لوزي���ر الداخلية على توا�سله 

الدائم وحر�سه على تطوير التعاون امل�سرتك.

املنامة - وزاة الداخلية: ا�ستقبل وزير الداخلية 
ال�سي���خ را�سد بن عب���داهلل اآل خليف���ة، اأم�س، املدير 
الع���ام للموؤ�س�س���ة العامة جل�رس امللك فه���د فهد بن 
حممد الداود، بح�سور رئي�س �سوؤون اجلمارك ال�سيخ 
اأحمد ب���ن حمد اآل خليف���ة.  ويف م�ستهل اللقاء، رحب 
وزير الداخلي���ة بالداود، مهنًئا اإي���اه بتعيينه يف هذا 
املن�س���ب، ومتمني���ا ل���ه التوفي���ق والنج���اح. واأ�ساد 

الوزي���ر بالعالقات الأخوية الوثيق���ة واملتميزة التي 
جتمع مملك���ة البحرين واململكة العربي���ة ال�سعودية 
ال�سقيق���ة، والعم���ل امل�س���رتك على تعزي���ز التالحم 
والرتاب���ط ب���ني ال�سعبني والبلدي���ن ال�سقيقني، مبا 
يرتجم روؤية �ساحب اجلاللة عاهل البالد، واأخيه خادم 
احلرمني ال�رسيفني.  كما ثمن الوزير، اجلهود الطيبة 
التي تقوم بها املوؤ�س�سة العامة جل�رس امللك فهد، مبا 

ي�سهم يف رف���ع م�ستوي الأداء �سواء من ناحية تقدمي 
اخلدم���ات، وكذل���ك حرك���ة عب���ور الأ�سخا����س ونقل 
الب�سائع، باعتبار ج����رس امللك فهد ال�رسيان الرئي�سي 
الذي يرب���ط البلدين ال�سقيقتني. م���ن جهته، اأعرب 
الداود عن خال����س �سكره وتقدي���ره لوزير الداخلية 
على هذه اللفتة الكرمي���ة، م�سيدا باهتمامه وحر�سه 

على تنفيذ امل�ساريع التطويرية للموؤ�س�سة.

• �سمو رئي�س الوزراء لدى لقائه دوق يورك	

• نائب رئي�س جمل�س الوزراء لدى ا�ستقباله كو هيون مو	

• وزير الداخلية م�ستقبال �سفري مملكة البحرين لدى الوليات املتحدة الأمريكية	

العالقات البحرينية الربيطانية تقوم على الحرتام املتبادل

“احلقوق املدنية وال�سيا�سية” تناق�س اأهداف التنمية امل�ستدامة

اخلارجي���ة:  وزارة   - املنام���ة 
ا�ستقبل وزير اخلارجية ال�سيخ خالد 
بن اأحمد بن حممد اآل خليفة، مبكتبه 
اأم����س،  لل���وزارة،  الع���ام  بالدي���وان 
رئي����س جمعية ال�سداق���ة البحرينية 
الربيطاني���ة العمي���د متقاع���د بيرت 

�سنكوك.
وزي���ر  رح���ب  اللق���اء،  وخ���الل 
اخلارجي���ة بالعمي���د متقاع���د بي���رت 
�سنك���وك، م�سيًدا بامل�س���ار املتميز 
الوثيقة بني  التاريخي���ة  للعالق���ات 
مملك���ة البحرين واململك���ة املتحدة 
والت���ي تقوم على الحرتام املتبادل 
والتن�سي���ق امل�سرتك، وم���ا ت�سهده 
ه���ذه العالق���ات م���ن تط���ور م�ستمر 

ينعك�س على املجالت كافة وي�سب 
وال�سعب���ني  البلدي���ن  �سال���ح  يف 
ال�سديق���ني، منوًها باجله���ود التي 
تقوم بها جمعية ال�سداقة البحرينية 
العالق���ات  تعزي���ز  يف  الربيطاني���ة 
الثنائي���ة على ال�سعيدي���ن الر�سمي 
وال�سعبي، متمنًيا لها دوام التوفيق.
من جهته، اأعرب العميد متقاعد 
بي���رت �سنك���وك ع���ن اعت���زازه بلقاء 
وزير اخلارجية، موؤكًدا حر�س جمعية 
الربيطاني���ة  البحريني���ة  ال�سداق���ة 
عل���ى تنمية وتطوي���ر العالقات بني 
البلدي���ن عل���ى خمتل���ف الأ�سع���دة، 
متمنًيا ململكة البحرين دوام التقدم 

والنماء.

�ساحي���ة ال�سي���ف - املوؤ�س�سة 
الوطني���ة حلقوق الإن�س���ان: عقدت 
جلنة احلقوق املدني���ة وال�سيا�سية 
حلق���وق  الوطني���ة  باملوؤ�س�س���ة 
الإن�س���ان اجتماعها الع���ادي العا�رس 
وع�سوي���ة  ع���ادل  ب���در  برئا�س���ة 
دين���ا اللظ���ي واأحمد احل���داد مبقر 

املوؤ�س�سة ب�ساحية ال�سيف. 
اإعداد  اللجنة �سوابط  وناق�ست 

ا�ستم���ارة تقيي���م خا�س���ة ملتابعة 
النتخابات النيابية والبلدية املقرر 
عقده���ا يف نهاية 2018، ف�سال عن 
مناق�سة ع���دد من اأه���داف التنمية 
امل�ستدامة ال� 17 التي تاأتي �سمن 
اخت�سا�سات جلنة احلقوق املدنية 
وال�سيا�سية للعمل على و�سع خطة 
ا�سرتاتيجية لها حلمايتها ودعمها 

يف نطاق حقوق الإن�سان.

... بلحظة واحدة 
����رسد يل اأحدهم ق�س���ة موؤ�سفة، حدثت ل�س���اب خليجي، تب���داأ وقائعها 
ح���ني ا�ستاأذن املذكور والدته، قبل الغ���داء بدقائق معدودة، للذهاب اإلى 

البقالة، و�رساء اللنب لها.
واأثن���اء قيادت���ه ال�سي���ارة، زاحمه �سائ���ق اآخر ب�سكل »دف����س«، فتبادل 
ال�سب���اب، ث���م اأوق���ف كل منهم���ا �سيارت���ه، ونزل لل�س���ارع، ودخ���ال بعراك 
�سديد، اأف�س���ى بتعر�س ال�سائق لإ�سابة بليغة بالراأ����س، اأُدخل على اإثرها 

للم�ست�سفى، وهو بحالة غيبوبة.
وبع���د يومني تويف ال�ساب، متاأثرا باإ�سابته، وحوكم الآخر، بتهمة القتل 
غري العمد، وزج بال�سجن بحكم ق�سائي قوامه ثمانية ع�رس عاما، وهو ل يزال 

دون الثالثة والع�رسين من العمر.
وت����رسد �سخرية القدر بهذه احلادثة، كيف حتط���م م�ستقبل هذا ال�ساب 
بلحظ���ة واحدة، من مقبل عل���ى احلياة، اإلى اآخر جم���رم، م�سجون، منبوذ من 

املجتمع.
ونق���راأ بذل���ك، ر�سائل بالغة الأهمي���ة، عن اأهمية �سب���ط النف�س، وعدم 
الجن���رار ل�ستف���زازات الآخري���ن، خ�سو�سا لو كان ه���ذا ال�سخ�س غريبا، ل 

نعرفه، ول نعرف ظروفه، اأو يومياته.
واق���ع احلياة اليوم، املكت���ظ بال�سغوطات، واملزاحم���ات، والتاأففات، 
والت���ي تكب�س على اجلمي���ع بال ا�ستثناء، يلزمنا بتجن���ب ال�رساعات، التي ل 

جتدي نفعا، والرجوع للقنوات القانونية دوما لنيل احلقوق.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com

فجر جديد
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املحافظة اجلنوبية ت�سهد حتركات لتحقيق ما كنا ننتظره منذ �سنوات
اأ�سادوا بتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء بتلبية احتياجاتهم اخلدمية... اأهايل الزالق:

عرب اأه���ايل قري���ة الزالق ع���ن خال�س 
ال���وزراء  لرئي����س  وتقديره���م  �سكره���م 
�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي االأم���ر خليف���ة 
ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة عل���ى توجيهات���ه 
الكرمي���ة بر�سد تطلع���ات االأهايل وتلم�س 
احتياجاتهم والعمل على تلبيتها �سائلني 
املولى عز وجل اأن يحفظ �سموه، واأن يدمي 
علي���ه موفور ال�سح���ة والعافي���ة ليوا�سل 
م�سرة البناء والعطاء من اأجل رفعة الوطن 
وازده���اره، موؤكدين اأن نه���ج �سموه ميثل 
منوذج���ا يحتذى يف الق���رب من املواطنني 

واال�ستماع ب�سكل مبا�رش اإليهم.
كم���ا اأعرب االأهايل عن جزيل امتنانهم 
اإل���ى حمافظ اجلنوبية �سم���و ال�سيخ خليفة 
ب���ن علي اآل خليفة على م���ا يبذله من جهد 
واهتمام كبرين ملتابعة تنفيذ احتياجات 
قرية الزالق وتطلعات اأهلها وحتويلها اإلى 
واقع ملمو����س، م�سيدين بزي���ارات �سموه 
املتك���ررة واملتوا�سلة اإلى القرية لالطالع 
عل اأه���م املتطلبات املعي�سي���ة واخلدمية 
لالأهايل وذل���ك �سمن اجلهود التي يبذلها 
�سم���وه يف متابعة تنفي���ذ توجيهات رئي�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي االأمر خليفة 
ب���ن �سلم���ان اآل خليف���ة بالب���دء يف تنفي���ذ 
14 م�رشوع���اً تنموي���ا يف نط���اق املحافظ���ة 

اجلنوبية. 

• •�سمو رئي�س الوزراء م�ستمعا ل�رشح من �سمو حمافظ اجلنوبية عن امل�ساريع يف املحافظة	 و�سع حجر اال�سا�س لبناء قاعة مقربة الزالق	

• زيارات تفقدية ل�سمو ال�سيخ خليفة بن علي لتلبية احتياجات اأهايل الزالق 	

• �سورة تخيلية ملركز �سباب الزالق	 • �سورة تخيلية لقاعة مقربة الزالق	

نفرح بزيارات �سمو املحافظ امل�ستمرة الأهايل منطقة الزالق 

املحافظة اجلنوبية تعرب ب�سدق عن اآراء وتطلعات االأهايل

الزالق تابعت بفرح توجيهات �سمو رئي�س الوزراء 

�سمو ال�سيخ خليفة بن علي طاقة �سبابية يحتذى بها 

تنفيذا لتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء لتنفيذ امل�ساريع التنموية... الدو�رشي: 

ال�سديقي: 

التنوع يف امل�ساريع ي�سمل جميع القطاعات... املطوع:

ن�سهد حركة م�ستمرة ون�سطة... التنيب:

اأ�س���اد ع�س���و املجل����س البل���دي يف 
الدو����رشي  ب���در  اجلنوبي���ة  املحافظ���ة 
بتوجيهات �سمو رئي����س الوزراء لتنفيذ 
امل�ساري���ع التنموية والت���ي اتت لتم�س 
احتياجات املواطنني ب�سكل مبا�رش وهذا 
ما عودن���ا عليه �سمو رئي����س الوزراء من 
خالل اطالع���ه امل�ستمر عل���ى احتياجات 

املواطنني يف كافة االأ�سعدة.
القاطن���ني  م���ن  “كونن���ا  واأ�س���اف 
يف املحافظ���ة اجلنوبي���ة نتاب���ع ب�س���كل 
م�ستم���ر اأخب���ار واجنازات �سم���و حمافظ 
املحافظة اجلنوبية منذ توليه املن�سب، 
والت���ي نلم�سه���ا ب�سكل مبا����رش”، ومنها 
زيارات���ه امليداني���ة مل�ساري���ع خمتلف���ة 

يف منطق���ة ال���زالق �س���واًء مق���ربة اأهايل 
ال���زالق اأو ملع���ب ال���زالق الريا�س���ي اأو 
غره���ا م���ن امل�ساري���ع، باالإ�ساف���ة اإلى 

زيارت���ه ملجال�س اأه���ايل املنطقة ب�سكل 
م�ستم���ر والذي اطلع فيها عن كثب على 

احتياجات املواطنني.
وذك���ر الدو�رشي ب���اأن �سمو حمافظ 
اجلنوبية اطلع �سم���ن زياراته امليدانية 
عل���ى احتياجات االأهايل والتي كان منها 
مطالب���ات لوجود مرك���ز ريا�سي ل�سباب 
الزالق، والذي كان منذ زمن طويل حلماً 
ومطلباً الأهايل املنطق���ة، واليوم اأ�سبح 
حقيق���ة بف�سل توجيه���ات �سمو رئي�س 
ال���وزراء بتوف���ر االإمكان���ات واخلدمات 
واملرافق التي ين�سدها ال�سباب واأهايل 
ب���ال �س���ك  املنطق���ة، والت���ي �ستك���ون 

متنف�ساً مهماً ل�سباب املنطقة.

عرب �سلم���ان ال�سديقي عن خال�س 
�سك���ره وتقديره لرئي�س الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي االأم���ر خليفة بن �سلمان 
اآل خليف���ة عل���ى م���ا يوليه م���ن اهتمام 
ورعاية الأهايل املحافظة اجلنوبية مثمناً 
باخلدم���ات  االرتق���اء  يف  الكب���ر  دوره 
املقدمة للمواطنني واملقيمني على حد 

ال�سواء.
واأ�س���ار ال�سديق���ي اإل���ى اأن حزم���ة 
امل�ساري���ع التنموية الت���ي اأطلقها �سمو 
حماف���ظ اجلنوبي���ة ال�سي���خ خليف���ة ب���ن 
عل���ي اآل خليف���ة ج���اءت وف���ق تطلعات 
االأهايل وذلك بع���د طول انتظار، م�سيداً 

بتح���ركات �سم���و حماف���ظ اجلنوبية منذ 
االأه���ايل  احتياج���ات  لتلم����س  البداي���ة 

ع���رب توا�سل���ه املبا�رش ب�س���كل �سخ�سي 
وزيارات���ه امليداني���ة امل�ستم���رة مل���دن 
وق���رى املحافظ���ة وذل���ك لر�س���د اأه���م 
احتياجاته���ا وال�سعي اإل���ى تنفيذها مما 
كان له���ا االأث���ر االأك���رب يف ترجم���ة هذه 

التطلعات اإلى واقع ملمو�س.
كم���ا اأكد عل���ى الدور الكب���ر الذي 
تلعب���ه املحافظ���ة اجلنوبي���ة يف �سبي���ل 
تنفي���ذ احتياج���ات االأهايل م���ن م�ساريع 
وخدم���ات بالتن�سي���ق مع كاف���ة اجلهات 
املعني���ة، معت���رباً املحافظ���ة اجلنوبي���ة 
اآراء  ع���ن  الت���ي تع���رب ب�س���دق  اجله���ة 

وتطلعات االأهايل.

ثم���ن عب���داهلل املطوع جه���ود �سمو 
حمافظ اجلنوبية واطالعه على متطلبات 
االأه���ايل ع���ن كث���ب م���ن خ���الل زياراته 
املحافظة،  اأه���ايل  املختلف���ة ملجال����س 
وا�ستماعه ملالحظات االأهايل، حيث قام 
�سموه م�سك���وراً برفعها �سم���ن �سل�سلة 
من امل�ساري���ع يف خمتلف القطاعات اإلى 
رئي�س ال���وزراء �ساح���ب ال�سمو امللكي 
االأم���ر خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة، 
والذي تف�سل م�سكوراً بتوجيه الوزارات 
ذات العالقة اإل���ى تنفيذها وا�ستكمالها 
كم�ساريع تنموية يف املحافظة اجلنوبية.

املحافظ���ة  اأه���ايل  “اأن  واأ�س���اف: 
اجلنوبية عموما ا�ستب�رشوا خراً باإطالعهم 

على حت���ركات �سمو حماف���ظ املحافظة 
اجلنوبية منذ زياراته املختلفة للمناطق، 
واإطالعه املبا����رش على احتياجات االأهايل 

ال�سم���و  ب�ساح���ب  ولقائ���ه  املختلف���ة، 
امللك���ي رئي�س ال���وزراء، والت���ي عر�س 
خالله���ا عدداً من امل�ساري���ع التنموية يف 
خمتل���ف املج���االت”. وذكر املط���وع اأن 
اأهايل ال���زالق تابع���وا بف���رح توجيهات 
�ساحب ال�سم���و امللكي رئي����س الوزراء 
بدرا�س���ة عدد م���ن امل�ساري���ع التنموية، 
واالإ����رشاع م���ن االنته���اء م���ن ع���دد م���ن 
امل�ساري���ع االأخرى التي يج���ري تنفيذها 
حالياً �سمن نط���اق املحافظة اجلنوبية، 
حيث �سملت امل�ساريع جميع القطاعات 
التنموية التي كانت املحافظة اجلنوبية 
يف اأم����س احلاجة لها، حي���ث فرح االأهايل 

بتنوع امل�ساريع املختلفة

رف����ع اأحم����د التني����ب اأ�سم����ى اآيات 
ال�سك����ر والعرف����ان اإلى رئي�����س الوزراء 
�ساحب ال�سمو امللكي االأمر خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة على توجيهات �سموه 
يف تنفيذ حزمة م����ن امل�ساريع التنموية 
واخلدمية يف نط����اق املحافظة اجلنوبية 
والت����ي تعك�س اهتم����ام �سم����وه بتلبية 
احتياجات ومتطلبات املواطنني وقربه 

منهم.
موؤك����دا اأن توجيه����ات �سمو رئي�س 
الوزراء بتنفيذ امل�ساريع ومتابعة �سمو 
حمافظ����ة اجلنوبي����ة ال�سي����خ خليفة بن 
علي اآل خليفة لها االأثر الطيب والكبر 

يف نفو�����س اأه����ايل املحافظ����ة اجلنوبية 
خ�سو�سا منطقة الزالق.

وذكر اأن����ه منذ تويل �سم����و ال�سيخ 
خليفة بن علي اآل خليفة من�سب حمافظ 
املحافظة اجلنوبي����ة ونحن ن�سهد حركة 
م�ستمرة ون�سطة ترتجم اهتمام وحر�س 
�سموه عل����ى اال�ستماع الأهايل املحافظة 
اجلنوبي����ة وتلم�����س احتياجاته����م وب����دا 
ذل����ك وا�سح����ا من خالل زي����ارات �سموه 
لع����دد من جمال�����س املحافظة خ�سو�سا 
منطق����ة الزالق واالط����الع عن قرب على 
احتياجاتهم اخلدمي����ة ورفعها للجهات 
املعني����ة م�سيفا اأن �سمو ال�سيخ خليفة 
بن علي اآل خليفة طاقة �سبابية يحتذى 

بها يف العمل خلدمة مملكتنا الغالية.

• بدر الدو�رشي	

• �سلمان ال�سديقي	

• عبداهلل املطوع	

• اأحمد التنيب	



عالمات 

فر�ض عقوبات رادعة للمتالعبني بالرمال البحرية
تعديل قانون اإيجار العقارات

نظ���ر جمل�س ال�شورى تقري���ر جلنة املرافق 
العامة والبيئة بخ�شو�س م�رشوع قانون بتعديل 
بع����س اأحكام قان���ون تنظيم عملي���ة ا�شتخراج 
الرم���ال البحري���ة وبيعها، واملت�شم���ن تو�شية 
اللجن���ة باملوافقة من حي���ث املبداأ؛ لأهميته يف 
احلفاظ على الأموال العامة للدولة، والنهو�س 
بالعم���ل البيئي يف مملكة البحري���ن مبا ي�شمن 
احلف���اظ على احلي���اة الفطري���ة، وحمايتها من 
املخاط���ر التي م�شته���ا ب�شبب عملي���ات الردم 

والدفان، ومراقبة تل���ك العمليات، اإ�شافة اإلى 
تعزيز اجله���ود احلكومي���ة يف حمايتها وفر�س 
الكمي���ات  يف  للمتالعب���ن  رادع���ة  عقوب���ات 
امل�شتخرجة من الرم���ال البحرية. وقرر املجل�س 
بع���د ا�شتكم���ال مداولته املوافق���ة على طلب 
اللجنة با�شرتداد تقرير اللجنة؛ لإخ�شاعه ملزيد 
من الدرا�شة. اإلى ذل���ك، اأجاز املجل�س القرتاح 
بقان���ون بتعديل امل���ادة 43 من قان���ون اإيجار 
العق���ارات، ال�ش���ادر بالقانون رق���م 27 ل�شنة 

2014، واملق���دم م���ن الع�شوي���ن: جميلة علي 
�شلمان، ودلل جا�شم الزايد.

ويه���دف الت�رشيع اإلى ج���واز الطعن يف قرار 
جلنة املنازعات الإيجارية اأمام املحكمة الكربى 
املدنية خ���الل 15 يوًما تبداأ م���ن تاريخ �شدور 
الق���رار اأو اإعالنه بح�شب الأح���وال، ويكون حكم 
املحكم���ة نهائًي���ا ويجوز الطعن في���ه بالتمييز 
طبًق���ا لالإجراءات واملواعي���د املن�شو�س عليها 

يف قانون حمكمة التمييز.

جترمي و�صع مل�صقات اأو عبارات على اجلواز
 جهود احلكومة لإجناح الفورمول 1 حمل تقدير

واف���ق جمل�س ال�شورى على جت���رمي فعل و�شع 
مل�شق���ات اأو �شعارات اأو عبارات اأو عالمات اأو اأختام 
اأو غريه���ا عل���ى اأي ج���زء من اأج���زاء ج���واز ال�شفر من 

جهات غري خمولة.
جاء ذلك خ���الل مناق�شة م�رشوع قان���ون باإ�شافة 
مادة جدي���دة برقم 18 مكرًرا اإل���ى القانون رقم 11 
ل�شنة 1975 ب�شاأن جوازات ال�شفر. ويف بداية اجلل�شة، 
تال الأمن العام ملجل�س ال�شورى عبداجلليل الطريف 
بيان املجل�س ملنا�شبة جن���اح �شباقات الفورمول 1. 
واأعرب جمل�س ال�شورى يف بيانه عن اعتزازه باجلهود 
الوطني���ة اخلال�ش���ة الت���ي �شاهمت يف اإجن���اح �شباق 
الفورم���ول 1، والفعاليات امل�شاحبة، مق���دًرا عالًيا 

اجلهود التي تبذلها احلكومة برئا�شة �شاحب ال�شمو 
امللك���ي رئي�س الوزراء يف ت�شخ���ري الإمكانات لإجناح 
هذا احلدث الريا�ش���ي الكبري، مثمًنا كذلك املتابعة 

واحل�ش���ور املتميز من قبل �شاح���ب ال�شمو امللكي 
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س 

جمل�س الوزراء لهذه الفعالية. 

حمرر ال�صوؤون املحلية

جلسة 
الشورى
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• مداخلة مندوبة مبن�شة اجلهات 	
احلكومية بجل�شة جمل�س ال�شورى

• •خمي�س الرميحي 	 عبداجلليل الطريف	

• •�شو�شن تقوي	 زهوة الكواري	

مدينة عي�ش���ى - وزارة الرتبية والتعليم: اأ�شدر 
الوكيل امل�شاع���د للتعليم اخلا�س وامل�شتمر بوزارة 
الرتبي���ة والتعلي���م جعف���ر ال�شي���خ تعميًم���ا لريا�س 
الأطف���ال، وريا����س الأطفال يف املدار����س اخلا�شة، 
ب�ش���اأن اللت���زام بال�ش���ن القانوني���ة للطف���ل املراد 
ت�شجيله يف مرحلة الرو�شة مب�شتوياتها الثالث للعام 

الدرا�شي املقبل 2018 - 2019.
للم�شت���وى  بالن�شب���ة  اأن���ه  التعمي���م  يف  وج���اء 
التمهي���دي الأول من مرحلة الرو�ش���ة فهو لالأطفال 
الذين اأكمل���وا �شن الثالثة مع بداية العام الدرا�شي، 
اأما امل�شت���وى التمهيدي الثاين فهو لالأطفال الذين 
اأكملوا �شن الرابعة مع بداية العام الدرا�شي، يف حن 
يخ�ش����س امل�شت���وى الثالث اأو ما يعادل���ه لالأطفال 
الذي اأكملوا �شن اخلام�شة مع بداية العام الدرا�شي، 
على األ يتج���اوز تاريخ ميالد الطالب املراد ت�شجيله 
يف اأي م���ن امل�شتويات الث���الث 31 دي�شمرب من عام 

الت�شجيل.

مدينة عي�شى - وزارة الرتبية والتعليم: طماأنت 
اإدارة العالق���ات العام���ة والإع���الم ب���وزارة الرتبي���ة 
والتعلي���م اجلمهور باأن مدار����س البحرين احلكومية 
واخلا�شة خالية متاًما من مر�س اجلرب، وذلك اإثر ما 
تردد يف و�شائل التوا�شل الجتماعي حول هذا الأمر. 
وق���ام املخت�ش���ون بق�ش���م ال�شح���ة املدر�شية 
بال���وزارة وبالتعاون مع املخت�شن ب���وزارة ال�شحة 
بزيارات اإلى خمتل���ف املدار�س احلكومية واخلا�شة، 
تاأك���دوا خاللها من عدم وج���ود حالت اإ�شابة مبر�س 
اجل���رب، موجهًة الوزارة �شكره���ا لوزارة ال�شحة على 

تعاونها و�رشعة ا�شتجابتها.

“بلدي املحرق” يخاطب “التجارة” لتخ�صي�ض مرفاأ بامل�رشوع اجلديد 
البحارة: ال�شاحل ا�شمه “الغو�س”... ونرف�س اإزاحتنا عنه

رفع جمل�س بل���دي املحرق خطابا اإلى وزير ال�شناعة 
والتج���ارة وال�شياح���ة ب�ش���اأن ����رشورة تخ�شي����س موقع 
ملرف���اأ ال�شيادي���ن يف �شاحل الغو�س، اإل���ى جانب طلب 
تو�شي���ل املياه ب�ش���كل موؤقت للبحارة اإل���ى حن اإقامة 
امل�رشوع املقرر على املوقع. و�شهد اجتماع جمل�س بلدي 
املحرق العتيادي اأم�س ح�شور جمموعة من بحارة �شاحل 
الغو����س، الذين اأ�رشوا على �رشورة تخ�شي�س موقع لهم 
�شمن م����رشوع تطوي���ر ال�شاحل اجلديد ال���ذي يقام على 

م�شاحة 60 األف مرت مربع.
وق���ال اأحد البحارة “اإحنا قاعدين لن ما توفرون لنا 
حمل ثاين، اإحن���ا مواطنن ومن خلقنا لليوم كنا وما زلنا 

موجودين يف مكاننا، ما ي�شري نن�شال، و�شلنا اإلى حد اإن 
نبك���ي على الل���ي ي�شري فينا، وين ن���روح، املكان ا�شمه 

�شاحل غو�س مو �شاحل فنادق ومطاعم”.
م���ن جهته، قال ممثل الدائرة الرابعة باملحرق غازي 
املرباط���ي اإن املجل����س من���ذ تاأ�ش����س وهو م���ع البحارة، 
وعه���د علينا ب���اأن ندافع عن حقوقه���م، واحلكومة موؤكد 
اأنه���ا �شتقف اإلى جانبهم، ملعرفته���ا باأن فئة كبرية من 
املواطنن �شتت�رشر م���ن خالل عدم تخ�شي�س موقع لها 
�شم���ن امل�رشوع اجلديد. وتابع اأن املجل�س بال �شك يدعم 
تطوي���ر ال�شواحل والواجهات البحري���ة، خ�شو�شا �شاحل 
الغو����س، موؤم���ال اأن يت���م اإتاح���ة معظم ه���ذه امل�شاريع 
للعامة وتكون جمانية. ولفت اإلى اأن اأحد اأبرز القطاعات 
املهم���ة وامل�شاه���م يف حتقيق الأم���ن الغذائي هو قطاع 

ال���روة ال�شمكية، ولذلك فاإنه م���ن ال�رشورة توفري مرفاأ 
لل�شيادي���ن �شمن امل����رشوع. وذكر اأن الأرق���ام الر�شمية 
ت�شري اإلى اأن عدد ال�شيادين املحرتفن يف هذه املنطقة 
يبل���غ 330 �شيادا حمرتف���ا، ف�شال عن اله���واة، وينبغي 
اللتف���ات اإل���ى اأن جمي���ع املراف���ئ الأخ���رى يف حمافظة 
املح���رق ممتلئ���ة. اإل���ى ذل���ك، ناق����س املجل����س البلدي 
مق���رتح م�شاواة تعرفة مياه ال�شك���ن اخلا�س للمواطنن 
قي���د الإن�شاء بالتعرفة املنزلي���ة املدعومة لهم، اإذ لفت 
البل���دي غازي املرباط���ي اإل���ى اأن رد الرئي�س التنفيذي 
لهيئ���ة الكهرباء وامل���اء كان مبالغا فيه من حيث توقعه 

حلجم التاأثريات ال�شلبية التي �شترتتب على تطبيقه.
واتفق املجل�س على ����رشورة الرتتيب لعقد لقاء مع 

الرئي�س التنفيذي للهيئة؛ لتو�شيح حيثيات املقرتح.

“الكهرم���اء” بالغ���ت يف تاأث���ريات “م�ش���اواة تعرف���ة امل���اء” ال�شلبي���ة

“الرتبية” تلزم ريا�س الأطفال 
بال�شن القانونية للت�شجيل 

... وتوؤكد: ل حالت ملر�س 
اجلرب يف املدار�س

• اأحد البحارة اأثناء مداخلته باجتماع املجل�س البلدي	

�صيد علي املحافظة
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تنفيذ حزمة من امل�صاريع لدى ا�صتكمال التخطيط الطبيعي لل�صاحلية
زارا املنطقة بتوجيهات من �سمو رئي�س الوزراء... وزيرا الأ�سغال والإ�سكان: 

املنام����ة - وزارة الأ�سغ����ال: �سم����ن توجيهات 
رئي�س ال����وزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة 
ب����ن �سلم����ان اآل خليفة، قام كل من وزي����ر الأ�سغال 
و�سوؤون البلديات والتخطيط العمراين ع�سام خلف 
ووزي����ر ال�س����كان با�سم احلم����ر بزيارة اإل����ى منطقة 
ال�ساحلية؛ للوقوف على احتياجات اأهايل املنطقة، 
حي����ث كان يف ا�ستقبالهم عدد م����ن الأهايل واأعيان 

املنطقة.
وق����ام عدد م����ن احل�سور بتق����دمي جمموعة من 
الطلب����ات واملقرتحات تتناغم م����ع توجيهات �سمو 

رئي�س الوزراء بتلبية طلبات اأهايل املنطقة.
وط����رح ممثلو اأه����ايل ال�ساحلي����ة مقرتحات من 
بينها: اإيجاد منفذ ثاٍن لقرية ال�ساحلية و�سارع ذي 
م�ساري����ن يربط �سارع ال�سيخ �سلمان ب�سارع البديع، 
مقرتح باإيجاد حل لعملية الدوران العك�سي اخلاطئ 
لبع�س ال�س����واق عند مدخل القري����ة، مقرتح بو�سع 
كامريات لقطع الإ�سارات على مدخل القرية باجتاه 
ال�����رسق والغ����رب، و�س����ع مرتفعات تخفي����ف ال�رسعة 
لبع�����س ال�س����وارع الداخلي����ة، اإن�ساء مق����ر اجتماعي 
وريا�سي لإقامة الفعاليات الوطنية والريا�سية مع 
اإيجاد اأر�س منا�سبة مللع����ب ريا�سي، تبليط �سارع 
56 خلدمة اأهايل املنطقة، اإنارة بع�س طرق القرية، 
تخ�سي�����س مواقف �سيارات للأهايل، ت�سجري الطرق 
واملمرات بالقرية، درا�سة اإمكان اإعادة افتتاح عني 
ق�س����اري، �سيانة املن����ازل الآيلة لل�سق����وط، وقف 
بع�����س املخالفات للمن�ساآت ال�سناعية التي ت�سبب 
تلوث البيئ����ة، اإ�سافة اإلى �سيان����ة دورية واإ�سافة 

بع�س اخلزانات ل�رسف مياه الأمطار.
وفيم����ا يتعلق ب�س����وؤون البلديات ط����رح اأهايل 
ومم�س����ى  حديق����ة  لإن�س����اء  مقرتح����ات  ال�ساحلي����ة 

وا�سرتاحة لكبار ال�سن وملعب �سغري.
م����ن جهت����ه، تق����دم وزي����ر الأ�سغ����ال و�س����وؤون 
البلدي����ات والتخطي����ط العمراين بال�سك����ر والتقدير 
اإل����ى اأه����ايل منطق����ة ال�ساحلي����ة، م�سيًف����ا اأن هذه 
الزيارة تاأتي تنفيًذا لتوجيهات �سمو رئي�س الوزراء 
مبتابعة احتياجات مناطق ال�ساحلية وال�ستماع اإلى 
طلبات ومقرتحات الأه����ايل واملقيمني، منوًها اإلى 
اأن قري����ة ال�ساحلية تعترب من اأوائل القرى التي مت 
اإعطاوؤه����ا اأولوية من حيث م�ساريع الطرق والر�سف 
والإنارة وم�ساريع ال�����رسف ال�سحي، واأن الوزارة لن 
تاأل����و جهًدا يف �سبي����ل تنفيذ ما ميكن من مقرتحات 

الأهايل يف اأقرب فر�سة.
واأ�س����اف: �سيت����م الرتتي����ب لتنظي����م زيارات 
ميدانية م����ن قبل املعني����ني يف الإدارات املخت�سة 
بالوزارة للوقوف على طبيعة تلك الطلبات والنظر 
يف اإم����كان تنفيذه����ا بح�س����ب الإمكان����ات املتوفرة 
ويف �س����وء الأولوي����ات التي يت����م التف����اق ب�ساأنها 
مع املجل�����س البلدي التاب����ع للمنطقة، م�س����رًيا اإلى 
اأن برنام����ج الزي����ارات امليداني����ة ه����و ع�س����ب عمل 
امل�سوؤول����ني ب����وزارة الأ�سغ����ال، اإذ اإن م����ن خ����لل 
الزيارات امليداني����ة للمواقع يتم التعرف عن كثب 
عل����ى طبيع����ة امل�س����اكل والطلبات ويت����م تقييمها 

بال�سورة املطلوبة وال�سحيحة.
وكان����ت وزارة الأ�سغ����ال قد اأكمل����ت يف الفرتة 

الأخرية من خ����لل م�ساريع �س����وؤون الطرق وال�رسف 
ال�سحي م�ساريع عدة مبناطق ال�ساحلية من �سمنها 
ا�ستح����داث نظام الإ�س����ارة ال�سوئي����ة ملدخل قرية 
ال�ساحلي����ة، اإ�سافة اإل����ى ربط القري����ة بقرية البلد 

القدمي.
كم����ا اأعرب خل����ف عن الأم����ل يف اأن يت����م قريًبا 
النته����اء من و�سع املخطط اجلدي����د للحزام الأخ�رس 
م����ن خلل هيئ����ة التخطي����ط العمراين مب����ا �سي�سهم 
كث����رًيا يف التعجيل بع����دد من امل�ساري����ع املرتبطة 
بالطرق وبالإ�س����كان، اأي�ًسا بف�س����ل اإعادة تخطيط 
املناطق التي ت�سهد الكثري من املمتلكات اخلا�سة 

عليها.
ويف ختام حديثه، وع����د وزير الأ�سغال احل�سور 
من اأهايل قرية ال�ساحلي����ة باأن يتم الرد على جميع 
ا�ستف�ساراته����م وطلباته����م رًدا كتابًي����ا مف�سًل من 

الإدارات املخت�سة بالوزارة.
وانتقل احلديث اإلى وزير الإ�سكان با�سم احلمر 
ال����ذي ثم����ن توجيهات �سم����و رئي�س ال����وزراء ب�ساأن 
تفقد الحتياجات ال�سكانية لأهايل قرية ال�ساحلية 
�سمن امل�ساري����ع الإ�سكانية التي تنفذها احلكومة، 
والت����ي تاأتي �سم����ن م�ساعي �سم����وه امل�ستمرة لأن 
ت�سمل اخلدمات التي تقدمه����ا احلكومة حمافظات 

وق����رى اململك����ة كافة، موؤك����ًدا اأن ال����وزارة بدورها 
ت�سعى اإلى اإدراج الحتياج����ات الإ�سكانية التي يتم 
الط����لع عليها خ����لل الزي����ارات امليداني����ة للقرى 

�سمن اخلطط التنفيذية للوزارة.
وقال وزي����ر الإ�سكان: اإن �سم����وه حري�س دوًما 
على تلبية احتياج����ات املواطنني خا�سًة الإ�سكانية 
منها، موؤكًدا اأنه فور �سدور توجيهات �سموه عمدت 
ال����وزارة اإل����ى ت�سكيل فريق عم����ل متكامل لتحقيق 
احتياجات اأهايل القري����ة الإ�سكانية، اإذ قام الفريق 
بعمل درا�سة �سامل����ة للأرا�سي املتوفرة باملنطقة 
عل����ى اأن يتم رفع تقرير �سامل ل�سمو رئي�س الوزراء 

فور النتهاء من الدرا�سات.
وتاب����ع احلمر باأنه يوجد عدد من املواقع �سمن 
م�ساريع احلزام الأخ�رس مل�ساريع اإ�سكانية م�ستقبلية 
�ست�سمل املناط����ق املحيطة مبنطقة ال�ساحلية مما 
�ست�سه����م ب�سكٍل اأو باآخر يف تلبية احتياجات الأهايل 
الإ�سكاني����ة، واع����ًدا ب����اأن ي�����رسع املعني����ون بدرا�سة 

املو�سوع باأ�رسع وقت ممكن.
واأ�ساف اأن وزير الأ�سغ����ال قدم خلل مداخلته 
�رسًح����ا �سفاًف����ا ودقيًق����ا وواقعًي����ا ب�س����اأن �����رسورة 
ا�ستكمال التخطي����ط الطبيعي ملناط����ق ال�ساحلية 
مبا يخدم بالت����ايل الكثري من اخلطوات التي حتقق 

م�ساريع خمتلفة للأهايل.
ويف اخلت����ام تق����دم الأه����ايل يخال�����س ال�سك����ر 
والتقدير اإلى وزيري الأ�سغ����ال والإ�سكان، مثمنني 
املتابع����ات احلثيثة من ل����دن �سمو رئي�����س الوزراء 

مبتابعة �سوؤونهم و�سجونهم.

