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

تفوز بجائزة ال�صحافة العربية 
فئة "ال�صحافة اال�صتق�صائية" 

We’re devoted to the classic. 
But reject the status quo. We 
keep the best of the past. The 
best watchmaking practices, 
the best designs. And push the 
boundaries of what’s new. Born 
for a purpose. Field-tested to 
the extreme. For those who
 are up for anything. Those who 
face their fears. Those who re-
invent themselves every day. 
A TUDOR is #BornToDare 
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ت�صهيل ح�صول ال�صحافة على املعلوماتن�صرتك يف الت�صامح ونحلم بعامل للجميع
تقرير لقيا�ض التوازن بني اجلن�صني يف القطاع العام... �صمو رئي�ض الوزراء:الواليات املتحدة اأر�ض احلرية وموطن ال�صجعان... العاهل للجالية االأمريكية:

�ملنام���ة - بن���ا: قال عاهل �لبالد �ساح���ب �جلاللة �مللك 
حمد ب���ن عي�سى �آل خليف���ة “�إنني �أكن حب���اً و�إعجاباً كبريين 
�أر����س �حلري���ة وموط���ن  �الأمريكي���ة:  بالوالي���ات �ملتح���دة 

�ل�سجعان”.
وكان جالل���ة �مللك قد ��ستقبل �أم�س بح�سور ويل �لعهد 
نائ���ب �لقائ���د �الأعلى �لنائ���ب �الأول لرئي�س جمل����س �لوزر�ء 
�ساح���ب �ل�سم���و �مللكي �الأم���ري �سلمان بن حم���د �آل خليفة، 

يف ق�رص �ل�سخ���ري �أم�س، �سفري �لوالي���ات �ملتحدة �الأمريكية 
�ل�سديقة ل���دى مملكة �لبحرين ج�ست���ن هيك�س �سيبرييل، 
�لذي قدم �إلى جاللته �أع�س���اء �جلالية �الأمريكية يف �ململكة. 
وق���ال جاللته يف كلمة �سامية “قد نك���ون �أمتن خمتلفتن، 
ولكننا ن�سرتك يف �لت�سامح �لذي �أ�سبح تقليد�ً ر��سخاً وفخر�ً 
لنا، كما لدينا �أي�سا حلم م�سرتك يف �يجاد عامل يت�سع للجميع 

لكي نعي�س جنبا �إلى جنب يف �سالم و�زدهار”. 

�ملنامة - بنا: حث رئي�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي 
�الأم���ري خليفة ب���ن �سلم���ان �آل خليف���ة �ل���وز�ر�ت و�الأجهزة 
�حلكومي���ة كافة خ�سو�س���ا �لوز�ر�ت �خلدمي���ة �إلى �لتعاون 
�لبناء مع �ل�سحافة ووجه �سم���وه �إلى ت�سهيل ح�سولها على 
�ملعلوم���ات؛ لتكري����س دورها �لتنوي���ري ور�سالتها �لنبيلة 
كمر�آة عاك�س���ة لق�سايا و�س���وؤون �ملجتم���ع.  وتر�أ�س �سموه 
بح�سور ويل �لعهد نائب �لقائد �الأعلى �لنائب �الأول لرئي�س 

جمل�س �لوزر�ء �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمري �سلمان بن حمد 
�آل خليف���ة �جلل�س���ة �العتيادية �الأ�سبوعي���ة ملجل�س �لوزر�ء، 
بق����رص �لق�سيبية �أم����س. وو�فق �ملجل�س بن���اء على تو�سية 
�للجنة �لتن�سيقية برئا�سة �سمو ويل �لعهد على �إعد�د تقرير 
وطن���ي دوري يقي����س �لتو�زن بن �جلن�س���ن يف موؤ�س�سات 
�لقطاع �لعام، ويت���ويل �ملجل�س �الأعلى للم���ر�أة �لتعاون مع 

�جلهات �حلكومية �ملعنية باإعد�ده وتعميمه.

• �سمو رئي�س �لوزر�ء يرت�أ�س، بح�سور �سمو ويل �لعهد، جل�سة جمل�س �لوزر�ء	 • جاللة �مللك م�ستقبال �ل�سفري �الأمريكي و�أع�ساء �جلالية �الأمريكية يف �ململكة	

“البحرين  اأرباح  دينار  مليون   16.7
والكويت” بالربع االأول

�صجل ر�صمي ملنح “ال�صغرية” 
امل�صرتيات احلكومية

الهاجري تفتتح مركز الهالل الطبي 
التخ�ص�صي ال�صامل بالعدلية 1110
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الواليات املتحـدة اأر�ض احلرية وموطن ال�شجعـان
ن�شعر باالمتنان العميق لدوركم يف ازدهار البحرين... العاهل يف كلمة �شامية اأمام اجلالية االأمريكية:

املنامة - بنا: ا�شتقبل عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
املل����ك حمد بن عي�ش����ى اآل خليف����ة اأم�����س بح�شور ويل 
العهد نائب القائد االأعلى النائب االأول لرئي�س جمل�س 
الوزراء �شاحب ال�شمو امللكي االأمري �شلمان بن حمد اآل 
خليف����ة يف ق�رص ال�شخري اأم�����س �شفري الواليات املتحدة 
االأمريكي����ة ال�شديق����ة ل����دى مملك����ة البحري����ن ج�شتني 
هيك�س �شيبرييل، الذي قدم اإلى جاللته اأع�شاء اجلالية 

االأمريكية يف اململكة.
ويف بداية اللقاء، �شافح جاللة امللك اأفراد اجلالية 

االأمريكية، مرحباً بهم.
ث����م تف�ش����ل �شاحب اجلالل����ة باإلقاء كلم����ة �شامية 

بهذه املنا�شبة، فيما ياأتي ن�شها:
ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

�شعادة ال�شفري، ال�شيوف الكرام،،،
اإنه ملن دواعي �رصوري اأن األتقي بكم جميعا اليوم، 
اإنن����ي اأك����ن حب����اً واإعجاباً كبريي����ن بالوالي����ات املتحدة 
االأمريكي����ة: اأر�����س احلرية وموطن ال�شجع����ان التي قال 
عنها الرئي�س ترومان ذات يوم “لقد بنيت اأمريكا على 
ال�شجاعة واخليال”. اإنها اأمة اأ�ش�شها الرواد - وي�شعدنا 
اأنكم وا�شلتم هذا التقليد وقُدمتم للعي�س يف البحرين.
�شك����راً لكم على جلب مواهبك����م اإلى بالدنا، فنحن 
ن�شع����ر باالمتنان العميق للدور الذي تلعبونه يف ازدهار 

البحرين، ونرحب بكم هنا بكل حرارة.
نحتف����ل اليوم بالعالقات العميق����ة واخلا�شة التي 
ترب����ط بلدين����ا التي تتجل����ى ال�شداقة فيه����ا من حولنا 
من خالل مئات ال�����رصكات االأمريكية العاملة يف البحرين 
واالأ�شطول اخلام�س العظيم املتمركز يف مياهها، ولعل 
اأكرب الدالئل على تل����ك ال�شداقة هو م�شت�شفى البعثة 

االأمريكية املتواجد على اأرا�شينا. 
قب����ل اأكرث من ق����رن، �شافر �ش����اب اأمريكي مقدام 
يدع����ى �شموئي����ل زومير م����ن نيوجر�شي اإل����ى اجلزيرة 
العربية ويف قلبه مهمة نبيلة وهي تاأ�شي�س م�شتو�شف 
طبي يف املنامة اأ�شب����ح فيما بعد م�شت�شفى اأنقذ اأرواح 

عدداً ال يح�شى من النا�س.
اإن هذا امل�شت�شفى مبثابة �شهادة على روح الكرم 
االأمريك����ي التي تذكرنا بالقوا�ش����م امل�شرتكة، اذ لدينا 
هن����ا يف البحرين، م�شت�شف����ى مت تاأ�شي�شه من قبل بعثة 
م�شيحي����ة، اإل����ى جانب امل�شاج����د والكنائ�����س واملعابد، 
وهن����اك يف الواليات املتح����دة االأمريكية يتوافد النا�س 

من جميع االأديان ليعي�شوا احللم االأمريكي.
ق����د نك����ون اأمتني خمتلفت����ني ولكنن����ا ن�شرتك يف 

الت�شامح الذي اأ�شبح تقليداً را�شخاً وفخراً
لن����ا، كم����ا اأن لدينا اأي�ش����ا حلما م�ش����رتكا يف ايجاد 
عامل يت�ش����ع للجميع لكي نعي�س جنبا اإلى جنب يف �شالم 

وازدهار. 
اأود اأن اأ�شكرك����م م����رة اأخ����رى عل����ى م�شاعدتكم يف 
ترجمة ه����ذا احللم ال����ى حقيقة ملمو�ش����ة ول�شداقتكم 

والتزامكم جتاه البحرين.
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

 بعدها األقى �شفري الواليات املتحدة االأمريكية يف 
البحرين كلمة قال فيها:

ح�����رصة �شاح����ب اجلالل����ة، ا�شمح����وا يل، بالنياب����ة 
عن زمالئ����ي االأمريكي����ني هنا الي����وم، اأن اأب����داأ بتوجيه 
ال�شك����ر اإليكم عل����ى ح�ش����ن �شيافتك����م وا�شت�شافتنا. 
اإن����ه ل�رصف فري����د لكل من����ا اأن نكون هنا الي����وم، ونحن 
جميًع����ا مدرك����ون للرمزي����ة التي يفرت�شها ه����ذا اللقاء 
يف متثي����ل التاري����خ الطوي����ل لل�شداق����ة وال�رصاكة بني 
الوالي����ات املتح����دة والبحرين. اأقف الي����وم مع جمموعة 
م����ن االأمريكيني م����ن جميع مكون����ات جمتمعنا، ميثلون 
جمموع����ة وتنوع من الدع����وات واالأن�شط����ة التي تعك�س 
عم����ق عالقتنا االأو�ش����ع. معي اليوم ما يق����رب من 175 
من زمالئ����ي االأمريكي����ني الذين يعي�ش����ون يف البحرين 
والذين نق����در عددهم بنح����و 17000، وبعب����ارة اأخرى، 
اإذا كنتم ترغبون يف روؤي����ة كل واحد منا، ف�شنحتاج اإلى 
تكرار ه����ذا احلدث يوميا 100 مرة. واحل�شور اليوم، يا 
�شاحب اجلاللة، هم اأطب����اء ومهند�شون ورجال البحرية 
وطي����ارون ومعلم����ون وط����الب وق�شاو�ش����ة وريا�شيون 
وطهاة ورجال االأعمال. ومثل االأمريكيني يف كل مكان، 
لدينا ن�ش����اط اجتماعي، وكثري منا نا�شطون يف املجتمع 
البحريني، كمتطوع����ني اأو اأع�شاء يف منظمات جمتمعية 
ونوادي وجمعي����ات. ووجدنا يف البحرين جمتمًعا جديًدا، 
ومن����زال جديدا وي�شع����ى االأمريكي����ون يف البحرين للعب 

دور اإيجابي هنا، ونقدر بعمق �شيافة ال�شعب البحريني 
الكرمية وانفتاحه وطيبته.

وم����ن خالل االأفراد املوجودين هن����ا اليوم، ميكننا 
تتب����ع م�ش����ار وتاري����خ التواج����د االأمريك����ي يف البحرين. 
وبف�ش����ل ك����رم جاللتك����م، متكن����ا م����ن اإدراج ع����دد من 
ال�شيوف من الواليات املتحدة الذين يج�شدون تاريخنا 

امل�شرتك والذي ميتد الأكرث من 100 عام.
وكم����ا الحظت����م يا �شاح����ب اجلالل����ة يف العديد من 
املرات، فق����د بداأت �شداقتنا م����ع و�شول جمموعة من 
االأف����راد الرائع����ني واملثقف����ني الذين اأ�ش�ش����وا البعثة 
العظم����اء  االأمريكي����ني  ه����وؤالء  اأول  وكان  االأمريكي����ة، 
�شاموي����ل زومير، الذي اأن�ش����اأ م�شتو�شًفا طبًيا يف �شوق 
املنامة والذي حت����ول فيما بعد اإلى م�شت�شفى الر�شالة 
االأمريكي����ة. وكانت زوجت����ه اآن ممر�شة تهتم باملر�شى 
وفتحت مدر�ش����ة للفتيات يف الغرفة اخللفية ل�شقتهما 
ف����وق امل�شتو�ش����ف الطب����ي، ومازالت ه����ذه املدر�شة 
وا�شمه����ا االآن مدر�شة الرجاء، واحدة من اأرقى املدار�س 
يف البحري����ن. وكان ل�شموي����ل و اآن زومير بنتان - روث 
وكاترينا - توفيتا عام 1904 اأثناء وباء الكولريا، وهما 
مدفونت����ان يف مق����ربة املنامة القدمي����ة، وهكذا قدمت 
عائل����ة زومير كل ما لديه����ا يف احلياة خدم����ة للبحرين. 
ويح�����رص معن����ا الي����وم ال�شي����د كني ني����ل، اب����ن �شقيق 
ل�شاموي����ل واآن زومي����ر وال����ذي قدم اإلى هن����ا من والية 
مي�شيغان، وهو ال يزال ن�شطا يف الكني�شة االإ�شالحية يف 
اأمريكا، وهي املنظمة الت����ي ارتبطت بها عائلة زومير. 
ن�شك����رك كني عل����ى عودتك اإلى البحري����ن حل�شور هذا 
احل����دث اليوم. ومن �شمن االأفراد الرائعني املرتبطني 
مب�شت�شفى الر�شالة االأمريكية، رمبا مل يكن اأحد حمبوًبا 
مث����ل الدكت����ور االأ�شط����وري هارولد �شت����ورم، فقد زار 
الدكت����ور �شتورم جميع اأنح����اء البحرين ومنطقة اخلليج 
حام����ال معه حقيب����ة الطبيب ال�ش����وداء ال�شهرية لتقدمي 
الرعاي����ة للجميع وذل����ك الأكرث من 30 �شن����ة، وترك لنا 
رواي����ات وق�ش�����س ال تن�شى عن اأ�شف����اره، ويح�رص معنا 
اليوم، يا �شاحب اجلاللة، ابنه روبرت �شتورم، مع ابنته 

وحفيده - 3 اأجيال من عائلة �شتورم.
وبالتاأكي����د فلن����ا دعامة اأخ����رى لعالقتن����ا الثنائية 
تتمثل يف التزامنا املتبادل باأمن هذه املنطقة احليوية، 
وقد ا�شت�شافت البحري����ن البحرية االأمريكية الأكرث من 
70 عاًم����ا ومازالت، وقد ا�شتمتع����ت اأجيال متعددة من 
البحارة وعائالتهم ببع�س م����ن اأف�شل �شنوات حياتهم 
من خ����الل ك����رم و�شياف����ة و�شداق����ة حكوم����ة البحرين 
و�شعبه����ا. والي����وم، تتمركز القي����ادة املركزية للقوات 
البحري����ة االأمريكية واالأ�شطول اخلام�����س التابع للبحرية 
االأمريكي����ة يف البحري����ن، وهي يف قل����ب �رصاكتنا االأمنية 
القوي����ة ولدينا عدد من ال�شباط والرج����ال والن�شاء من 
البحرية االأمريكية معنا اليوم، بقيادة االأدمريال كري�س 
اأكيلينو والذي تنتهي مهمت����ه، كما تعلمون يا �شاحب 
اجلالل����ة، يف غ�شون اأي����ام قليلة، ولنا ال�����رصف اأن يكون 
معنا القائد اجلديد لالأ�شطول اخلام�س، نائب االأدمريال 
�شك����وت �شتريين وزوجته �شيل����ي. وبهذه املنا�شبة وما 
متثل����ه لدينا، اأح�رصنا قائ����ًدا ثالًثا - القائ����د املوؤ�ش�س 
 ،NAVCENT قائ����د  واأول  اخلام�����س  لالأ�شط����ول 
االأدمريال �شك����وت ريد وزوجته دون����ا، التي عا�شت يف 
البحرين ب����ني 1994 و1996، ونحن �شعداء اأنهما معنا 

اليوم.
يا �شاح����ب اجلاللة، نحن نعلم اأن م�شاركة البحرين 
م����ع القوات امل�شلحة االأمريكي����ة مل تقت�رص على البحرية 
االأمريكي����ة، ونح����ن يف الواقع ن����درك اأن جتربة جاللتكم 
اخلا�ش����ة يف كلي����ة القي����ادة واالأركان العام����ة باجلي�س 
االأمريك����ي يف ف����ورت ليفنورث بوالي����ة كن�شا�س كانت 
جترب����ة ذات مغزى خا�س �شكل����ت وجهات نظركم حول 