• خلل الزيارة	

�صقيقة تف�صل يف اإثبات ملكية �صقيقها املتوفى ملطبخ م�صهور

تغرمي حمامية “�صائق رافعة املرور” 100 دينار لعدم ح�صورها

�صطب ر�صوم زيارة الطبيب اال�صت�صاري بـ“ال�صمان ال�صحي”
“الع�سكري” لي�س من رزم العلج املجاين... املعريف ل� “$”:

ك�س���ف النائ���ب حمم���د املع���ريف عرب 
“البلد” عن توافقات حكومية برملانية، 
اأ�سفرت عن اإلغاء ر�سوم مفرو�سة مب�رسوع 
قانون ال�سمان ال�سحي، من بينها �سطب 

ر�سوم زيارة املواطن الطبيب.
وقال بع���د اجتماع ماراث���وين عقدته 
جلنة اخلدم���ات النيابية مع مندوبني عن 
املجل�س الأعلى لل�سحة والهيئة الوطنية 
ال�سحي���ة  واخلدم���ات  امله���ن  لتنظي���م 
)نهرا( باأن اللجنة قّررت التو�سية باإجازة 
الت�رسي���ع ورفع���ه للمناق�س���ة والعتم���اد 
بجل�سة عام���ة قريبة للمجل����س. وذكر اأن 
اللجنة ا�ستطاع���ت �سم جمموعة علجات 
�سمن الرزمة الأولى الإلزامية )املكفولة 
حكوميًّا(، من بينها علج اأمرا�س ال�سمنة 
واإتاح���ة علج���ات الإخ�س���اب مث���ل طفل 
الأنابي���ب للمتع�رسين باحلم���ل. وذكر اأن 
قان���ون ال�سمان ال�سح���ي يتيح رزمتني، 
الأول���ى اإلزامي���ة، وهي تغطي���ة احلكومة 
جلميع كلف الع���لج للمواطنني، وي�سمل 

ذلك خدم���ات ال�سحة الأولي���ة والأ�سنان 
بامل�ست�سفي���ات  وتت���م  والط���وارئ، 

واملراكز ال�سحية احلكومية.
الأخ���رى  الرزم���ة  اأم���ا  ووا�س���ل: 
الختيارية فه���ي متاحة ملن يريد العلج 
وتتكف���ل  اخلا�س���ة،  بامل�ست�سفي���ات 
احلكوم���ة ب�س���داد جزء من كل���ف العلج، 
ويتحم���ل املواط���ن تغطي���ة بقي���ة مبلغ 

العلج.

ولفت اإلى اأن اللجنة النيابية ح�سلت 
على تطمينات حكومية با�ستمرار تغطية 
العلج���ات اجلارية حاليًّا ملر�سى ال�سكلر 
والكلى وتقدمي خدمات العلج الطبيعي 

وغريها من اخلدمات.
وب���نّي اأن الت�رسيع املاث���ل حاليًّا على 
طاولة جمل����س النواب “منزوع الر�سوم”، 
وداعًيا زم���لءه الن���واب للت�سويت عليه 

باملوافقة.
وا�ستبعد �سم م�ست�سفى قوة الدفاع 
امل�ست�سفي���ات  �سم���ن  )الع�سك���ري( 
احلكومي���ة امل�سمول���ة  بالرزم���ة الأول���ى 
الإلزامي���ة، وذلك لوجود قواع���د اإجرائية 

خل�سو�سية هذا املرفق الطبي.
اأم���ا ب�س���اأن م�ست�سف���ى املل���ك حم���د 
اجلامعي مبحافظ���ة املحرق، نّوه املعريف 
اأنه وّج���ه �سوؤالً ب�س���اأن �سموله من �سمن 
قائمة امل�ست�سفيات احلكومية امل�سمولة 
بالع���لج �سمن الرزمة الأولى الإلزامية اأو 
ل، ونقل اأن املعنيني باجلهات احلكومية 
اأفادوا باأنهم يج���رون درا�سة حول ذلك، 

و�سريدون قريًبا.

قالت املحامية غادة �سليبيخ اإن حمكمة 
ال�ستئناف الكربى املدني���ة الثالثة رف�ست 
ا�ستئن���اف �سي���دة ادعت اأنها ا�س���رتت عقاًرا 
يحتوي عل���ى مطب���خ اأكلت �سعبي���ة معروف 
مبنطقة قليل كان يحوزه �سقيقها املتوفى، 
اإل اأنه���ا مل تق���دم اأي دليل عل���ى اأنها املالك 
الفعل���ي للعق���ار، واأي���دت املحكم���ة احلك���م 
امل�ستاأنف والقا�سي باإعادة حيازة العقار اإلى 
مالكه الذي كان قد �سمح ل�سقيقها املتوفى 
كونهما اأ�سدقاء اأن يقي���م مطبخه يف العقار، 
كم���ا األزمته���ا مب�ساري���ف الدع���وى ومقابل 
اأتع���اب املحاماة. واأو�سح���ت �سليبيخ وكيلة 
امل�ستاأن���ف �سده �ساحب العق���ار اأن موكلها 
كان ق���د ا�سرتى قطع���ة الأر�س م���ن مالكها 
واأن   ،2003 7500 دين���ار يف الع���ام  مببل���غ 
�سقي���ق امل�ستاأنفة »املدعية« ح�رس لل�سهادة 
على عملية البيع ك���ون اأنهما اأ�سدقاء، وذات 
يوم طلب �سقيق امل�ستاأنف���ة من موكلها اأن 
يبني غرفًة يف الأر�س ليتمكن من ا�ستخدامها 
يف طبخ الوجبات ال�سعبية وبيعها على النا�س 

ليتح�سل على مدخول مادي من ذلك.
واأفادت اأنه ونظًرا لوجود علقة �سداقة 
بينهم���ا �سم���ح ل���ه موكله���ا بذل���ك، وا�ستمر 
الو�سع منذ ذلك احلني حت���ى اأ�سبح املطبخ 

معروًفا يف منطقة قليل.
وبداأت امل�سكل���ة بني املتخا�سمني بعد 
اأن توف���ى �سقيق امل�ستاأنفة يف العام 2012، 
ف���اأراد موكلها مال���ك العق���ار اأن ي�سرتد من 
امل�ستاأنف���ة املح���ل املذك���ور، اإل اأن���ه تفاجاأ 

ب�سقيقة �سديقه ترف�س ذلك وت�ستويل على 
املطبخ والعقار وادعت اأن �سقيقها املتوفى 

ميتلك هذا العقار.
وذك���رت املحامي���ة اأن موكلها جل���اأ اإلى 
الق�ساء ورفع دع���وى اأمام املحكمة ال�سغرى 
املدني���ة الثالثة، وطالبها با�س���رتداد العقار 
حمل التداعي اململوك له من املدعى عليها، 
وقدم���ت بالوكالة عنه لئحة ادع���اء ا�ستملت 
على املدعي وكذلك �ساحب العقار ال�سابق، 

والذي �سهد باأنه بالفعل باع العقار له.
وعلى اإثر ذل���ك األزمت حمكمة اأول درجة 
امل�ستاأنفة باإعادة حيازة العقار حمل التداعي 
للمدعي، كونها مل تق���دم اأية م�ستندات تدل 
عل���ى ملكيته���ا للعق���ار، يف مقابل م���ا قدمه 
املدع���ي م���ن م�ستن���دات و�سه���ادة �ساحب 
العق���ار الأ�سلي. لك���ن امل�ستاأنفة مل ترت�س 
علي���ه  فطعن���ت  درج���ة  اأول  حمكم���ة  حك���م 
بال�ستئن���اف ومل تقدم اأي�ًس���ا اأية م�ستندات 
تع���زز ادعاءاتها، فيما دف���ع وكيلها بانعدام 
�سف���ة امل�ستاأنف �س���ده الث���اين، بينما ردت 
املحكم���ة يف حيثي���ات احلكم ب���اأن الدفع غري 
�سدي���د لأن الثابت باإقرار البي���ع املقدم من 
امل�ستاأنف �سده الثاين ����رساوؤه عقار التداعي 

من امل�ستاأنف �سده الأول.
حمكم���ة  حكم���ت  الأ�سب���اب  فله���ذه 
ال�ستئناف بقب���ول ا�ستئناف �سقيقة �سديق 
موكلها �سكلً، ويف املو�سوع برف�سه وتاأييد 
احلك���م امل�ستاأن���ف، واألزمته���ا بامل�ساري���ف 

ومقابل اأتعاب املحاماة.

اأمرت حمكمة ال�ستئناف العليا اجلنائية، 
بتغ���رمي حمامية مبلًغ���ا وق���دره 100 دينار؛ 
وذلك لتغيبها عمًدا ع���ن ح�سور جل�سة النظر 
يف ا�ستئن���اف موكله���ا �سائق رافع���ة الإدارة 
العامة للمرور وامُل���دان بال�ستيلء على عدد 
من املركبات املحج���وزة يف الإدارة، وحمكوم 
علي���ه بال�سجن ملدة 3 �سن���ني، واأجلت النظر 
يف ال�ستئن���اف املاثل حت���ى جل�سة 25 اأبريل 

اجلاري، حل�سور وكيلة امل�ستاأنف.
وتع���ود تفا�سيل القب�س عل���ى املتهم 
اإلى بلغ من �ساب، والذي ذكر اأنه مت القب�س 
علي���ه يف وق���ت �ساب���ق اأثن���اء م���ا كان يقود 
دراجته الناري���ة »تريل« ب�رسعة فائقة وبدون 
ترخي����س، حي���ث مت حينه���ا حج���ز دراجته يف 

�ساحة الإيواء بالإدارة العامة للمرور.
واأ�ساف اأنه تفاجاأ بعد فرتة عندما �ساهد 
دراجتها الناري���ة يقودها الأحد الأ�سخا�س يف 

اأحد ال�سوارع، فاأبلغ اإدارة املرور بالواقعة.
ومبراجعة قائم���ة املركبات املحجوزة يف 
ال�ساحة، تبني اختفاء عدد 5 مركبات بحرينية 
وخليجية ف�سلً عن دراج���ة املبلغ، وبالتحري 
حول الواقعة مت التو�سل اإلى املتهم، والذي 

يعمل يف الإدارة ب�سفت���ه »�سائق رافعة«، اإذ 
اأنه ه���و املكلف بنق���ل املركبات م���ن �ساحة 
الإي���واء ب���الإدارة اإل���ى �ساح���ة األب���ا، واأنه هو 
م���ن ا�ستول���ى على تل���ك املركب���ات اخلم�س 
والدراجة. واأثناء اإج���راء التحقيق قرر �ساحب 
اأحد حملت »ال�سك���راب«، اأن املتهم جلب له 
تلك ال�سي���ارات وباعها علي���ه، وعندما طلب 
منه الأوراق اخلا�س���ة بها اأكد له املتهم عدم 
احلاج���ة لذل���ك؛ لأنه ه���و امل�س���وؤول عن تلك 
املركبات. م���ن جهة اأخرى اأنك���ر املتهم بعد 
القب����س عليه اأنه هو الذي ا�ستولى على تلك 
املركبات، م�سرياً اإلى اأنه يعمل يف الإدارة منذ 
العام 2004 وحتى 2014، مو�سًحا اأن رئي�سه 
يف العمل كان قد اأبلغه برتك املركبات خارج 
�ساح���ة الإيواء يف األب���ا؛ لكي ياأت���ي اأ�سحابها 
وياأخذونه���ا، واأن���ه ل داعي لإعادته���ا للإدارة 
مرًة اأخ���رى. هذا ووثبت للمحكم���ة اأن املتهم 
اختل����س اأم���والً ُوِج���َدت يف حوزت���ه ب�سفت���ه 
موظف ع���ام، كما اأنه تو�س���ل لل�ستيلء على 
تلك املبال���غ واملنق���ولت بال�ستعانة بطرق 
احتيالية، ف�سلً عن اأنه ت�رسف يف مال منقول 

لي�س له حق عليه.

• حممد املعريف	

را�صد الغائب

اإعداد: عبا�س اإبراهيممحاكم

الرئي�س التنفيذي مل يرف�س مقرتح بلدي املحرق
ا على ما ن�رسته “$”... هيئة الكهرباء واملاء:  ردًّ

املنام����ة - هيئ����ة الكهرب����اء واملاء: 
قالت هيئة الكهرباء واملاء، بالإ�سارة اإلى 
اخلرب املن�س����ور بجريدة “البلد” بتاريخ 
8 اأبريل 2018 العدد 3463 ال�سفحات 
1، 2. حتت عنوان: )الكهرماء: ل م�ساواة 
لتعرفة “مياه البناء” بال�سكن اخلا�س(، 
اإنها ت����رى اأن �سياغة اخل����رب با�ستخدام 
التنفي����ذي  الرئي�����س  “رف�����س  عب����ارة 
لهيئة الكهرب����اء واملاء....اإلخ”، مل يكن 
موفًقا، حيث مل يلت����زم املحرر بالألفاظ 
الواردة برد الهيئ����ة على مقرتح جمل�س 
بلدي املح����رق، مما اأوحى ب����اأن الرئي�س 
التنفي����ذي يرف�س املق����رتح بقرار منه، 
يف حني اأن الفقرة الأولى من الرد كانت 

كما يلي:
“نفي����د �سعادتك����م اأن����ه م����ع تقدير 
الهيئ����ة للأه����داف النبيلة الت����ي ي�سعى 
املجل�س البلدي اإل����ى حتقيقها من وراء 
ه����ذا املقرتح، اإل اأن����ه لي�س يف مقدورها 
ال�ستجاب����ة لأنه يخرج ع����ن اخت�سا�سها، 

كم����ا اأن الهيئ����ة ل تو�س����ي بتبن����ي هذا 
املق����رتح لع����دة اأ�سب����اب نوجزه����ا فيما 

يلي”:
“الهيئ����ة لي�س����ت اجله����ة املخت�سة 
الت����ي ترف�����س اأو تقبل بتغي����ري تعرفة 
املياه، واإمنا ه����ي جهة منفذة للقوانني 
اجله����ات  م����ن  ال�س����ادرة  والت�رسيع����ات 
وبالت����ايل  ال�س����اأن،  ه����ذا  يف  املخت�س����ة 
فه����ي لي�س����ت اجله����ة الت����ي مبقدورها 
التج����اوب م����ع املق����رتح لأنه يخ����رج عن 

اخت�سا�ساتها”.
“يف ذات الوقت، توؤكد الهيئة على 
راأيه����ا ب�س����اأن اأن املقرتح �سي����وؤدي اإلى 
زيادة ال�ستهلك و�سي�سجع على الإ�رساف 
يف ا�ستهلك املياه، والذي بدوره يوؤدي 
اإلى ا�ستنزاف املياه اجلوفية ويزيد من 
ملوح����ة مياه البحر، مم����ا يزيد من تكلفة 
التحلي����ة ويوؤثر على احلي����اة الفطرية يف 
البحر، ف�سلً عن اأنه ل ي�ساعد يف تر�سيد 
ا�سته����لك املي����اه والذي تعم����ل الهيئة 

وتخ�سي�����س  لتحقيق����ه  جهده����ا  ب����كل 
ميزانية كبرية له”.

تعليق المحرر:
من جهت����ه، اأو�س����ح حمرر اخل����رب اأن 
الت�رسيعات والأع����راف ال�سحفية ل تلزم 
ال�سحفي با�ستعمال نف�س الألفاظ التي 
ترد يف التقارير والر�سائل العامة حرفيًّا.

وب����نّي اأن ا�ستعمال����ه فع����لً مل ي����رد 
ا�ستخدام����ه يف ر�سالة الرئي�س التنفيذي 
للهيئة، مل يناق�س بتاًتا موؤدى الر�سالة 
التي اأك����د فيها اأن الهيئ����ة لي�ست جهة 

اخت�سا�س للبت يف الأمر.
وذك����ر اأن الرئي�����س التنفي����ذي قال 
بع����دم  “تو�س����ي  الهيئ����ة  اإن  ه  ردِّ يف 
ال�ستجاب����ة”، وه����ذه العب����ارة ل تختلف 
“رف�����س  ع����ن  مق�سده����ا  يف  كث����رًيا 
ال�ستجابة”، يف حال ا�ستعمالها للتعبري 
عن راأي الهيئة ل عن قرارها التنفيذي.



 ترامــب: �صنتو�صــل 
التفــاق مــع ال�صيـــن 

وا�صنطن - رويرتز: قـــال الرئي�س االأمريكي 
دونالـــد ترامـــب علـــى “تويـــرت” اأم�س االأحـــد اإن 
ال�صني �صتزيل حواجزهـــا التجارية، واإن البلدين 
�صيتو�صالن اإلى اتفاق بخ�صو�س حقوق امللكية 

الفكرية. 
وكان ترامب قد وجه يوم اخلمي�س م�صوؤولني 
جتاريـــني اأمريكيني بالنظر يف فر�س ر�صوم على 
واردات �صينيـــة اإ�صافيـــة قيمتهـــا 100 مليـــار 
دوالر، وهـــو مـــا اأذكى خمـــاوف من ن�صـــوب حرب 

جتارية �صاملة. 

دبي تنفق مليارات الدوالرات من اأجل “اك�صبو 2020”

دبـــي - اف ب: تنفق اإمـــارة دبي ع�رشات مليارات الدوالرات علـــى البنى التحتية والنقل 
وم�صاريـــع ال�صيافة؛ من اأجـــل معر�س “اأك�صبـــو 2020” الذي �صت�صت�صيفـــه، بح�صب تقرير 

ل�صبكة “بي ان �صي” اأم�س.
واأو�صـــح التقريـــر اأن قيمة امل�صاريع بلغت 42.5 مليار دوالر، منها 17.4 مليار دوالر مت 
ا�صتثمارهـــا يف البنى التحتيـــة والنقل، بينما مت تخ�صي�س 13.2 مليـــار لالإ�صكان و11 مليار 

دوالر للفنادق واملتنزهات الرتفيهية.
وتت�صمـــن هذه امل�صاريع تو�صيع بقيمة 8 مليارات دوالر ملطار اآل مكتوم الدويل الواقع 

يف طرف املدينة اجلنوبي. ومن املتوقع اأن يعزز هذا املطار، مطار دبي الدويل.
ومطار دبي الدويل كان اأكرث املطارات ازدحاما للعام الرابع على التوايل مع اأكرث من 88 

مليون م�صافر يف العام 2017.
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اقتصاد
البحرين ُت�صّدر “خردة معادن” بـ 2.6 مليون دينار

خالل فرباير وبواقع 21.5 مليون طن ولـ7 دول

�صـــّدرت البحريـــن نحـــو 21.5 مليون 
طن خردة متنوعة مـــن احلديد واالأملنيوم 
والنحا�ـــس والتنج�صتني، بقيمة ت�صل اإلى 
اأكرث مـــن 2.6 مليون دينـــار خالل فرباير 

من العام اجلاري.
واأو�صحـــت بيانـــات اأوليـــة م�صدرهـــا 
�صـــوؤون اجلمـــارك البحرينيـــة، اأن اململكة 
�صـــدرت خـــردة معـــادن اإلـــى 7 دول، اإذ 
جـــاءت الهنـــد يف املركـــز االأول من حيث 
قيمة هذه ال�صادرات بواقع 15.6 مليون 
طـــن بقيمـــة 1.9 مليـــون دينـــار، تلتهـــا 
باك�صتـــان يف املركز الثـــاين بـ5.6 مليون 
طن مـــن �صادرات اخلـــردة بقيمة 574.2 
األف دينار، ثم جمهوريـــة كوريا اجلنوبية 
بـ121 األف طن بقيمـــة 94.4 األف دينار، 
فيما جـــاءت تركيـــا رابعا بــــ50 األف طن 
بقيمـــة 39 األـــف دينـــار، فاأوكرانيا التي 
ا�صتقبلت 50.4 األـــف طن بقيمة 35 األف 

دينار.
فقـــد  املعـــادن،  تفا�صيـــل  وعـــن 

�صجلت خردة احلديـــد اأو ال�صلب املطلي 
بالق�صديـــر املركـــز االأول، اإذ بلغ اإجمايل 

�صادراتـــه 19.8 مليـــون طـــن بقيمة 1.9 
مليـــون دينـــار، �صـــدر منهـــا 1.4 مليون 

طـــن للهنـــد، ونحـــو 5.6 مليون طـــن اإلى 
باك�صتـــان، ونحـــو 25 األـــف طـــن لدولـــة 

االإمارات العربية املتحدة.
وحلت �صـــادرات خـــردة االأملنيوم يف 
املركـــز الثاين، اإذ بلغت نحـــو 1.4 مليون 
طـــن بقيمة تبلغ 474.1 األف دينار، �صدر 
منهـــا 1.3 مليون طـــن بقيمـــة 393 األف 
دينار للهند، ونحـــو 50.4 األف طن بقيمة 
35 األـــف دينار الأوكرانيـــا، و50 األف طن 
بقيمة 39 األف دينار اإلى تركيا، و25 األف 

طن بقيمة 7500 دينار اإلى باك�صتان.
واحتلـــت �صـــادرات خـــردة النحا�ـــس 
املرتبـــة الثالث اإذ بلغت 291.3 األف طن 
بقيمـــة 208 اآالف دينار و�صدر منها 121 
األـــف طن اإلـــى جمهورية كوريـــا اجلنوبية 
بقيمة 94.4 األف دينار، تلتها الهند حيث 
ا�صتقبلت 80 األف طـــن بقيمة 104 اآالف 
دينار، ثم اليابان التي ا�صتوردت 20 األف 

طن بقيمة 9400 دينار.
اأما �صادرات خردة وف�صالت من �صلب 
مقـــاوم لل�صداأ فبلغـــت 35.2 مليون طن 
بقيمة 17.8 األف دينار اإلى الهند، وخردة 
التنج�صتـــني 40 طنا )40 األف كيلوغرام( 

بقيمة 41 األف دينار اإلى الهند.

• ت�صدير 19.8 مليون طن من خردة احلديد وال�صلب املطلي بالق�صدير 	

”CG Corp“ الزياين ي�صتعر�ض منو اال�صتثمارات مع

“البور�صة”: تداول مليون �صهم ووحدة بـ 124.2 األف دينار

40.8 مليون دوالر اأرباح �رشكة تابعة لـ“االإثمار” يف باك�صتان

بالربع االأول 2018  زيادة مبيعات واإنتاج “األبا” 

اجلمعية العمومية �صادقت على النتائج املالية 2017

بف�صل الكفاءة الت�صغيلية 

املنامـــة - بنـــك االإثمار: اأعلن بنـــك االإثمار 
اأم�ـــس اأن اجلمعيـــة العموميـــة ل�رشكتـــه التابعة 
باك�صتـــان،  يف  امل�رشفيـــة  التجزئـــة  خلدمـــات 
بنـــك في�صل املحـــدود، �صادقـــت يف اجتماعها 
ال�صنـــوي علـــى النتائـــج املالية للعـــام 2017، 
والتي و�صلت اأرباحها اإلى 40.8 مليون دوالر. 
وميتلـــك بنـــك االإثمـــار 66.6 % مـــن بنك 
في�صل املحدود، وهو مدرج يف �صوق باك�صتان 
لـــالأوراق املاليـــة، ويعمـــل ب�صـــكل رئي�ـــس يف 
االأن�صطة امل�رشفية لل�رشكات واالأفراد واالأن�صطة 

امل�رشفية التجارية.
لبنـــك  التنفيـــذي  الرئي�ـــس  بذلـــك  �ـــرشح 
االإثمـــار ونائب رئي�س جمل�س اإدارة بنك في�صل 
املحـــدود، اأحمد عبدالرحيـــم، يف اأعقاب مراجعة 
جمل�ـــس اإدارة بنـــك في�صـــل املحـــدود للنتائج 
املاليـــة للعام املنتهـــي يف 31 دي�صمرب 2017 

وموافقته عليها.
وقـــال عبدالرحيم “يطيـــب يل اأن اأعلن اأن 
بنـــك في�صل املحـــدود �صجل اأرباًحـــا جيدة بعد 
40.8 مليـــون دوالر  ال�رشائـــب بلغـــت  خ�صـــم 
)4.51 مليـــار روبيـــة باك�صتانية( خـــالل ال�صنة 
املنتهية يف 31 دي�صمرب 2017، مقارنًة باأرباح 
بلغـــت 38.9 مليـــون دوالر )4.30 مليار روبية 
باك�صتانية( عن الفرتة نف�صها من العام 2016، 

وهو ما يعد اأداًء جديًرا بالثناء، اإذ �صهد القطاع 
امل�رشيف يف باك�صتان فـــرتة انخفا�س ملعدالت 
الفائدة انعك�صت اآثارها على االأرباح امل�رشفية. 
ومـــن هنا ُيـــربز اأداء البنـــك خالل تلـــك الفرتة 
قدرتـــه املتميزة على التغلب علـــى التحديات 

من خالل اإعادة تنظيم ا�صرتاتيجيته”.
واأ�صـــاف عبدالرحيـــم “يعكف البنـــك حالًيا 
على تعزيز قدراته يف املجاالت الرئي�صة للموارد 
الب�رشية وتطوير املنتجات، كما يعمل اأي�ًصا على 
الرتويج لل�صريفة الرقمية باعتبارها حاًل مبتكًرا 
لتوفري اأحدث اخلدمات امل�رشفية االآمنة و�صهلة 

اال�صتخـــدام لزبائنه. ويف الوقـــت ذاته، يوا�صل 
بنـــك في�صـــل املحـــدود اال�صطـــالع بـــدور بارز 
يف دفـــع عجلـــة النمو االقت�صـــادي يف باك�صتان، 
مـــن خالل تقـــدمي التمويـــل جلميـــع القطاعات 
وال�رشائـــح، مبـــا يف ذلـــك املوؤ�ص�صـــات الكـــربى 

وال�رشكات ال�صغرية واملتو�صطة واالأفراد”.
 واأو�صـــح “يف العـــام 2017 اأ�صـــاف بنـــك 
في�صل املحـــدود 50 فرًعا جديـــًدا اإلى �صبكته 
الوا�صعـــة خلدمـــات التجزئـــة امل�رشفيـــة، كمـــا 
يخطط ملزيد من التو�صعات يف العام 2018، اإذ 
يوا�صل البنك �صعيـــه احلثيث لرت�صيخ مكانته 
الرائـــدة يف القطـــاع امل�ـــرشيف. وينت�ـــرش ح�صور 
البنك حالًيا يف 124 مدينة يف جميع اأنحاء البالد 
باأكـــرث مـــن 404 فـــروع. كذلك و�صلـــت ودائع 
البنـــك اإلـــى 3.4 مليـــار دوالر، يف حني جتاوزت 
قيمـــة املوجودات 4.4 مليار دوالر، اإ�صافة اإلى 
قاعـــدة راأ�صماليـــة قوية تبلـــغ قيمتها اأكرث من 

355 مليون دوالر”.
ي�صـــار اإلى اأن اأداء بنك في�صل املحدود قد 
 ”A1+“ و ”AA“ منحه الت�صنيـــف االئتمـــاين
للمـــدى البعيد والقريب علـــى التوايل مع نظرة 
 JCR-VIS م�صتقبليـــة م�صتقـــرة، مـــن �رشكـــة
للت�صنيف االئتماين املحدودة ووكالة باك�صتان 

للت�صنيف االئتماين املحدودة.

ع�صكـــر - األبا: حققـــت �رشكة اأملنيوم 
البحريـــن “األبـــا” الرقـــم القيا�صـــي على 
�صعيد اأدائها الت�صغيلي خالل الربع االأول 
اإذ جتاوز حجـــم مبيعاتها  للعـــام 2018، 
251637 طنا مرتيـــا، بزيادة بلغت 3.6 
% علـــى اأ�صا�ـــس �صنـــوي، يف حني ارتفع 
االإنتاج بن�صبة 4.3 % على اأ�صا�س �صنوي 
لي�صل اإلـــى 259399 طنا مرتيا. اإ�صافة 
اإلى ذلـــك، اأنهت ال�رشكة الربـــع االأول مع 
بلوغ معدل مبيعات القيمة امل�صافة 58 
% مـــن اإجمايل ال�صحنـــات، مقابل 56 % 

لنف�س الفرتة من العام 2017.
ويف تعليقـــه علـــى حجـــم املبيعـــات 
واإنتـــاج ال�رشكـــة للربـــع االأول مـــن العام 
2018، قـــال الرئي�س التنفيـــذي ل�رشكة 

“األبا” تيم موري “على الرغم من تذبذب 
االأ�صعـــار يف االأ�صـــواق، اإال اأننـــا نوا�صـــل 

الرتكيز على مبداأ ثقافة العمل يف ال�رشكة 
)ميكنـــك دائًمـــا القيـــام باأكـــرث ممـــا هو 
�ـــرشوري(، اإذ متكنـــا من جتـــاوز اأهدافنا 
املو�صوعـــة بف�صل الكفـــاءة الت�صغيلية 
واجلهـــود املتفانية ملوظفينـــا. ون�صعى 
ملوا�صلـــة هـــذا الزخـــم حتى ن�صـــل اإلى 
اإنتـــاج مليون طن مرتي مـــع نهاية العام 
2018”. و�صتقـــوم ال�رشكـــة باالإعالن عن 
نتائجهـــا املاليـــة للربع االأول مـــن العام 
2018 للجمهـــور العـــام يـــوم االأحـــد 29 
اأبريـــل 2018، ورفع العر�س التو�صيحي 
لعالقـــات امل�صتثمرين يف الق�صم اخلا�س 
بعالقـــات امل�صتثمرين على موقع ال�رشكة 
www.albasmelter.( االإلكـــرتوين 

.)com

املنمة - ال�صناعـــة والتجارة: اجتمع 
وزير ال�صناعة والتجـــارة وال�صياحة زايد 
الزيـــاين مبكتبـــه �صبـــاح اأم�ـــس برئي�س 
جمل�س اإدارة �رشكة “CG Corp” بينود 
جودر الذي يزور البحرين حالًيا، بح�صور 
وكيل الـــوزارة ل�صـــوؤون ال�صناعة اأ�صامه 
الًعرّي�س، ومدير اإدارة عمليات املناطق 

ال�صناعية بدر ال�صعد. 
الوزير  ا�صتعر�ـــس  االجتمـــاع  وخالل 
الواقـــع االقت�صـــادي للبحريـــن والنمـــو 
اال�صتثمـــارات  حجـــم  يف  املت�صاعـــد 
وامل�صاريـــع االإقليميـــة والعامليـــة التي 
اختـــارت البحريـــن موقًعـــا الأعمالهـــا يف 
املنطقـــة، بنـــاًء على مـــا متتاز بـــه مناخ 

ا�صتثماري م�صتقر وبيئة جاذبة للم�صاريع 
ا يف ظل البنية التحتية  املختلفة، خ�صو�صً
القوية ومظلة الت�رشيعات املتكاملة التي 
من �صاأنها حماية اال�صتثمارات املتنوعة، 
موؤكـــًدا يف هذا ال�صيـــاق ترحيب احلكومة 
املوقـــرة باال�صتثمارات التـــي ت�صهم يف 
رفع معـــدالت النمو االقت�صادي واجلذب 

ال�صياحي واال�صتثماري للمملكة.
يذكر اأن �رشكة “CG Crop” تعمل 
يف العديـــد مـــن املجـــاالت كال�صناعات 
الغذائية واخلدمات امل�رشفية واخلدمات 
مـــن  وغريهـــا  وال�صيافـــة  ال�صياحيـــة 
املجاالت كما متتلك اأكرث من 112 �رشكة 

يف 30 دولة. 

املنامـــة - بور�صـــة البحريـــن: اأقفل موؤ�رش 
البحريـــن العـــام اأم�ـــس االأحـــد عنـــد م�صتـــوى 
1.284.49 بارتفاع وقدره 1.59 نقطة مقارنة 
باإقفاله يوم اخلمي�ـــس املا�صي، يف حني اأقفل 
موؤ�ـــرش البحرين االإ�صالمي عند م�صتوى 985.99 
بارتفـــاع وقـــدره 2.09 نقطة مقارنـــة باإقفاله 
ال�صابـــق. وبلـــغ اإجمـــايل كميـــة االأوراق املالية 
املتداولـــة اأم�ـــس يف بور�صـــة البحريـــن 1.08 
مليون �صهـــم ووحـــدة، بقيمة اإجماليـــة قدرها 
124.2 األـــف دينـــار، مت تنفيذهـــا مـــن خـــالل 
33 �صفقـــة.  وتـــداول امل�صتثمـــرون 425.93 
األـــف �صهم، بقيمـــة قدرهـــا 57.85 األف دينار 
20 �صفقـــة، وركـــز  مت تنفيذهـــا مـــن خـــالل 
امل�صتثمـــرون تعامالتهـــم علـــى اأ�صهـــم قطاع 
اال�صتثمار الذي بلغـــت قيمة اأ�صهمه املتداولة 
24.20 األف دينـــار اأي ما ن�صبته 19.50 % من 
القيمـــة االإجمالية لـــالأوراق املاليـــة املتداولة 

وبكميـــة قدرها 210 اآالف �صهـــم، مت تنفيذها 
من خالل 7 �صفقات. وجاءت املوؤ�ص�صة العربية 
امل�رشفيـــة يف املركـــز االأول اإذ بلغـــت قيمـــة 
اأ�صهمهـــا املتداولـــة 22.88 األف دينـــار اأي ما 
ن�صبته 18.43 % من القيمة االإجمالية لالأوراق 
املاليـــة املتداولـــة وبكمية قدرهـــا 200 األف 

�صهم، مت تنفيدها من خالل 6 �صفقات.
اأمـــا املركـــز الثاين فـــكان لبنـــك البحرين 
االإ�صالمـــي بقيمة قدرهـــا 11.31 األف دينار اأي 
ما ن�صبته 9.11 % من القيمة االإجمالية لالأوراق 
املاليـــة املتداولة وبكميـــة قدرها 89.05 األف 

�صهم، مت تنفيذها من خالل �صفقة واحدة.
ثم جاءت عقـــارات ال�صيـــف بقيمة قدرها 
5.11 األـــف دينـــار اأي مـــا ن�صبتـــه 4.12 % من 
القيمـــة االإجمالية لـــالأوراق املتداولـــة وبكمية 
قدرها 25 األـــف �صهم، مت تنفيذها من خالل 5 

�صفقات.

• اأحمد عبدالرحيم	

• تيم موري 	
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اكت�صاف اأكرب حقل نفطي �صينعك�س اإيجاًبا على اقت�صاد البحرين
“االإ�سالمية” ال ت�ستثمر مبا فيه الكفاية يف تطوير املوارد الب�رشية ... املعراج:

 اأمل احلامد من املنطقة الدبلوما�صية

ك�س���ف حمافظ م�رشف البحري���ن املركزي ر�سيد 
املعراج عن اأن اكت�س���اف اأكرب حقل نفطي يف تاريخ 
البحرين منذ 1932 �سينعك�س اإيجابيًّا على االقت�ساد 
الوطن���ي، م�سرًيا اإلى اأن “املركزي” قد اأبلغ اجلهات 
الت�سني���ف  بينه���ا وكاالت  م���ن  الدولي���ة املعني���ة 
االئتم���اين و�سن���دوق النق���د الدويل والبن���وك بخرب 
االكت�س���اف، معرًبا ع���ن اأمله اأن ت�ستوع���ب الوكاالت 
واالأجه���زة االأخرى التي “نتعام���ل معها اأن ت�ستوعب 

عمق هذا النباأ”.
واأو�س���ح املع���راج لل�سحافي���ن عل���ى هام����س 
افتت���اح موؤمتر اأيويف ال�سنوي ال���دويل ال�ساد�س ع�رش 
للهيئ���ات ال�رشعي���ة يف فندق الدبلوم���ات اأم�س “اأننا 
�سرنى كيف �سيتم ا�ستثمار خرب اكت�ساف اأكرب حقل 
نفطي للبحري���ن واقت�سادها وما يتعلق باملعامالت 
االقت�سادي���ة واملالي���ة، موؤك���ًدا ا�ستعدادية القطاع 
اأي  اأو  اقت�سادي���ة  نه�س���ة  اأي  ملواكب���ة  امل����رشيف 
احتياجات متويلية �سمن االإمكانيات املتاحة، موؤكًدا 
اأن االكت�ساف �سيك���ون جماال جديًدا وكبرًيا و�سيوفر 
ا كبرية للقطاع املايل. وفيما يتعلق بتوقعاته  فر�سً
لتاأث���ري االكت�س���اف عل���ى تقلي���ل تكلف���ة الدي���ون 
م�ستقب���ال، اأك���د املعراج اأن���ه ال ي�ستطي���ع اجلزم باأي 

�سيء حاليًّا.
ولفت املعراج اإلى اأن يكون لل�سناعة االإ�سالمية 
دور وتط���ور ملواكبة الع����رش يف التكنولوجيا املالية 
“فينت���ك” م�س���رًيا اإل���ى اأن “املرك���زي” �سيعلن يف 
غ�س���ون اأ�سب���وع ع���ن تط���ورات جدي���دة يف البن���وك 

الرقمية، دون اأي اإي�ساحات اأخرى بهذا اخل�سو�س.
واأكد املع���راج يف كلمت���ه اأن موؤمت���رات االأيويف 
ا من الرتكة الت���ي اأن�ساأتها �سناعة  ت�سكل ج���زًءا مهمًّ
التموي���ل االإ�سالمي، وبال �س���ك اأن املوؤمتر يعترب من 
ا  ���ا، حيث اإنه يوف���ر فر�سً الفعالي���ات املمي���زة دوليًّ
لق���ادة ال�سناع���ة والعلماء االأفا�سل م���ن جميع اأنحاء 
العامل لاللتق���اء ملناق�سة الق�ساي���ا ال�رشعية والفنية 

املعا�رشة املتعلقة بالتمويل االإ�سالمي.
واأو�سح “لقد قطعنا �سوًطا طويالً خالل االأعوام 
االأربع���ن املا�سية يف تطوي���ر التموي���ل االإ�سالمي، 
حيث اأ�سبح���ت هذه ال�سناع���ة ذات �سيت يف بع�س 
ال���دول ولكن ال تزال ثانوية يف دول اأخرى واإن كانت 
تنمو ب�رشعة. وال يزال اأمامنا الكثري من اجلوانب التي 
تتطل���ب تكاتفن���ا وتعاونن���ا اجلماعي للرق���ي بهذه 
ال�سناع���ة. واأود اأن اأرك���ز على جمال���ن وهما الرقي 

باأخالقيات املهنة وتطوير املوارد الب�رشية”.
واأ�س���اف “نعلم جميًع���ا اأن ر�سولنا الكرمي عليه 
ال�سالة وال�سالم ُبعث ليكمل مكارم االأخالق. فالديانة 
التي ال ت�سمح للبائ���ع اإخفاء عيوب ب�ساعته ال ميكن 
اأن ت�سج���ع اأو تت�سامح مع من يبالغ يف فر�س الر�سوم 
واالأ�سعار اأو ميار�س الت�سوي���ق ال�سلبي اأو ي�سلل يف 
ن�رشه للمعلوم���ات اأو ي�ستخدم احليل القانونية ليربر 
تف�س���ريه للمعاملة العادل���ة. وعليه، اأري���د اأن اأ�سّدد 
اليوم على احلاجة لقيام جمال�س االإدارات واالإدارات 
التنفيذية للبنوك االإ�سالمي���ة للنظر �رشاحًة يف البعد 
االأخالق���ي لقراراتهم باالإ�سافة اإل���ى البعد القانوين 
والبع���د الرقابي. وهذا بال �س���ك ينطبق على �سناعة 

التمويل التقليدي اأي�ًسا”.
واأ�س���ار املعراج اإل���ى اأنه “رمبا ميك���ن للمرء اأن 
يعتقد اأن االمتثال ال�رشعي والرقابي من قبل البنوك 
االإ�سالمي���ة يكفي لتحقي���ق اال�ستقام���ة والدميومة. 

وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هو ملاذا العناء يف الرقي 
���ا؟ واأري���د اأن اأقول اإن  باملب���ادئ اإل���ى االأعلى اأخالقيًّ
االمتث���ال يعك�س املطابقة لن�س القانون ولكن ماذا 
ع���ن روح القانون؟ فمن خ���الل املمار�سات االأخالقية 
الراقي���ة ميكننا التطابق واالمتث���ال مع روح القانون 
وجوهره. وميكنني جت�سي���د اأي قطاع مايل اأو جتاري 
اأو �سناعي بدون اأخالق كاأنه ج�سّد بال روح وذو فائدة 

حمدودة ال ميكن اأن تدوم”.
وب���ن “لق���د ب���ذل مراقب���و البن���وك الكثري من 
اجله���ود لتطوي���ر القط���اع امل���ايل االإ�سالم���ي ولكن 
يتع���ّن على جمال����س االإدارات واالإدارات التنفيذية 
والهيئ���ات ال�رشعي���ة الرقابية يف التموي���ل االإ�سالمي 
م�سك زمام االأمور للرقي باأخالقيات املهنة والرتكيز 
عليها يف املرحلة املقبلة من اأجل دعم هذه ال�سناعة 

والرقي مبكانتها”.
ووا�س���ل “املو�سوع الثاين ه���و تطوير املوارد 
الب�رشي���ة والذي ال اأزال اأرى فيه فجوة كبرية مل ُتولها 
القي���ادات احلالية العناية املطلوبة. لقد ذكرت هذا 
االأم���ر يف كث���ري من كلمات���ي ال�سابق���ة و�ساأكّرر ذلك 
لك���م اليوم لقناعت���ي باأن���ه ال تنميه ومن���و م�ستدام 
ب���دون موارد ب�رشية موؤهلة. والذي نلم�سه يف امل�رشف 
املركزي ب���اأن البنوك االإ�سالمي���ة ال ت�ستثمر مبا فيه 
الكفاي���ة يف تطوير امل���وارد الب�رشي���ة. ويت�سح ذلك 
لي�س باالأرقام فقط واإمنا يف جودة اخلدمات املقدمة 
من قب���ل البن���وك االإ�سالمية. نحن بحاج���ة اإلى حتول 
فكري وجذري يف هذا االأمر اإذا كنا نريد الو�سول اإلى 
العاملي���ة يف �سناعة التموي���ل االإ�سالمي، فهذا النوع 
م���ن التطوير ه���و ا�ستثمار ولي�س جم���رد م�ساريف، 
وعليه يجب اأن يحت���ل التدريب االأولويات الق�سوى 
ملجال����س االإدارات واالإدارات التنفيذية. واأرى اأن ما 
يقوم به �سندوق الوق���ف يف اململكة يف هذا املجال 
قدير باالحرتام والتقدي���ر ولعله من املنا�سب قيام 
البنوك االإ�سالمية بزي���ادة دعمها له لتحقيق املزيد 

من االإجنازات.
وجم���ع املوؤمت���ر كوكب���ة رفيع���ة امل�ست���وى من 
ح���وايل 40 عامًل���ا وخب���رًيا ي�سلط���ون ال�س���وء، خالل 
�سبع جل�س���ات، على اأبرز العقب���ات والتحديات التي 
تواجهه���ا ال�سناع���ة املالي���ة االإ�سالمي���ة، اإلى جانب 
ا�ستعرا����س جمموع���ة م���ن املو�سوع���ات الفنية من 
املنظور ال�رشعي، �سعًيا للخروج بجملة من التو�سيات 
والنتائ���ج الت���ي �سيكون لها اأث���ر ملمو�س يف م�سرية 

العمل امل�رشيف واملايل االإ�سالمي.

الصيرفة اإلسالمية تنمو بخطى وثابة
بدوره، اأك���د رئي�س جمل�س اأمناء هيئة املحا�سبة 
واملراجع���ة للموؤ�س�س���ات املالية االإ�سالمي���ة ال�سيخ 
اإبراهيم بن خليفة اآل خليفة، اأن ال�سريفة االإ�سالمية 
بخ���ري وتنمو بخط���ى وثاب���ة، )...( وتقاري���ر موؤ�س�سة 
بلومربغ واملوؤ�س�سات االأخ���رى ترى اأن منو ال�سناعة 
امل�رشفي���ة االإ�سالمي���ة �سيك���ون بوت���رية اأكرب بكثري 
م���ن منو ال�سناع���ة التقليدي���ة وال�سب���ب يف ذلك اأن 
من���و جان���ب املطلوب���ات للموؤ�س�س���ات يف امليزانية 
االإ�سالمي���ة لالأم���وال املودع���ة الت���ي ت���دار بح�س���ب 
متطلب���ات ال�رشيعة االإ�سالمية هي اأكرث بكثري من منو 
املطلوب���ات الباقية، فالتح���دي االآن يبقى يف جانب 
املوج���ودات واملطلوب منها اأن تك���ون املوجودات 
للموؤ�س�س���ات املالية بت�ساعد ميك���ن اأن يقرتب من 

م�ستوى املطلوبات.

ولف���ت ال�سي���خ اإبراهيم اإل���ى اأن التح���دي اأمام 
املوؤ�س�س���ات املالي���ة امل�رشفي���ة لاللت���زام مبعايري 
ا  االأيويف، التي تتجاوز معايري نظام بازل 3، خ�سو�سً
اأن معاي���ري االأي���ويف تتعام���ل مع االأ�س���ول احلقيقية 
ولي����س االأ�سول املالية فقط. واألقى ال�سيخ اإبراهيم 
بن خليفة كلمته ب�سفته املتحدث الرئي�س يف موؤمتر 
االأي���ويف، موؤكًدا اأن املوؤمتر ي�ستم���د اأهميته، اإ�سافة 
اإل���ى ما تقدم، م���ن الق�سايا املهمة الت���ي يناق�سها 
ولعل من اأبرزها اإ�س���دارات ال�سكوك وم�ستجداتها، 
مث���ل �سكوك ال�رشيح���ة االأولى من راأ����س املال وفق 
معاي���ري بازل، وذلك م���ن حيث اأهميته���ا للم�سارف 
االإ�سالمي���ة، والهي���اكل املالئم���ة له���ذا الن���وع م���ن 
ال�سك���وك، اإ�ساف���ة اإلى م�ساأل���ة التاأ�سي���ل ال�رشعي 

للعديد من اجلوانب ذات العالقة بال�سكوك. 
ال�سك���وك  ي�ستعر����س  املوؤمت���ر  اأن  واأ�س���اف 
ب���ن �سيغت���ي امل�سارب���ة  الت���ي جتم���ع  الهجين���ة 
واملداين���ة، وذل���ك م���ن حي���ث احلك���م وال�سواب���ط 
والبدائ���ل املمكن���ة، واحلوكمة ال�رشعي���ة الإ�سدارات 
ال�سكوك م���ن حيث م�سوؤولية الهيئ���ة ال�رشعية التي 

تعتمدها والعديد من امل�سائل املرتبطة بها. 
وذك���ر “لع���ل م���ن املوا�سي���ع املتج���ددة التي 
يتط���رق اإليه���ا املوؤمت���ر مو�س���وع العل���ة يف االأموال 
الربوية بن القدمي واحلديث، وحتديًدا مدى �رشيان 
عل���ة الربا يف النق���ود الرقمية امل�سف���رة اأو ما يعرف 
Bi t مث���ل البيتكوي���ن ،Cryptocurrency  اال����
coin وغريه���ا. واأن املجال مفت���وح اليوم ملناق�سة 
ه���ذا التطور امله���م يف الواقع النق���دي من املنظور 
ال�رشع���ي، وبي���ان موق���ف ال�رشيعة م���ن التعامل بهذا 
الن���وع من العمالت التي اأفرزها التقدم التكنولوجي 

واملعلوماتي الهائل يف يومنا احلا�رش”.  

واأكد ال�سيخ اإبراهيم اأن “اأيويف” حققت الكثري، 
بف�سل اهلل، ث���م بف�سل اجلهود املخل�سة ملجال�سها 
وجلانها، واإدارتها وفريق عملها، واجلهات الداعمة، 
وما زالت ت�سعى جاهدة لتحقيق املزيد اإن �ساء اهلل. 
واإن ما مييزه���ا، ويعطيها مكانتها وتفردها، حقيقة 

اأنها اأكرث من جمرد موؤ�س�سة اأو كيان موؤ�س�سي. 
وا�ستعر����س باإيج���از بع�ًسا من جوان���ب التقدم 
الذي حققته “اأيويف يف جم���االت عدة، وا�ستهل ذلك 

من اأحد اأبرز جماالت ذلك اأال وهو اعتماد معايريها:
باعتم���اد  ويتمث���ل  االإلزام���ي:  االعتم���اد   tًاأوال
اجلهات الرقابية واالإ�رشافية ال�سيادية ملعايري اأيويف 
ب�سف���ة اإلزامية، عل���ى م�ستوى املوؤ�س�س���ات املالية 
وامل�رشفي���ة االإ�سالمي���ة اخلا�سعة لنط���اق عمل تلك 
اجلهات يف دولها. ومثال تلك الدول: البحرين وعمان 
وباك�ست���ان وال�سودان و�سوريا وليبي���ا واأفغان�ستان 
وغريها. كم���ا اأن بع�س تلك اجله���ات تعتمد معايري 
اأيويف تلبيًة ملتطلب���ات ال�سناعة املالية وامل�رشفية 

املحلية. 
تب���ادر  حي���ث  الطوع���ي:  التطبي���ق   tثانًي���ا
املوؤ�س�س�س���ات املالية وغري املالي���ة االإ�سالمية اإلى 
تطبي���ق معاي���ري اأي���ويف من تلق���اء نف�سه���ا، ل�سمان 
حتقي���ق االلت���زام ال�رشع���ي يف عملياته���ا واأن�سطتها، 

بدون وجود اإلزام رقابي اأو اإ�رشايف. 
ثالًث���اt التطبي���ق التعاقدي: وذل���ك باأن تن�س 
�رشكات ومكات���ب االإ�ست�سارات ال�رشعي���ة على التزام 
معاي���ري “اأيويف” يف عقود التكلي���ف التي تربمها مع 

عمالئها من املوؤ�س�سات. 
ولفت ال�سيخ اإبراهيم اإلى اأن م�ستقبل ال�سناعة 
امل�رشفي���ة واالإ�سالمية رهن مبجموع���ة عوامل اأهمها 
 )...( واملحا�سبي���ة،  ال�رشعي���ة  املمار�س���ات  مع���رية 

املعاي���ري الدولية اخلا�سة باملالي���ة االإ�سالمية توفر 
املوؤ����رش املرجع���ي لل�س���وق الدولي���ة وتق���دم دليالً 
���ا ت�سغيليًّا مل���دى االلتزام مبب���ادئ ال�رشيعة  اإر�ساديًّ
واأحكامها، كما اأنها ت�سهم يف متكن ال�سناعة املالية 
االإ�سالمي���ة يف عملي���ة تطوير املنتج���ات واخلدمات، 
وت�ساع���د عل���ى رف���ع م�ست���وى الكف���اءة الت�سغيلية، 
وتع���زز عوامل الثقة يف ه���ذه ال�سناعة على ال�سعيد 
الفرديt اأي امل�ستهلك وامل�ستثمرt وعلى ال�سعيد 
املوؤ�س�س���ي من خ���الل تعميق ثقة ال�س���وق مبنتجات 

ال�سناعة خا�سة، وبال�سناعة برمتها عموًما.
وبّن اأن جناح اأيويف ال يقت�رش على جانب تطوير 
املعايري ال�رشعي���ة والفنية، واإمنا يتعداه اإلى حتقيق 
االنت�سار الوا�سع لهذه املعايري. واإن مما يبث الفرح 
بالنف�س اأن نرى هذه املعايري تفتح اآفاًقا جديدة يف 
لغ���ات اأخرى اإ�سافة اإلى العربي���ة واالإجنليزية. وبعد 
ظهور الرتجمتن الرو�سية والفرن�سية، تو�سك اليوم 
الطبعة االأوردية اأن تب�رش النور، وبها �ستكون معايري 
اأي���ويف متاحة بلغات يبلغ تعداد الناطقن بها حوايل 

1.7 بليون ن�سمة. 
واأك���د اأن من مظاهر التق���دم احلا�سل يف اأعمال 
اأي���ويف واأن�سطته���ا قرب اكتمال املرحل���ة االأولى من 
م����رشوع اإع���ادة تطوي���ر برنام���ج املراق���ب واملدقق 
ال�رشع���ي املعتم���د، وذل���ك بعد ق���رار تق�سي���م هذه 
اأحدهم���ا  اإل���ى برناجم���ن متخ�س�س���ن،  ال�سه���ادة 
للمدقق���ن  وثانيهم���ا  ال�رشعي���ن  للم�ست�ساري���ن 
ال�رشعي���ن. وق���د اكتمل���ت بحمد اهلل خط���ط املنهج 
الدرا�س���ي لكلتا ال�سهادت���ن. وهما تعت���ربان، اإلى 
جانب �سه���ادة املحا�سب االإ�سالمي املعتمد، منوذًجا 
املالي���ة  جم���ال  يف  املهني���ة  لل�سه���ادات  متقدًم���ا 

االإ�سالمية على ال�سعيد العاملي.  
واأك���د اأن املعاي���ري ال�سادرة عن اأي���ويف، ب�ستى 
اأ�سكاله���ا، تنطوي على اأبع���اد اأخرى اإلى جانب البعد 
امل���ايل، ولع���ل اأهمها ال�سع���ي اإلى حتقي���ق مقا�سد 
ال�رشيعة، واالرتقاء بواقع ال�سناعة املالية االإ�سالمية، 
ومراعاة اجلوان���ب االجتماعية مثل تنمية املجتمعات 
وتعزيز روح الري���ادة يف االقت�ساد، من خالل ت�سجيع 
االقت�س���اد االإنتاجي احلقيقي، واالبتعاد باملعامالت 
عن الطابع ال�س���وري، وتو�سيع امل�ساركة يف العملية 
االقت�سادي���ة وتوزي���ع خمرجاتها عل���ى اأو�سع �رشائح 
املجتم���ع، وتوظيف امل���وارد املعطلة، و�س���والً اإلى 
الق�س���اء عل���ى الظواه���ر االقت�سادي���ة ال�سلبية، ويف 

مقدمتها البوؤ�س والفقر واحلرمان. 

“البحرين اإلسالمي” راعيا ذهبيا
اإل���ى ذل���ك، اأعل���ن بن���ك البحري���ن االإ�سالمي 
ال�سن���وي  للموؤمت���ر  الذهبي���ة  رعايت���ه   ”BisB“
واملراجع���ة  املحا�سب���ة  لهيئ���ة  ع����رش  ال�ساد����س 
للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية للهيئات ال�رشعية، 
ال���ذي يقام يف الفرتة م���ن 8 اإلى 9 اأبريل 2018، 
يف فندق الدبلومات باملنامة، حتت رعاية م�رشف 
البحري���ن املركزي وبتنظيم م���ن هيئة املحا�سبة 

واملراجعة للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية.
واأ�ساد مدير عام اخلدمات امل�رشفية لل�رشكات 
ببن���ك البحري���ن االإ�سالم���ي و�س���ام باق���ر بالدور 
امله���م الذي تقوم به هيئ���ة املحا�سبة واملراجعة 
للموؤ�س�سات املالية االإ�سالمية يف تنظيم مثل هذا 
املوؤمت���ر الذي يوؤث���ر ب�سكل اإيجاب���ي على تطوير 

القطاع امل�رشيف االإ�سالمي وينفع العاملن فيه.

• ر�سيد املعراج اأثناء اإلقاء كلمته باملوؤمتر	

• “البحرين االإ�سالمي” راعيا ذهبيا للموؤمتر	

• ال�سيخ اإبراهيم بن خليفة متحدًثا يف املوؤمتر	

• الرئي�س التنفيذي ل�سحيفة “البالد” اأحمد البحر يت�سلم الرعاية االإعالمية	 • جانب من حفل االفتتاح	

ق���رب اكتم���ال املرحل���ة االأول���ى من اإع���ادة تطوي���ر برنام���ج املراق���ب واملدق���ق ال�رشعي

ت�صوير: ر�صول احلجريي
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“الغرفة” ت�شارك يف اجتماع “اللجنة العربية ل�ش�ؤون العمل”

القاهري: “عيادة الأعمال” يهدف لدعم األف م�ؤ�ش�شة بحرينية

عملية غربلة ت�شمل نح� 40 جلنة يف “غرفة التجارة”

“الغرفة” �شتدر�ض اإجازة “الإجها�ض” مع اجلهات املعنية

“امل�شارف” و“بنفت” ت�شتعر�شان املبادرات وامل�شاريع امل�شتقبلية

الرتكيز على الأهم وتخفيف اأعباء اجلهاز التنفيذي

موؤكدا احلر�ص على حت�سني حقوق املراأة العاملة... جنيبي:

وفقا لتوجيهات “البحرين املركزي”

ذك����ر م�سدر مطلع اأن غرف����ة جتارة و�سناعة 
البحري����ن ب�س����دد عملية غربلة وا�سع����ة �ست�سمل 
قرابة 40 جلن����ة قطاعية وم�سرتك����ة، بعد م�سي 
نح����و �سهر م����ن انتخ����اب جمل�����ص الإدارة اجلديد 
لبيت التجار الذي اأنهكته النق�سامات يف الدورة 

املا�سية.
وتعد اللجان القطاعي����ة واللجان امل�سرتكة 
مع اجلهات احلكومي����ة وجمال�ص الأعمال املحرك 
الرئي�����ص لأن�سط����ة “الغرفة” بال�س����ارع التجاري، 
وكان حم����ور اللج����ان اأح����د الأم����ور الرئي�سة التي 
تعر�س����ت لنتقادات �سدي����دة من قب����ل اأع�ساء 
الغرف����ة يف ال����دورة املا�سي����ة، اإذ اإن بع�ص هذه 
اللج����ان مل تنجز �سيئا يذكر خالل الأربع �سنوات، 
يف حني اأن بع�سها رمبا مل يعقد �سوى اجتماعات 

يتيمة، بح�سب املنتقدين.
وقال امل�س����در اإن عملي����ة الغربلة �ست�سمل 
اإلغاء جلان قطاعية غري فاعلة اأو غري ذات اأهمية 
يف ال�سوق اأويتداخل عملها مع جلان اأخرى، م�سريا 
اإل����ى اأن هذه العملية �رضورية لتكون هناك جلان 

قطاعية مركزة يف قطاعات مطلوبة وموؤثرة.
واأ�ساف امل�س����در اأن اإدارة الغرفة اجلديدة 
ت�سته����دف تخفيف الع����بء الإداري ع����ن اجلهاز 
التنفي����ذي الذي ي�سطلع مبهام ترتيب ومتابعة 
اجتماع����ات وعم����ل خمتلف اللج����ان القطاعية يف 
الغرف����ة، يف ح����ني ينتظر ال�س����ارع التج����اري من 
جمل�����ص الإدارة اجلدي����د الوف����اء بالوع����ود التي 

اأطلقها قبل الذهاب ل�سناديق القرتاع.
وت�سمل م�ساعي الإدارة اجلديدة اإدخال اأكرب 

قدر من الدماء اجلديدة يف جلان الغرفة من خارج 
جمل�ص الإدارة، بعد اأن اأظهرت انتخابات الغرفة 
اهتم����ام كبري من �رضيحة رج����ال الأعمال بالدخول 
يف عم����ل الغرفة، اإذ �سه����دت النتخابات الأخرية 

اأكرب عدد من املرت�سحني بلغ 72 مرت�سًحا.
وفازت كل م����ن كتلة “جتار” برئا�سة �سمري 
نا�ص بغالبية مقاعد “الغرفة” بعدد 10 مقاعد من 
18 مقعًدا، وكتلة “�رضاكة” برئا�سة خالد الزياين 
ب�7 مقاعد يف حني ح�سل امل�ستقلون على معقد 
واحد فقط، يف انت�سار كبري لكتلة “جتار” اأهلها 
للح�سول على جميع املنا�سب تقريًبا يف جمل�ص 
الإدارة مبا فيها الرئي�ص ونائباه ومعظم اأع�ساء 
هيئ����ة املكتب، مم����ا يتيح له����ا تنفي����ذ خطتها 
املعلن����ة واملوؤم����ل اأن يتم تطبيقه����ا يف غ�سون 
100 ي����وم بح�س����ب وعود الكتل����ة. واتخذ رئي�ص 
كتلة “جتار” رئي�ص الغرفة �سمري نا�ص، قرارات 

�رضيعة بت�سكيل جمل�ص ا�ست�ساري من كبار رجال 
الأعم����ال وروؤ�ساء الغرفة ال�سابق����ني، كما �سكل 
جلنة لدرا�سة ر�سوم ال�سج����ل التجاري والت�ساور 
مع وزارة التجارة ب�ساأن هيكلة هذه الر�سوم، بعد 
اأن انتزع مك�سًبا جماهريًي����ا بعد تب�سريه بتجميد 
الر�س����وم ل�6 اأ�سهر اأخ����رى بتوجيهات من رئي�ص 
الوزراء �ساحب ال�سم����و امللكي الأمري خليفة بن 
�سلمان اآل خليف����ة، اإثر لقاء �سموه مبجل�ص اإدارة 

الغرفة اجلديد.
اإًذا ه����ل ب����داأ نا�ص باخلط����وات ال�سحيحة يف 
م�س����وار خطة ال����� 100 يوم؟ ال����كل يرتقب ماذا 
�سيح����دث بع����د ال�سهرين املقبل����ني قبل احلكم 
عل����ى الإ�سالح����ات الت����ي ين����وي رئي�����ص الغرفة 
اجلدي����د القيام به����ا يف ظل ظ����روف اقت�سادية 

مف�سلية.

ال�سناب����ص - الغرف���ة: قالت غرف���ة جتارة 
و�سناع���ة البحري���ن اإنها “مهتمة بال���راأي العام 
املحلي ب�ساأن موقفها من منح املوظفة العاملة 
اإج���ازة “اإجها����ص” اأ�س���وة باإج���ازة “ال���ولدة” 
واملحّددة ب� 60 يوًما يف القانون الذي �ستناق�سه 

ال�سلطة الت�رضيعية يف دورتها احلالية”.
واأك���د املتح���دث الر�سم���ي النائ���ب الأول 
لرئي�ص الغرف���ة خالد جنيبي، يف بيان اأم�ص “اأن 
الغرفة تنظ���ر اإلى املراأة العاملة كعن�رض اأ�سا�ص 
يف عجلة القت�ساد وتنمية املجتمع وا�ستقراره، 
وياأت���ي حر�سنا على تعزيز دورها ومكانتها من 
قناع���ة ب���اأن روح الت�رضيع القان���وين يف البحرين 
ي�سعى ملنحها كافة حقوقه���ا، والغرفة ت�سعى 
لتو�سيع دائ���رة املكا�س���ب الجتماعية للعمالة 

الوطنية وعلى راأ�سها املراأة العاملة”.
ولفت الى اأن اجلهات الت�رضيعية املخت�سة 
اأحال���ت القان���ون امل�س���ار اإليه ملجل����ص الإدارة 
ال�ساب���ق لل���دورة “28” لأخ���ذ مرئيات���ه والتي 
ج���اءت متوافق���ة مع قان���ون العم���ل يف القطاع 

الأهلي. 
واأ�س���اف النائب الأول لرئي����ص الغرفة اأن 
املرئي���ات ال�سابق���ة مل ترف����ص اإعط���اء املراأة 
املجه�سة اإجازة و�سع طبيعية، بل ح�رضت مدة 
الإجازة من العمل بالتقدير الطبي املتخ�س�ص، 
اأي اأن الأم���ر م���رتوك للطبي���ب املعال���ج وفًقا 

حلالة العاملة ال�سحي���ة ومبوجب �سهادة طبية 
معتمدة من اجله���ات املخت�سة بوزارة ال�سحة؛ 
وفًق���ا ملا ن�ست عليه امل���ادة )65( من قانون 
العم���ل يف القط���اع الأهلي. كما اأك���د اأن جمل�ص 
اإدارة الغرفة �سيدر�ص املو�سوع بال�سكل الذي 
يراعي م�سالح امل���راأة العاملة و�ساحب العمل 
على حد �سواء، اإن طلبت ال�سلطة الت�رضيعية منه 

ذلك.
واختت���م جنيبي بتاأكي���د اأن جمل����ص اإدارة 
الغرف���ة �سيعم���ل على حت�س���ني بيئ���ة العمل؛ 
كون���ه يوؤمن بوج���ود عالقة طردي���ة بني توفر 
ظروف مالئم���ة ومنا�سبة للعمال���ة ت�ساعد على 
التط���ور وزي���ادة الإنتاجي���ة وحت�س���ن ����روط 
وظروف العم���ل وح�سول العامل على مزيد من 
المتيازات، مع ظروف �ساح���ب العمل؛ لأن اأي 
ازدهار ومنو يف القت�ساد لبد اأن ينعك�ص على 
واقع حال من�س���اآت اأ�سحاب الأعم���ال وبالتايل 
فه���و اأم���ر ينعك�ص بال����رضورة عل���ى واقع حال 

العمالة واملوارد الب�رضية الوطنية.

املنام���ة - جمعي���ة امل�س���ارف: نظم���ت جمعية 
م�س���ارف البحرين لق���اًء مفتوح���ا ا�ستعر�ست خالله 
“�سبك���ة البحري���ن الإلكرتونية الوطني���ة للمعامالت 
املالي���ة “بنف���ت” مبادراته���ا وم�ساريعه���ا احلالي���ة 
وامل�ستقبلي���ة اأم���ام ع���دد م���ن اأع�س���اء اجلمعية من 

البنوك واملوؤ�س�سات املالية.
واأو�س���ح الرئي����ص التنفي���ذي للجمعي���ة وحي���د 
القا�س���م اأن هذا اللقاء ياأت���ي يف �سوء اجتماع جمل�ص 
اإدارة اجلمعي���ة مع حمافظ م����رضف البحرين املركزي 
ر�سي���د املعراج، وتوجيهه بعقد لق���اء يجمع الروؤ�ساء 
التنفيذي���ني للبن���وك م���ع جمل����ص اإدارة “بنف���ت”؛ 
لبح���ث تعزي���ز التع���اون يف تنفي���ذ كل امل�ساري���ع 
التقنية التي ت�سع البحرين على راأ�ص قائمة البنوك 
العربية والدولية التي ت�ستخ���دم التقنيات احلديثة 
يف العملي���ات امل�رضفية. واأكد القا�س���م اأهمية اللقاء 
يف جم���ع كل اأ�سحاب امل�سلحة م���ن موؤ�س�سات مالية 
وبن���وك، واإتاحة من�سة للت�س���اور يف خمتلف الق�سايا 
الت���ي من �ساأنه���ا ا�ستك�س���اف الفر����ص والتحديات 
اأمام القطاع امل���ايل وامل�رضيف يف البحرين، معربا عن 
ا�ستع���داد اجلمعية الدائم لتلبي���ة طلبات امل�سارف 
واملوؤ�س�س���ات املالي���ة يف عقد مثل ه���ذه اللقاءات، 
وم�سي���دا مب�ست���وى احل�سور والتفاع���ل الذي �سهده 
اللقاء. من جهته، ق���ال رئي�ص جمل�ص اإدارة “بنفت” 
عبداهلل ح�سني اإن هذا اللقاء يهدف للم�سي قدما يف 
تطوير منتجات ومب���ادرات �رضكة بنفت بالت�ساور مع 
البنوك البحرينية ذات ال�سلة، م�سيفا “عر�سنا اأمام 

احل�س���ور من خ���رباء ال�سناعة امل�رضفي���ة يف البحرين 
توجهات بنفت احلالي���ة وامل�ستقبلية، وح�سلنا على 
اآراء ووجهات نظر قيمة جدا منهم �ست�ساعدنا بال �سك 

على تطوير م�ساريعنا ومنتجاتنا”.
واأ�سار ح�سني اإلى اأن املنتجات امل�رضفية ت�سهد 
تناف�سي���ة يف البحري���ن، وقال “نريد م���ن خالل مظلة 
جمعية م�سارف البحري���ن اأن نلتقي ونت�ساور ونعمل 
مع���ا على ابتكار وتق���دمي منتج���ات م�رضفية تواكب 
التط���ورات العاملية يف جمال خدم���ات الدفع، وتعزز 

من ريادة القطاع املايل البحريني يف هذا املجال”.
م���ن جهت���ه، اأو�سح الرئي����ص التنفي���ذي ل�رضكة 
بنف���ت عبدالواح���د جناحي اأن ال�رضك���ة لديها حاليا 8 
مبادرات ومنتجات م�رضفي���ة، موؤكدا اأن بع�سها خرج 
لل�سوق فيما ل تزال الأخرى طور الدرا�سة والتطوير. 
وق���ال “ن�سع���ى بالتع���اون مع م����رضف البحرين 
املرك���زي والت�ساور مع البنوك اإل���ى تقدمي منتجات 

م�رضفية عملية وقليلة الكلفة وحتقق اأق�سى درجات 
الأمان وال�سهولة وال�رضعة للم�ستخدمني”.

ولفت جناحي اإل���ى اأن واحدة من املنتجات لدى 
“بنف���ت” ه���ي م�رضع التحق���ق الإلك���رتوين من هوية 
العمي���ل “اأع���رف عميل���ك”، اإ�سافة اإل���ى “ال�سيكات 
الإلكرتونية” الت���ي ت�سمح ل�ساحبها بالتوقيع عليها 
من خالل �سا�سة الكمبيوتر اأو الهاتف النقال، وهناك 
مبادرة املحفظة الإلكرتونية التي تعمل “بنفت” من 
خالله���ا على اإتاحة اإمكان حتوي���ل الأموال من ح�ساب 
لآخ���ر عرب تطبي���ق اإلك���رتوين، وهي تن���درج يف اإطار 
التكنولوجي���ا املالي���ة، م�سيف���ا اأن تل���ك املبادرات 

وغريها �ستتطبق قبل نهاية العام اجلاري.
ال���ى ذل���ك �س���دد املدي���ر التنفي���ذي للرقاب���ة 
امل�رضفية يف م�رضف البحرين املركزي خالد حمد على 
احلاجة لتعزيز التن�سيق والتعاون بني البنوك و�رضكة 

“بنفت” فيما يتعلق باملبادرات وامل�ساريع.