انفتاح ال�شعب االأمريكي وطيبته املتجذرة فيه.
وق����د اأردن����ا تك����رمي دورك����م ال�شاب����ق يف ف����ورت 
ليفن����وورث الي����وم، وللقيام بذلك، حظين����ا بالتوا�شل 
م����ع اأحد زمالئكم يف ال�شف، وهو اجلرنال هرني دروف، 
ال����ذي جاء مع زوجته �شارون اإل����ى البحرين ليكون معنا، 
ونحن على يقني تام باأن اجلرنال لديه بع�س الق�ش�س 
لريويها، ورمبا يكون من االأف�شل تركها يف وقت الحق. 
التج����ارة واالأعمال هما من اأق����وى الروابط بني البحرين 
واأم����ريكا، ب����دءاً بال�����رصاكات ب����ني �رصك����ة بابك����و و�رصكة 
�شتاندرد اأويل وتك�شاك����و، اإلى اتفاقية التجارة احلرة، 
وتزاي����د ح�شور ال�����رصكات االأمريكي����ة يف البحرين )تعد 
اأك����رث م����ن 200 االآن(، وق����د �شكلت االأعم����ال التجارية 
منذ ف����رتة طويلة دعام����ة اأ�شا�شية لعالقتن����ا. وتتجاوز 
التج����ارة الثنائية يف ال�شل����ع واخلدمات بني بلداننا االآن 
3 مليارات دوالر، ويوم اجلمعة املا�شي، ت�شلمت �رصكة 
طريان اخلليج اأول طائرة بوينج 787. ومن خالل م�شنع 
مونديلي����ز اجلديد الذي افتت����ح يف وقت �شابق من هذا 
ال�شه����ر، كما �شتقوم �رصك����ة اأوريو كوكي ال�شهرية على 
م�شت����وى الع����امل باإعالن “�شنع يف البحري����ن” بكل فخر. 
كما يوجد يا �شاحب اجلاللة ممثلون عن جميع قطاعات 
جمتم����ع االأعم����ال لدينا هنا الي����وم، والتواج����د التجاري 
االأمريكي ق����وي ويف ازدي����اد متوا�ش����ل، وبالتعاون مع 
غرف����ة التجارة االأمريكية يف البحري����ن، اأود اأن اأعرب عن 
�شكري للعديد من ال�رصكات على دعمها وم�شاركتها يف 
التح�ش����ري لهذا احلدث: بي�شت����ل وفيديرال اك�شربي�س 
وجرنال اإلكرتيك ووود�رصف ولوكهيد مارتن واأمريكان 

اك�شربي�س.
وم����ن اأجل اأن تتوافق اأي دولت����ني، يجب اأن يعمل 
النا�����س فيهم����ا معا، لي�����س يف جمال االأعم����ال والتجارة 
فق����ط، بل اأي�ش����ا يف جمي����ع مكونات املجتم����ع، واليوم 
متثلن����ا العدي����د من املنظم����ات املجتمعي����ة، بداية من 
الك�شافة اإل����ى دوري البي�شبول ال�شغ����ري، اإلى جمموعة 
متنوعة م����ن اجلماعات الدينية. وقد ب����داأت اإحدى هذه 
املنظم����ات، وه����ي جمعية الن�ش����اء االأمريكي����ات، ب�شبع 
ن�ش����اء فقط من����ذ 44 �شن����ة، وتفتخ����ر الي����وم بع�شوية 
ت�ش����م اأكرث م����ن 200 امراأة، وكله����ن ملتزمات بتعزيز 
االأعم����ال اخلريي����ة وال�شداق����ة والتفاه����م الثقايف بني 
ن�ش����اء البحري����ن. اأود اأن اأ�شك����ر رئي�ش����ة جمعي����ة الن�شاء 
االأمريكي����ات اجلديدة، ال�شيدة اأجني����ال دي غريف، على 
وجوده����ا هنا اليوم ومتثيل الن�شاء من جميع اجلن�شيات 

هنا يف البحرين والالتي هن ع�شوات يف اجلمعية.
واأخريا، ي����ا �شاحب اجلاللة، لق����د مت بناء عالقاتنا 
وا�شتدامته����ا م����ن خ����الل الت����زام وحكم����ة القيادت����ني 
ال�شيا�شيت����ني لل�شعب����ني اللت����ني عملتا �شوي����ة يف بناء 
وتو�شيع بركات ال�ش����الم واال�شتقرار واالزدهار يف هذه 
املنطقة احليوية، واإن رابطنا قوي قائم على امل�شالح 

امل�شرتكة وااللتزام باملبادئ امل�شرتكة.

وال ميك����ن الأح����د اأن ين�ش����ى دع����م البحري����ن خالل 
عمليتي عا�شف����ة ودرع ال�شحراء وال خالل االأيام االأولى 
بع����د هجم����ات 11 �شبتم����رب وال ميكن الأح����د اأن ي�شنى 
ا�شتجابة املروحي����ات البحرينية يف عمليات االإنقاذ بعد 
الهجوم على البارجة االمريكية يف مياه اخلليج البحرين 
كانت دوم����اً ويف كل االأوقات تقف معنا، ونحن ممتنون 
اللتزامك����م الرا�ش����خ له����ذه العالقة على م����دى �شنوات 
عدي����دة �شملت العديد من التحدي����ات وحققت العديد 
من االنت�شارات. اإن اجتماع جاللتكم مع الرئي�س ترامب 
يف الريا�س، باالإ�شافة اإلى رحلة �شاحب ال�شمو امللكي 
ويل العهد االأمري �شلمان بن حمد الناجحة اإلى وا�شنطن 
يف نوفمرب، هي اأمثلة وا�شحة على هذه ال�رصاكة الهامة، 
ونحن ممتنون جلاللتكم التزامكم الرا�شخ لهذه العالقة 
على مدى �شنوات عديدة، �شملت العديد من التحديات 
وحقق����ت العديد م����ن االنت�شارات، وق����د تعاملنا معها 
مع����اً من خالل م�شورتك����م احلكيم����ة واهتمامكم. نعتمد 
عل����ى املبعوث����ني والدبلوما�شيني ملوا�شل����ة عالقاتنا 
بع����د توجيهات القي����ادة وال�شعب، وبالطب����ع، مل يفعل 
اأي �شخ�����س ذلك اأف�شل م����ن ال�شفري جوين يوجن، الذي 
تزامن عمل����ه يف البحرين مع وفاة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
عي�شى ب����ن �شلم����ان اآل خليفة وت����ويل جاللتكم احلكم، 
وقد ترك يونغ الدبلوما�شي املوهوب واملخ�رصم والذي 
عني �شفريا 3 مرات وراءه اإرثا من ال�شداقة والطيبة يف 
جميع اأنح����اء البحرين ال يزال �شداه قوي����اً لدى ال�شعب 
البحرين����ي. مرة اأخ����رى، يا �شاحب اجلالل����ة، ا�شمحوا يل 
اأن اأ�شكرك����م بالنياب����ة ع����ن جميع زمالئن����ا املتواجدين 
هن����ا وعن اجلالي����ة االأمريكية يف البحري����ن باأكملها على 
هذا ال�رصف العظي����م. وكما ت�شاه����دون اأمامكم، تعك�س 
جاليتن����ا اأمريكا نف�شها، فنح����ن قادمون من جميع اأنحاء 
بالدن����ا وجمي����ع مناح����ي احلي����اة، والبع�����س من����ا ولد يف 
اأم����ريكا، والبع�س االآخر اأ�شبحوا اأمريكيني، ويف الواقع، 
اأدت ويندي باوال بويرتا�����س فيلوريا اليمني كمواطنة 
اأمريكي����ة قبل اأ�شبوع����ني هنا يف �شفارتن����ا يف البحرين. 
وم����ع ذل����ك، ن�ش����رتك جميع����ا يف �ش����يء واح����د: جميعنا 
اأمريكيون اختاروا املجيء اإلى البحرين للعي�س والعمل، 

ونحن ممتنون لهذه الفر�شة.
يف اخلتام، اأتقدم لكم بجزيل ال�شكر مرة اأخرى على 
ح�ش����ن ال�شيافة التي كان����ت ال�شمة املمي����زة للبحرين 
جت����اه االأمريكي����ني على م����دى املائ����ة �شن����ة املا�شية، 
ونحن نقدر دعمكم ولطفك����م ونتطلع اإلى قرن اآخر من 

ال�شداقة البحرينية االأمريكية الوثيقة.
بع����د ذلك قدمت طالبات وطلب����ة مدر�شة البحرين 

اأغاين ومعزوفات مو�شيقية.
بعد ذلك، ت�رصف ال�شف����ري االأمريكي بتقدمي هدية 

تذكارية اإلى جاللة امللك. 
واألق����ى كلم����ة ق����ال فيه����ا: جاللتكم، ب����ني عديد 
اال�شي����اء التي نت�شاركه����ا فاإننا نت�ش����ارك حب اخليول. 
بالطب����ع، فق����د تاأ�ش�����س الن�شيج االأمريكي م����ن اخليول 
االأ�شيل����ة. نحن نثمن ونحرتم جه����ود العائلة املالكة يف 

احلفاظ على احل�شان العربي البحريني االأ�شيل.
وكرمز تقدير منا، قمنا ب�شناعة هذا ال�رصج الفريد 
م����ن نوعه حل�رصتكم، مت �شناعت����ه من قبل عائلة )اأم ال 
ليدي يف فورت وورث(، تك�شا�س. وعليه، اأود اأن اأ�شكر 
اع�ش����اء جالية االأعم����ال االأمريكية لدعمه����م يف �شناعة 