ال�سناب����ص - بي���ت التج���ار: �س���ارك 
وف���د غرف���ة جت���ارة و�سناع���ة البحري���ن 
برئا�س���ة رئي�ص الغرف���ة، �سمري نا�ص يف 
الجتماع 35 للجنة الدائمة ل�سوؤون العمل 
املنبثقة عن الحتاد العام لغرف التجارة 
وال�سناعة والزراعة للبالد العربية، الذي 

عقد ال�سبت املا�سي بالقاهرة. 
ومت خ���الل الجتم���اع التن�سي���ق بني 
اأ�سحاب الأعمال ب�ساأن بنود جدول اأعمال 
الدورة 45 ملوؤمتر العمل العربي املزمع 
عقده���ا يف القاه���رة خالل الف���رتة من 8 

وحتى 15 اأبريل 2018.
املوؤمت���ر  اأعم���ال  ج���دول  وت�سم���ن 
مناق�س���ة تقري���ر املدير الع���ام للمنظمة 
العم���ل  اأ�س���واق  “ديناميكي���ة  بعن���وان 
العربية.. التح���ولت وم�سارات التقدم”، 
والطالع عل���ى تقرير ن�ساطات واإجنازات 
املنظم���ة خالل الع���ام املا�س���ي 2017، 
والنظ���ر يف ق���رارات وتو�سي���ات جمل�ص 

اإدارة املنظم���ة، اإلى جانب متابعة تنفيذ 
قرارات الدورة 44 ملوؤمتر العمل العربى 
التي عقدت بالقاهرة خالل الفرتة من 9 
- 16 اأبري���ل 2017، اإ�سافة اإلى الطالع 
على امل�سائل املالية واخلطة واملوازنة، 
وتطبي���ق اتفاقي���ات وتو�سي���ات العمل 
العربي���ة، ومذك���رة ح���ول ال���دورة 107 
ملوؤمتر العمل الدويل، وت�سكيل الهيئات 
باملنظم���ة،  والنظامي���ة  الد�ستوري���ة 
وحتدي���د م���كان وج���دول اأعم���ال الدورة 
46 ملوؤمت���ر العمل العرب���ي، اإ�سافة اإلى 
بع�ص البنود الفنية امُلدرجة على جدول 

الأعمال.
الغرف���ة امل�س���ارك  ويرتاأ����ص وف���د 
�سمن وف���د البحرين ثالث���ي الأطراف يف 
اأعمال ال���دورة 45 ملوؤمتر العمل العربي 
�سم���ري نا�ص، وي�س���م الوف���د امل�ست�سار 
القانوين حممد العامر، ورئي�ص العالقات 

العامة حممود علي.

والرئي�����ص  الأعم����ال  رائ����د  ق����ال 
�سرتاديك����و  ل�رضك����ة  التنفي����ذي 
اإن  القاه����ري  خلي����ل  لال�ست�س����ارات 
برنام����ج عي����ادة الأعم����ال يه����دف اإلى 
دع����م األ����ف موؤ�س�سة بحريني����ة �سغرية 
ومتو�سط����ة وتزوي����د القائم����ني عل����ى 
تل����ك املوؤ�س�س����ات ب����الأدوات الالزم����ة 
لتطوي����ر اأعمالها وجتاوز التحديات من 
خ����الل حزمة من احلل����ول املرنة القابلة 
للتطبيق على اأر�ص الواقع، وتعريفهم 
باخلدم����ات ال�ست�ساري����ة والتدريبي����ة 
ال�رضوري����ة لنموه����ا، باحل����د الأدنى من 
التكلفة والوقت واجلهد، وم�ساعدتها 
لتعزيز جودة خدماته����ا ورفع كفاءتها 
الت�سغيلية، مبا يرفع من م�ساهمة قطاع 
املوؤ�س�سات ال�سغ����رية واملتو�سطة يف 

تنمية القت�ساد الوطني.
الربنام����ج  اأن  القاه����ري  واأو�س����ح 
ال����ذي ج����رى اإطالقه حت����ت رعاية وزير 
ال�سناع����ة والتج����ارة وال�سياح����ة زاي����د 
الزي����اين، اأتاح حتى الآن ل� 80 موؤ�س�سة 
من����ه،  ال�ستف����ادة  اإم����كان  بحريني����ة 
وم�ساعدته����ا عل����ى جت����اوز التحدي����ات 
القت�سادي����ة الت����ي يفر�سه����ا تهاوي 
اأ�سع����ار النف����ط، والثب����ات يف مواجه����ة 
التقلبات القت�سادية الطبيعة لل�سوق 
عل����ى امل�ست����وى املحل����ي والإقليم����ي 
وحتى الدويل اأحيانا، اإلى جانب متكني 
رواد الأعمال من خالل دورات تدريبية 
على احلد من الأث����ر ال�سلبي للمناف�سة 
غري املدرو�سة وقلت اخلربات وحداثة 
التج����ارب يف بع�����ص احلالت، كم����ا اأنه 
ميه����د الطري����ق لل�����رضكات يف مواجهة 
املعوق����ات التي ته����دد ا�ستمرار ومنو 

اأي م�رضوع ب�سكل فردي.
واأ�س����ار اإل����ى اأن ه����ذ الربنام����ج هو 
الأول من نوع����ه يف البحري����ن، واأ�ساف 
م����ن  الربنام����ج جمموع����ة  »نعتم����د يف 
الآلي����ات والقوائ����م لتقي����م ال�����رضكات 
املنت�سب����ة للربنام����ج؛ ل�سم����ان الأث����ر 
الإيجاب����ي للدورات على املدى البعيد، 
كما اأننا حر�سنا عند ت�سميمنا لربنامج 
عي����ادة الأعم����ال على تنوي����ع العناوين 
املطروح����ة لتتناول خمتل����ف الق�سايا 
مبختل����ف  الأعم����ال  رواد  ته����م  الت����ي 
جمالته����م، اإل����ى جانب توف����ري اإمكان 
املرون����ة يف الدفع، م�سيف����ا اأن امتداد 
الربنام����ج عل����ى م����دة زمني����ة حم����ددة 
ي�ساع����د امل�سرتكني به عل����ى اكت�ساب 
املزيد من املهارات وتطوير قدراتهم 
يف اإدارة م�ساريعه����م اخلا�����ص ل�سمان 
جناحه����ا وثباته����ا وتنام����ي مردوده����ا 

املادي«.
 ويتاألف برنام����ج »عيادة الأعمال« 
م����ن 12 دورة تدريبي����ة متاح����ة اأم����ام 
ال�سغ����رية  املوؤ�س�س����ات  اأ�سح����اب 
واملتو�سط����ة مبرون����ة، ومب����ا يتنا�سب 
م����ع اأوقاتهم، وه����ي تت�سم����ن دورات 
تدريبية �سهرية وور�����ص عمل جماعية 
وجل�س����ات ا�ست�ساري����ة فردي����ة، وتركز 
مف����ردات الربنام����ج عل����ى العديد من 
املح����اور من بينه����ا امله����ارات الإدارة 
ل����رواد الأعم����ال، ونظ����م اإدارة اجلودة، 
املبيعات والت�سوي����ق، واإدارة ال�سوؤون 
املالي����ة، وكتاب����ة العق����ود التجاري����ة، 
لأ�سح����اب  الب�رضي����ة  امل����وارد  واإدارة 
الأعم����ال، ونظ����م املعلوم����ات الدراية، 

وال�سالمة املهنية، واإدارة الأداء.

علي الفردان

• خالد جنيبي 	

• جانب من اللقاء	



مسار املستقبـل للعقارات
1- للبيع أرض سكينة في خليج توبلي تقع 
متر   421٫7 املساحة  املرزوق.  مخبز  خلف 

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

مخطط  اجلنبية  في   B4 أرض  للبيع   -2
مربع. متر   300 املساحة  خالد.  الشيخ 

املطلوب 32 دينار للقدم.

3-للبيع أرض سكنية في اجلنبية قريبة من 
وزاوية  شارعني  على  تقع  فهد  امللك  جسر 
دينار   30 املطلوب  مربع.  متر   468 املساحة 

للقدم.

متر   394 املساحة  عالي.  في  أرض  للبيع   -4
مربع. املطلوب 20 دينار للقدم.

هاتف: 33277337  -   39993932

املدعية: حليمة محمد يوسف عيد
وكيلها: احملامي / عبداالله محمد مرزوق يوسف بوحميد

املدعى عليهما: جاسم منصور احمد ناصر
وجعفر جاسم منصور احمد ناصر

العنوان: مجهول
صفة الدعوى: ديون

الثامنة للمدعى عليه املذكورين  لذا تعلن احملكمة الكبرى املدنية الغرفة 
اعاله باحلضور بنفسهما او بواسطة وكيل عنها جللسة 17/04/2018 

وزارة العدل والشؤون اإلسالمية  -  ادارة احملاكم
CS3001197800 :رقم الدعوى: 02/2018/02694/5  -  رقم الكتاب

التاريخ: 04/04/2018
احملكمة الكبرى املدنية الثامنة  -  تبليغ باحلضور

قيد رقم

59446-04

شقة / محل 

23

بناية

29

طريق

359

مجمع

321

تاريخ :08/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

CR2018-58683 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم الينا املعلن ادناه بطلب تغيير اسم جتاري فعلى كل من لديه اي اعتراض 
قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا 

به مايعزز اعتراضه
اسم التاجر : رانه عبدالغفار السيد ابراهيم العلوي  

االسم التجاري احلال : زفير للمقاوالت والعقارات
االسم التجاري اجلديد : زفير للمقاوالت

االنشطة التجارية املطلوبة: تركيبات انشائية أخرى - تشييد املباني

تاريخ :04/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل  

CR2018-57456 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدم الينا املعلن ادناه بطلب تغيير اسم جتاري فعلى كل من لديه اي اعتراض 
قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا 

به مايعزز اعتراضه

اسم التاجر : محمود ناصر السيد محمد اليوسف  
االسم التجاري احلال : فيديو املناظر العربية

االسم التجاري اجلديد : فيديو العربية
االنشطة التجارية املطلوبة:أنشطة انتاج األفالم والفيديو والبرامج التلفزيونية

تقدم إلينا املعلن ادناه: صالح احمد صالح بوعنق بطلب حتويل احملل التجاري التالي 
الى مرمي محمد حسني محمد اخلزامي 

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

التاريخ: 02/04/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

)CR2018-51555( اعالن رقم
تنازل - عن احملل التجاري

حمسة وجباتي77276-3

االسم التجاريرقم القيد

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
بوابة  لشركة  القانوني  املصفي  باعتباره  ابراهيم  علي  محمد  احمد   / السيد 
علي  محمد  احمد  ألصحابها  تضامن  شركة  املواقع  وجتميل  لصيانة  املارينغي 
إشهار  طالبا   ،  108091 رقم  القيد  مبوجب  تضامن  كشركة  املسجلة  وشريكه، 
التجاري  انتهاء إعمال تصفية الشركة تصفية اختياريه وشطبها من السجل 
 21 رقم  بقانون  باملرسوم  الصادر  التجارية  الشركات  قانون  وفقا إلحكام  وذلك   ،

لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
إعالن رقم )000( لسنة 2018

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة بوابة املارينغي لصيانة وجتميل املواقع شركة تضامن

ألصحابها احمد محمد علي وشريكه تقدم الينا السيد املعلن ادناه بطلب اسم جتاري فعلى كل من لديه اي اعتراض 
بكتاب  االعالن  تاريخ  من  يوما  عشر  خمسة  خالل  االدارة  الى  التقدم  قانوني 

مرفقا به مايعزز اعتراضه

اسم التاجر :محمد منير محمد صالح يعقوبي  
االسم التجاري احلالي : محمد منير صالح يعقوبي

االسم التجاري اجلديد : جرمن دونر كباب  

التاريخ :19/3/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

CR2018-45761 اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

102516-1

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم إليها مالك 
واملسجلة  عبدالرحمن  امان  ملالكها  ش.ش.و  للعقارات  اآلسيوية  املدينة  شركة 
إلى  املذكورة  للشركة  القانوني  الشكل  حتويل  طالبا   ،  88589 رقم  القيد  مبوجب 
شركة ذات مسئولية محدودة برأسمال وقدره 250،000 دينار بحريني، بني كل من:

1- حنيفة أمان
2- امان عبدالرحمن علي

التاريخ: 05/04/2018
القيد: 88589

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 
إعالن رقم )CR2018-58159( لسنة 2018 

بشان حتويل شركة الشخص الواحد
إلى شركة ذات مسئولية محدودة

اليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  ادارة  تعلن 
السادة اصحاب ناين تي ناين للتصميم ذ.م.م مبوجب القيد رقم 78679-1 طالبني 

تغيير االسم التجاري
من: ناين تي ناين للتصميم ذ.م.م

إلى: ناين تي ناين لتكنوجليا املعلومات ذ.م.م

خمسة  خالل  املذكورة  اإلدارة  إلى  التقدم  قانوني  اعتراض  أي  لديه  من  كل  فعلى 
عشر يوما من تاريخ نشر اإلعالن

القيد: 1-78679
التاريخ: 05/04/2018

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

بشأن تغيير االسم التجاري ناين تي ناين للتصميم ذ.م.م
 تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه تقدم إليها بيرلس يوروب إل 
تي دي - مكتب متثيلي واملسجلة مبوجب القيد رقم 79797، بطلب تصفية الشركة تصفية 

اختيارية وتعيني RAJESH KUMAR BADRUDIN BHAI NARSIDANI  كمصفي للشركة
   

 بهذا يعلن املصفي ان سلطة املديرين قد انتهت وفقا لنص املادة 325 من قانون الشركات 
التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لعام 2001 وعمال بنص املادة 335 من 
قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم اليه مدعومة 

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
RAJESH KUMAR BADRUDIN BHAI NARSIDANI : عنوان املصفي

الهاتف :66382836 )973+( 
akhilchunda@gmail.com  :البريد االلكتروني

املنامة - البحرين

الصناعة والتجارة والسياحة  -  ادارة التسجيل
بيرلس يوروب إل تي دي - مكتب متثيلي

جتاري رقم 79797
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وزير اإ�رسائيلي: ال اأبرياء يف غزة
القدس المحتلة ـ وكاالت:

 اعت����رب وزي����ر الدفاع االإ�رسائيل����ي، اأفيغدور ليربمان، اأم�����س االأحد، اأن “ال اأبري����اء” يف قطاع غزة. 
وق����ال ليربمان الإذاعة اإ�رسائيل “ال وجود الأبرياء يف قطاع غزة”. واعترب اأن “اجلميع مرتبطون بحما�س 
ويح�شل����ون على رواتب منها. وجميع النا�شطني الذي����ن يحاولون حتدينا وخرق احلدود هم نا�شطون 
من اجلناح الع�شك����ري حلما�س”، ح�شب قوله. وواجهت اإ�رسائيل انتقادات جراء ا�شتخدامها الر�شا�س 
احل����ي بعد 10 اأيام م����ن االحتجاجات واال�شتب����اكات عند احلدود مع القطاع، حي����ث قتلت قواتها 30 
فل�شطيني����اً، وف����ق وزارة ال�شحة يف غ����زة. وازدادت وترية العنف جمدداً اجلمع����ة فاندلعت مواجهات 
ل����دى تظاه����ر االآالف عند احلدود حيث ا�شت�شهد 9 فل�شطينيني بينه����م �شحايف. ومل ي�شقط اأي قتيل 
م����ن االإ�رسائيليني. واأظهرت �شور الُتقطت اأثناء نقل ال�شحايف الفل�شطيني القتيل اإلى مركز �شحي، 
اأنه كان يرتدي �شرتة ُكتب عليها “بر�س” )�شحافة(. واأعلنت نقابة ال�شحافيني الفل�شطينيني اأن 6 

�شحافيني اأ�شيبوا بالر�شا�س اجلمعة املا�شية.

السنة العاشرة - العدد 3464 
االثنين

9 أبريل 2018 
23 رجب 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

الرياض ـ واس: 

و�شل  ويل العه���د ال�شعودي االأمري 
حمم���د ب���ن �شلم���ان، ام����س االأح���د، اإلى 
العا�شم���ة الفرن�شي���ة باري����س يف زيارة 
ر�شمي���ة، قادماً م���ن الوالي���ات املتحدة 

االأمريكية.
وجاء يف بيان ر�شمي �شابق - اأوردته 
وكال���ة االأنب���اء ال�شعودي���ة - “فاإنه بناًء 
على توجيهات خادم احلرمني ال�رسيفني  
املل���ك �شلمان بن عبدالعزي���ز اآل �شعود 
وا�شتجاب���ة للدعوة املقدم���ة من حكومة 
اجلمهورية الفرن�شية، غادر االأمري حممد 
ب���ن �شلم���ان ب���ن عبدالعزي���ز اآل �شعود 
ويل العه���د نائب رئي����س جمل�س الوزراء 
وزي���ر الدفاع اإلى اجلمهوري���ة الفرن�شية 
يف زي���ارة ر�شمي���ة”. واأ�ش���اف البيان اأن 
ويل العه���د ال�شعودي �شيلتقي الرئي�س 
الفرن�شي، اإميانويل ماكرون، وعدداً من 
امل�شوؤول���ني لتعزيز العالق���ات الثنائية 
بني البلدين، وكذل���ك مناق�شة الق�شايا 

ذات االهتمام امل�شرتك.

عدن ـ سكاي نيوز عربية:

 اأفادت م�ش���ادر ع�شكري���ة مينية، 
اأم����س االأح���د، مبقتل عدد م���ن قيادات 
ميلي�شي���ات احلوثي االإيراني���ة يف غارة 
جوي���ة للتحال���ف العرب���ي ا�شتهدف���ت 
اجتماع���ا له���م مبنطق���ة بن���ي فا�ش���ل 
مبديري���ة حي���دان مبحافظ���ة �شع���دة، 

معقل ميل�شيات احلوثي.
االجتم���اع  اأن  امل�ش���ادر  واأك���دت 
احلوث���ي، الذي ا�شتهدفت���ه الغارة كان 
يبحث تعزيز جبهات احلوثيني املنهارة 

يف �شعدة.
كم���ا ق�شف���ت مقات���الت التحالف 
جب���ل  يف  لل�ش���الح  خمزن���ا  العرب���ي 
ط���الن مبديري���ة حي���دان اأثن���اء حماولة 
ميلي�شيات احلوثي نقل جزء من ال�شالح 
اإلى مديرية الظاهر التي ت�شهد معارك 
عنيفة بني ق���وات ال�رسعية وميلي�شيات 

احلوثي االإيرانية.

باريس ـ أ ف ب: 

اأعرب الرئي�����س اللبناين مي�شال عون 
اأم�����س االأحد عن ارتياح����ه ازاء “التقارب” 
ب����ني ب����الده وال�شعودي����ة الت����ي ج����ددت 
اجلمعة قر�شا بقيم����ة مليار دوالر للبنان 
بع����د 5 اأ�شهر على اأزم����ة ا�شتقالة رئي�س 

الوزراء �شعد احلريري.
وقال عون ل�شبك����ة “تي يف 5 موند” 
بالطب����ع،  تق����ارب  “اإن����ه  الفرنكوفوني����ة 
ويف مطل����ق االأحوال، ف����اإن ال�شعودية بلد 

�شديق”.
وتاب����ع اأن “العالقات م����ع ال�شعودية 
تع����ود اإل����ى طبيعتها”، بع����د يومني على 
موؤمت����ر دويل لدع����م االقت�ش����اد اللبناين 
عق����د يف باري�����س واأعل����ن املجتمع الدويل 
يف ختامه تقدمي اأكرث من 11 مليار دوالر 
ب����ني قرو�����س وهب����ات لتعزي����ز اقت�شاد 
هذا البلد، م����ن �شمنها جتديد ال�شعودية 
خط ائتم����ان بقيم����ة ملي����ار دوالر مل يتم 

ا�شتخدامه �شابقا.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية: 

نبهت تقارير عدة، خالل ال�شنوات 
املا�شي����ة، اإل����ى ال�شل����ة الوثيقة بني 
ميلي�شيات حزب اهلل يف لبنان و�شبكات 
دولي����ة للجرمية واالجت����ار باملخدرات، 
وبح�شب م����ا نقلته �شحيف����ة اإ�رسائيلية 
عن كتاب �شدر حديث����ا، فاإن التنظيم 
االإرهاب����ي يوؤمن موارد مالية مهمة عرب 

االأن�شطة امل�شبوهة.
وعر�شت مدي����رة املركز القانوين 
االإ�رسائيلي، وهو موؤ�ش�شة غري حكومية، 
نيت�شانا ليترن، يف كتاب اأ�شدرته اأواخر 
العام املا�شي، تفا�شيل ا�شتخباراتية 
ب�شاأن تعاون “ح����زب اهلل” مع �شبكات 

املخدرات يف كولومبيا.
“جريوزاليم  وبح�ش����ب م����ا نقل����ت 
بو�ش����ت” عن التقري����ر، فاإن 80 % من 
العائ����دات غري القانوني����ة التي ح�شل 
عليه����ا “ح����زب اهلل”، ج����رى ت�شخريها 

لغايات اإرهابية.

 ويل العهد ال�شعودي 
ي�شل اإلى باري�س

 غارة للتحالف العربي 
تقتل قيادات حوثية

 ارتياح لبناين ازاء 
“التقارب” مع ال�شعودية

 “حزب اهلل” ُيعاون 
�شبكات خمدرات كولومبية

ترامب للأ�سد: اأنت حيوان و�ستدفع الثمن باهظاً
ال ا�شتبعاد ل�شن هجوم �شاروخي ردا على “كيماوي دوما”

وطال���ب بفت���ح املنطق���ة ف���وراً لدخ���ول 
االإ�شعافات واملحقق���ني اإلى دوما، وا�شفاً ما 
يح���دث ب�“الكارث���ة االإن�شانية الت���ي لي�س لها 
م���ربر”. واأك���د ترامب اأن���ه لو جت���اوز الرئي�س 
االأمريك���ي ال�شاب���ق ب���اراك اأوباما م���ا اعتربه 
خطوطاً حمراء “الأ�شبح احليوان )ب�شار( االأ�شد 
م���ن املا�ش���ي” ولكان���ت انته���ت الكارثة يف 

�شوريا.
م���ن جهت���ه، اأك���د اأح���د كب���ار م�شت�شاري 
ترامب لالأمن الداخلي ام�س االأحد اأن الواليات 
املتحدة ال ت�شتبعد �ش���ن هجوم �شاروخي ردا 

على الهجوم الكيمياوي يف دوما.
وق���ال توما�س بو����رست م�شت�ش���ار البيت 
االأبي�س لالأمن الداخل���ي ومكافحة االإرهاب يف 
مقابلة م���ع برنامج “ذي�س وي���ك” بقناة “ايه. 

بي. �شي” التلفزيونية: “ال اأ�شتبعد �شيئا”.
واأ�ش���اف: “نحن ندر�س الهجوم يف الوقت 

احلايل” واأ�شاف اأن �شور احلدث “مروعة”. 
 ويجتمع فريق ترامب لالأمن القومي خالل 

�شاعات لبحث الرد على هجوم دوما.
وج���اء الهجوم االأخ���ري من نوع���ه بعد عام 
من تعر�س بل���دة خان �شيخون يف �شمال غرب 
�شوري���ا اإلى هجوم بغ���از ال�شاري���ن اأ�شفر عن 
مقت���ل اأك���رث م���ن 80 �شخ�شا واتهم���ت االأمم 

املتحدة القوات احلكومية ب�شنه.
ورد ترام���ب اآن���ذاك على الهج���وم بعد 3 
اأي���ام حيث اأطلق���ت بوارج حربي���ة اأمريكية يف 
املتو�ش���ط 59 �شاروخ���اً من ط���راز كروز على 

قاعدة جوية للنظام.
م���ن جانب���ه، دع���ا االأم���ني الع���ام لالأم���م 
املتحدة، اأنطونيو غوتريي�س، اأم�س، اإلى وقف 

املع���ارك يف دوما قرب دم�شق، م�شرياً اإلى اأنه 
لي�س بو�شع املنظمة الدولية تاأكيد ا�شتخدام 

اأ�شلحة كيمياوية طبقا لتقارير وردت.
واأعلن �شتيفان دوجاريك املتحدث با�شم 
غوتريي����س يف بي���ان اأن “االأمني الع���ام ي�شعر 
بقل���ق كبري حيال العن���ف ال�شديد املتجدد يف 
دوما خالل ال�شاعات ال����36 االأخرية بعد فرتة 
من الهدوء الن�شب���ي”، و“يدعو جميع االأطراف 
لوقف املعارك والعودة اإل���ى الهدوء”. واأفاد 
البي���ان اأن غوتريي����س “قلق ب�ش���ورة خا�شة 
حيال املزاعم حول ا�شتخدام اأ�شلحة كيمياوية 
�ش���د مدنيني يف دوم���ا”. وتابع اأن���ه “حتى لو 
مل يكن بو�شع االأم���م املتحدة التثبت من هذه 
املعلومات، فاإن االأم���ني العام ي�شدد على اأن 
اأي ا�شتخدام الأ�شلحة كيمياوية، يف حال تاأكد، 

ف�شيكون م�شينا وي�شتوجب حتقيقا معمقا”.
وبعد تعرث اتفاق �شابق، ا�شتاأنفت قوات 
النظ���ام ال�ش���وري ق�شفه���ا العني���ف لدوم���ا، 
اآخ���ر جيب ت�شيطر علي���ه الف�شائل يف الغوطة 

ال�رسقية قرب دم�شق.
واأث���ارت تقاري���ر ح���ول هج���وم حمتم���ل 
ب�“الغ���ازات ال�شام���ة” تندي���داً دولي���اً غ���داة 
توجي���ه معار�شني وم�شعف���ني اأ�شابع االتهام 
لقوات النظام ال�ش���وري متحدثني عن ع�رسات 

ال�شحايا.
اأم����س   �ش���وري  ر�شم���ي  م�ش���در  واأعل���ن 
التو�ش���ل اإل���ى اتفاق الإج���الء مقاتل���ي جي�س 
االإ�شالم م���ن مدينة دوما، ين����س على “خروج 
كام���ل مقاتلي م���ا ي�شمى جي����س االإ�شالم اإلى 
جرابل����س )�شم���اال( خالل 48 �شاع���ة”، بح�شب 

وكالة االأنباء ال�شورية )�شانا(.

•  ترامب قال اإن االأ�شد �شيدفع ثمنا باهظا.	

عواصم ـ وكاالت:

 هدد الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب، ام�س االأحد، النظام ال�سوري بدفع ثمن باهظ ال�ستخدام 

الهجوم  ترامب  ودان  ال�سبت.  يوم  ال�سرقية  الغوطة  يف  دوم��ا  على  هجومه  يف  الكيمياوي  ال�سالح 

الكيمياوي الذي و�سفه ب�“املتهور”. واألقى باللوم على الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني واإيران يف 

دعمهما لب�سار االأ�سد الذي و�سفه ترامب ب�“احليوان” يف تغريدة على ح�سابه يف “تويرت”.

اإليها،  الو�سول  الأح��د  االأ�سد وال ميكن  ق��وات  من  الغوطة حما�سرة متاماً  ب��اأن  ترامب  وذّك��ر 

م�سرياً اإىل �سقوط العديد من القتلى بينهم ن�ساء واأطفال يف الهجوم الكيمياوي.

الريا�س تطالب املجتمع الدويل بحماية مدنيي دوما
دبي ـ العربية.نت:

ت وزارة اخلارجي����ة ال�شعودية، ام�س   ع����ربرّ
االأح����د، عن قلقه����ا واإدانتها لهجم����ات النظام 
ال�شوري املتك����ررة بال�ش����الح الكيمياوي على 
دوما يف الغوطة ال�رسقي����ة والتي راح �شحيتها 
ل  الع�����رسات. وطالب����ت املجتم����ع ال����دويل بتحمرّ

م�شوؤولياته حلماية املدينيني يف �شوريا.
وكتب����ت وزارة اخلارجي����ة عل����ى   ح�شابه����ا 
الر�شم����ي يف “تويرت”: “نعربرّ ع����ن قلقنا البالغ 

واإدانتنا ال�شديدة، للهجوم الكيمياوي املروع 
الذي تعر�شت له مدينة دوما بالغوطة ال�رسقية 
يف �شوريا وراح �شحيت����ه ع�رسات املدنيني من 

الن�شاء واالأطفال.
ونوؤكد على �رسورة اإيق����اف هذه املاآ�شي، 
وانته����اج احل����ل ال�شلم����ي القائم عل����ى مبادئ 
اإع����الن جني����ف 1 وق����رار جمل�س االأم����ن الدويل 
2254، ون�شدد على اأهمي����ة ا�شطالع املجتمع 
الدويل مب�شوؤولياته جت����اه حماية املدنيني يف 

�شوريا”.

دبي ـ العربية نت:

 قال علي يون�ش���ي م�شت�شار روحاين لل�شوؤون 
الديني���ة والعرقية يف مقابلة م���ع �شحيفة “�رسق” 
واالإح�شا����س  بالتميي���ز  “ال�شع���ور  اإن  االإيراني���ة، 
ب���االإذالل ب���ني جميع االأقلي���ات االإيراني���ة مل ينته 

بعد”.
وتط���رق عل���ي يون�ش���ي اإلى بع����س الق�شايا 
ال�شيا�شي���ة واالجتماعي���ة “االأ�شا�شي���ة وال�شعبة” 
للبالد، م�شرياً اإلى اأن الق�شايا املتعلقة باالأقليات 
العرقي���ة والديني���ة تع���د م���ن اأك���رب التحدي���ات 

ال�شيا�شية التي تواجه اإيران.
واأك���د يون�ش���ي عل���ى اأن “ال�شع���ور بالتمييز 
واالإذالل ب���ني اأبناء القومي���ات واالأقليات الدينية 
بع���د م�ش���ي اأربع���ة عق���ود م���ن عم���ر اجلمهورية 
االإ�شالمي���ة مازال قائم���اً، خا�شة ب���ني اأبناء ال�شنة 
يف اإي���ران وعلى الرغ���م من الوع���ود التي قطعها 
الرئي����س روحاين، مازال اأبناء االأقليات مل يتمكنوا 

من االنخراط وامل�شاركة يف اإدارة البالد”.
واأ�ش���اف يون�ش���ي: “يج���ب علين���ا اأن نوظف 
املثقف���ني م���ن اأبناء البلو����س واالأك���راد والعرب 
والرتكم���ان واأه���ل ال�شن���ة ون�شعه���م يف منا�شب 

مهمة يف الدولة “.
وا�شتطرد يون�شي قائ���ال: “لي�س من م�شلحة 
االأمن القومي والت�شامن الوطني اأن ُيحرم �شخ�س 
م���ن اأهل ال�شن���ة اأو من قومي���ة اأو طائفة دينية ما 
مث���ل الدراوي�س اأو غريهم من املنا�شب واملراكز 
االجتماعية، والتمثيل الربملاين، اأو مينع من تويل 
منا�شب يف ال���وزارات اأو التدري����س يف اجلامعات 
ب�شبب انتمائ���ه لقومية اأو دين اأو طائفة خا�شة”. 
واأ�ش���اف يون�شي اأن النظ���رة ال�شيقة واملتع�شبة 
جتاه ق�شاي���ا االأقليات القومي���ة والدينية ت�شكل 
تهديداً حقيقي���اً لالأمن القومي. ومل ي�رسح يون�شي 

الكثري ح���ول من ه���م املتع�شبون واأه���ل النظرة 
ال�شيقة ومدى م�شاهمتهم يف اإدارة البالد.

م�ش���ي  بع���د  يون�ش���ي  ت�رسيح���ات  وتاأت���ي 
اأ�شبوع���ني عل���ى االحتجاج���ات يف امل���دن العربية 
االأحوازية التي اأدت اإلى اعتقال 400 نا�شط عربي 

يف املحافظة.
وتعاين االأقلي���ات الدينية والعرقية يف اإيران 
من �شت���ى �شنوف الظلم واال�شطه���اد ال�شيا�شي 
م���ن  والتميي���ز  العن�رسي���ة  وممار�ش���ة  والثق���ايف 
قب���ل احلكوم���ات املتعاقبة يف اإي���ران قبل الثورة 
وبعدها، ح�ش���ب تقارير منظمات حق���وق االإن�شان 

التابعة لالأمم املتحدة.
من جانبها، اأول���ت العديد من و�شائل االإعالم 
االأمريكي���ة اهتماماً كبرياً الحتجاجات عرب االأحواز 

�شد ممار�شات النظام االإيراين والقمع التي قامت 
بها ال�شلط���ات وحم���الت االعتق���االت الع�شوائية 

التي طالت املتظاهرين.
وذك���رت �شحيف���ة “وا�شنط���ن بو�ش���ت” اأن 
خطيب اجلمعة يف االأحواز، اآية اهلل حم�شن احليدري، 
وه���و ع�ش���و مبجل����س خ���رباء القي���ادة االإيرانية، 
قد طالب بتق���دمي التلفزيون االإي���راين الر�شمي 
اعتذارا لالأقلية العربية يف البالد الإهانتها يف اإحدى 

براجمها، اإثر ا�شتمرار احتجاجات االأحوازيني.
وا�شتن���دت ال�شحيف���ة اإل���ى تقاري���ر وكال���ة 
“اأ�شو�شيت���د بر����س” وو�شائ���ل االإع���الم االأجنبية 
ع���ن االحتجاجات يف االأحواز، واأ�ش���ارت اإلى �شمت 

و�شائل االإعالم االإيرانية حيال هذه الق�شية.
واأ�ش����ار التقرير اإل����ى امل�ش����اكل التي يعاين 

منها �شكان اإقلي����م االأحواز الغني بالنفط، خا�شًة 
م�شكل����ة البطال����ة التي تقارب ن�شبته����ا ال�15%، 
وه����ي اأعلى م����ن متو�شط البطال����ة يف اإيران الذي 
اإيراني����ة  اإح�شائي����ات  بح�ش����ب   12.6% يع����ادل 

ر�شمية.
يف �شي���اق مت�ش���ل، ر�ش���د ح�ش���اب “فري���ق 
التوا�ش���ل االإلك���رتوين” التابع ل���وزارة اخلارجية 
تط���ورات  “توي���رت”  موق���ع  عل���ى  االأمريكي���ة 
االحتجاجات يف االأهواز طيلة اأيام املظاهرات ون�رس 
فيديوهات تتعلق باملظاهرات وكتب اأن “العرب 
يف اإقلي���م االأح���واز وا�شل���وا لالأ�شب���وع الثاين على 
الت���وايل، تظاهراتهم املناه�ش���ة للنظام االإيراين 
واإجراءات���ه يف تغي���ري الطاب���ع القوم���ي والثق���ايف 

لالإقليم”.