ال�����رصج. لطاملا كانت اأم ال ليدي �شانعة ل�رصوج اخليول 
يف الواليات املتح����دة االأمريكية ملا يقارب املئة �شنة. 
ج����ودة ال�شناعة ه����ذه ال تقدر بثم����ن. مت �شناعة ال�رصج 
م����ن �شفيح����ة ف�شية حمف����ور عليه����ا العل����م البحريني 
واالأمريك����ي ب�ش����كل يدعونا للفخ����ر، وي�شاح����ب ال�رصج 

حقيبة مر�شعة باألوان العلم البحريني.
اأود اأن اأق����راأ عليكم النق�����س املحفور على املن�شة 
امل�شاحبة لل�رصج، وتقول “هدية ل�شاحب اجلاللة امللك 
حمد ب����ن عي�ش����ى اآل خليفة م����ن اجلالي����ة االأمريكية يف 

مملكة البحرين”.
جاللتكم، نتمنى اأن تنال ه����ذه الهدية من اجلالية 
االأمريكي����ة اإعجابكم وناأمل اأن تك����ون كتذكار لالحرتام 

الكبري والتقدير وال�شكر من ال�شعب االأمريكي.
 بع����د ذلك قدم نائب االأدمريال جون اأكويلينو من 
االأ�شطول اخلام�����س للبحرية االأمريكي����ة هدية تذكارية 

اإلى جاللة امللك. 
والقى كلمة قال فيها: ح�رصة �شاحب اجلاللة على 
م����دى اأعوام عديدة �شعرت الواليات املتحدة االأمريكية 
بعطائكم وباالمتنان اأ�شبحنا اأكرث من اأ�شدقاء واأود ان 
ا�شكركم بالنيابة عن البحري����ة االأمريكية، واأن نهديكم 

هذه الهدية لتذكركم ب�رصاكاتنا العظيمة.
ث����م قدم العميد هرني دروف�����س )زميل يف ال�شف 
من فورت ليفني ورث( هدية تذكارية بهذه املنا�شبة.
بعد ذلك قدم ال�شيد لينيث نيفل ابن اأخ الدكتور 
�شامويل زومير، ورب����ورت �شتورم ابن الدكتور هارولد 
�شتورم من البعثة الطبي����ة االمريكية امل�شهورة، هدية 

تذكارية جلاللة امللك املفدى. 
كلم����ة قال فيها انه ل�رصف يل ان اأكون معكم اليوم 
بالنيابة ع����ن �شامويل زومير والكن�شي����ة االإ�شالحية يف 
اأم����ريكا وم�شت�شف����ى االر�شالية االأمريكي����ة يف البحرين، 
و�شكراً على دعوتكم وعلى ح�ش����ن �شيافتكم. بينما مل 
يت�شنى يل معرفة عمي �شامويل �شخ�شياً اذ توفى قبل 
والدت����ي وكان والدي على معرفة وثيق����ة به، لقد جال 
عمي �شام العامل اجمع ودائماً اأ�شار اإلى البحرين كمنزله 
الث����اين، وتكلم بحب عن �شعبك����م وبلدكم واالن فهمت 

ملاذا، اذكر هذا واأود ان اأقدم لكم هذه ال�شور.
بعد ذلك قدمت اجنيال دي جريف الرئي�س اجلديد 
للجمعي����ة االأمريكي����ة للن�شاء هدية تذكاري����ة اإلى جاللة 
املل����ك. واألقت كلمة قال����ت فيها: اإن����ه يف عام 1974، 
ب����داأت اجلمعي����ة االأمريكية للن�ش����اء يف البحرين اأعمالها 
بوج����ود �شبع ن�شاء فقط، من اأجل توفري الدعم للجالية، 
وبعد م����ا يق����ارب اأربع �شن����وات من تاأ�شي�����س اجلمعية 
االمريكي����ة يف البحرين للن�ش����اء، ا�شتملت اجلمعية على 

حوايل مئتني امراأة، وقامت بدعم 35 موؤ�ش�شة خريية.
ونود اأن ن�شكر جاللتكم على دعمكم يف ال�شماح لنا 
باال�شتمرار لغر�س التعزيز لالأعمال اخلريية وال�شداقة 
والتفاهم الثقايف بني ن�ش����اء البحرين، اأرجو ان تتقبلوا 
ي����ا جاللة امللك عرب����ون ال�شكر هذا كدلي����ل على ح�شن 
الني����ة واحلب الذي نكنه ململكة البحرين وهو عبارة عن 

كتاب �شكر مولود من عالقاتنا الوثيقة. 
بع����د ذلك قدمت رئي�س ك�شاف����ة االإناث البحرينية 
لي����زا غيبوين، وهي منظمة خدمات دولية لبناء ال�شجاعة 
والثق����ة وال�شخ�شي����ة ل����دى الفتيات يرافقه����ا فتاتني 
م����ن الك�شاف����ة روز بري�ش����ت وكايدن بالك م����ن مدر�شة 

البحرين، هدية تذكارية اإلى جاللة امللك. 
وخ����الل اللق����اء تف�ش����ل جالل����ة امللك مبن����ح نائب 
االأدمريال جون �ش����ي اكويلينو م����ن االأ�شطول اخلام�س 
التابع للبحري����ة االأمريكية، و�ش����ام البحرين من الدرجة 
االأول����ى تقديراً للجهود الطيبة الت����ي بذلها خالل فرتة 
عمل����ه يف تعزيز التعاون امل�ش����رتك بني مملكة البحرين 

والواليات املتحدة يف املجاالت الع�شكرية والدفاعية.
وقال جاللته من دواعي �رصوري اأن اأقدم لك و�شام 
البحرين من الدرج����ة االأولى بالنيابة عن نف�شي و�شعب 
البحرين وقوة دفاع البحرين، لقد كانت فرتة خدمتكم 
يف البحري����ن فرتة ق�شرية ولكن����ي اعلم اأنه عندما تعود 
اإل����ى بالدك �شتفك����ر بالبحرين و�شتخ����دم كال البلدين، 

وي�شعدنا ان نرحب بنائب االديرال اجلديد بالبحرين. 
ومتنى جاللت����ه للقائد اجلدي����د التوفيق وال�شداد 
يف مهام����ه اجلدي����دة، م�شي����داً بالتع����اون ب����ني البلدين 
ال�شديق����ني خ�شو�ش����ا يف املج����ال الع�شك����ري يف اإطار 
العالقات الوثيق����ة والتاريخية التي تربط بني البلدين 

يف املجاالت كافة. 

• جاللة امللك م�شتقبال ال�شفري االأمريكي واأع�شاء اجلالية االأمريكية يف اململكة	

ال�شفري االأمريكي: لن نن�شى دعم البحرين يف االأيام االأولى بعد هجمات 11 �شبتمرب
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م��رك��ز اإق��ل��ي��م��ي ل��ل��ت��دري��ب وب���ن���اء ال����ق����درات ع��ل��ى م��ك��اف��ح��ة الجت�����ار ب��الأ���ش��خ��ا���ص 

ا�صتقطاب مزيد من اال�صتثمارات وت�صهيل ح�صول ال�صحافة على املعلومات
اإعداد تقرير يقي�ص التوازن بني اجلن�شني يف “العام”... �شمو رئي�ص الوزراء يوجه:

املنامة - بنا: تراأ�ص رئي�ص الوزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي الأم���ر خليفة بن �شلم���ان اآل 
خليف���ة بح�شور ويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي�ص جمل�ص ال���وزراء �شاحب 
ال�شم���و امللك���ي الأم���ر �شلم���ان بن حم���د اآل 
خليفة اجلل�شة العتيادي���ة الأ�شبوعية ملجل�ص 
الوزراء، بق�رص الق�شيبي���ة اأم�ص. واأدلى الأمني 
العام ملجل�ص الوزراء يا�رص النا�رص عقب اجلل�شة 

بالت�رصيح التايل:
وجه �شاح���ب ال�شمو امللكي رئي�ص الوزراء 
اإل���ى تكري����ص دور مملكة البحري���ن يف �شناعة 
و�شياح���ة املعار�ص واملوؤمت���رات وا�شتقطاب 
املزي���د منه���ا لأهميته���ا ا�شتثمارًي���ا واأثره���ا 
اقت�شادًي���ا منوًه���ا باأهمي���ة معر����ص اخللي���ج 
للعق���ار 2018 ال���ذي افتتح���ه �شم���وه اأخ���را، 
كاإح���دى الفعالي���ات الت���ي يتبناه���ا القط���اع 
اخلا�ص وت�شهم يف التعريف باحلوافز امل�شجعة 
التي تهيئه���ا احلكومة لال�شتثم���ار يف القطاع 