مستشار روحاني يعترف بإذالل جميع األقليات في إيران
مظاهرات عرب األحواز تثير اهتمام الصحافة األميركية

• تظاهرات اإقليم االأحواز م�شتمرة لالأ�شبوع الثاين على التوايل	
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من النع����م التي اأنعم اهلل بها عل����ى الإن�سان 
ال�سح����ة وهي تاج ف����وق روؤو�����س الأ�سحاء، وهي 
بغي����ة كل �سقيم، ولقيمة ه����ذه النعمة واأهميتها 
خ�س�س����ت منظمة الأمم املتحدة يوم 7 اأبريل من 
كل عام يوًم����ا عاملًيا لل�سحة، ويف هذا اليوم يتم 
ت�سلي����ط ال�سوء عل����ى اأحد الأمرا�����س التي يعاين 
منه����ا الإن�سان ملناق�ست����ه والتوعية ب����ه واإر�ساد 
الب�رش اإلى طرق الوقاية منه وعالجه، اأو مو�سوع له 
عالقة ب�سحة الإن�سان، ويتحدث مو�سوع 2018م 
ح����ول “التغطي����ة ال�سحي����ة ال�سامل����ة” لالإن�سان، 
والتغطي����ة ال�سحية لالإن�سان �س����واء كان طفالً اأو 
�ساًب����ا اأو رجالً اأو امراأة �����رشورة �سحية واجتماعية 
واقت�سادي����ة، ويك����ون اأثره����ا جي����ًدا عل����ى �سحة 

الإن�سان ورفاهيته، وجتمعه واإنتاجيته وتطوره.
اإن التغطي����ة ال�سحي����ة ال�سامل����ة من احلقوق 

الأ�سا�سي����ة، ومبوج����ب ه����ذه التغطي����ة ي�ستطيع 
الرعاي����ة  خدم����ات  عل����ى  احل�س����ول  الأ�سخا�����س 
ال�سحي����ة الت����ي يحتاج����ون اإليه����ا لوقايته����م من 
الأمرا�����س وعالجه����م منها، مع �سم����ان جودة تلك 
اخلدم����ات وتطويره����ا، وتكمن اأه����داف التغطية 
ال�سحي����ة ال�سامل����ة ب� “حت�س����ن �سح����ة الإن�سان، 
زي����ادة متو�سط عمره املتوقع، حماية املجتمع من 
الأوبئة، زيادة النمو القت�سادي وتعزيز امل�ساواة 
الجتماعية”. وهذا الأمر يتطلب �رشاكة ُمتميزة مع 

القطاع اخلا�س وموؤ�س�سات املجتمع املدين.
وترم����ي ال�سيا�سة ال�سحي����ة مبملكة البحرين 
اإل����ى �سم����ان توف����ر نط����اق التغطي����ة ال�سحية 
ال�سامل����ة ملواطنيه����ا واملقيم����ن عل����ى اأر�سها 
جلعلهم اأك����ر �سحة، وذلك من خ����الل ح�سولهم 
عل����ى اخلدم����ات ال�سحي����ة اجلي����دة دون مواجهة 

�سعوب����ات مالي����ة عالجية ووقائي����ة وكل خدمات 
الرعاي����ة ال�سحي����ة الت����ي تقدمه����ا وزارة ال�سحة 
البحريني����ة يف جمي����ع م�ست�سفياته����ا ومراكزه����ا 
ال�سحي����ة املنت�����رشة يف املحافظ����ات ليح�سل كل 
مواطن على حقه ال�سح����ي باأرفع م�ستوى ممكن، 
وتطب����ق مملك����ة البحري����ن برنام����ج ال�ستثمارات 
ال�سليم����ة يف راأ�سماله����ا الب�����رشي كا�سرتاتيجي����ة 
رئي�سي����ة لإحراز التقدم يف �سائ����ر اأهداف التنمية 

املتعلقة بال�سحة الب�رشية.
لبد م����ن تن�سئة الأطف����ال وال�سباب يف بيئة 
�سحية اآمن����ة يف بيوتهم ومدار�سه����م ومعاهدهم 
املوؤ�س�س����ات  تهت����م  اأن  ولب����د  وجامعاته����م، 
وال�����رشكات ب�سح����ة عماله����ا و�سالم����ة موظفيها، 
ف�سح����ة العامل����ن واملوظف����ن ا�ستدامة للعمل 

والإنتاج.

عبدعلي الغسرة

زيد سفوك

ا�ستطاع���ت رو�سي���ا م���ن خالل 
ال�س���وء الأخ�رش لليه���ود »اأ�سحاب 
اأن  الق���وة القت�سادي���ة العاملية« 
لل�سيط���رة  مفاتي���ح   3 ت�ستمل���ك 
عل���ى ال����رشق الأو�س���ط، احت�سن���ت 
واأخرج���ت  الفقي���ه  ولي���ة  نظ���ام 
القوات الأمركية والربيطانية من 
العراق من خ���الل تكثيف الهجمات 
الإرهابي���ة عليهم الآتي���ة من خالل 
ال�سي���ارات املفخخ���ة الداخل���ة عرب 
الأرا�سي ال�سورية بالإ�سافة جلميع 
العنا����رش الإرهابية وت�سليم حكومة 
بغ���داد لطهران، وبع���د متدد ولية 
امرباطوريت���ه  بتو�سي���ع  الفقي���ه 
وربطها م���ع �سوريا ولبنان ومترده 
احت�س���ن  الرو�س���ي،  ال���دب  عل���ى 
الرو����س نظ���ام الإ�س���الم املت�سدد 
م���ن خ���الل تركي���ا واأدخلته���م اإلى 
�سوري���ا كمواجه���ة وتناف����س على 
وب���ن  بينه���ا  والنف���وذ  ال�سلط���ة 
اإي���ران، واأربك���ت الأم���ركان اأي�ساً 
حي���ث اأ�سبح���ت الأخ���رة يف حال���ة 
خ���وف وهل���ع اأن تفت���ح تركيا باب 
للهجوم  واملتطرف���ن  الإرهابين 
على قواعدها املتواجدة يف �سوريا، 
وهو م���ا اأدى اإل���ى خ���روج الرئي�س 
الأمرك���ي دونالد ترام���ب بت�رشيح 
مفاجئ ع���ن ان�سحاب قريب لقواته 

من �سوريا.
ت دم�سق حدوداً من  مهما َخ����رشرِ
ال�سمال حتى اجلنوب فلن ُي�سعفها 
ذل���ك يف �س���يء طامل���ا اأنه���ا بوابة 
الأم���ان لإ�رشائي���ل، وناف���ذة الهالل 
للبنان، و�ساط���ئ الأمان »قانونياً« 
لرو�سي���ا م���ن خ���الل التعاق���د بن 
البلدي���ن ببقائه���ا اإل���ى اأج���ل غر 
م�سمى يف البحر الأبي�س املتو�سط، 
ومن خالل ه���ذه التق�سيمات اأ�سبح 
الك���رد والع���رب وق���ود تفاهمات 
اأو تناف�س���ات ع�سكرية،  م�ستقبلية 
اإي���ران  م���ن  ب���دءاً  له���م  توج���د  ل 
و�س���ول اإلى لبنان اأي���ة حقوق على 
الأر����س، املنطقة »ب���ركان �سيعي 
�سن���ي متط���رف مت�س���دد«، عملي���اً 
احل���رب العاملية ب���داأت من���ذ عدة 
اأع���وام وم�ستم���رة تتخللها هدنات 
غر معلن���ة، اأمام املجتم���ع الدويل 
مهام اإن�ساني���ة واجب عليه التحرك 
دون قي���د اأو ����رط ملن���ع الزل���زال 
ال���ذي ي�ستهدف الوج���ود الإن�ساين 
للك���رد والع���رب ول���ن ي�سل���م منه 
اخلليج وحتى الغ���رب اأي�ساً، واأمام 
الك���رد والعرب طاولة ح���وار مبنية 
عل���ى اأ�س����س التفاه���م وامل�سالح 
امل�سرتك���ة يف املرحلة املقبلة قبل 
���اء اأبنائه���م وق���وداً  اأن ت�سب���ح دمرِ
خلارط���ة رو�سي���ا وتركي���ا واإيران. 

»اإيالف«.

زلزال لن يسلم منُه أحد 
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سوالف

�سب���اق  جن���اح  ع���ن  نتح���دث  ل���ن 
الفورم���ول 1، فالنج���اح اأمر مفروغ منه 
منذ اأن ملع���ت حلبة البحري���ن الدولية 
و�سع نورها يف ميادين �سباق ال�سيارات 
عام 2004، لكننا �سنتحدث عن ال�سناع 
املهرة م���ن ال�سب���اب البحريني الذين 
و�سلوا اإلى درجة عالية من الحرتافية 
ويف  وال�سياف���ة  التنظي���م  عملي���ة  يف 
اأوق���ات خمتلف���ة م���ن النه���ار والليل، 
�سباب حتلى بالجتهاد والوطنية وهو 
يف نظري املقيا�س الأول والأخر لنجاح 
والفعالي���ات امل�ساحبة داخل  ال�سباق 
احللب���ة، ي�ستقبلونك بوجه منور وروعة 
نادرة من ال�سارع حت���ى دخولك احللبة 

وباأخ���الق اإن�سانية رفيعة، ولعل هذا ما 
جع���ل جولة ال�سباق الت���ي ت�ست�سيفها 
البحري���ن من كل عام م���ن اأجمل واأجنح 
اجل���ولت يف الدقة وال�سم���ول وبعن�رش 
ب�رشي بحريني ل���ه من املعرفة واخلربة 
وامله���ارات الالزمة التي تتطلبها مثل 

هذه ال�سباقات العاملية. 
�سيني���ة  عائل���ة  وراء  وقف���ت 
“زوج وزوج���ة” قب���ل دخولن���ا م�سمار 
اإح���دى  م���ن  امل�ساحب���ة  الفعالي���ات 
البواب���ات يف ث���اين اأي���ام ال�سب���اق اأي 
يوم ال�سبت، التف���ت الزوج اإلى ابنتي 
وابت�س���م له���ا واأعطاها قطع���ة حلوى 
وحتدث معها بلغة اإجنليزية مفهومة، 

�سكرته وب���داأت اأحتدث معه عن �سبب 
زيارت���ه والغاية منه���ا، اأجابني اأنه من 
ع�س���اق فري���ق “الف���راري” ويحر����س 
عل���ى متابعت���ه كلما �سنح���ت الفر�سة 
ل���ه، واأكر م���ا يلفت انتباه���ه يف حلبة 

.”planning”�البحرين ال
وع���الوة   1 الفورم���ول  �سب���اق  اإن 
عل���ى اأنه اأ�سب���ح راف���دا اأ�سا�سيا لدعم 
القت�س���اد الوطن���ي وي�ساهم م�ساهمة 
كبرة يف هذا القطاع، اإل اأنه اأي�سا يقدم 
الوجه احل�ساري للبحرين ونافذة تطل 
على مناقب تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا 
ويعرف الزوار م���ن خمتلف دول العامل 
ع���رب  البحريني���ة  والثقاف���ة  بال���رتاث 

تاريخه���ا الطوي���ل واأدوار ه���ذا البل���د 
العريق يف خمتل���ف امليادين الثقافية 
واحل�ساري���ة، فكل اجله���ات احلكومية 
واخلا�س���ة قدم���ت يف ه���ذه املنا�سب���ة 
جهودا ملمو�سة من اأجل حتقيق الهدف 
الأ�سمى وهو رفع ا�سم مملكة البحرين 
والتفاخ���ر برتاثه���ا واأجمادها يف جميع 
جم���الت احلي���اة وتقدميه���ا الزائرين 
كدول���ة علم وعق���ل فروعها �ساخمة يف 

�سماء املعرفة والتقدم. 
النج���اح  فهنيئ���ا للبحري���ن طع���م 
�سباق���ات  تنظي���م  يف  املتوا�س���ل 
الفورم���ول 1 و�سحره���ا للع���امل، جناح 

كجبن �سوء ال�سم�س.

 البحرين... نجاح كجبين 
ضوء الشمس

حتال���ف  اإع���ان  �سيا�سي���ة  اأو�س���اط  ت�س���ف 
املالك���ي الن�سح���اب م���ن ال�سب���اق النتخاب���ي يف 
�س���الح الدين اأن���ه موؤ�رش وا�س���ح على اأن���ه ي�سعر 
بالقلق ب�ساأن تراج���ع �سعبيته وغمو�س م�ستقبله 
ال�سيا�س���ي، وبح�س���ب املحلل ال�سيا�س���ي عمران 
ال�سوي���دي ف���اإن ان�سح���اب املالك���ي م���ن �سالح 
الدي���ن جاء مبعرفت���ه امل�سبق���ة اأن املاآ�سي التي 
ت�سب���ب به���ا للمك���ون ال�سن���ي وت�سبب���ه بدخ���ول 
داع����س، �ستنعك����س �سلب���اً على حظوظ���ه يف تلك 
املحافظ���ات، ورمبا ت�سكل ف�سيح���ة عارمة له يف 
 حال عدم ح�سوله على عدد مقبول من الأ�سوات.
واأ�ساف ال�سويدي اأن اخلط���اب الطائفي وكذلك 
ال�سيا�س���ات اخلاطئ���ة التي ت�سبب به���ا املالكي 
جتاه كل املكون���ات العراقية جعلته بهذا ال�سكل 

�سواًء يف �سالح الدين اأو كل املحافظات العراقية، 
م�س���دًدا على �رشورة ع���دم الجن���رار وراء الوعود 
 الت���ي اأعلنها املالكي جمدًدا يف حملته النتخابية.
ويعت���رب ان�سح���اب املالك���ي من حمافظ���ة �سالح 
الدين اعرتافاً وا�سحاً م���ن الأخر باأن �سعبيته يف 
املحافظ���ات ال�سنية �سبه منعدم���ة، واأن اخلطاب 
الطائف���ي ال���ذي رفعه طيل���ة ثماين �سن���وات من 
حكم���ه انته���ى اإل���ى عزل���ة يف اأح���د اأه���م املراكز 
النتخابي���ة، واأن ال�سارع ال�سن���ي مل ين�س لرئي�س 
الوزراء ال�سابق دوره يف فتح الطريق اأمام �سيطرة 

داع�س على املحافظات ال�سنية.
لكن م�س���دراً مطلعاً اأ�سار اإل���ى اأن الن�سحاب 
ج���اء عل���ى خلفية اإخف���اق دولة القان���ون يف اإيجاد 
املر�سحن الالزمن لقائمتهم النتخابية، حيث مل 

يتقدم �سوى اأربعة مر�سحن للرت�سح �سمن كيان 
دولة القانون يف �س���الح الدين من اأ�سل 24 ممن 
يحق لهم الرت�سح يف القائمة النتخابية، مما يعني 
 اإخفاقه يف احل�سول على مقعد برملاين يف املحافظة.

واأ�س���اف لل�سحاف���ة املحلي���ة اأن “تي���ار احلكم���ة 
وال�س���در لهم���ا �سعبية مقبولة يف تل���ك املناطق، 
لك���ن املالكي تراجعت كل �سعبيت���ه خالل الفرتة 
املا�سي���ة وهن���اك رف�س وا�سح من قب���ل ال�سارع 

ال�سني ب�سكل عام”.
واجته���ت اإيران موؤخ���ًرا اإل���ى ف�سائل احل�سد 
ال�سعبي بزعامة ه���ادي العامري ليت�سدر امل�سهد 
النتخاب���ي بع���د تراجع حظ���وظ املالكي يف متثيل 
امل�رشوع الإيراين ب�س���كل وا�سح، وال�سمعة ال�سيئة 
التي ل�سق���ت به ب�ساأن اجتياح داع�س مدن البالد، 

فيم���ا يبدو العام���ري مر�سحاً قادراً عل���ى م�ساندة 
امل�ساري���ع الإيرانية يف ظل امتالكه املال وال�سالح 
وع���ددا كبرا م���ن امللي�سيات الت���ي ان�سمت اإلى 

حتالفه النتخابي.
ورغ���م اأن العبادي قّدم خالل الفرتة املا�سية 
خدم���ات كبرة لإيران ع���رب �سيطرته على كركوك 
وت�سكيل ملي�سيات احل�سد ال�سعبي، اإل اأن عالقاته 
م���ع وا�سنطن تثر القلق الإي���راين رغم التعهدات 
الت���ي قّدمه���ا، ف�ساًل عن اأن النفت���اح الأخر على 
املحي���ط العرب���ي وخ�سو�س���ا اململك���ة العربي���ة 
ال�سعودي���ة اخل�س���م املناه����س لإي���ران وحت�سن 
العالق���ات معها �ساه���م بخف�س �سعبي���ة العبادي 
لدى امل�سوؤول���ن الإيرانين وبداأ العتماد ب�سكل 

كبر على هادي العامري.

 المالكي وإيران واالنتخابات المقبلة )2(

 صحة اإلنسان 
لتنمية البلدان

عل���ّي  �سي���د  للزمي���ل  نب���ارك 
املحافظة ف���وزه بجائزة ال�سحافة 
وه���ي  ال�ستق�سائي���ة  العربي���ة 
اجلائ���زة التي يطم���ح الع�رشات بل 
املئات م���ن ال�سحافي���ن العرب 
زاخ���رة  ومملكتن���ا  به���ا،  للف���وز 
بالطاق���ات واملواه���ب مم���ا يعزز 
اإميانن���ا بقدرته���ا عل���ى العط���اء، 
اإجن���اب  واأّن رحمه���ا ق���ادر عل���ى 
املبدعن يف خمتل���ف امليادين... 
�سي���د علي املحافظ���ة “ال�سحافة 
جا�س���م  وع���ادل  ال�ستق�سائي���ة” 
لإن�س���اء  جه���از  “اخ���رتاع  �سن���د 
الأ�سقف” واآلء عبدالرحيم جناحي 
املتنق���ل”  ال���دم  بن���ك  “اخ���رتاع 
وزين���ب اأبو�سهي���ل “تطوير جهاز 
لتجبر الك�سور” والدكتورة اأمينة 
“اأول خمرتع���ة بحرينية”  احل���واج 
ود. اأحم���د ال�ساعي “ابتكار كر�سي 
اآيل”، والع����رشات م���ن املبدع���ن 
البحريني���ن خرج���وا جميعهم من 
رحم هذه الأر����س وي�سكلون عقل 

البحرين. 
ل يخاجلن���ا ال�س���ك ب���اأّن الفوز 
�سي�سكل دافع���ا حقيقيا للع�رشات 
م���ن �سبابن���ا املبدع���ن وحمف���زا 
له���م على التميز لإب���راز طاقاتهم 
ومواهبهم، والذي ن���ود اأن نوؤكده 
هن���ا اأّن النج���اح والتمي���ز ل ياأتي 
هك���ذا م�سادفة، ولي����س هو �رشبة 
حظ كما قد يت�سور البع�س، لكنه 
ثمرة جه���د دوؤوب وعطاء ل يعرف 
الكلل وكما ق���ال اأحد الكّتاب “اإّن 
ت�سع���ة اأع�سار العبقري���ة هي ثمرة 
اجل���د والجته���اد ولك���ن البُله هم 

الذين ل يدركون ذلك”. 
ب���اأّن  جن���زم  اأن  با�ستطاعتن���ا 
الأخ����رش  ال�س���وء  ف���وزه �سيفت���ح 
لأبن���اء جيل���ه ل�س���ق طريقه���م يف 
ع���امل الإب���داع وزرع الثق���ة والأمل 
يف نفو�سه���م، اأما الذين ينتظرون 
النج���اح ب���ال جه���د ول عم���ل ف���اإّن 
انتظارهم �سيط���ول اإلى اأمد بعيد 
ولن يح�سدوا اإل اله�سيم، فالنجاح 
ل يتحقق بالتنجي���م ول اأحد يربح 
بالتمنيات، كما اأّن اجلوائز ت�سكل 
ولدة جديدة لل�سحافين متدهم 
بالعزم عل���ى ا�ستمراري���ة العطاء، 
ونتذك���ر هن���ا مقول���ة ذات دلل���ة 
بالغة لرائ���د ال�سحاف���ة اخلليجية 
“لدينا  الراح���ل حمم���ود امل���ردي 
مواه���ب تري���د اأن حتق���ق ذاته���ا 
فلم���اذا ل مننحه���ا الفر�س���ة؟ من 
اإح���دى  اأّن  يكاب���ر  اأن  ي�ستطي���ع 
ه���ذه املواه���ب ل���ن ت�س���ل اإل���ى 
درج���ة رفيعة اإذا توف���ر لها الدعم 
والرعاي���ة الكافية، ومل���اذا عقدة 

النق�س جتاه الآخرين”. 

جائزة الصحافة 
العربية االستقصائية

محمد 
المحفوظ

sm.adnan56
@hotmail.com

ومضة قلم

صافي الياسري
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اأطل���ق الفن���ان اللبن���اين فار����س ك���رم األبوم���ه اجلديد، 
الذي حمل ا�ض���م “فار�ض���نا”.  الألبوم ي�ض���م 12 اأغنية حتمل 
األوانا مو�ض���يقية خمتلفة م���ن اإنتاج �رشك���ة روتانا للمرئيات 
وال�ض���وتيات، كم���ا اأن���ه تعاون في���ه مع جمموع���ة مميزة من 
ال�ض���عراء وامللحنني. ومن ناحية اأخ���رى، كان كرم قد انتهى 

من ت�ض���وير جل�ضة الت�ضوير اخلا�ض���ة ببو�ضرتات و “كوفر” 
األبوم���ه اجلديد. كما اأنه ي�ض���تعد لطرح فيدي���و كليب جديد 
لأغني���ة من اأغ���اين الألبوم اجلدي���د؛ متهيدا لطرح���ه بعنوان 
“بدن���ا نولعها”، خالل اأي���ام، والكليب تعاون فيه مع املخرج 

ح�ضن غدار.
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1928
احل���ك���وم���ة ال��رتك��ي��ة 
ت���ت���ب���ن���ى ق����ان����وًن����ا 
ال��دي��ن  ب��ني  يف�ضل 
تام،  ب�ضكل  وال��دول��ة 
الدولة  تبني  وتعلن 

للعلمانية.

1938 
ال�����ت�����ون�����������ض�����ي�����ون 
ي��ن��ت��ف�����ض��ون ���ض��د 
الفرن�ضي  امل�ضتعمر 
فيما عرف با�ضم ثورة 

9 اأبريل.

1948
وق�������������وع م����ذب����ح����ة 
على  ي��ا���ض��ني  دي����ر 
ي���������د م���ن���ظ���م���ت���ي 
الرج������ون و���ض��ت��رن 
ال�����ض��ه��ي��ون��ي��ت��ني، 
و���ض��ق��ط ب��امل��ذب��ح��ة 

360 قتيال.

1953
الربيد  احت��اد  اإن�����ض��اء 

العربي. 

1967
اأول طائ���رة بوينغ 737 

تقوم برحلة جتريبية.

1981
ا����ض���ط���دام غ��وا���ض��ة 
ن�����ووي�����ة اأم���رك���ي���ة 
ب�������ض���ف���ي���ن���ة ���ض��ح��ن 

يابانية.

مسافات

 شيالء سبت ترد بقوة 
على منتقديها

في إطار الموسم الثقافي “قل هو الفن”

األردني راشد عيسى في حضرة بيت الشعر 
جمعه وحققه زياد عبدالغفار

“أنغام خليجية” مجلد يوثق مواويل النهام بدر السادة

“المتسوق الشخصي” بنادي البحرين للسينما

البحريني���ة  الفنان���ة  ت  ع���ربرّ  
ا�ض���تيائها  ع���ن  �ض���بت،  �ض���يالء 
ال�ضلبية  التعليقات  ال�ض���ديد من 
الت���ي تتعررّ�س لها، يف �ض���فحتها 
اخلا�ضة على اأحد مواقع التوا�ضل 

الإجتماعي.
ون�رشت �ض���بت عرب �ض���فحتها 
اخلا�ضة مقطع فيديو، قالت فيه 
“عنج���د الواح���د ب����س يبتع���د عن 
الن�ضتغرام يرتاح نف�ضيا، كاتبني 

تعليق وكالم مي�س ال�رشف”.
البحرينية  باللغ���ة  واأ�ض���افت 
لعامية “اأول اأنا اأ�رشف من كل واحد 

يكتب مثل ه���ذه التعليقات واإذا 
م���ا عاجبتكم ممكن اأكون األف مرة 
اأح�ض���ن منكم اأقلها ما اأظن ال�ضوء 
بالنا�س دع���وا اخللق للخالق مني 
حطكم لتحا�ضبون الب�رش كل�ضي مو 

عاجبكم”. 
“طبعا كالمي  وتابعت �ض���بت 
موج���ه فق���ط للنا�س تكت���ب مثل 
الأ�ض���خا�س ايل  اأم���ا  التعليق���ات 
ومكياج���ي  �ض���عري  ينتق���دون 
وعملي���ات جتمي���ل اآخ���ر هم���ي ما 
يف�ض���حكم  اهلل  ان���و  تخاف���ون 

ويف�ضح اهاليكم”.

“كانو الثقافي” يدشن برنامجه الجديد
 يد�ض���ن مرك���ز عبدالرحمن كانو 
الثق���ايف برناجم���ه الثق���ايف اجلدي���د 
ل�ض���هر اأبري���ل ومايو ويوني���و 2018 
بباقة مميزة بالعدي���د من الفعاليات 

والأن�ضطة املتنوعة.
فيوم 1 اأبريل مت تد�ضني كتاب 
الأدب بالف���ن الت�ض���كيلي”  “عالق���ة 
للفنان الت�ض���كيلي اإبراهيم احلوطي، 
واأدار احلوار �ضلمان اإبراهيم احلوطي. 
وي���وم 3 اأبريل نظ���م املركز حما�رشة 
“املخ... الأعجاز يف تركيبه ووظائفه” 
ل�ضت�ض���اري جراحة املخ والأع�ض���اب 
وجراحة العمود الفقري �ضامي جودة، 

واأدارت احلوار �ضمر اأني�س. 
كم���ا ينظم املركز ي���وم الثالثاء 
املوافق 10 اأبري���ل حما�رشة بعنوان 
فه���م  يف  الريا�ض���يات  “تطبيق���ات 
الزدحام���ات  م�ض���كلة  ومعاجل���ة 
يف  ال�رشيع���ة  الط���رق  يف  املروري���ة 
ويدي���ر  عي���د،  البحري���ن” لعب���داهلل 
احلوار �ض���باح اجلبوري، كما يد�ض���ن 
املركز يوم الأحد املوافق 15 اأبريل 
رواي���ة “ديرتوي���ت” للكاتب فرا�س 
مهن���ا الالم���ي ويدير احلوار عي�ض���ى 

هجر�س.
ويختت���م املركز فعاليات �ض���هر 
اأبريل بتنظيم حما�رشة “�ض���عر املراأة 
العربي���ة ال�ض���عودية من التب���اع اإلى 
الإب���داع” للباحث���ة ال�ض���عودية مرمي 
الثالث���اء  ي���وم  اأبوب�ض���يت،  �ض���عود 
املواف���ق 17 اأبري���ل ويدي���ر احل���وار 
علي عبداهلل خليفة، ويتبعها اأم�ض���ية 
�ضعرية بعنوان “حلم فوق ال�ضطور”، 
اأبري���ل   24 املواف���ق  الثالث���اء  ي���وم 
لل�ض���اعرة نبيلة زباري ويدير الأم�ضية 

مبارك �ضعد العطوي. 

اأم���ا باكورة فعاليات �ض���هر مايو 
�ض���تقدم موزة الدوي يف يوم الثالثاء 
املواف���ق 8 ماي���و حما����رشة بعن���وان 
“التاأث���رات الجتماعي���ة ل�ض���تخدام 
مواق���ع التوا�ض���ل الجتماع���ي عل���ى 
العالق���ات الأ�رشي���ة” وتدي���ر احل���وار 
بثين���ة خليف���ة قا�ض���م، ويتبعه���ا يف 
ي���وم الأح���د املواف���ق 13 مايو حفل 
تد�ضني معر�س فن ت�ضكيلي بعنوان 
�ض���لمان  اأحم���د  للفن���ان  “م�ض���وار” 
ال�ضعراوي و�ضيدير احلوار حممد عطا.

وبتاري���خ 15 ماي���و ينظم املركز 

“الذاك���رة والرتاث  حما�رشة بعن���وان 
الالمادي” لعبدالرحمن �ضامل  الثقايف 
اأيوب ويدير احلوار يو�ض���ف الن�ضابة. 
و�ض���ينظم املرك���ز يف الفرتة املمتدة 
ما بني 22 مايو و12 يونيو اأم�ض���يات 

�ضهر رم�ضان املبارك املفتوحة. 
ليختتم املركز فعاليات املو�ضم 
الثق���ايف اجلدي���د بتنظي���م الأم�ض���ية 
املو�ضيقية “حوار للفلوت واجليتار” 
والفن���ان  الغ���امن  اأحم���د  للفن���ان 
عبدالرحم���ن بوحم���ود ويدي���ر احلوار 

الفنان حممد العبيديل.

هكذا ظهرت 
البحرينية شيخة 
زويد في “أميرة 
البحار”

إطاللة وحيدة للنجمة البحرينية ريم أرحمة في رمضان

 ن�رشت الفنانة �ض���يخة زويد عرب 
ح�ض���ابها الر�ض���مي على اإن�ض���تغرام 
جمموعة من ال�ض���ور له���ا من داخل 
العر����س امل�رشحي “اأم���رة البحار”، 
وه���ي  ال�ض���ور  خ���الل  وظه���رت 
ال�ضخ�ض���يات  اإحدى  ترتدي مالب�س 
الكرتوني���ة؛ ملا ت���دور حوله اأحداث 

امل�رشحية.
اأول م�رشحي���ة  البح���ار”  “اأم���رة 
ال�رشقي���ة  يف  تعر����س  فانتازي���ا 
بال�ض���عودية، وتتح���دث ع���ن اخلر 
اإ�ض���افة  ممي���زة،  بطريق���ة  وال����رش 

وي�ض���ارك  ا�ضتعرا�ض���ية،  لكونه���ا 
يف بطولته���ا جمموع���ة كب���رة م���ن 
الفنان���ني م���ن بينه���م: عل���ي غنام 
واجلمي���ل عط���ا اهلل م���ن الريا����س 
وعدد من الوجوه ال�ضابة وهم �ضوق 
ونادي���ة وم���روة وعبدالعزي���ز وهم 
يقف���ون على خ�ض���بة امل����رشح لأول 
مرة، والأزياء الفانتازية للم�ض���ممة 
حوراء واملكياج لنورة جو�رشي، ومن 
تاأليف علي غنام والإ�رشاف والإنتاج 
والإخراج لها اإ�ضافة اإلى م�ضاركتها 

يف امل�رشحية بدور �ضغر. 

 قالت الفنانة البحرينية رمي اأرحمة اإنها تطل 
هذا العام على ع�ض���اقها يف م�ضل�ض���ل واحد فقط.. 
“هذا املو�ض���م �ضتكون يل اإطاللة يتيمة من خالل 
)اخلطايا الع�رش( فقط، وال�ضبب اأنني اعتذرت عن 
امل�ضاركة يف م�ضل�ض���ل كويتي؛ لأن الدور امل�ضند 
اإيلرّ مل يعجبن���ي، كذل���ك كان م���ن املفرت����س اأن 
اأ�ض���ارك يف م�ضل�ض���ل من اإخراج حمم���د القفا�س، 
لكنه ب�ض���بب ظروف ما تقرر تاأجيل ت�ض���ويره اإلى 

فرتة مقبلة”.
اأرحمة بَيرّنت ل���� “الراي” يف ت�رشيح خا�س، اأن 
“م�ضل�ض���ل )اخلطايا الع�رش( تدور ق�ض���ته ب�ض���كل 
عام حول اأ�رشة مفكك���ة الروابط مكورّنة من 4 اإخوة 
تعك���ف اأمهم على تربيتهم وال�ض���هر على العناية 
به���م، اإل���ى اأن يكربوا وي�ض���تد عوده���م، يف حني 
يغي���ب الأب عن البيت لأ�ض���باب خا�ض���ة”، مكملًة 
“يف ه���ذا العمل اأج�ض���د �ضخ�ض���ية الأخت الكربى 
التي ُتدعى �ض���ارة عبداملنعم، وهي تعاين مر�س 
ال�ض���كري، وب�ضبب هذا املر�س ل ميكنها اللتزام 
بعملها، واإلى جانب ذلك ل ت�ض���تطيع اأن حت�ض���ل 
على ن�ض���يبها من الزواج، حيث تبوء بالف�ضل كل 

حماوالتها لالرتباط”.
واأكمل���ت اأرحم���ة لل���راي الكويتي���ة “بعدم���ا 
ق يف ال�ضخ�ض���ية  انتهي���ت من قراءة الن�س والتعمرّ
ا  امل�ضندة اإيلرّ �ض���عرُت باجنذاب لأدائها، خ�ضو�ضً
اأنه���ا تالم����س م�ض���اكل كثر م���ن النا����س الذين 
لديهم معان���اة بدرجات متفاوتة مع ال�ض���كري يف 

منطق���ة اخلليج العرب���ي والوطن العربي ب�ض���كل 
ع���ام، وكثرون منه���م ل يعرف���ون الكيفية التي 
يتعامل���ون بها معه، ول م���دى خطورته يف حال مل 
يح���َظ ال�ض���خ�س امل�ض���اب بالعناي���ة الالزمة ممن 

حوله”. 
وتابعت “اإن امل�ض���األة لي�ض���ت فقط حبة دواء 
يتناوله���ا املري����س، اأو حت���ى اإبرة اأن�ض���ولني، بل 

ه���ي اأكرب واأعمق من ذلك بكث���ر، ومن خالل هذه 
ال�ضخ�ض���ية وج���دت اأن باإم���كاين اإي�ض���ال الفكرة 
واملعلومة ب�ض���كل متقن”، واأردف���ت اأرحمة “اإلى 
جانب ذلك اأي�ًض���ا ل ننكر وجود كثر من العائالت 
املفكك���ة يف عاملنا التي يغي���ب عن حياتها الأب، 
فتتولى الأم وحدها - رغم �ض���غر �ض���نها - رحلة 
الرتبي���ة، اإلى اأن ي�ض���بح الأطفال رجاًل. �ض���دتني 

ال�ضخ�ضية ب�ضكل كبر ملا فيها من مل�ضة اإن�ضانية 
وا�ضحة وت�ضحية اأكرث من اأي �ضيء اآخر، بعيًدا عن 

ق�ض�س احلب املطروحة ب�ضكل غر مبا�رش”.
م�ضل�ض���ل “اخلطايا الع�رش” من تاأليف ح�ض���ني 
امله���دي واإخراج علي العلي، ومن بطولة نخبة من 
النجوم بينهم عبداملح�ضن منر، عبداهلل بو�ضهري، 
�ضعود بو�ضهري، هيفاء ح�ضني، فاطمة احلو�ضني، 

ن���ور، قحط���ان القحط���اين، روان امله���دي، حممد 
�ضفر، عبداهلل ملك، نور ال�ضيخ وخالد ال�ضاعر.

ع  اأم���ا عن امل����رشح فقال���ت “اإل���ى الآن مل اأوقرّ
م���ع اأي �رشكة اإنتاج للظهور على خ�ض���بة امل�رشح يف 
مو�ض���م العيد، وبالطبع لن اأقبل امل�ض���اركة يف اأي 
م�رشحي���ة اإل اإذا كان���ت عل���ى م�ض���توى جيد يف كل 

عنا�رشها”.

    BUZZ      
أحداث

ل داعي اإلى القلق، اإذ تزول امل�ضاكل 
املهنية تلقائًيا. 

ابتع���د ع���ن الحت���كاكات يف العمل، 
فالأنظار قد تكون موجهة عليك.

وبع�س املواقف غر املتوقعة ت�ضعك 
مو�ضع امل�ضاءلة اأمام ال�رشيك.

الو�ض���ول  التحدي���ات  اأ�ض���عب  م���ن 
لقناعة واحدة، فالختالف �ضائد.

ل تق���ع يف وه���م الأعرا����س الطارئة، 
والوقاية خر.

ق���د تكون متعبا وحتت���اج اإلى نقاهة 
عابرة اأو �ضفر قريب.

تعار�س اأيرّ خطوة اإذا مل تكن مقتنًعا 
مبا يعر�س عليك.

تفك���ر يف حمي���ة، لكنك حتت���اج وقتا 
طويال لتخاذ القرار.

العالقة تنمو وتزده���ر يف هذه الأيام 
مع الأ�ضدقاء.

البتعاد عن جمالك املهني ي�ض���عك 
يف ماأزق، اح�ضب ح�ضابك.

الدقي���ق يفر�س  ال�ض���حي  و�ض���عك 
عليك النتباه من اأي عار�س.

تعم���ل بجه���د كب���ر وحت�ض���ل على 
حقك، لكنك ل ت�ضتمر معهم.