العقاري.
  اإل���ى ذلك، ح���ث �شاحب ال�شم���و امللكي 
رئي����ص الوزراء ال���وزارات والأجه���زة احلكومية 
اإل���ى  اخلدمي���ة  ال���وزارات  خ�شو�ش���ا  كاف���ة 
التع���اون البناء مع ال�شحافة ووج���ه �شموه اإلى 
ت�شهي���ل ح�شوله���ا على املعلوم���ات لتكري�ص 
دوره���ا التنوي���ري ور�شالته���ا النبيل���ة كمراآة 
وحي���ا  املجتم���ع،  و�ش���وؤون  لق�شاي���ا  عاك�ش���ة 
�شم���وه دور ال�شحاف���ة البحريني���ة ل�شهاماتها 
الوطنية والكف���اءة املهنية العالية ملنت�شبيها 
وم�شاركته���م اخلالقة يف ال�ش���اأن الوطني. بعد 
ذلك نظر املجل����ص يف املذكرات املدرجة على 
جدول اأعمال���ه واتخذ ب�شاأنها م���ن القرارات ما 

يلي: 
اأوًل: وافق جمل�ص الوزراء بناء على تو�شية 
اللجن���ة التن�شيقي���ة برئا�ش���ة �شاح���ب ال�شمو 
امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����ص جمل�ص الوزراء على اإعداد تقرير 
وطن���ي دوري يقي�ص التوازن بني اجلن�شني يف 
موؤ�ش�شات القطاع العام ويتويل املجل�ص الأعلى 
للمراأة بالتعاون مع اجلهات احلكومية املعنية 
باإع���داده وتعميمه، فيما ق���رر املجل�ص اعتماد 
مر�شًدا وطنًيا ملوؤ�رصات التوازن بني اجلن�شني 
تناط م�سوؤوليته بهيئ���ة املعلومات واحلكومة 
الإلكرتونية ويكون مرجًعا فيما يتعلق مبتابعة 
قيا�ص تناف�شية مملكة البحرين يف جمال املراأة 

على امل�شتوى الإقليمي والدويل.
واأعرب املجل�ص ع���ن تقديره الكبر للدور 
الذي ي�شطلع به املجل�ص الأعلى للمراأة برئا�شة 
قرين���ة جالل���ة امللك رئي�ش���ة املجل����ص الأعلى 
للم���راأة �شاحبة ال�شمو امللك���ي الأمرة �شبيكة 
بن���ت اإبراهيم اآل خليف���ة يف حتقيق الكثر من 
الإجنازات لقط���اع املراأة ومتكينه���ا ويف ر�شم 

اخلطط الوطنية للنهو�ص بها.  
ثانًيا: يف �شياق تعزيز مكانة مملكة البحرين 
و�شجلها املتميز يف مكافحة الجتار بالأ�شخا�ص 
ا�شتناًدا اإلى منظومتها الت�رصيعية التي ت�شون 
حقوق وكرام���ة الإن�شان وحتميه من جميع اأوجه 
ال�شتغ���الل اأو الجت���ار، اإلى جان���ب مبادراتها 
املهم���ة عل���ى ه���ذا ال�شعي���د والت���ي حظي���ت 
ا من احلكومة  باإ�ش���ادة اإقليمية ودولية، وحر�شً
عل���ى تبني املزيد م���ن الإج���راءات التي تدعم 

حت�شني الأو�ش���اع الإن�شانية للعمال���ة الوافدة 
وتكف���ل ال�شتف���ادة م���ن خرباته���ا الرتاكمية 
يف ه���ذا املج���ال، واف���ق جمل����ص ال���وزراء على 
اإن�ش���اء مركز اإقليمي للتدري���ب وبناء القدرات 
عل���ى مكافحة الجت���ار بالأ�شخا����ص، بالتعاون 
مع مكتب الأم���م املتحدة املعن���ي باملخدرات 
واجلرمي���ة يكون مق���ره مملك���ة البحرين، فيما 
وافق اأي�ًشا على اإن�ش���اء �شندوق لدعم �شحايا 
الجتار بالأ�شخا����ص من العمالة الوافدة بحيث 
يتول���ى تق���دمي امل�شاع���دات وو�شائ���ل الدعم 
الرئي�ش���ة مبا يف ذلك الدع���م الإن�شاين واملايل 
ل�شحاي���ا الجت���ار بالب�رص عرب خمتل���ف الربامج 
الت���ي يتبناه���ا وف���ق �شوابط حم���ددة يف هذا 
اخل�شو����ص، يف �شوء املذك���رة املرفوعة لهذا 
الغر����ص من وزير العم���ل والتنمية الجتماعية 
رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة تنظيم �شوق العمل. 

ثالًث���ا: بح���ث جمل����ص ال���وزراء ع���ددا م���ن 
املبادرات الت���ي تكفل تعزيز ا�شتدامة تقدمي 
املزاي���ا التقاعدي���ة واإطال���ة عم���ر ال�شنادي���ق 
التقاعدي���ة، وقرر املجل�ص اإحال���ة مذكرة بهذا 
اخل�شو�ص اإلى هيئة الت�رصيع والفتاء القانوين 
املنا�شب���ة  القانوني���ة  ال�شيغ���ة  لو�شعه���ا يف 
قب���ل اإحالة م�رصوع قانون به���ذا اخل�شو�ص اإلى 

ال�شلطة الت�رصيعية. 
رابًع���ا: اطل���ع جمل����ص الوزراء عل���ى عر�ص 
قدم���ه وزي���ر الرتبي���ة والتعلي���م للفعالي���ات 
الداخلي���ة واخلارجي���ة الت���ي �شيت���م تنظيمها 
احتف���اء بالذكرى املئوي���ة للتعلي���م النظامي 
يف مملك���ة البحري���ن، وكل���ف املجل����ص اللجنة 
الوزارية لل�شوؤون املالية و�شبط النفاق ببحث 
الحتياج���ات الت���ي تنا�ش���ب ه���ذه الفعاليات 
لإب���راز ريادة مملكة البحرين التعليمية وعراقة 

امل�شرة التعليمية فيها. 
م����رصوع  ال���وزراء  جمل����ص  بح���ث  خام�ًش���ا: 
اتفاقي���ة بني حكومة مملكة البحرين و�شندوق 
املن���اخ الأخ�رص لإن�شاء مرك���ز اإقليمي ل�شندوق 
املن���اخ الأخ�رص مبملك���ة البحرين خلدمة منطقة 
غرب اآ�شيا ين�شجم مع م���ا اأعلنه �شاحب ال�شمو 
امللكي ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����ص جمل�ص الوزراء خالل موؤمتر الأمم 
املتح���دة للتغر املناخي للع���ام 2015، الذي 
عق���د يف باري����ص ع���ن ترحيب مملك���ة البحرين 
با�شت�شاف���ة املرك���ز املذكور، وق���رر املجل�ص 
اإحالة املذكرة املرفوعة لهذا الغر�ص من وزير 
اخلارجية والتي اأع���دت بالتن�شيق مع املجل�ص 
الأعل���ى للبيئة اإل���ى اللجنة الوزاري���ة لل�شوؤون 

القانونية.
�شاد�ًشا: يف اإطار تلبية احتياجات امل�شاريع 
الت���ي تنفذه���ا احلكوم���ة لدعم قط���اع الطرق 
وتعزي���ز ال�شياحة الرتاثية وافق جمل�ص الوزراء 
عل���ى ا�شتم���الك 3 عق���ارات للم�شلح���ة العامة 
ل�شالح طري���ق اللوؤلوؤ وخدم���ة م�شاريع الطرق 
مبنطقة القفول، على النحو املبني يف املذكرة 
املرفوع���ة له���ذا الغر�ص م���ن وزي���ر الأ�شغال 

و�شوؤون البلديات والتخطيط العمراين. 
�شابًع���ا: وافق جمل����ص ال���وزراء واأحال اإلى 
ال�شلط���ة الت�رصيعية م�رصوع قان���ون بالت�شديق 
عل���ى التفاقي���ة ب���ني حكومة مملك���ة البحرين 
وحكوم���ة اململك���ة املغربي���ة ب�ش���اأن اخلدمات 
اجلوية املوقع���ة بني البلدين يف مدينة الرباط 
بتاري���خ 27 فرباي���ر 2018، عل���ى النحو الذي 
اأو�شت به اللجنة الوزاري���ة لل�شوؤون القانونية 
والت���ي عر�شها نائ���ب رئي�ص جمل����ص الوزراء 
رئي�ص اللجنة املذكورة، وتهدف التفاقية اإلى 
تعزيز التعاون بني البلدين يف جمال اخلدمات 
اجلوية باعتبارهما طرفني يف معاهدة الطران 

املدين الدويل )معاهدة �شيكاغو(.
ثامًنا: بح���ث املجل�ص عددا من القرتاحات 
برغب���ة مقدم���ني من جمل����ص الن���واب، منها ما 
يتعلق ب�شن امل�شتفيدين م���ن برنامج ال�شكن 
الجتماعي )مزايا(، وعدادات مواقف ال�شيارات 
يف الأحياء ال�شكنية، ووافق املجل�ص على ردود 
احلكوم���ة ب�شاأنه���ا على النحو ال���ذي اأو�شت به 
اللجن���ة الوزاري���ة لل�ش���وؤون القانوني���ة والتي 
عر�شه���ا نائب رئي����ص جمل�ص ال���وزراء رئي�ص 

اللجنة املذكورة.