الحمل:

األسد:

القوس:

الجوزاء:

الميزان:

الدلو: 

الحوت:

الثور: 

العذراء: 

الجدي:

السرطان:
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ي�ضت�ض���يف بيت ال�ض���عر بيت 
اإبراهيم العري�س، ال�ض���اعر الأردين 
را�ضد عي�ض���ى، يف اأم�ضية مو�ضومة 
ب� “التداوي بال�ضعر”، اإذ �ضيتطرق 
اإلى ق���راءة جمموعة من ق�ض���ائده 
الت���ي تتمي���ز برباع���ة املف���ردات 

والتاأويل وتتخطى املاألوف.
يك���ون ذل���ك خ���الل املو�ض���م 
الثق���ايف “قل ه���و الف���ن”، ملركز 
اإبراهيم للثقافة والبحوث،  ال�ضيخ 
تزامًن���ا مع فعالي���ات ربيع الثقافة 
الثالث ع�رش، اليوم الثنني 9 اأبريل 
2018، عند ال�ض���اعة الثامنة م�ضاء، 

ببيت ال�ضعر.
يذك���ر اأن را�ض���د عي�ض���ى )اأبو 
مرمي( ولد يف مدين���ة نابل�س العام 
1951، وعكف على درا�ض���ة اللغة 
العربي���ة يف اجلامعة الأردنية، ونال 

�ض���هادة البكالوريو����س يف ق�ض���م 
اللغ���ة العربي���ة الع���ام 1993، ويف 
العام 1996 ح�ض���ل على �ض���هادة 

عل���ى  ح�ض���ل  فيم���ا  املاج�ض���تر، 
الدكتوراه العام 2003.

الق�ض���ائد  م���ن  الكث���ر  ل���ه 
ال�ض���عرية الت���ي تعترب اأح���د معامل 
ال�ض���عر العرب���ي، مثل “�ض���هادات 
ح���دود  ف���وق  “ام���راأة  ح���ب”، 
املعقول”، “بكائية قمر ال�ض���تاء”، 
اأقل حبيبتي”،  “ما  اأوقع”،  “وعليه 
“جربياء”،  ل���و”،  “حتى  “يرقات”، 
ال�ض���عرية  اأعمال���ه  ح�ض���دت  كم���ا 

العديد من اجلوائز. 
ي�ض���ار اإلى اأن عي�ض���ى اأ�ض���در 
كت���ب  و10  �ض���عريا  ديوان���ا   14
مه���ارات  يف  كت���ب  و6  النق���د  يف 
الت�ض���ال واحلي���اة و20 جمموع���ة 
اأنا�ضيد لالأطفال ومثلها جمموعات 

ق�ض�ضية.

 يعر����س ن���ادي البحرين لل�ض���ينما 
ي���وم  الأ�ض���بوعية  فعاليات���ه  و�ض���من 
الفرن�ض���ي  الفيل���م  املقب���ل  الأربع���اء 
البلجيكي الأملاين امل�ضرتك “املت�ضوق 

ال�ضخ�ضي” للمخرج اوليفر ا�ضي�س.
ت���دور اأح���داث ه���ذا الفل���م ح���ول 

مورين، وهي فتاة يف منت�ضف الع�رشنات 
من عمرها وتعمل يف وظيفة ل حتبها، اإذ 
تتولى امل�ضوؤولية عن مالب�س واحدة من 
ال�ضخ�ضيات الإعالمية ال�ضهرة؛ لأنها مل 
جتد وظيفة اأف�ض���ل لتنفق على نف�ضها 
خ���الل اإقامتها يًف فرن�ض���ا، حيث تعي�س 

يف انتظار اأي اإ�ض���ارة من �ضقيقها الذي 
تويف يف بار�س منذ اأ�ضهر قليلة وترف�س 

مغادرة املدينة حتى تت�ضل به. 
وفاز الفيلم بجائزة اأف�ض���ل خمرج، 
كما مت تر�ضيحه جلائزة ال�ضعفة الذهبية 

يف مهرجان “كان” ال�ضينمائي. 
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�ض���در حديثا عن هيئ���ة البحرين 
للثقاف���ة والآثار جملد �ض���خم بعنوان 
النهام بدر  رواي���ة  “اأنغ���ام خليجية.. 
ال�ض���ادة”، جم���ع وحتقيق زي���اد علي 
عبدالغف���ار، ويقع يف 705 �ض���فحات 

من احلجم املتو�ضط.
وي�ض���تمل املجل���د، كم���ا يق���ول 
زياد، على اأنواع متعددة من الأ�ض���عار 
خمتلفة الأوزان واأكرثها يغنى باأحلان 
واأنغام خمتلفة؛ لأنه يحتوي اأ�ض���عارا 
ل�ضعراء عا�ض���وا على ال�ضاحل الغربي 
م���ن اخللي���ج العرب���ي. والراوي���ة بدر 
يحف���ظ كما هائ���ال من ال�ض���عر باأنواع 
واأوزان خمتلفة، و�ضنفت حمفوظاته 
اإلى 7 اأ�ض���ناف، وكل �ض���نف اأفرد يف 
ف�ض���ل م�ض���تقل فجاء الكتاب على 7 

ف�ضول على النحو التايل:
1. ق�ضائد، 2. فجري، 3. مواويل، 
4. قاف���ات، 5. مويل���ي، 6. اأبوذيات، 

7. ميدان. 
“�ض���يجد  عبدالغف���ار  وي�ض���يف 
القارئ اإلى جانب متعة قراءة ال�ض���عر 

جانب���ا تراثي���ا، وهو التعري���ف بفنون 
الغن���اء البح���ري وجانب���ا م�ض���ليا وهو 
ق���راءة الق�ض����س الت���ي كانت �ض���ببا 
الق�ض����س  وه���ذه  الأ�ض���عار،  لنظ���م 
�ضغتها باللهجة البحرينية ومل األتفت 
اإلى اأ�ضانيدها قوة و�ضعفا، خ�ضو�ضا 
اأن البع�س يعدها مو�ض���وعة خمتلقة، 
اإذ اإن يف ذكراها فوائد، منها ت�ض���لية 
القارئ وك�رش رتابة الكتاب، ثم فوائد 
لغوي���ة، اإذ ترد كلمات يف الق�ض����س 
مل ت���رد يف الأ�ض���عار، رمبا 
بع����س  منه���ا  ا�ض���تفاد 
اللغوي���ن،  الدار�ض���ني 
ويف هذه الق�ض����س بيان 
خل�ضوبة خميلة موؤلفيها.

البح���ث  فك���رة  اإن 
ومو�ض���وعه ه���و جم���ع ما 
تختزنه ذاكرة الراوية بدر 
ال�ضادة من موزون الكالم، 
ولك���ن اأك���رث م���ا يحفظ���ه 
الراوية متعلق بفن الغناء 
البحري، لذا اأجد لزاما علي 
الفن���ون  اأن���واع  اأب���ني  اأن 
وم�ض���طلحاتها،  البحري���ة 
اأنن���ي  اإل���ى  منوه���ا 
�ض���تقيت  ا
املعلومات 
الرواية  من 

يل  “ق���ال  قل���ت  اإذا  وانن���ي  نف�ض���ه 
الراوي���ة” فالق�ض���د م���ن ذل���ك اأنني 
�ض���اأذكر كالم���ه ن�ض���ا بالعامي���ة ولن 
اأ�ض���يغه باللغ���ة الف�ض���حى، واإل فاإن 
كل ما �ض���اأذكره من كالم عن الفنون 

البحرية هو من كالم الرواية. 
ثم ي�ض���تعر�س عبدالغفار يف هذا 
املجل���د الق�ض���ائد ملختل���ف الفنون 
مث���ل الفج���ري البح���ري والعد�ض���اين 
واحل�ض���اوي،  واملخولفي  واحل���دادي 
وكذل���ك ق���دم جمموع���ة كب���رة م���ن 

املواويل.
جمل���د “اأنغ���ام خليجية”، ح�ض���ب 
زياد عبدالغفار، ي�ضتهدف املهتمني 
بال�ضعر بالدرجة الأولى ثم الدار�ضني 
والباحث���ني يف اللهج���ات العامية، اإذ 
ف����رش كلم���ات الأ�ض���عار ق���در الإمكان 
ث���م ا�ض���تهدف عام���ة النا����س الذين 
يهوون الق���راءة وي�رشف���ون اأوقاتهم 
فيها، لذا لعلي اأ�رشح اأ�ض���ياء وكلمات 
ل حتت���اج اإل���ى ����رشح وبيان بالن�ض���بة 
لل�ض���عراء والنقاد والدار�ضني. واأحلق 
الكت���اب مبلح���ق �ض���غر في���ه رواية 
احلاج اإبراهيم يتيم وهو يروي �ض���يئا 
م���ن الأ�ض���عار البديعة الت���ي تعلق يف 
الذاكرة من اأول مرة ي�ضمعها امل�ضتمع 
لق���وة معانيها ولطاق���ة نظمها وخفة 

وزنها العرو�ضي.

• ال�ضاعر را�ضد عي�ضى 	

• فيلم 	
“املت�ضوق 
ال�ضخ�ضي” 

 اأ�سامة املاجد

• “البالد” تت�ضلم ن�ضخة من املجلد	
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“مونتريال” تطرح سيارات مستعملة في الفورموال 1 بأسعار تنافسية 
تقدم �رشكة مونرتيال لل�شيارات - اال�شم املعروف يف 
�شوق ال�شيارات مبملكة البحرين - عر�شها املتميز تزامنا 
م���ع �شباق���ات الفورموال 1 التي اأقيم���ت مبملكة البحرين، 
عل���ى ت�شكيلة جديدة من ال�شي���ارات امل�شتخدمة يف حدث 
الفورموال 1 لفرتة 3 اأي���ام فقط باأ�شعار تناف�شية ومميزة 

جدا. 
وت�ش���م الت�شكيل���ة املطروح���ة م���ن �رشك���ة مونرتيال 
خيارات متنوعة وجدي���دة من اجود ال�شيارات االقت�شادية 
وال�شيارات املتو�شطة والعائلية واأي�شا ال�شيارات الفخمة 
ورباعي���ة الدف���ع ال�رشك���ة �شياراتها م���ن اأ�شه���ر العالمات 

التجارية من جميع الفئات. 
وعالوة على هذا تاأت���ي غالبيتها ومعها �شمان �شاري 

املفعول.
وتع���زز ال�رشك���ة عر�شها احلايل بحل���ول متويلة �رشيعة 
ومرن���ة جلميع فئ���ات املجتمع من خ���الل العالقات القوية 
التي تقيمها ال�رشك���ة مع خمتلف �رشكات التمويل والبنوك 
واإلى جان���ب خيارات �رشاء ال�شيارات م���ن دون دفعة اأولى 

ومن دون اأي ا�شرتاطات اإ�شافية.

وحت���ى االأن �شجلت �رشك���ة مونرتيال اإقب���اال كبريا من 
جمي���ع العمالء على حجز تل���ك ال�شيارات، وم���ن املقرر اأن 
ت�شتم���ر ال�رشكة يف عر�شها احلايل لف���رتة حمدودة اأو حتى 
نفاد الكمية املطروحة. وقال مالك ال�رشكة اإبراهيم ال�شيخ 
“حافظ���ت �رشكة مونرتيال على ريادتها لقطاع ال�شيارات 

من خالل عرو�شه���ا املتميزة واأ�شعاره���ا التناف�شية التي 
تقدمه���ا، وعر�س �شي���ارات الفورموال 1 ه���و عر�س دوما 
نتطلع اإلي���ه �شنويا ويرتقبه جميع عمالئن���ا بفارغ ال�شرب؛ 
لتميزه بتن���وع ال�شيارات املطروحة به من خمتلف الفئات 
باأ�شعار لن تطرح مرة اأخرى فالفر�شة االآن تعد من اأف�شل 

الفر�س للقيام بعملية �رشاء �شيارة اأحالمك ب�شعر خيايل”.
واأ�ش���اف ال�شيخ قائال اإن “متو�ش���ط اأ�شعار ال�شيارات 
يب���داأ م���ن 2999 دينارا وهو �شعر مغر ج���دا، كما اأن جميع 
ال�شي���ارات مطروحة م���ن االآن وميكن الب���دء يف حجزها من 

خالل جميع فروع ال�رشكة”.

“أوبتيكا” تطلق متجرا جديدا في البسيتين

اأطلق���ت اأوبتي���كا، املتج���ر الرائ���د الرائد يف 
جم���ال النظ���ارات يف اململكة، اأح���دث متجر له يف 

الب�شيتني مقابل م�شت�شفى امللك حمد.
وقال مدير ال�رشكة حممود احل�شن اإن “املتجر 
اجلديد هو جمهز بكامل االجهزة للحلول الب�رشية، 
وي�شعدن���ا اأن نقدم خربات روؤيتن���ا لرفع م�شتوى 

الوعي ب�شحة العني اإلى ال�شكان املحليني”.
و�ش���واء كان العم���الء يبحث���ون ع���ن حاج���ات 
معين���ة اأو حتديث مظهرهم احل���ايل، تقدم �رشكة 
Optical عملي���ة ا�شت�شاري���ة لتوجيههم الختيار 
النظ���ارات التي تكم���ل لي�س فقط مالم���ح الوجه 
واالأ�شلوب ال�شخ�شي ولكن االأهم من ذلك تنا�شب 

احتياجاته���م من النظ���ارات.  وبعد اإج���راء تقييم 
�شامل الأ�شلوب حياتهم ال�شخ�شية وتف�شيالتهم 
واحتياجاته���م للعناي���ة بالعي���ون، �شيت���م اإب���الغ 
العمالء باختي���ار اأن�شب من م���واد االإطار وال�شكل 
واللون والت�شميم؛ حت���ى يتمكنوا من اجلمع بني 

املو�شة والوظائف والراحة.

مجمع سار ينظم ورشة عن الشراكة التطوعية

اأقام جممع �شار التجاري يوم ال�شبت 
31 مار����س 2018 فعالي���ة ور�ش���ة فنية 
بالتع���اون م���ع منت���دى البحري���ن الدويل 
التطوعي الثالث نحو �رشاكة ا�شرتاتيجية 
بني املتطوع واالأ�شخا����س ذوي االإعاقة، 
مع املنظم الر�شام الت�شكيلي عبدالعظيم 

ال�شامن من اململكة العربية ال�شعودية.
وق���دم ور�ش���ة عم���ل لالأطف���ال ذوي 
ملحب���ة  لوح���ة  يف  وامل�شارك���ة  االإعاق���ة، 
وال�ش���الم العاملي���ة، الت���ي انطلق���ت من 
العام 2005؛ بهدف التوا�شل مع �شعوب 

العامل. 
وبلغ عدد امل�شاركني يف اللوحة اأكرث 
م���ن 10000 �شخ����س م���ن خمتل���ف دول 

العامل، وبلغ طولها قرابة 1380 مرتا.

وبع���د م�ش���ي 10 �شن���وات م���ن عمر 
امل�رشوع مت حتويل جزء من اللوحة مل�رشوع 
حقائب املحب���ة وال�شالم؛ لتك���ون داعمة 
للجمعي���ات االإن�شانية مثل جمعية مر�شى 

ال�رشطان وجمعية اأ�رش التوحد.
ويف ه���ذا اليوم �ش���ارك االأطفال ذوو 
االإعاق���ة يف ر�ش���م ج���زء من ه���ذه اللوحة 
مبجمع �شار التج���اري مب�شاركة من اإدارة 

املجمع.
 وع���ربت مدي���رة املجم���ع ا�شمه���ان 
بوخوه عن تقديرها هذه اجلهود، ونوهت 
ب���اأن جممع �ش���ار التج���اري يطم���ح دائما 
لل�رشاك���ة املجتمعية واإدارة املجمع ت�شجع 
ه���ذه الفعاليات الت���ي ت�شاهم يف تطوير 

ورقي البلد.

تزامًنا م���ع اليوم العاملي لل�شحة 
يف ال�شابع م���ن اأبري���ل، اأطلقت �رشكة 
توعي���ة  حمل���ة  البحري���ن  ت�شهي���الت 
باأهمية املحافظة عل���ى ال�شحة حتت 
“الت�شهي���الت تهت���م بك���م”  عن���وان 
ا�شتهدفت زبائن ال�رشكة عرب �شل�شلة 

فروعها املنت�رشة يف اأرجاء اململكة.
وق���ام موظف���و ال�رشك���ة بتق���دمي 
ن�شائح للزبائن تتعلق ب�شبل الوقاية 
الع���ادات  وتوظي���ف  االأمرا����س  م���ن 
ال�شحية يف احلياة اليومية عرب توزيع 
ن����رشة تثقيفي���ة، اإ�شاف���ة اإلى تقدمي 

وجبات �شحية خفيفة. 
التوعي���ة  احلمل���ة  ه���ذه  وتاأت���ي 

انطالًق���ا من حر�س ال�رشكة على اأهمية 
ن����رش الثقاف���ة ال�شحي���ة ب���ني زبائ���ن 
ال�رشكة وموظفيها، وت�شاهم مثل هذه 
االأن�شط���ة يف اإي�ش���ال ر�شالة للمجتمع 
التوعي���ة  عل���ى  احل�ش���ول  ب����رشورة 
واالإر�ش���اد يف كل ما يتعل���ق بال�شحة 
العام���ة واالإلتزام بالع���ادات ال�شحية 

ال�شليمة.
ويع���د الي���وم العامل���ي لل�شح���ة 
منا�شبة عاملية برعاية منظمة ال�شحة 
العاملي���ة لت�شلي���ط ال�ش���وء على اأهم 
الق�شاي���ا املتعلقة بال�شح���ة. وتاأتي 
احتفالي���ة ه���ذا الع���ام 2018 حت���ت 

�شعار “التغطية ال�شحية ال�شاملة”.

 اأطلق���ت حديًث���ا �رشك���ة ه���واوي 
 HUAWEI nova هاتفها اجلديد
3e لتعزي���ز جترب���ة ال�شيلف���ي لدى 
امل�شتهلكني؛ الأنه يقدم مزايا رائعة 
تظه���ر جماله���م يف ال�ش���ور وحت�شد 
له���م االإعجاب على مواق���ع التوا�شل 

االجتماعي. 
االآن ف�شاع���ًدا، �شتتاألقون  م���ن 
وتظه���رون يف اأبه���ى اإطالل���ة يف كل 
 HUAWEI هات���ف  الأن  ال�ش���ور 
nova 3e، يق���دم جترب���ة ت�شويرية 
ا�شتثنائية كون���ه مزّوًدا بخوارزميات 
اجلمال الطبيعي الت���ي تعزز اجلمال 
الطبيعي وتزي���ل ال�شوائب والعيوب 

من الوجه، فهو يوفر خا�شية حم�ّشنة 
اللتق���اط  الوج���وه  عل���ى  للتع���رف 
تفا�شي���ل الوجه بدقة )ل���ون الب�رشة 
وملم�شه���ا وتفا�شي���ل الوج���ه( ومن 
ثم تعديله���ا الإ�شفاء طاب���ع طبيعي 
عل���ى طلتك���م و�شورك���م يف كاف���ة 
الظ���روف والبيئ���ات. فمث���اًل، يخفي 
منط التجميل حب ال�شباب والعيوب 
من الب�رشة لتعيد للون الب�رشة ن�شارته 
جمالك���م  بذل���ك  مع���زًزا  وحيويت���ه، 
الطبيع���ي. ع���الوة على ذل���ك، يقدم 
الهاتف منط الت�شغيل بتقنية االأبعاد 
الثالثية الذي يعتمد 96 نقطة متييز 
وتع���ّرف على الوج���ه ل�شبط م�شتوى 

االإ�شاءة وحت�شني معامل الوجه. 
واإذا كنت���م تعانون م���ن العيون 
ال  اجلاف���ة،  ال�شف���اه  اأو  املتعب���ة 
 HUAWEI هات���ف  الأن  تقلق���وا 
nova 3e يق���دم خا�شيت���ي جتميل 
اإن  ال�شف���اه:  وجتمي���ل  العين���ني 
خا�شية جتمي���ل العينني تزيد اإ�رشاق 
العينني وتكرّبهم���ا، مع تعزيز جمال 
الرمو����س وكثافته���ا، بينم���ا جتع���ل 
خا�شي���ة جتمي���ل ال�شف���اه ال�شفتني 
املت�شققت���ني تب���دوان اأك���رث نعومة 

و�شحة. 
 HUAWEI هات���ف  يق���دم 
nova 3e اأمناًطا حم�ّشنة يف الكامريا 

فتح���ة  من���ط  اأو  البورتري���ه  كنم���ط 
العد�ص���ة الوا�صع���ة اللتق���اط �ص���ور 
احرتافية و�شافية �شتبهر متابعيكم 
عل���ى قن���وات التوا�ش���ل االجتماعي. 
كم���ا ميكنك���م اإ�شف���اء طاب���ع فن���ي 
عل���ى لقطاتك���م من خ���الل ا�شتخدام 
ت�شف���ي  الت���ي  البوكي���ه  تاأث���ريات 
مل�ش���ات م�شو�ش���ة و�شبابي���ة عل���ى 
خلفية ال�شورة وتّركز على املو�شوع 

الذي تلتقطه ال�شورة. 
االآن، وقد اأ�شبحتم تعلمون هذه 
HU -  الالأمور، جّهزوا كامريا هاتف
ع���امل  وادخل���وا   WEI nova 3e

ال�شيلفي! 

“تسهيالت البحرين” تطلق حملة صحية توعوية 

HUAWEI nova 3e اظهــروا بأجمــل إطاللــة مــع هاتــف
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احتفل فريق مركز ش��باب سند بأجمل 
طريقة ب��أول ثالث نق��اط يحققها يف 
دوري املراكز الش��بابية لكرة القدم يف 
نس��خته الثاني��ة والذي تنظم��ه وزارة 
ش��ؤون الش��باب والرياضة، انس��جاًما 
م��ع رؤية ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
بن حمد آل خليف��ة الرامية إىل زيادة 
نس��بة الربام��ج املوجهة إىل الش��باب 
البحرين��ي وتنفيذها بصورة مس��تمرة 
ط��وال العام، وهو األم��ر الذي يتوافق 
مع سياس��ات املجلس األعىل للشباب 
والرياضة يف إرشاك الش��باب يف برامج 
متنوعة مبختلف املجاالت واسرتاتيجية 
وزارة شؤون الشباب والرياضة برئاسة 
هش��ام بن محمد الج��ودر يف تعظيم 
دور املراكز الش��بابية واألندية الوطنية 

يف احتضان الشباب.
فقد احتفل العبو سند بثالثة أهداف يف 
ش��باك مركز شباب الشاخورة وحصدوا 
أول ثالث نقاط، فيام تلقى الش��اخورة 
الخسارة الثانية مع ختام الجولة الثانية 
ملنافس��ات املجموعة الرابعة، وجاءت 
األهداف عن طري��ق عبدالعزيز فالح 

)31 و37( وسلامن أحمد )68(.
وحق��ق فريق مركز ش��باب دمس��تان 
ا عىل فريق ن��ادي بني  ف��وزًا مس��تحقًّ
جمرة بخمسة أهداف مقابل واحد، يف 
اللقاء الذي جمع الطرفني، مساء أمس 
األول، عىل اس��تاد اتحاد الريف، ضمن 
منافس��ات الجولة الثاني��ة للمجموعة 
الرابعة. وس��يطر فريق دمس��تان عىل 
معظم مجري��ات املباراة، وكان الطرف 
األفضل، خصوًصا مع تش��كيله للفرص 
بنجاح  واستثامرها  للتهديف،  السانحة 
أم��ام مرمى بني جمرة. دمس��تان ويف 
غضون ثالث دقائق من الش��وط األول 
استطاع حسم األمور عرب هدف الالعب 
ط��ه الفردان عند الدقيق��ة )27(، قبل 
أن يضي��ف زميله ع��ي أحمد إبراهيم 

الهدف الثاين وصوال للدقيقة )30(.
ويف الش��وط الث��اين، واصل دمس��تان 

أفضليته، وس��جل جعفر حسن الهدف 
الثال��ث عند الدقيق��ة )55(، لكن بني 
جم��رة متكن من تقلي��ص النتيجة عرب 

الالعب أيوب عي عند الدقيقة )60(.
ومل تك��ن رغب��ة فريق بن��ي جمرة يف 
العودة كافية أمام مد دمس��تان الذي 
عاد مرة أخرى؛ ليس��جل هدفني األول 
عرب الس��يد رض��ا حمزة عن��د الدقيقة 
)75(، قبل أن يس��جل فرقان عبدالنبي 
اله��دف الخامس يف الدقيقة األوىل من 

الوقت املحتسب بديال للضائع.
أدار اللقاء الحك��م عي هالل، وعاونه 

سلامن طاليس ومحمد إبراهيم سعد.
وق��د أش��هر الحك��م الورق��ة الصفراء 
الثاني��ة لالعب دمس��تان الس��يد رضا 
حمزة، وبالتايل ط��رده من املباراة عند 

الدقيقة )80(.
وتق��ام اليوم مبارات��ان يف ختام الجولة 
الثالث��ة للمجموعة األوىل، إذ يلتقي يف 
املب��اراة األوىل ن��ادي داركليب بدون 
رصيد مع مركز ش��باب س��افرة بثالث 

نقاط م��ن مباراتني، وذلك يف الس��اعة 
الخامسة والربع عىل ستاد نادي اتحاد 
الريف، فيام يلتقي يف الساعة السابعة 
والربع مركز ش��باب الس��هلة الجنوبية 
مع جاره مركز شباب السهلة الشاملية، 
ويدخ��ل األول املباراة بدون رصيد من 
النقاط، فيام ميتلك الس��هلة الش��املية 

أربع نقاط من تعادل وفوز. 

هدفا دمستان سّهال المهمة

أع��رب الع��ب فري��ق مرك��ز ش��باب 
دمس��تان طه الف��ردان عن س��عادته 
الكبرية بتحقيق الف��وز الكبري والالفت 

عىل فريق بني جمرة.
وقال ط��ه الفردان إن املب��اراة مل تكن 
س��هلة كام يتصور البعض، الفًتا إىل أن 
فريق بني جمرة ق��دم بداية جيدة يف 
املب��اراة، لكن��ه انخفض عىل مس��توى 
األداء بعد اس��تقبال هدفني يف الشوط 

األول.
وأضاف: “كذلك الحال بالنسبة لفريقنا 

الذي دخل يف حالة ارتخاء بعد الهدفني، 
لك��ن توجيهات املدرب بني الش��وطني 
كانت واضحة يف رضورة اللعب بنشاط 
أكرب، وبالفعل استطعنا الظهور بصورة 
مغايرة يف الشوط الثاين وتسجيل ثالثة 
أه��داف، كام أن حال��ة الطرد والنقص 

العددي مل تؤثر يف صفوفنا”.
وأش��ار الفردان إىل أن طموح دمستان 
يف هذه النس��خة ه��و الوصول لألدوار 
النهائي��ة والتنافس مع الف��رق القوية 
ع��ىل إح��راز درع الدوري يف نس��خته 

الثانية.

جمهور دمستان يطرب ويحتفل

أطرب جمهور مركز ش��باب دمس��تان 
مب��اراة فريق��ه م��ع بني جم��رة التي 

أقيمت عىل استاد اتحاد الريف.
وحرض جمهور مركز ش��باب دمس��تان 
بأعداد جيدة، وق��ادت الرابطة عملية 
تشجيع الالعبني وسط أصوات األهازيج 
املختلفة واملتنوعة، كام تفاعلت بحرارة 
م��ع األهداف الخمس��ة التي س��جلها 

العبو فريقها.
وعلق��ت جامه��ري دمس��تان يافطات 
تشجيعية لالعبني، إذ كتب عىل إحداها 
“وي��اك ي��األزرق”، واألخ��رى “العب 
دمس��تاين واحنا لك سند”، يف إشارة إىل 
وقوفه��ا ومس��اندته لفريقها يف دوري 

املراكز.
وحي��ا العبو دمس��تان جامهريهم بعد 
نهاي��ة املباراة محتفل��ني معهم بالفوز 

الكبري.

ضغط الشاخورة دفعنا للفوز

اعرتف حارس مرمى فريق مركز شباب 
س��ند عي الخياط أن فريق الشاخورة 
كان يستحق أن يسجل هدًفا أو هدفني 
بالنظ��ر إىل س��يطرته يف أوق��ات كثرية 
م��ن املباراة بعد الضغط املتواصل عىل 
مرمى سند وخصوًصا يف الشوط الثاين.

وق��ال الخياط: اس��تند فريقنا إىل قوة 
جميع خطوطه ولعب بحامس وحاول 
املحافظة عىل نظافة شباكه وكان له ما 
أراد، لكننا تراجعنا نتيجة نقص مخزون 
اللياقة البدنية بس��بب تأخ��ر اإلعداد 
لل��دوري، إال أن الحامس واإلرصار عىل 
الف��وز س��اعدا الفريق يف كس��ب أول 
ثالث نقاط وتعويض الخس��ارة الثقيلة 

يف الجولة األوىل أمام أم الحصم.
وبنينّ الخي��اط أن فريقه اس��تغل عدم 
توفق مهاجمي الشاخورة يف التسجيل 
وسجل هدفني يف أقل من عرش دقائق 
عن طري��ق العب واح��د، موضًحا أنه 
كلنّام ضغط العبو الشاخورة عىل املرمى 

كلنّام اندفع العبو سند لتغيري الوضع.
وعربنّ الخياط عن ش��كره ملدربه عيىس 
العيناوي عىل جهوده يف تصحيح وضع 
الفريق يف لقاء الش��اخورة واس��تغالل 
األمور وتحويلها لصالح سند عرب قراءة 
فنية متميزة س��اهمت بدرجة كبرية يف 

الفوز. 

متمسكون باألمل رغم الخسارتين

أكد مس��اعد مدرب فريق مركز شباب 

الشاخورة حس��ني محمد متسك فريقه 
باألم��ل يف التأهل إىل الدور ربع النهايئ 

رغم تلقي الفريق الخسارة الثانية.
وقال محمد: مل يستغل العبونا السيطرة 
والف��رص أم��ام مرمى س��ند بس��بب 
االستعجال يف التسجيل، وارتكبنا الكثري 
م��ن األخط��اء الفردية طوال الش��وط 
األول، ومل ُيفونّت العبو مركز شباب سند 
األمر وسجلوا هدفني يف الشوط األول، 
وحرمتنا رعونة املهاجمني من التسجيل 
وتقليص الفارق، وقبل ذلك حرمتنا من 
التقدم رغم أحقيتنا بعد صناعة الفرص 
بالق��رب م��ن املرم��ى، وخصوًص��ا يف 
الش��وط الثاين الذي شهد سيطرة تامة 

لالعبينا ألكرث من نصف ساعة.
وأوضح محمد أن الهدف الثالث لفريق 
س��ند هو ال��ذي أنهى املباراة بس��بب 
اندف��اع العب��ي الش��اخورة إىل األمام 
لتقلي��ص الف��ارق، ومل يؤم��ن الفريق 
الخط الخلفي فتلقى الرضبة القاضية، 
وسوء التغطية نتج عنها ثالثة أهداف.

وعن املباراة املقبل��ة يف الجولة الثالثة 
أمام فريق مركز ش��باب دمس��تان قال 
محمد: سنحاول إبعاد الضغوطات عن 
الالعبني وسنعمل عىل معالجة مشكلة 
االس��تعجال، وأعتق��د إنن��ا س��نواجه 
مش��كلة يف ذلك، لكننا س��نتعاون مع 
بعضن��ا لتح��ايش أي أثر لذل��ك، لكننا 
نخ��ى من اللعب العش��وايئ بس��بب 
الرغبة يف تعويض الخسارتني، وسنعمل 
ع��ىل التنظيم فرديًّا وجامعيًّا يف املباراة 

املقبلة.

سند ُيجّرع الشاخورة الخسارة الثانية بثالثية نظيفة
دمس��تان يتفنن في ش��باك بني جمرة بدوري المراكز الشبابية

وزارة شؤون الشباب والرياضة

يختتم ممثل اململكة فريق 
املنامة تحضرياته اإلعدادية 

)اليوم(؛ استعداًدا ملواجهة فريق 
الجيش السوري غدا )الثلثاء( 

عىل استاد مدينة
خليفة الرياضية، ضمن 

منافسات الجولة 5 للمجموعة 
الثانية بكأس االتحاد اآلسيوي 

لكرة القدم.
واللقاء هو الثاين بني الطرفني 

عىل أرض البحرين، لكنه يأيت يف 
مرحلة اإلياب كونه باستضافة 

الفريق السوري، خاصة مع عدم 
متكنه من اللعب خارج أرضه 
واختياره البحرين لعب فيها.

ويسعى املنامة بقيادة املدرب 
الوطني محمد الشمالن لتحقيق 
فوزه األول آسيويا، إذ أن املنامة 
يف الجوالت الثالث املاضية التي 
لعبها حصل عىل نقطة وحيدة 
من تعادل سلبي أمام الجيش 

السوري يف الجولة األوىل.
ويشري ترتيب املجموعة حاليًّا 

إىل صدارة فريق العهد اللبناين 
برصيد 8 نقاط، ثم الزوراء 

العراقي 5 نقاط، الجيش 
السوري 3 نقاط، وأخريًا املنامة 
بنقطة، مع العلم بوجود مباراة 

مؤجلة بني املنامة والزوراء 

العراقي.

من جهة أخرى، وصل 

السوريون إىل اململكة وخاضوا 

مرانهم األول، يف حني أن املران 

األخري للفريقني سيكون اليوم 

عىل ملعب املباراة.

وسيقود املباراة طاقم تحكيم 

من طاجيكستان مكون من 

حكم الساحة كابريوف، ويعاونه 

خورسايف وأكمل، والحكم الرابع 

سعدالله غالم، فيام سيكون 

اإلمارايت عي حمد مقيام 

للحكام، واألوزبيك أريفوف 

مراقبا للمباراة.

المنامة يختتم التحضيرات لمواجهة الجيش السوري غًدا
الجولة 5 لكأس االتحاد اآلسيوي

أحمد مهدي

من جهة أخرى، وصل ممثل اململكة 
اآلخر يف البطولة اآلسيوية فريق 
املالكية صباح أمس إىل العاصمة 

العامنية )مسقط(؛ استعداًدا 
للمباراة التي ستجمعه بفريق 

السويق العامين ضمن الجولة 5 
للمجموعة األوىل من املسابقة، غدا 

)الثلثاء( يف استاد السيب الريايض.
واستقر امللكاويون بفندق “مجان 
انرتكونتينتال”، فيام خاضوا خالل 

الفرتة املسائية تدريبهم األول 

بقيادة املدرب الوطني 
أحمد صالح 

الدخيل.
ويرتأس وفد 

املالكية يف عامن 
نائب رئيس النادي 

عبدالله نارص، ويضم 
الجهازين الفني واإلداري 

املكون من املدرب أحمد صالح 
الدخيل، مساعد املدرب سيد 

حسن عيىس، محمد صباح، حميد 

بوراشد، عي خميس، سيد 
محسن عي وعيىس 
عبدالله، باإلضافة 
إىل الالعبني:جاسم 

محمد، املحرتف جي 
جي، عامر حسن، سيد 

هاشم عدنان، املحرتف 
إرساء عامر، عيىس الربي، 

املحرتف نواف عبدالله، سيد هاشم 
عيىس، سيد رضا عيىس، حسني 
حسن، عي جاسم، سيد عيىس 

سلامن، سيد عي عيىس، حسن 
خميس، محمد درويش، عي حميد، 

يوسف حبيب، عبدالكريم فردان، 
سيد محمد عباس، وليد الطيب، 

أحمد يوسف وسامل حسني.
ويشري ترتيب املجموعة إىل صدارة 

الجزيرة األردين برصيد 10 نقاط، 
ثم القوة الجوية العراقي 7 نقاط، 

املالكية 3 نقاط، وأخريًا السويق 
دون أي نقطة، مع وجود مباراة 

مؤجلة بني املالكية والقوة الجوية.

اتحاد الكرة - املركز اإلعالمي:
تلقى رئيس االتحاد البحريني 

لكرة القدم الشيخ عي بن 
خليفة بن أحمد آل خليفة 

برقية تهنئة من رئيس االتحاد 
الدويل لكرة القدم جياين 

إنفانتينو، أعرب فيها إنفانتينو 
عن تهانيه لنادي املحرق 

مبناسبة فوزه ببطولة دوري بنك 

البحرين الوطني ألندية الدرجة 
األوىل لكرة القدم للموسم 

الريايض 2017/2018.
وقال إنفانتينو يف برقيته يسعدنا 

أن نتقدم بأحر التهاين مبناسبة 
فوز نادي املحرق ببطولة 

الدوري للمرة 34 يف تاريخه.
وقال إنفانتينو إن اللقب جاء 
نتاًجا للعزمية والعمل املقدم 

من جميع منتسبي نادي 
املحرق، مثنًيا عىل دور مدرب 

الفريق والجهازين الفني 
والطبي ومشجعي الفريق.

وتقدم إنفانتينو بالنيابة عن 
املجتمع الكروي بالشكر لنادي 

املحرق، والتحاد الكرة عىل 
جهوده املبذولة يف تطوير 

رسائل الكرة العاملية.

... والمالكية يصل مسقط استعداًدا للسويق

NBB رئيس “الفيفا” يهنئ “المحرق” بلقب دوري

جياني إنفانتينو الشيخ علي بن خليفة

من لقاء دمستان وبني جمرةحسين محمد

جمهور دمستان

علي الخياط طه الفردان 
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تنطلق مساء اليوم )اإلثنني( منافسات 
املرب��ع الذهبي ل��دوري زين الدرجة 
األوىل لكرة الس��لة، بإقامة لقاءين، إذ 
يلتقي يف املباراة األوىل املنامة والرفاع 
يف متام الس��اعة الخامس��ة والنصف 
مس��اء، وتليها مب��ارشة مباراة املحرق 

واألهيل يف متام الساعة 7:15 مساء.
وتحتض��ن املواجهت��ان صال��ة مدينة 
خليفة الرياضي��ة مبدينة عيىس، ومن 
املتوقع أن تش��هد املبارات��ان حضورًا 
جامهرييًّ��ا كبريًا، الس��يام م��ع دخول 

املنافسة يف هذه املرحلة الحساسة.
وُيلع��ب ال��دور نص��ف النه��ايئ من 
البطولة بنظ��ام السلس��لة من ثالث 
مباريات ممكنة، يتأهل خاللها الفائز 
يف مواجهتني إىل املب��اراة النهائية، إذ 

س��تلتقي الفرق األربع��ة مجدًدا يوم 
الخمي��س املقبل 12 أبريل الجاري يف 
الجول��ة الثانية، ع��ى أن تقام املباراة 

الثالثة الفاصلة “يف حال التعادل” يوم 
األحد 15 الشهر نفسه.

وكان��ت الفرق األربع��ة قد التقت يف 

الدور نفس��ه ببطولة كأس خليفة بن 
سلامن، والتي تفوق فيها فريقا املنامة 
مبجم��وع   )2/0( بنتيج��ة  واملح��رق 

اللقاءات.
يتطل��ع حام��ل  األوىل،  املب��اراة  ويف 
اللقب املنام��ة لتحقيق بداية موفقة 

يف ه��ذه املرحلة بعد أن تصدر الدور 
التمهي��دي لل��دوري ب���23 انتص��ارًا 

وخسارة وحيدة.
يف املقاب��ل، يس��عى الرف��اع لتعويض 
إخفاق��ه يف بطول��ة ال��كأس والتأهل 

لنهايئ الدوري من الباب الصعب.
ويف املب��اراة الثانية، يس��عى وصيف 
املس��ابقة املح��رق إىل قط��ع نصف 
املش��وار نحو التأهل للمباراة النهائية 
لبطول��ة ال��دوري للم��رة الثانية عى 
التوايل، سعًيا منه وراء تعويض فقدان 

لقب كأس خليفة بن سلامن.
يف املقاب��ل، يس��عى األه��يل إلنق��اذ 
موسمه والتأهل واالقرتاب من التأهل 
للنه��ايئ بعد أن غاب املوس��م املايض 

عن منصات التتويج.

حامل اللقب يواجه الرفاع.. واألهلي يصطدم بالمحرق
ل��ق��اءان ف��ي اف��ت��ت��اح ال��م��رب��ع ال��ذه��ب��ي ل����دوري زي��ن

محمد الدرازي

فريق الرفاع لكرة السلة فريق المنامة لكرة السلة

أكد رؤس��اء األندية املحلية أن استضافة 
مملك��ة البحرين للمؤمت��ر العريب األول 
أه��داف  تحقي��ق  يف  الرياض��ة  “دور 
التنمية املس��تدامة” الذي تنظمه وزارة 
شؤون الش��باب والرياضة بالتعاون مع 
مكتب األمم املتحدة يف مملكة البحرين 
واملجلس الدويل للصحة والرتبية البدنية 
والرياضة والرتويح يومي 10 و11 ابريل 
الجاري، يساهم يف تعظيم دور الرياضة 
وإيالئها مكان��ة بارزة، منوهني بالجهود 
الت��ي تق��وم بها ال��وزارة يف اس��تضافة 
مث��ل هذه املؤمترات الت��ي تعزز مكانة 
البحري��ن وته��دف إىل الرق��ي بالحركة 

الرياضية يف اململكة والوطن العريب.
رئي��س ن��ادي النجمة عي��ىس القطان، 
أوضح أن املؤمتر ه��و تأكيد عى التزام 
التنمي��ة  مبب��ادئ  البحري��ن   مملك��ة 
املس��تدامة كخي��ار اس��رتاتيجي، م��ن 
خ��الل القيام بعدة إصالحات متتالية يف 
املجاالت املختلفة ومنها املجال الريايض 
واملنبثقة من املرشوع اإلصالحي لعاهل 
الب��الد جاللة امللك حم��د بن عيىس آل 
خليفة والذي تضمن العديد من املحاور 

املتعلقة بالتنمية املستدامة.
 وأوضح أن األندية الوطنية ومؤسسات 
املجتمع املدين يتكامل دورها بالتعاطي 
م��ع أه��داف التنمي��ة املس��تدامة من 
خالل وضع خط��ط تنفيذي��ة متكاملة 
تشمل النواحي االقتصادية واالجتامعية 
والبيئي��ة لتحقيق أهداف األمم املتحدة 
للتنمية املس��تدامة عى مدى السنوات 

الخمس عرشة املقبلة. 
وم��ن جانبه، قال رئي��س النادي األهيل 
خال��د كان��و إن املؤمت��ر يعك��س رؤية 
القي��ادة الحكيمة يف تش��جيع االهتامم 
بالرياضة كركيزة أساس��ية لتسخريها يف 
املس��تدامة،  التنمية  أله��داف  الرتويج 
ومب��ادرات صن��ع الس��الم والتس��امح، 
مش��ريًا إىل أهمي��ة مضاعف��ة الجه��ود 
الداعمة لتعزيز أهداف التنمية وربطها 
باملس��ؤولية االجتامعية واالهتامم بنرش 
مبادئه��ا كثقافة بني املواطن��ني انطالقا 
من ال��دور الرتبوي واالجتامعي والثقايف 

الذي تلعبه الرياضة يف هذا الجانب.
وب��دوره، أوض��ح رئيس نادي الش��باب 
م��ريزا أحمد، أن مملك��ة البحرين تويل 
برامج التنمية املس��تدامة أهمية كبرية، 
ويرجع ذلك إىل إمي��ان القيادة بأهمية 

تعزيز النهج التنموي.
وذك��ر م��ريزا أحم��د أن البحرين تعترب 
من أوائ��ل الدول العربي��ة، التي أولت 
مش��اريع التنمية أهمي��ة خاصة؛ حرًصا 
منه��ا ع��ى تنفي��ذ أه��داف التنمي��ة 
املس��تدامة، والتواص��ل االجتامعي بني 
مؤسسات املجتمع املدين وتعزيز دورها 

يف التنمية املستدامة، باإلضافة إىل تبادل 
الخربات بني املشاركني يف املؤمتر، بهدف 
تس��ليط الضوء ع��ى دور مؤسس��ات 
املجتم��ع امل��دين يف تعزي��ز وتحقي��ق 
األهداف التنموية. وأش��اد مريزا أحمد 
بجهود وزارة ش��ؤون الشباب والرياضة 
وحرصها عى اس��تضافة وتنظيم املؤمتر 
مش��ريًا إىل الجهود التي تبذلها اململكة، 
لتنسيق الجهود العربية، وبلورة موقف 
عريب موحد ح��ول أولويات واحتياجات 

املنطقة العربية.
وم��ن جانبه، ق��ال رئيس ن��ادي املنامة 
زه��ري كازروين، إن املؤمتر من ش��أنه أن 
يس��لط األضواء عى الدور الكبري الذي 
تلعبه الرياضة من أجل تحقيق التنمية 
والس��الم وميك��ن أن تؤدي��ه يف س��بيل 
تحقي��ق التق��دم والتغيري املس��تدامني، 
فالرياض��ة تع��د أداة فعال��ة للتنمي��ة 
وبناء الس��الم، وقد عالجت العديد من 
التحديات التي واجه��ت املجتمع، مام 

يجعل من الرياض��ة أداة قيمة لتحقيق 
األهداف اإلمنائية لأللفية.

ووّج��ه كازروين الش��كر لوزارة ش��ؤون 
الشباب والرياضة عى دعمها واهتاممها 
باملب��ادرات املتعلقة بأه��داف التنمية 
املس��تدامة، مؤك��ًدا أن املؤمتر س��ريفع 
مس��توى الوعي حول العالق��ة الوثيقة 
بني التنمية والرياضة. وأخريًا، أكد رئيس 
ن��ادي املالكية جاس��م عبدالع��ال، إن 
الرياضة تتصف بخاصيات فريدة تسمح 
لها باملساهمة يف عمليات التنمية، كونها 
منربًا للتواص��ل، وقدرتها عى الربط بني 
الناس، وشعبيتها، وقدرتها عى الدعوة.

وأوض��ح عبدالع��ال أن الرياض��ة متثل 
محفزًا للتنمية االقتصادية ترتابط مبوجبه 
جميع عنارص االقتصاد الريايض وتسمح 
عى الفور باملس��اهمة يف تعزيز التنمية 
واالستفادة منها عى الصعيد املحيل، إذ 
ميك��ن للتظاهرات الرياضي��ة أن تخلق 
فرص العمل وتوس��ع بالتايل من قاعدة 

اإلي��رادات، وميكن اس��تخدام إيرادات 
الرضائب املحققة بهذه الطريقة إلنجاز 
مش��اريع متعلقة بالبني��ة التحتية مثل 
بناء الطرق أو الجسور أو املستشفيات.

وذك��ر عبدالع��ال أن الرياضة تش��كل 
آلية تسمح باس��تغالل املواهب الشابة 
لتوليد الدخ��ل للفرد واملجتمع، وعالوة 
ع��ى ذلك، ميك��ن للرياض��ة، من خالل 
إرشاك الش��باب، أن تساهم يف حاميتهم 
من الخمول والت��رشد، وبإمكان الربامج 
اإلمنائي��ة الت��ي تس��تخدم الرياضة أن 
تيرس نقل املهارات املكتسبة يف امليدان، 
وبخاص��ة مه��ارات الحي��اة ومه��ارات 
التأه��ل إليج��اد عم��ل، وله��ذا ُيعرتف 
بالرياضة كمحفز للتنمية وأن تستخدم 
كأداة لتحقيق األهداف املنصوص عليها 

يف الخطة اإلمنائية العاملية.

اكتمال وصول الوفود 
المشاركة اليوم

يكتم��ل الي��وم اإلثن��ني وص��ول جميع 
الوف��ود املش��اركة يف املؤمت��ر الريايض 
العريب األول الذي س��يحظى مبش��اركة 

عربية ودولية واسعة.
وكان وف��د الجمهوري��ة املوريتانية أول 
الواصلني إىل البحرين مساء أمس األحد، 
حي��ث اس��تقبلهم يف مط��ار البحري��ن 
ال��دويل رئيس لجنة االس��تقبال صديق 

مطر وعدد من أعضاء اللجنة.
وأكد صديق مطر رئيس لجنة االستقبال 
الجاهزي��ة التام��ة الس��تقبال ضي��وف 
مملك��ة البحرين املش��اركني يف املؤمتر 
الريايض العريب األول من مختلف الدول 
الش��قيقة والصديقة، ووضع اللمس��ات 
األخرية اس��تعداد لبدء وص��ول الوفود 
املشاركة يف الحدث، وذلك سعًيا إلبرازه 

يف أزهى صورة تنظيمية. 
وأش��ار مطر إىل تش��كيل فريق عمل يف 
مطار البحري��ن الدويل باإلضافة لتوزيع 
املهام عى أعضاء اللجنة، معرباً عن أمله 
يف املس��اهمة الفاعلة بإنجاح فعاليات 
املؤمت��ر بالتع��اون مع اللج��ان العاملة 
األخ��رى، وتنفيًذا للتوجيه��ات املبارشة 
من قبل س��عادة وزير ش��ئون الشباب 

والرياضة هشام بن محمد الجودر. 
وق��ال مط��ر: “بدأن��ا االس��تعداد لهذا 
الحدث مبكرًا ال س��يام أن عدد ضيوف 
البحري��ن يف املؤمتر من املرجح أن يصل 
إىل 200 مش��ارك، م��ام تتطلب اإلعداد 
والتحضري وتوزيع امله��ام عى األعضاء، 
ونتطلع م��ع اللجان إلنجاز كافة عوامل 
النجاح املنش��ود وعكس الص��ورة التي 
تتمي��ز به��ا البحرين يف اس��تضافة اهم 

االحداث الرياضية والشبابية”.

أشادوا بجهود وزارة الشباب والرياضة في استضافة الحدث

رؤساء األندية: المؤتمر العربي األول للتنمية 
المستدامــة تعظيــم لـدور الريــاضـــة

وزارة شؤون الشباب والرياضة           اللجنة اإلعالمية

النجمة وداركليب يتنافسان 
على برونزية دوري الطائرة

غــًدا المبــــــاراة الختاميــــة 
لـــدوري الطاولـــة

حسن علي

يسعى النجمة وداركليب إىل إنهاء مشوارهام 
يف مسابقة دوري الدرجة األوىل للكرة الطائرة 
لتحقيق نتيجة رشفية، حيث يتنافس الفريقان 
عى تحقيق املركز الثالث وامليدالية الربونزية 
عندما يلتقيان الساعة 7 مساء اليوم االثنني، 

عى صالة االتحاد البحريني للكرة الطائرة 
مبدينة عيىس الرياضية.

وتأهل الفريقان إىل املربع الذهبي بعد أن 
حقق داركليب املركز الثالث وحقق النجمة 

املركز الرابع يف الدور التمهيدي للمسابقة قبل 
أن يخرس األول من املحرق ويهزم الثاين من 

األهيل ليخرجا من دائرة املنافسة عى اللقب.
النجمة حامل اللقب بقيادة املدرب الوطني مشعل تريك يتطلع لتجاوز 
عقبة داركليب باالعتامد عى املحرتف الربازييل “ليلسون كوستا” البارع 
يف الهجوم القوي من مركزي 2 و1 بجانب ضاريب مركز 4 يوسف خالد 

وعيل مرهون أو حسن عقيل، كام يربز العبا االرتكاز حسن جعفر 
وحسني الجيش يف الصد وتنفيذ الكرات القصرية، كام يضم الفريق 
صانع األلعاب حسني الحاييك املتمكن يف توزيع الكرات الهجومية 

بذكاء مع وجود الليربو صادق هرونة الذي سيتحمل عبأ الكرة األوىل 
والتغطية الدفاعية. يف املقابل، فإن داركليب بقيادة املدرب الوطني 

فؤاد عبدالواحد يطمح يف الظفر باملركز الثالث ليؤكد جدارته، حيث إن 
الفوز سيمنح الفريق دفعة معنوية كبرية للدخول بقوة يف الدور نصف 

النهايئ لكأس ويل العهد، وتضم كتيبة “العنيد” كال من عيل ابراهيم 
ومحمد يعقوب اللذين يشكالن قوة هجومية ضاربة يف األطراف مع 
وجود محمد عبدالواحد، بجانب العبي االرتكاز حسن عباس ومحمد 

عباس أو أمين عيىس لتنظيم الصد والهجوم الرسيع، مع صانع األلعاب 
الخبري محمود حسن والليربو عيل خري الله.

الرفاع – اتحاد الطاولة: حدد االتحاد 
البحريني لكرة الطاولة موعًدا للمباراة 

الختامية لدوري العموم التي ستجمع بني 
حامل اللقب سار ووصيفه البحرين، إذ 

ستقام املباراة غًدا الثالثاء 10 ابريل الحايل 
عى صالة االتحاد بالرفاع عند الساعة 

الخامسة مساًء تحت رعاية األمني العام 
للجنة األوملبية البحرينية عبدالرحمن صادق 

عسكر.
ويحتاج سار للفوز من أجل التتويج باللقب، ويف حال فوز البحرين 

عى سار يف املباراة فإن التتويج سوف يؤجل للقاء فاصل يجمع 
الفريقني.

وأنهى االتحاد البحريني لكرة الطاولة ترتيباته الخاصة باملباراة التي 
ستقام غًدا الثالثاء تحت رعاية عبدالرحمن عسكر، ويف حال فوز 

سار سيتم تتويج الفريق باللقب، فيام سيؤجل التتويج يف حال فوز 
البحرين للقاء الفاصل.

من جانبه، عقدت لجنة الحكام اجتامعات يف الفرتة املاضية من أجل 
االستعداد للمباراة الختامية، حيث أكد رئيس لجنة الحكام عضو 
مجلس االدارة عبدالله فرج أن رئيسة االتحاد الشيخة حياة بنت 

عبدالعزيز آل خليفة قد وجهت باالستعداد األمثل للمباراة وإخراجها 
بأفضل صورة تنظيمية.

وترأس عبدالله فرج سلسلة من االجتامعات مع أعضاء اللجنة وهم: 
سيدتقي عيل، أحمد عبدالله، منصور عبدالله، وفريد عيل.

وأوضح عبدالله فرج أن اللجنة حددت الطاقم التحكيمي الذي سيدير 
املباراة، حيث سيتكون من الحكم العام سيدبشري العلوي، وحكام 

املباراة فريد محمد ومريزا داوود وحكم العداد يوسف عبدالحسن 
وحكم الشاشة حسني الشهايب.

عبداهلل فرج

عيسى القطان

 جاسم عبدالعال

 ميرزا أحمد

 خالد كانو

 زهير كازروني

صديق مطر
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بن��ا: تلقى عاه��ل البالد صاح��ب الجاللة امللك 
حمد بن عيىس آل خليفة برقية تهنئة من رئيس 
الوزراء صاحب الس��مو املل��ي األمري خليفة بن 
س��لامن آل خليفة، مبناس��بة النجاح الكبري الذي 
حققته مملكة البحرين يف تنظيم وإقامة س��باق 
جائزة البحرين الكربى لبطولة س��باقات فورموال 

1، هذا نصها:
حرضة صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس آل 

خليفة حفظة الله ورعاه
ملك مملكة البحرين 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..
ين  فإنه ليرسن��ا كثرياً أن نكتب إىل جاللتكم ُمعربرّ
عن أطي��ب تهانين��ا وتربيكاتنا مبناس��بة النجاح 
الكب��ري واملتمي��ز الذي حققته مملك��ة البحرين 
يف تنظيم وإقامة س��باق جائزة البحرين الكربى 

لبطولة سباقات )الفورموال 1( للعام 2018.
ان مملك��ة البحرين بقي��ادة جاللتكم الحكيمة 
لتحقق عاماً بعد ع��ام نجاحات وإنجازات كبرية 
ومش��هودة، ومنها ما تعيش��ه الي��وم من نجاح 
عاملي لس��باق )الفورم��وال 1( وبحضور جامهري 
غف��رية من جميع أنحاء العامل، ويف إطار تنظيمي 

وأمني رائع كفل النجاح التام لهذا السباق.
وإننا لن��ود يف هذا الصدد أن ُنع��ربرّ عن اعتزازنا 
بهذا الح��دث الريايض العامل��ي املقام يف رحاب 
بلدن��ا العزيز، ومب��ا حظي به من دع��م ورعاية 
جاللتكم، داعني املوىل عز وجل أن يحفظكم وأن 
يس��بغ عليكم موفور الصحة والس��عادة وطول 
العم��ر ملواصلة إنجازات الخ��ري والنامء يف بلدنا 

الحبيب يف ظل قيادتكم الحكيمة.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

خليفة بن سلامن آل خليفة 
رئيس الوزراء 

وقد بعث صاح��ب الجاللة عاه��ل البالد برقية 
ش��كر جوابي��ة إىل صاحب الس��مو امللي رئيس 

الوزراء هذا نصها:
صاحب السمو امللي العم العزيز األمري خليفة 

بن سلامن آل خليفة حفظه الله
رئيس الوزراء

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
يطيب لنا أن نبعث إىل س��موكم الكريم بخالص 
التحي��ات وص��ادق التمني��ات مبوف��ور الصحة 
والعافي��ة مقرون��ة بش��كرنا الجزي��ل وامتناننا 
العميق للتهنئة التي حملتها إلينا برقية س��موكم 
مبناس��بة نجاح س��باق الفورموال 1، مام أس��هم 
يف تعزي��ز مكان��ة مملكتنا الغالي��ة عىل الصعيد 

العاملي حضارياً ورياضياً واقتصاديا، بحيث تأكد 
حضور مملكتنا يف مصاف األمم املتقدمة.

مع متنياتن��ا الخالصة لس��موكم ب��دوام الصحة 
والعافية، ودمتم بحفظ الله ساملني موفقني.

حمد بن عيىس آل خليفة 
ملك مملكة البحرين 

كام تلقى عاهل البالد صاحب الجاللة امللك حمد 
ب��ن عيىس آل خليفة، برقية تهنئة من ويل العهد 
نائب القائد األع��ىل النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الس��مو امللي األمري س��لامن بن 
حم��د آل خليفة، مبناس��بة النج��اح الكبري الذي 
حققته مملكة البحرين يف تنظيم وإقامة س��باق 
جائزة البحرين الكربى لبطولة س��باقات فورموال 

1، هذا نصها:
سيدي حرضة صاحب الجاللة امللك الوالد حمد 

بن عيىس آل خليفة 
ملك مملكة البحرين 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
يرشفن��ي أن أرف��ع لجاللتك��م خال��ص الته��اين 
والتربيكات بالنج��اح الكبري الذي حققته مملكة 
البحرين يف تنظيم وإقامة سباق جائزة البحرين 
الك��ربى لطريان الخليج للفورموال 1 2018 والذي 
أصبح حدثاً سنوياً يعكس تكاتف جهود الجميع 
يف مواصلة االنجاز والتميز والتفاين من أجل هذا 

الوطن العزيز.
سيدي صاحب الجاللة.. 

لقد أس��همت جائزة البحرين الكربى والنجاحات 
املتتالية الت��ي تحققها يف رحاب مملكة البحرين 
يف تأكي��د دور حلبة البحري��ن كواحدة من أهم 
الحلبات الدولية لرياضة الس��يارات، وأس��همت 
بدوره��ا يف زيادة الوعي به��ذه الرياضة، وأن ما 
ت��م تحقيقه من انجازات عىل صعيد اس��تضافة 
ه��ذا الحدث الريايض العامل��ي أبرزت إمكانيات 

وق��درات مملكة البحري��ن، وعىل رأس��ها أبناء 
اململكة وعطائهم املخلص املتميز والذين جسدوا 

صورة مضيئة للمملكة.
وبهذه املناس��بة أرفع إىل مقام جاللتكم الكريم 
كل الش��كر والتقدير واالمتنان ونعاهد جاللتكم 
عىل امليض قدما مستضيئني بنهجكم وتوجيهاتكم 
لتحقيق التطلعات املنشودة، نحو االرتقاء مبسرية 
التنمية والتطور وتحقيق املزيد من النجاحات يف 
تنظيم الفعاليات الدولية الكربى ومردوداتها عىل 

االقتصاد الوطني.
داعياً الله العيل القدير أن ميتع جاللتكم مبوفور 
الصحة والس��عادة، وأن يحق��ق ململكتنا الغالية 
وش��عبها الكريم املزيد من التطور واالزدهار يف 

ظل قيادتكم الحكيمة. 
حفظكم الله وس��دد ع��ىل دروب الخري خطاكم 

دوماً، ودمتم سيدي ساملني موفقني،،
ابنكم املخلص

سلامن بن حمد آل خليفة
ويل العهد نائب القائد األعىل
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وبعث عاهل البالد صاحب الجاللة برقية ش��كر 
جوابية إىل صاحب السمو امللي ويل العهد نائب 
القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء، 

هذا نصها:
صاحب السمو امللي ابننا العزيز األمري سلامن 

بن حمد آل خليفة حفظه الله
ويل العهد نائب القائد األعىل - النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

يطيب لنا أن نبعث إىل سموكم بخالص التحيات 
وص��ادق التمني��ات مبوف��ور الصح��ة والعافية 
مقرون��ة بالتهنئة العميقة لس��موكم مبا وفقكم 
الله ع��ز وجل بنجاح س��باق الفورموال 1، والتي 

تعترب انجازاً رياضي��اً وحضارياً واقتصادياً ململكة 
البحرين العزيزة، حيث أكدت مملكتنا حضورها 
ز مكانة  املميز عىل خارطة العامل املتحرض مام عزرّ

بلدنا الغايل يف الساحة العاملية.
تهنئة لس��موكم ولجميع الذين أسهموا معكم يف 

نجاح هذا الفعالية املميزة.
حفظكم الله ودمتم ساملني.

والدكم
حمد بن عيىس آل خليفة
ملك مملكة البحرين

وبعث صاحب الس��مو امللي األم��ري خليفة بن 
س��لامن آل خليف��ة رئيس ال��وزراء، برقية تهنئة 
إىل ويل العه��د نائب القائ��د األعىل النائب األول 
لرئي��س مجلس ال��وزراء صاحب الس��مو امللي 
األمري سلامن بن حمد آل خليفة، مبناسبة النجاح 
الكب��ري الذي حققته مملك��ة البحرين يف تنظيم 
وإقامة س��باق جائ��زة البحرين الك��ربى لبطولة 

سباقات فورموال 1، هذا نصها: 
صاحب السمو امللي االبن العزيز األمري سلامن 

بن حمد آل خليفة 
ويل العهد نائب القائد األعىل

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد..

فإن��ه ليطيب لنا أن نعرب لس��موكم عن خالص 
الته��اين والتربي��كات بالنج��اح الكب��ري واملتميز 
الذي حققته مملك��ة البحرين يف تنظيم وإقامة 
س��باق جائزة البحرين الكربى لبطولة س��باقات 

)الفورموال 1( للعام 2018.
وإننا لن��ود يف هذا الصدد أن نع��رب عن اعتزازنا 
برعاية وجهود س��موكم الحثيثة واملتواصلة، مام 
كان له األثر الكبري يف إنجاح هذا الحدث الريايض 
العاملي وبحضور جامهري غفرية من جميع أنحاء 

العامل ويف إطار تنظيمي وأمني رائع.

أن هذا النجاح الكبري والباهر لس��باق )الفورموال 
1( ليع��د إضافة جدي��دة إىل إنج��ازات مملكة 
البحري��ن، الت��ي نفخر ونعتز به��ا يف ظل العهد 

الزاهر لحرضة صاحب الجاللة امللك .
داعني الله س��بحانه وتع��اىل أن يحفظكم ويديم 
عىل س��موكم التوفيق والسداد فيام تبذلونه من 
جهود طيب��ة مباركة اس��هاماً فيام نس��عى إليه 

جميعاً من نهضة وتقدم لبلدنا العزيز.
والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته...

خليفة بن سلامن آل خليفة
رئيس الوزراء

كام تلقى صاحب الس��مو رئيس ال��وزراء برقية 
شكر جوابية من صاحب السمو امللي ويل العهد 
نائب القائد األع��ىل النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء، هذا نصها:
صاحب السمو امللي العم العزيز الوالد األمري 

خليفة بن سلامن آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء 

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته... 
تلقي��ت ببالغ ال��رسور واالعتزاز برقية س��موكم 
الكرمي��ة املهنئة بنجاح س��باق جائ��زة البحرين 
الك��ربى لطريان الخليج للفورم��وال 1 2018، وما 
تضمنته برقية س��موكم حفظك��م الله من معاٍن 
ومش��اعر طيبة نفخر بها دوم��اً ونعتز يف ظل ما 
تحقق اليوم من نجاح اس��تضافة حلبة البحرين 
الدولية لجائزة البحري��ن الكربى لطريان الخليج 

للفورموال 1 2018.
كام أود أن أشيد بهذه املناسبة مبا قدمته مختلف 
األجهزة الحكومية يف ظل توجيهات سموكم من 
تس��هيالت ودعم لتحقيق النج��اح لهذا الحدث 
الري��ايض العاملي يف رحاب مملك��ة البحرين، و 
تضاف��ر كافة الجهود لتعزيز مكانة البحرين عىل 
الصعيد ال��دويل والحفاظ عىل اإلنج��ازات التي 
سجلتها مملكتنا العزيزة يف ظل املسرية التنموية 
الش��املة لس��يدي حرضة صاحب الجاللة امللك 

الوالد حمد بن عيىس آل خليفة عاهل البالد .
س��ائاًل الله العىل القدير أن ميتع سموكم مبوفور 
الصحة والس��عادة وطول العمر وأن يسدد عىل 
طريق الخري خطاك��م وأن يوفقنا جميعا لخدمة 

مملكتنا الغالية. 
ودمتم سيدي ساملني موفقني..

ابنكم
سلامن بن حمد آل خليفة
ويل العهد نائب القائد األعىل
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

أم الحصم - اتحاد السلة:

رفع رئيس االتحاد البحريني لكرة الس��لة سمو 
الش��يخ عيىس بن عيل آل خليفة أس��مى آيات 
التهاين والتربيكات إىل مقام عاهل البالد صاحب 
الجالل��ة امللك حمد بن عي��ىس آل خليفة وإىل 
رئيس الوزراء صاحب السمو امللي األمري خليفة 
ب��ن س��لامن آل خليف��ة وإىل ويل العهد األمني 
نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الس��مو امللي األمري سلامن بن 
حمد آل خليف��ة وذلك مبناس��بة نجاح مملكة 
البحرين يف اس��تضافة س��باق جائ��زة البحرين 

الك��ربى لط��ريان الخلي��ج للفورم��وال 1 الجولة 
الثانية من بطولة العامل للسيارات لعام 2018.

وأكد سمو الش��يخ عيىس بن عيل آل خليفة أن 
النجاح الجديد عىل مستوى االستضافة والتنظيم 
لهذا الح��دث العاملي الكبري ب��ات أمر اعتياديا 
نظرا مل��ا متلكه اململك��ة من ك��وادر وكفاءات 
تستطيع تنظيم كربى األحداث الرياضية بكفاءة 
عالية واقتدار رفيع، مش��ريا سموه إىل أن حلبة 
البحرين الدولية تتميز بتنظيم سباق ناجح منذ 
دخ��ول عامل الفورموال 1 للرشق األوس��ط للمرة 
األوىل العام 2004 وهو الع��ام الذي فازت فيه 

حلبة البحرين الدولية بجائزة أفضل تنظيم.

ونوه س��مو الش��يخ عيىس بن ع��يل آل خليفة 
بالجهود املضنية التي يقوم بها ويل العهد األمني 
نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء صاحب الس��مو امللي األمري سلامن بن 
حم��د آل خليفة  حت��ى بات��ت البحرين دولة 
محوري��ة يف رياضة الس��يارات عىل املس��توى 
العاملي بفضل التوجيهات الكرمية من سمو ويل 

العهد.
كام أش��اد س��مو رئيس االتحاد البحريني لكرة 
الس��لة بالعمل املق��دم من املس��ؤولني بحلبة 
البحرين الدولية لظهور الس��باق بهذا الش��كل 
املرشف والذي يجعل من اسم مملكة البحرين 

ح��ارضا يف األوس��اط العاملية املهتم��ة برياضة 
املحركات.

وأوضح سمو الشيخ عيىس بن عيل آل خليفة أن 
هذا الحدث العاملي ال يعدو كونه حدثا رياضيا 
يأيت مرة واحدة يف الس��نة، ب��ل يتجاوز ذلك ملا 
يشكله أهمية لدى اإلعالم العاملي، كام أن سباق 
الفورم��وال 1 يش��كل تأثري كبري ع��ىل االقتصاد 
الوطني من خالل رفع نسبة اإلشغال يف املرافق 
الس��ياحية بنس��بة 100 % وهذا ما يجعل منه 
الحدث األبرز عىل املستوى الريايض الذي يقام 

سنويا يف اململكة.

سابق النجوم
أبريـل جاللة الملك وسمو رئيس الوزراء

وسمو ولي العهد يتبادلون برقيات التهاني

سمو الشيخ عيسى بن علي يهنئ بنجاح الفورموال 1

بمناسبة نجاح سباقات الفورموال 1 

خالد بن حمد: التنظيم الرائع للفورموال 1 منح البحرين ثقة العالم ناصر بن حمد يهنئ بنجاح الفورموال 1
تغطية – المكتب اإلعالمي:

أع��رب ممثل جالل��ة امللك لألعامل 
الخريي��ة وش��ؤون الش��باب رئيس 
املجل��س األعىل للش��باب والرياضة 
رئي��س اللجنة االوملبي��ة البحرينية 
سمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
عن سعادته بنجاح مملكة البحرين 
يف استضافة س��باق جائزة البحرين 
الكربى لط��ريان الخلي��ج للفورموال 
النج��اح  1، مش��رياً س��موه إىل أن 
الجديد يؤكد القدرة البحرينية عىل 
استضافة كافة الفعاليات واألنشطة 

الرياضية الكربى.
ورفع س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة أس��مى آي��ات الته��اين 
والتربي��كات إىل مق��ام عاهل البالد 
صاح��ب الجالل��ة املل��ك حمد بن 
عيىس آل خليفة  وإىل رئيس الوزراء 
صاحب الس��مو امللي األمري خليفة 
بن سلامن آل خليفة وإىل ويل العهد 

األم��ني نائب القائد األع��ىل النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء صاحب 
السمو امللي األمري سلامن بن حمد 

آل خليفة.
كام أعرب س��مو الش��يخ نارص بن 
حمد آل خليفة عن تقديره واعتزاز 
بالدور البارز والجهود املخلصة التي 
بذله��ا صاحب الس��مو امللي األمري 

سلامن بن حمد آل خليفة يف إنجاح 
السباق من خالل متابعته املستمرة 
لكافة االس��تعدادات وحرص سموه 
ع��ىل املتابع��ة الش��خصية لكاف��ة 
باس��تضافة  الخاص��ة  التجهي��زات 
العامل��ي  الس��باق  له��ذا  اململك��ة 
الكبري، مش��رياً س��موه إىل أن جهود 
األمري س��لامن بن حم��د آل خليفة 
أمثرت ع��ن إخراج الس��باق بأفضل 
ص��ورة تنظيمية، مؤكداً س��موه أن 
حلبة البحري��ن الدولية متكنت من 
الوصول إىل األه��داف التي وجدت 
م��ن أجله��ا وتحقي��ق العديد من 

املكاسب للمملكة.
وأشاد سمو الش��يخ نارص بن حمد 
آل خليفة بجه��ود كافة العاملني يف 
والقامئني  الدولي��ة  البحري��ن  حلبة 
عىل الس��باق، وبارك سموه ملجلس 
إدارة حلبة البحرين الدولية النجاح 
الجديد للس��باق، كام بارك س��موه 

للفائزين باملراكز األوىل يف السباق.