ل���ل���م�������ش���ل���ح���ة ع��������ق��������ارات   3 ا������ش�����ت�����م�����الك 
ال������ع������ام������ة ل���������ش����ال����ح ط������ري������ق ال������ل������وؤل������وؤ 
�������ش������ن������دوق ل������دع������م ������ش�����ح�����اي�����ا الجت����������ار
ب�����ال�����ب�����������رص م��������ن ال������ع������م������ال������ة ال��������واف��������دة

• �شمو رئي�ص الوزراء يرتاأ�ص، بح�شور �شمو ويل العهد، جل�شة جمل�ص الوزراء	

• يا�رص النا�رص	
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شـركـة البحـريـن لمـواقــف السـيــارات ش.م.ب.

بيان المركز المالي المرحلي الموجز كما في 31 مارس 2018
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموجز لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018 
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2018
)غير مدقق( )المبالغ مبينة بالدينار البحريني(

البيانات المالية المرحلية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨

31 مارس 2018
)غير مدقق(

31 ديسمبر 2017
)مدقق(

الموجـودات
الموجودات غير المتداولة

2.929.7132.934.605ممتلكات وآالت ومعدات
3.262.4453.344.978موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

-380.871موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
380.871-استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

492.044481.360عقارات استثمارية
7.065.0737.141.814

الموجودات المتداولة
4.4755.153المخزون

5.381.9695.375.417ودائع ثابتة قصيرة األجل
306.486125.775ذمم تجارية مدينة وأخرى
536.709756.175النقد وأرصدة لدى البنوك

6.229.6396.262.520

13.294.71213.404.334مجموع الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

7.031.7237.031.723رأس المال
)101.456()101.456(أسهم الخزينة

2.949.5402.949.540اإلحتياطي القانوني
12.4004.900إحتياطي األعمال الخيرية

2.881.7803.070.559األرباح المستبقاة

12.773.98712.955.266مجموع حقوق الملكية

المطلوبات غير المتداولة
22.72122.765منافع نهاية الخدمة للموظفين

المطلوبات المتداولة
498.004426.303ذمم دائنة أخرى

520.725449.068مجموع المطلوبات

13.294.71213.404.334مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

إن البيانات المالية المرحلية الموجزة الغير مدققة والمبينة أعاله قد روجعت من قبل السادة بي دي أو وقد تم اعتمادها 
والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 30 أبريل 2018 وتم التوقيع عليها بالنيابة عنهم من قبل كل من:

طارق علي الجودرنبيل خالد محمد كانوإسماعيل عبدالنبي المرهون
الرئيس التنفيذينائب رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في

31 مارس 2018

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في

31 مارس 2017

290.690253.198إيرادات تشغيلية

97.650227.786صافي الدخل من االستثمارات

)177.977()187.132(مصروفات تشغيلية وعمومية وإدارية

201.208303.007الربح التشغيلي

3.8701.077إيرادات أخرى

)4.581()37.343(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

167.735299.503صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للفترة

4.32 فلس2.42 فلسالعائد األساسي والمخفض على السهم

اإلحتياطــــــيأسهــــــم الخزينةرأس المــــال
القانونــــــــي

إحتياطي
المجمـــــوعاألربـاح المستبـــقــاةاألعمال الخيرية

2.869.5455.9002.707.12312.512.835)101.456(7.031.723في 31 ديسمبر 2016
299.503299.503----صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للفترة

)346.514()346.514(----أرباح أسهم معلن عنها لسنة 2016
-)10.000(10.000---احتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

2.869.54515.9002.650.11212.465.824)101.456(7.031.723في 31 مارس 2017

2.949.5404.9003.070.55912.955.266)101.456(7.031.723في 31 ديسمبر 2017
167.735167.735----صافي الربح ومجموع الدخل الشامل للفترة

)346.514()346.514(----أرباح أسهم معلن عنها لسنة 2017
-)10.000(10.000---احتياطي أعمال خيرية تم تكوينه خالل الفترة

)2.500(-)2.500(---مدفوعات أعمال خيرية خالل السنة

2.949.54012.4002.881.78012.773.987)101.456(7.031.723في 31 مارس 2018

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في

31 مارس 2018

فترة الثالثة أشهر
المنتهية في

31 مارس 2017

األنشطة التشغيلية

167.735299.503صافي الربح للفترة

التسـويات:

14.9856.872االستهالك 

خسائر/)مكاسب( القيمة العادلة غير المحققة من الموجودات 

)64.557(82.533  المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

-)10.684(مكاسب القيمة العادلة غير المحققة من العقارات االستثمارية

)52.728()49.820(دخل فوائد بنكية

)110.501()119.679(دخل أرباح أسهم 

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

678459المخزون

211.574)61.032(ذمم تجارية مدينة وأخرى

)11.857()274.813(ذمم دائنة أخرى

374)44(منافع نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي

279.139)250.141(صافي النقد )المستخدم في(/الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

)4.710()10.093(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

49.82052.728دخل فوائد بنكية مستلمة 

1.498.652)6.552(صافي الحركة في الودائع الثابتة

33.1751.546.670صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

-)2.500(المدفوعات الخيرية

-)2.500(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

1.825.809)219.466(صافي )النقص(/الزيادة في النقد وما في حكمه

756.175709.731النقد وما في حكمه في بداية الفترة

536.7092.535.540النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
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مت�سك �سعب البحرين بوحدته هي الو�ســفة الـــــــــــتي حققت االأمن واال�سـتقرار
يف حديث �سامل مع جملة “الرجل” تن�رشه �سحف البحرين بالتزامن... �سمو رئي�س الوزراء:

ويف �س����وؤال للمجل����ة ع����ن تو�سي����ف �سم����وه 
للعالقة التي تربطه بعاهل البالد �ساحب اجلاللة 
املل����ك حمد ب����ن عي�سى اآل خليف����ة، قال �ساحب 
ال�سمو امللكي رئي�س ال����وزراء: “هو االبن، وابن 
ال�سقي����ق، وه����و امللك ال����ذي ندين ل����ه بالوالء، 
وندع����م خطوات����ه املباركة م����ن اأجل غ����د اأف�سل 
للبحرين، كم����ا ن�سعى لو�س����ع توجيهاته مو�سع 
التنفي����ذ وحتقيق ما يحلم ب����ه للبحرين و�سعبها 
من اأمن وا�ستقرار وتقدم ورفاه، حفظ اهلل جاللة 
امللك وبارك يف خطواته، وحقق على يديه كل ما 

يتمنى ونتمناه للوطن العزيز”.
واأك����د �سم����وه اأن تركي����ز احلكوم����ة ين�سب 
على تطوير التعليم وال�سحة واالإ�سكان وتنفيذ 
امل�رشوع����ات التي ترفع من كفاءة البنية التحتية 
ون�����رش العم����ران يف كل مكان وتنفي����ذ املزيد من 

امل�رشوعات االإ�سكانية.
واأ�سار �سم����وه اإلى اأن احلكوم����ة تدعم مناخ 
لال�ستثم����ارات،  اجلاذب����ة  والبيئ����ة  اال�ستثم����ار 
وتق����دمي املزي����د م����ن احلواف����ز يف ه����ذا املجال 
وتطوير الت�رشيعات والقوانني التي تنظم العمل 
يف خمتلف املج����االت، وجتعل من البحرين وجهة 
مف�سلة لال�ستثمار، كما تركز على اإيجاد املزيد 
من فر�س العمل ال�ستيعاب ال�سباب امللتحقني 

ب�سوق العمل.
واأك����د �سم����وه اأن هناك العدي����د من اخلطط 
والربام����ج وامل�رشوع����ات الت����ي ت�س����ب يف خ����ر 
ورفاهية �سعب البحرين مب�سئية اهلل، م�سرا اإلى 
اأن االكت�ساف����ات النفطية اجلديدة حملت ب�سارة 
كربى لتعزي����ز وت�رشيع وترة التنمية يف اململكة 
وا�ستدامتها، واأن ذلك �سينعك�س بطبيعة احلال 
على اإيجاد املزيد م����ن فر�س العمل للمواطنني 
وحتفيز عجلة النمو ب�سكل مت�سارع. وقال �سموه: 
“لدينا اآمال عري�س����ة يف م�ستقبل اأف�سل لبالدنا 