الرفاع - المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة:

رف��ع النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحريني أللعاب القوى سمو الشيخ 
خالد بن حمد آل خليفة أسمى آيات 
الته��اين والتربيكات ملقام عاهل البالد 
صاحب الجاللة امللك حمد بن عيىس 
آل خليف��ة، مبناس��بة نج��اح  مملكة 
وتنظيمه��ا  احتضانه��ا  يف  البحري��ن 
لسباق جائزة البحرين الكربى لطريان 
الخلي��ج للفورم��وال 1 لع��ام 2018، 
مؤكدا س��موه أن البحرين استطاعت 
أن تثب��ت للعامل جدارته��ا وقدرتها يف 
تنظيمها الباهر واملميز لهذا الس��باق 
يف كل ع��ام، والذي حققت من خالله 
نجاح��ات ع��ىل املس��تويني الريايض 
واالقتص��ادي والذي س��اهم يف رفعة 

وتقدم وازدهار اململكة.
ومثن س��موه الجه��ود الكب��رية التي 
يبذله��ا صاحب الس��مو امللي األمري 

سلامن بن حمد آل خليفة ويل العهد 
نائ��ب القائد األع��ىل النائ��ب األول 
لرئيس مجلس الوزراء، والتي ساهمت 
يف تحقيق النجاح��ات املتواصلة لهذا 
الس��باق عىل أرض اململكة، من خالل 
االهت��امم الكب��ري الذي يوليه س��موه 
بهذه الرياضة، وال��ذي منح البحرين 
س��معة طيبة ع��ىل الصعي��د الدويل، 

وع��زز من مكانته��ا املرموقة يف هذه 
الرياض��ة، ال��ذي كان له��ا امل��ردود 
اإليجايب يف تنفيذ املش��اريع التنموية 
ودعم البنية التحتية التي ساهمت يف 

انتعاش االقتصاد الوطني.
وقال سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليفة: “إن متي��ز مملكة البحرين يف 
تنظيمها الرائع للفورموال 1 منحها ثقة 
العامل لتكون محطة رئيسية الستقطاب 
الفعالي��ات القارية والدولية. وهذا ما 
تحقق بالفعل يف تنظيمها للعديد من 
الفعالي��ات العاملية”، موضحا س��موه 
أن احتض��ان البحرين لهذا الس��باق 
عىل م��دار 14 عاما يع��د قصة نجاح 
س��طرتها البحرين يف سجالت سباقات 
الفورم��وال 1، والتي دفع��ت العديد 
من ال��دول العتبارها منوذجا حيا عىل 
التفوق والتميز يف اس��تضافة وتنظيم 
هذا الح��دث العاملي، ال��ذي كان له 
امل��ردود اإليج��ايب ع��ىل دف��ع عجلة 

التقدم والتطوير يف البالد.

• �سمو ال�سيخ عي�سى بن علي	

• •�سمو ال�سيخ نا�رص بن حمد	 �سمو ال�سيخ خالد بن حمد	

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



املنام��ة - بنا: تلق��ى ويل العهد نائ��ب القائد 
األع��ى النائ��ب األول لرئيس مجل��س الوزراء  
صاحب الس��مو املليك األمري س��لامن بن حمد 
آل خليفة، برقية تهنئة من  قرينة جاللة امللك 
املفدى رئيس��ة املجلس األع��ى للمرأة صاحبة 
الس��مو املليك األمرية س��بيكة بنت ابراهيم آل 
خليف��ة، وذلك مبناس��بة النج��اح الكبري الذي 
حققته مملكة البحرين يف تنظيم وإقامة سباق 
جائزة البحرين الكربى لبطولة سباقات فورموال 

واحد، هذا نصها:
صاحب السمو املليك االبن العزيز األمري سلامن 
بن حم��د آل خليفة حفظكم الل��ه ويل العهد 
نائب القائد األعى النائب األول لرئيس مجلس 

الوزراء..
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

يطي��ب لن��ا أن ُنعرب لس��موكم حفظكم الله 
عن أخلص الته��اين والتربيكات يف ضوء النجاح 
الكب��ري الذي حققته مملكة البحرين يف تنظيم 
واقامة س��باق جائزة البحري��ن الكربى لطريان 
الخليج لس��باقات الفورموال واحد، الذي حظي 

مبتابع��ة واهتامم وتقدير املالي��ن يف مختلف 
انحاء العامل، والذي تأيت نتائجه الباهرة للتأكيد 
مج��ددا عى القدرات الوطنية يف رفع س��قف 
أدائها وتقديم ما يتناس��ب مع املكانة الرفيعة 

لوطننا الغايل.
كام ونشيد بجهود س��موكم الكبري ومتابعتكم 
الحثيث��ة للوصول إىل ه��ذه النتائ��ج املرشفة 
واملتمثلة يف تقديم مملكة البحرين كأحد أهم 
املحطات املنظم��ة لهذه البطول��ة العاملية يف 

منطقة الرشق األوسط.
وبه��ذه املناس��بة املفرحة يطيب لنا أن نش��د 
عى أيديكم ملا تتولونه من مس��ؤوليات وطنية 
متعددة بكل اقتدار واخالص، مبا يلبي ويحقق 
الرؤية الثاقبة والسباقة لقائد مسريتنا الوطنية 
املباركة س��يدي حرضة صاح��ب الجاللة امللك 
حم��د بن عيىس آل خليفة عاهل البالد املفدى 

حفظه الله وأيده ونرصه.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته..

والدتكم سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة 
ملك مملك��ة البحرين رئيس��ة املجلس األعى 

للمرأة . 
وق��د بعث صاحب الس��مو املل��يك ويل العهد 
نائ��ب القائ��د األع��ى النائ��ب األول لرئيس 
مجلس الوزراءبرقية ش��كر جوابية إىل صاحبة 
السمو املليك قرينة جاللة امللك املفدى رئيسة 

املجلس األعى للمرأة..
هذا نصها :

صاحبة الس��مو املليك الوال��دة العزيزة األمرية 
سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة

قرين��ة جاللة املل��ك املفدى رئيس��ة املجلس 
األعى للمرأة حفظها الله ورعاها

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته..
تلقي��ت ببالغ الرسور واالعتزاز برقية س��موكم 
الكرمي��ة املهنئة بنجاح س��باق جائزة البحرين 
الكربى لط��ريان الخليج للفورموال واحد 2018، 
وم��ا حققه من نجاح كبري بفضل تضافر جهود 
الجميع م��ن أبناء هذا الوطن، الذين س��جلوا 

اليوم إنجازا آخر بالعطاء واإلرصار عى الحفاظ 
عى مكانة البحري��ن، وريادتها يف تنظيم هذا 
الح��دث الدويل ببصم��ة بحرينية خالصة وهو 

مبعث فخر لنا جميعا.
ك��ام أود أن أع��رب عن ش��كري وتقدي��ري ملا 
تضمنته برقية س��موكم من مشاعر طيبة تجاه 
ما تحقق من انجاز يضاف لإلنجازات املتحققة 
يف ظل املس��رية الوطنية الشاملة التي اختطها 
سيدي حرضة صاحب الجاللة امللك الوالد حمد 
بن عيىس آل خليفة عاهل البالد املفدى حفظه 

الله ورعاه.. 
أس��أل الل��ه الع��ي القدي��ر أن ميتع س��موكم 
بالصحة والعافية وطول العمر ملواصلة مسرية 

العطاء واالنجاز.
ودمتم سموكم ساملن موفقن..

ابنك���م
سلامن بن حمد آل خليفة

ويل العهد نائ��ب القائد األع��ى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء

املنامة-بن��ا: رح��ب ويل العه��د نائ��ب القائد 
األع��ى النائ��ب األول لرئيس مجل��س الوزراء 
صاحب الس��مو املليك األمري س��لامن بن حمد 
آل خليف��ة، بحض��ور نائ��ب رئي��س مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الفريق سمو 
الشيخ سيف بن زايد 
ورئيس  نهي��ان،  آل 
الدولة  أم��ن  جهاز 
اللواء س��مو الشيخ 
خال��د ب��ن محم��د 
بن زايد بن س��لطان 
آل نهي��ان، وصاح��ب 
السمو املليك األمري تريك 
بن محمد ب��ن فهد بن 
عبدالعزي��ز آل س��عود، 
املنطقة  أم��ري  ونائ��ب 

الرشقية صاحب الس��مو املليك أحمد بن فهد 
بن بن سلامن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو 
الس��مو املليك األمري بندر ب��ن فيصل بن بندر 

ب��ن عبدالعزي��ز آل س��عود وصاحب الس��مو 
املليك األمري نايف بن س��لامن ب��ن عبدالعزيز 
آل س��عود، وصاحب السمو املليك األمري راكان 

بن س��لامن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب 
السمو املليك األمري سعود بن طالل آل سعود، 
وصاحب الس��مو املليك األمري سلامن بن طالل 
آل س��عود، وصاحب الس��مو األمري سعود بن 
عبدالعزيز الكبري آل س��عود يف س��باق جائزة 
البحري��ن الكربى لط��ريان الخلي��ج للفورموال 
واحد 2018. وأش��اد سموه خالل اللقاء بعمق 
العالقات الثنائية األخوية الوطيدة التي تجمع 
مملك��ة البحرين باململكة العربية الس��عودية 
الش��قيقة ودولة اإلم��ارات العربي��ة املتحدة 
الش��قيقة وما تش��مله م��ن تعاون وتنس��يق 
وثي��ق يف العديد من املجاالت، معرباً س��موه 
عن التقدير واالعتزاز بحرص أصحاب الس��مو 
عى حضور ه��ذه الفعالي��ة الرياضية العاملية 
املقامة عى أرض مملكة البحرين التي شهدت 

انطالقتها يف الرشق األوسط. 
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الرؤية المستقبلية

فيتيل سعيد للمرة الثانية 

سلمان بن عيسى: سباق 2018 سّجل أكبر مردود مالي

قال أندي بامل��ر، الرئيس التنفيذي لرشكة 
أستون مارتن الربيطانية لصناعة السيارات 
الرياضية، إن خطط فورموال 1 املستقبلية 
ستس��هل من مهمة الرشك��ة يف أن تصبح 
أحد مزودي فرق بطولة العامل باملحركات.
وعرضت الرشكة املالكة للحقوق التجارية 
لس��باقات فورموال 1 تصوراته��ا، ورؤيتها 
ملس��تقبل الرياض��ة بعد انته��اء العقود 
الحالي��ة يف 2021 ع��ى هام��ش س��باق 

الجائزة الكربى يف البحرين.
وترتك��ز ه��ذه الرؤي��ة بصفة أساس��ية 
ع��ى اس��تخدام محركات أرخص س��عرًا، 
وأقل تعقي��ًدا إىل جانب وضع قيود عى 
املصاري��ف والتكلفة وتوزي��ع أكرث توازًنا 

لإليرادات بن الفرق.
وقال باملر عى حسابه يف “تويرت”: “نحن 
سعداء للغاية بشأن التطورات التي جرت 

اليوم فيام يتعلق مبستقبل فورموال 1.
وأضاف “هذه التغ��ريات املتوقعة تدعم 
العدي��د من املتطلب��ات الت��ي تحتاجها 
أس��تون مارتن لدخ��ول الرياض��ة كأحد 
ال��رشكات الت��ي توفر املح��ركات للفرق. 
هذه خط��وة إيجابية للغاي��ة يف االتجاه 

الصحيح”.

بنا: اعرب سائق فريق فرياري االملاين سبستيان فيتيل عن سعادته يف املحافظة عى 
لق��ب جائزة البحرين الك��ربى لطريان الخليج للفورموال 1 للع��ام الثاين عى التوايل 
بعد الفوز الصعب الذي حققه أمس االحد يف ختام الجولة الثانية من بطولة العامل 
والتي اقيمت عى لؤلؤة الصحراء حلبة الصخري “موطن رياضة الس��يارات يف الرشق 

االوسط”.
وق��ال فيتي��ل يف املؤمتر الصحفي الذي عقد مع نهاية الس��باق انه كان متخوفا من 
نجاح فريق مرسيدس يف الظفر بالسباق خصوصا مع خروج زميله يف الفريق كيمي 

رايكونن واكتفائه باسرتاتيجية التوقف الوحيد واملبكر بالسباق.
واض��اف: “لقد اخربت الطاق��م الفني بالفريق قبل عرش لفات من النهاية أن االمور 
كانت تحت الس��يطرة لكن الخوف كان موجودا بس��بب الرسعة الكبرية التي ظهر 
عليها سائق فريق مرس��يدس فالتريي بوتاس، لقد حاولت اإلبقاء عى قياديت خالية 
م��ن االخطاء قدر اإلمكان فقد كانت س��يارتا مرس��يدس قوّيت��ن للغاية عند نهاية 

الفرتة”.
من جانبه اعرتف بوتاس بقوة فيتيل عى تحمل الضغط يف االمتار االخرية مؤكدا أن 

الوقت مل يسعفه يف نهاية املطاف يف تحقيق االنتصار االول باملوسم.
واضاف: “ كنت أعلم بأن فرياري س��ُتعاين يف النهاية بس��بب التوقف الوحيد الذي 
ش��ارك ب��ه فيتيل وقد حدث ذل��ك بالفعل، لقد حاولت اس��تغالل جمي��ع الّلفات 

واملنعطفات بشكل مثايل من أجل الّلحاق به ولكن ذلك مل يكن كافيا “.

البالد س��بورت: كش��ف الرئيس التنفيذي لحلبة البحرين 
الدولية الشيخ سلامن بن عيىس آل خليفة، أن سباق جائزة 
البحري��ن الدولية لطريان الخليج للفورم��وال 1 لهذا العام، 
س��ّجل أكرب مردود م��ايل يف تاريخ س��باقات الحلبة ال�13 

املاضية.
وق��ال س��لامن بن عي��ىس يف ترصيح له بعد ختام س��باق 
البحري��ن 2018 أمس )األح��د(: أن ع��دد الجامهري التي 
حرضت أكرب حدث ريايض يف الرشق األوسط، بلغ 95 ألف 
ش��خص يف األيام الثالثة للس��باق التي امتدت من 6 إىل 8 
أبريل الحايل، بعد أن كانت األرقام يف املوس��م املايض تشري 

إىل حضور 93 ألف.
وأضاف س��لامن بن عيىس: “األجواء كان��ت مثالية، ومتكنا 
من تحقيق نجاح منقطع النظري للعام الخامس عى التوايل 

الذي تستضيف فيه البحرين السباق الليي”.
وقدم س��لامن بن عي��ىس جزيل الش��كر والتقدير لجميع 
العاملن عى التنظيم، وقال: “أود أن أش��كر فريق الحلبة 
املجهولن، الذين يعملون بصمت ولكن بشكل رائع، عندما 
يجتمع الجميع تحت س��قف واحد ويكون هدفه الخروج 
بص��ورة تنظيمي��ة مميزة ف��إن النجاح الب��د أن يكون من 
حليفنا، هنا البد أن أذكر أن الفريق البحريني من العاملن 

يعملون كعائلة واحدة هدفهم النجاح”.

وتوج كريش��مر كوتش��كو الرئي��س التنفيذي 
لطريان الخليج الفريق الفائز فريق سكوديريا 
فرياري، كام توج وزير شؤون الشباب والرياضة 
هشام الجودر، سائق فريق مرسيدس برتوناس 
موتورس��بورت فالتاري بوت��اس باملركز الثاين، 
بينام توج الشيخ عبدالله بن عيىس آل خليفة 
رئي��س االتح��اد البحريني للس��يارات لويس 
هاملت��ون س��ائق فري��ق مرس��يدس برتوناس 

موتورسبورت باملركز الثالث.
وبهذا الفوز يكون فيتل قد س��جل رقاًم قياسياً 
جديداً، كأول سائق يحقق أربعة انتصارات عى 
حلبة البحرين الدولية متفوقاً عى الس��ائقن 

فريناندو ألونسو صاحب الثالثة انتصارات.
وتصدر بهذا الفوز فيتل بطولة السائقن منفرداً 
بفارق 17 عن الربيطاين لويس هاميلتون سائق 
مرس��يدس الذي جاء يف املركز الثالث بالسباق 
رغم تعرض��ه لعقوبة الرتاج��ع خمس مراتب 

وانطالقه من املركز العارش.
فيت��ل أنهى الس��باق يف س��اعة و32:01.940 
دقيقة فيام س��جل الفنلندي فالت��اري بوتاس 
أرسع لفة يف الس��باق بزم��ن دقيقة و33.740 

ثانية.
وحافظ فيتيل عى الص��دارة يف اللفات األوىل 
متقدماً عى س��ائق فريق مرسيدس الفنلندي 
فالت��اري بوت��اس الذي نج��ح يف خطف املركز 
الث��اين م��ن أمام مواطن��ه كيم��ي رايكونن يف 
املنعط��ف األول قبل أن يوس��ع الف��ارق مع 

اللفتن األوىل والثانية.
وش��هدت اللفات األوىل من السباق خيبة أمل 
كبرية لس��ائقي فريق ريدب��ول بعد ان تعرض 
ماكس فريس��تابن لثقب يف اإلطار إثر احتكاكه 
بالس��ائق الربيطاين لوي��س هاميلتون، وبالتايل 
حلول��ه يف املرك��ز األخري. ويف االثن��اء توقفت 
سيارة زميله يف الفريق دانييل ريكاردو ليخرج 
من السباق قبل ان يعود فريستابن إىل املضامر 

وتتوقف سيارته هو اآلخر.

ويف األثن��اء كان الس��ائقان لوي��س هاميلتون 
م��ن مرس��يدس وفرينان��دو ألونس��و يقدمان 
س��باق كبري بصعود كل منهام لخمس��ة مراكز 
ووصول هاميلتون الذي انطلق عارشاً إىل املركز 
الخامس وألونسو إىل املركز الثامن من الثالث 

عرش.
وعوقب هاميلتون قبل السباق بالرتاجع خمس 
مراك��ز نتيجة تغيريه علبة الرتوس يف س��يارته، 
بحسب ما أعلن االتحاد الدويل للسيارات “فيا” 

قبل انطالق فعاليات جائزة البحرين الكربى.
واضط��ر هاميلت��ون لتبدي��ل علب��ة الرسعات 
بس��بب “ت��رسب هيدرولي��يك” كاد أن يؤدي 
اىل عدم إنهاء الربيطاين س��باق جائزة أس��رتاليا 
الك��ربى التي أقيم��ت قبل نحو أس��بوعن يف 

ملبورن.
وش��هدت اللف��ة الثامن��ة من الس��باق تقدم 
الربيط��اين إىل املركز الرابع بعد تجاوزه س��ائق 
تورو روس��و النيوزلندي بريندون هارتي، فيام 
توجهت األنظار نحو السائق املستجد للفريق 
نفس��ه الفرنيس بيري هارلتي والذي حافظ عى 
نتيجت��ه الجي��دة يف الحص��ة التأهيلية وبقي 

ضمن املراكز الخمسة األوىل.
ومع توقف السائقن فيتيل وبوتاس ورايكونن 
للصيانة، تقدم هاميلت��ون نحو الصدارة مؤقتاً 
إال أن الفريق بالغ يف إبقائه عى أرضية الحلبة 
للتأث��ر أزمنته كثرياً مع اه��رتاء اطاراته وعودة 
فيتي��ل للمرك��ز األول دون ان يج��ري س��ائق 

مرسيدس وقفته األوىل.
واس��تمرت االحداث الدراماتيكية يف الس��باق 
بعد وقفة صيانة سيئة لفريق فرياري عند اللفة 
السادس��ة والثالثن شهدت انس��حاب السائق 
كيم��ي رايكونن بعد عطل فن��ي، تاركاً املجال 
أمام الربيطاين لويس هاملتون للتقدم إىل أحد 
مراكز منصة التتويج فيام يبدو الطريق سالكاً 

لألملاين فيتيل للفوز بالسباق.

سمو ولي العهد يتوج فيتل بجائزة البحرين الكبرى

الصخير ـ االتحاد البحريني للسيارات

 )FIA( منح االتح��اد ال��دويل للس��يارات
مدير االتح��اد البحريني للس��يارات عضو 
لجنة املحكمن واملتطوعن الدولية التابعة 
لالتح��اد الدويل عبدالعزيز الذوادي رخصة 
دولي��ة معتمدة الدارة الس��باقات الدولية 

والعاملية.
وتتي��ح هذه الرخص��ة الدولي��ة املعتمدة 
يف حال منحه��ا بادارة الس��باقات الدولية 
والعاملي��ة يف أي بل��د م��ن الع��امل، ويعترب 
ال��ذوادي ه��و أول بحرين��ي ين��ال هذه 
الرخصة الرفيعة والتي تؤكد ما وصلت إليه 
الكوادر والس��واعد البحرينية من مستوى 

عاملي الفت. 
ويؤك��د ذلك أيضاً الثق��ة التي بات متتلكها 

وأبن��اء  البحريني��ة  الك��وادر 
وقدراتهم  املخلصن  اململكة 

وتنظيم  ادارة  يف  العالية 
ع��ى  واالرشاف 

البط��والت  مختل��ف 
والعاملية  والقارية  الدولية 

وصل��ت  وم��ا  والس��باقات، 
إلي��ه رياضة الس��يارات البحرينية 

وكفاءاتها من مستوى عاملي، وهو مثرة 
دعم واهتامم القيادة الحكيمة، واملناصب 
الت��ي يتبوأه��ا أبن��اء البحري��ن يف اللجان 
التابع��ة لالتحاد الدويل للس��يارات عززت 
كثرياً من مكانة وس��معة رياضة السيارات 
البحريني��ة، واالنج��ازات واملكاس��ب التي 
تحققت خالل الفرتة املاضية والتي مازالت 

تتحقق يف هذا املجال.

البحرين��ي  ويعت��رب 
الذوادي  عبدالعزيز 
الوج��وه  أح��د 
مع��ة  لال ا
ع��امل  ه��ذا  يف 
رياض��ة املح��ركات 
وميتلك رصيد خربة واسع 
الدولية  الس��باقات  ادارة  يف 
والعاملي��ة، حيث أوكل إليه اتحاد 
الس��يارات ادارة س��باق الفورموال 2 
املصاح��ب لس��باق الفورم��وال واحد، كام 
أنه ادار بطولة بطولة ش��امل رشق أوروبا 
للفورموال 4 يف موس��ميها املاضين، كام تم 
تعيينه مديراً لبطولة التي يس آر يف املوسم 

املايض أيضاً.

الذوادي )مدير سباق( برخصة 
دولية معتمدة

محمد الدرازي

أش��اد نائب رئيس مجل��س إدارة 
االتح��اد البحرين��ي لكرة الس��لة، 

ن��ارص القصري، بجه��ود رئيس 
االتحاد سمو الشيخ عيىس 

بن عي بن خليفة آل 
ونظرته  خليف��ة، 

الث��اقب�������ة 
ي��ر  لتط�و

لعبة 
ة  ك��ر

لس��ل��ة  ا
واالرتقاء به��ا 

ألعى املستويات.
وق��ال نارص القصري ل� 

“البالد سبورت” إن تواجد 
بالفعاليات  الس��لة  كرة  لعبة 

الكربى  البحرين  لجائزة  املصاحبة 
لط��ريان الخليج للفورموال 1 بحلبة 
الدولي��ة “موطن رياضة  البحرين 
جاء  األوسط”  بالرشق  الس��يارات 
بناًء عى توجيهات س��مو الش��يخ 

عيىس بن عي آل خليفة. 
وأوض��ح نارص القص��ري أن فعالية 
كرة الس��لة بحلبة البحرين جاءت 
الرامية  ناجة وحقق��ت أهدافه��ا 
النتش��ار لعبة كرة السلة والرتويج 
له��ا ومدى الش��عبية التي تحظى 
ب��ه يف اململك��ة، إىل جان��ب إثراء 
الفعالي��ات واألنش��طة الرتفيهي��ة 
املصاحبة لسباق الفورموال 1، التي 
دامئا م��ا متيز الس��باق الذي يقام 
وس��ط أجوء من الحامس واإلثارة 

واملتعة لكافة أفراد العائلة.
وأضاف ن��ارص القصري أن فعاليات 
كرة الس��لة الثالثي��ة التي أقيمت 
عى م��دار األيام الثالث��ة املاضية 
بالقري��ة الرتفيهية لحلبة البحرين، 
حظي��ت باقب��ال جامه��ريي كبري 
من كاف��ة األعامر لكال الجنس��ن، 
تقدمه��م نجوم منتخبن��ا الوطني 

لكرة السلة. 

القصير: ختام ناجح لفعاليات السلة بالحلبة

سمو ولي العهد وسمو قرينة العاهل يتبادالن التهاني

سمو ولي العهد يرحب بضيوف المملكة من السعودية واإلمارات

أشاد بنظرة سمو الشيخ عيسى بن علي الثاقبة

بمناسبة نجاح الفورموال 1
أبريـلأبريـل

الصخير - حلبة البحرين الدولية:

خطف األملاين سيباستيان فيتيل سائق فريق سكوديريا فرياري املركز األول يف أول سباق لييل لهذا املوسم يقام يف “موطن رياضة السيارات يف الرشق األوسط” حلبة البحرين الدولية 
وللمرة الثانية ضمن هذا املوسم وذلك يف سباق الفورموال 1 لجائزة البحرين الكربى لطريان الخليج 2018، وتوج ويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
صاحب السمو املليك األمري سلامن بن حمد بن عيىس آل خليفة، فيتيل بطاًل للنسخة الرابعة عرشة من جائزة البحرين لطريان الخليج للفورموال 1، الذي اختتم فعالياته أمس وسط 

حضور جامهريي كبري بلغ عدده 95 ألف شخص وذلك يف مجموع ثالثة أيام السباق.

صير
ر الق

ناص
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سابق النجوم سباق إعالمي 

الزبير أواًل في “تحدي بورش جي تي 3”

ماركلوف 
يفوز بسباق 
الفورموال 2

البالد س��بورت: تحول ممر السائقني 
“الب��ادوك” إىل خلي��ة نح��ل أم��س 
االعالمي��ون  تس��ابق  إذ  األح��د، 
واملراس��لون ألخ��ذ ترصيح��ات من 
الس��ائقني بعد خروجهم من السباق 
مب��ارشة. وخص��ص مس��ؤولو حلبة 
البحرين أماك��ن خاصة للترصيحات 
ش��هدت  إذ  للس��ائقني،  االعالمي��ة 
وجود عدد كب��ر جداً من االعالميني 
واملصورين واملراسلني الذين تسابقوا 
مع الس��ائقني خصوصاً عندما يخرج 
السائق من البوابة الرئيسة للمضامر. 
ومل يه��دأ ضجي��ج االعالمي��ني حتى 
س��اعة متأخ��رة من مس��اء أمس يف 
“الب��ادوك”، وكان غالبي��ة املصورين 
يعملون  الذين  واالعالميني، خصوصاً 
مع القنوات الرياضية األجنبية وقفوا 

طوياًل بالقرب من مقر السائقني.

الصخر - حلبة البحرين الدولية: توج ويل العهد نائب القائد األعىل النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء صاحب السمو املليك األمر سلامن بن حمد بن عيىس آل خليفة سباستيان 
فيتي��ل بطاًل للنس��خة الرابعة عرشة من جائزة البحرين لط��ران الخليج للفورموال 1، الذي 
أختتم فعالياته أمس وسط حضور جامهري كبر بلغ عدده 95 ألف شخص وذلك يف مجموع 
ثالثة أيام الس��باق. وتوج كريش��مر كوتش��كو الرئيس التنفيذي لطران الخليج الفريق الفائز 
فريق س��كوديريا فراري، كام وتوج هشام الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة سائق فريق 
مرس��يدس برتوناس موتورس��بورت فالتاري بوتاس باملركز الثاين، بينام توج الشيخ عبدالله بن 
عيىس آل خليفة رئيس االتحاد البحريني للس��يارات لويس هاملتون س��ائق فريق مرسيدس 

برتوناس موتورسبورت باملركز الثالث.
وبهذا الفوز يكون فيتل قد سجل رقاًم قياسياً جديداً، كأول سائق يحقق 4 انتصارات 
عىل حلب��ة البحرين الدولية متفوقاً عىل الس��ائقني فرناندو ألونس��و صاحب 

الثالثة انتصارات.

عاد الس��ائق العامين الفيصل الزبر ليبسط 
س��يطرته عىل الجولة الختامي��ة من بطولة 
كأس تحدي بورش جي يت 3 الرشق األوسط، 
بعد أن احتل املركز األول يف الس��باق الثاين 
م��ن الجول��ة الثانية ع��رش واألخ��رة التي 
أقيمت ضمن الفعالي��ات املصاحبة لجائزة 
البحرين الكربى لطران الخليج للفورموال 1 
االحد. وبعد فوزه بالس��باقني األول والثاين، 
توج الزبر نفسه بطاًل للموسم 2017/2018 
بعد ان تقدم يف س��لم الرتتيب عىل السائق 
الربيطاين ت��وم اوليفنت الذي مل يتمكن من 

املشاركة يف الجولة الختامية.
وبس��ط الزبر كامل س��يطرته عىل السباق 
الثاين م��ن عطل��ة نهاية األس��بوع بعد ان 
انطلق من القطب األول عىل الش��بكة أمام 
الهولن��دي تش��اريل فارينز منهياً املنافس��ة 
بزمن 21 دقيقة و02.536 ثانية يف الس��باق 

املكون من عرش لفات.
واختتم الس��ائق العامين السباق أمام سمو 
الشيخ س��لامن بن عبدالله آل خليفة الذي 
احت��ل املركز الث��اين بف��ارق 1.6 ثانية فيام 
جاء الهولندي فرين��ز يف املركز الثاين بفارق 
2.2 ثاني��ة ع��ن صاح��ب الص��دارة. وجاء 
رابعاً الس��ائق العامين خال��د الوهيبي بعد 
تخلفه ع��ن املركز األول بف��ارق 10.5 أمام 
السائقني النيوزلندي ساؤول هاك والربيطاين 
جلني جي��دي اللذان احت��ال املركز الخامس 

والسادس.
وتراجع الش��يخ عيىس بن سلامن آل خليفة 
م��ن فريق اي��س البحري��ن إىل املركز الثاين 
عرش بعد انطالقه الخاطئة من املركز الرابع 
والتي كلفته عقوبة املرور مبنطقة الصيانة. 
وكان الس��ائق العامين املتألق الفيصل الزبر 
ق��د خطف املركز األول يف الس��باق الرسيع 

أيضاً الذي أقي��م أمس وأنهى حينها اللفات 
العرش بزمن 22 دقيقة و14.613 ثانية بعد 
أن احت��ل س��ائق فريق بحرين ايس س��مو 
الشيخ عيىس بن عبدالله آل خليفة وصافة 
الرتتيب بفارق 5.024 ثانية عن املركز األول. 
وأكم��ل الس��ائق الصيني دانيي��ل لو عقد 
منصة التتويج باحتالله املركز الثالث بفارق 

5.972 عن الفائز بالسباق.
ونجح الس��ائق الواع��د لفريق بحرين ايس 
الش��يخ عي��ىس ب��ن س��لامن آل خليفة يف 
احتالل املركز الرابع بعد ان كان عىل مقربة 
من صعود منصة التتويج لو استطاع تعزيز 
مرك��زه مبرتب��ة واحدة فقط، غ��ر انه أنهى 

السباق بفارق 9.861 ثواين عن املتصدر.
وجاء يف الس��باق األول ضمن املراكز الستة 
األوىل الس��ائقني الربيط��اين جل��ني جي��دي 

والهولندي تشاريل فرينز عىل التوايل.

الصخير - حلبة البحرين الدولية

أقيم��ت عىل هام��ش انطالق س��باق ال� 
FORMULA 1 -جائ��زة البحري��ن الك��ربى 
لطران الخليج 2018 س��باقني مساندين وتواصلت 
اإلثارة باألم��س ضمن هذه الس��باقات وأبرزها الجولة 
األوىل للفورموال 2، والجولة الختامية من بطولة كأس تحدي 
البورش جي يت 3 الرشق األوس��ط. خطف السائق الرويس لفريق 
روش��يان تاميز ارتيم ماركلوف املركز األول يف السباق الثاين من الجولة 
األوىل لبطول��ة الفورموال 2 والتي اختتم��ت فعالياتها عىل مضامر الصخر 
ضمن الس��باقات املصاحبة لجائزة البحرين لطران الخليج للفورموال 1. وأنهى 
ماركلوف الس��باق املكون من 23 لفة بزمن 42:42.161 دقيقة متفوقاً عىل السائق 
ماكس��ميليان جونرث من فريق يب دبليو يت بف��ارق 2.105 ثانية. وأحتل صاحبا املركزين 
األول والثاين يف الس��باق األول س��ائقي فريق كارلني س��رجيو س��ييت كامرا والندو نوريس 
املركزين الثالث والرابع عىل التوايل بفارق 3.803 ثواين لكامرا و5.043 ثوان. وأكمل السائقني نيك 
دي فاريز من فريق برتامينيا برما ولوكا جيتو من فريق كامبوس فيكس��اتيك عقد الس��ائقني األوائل 
الس��تة يف السباق.واستفاد س��ائق فريق روش��يان تاميز الرويس ارتيم ماركلوف من عكس مراكز االنطالق 

للثامنية األوائل للتقدم إىل صدارة الرتتيب أمام سائق فري يب دبليو يت، ماكسميليان جونرث.

95 ألف شخص

الفرق تشد الرحال إلى شانغهاي  

أعلنت حلب��ة البحرين الدولية أمس 
أن ع��دد الجامه��ر التي حرضت 

أكرب ح��دث ريايض واجتامعي 
يف ال��رشق األوس��ط بلغ 

يف  ش��خص  ألف   95
األيام الثالثة للسباق 

التي امت��دت من 6 إىل 
8 أبري��ل 2018. م��ن جانبه 

أك��د  رئيس مجل��س إدارة حلبة 
البحرين الدولية عارف رحيمي قائال: 
“أهنئ األملاين سيباستيان فيتيل سائق 
فريق س��كوديريا ف��راري عىل الفوز 
املتميز يف سباق األمس ضمن السباق 
اللي��ي الرائع هن��ا يف حلبة البحرين 
الدولي��ة. م��ع الحض��ور الجامهري 
الرائع البالغ عدده 33 ألف ش��خص 
اليوم و95 ألف ش��خص خالل عطلة 

وتم  األس��بوع،  نهاية 
اإلع��الن عن زيادة 
البي��ع  نس��بة 
بنس��بة  للبادوك 
15 % ع��ن العام 

املايض”.

محمد الدرازي

شدت الفرق املش��اركة يف سباق جائزة 
البحرين الكربى لط��ران الخليج للفورموال 1 

للعام 2018، أمتعتها وس��تغادر ع��ىل دفعات اعتبارا 
من اليوم االثنني والبعض اآلخر غادر يف ساعة متأخرة 
من مس��اء أمس األحد بعد ختام سباق البحرين عىل 
مضامر حلبة البحرين الدولي��ة. العمل كان عىل قدم 
وس��اق يف ش��د األمتعة يوم أمس األح��د، إذ بدأ فور 
انطالق الس��باق عرب تعبئة املع��دات الخاصة بالفرق 
ووضعه��ا يف صنادي��ق خاصة من أجل نقلها للش��حن 
واملغادرة من البالد بعد سباق ناجح من كل املقاييس 

وشهد إثارة كبرة.

العامل��ون يف الف��رق، انطلق 
عمله��م م��ع انطالق الس��باق، 
وانته��ى يف س��اعة متأخ��رة من مس��اء أمس 
األح��د، والجمي��ل يف عمله��م أن كل ش��خص يعمل 
بحس��ب اختصاصه ويسعى ملس��اعدة زمالئه يف حال 
الحاجة، وعمل الجميع بكل احرتافية مدهش��ة حتى 

بات بعض الزوار يتابعون عملهم بدهشة.
ومع ختام س��باق جائزة البحرين الك��ربى للفورموال 
1 أم��س، س��تتوجه الفرق لخوض الجول��ة الثالثة من 
س��باقات الفورموال 1، إذ س��تقام الجول��ة املقبلة يف 
الصني عىل حلبة شانغهاي الدولية 12 أبريل الجاري.

فيتيل بطاًل للنسخة الرابعة عشرة 
من جائزة البحرين لطيران 

الخليج للفورموال 1

عدسة البالد سبورت
تصوير عبدالرسول الحجيري

أبريـل

االثنين 9 أبريل 2018 
23 رجب 1439

العدد 3464

األلمانــي فيتـــل بطـــل 
“سابــــق النجـــوم” 
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