وللمواطنني مب�سيئة اهلل”.
وعن كيفي����ة مواجهة احلكوم����ة للتحديات، 
قال �سموه: “نحن نعتمد التخطيط االإ�سرتاتيجي 
عل����ى امل����دى البعي����د ال����ذي يتي����ح لن����ا اآلي����ات 
متع����ددة للتعام����ل مبرونة كاملة م����ع التحديات 
وامل�ستج����دات كاف����ة، وقد عا�رشن����ا يف املا�سي 
الكثر م����ن التحديات وا�ستطعن����ا بحمد اهلل اأن 
نتجاوزها، واأن ن�ستثمر ما تنطوي عليه من فر�س 
يف اإ�ساف����ة ر�سي����د من االإجن����ازات واملكت�سبات 

للمملكة و�سعبها”.
واأكد �سموه اأنه ل����ن يتم االكتفاء مبا حتقق 
من اإجنازات، بل هناك �سعي اإلى حتقيق املزيد، 
فالعم����ل الوطن����ي مراحل م�ستم����رة، وكل مرحلة 
منه����ا تبنى عل����ى �سابقتها، والبد م����ن التطوير 
امل�ستم����ر وا�ستح����داث املزي����د م����ن اخلدم����ات 
وتنفي����ذ الكثر من امل�رشوع����ات التنموية، التي 
ت�ساه����م يف رفع م�ستوي����ات املعي�سة والو�سول 
به����ا اإل����ى امل�ستوى الالئ����ق ال����ذي ي�ستحقه كل 

مواطن. 
وح����ول راأي �سم����وه فيما ي�سمى ب����� “الربيع 
العرب����ي”، ق����ال اإن نع����ت الربي����ع العرب����ي ب����� 
“الكارث����ة” ه����و اأقل ما ميك����ن اأن يقال لو�سف 
ما حدث م����ن انهي����ار وفو�سى مازال����ت لالأ�سف 
م�ستمرة يف بع�س الدول العربية، مت�سائال �سموه: 
“اأي ربي����ع ذلك الذي مل ن����ر منه �سوى الفو�سى 
و�سفك للدماء وهدم كيانات الدول واقت�سادها 
وتقوي�����س اأمن ال�سعوب وا�ستقرارها، واأي ربيع 
ذل����ك الذي يت�سب����ب يف ت�رشيد وقت����ل االآالف من 

الب�رش”.
واأكد �ساحب ال�سم����و امللكي رئي�س الوزراء 
اأن مملك����ة البحرين جت����اوزت عوا�سف ما ي�سمى 
“الربي����ع العربي” وكوارثه باأم����ان، واأن ما مرت 
به مل يكن �س����وى حتد جنحت اململكة يف جتاوزه 

والعودة اإلى امل�سار الطبيعي.
وق����ال �سم����وه: “كان����ت يقظ����ة ووع����ي هذا 
ال�سع����ب مبا يحاك �سد وطن����ه ومت�سكه بوحدته 

ه����ي العامل احلا�س����م يف درء املخاط����ر وتفادي 
املاآ�سي الت����ي حلت بدول و�سعوب اأخرى، ونحن 
نرك����ز جهودنا االآن على ما حاول����وا اإ�سغالنا عنه، 
وه����و تنمي����ة بالدن����ا ب�س����كل اأف�س����ل يف خمتلف 

املجاالت”.
ورف�س �سموه حديث البع�س عن وجود بذرة 
فتنة طائفية يف البحرين، قائال: “طوال تاريخنا 
مل نعرف الت�سنيفات املذهبية، وعلى امل�ستوى 
ال�سخ�س����ي ال اأعرتف به����ا، وال اأحتدث عنها، ومل 
نف����رق يوما بني مواط����ن واآخر”، م�س����ددا �سموه 
على اأن ه����ذه الت�سنيفات ح����اول تر�سيخها من 

يحاولون التفرقة وي�سعون اإلى اإثارة النعرات.
وعن ال�����رش الذي جع����ل البحرينيني يقدمون 
منوذج����ا للتعاي�����س ب����ني املكون����ات الثقافي����ة 
والديني����ة باأم����ن و�سالم، اأو�س����ح �ساحب ال�سمو 
يف  يكم����ن  ال�����رش  اأن  ال����وزراء  رئي�����س  امللك����ي 
االإرث احل�س����اري واالإن�س����اين، فمملك����ة البحرين 
بحك����م موقعه����ا كملتقى للعديد م����ن الثقافات 
والديان����ات الت����ي �سكل����ت ن�سيجها عل����ى مدار 
التاري����خ وبحك����م تواف����د جن�سيات واأع����راق من 

خمتل����ف بق����اع االأر�����س اإليها م����ا جعله����ا تت�سع 
للجميع، فه����ي بلد الت�سام����ح والتعاي�س وتقبل 
االآخ����ر، ونعمل با�ستم����رار على تعزي����ز وتاأ�سيل 

هذه القيم يف املجتمع.
وفيما يخ�س املراأة البحرينية، اأعرب �سموه 
عن فخره واعتزازه بن�ساء البحرين ودور املراأة يف 
احلياة العامة، وقال: “نحن نفخر بن�ساء البحرين، 
وال نف����رق يف التعام����ل معه����ن، وامل�س����اوة بني 

اجلن�سني معروفة يف البحرين منذ زمن طويل”.
واأ�سار �سموه اإلى اأن من يتابع تاريخ البحرين 
يع����رف مكانة امل����راأة منذ وقت طوي����ل، فاملراأة 
البحريني����ة بداأت تعليمها يف فرتات مبكرة تعود 
اإلى بدايات القرن الع�رشين، و�ساركت يف العمل 
العام منذ ف����رتات طويلة وانخرط����ت اإلى جانب 
الرج����ل يف الوظائف احلكومي����ة وتولت منا�سب 

قيادية.
وزي����رات  حالي����ا  “لدين����ا  �سم����وه:  وق����ال 
و�سف����رات وع�سوات يف ال�سلطت����ني الت�رشيعية 
والق�سائي����ة، ف�سال عن اأنه����ن ي�سغلن منا�سب 
قيادي����ة يف خمتل����ف االإدارات احلكومية، ولدينا 

�سي����دات اأعم����ال ورائ����دات يف العم����ل اخل����ري 
والتطوعي”.

وعل����ى �سعيد العالقات بني مملكة البحرين 
واململك����ة العربية ال�سعودي����ة ال�سقيقة، و�سف 
�سموه العالقات م����ع اململكة العربية ال�سعودية 
باأنه����ا قوي����ة جتمع ب����ني قيادت����ي البلدين منذ 
عه����ود طويلة، و�س����الت قرب����ى وم�ساهرة بني 

ال�سعبني ال�سقيقني. 
واأك����د �سم����وه اململك����ة العربي����ة ال�سعودية 
هي الداعم وال�سن����د القوى ململكة البحرين كما 
ه����ي الداعم وال�سند الأمتيها العربية واالإ�سالمية� 
فاململكة هي �ساحبة الدور التاريخي يف خمتلف 
املراح����ل، وه����ي الثق����ل املوؤث����ر يف التعامل مع 
اأي����ة ق�سية ومواجه����ة اأي مع�سلة، وندعو اهلل اأن 
يحفظ ب����الد احلرمني ال�رشيف����ني، واأن يبارك يف 
قيادته����ا و�سعبها ويوفقه����م يف م�سعاهم اخلر 

للعرب وامل�سلمني، بل والعامل اأجمع”.
وراأى �سم����وه اأن التغي����رات الت����ي تقودها 
ال�سعودي����ة داخلي����ا تع����د تطوي����را وحتديثا مبا 
يواك����ب حرك����ة التق����دم يف الع����امل واأي�س����ا مبا 

يراعي خ�سو�سية اململكة، وتاأتي بعد درا�سات 
عميق����ة وح�سابات يت����م فيها مراع����اة امل�سالح 
العليا للمملك����ة، متمنيا �سموه للمملكة و�سعبها 

ال�سقيق كل التوفيق واخلر.
واأ�ساد �سم����وه بدور ويل العهد نائب رئي�س 
جمل�����س الوزراء وزي����ر الدفاع باململك����ة العربية 
ال�سعودي����ة ال�سقيق����ة �ساح����ب ال�سم����و االأم����ر 
حمم����د بن �سلمان اآل �سعود، مبديا �سموه اإعجابه 
بخطواته. وق����ال: “تابعنا الزيارة اخلارجية التي 
ق����ام بها �سموه موؤخ����را وحجم ما ب����ذل فيها من 
جهد، وم����ا اأثمرت عنه من اتفاق����ات، كما تابعنا 
ت�رشيحات �سم����وه اإلى و�سائل االإعالم االأمركية، 
والت����ي اأظه����رت اأننا اأم����ام قيادة �ساب����ة واعية، 
�سديدة الوالء ملليكه����ا وبالدها واأمتها ودينها. 
واإننا اأي�سا اأمام �ساب ُملم بكل التفا�سيل ولديه 
اآمال عري�سة مل�ستقبل بالده، وي�سعى جاهدا اإلى 
حتقيق نقلة نوعية يف م�سار نه�ستها وتقدمها، 

ونتمنى ل�سموه كل التوفيق وال�سداد”.
وراأى �سم����وه اأن الع����امل العربي مي����ر اليوم 
مبنعط����ف تاريخ����ي، واأن اأه����م م����ا ميي����زه ه����و 

مجلس خليفة بن سلمان وكاريزما القيادة
خليفة بن �سلمان رئي�س وزراء مملكة البحرين تتج�سد يف جمل�سه �سورة البحرين بح�سارتها 
واأ�سالته���ا، وفيه تنب�س مالمح حمبة عميقة يكنها �سعب البحرين لرجل يحمل كاريزما القيادة 

و�سمات بلده الطيب.
قدم الكثر لبلده ومازال يفي�س بطموح ال يتوقف؛ من اأجل خر اأبناء وطنه، يقف مدافعا 

عن البحرين، ومازال على ما مر بها من اأحداث حمافظا على وطنه وتوطيد اأركان كيانه.
جمل����س خليفة ب���ن �سلمان وا�س���ح املعامل والكلمات الت���ي تنم عن الوطني���ة واجلدية يف 
العم���ل، وهيب���ة الرجل الوقور �ساحب املجل����س تعم املكان، �سخ�سيته تاأ����رشك، وحديثه �سيل 
متدفق من منابع احلكمة، وروحة اخل�سبة جُتاري الزمن الذي يعي�سه، وحتمل باعتزاز وفخر عبق 

وجتارب املا�سي، فرتاه يتحدث عن جتارب عا�سها وتعلم منها واأو�سلها اإلى االآخرين.
خليف���ة بن �سلم���ان رجل معا�رش، يتمتع باأ�سلوب ملهم يف احلدي���ث، وذاكرته املبهرة ت�سع 
باأحداث ر�سمت تاريخ املنطقة، فرتاه ي�سرتجعها لك يف اأ�سلوب و�سفي وتقريري رائع، وي�رشد 

عليك من دقائق االأمور ما ي�سعرك وكاأنك يف قلب احلدث.
احلوار معه عفوي بال تكلف، فلم يقف وهو يتحدث عند مو�سوع واحد، بل وعى على كثر 
م���ن االأحداث ووقائع احلياة، ويعطيك االنطباع ال�سادق من اأن هذا الرجل الذي يحر�س اجلميع 

على ح�سور جمل�سه مو�سوم باحلكمة واملحبة لدى مواطنيه. 
جمل�س���ه توؤم���ه جميع طبق���ات املجتمع وفئات���ه، فهو ترجمة مل���ا يعي�سه جمتم���ع البحرين 
املتجان����س، ويجد في���ه خليفة بن �سلمان �سعادته الغامرة بلق���اء املواطنني واال�ستماع اإليهم، 

والتعرف اإلى احتياجاتهم.
تاريخه حافل باالأو�سمة واجلوائز التي نالها من منظمة االأمم املتحدة وغرها من االحتادات 
الدولية وعلى اأكرث من �سعيد. ال�سعودية لها من املحبة يف نف�سه ما يعجز هو نف�سه عن التعبر 
عنه، فهي تعم قلبه ووجدانه، وال يخلو له جمل�س من ذكر ال�سعودية وا�ستذكار دورها القيادي 

يف خدمة االإ�سالم وامل�سلمني.
اإن قام���ة رفيعة مثل خليفة بن �سلمان �سعدت خالل االأ�سبوع املا�سي ح�سور جمل�سه وحل 
�سيًف���ا على جملة “الرجل” لهذا ال�سهر، وهنا ميكن القول باأن �سخ�سية �سمو االأمر خليفة بن 
�سلمان وح�سوره الالفت يف كل املجاالت دفعتني اإلى عمل هذا احلوار االإعالمي ال�سامل و�سرب 
اأغ���وار �سخ�سيته، والوقوف عل���ى الكاريزما اخلا�سة التي ميلكها، حي���ث �سجل طوال اأكرث من 
ن�سف ق���رن ح�سوًرا اإن�سانًيا وخرًي���ا واإدارًيا، واإملامه بدبلوما�سية وف���ن احلكم، هذي العقود 
م���ن جتربة �سمو االأم���ر خليفة اأفرزت منوذًجا اإن�سانًيا فريًدا، ومفهوًم���ا اإدارًيا جديًدا، قدم من 
خالل���ه �ساحب ال�سمو امللكي االأمر خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة منوذجا لرئي�س الوزراء، الذي 
حتمل عبء التنمية وحتديث وتطوير مملكة البحرين، فا�ستحق بذلك ع�رشات اجلوائز واالأو�سمة 
واالإ�س���ادات العربي���ة والدولية، ليك���ون بذلك فخرا ل���كل عربي، ولي�س بحرين���ي، وليجعل من 
من�س���ب رئي�س الوزراء را�سما لل�سيا�س���ات العامة وم�سوؤوال عن نه�سة �سعب باأكمله، وفقه اهلل 

خلدمة البحرين واأهلها، واأطال اهلل عمره، وحفظ اهلل ملك وحكومة و�سعب البحرين ال�سقيق.

علي المقبلـي 

مدير تحرير مجلة الرجل

ال���م����ل����ك ه���و االب���ن واب���ن ال���س���ق���ي����ق ون����دي���ن ل���ج����الل���ت���ه ب��ال���������������������والء ون�����دع������م خ����ط����وات�����ه ال��م�ب����ارك�����ة
املنام��ة - بن��ا: اأك��د رئي���س ال��وزراء �ساح��ب ال�سمو امللك��ي الأمري 

خليفة بن �س��لمان اآل خليفة اأن �س��عب البحرين بتما�سكه ووحدته هو 

مفتاح الأمن وال�ستقرار، و�سدد �سموه على اأن موا�سلة م�سرية التنمية 

ه��و ما ينبغ��ي الرتكيز عليه، فهي الهدف والغاية التي ن�س��عى كحكومة 

و�سعب اإىل حتقيقها بالعمل اجلاد واملثمر.

وقال �س��موه يف حديث �سامل مع جملة “الرجل” تن�سره يف عددها 

ال�س��ادر الي��وم )الثالث��اء(: “اإننا حققن��ا وهلل احلمد الكث��ري ومازلنا 

نتطلع اإىل امل�س��تقبل من اأجل رفاه �س��عب البحرين، فال حدود ملا نتمناه 

خلري البحرين و�سعبها”.

واأ�س��اف �سموه اأن حتقي��ق الأمن وال�ستقرار للوط��ن وتقدم عجلة 

التنمية بال�سكل الذي يحقق الرفاهية ل�سعب البحرين يقع يف �سدارة 

الأولوي��ات التي نعمل م��ن اأجلها. وقال: “نحن ن�س��ع التنمية ال�ساملة 

هدفا دائما للحكومة، ولهذا نحر�س على حتقيق ال�ستقرار، فال تنمية 

م��ن دون اأم��ن وا�ستقرار، وطموحاتن��ا كبرية، والق��ادم للبحرين اأف�سل 

باإذن اهلل”.

وق��ال �سم��وه: “اإن ُحلم��ي ال��ذي كر�س��ت ل��ه حيات��ي اأن اأرى بلدي 

و�سعب��ه يف اأف�سل ح��ال، وقد حققنا الكثري ومازال��ت امل�سرية متوا�سلة، 

والطموح��ات كبرية، ولكن عزمن��ا واإرداتنا اأكرب مب�سئية اهلل، لتحقيق 

م��ا ن�سب��و اإليه”. و�س��دد �سموه على اأن��ه يجد �سعادت��ه يف خدمة �سعب 

البحري��ن، وق��ال: “حياتي كلها وهبتها خلدم��ة الوطن و�سعبه، ف�سعب 

البحرين �سعب طيب ومعطاء وي�ستحق اأن نعمل ونبذل من اأجله”.

واأكد �سموه اأن مملكة البحرين لديها جتربة تنموية ودميقراطية 

يرعاه��ا عاهل البالد �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة، 

واأنها بف�سل ذلك حققت الكثري من املكت�سبات والإجنازات.

ال�سحوة الكربى التي تقوده����ا اململكة العربية 
ال�سعودية بقيادة خ����ادم احلرمني امللك �سلمان 
ب����ن عبدالعزي����ز اآل �سعود؛ للوق����وف يف مواجهة 

املخاطر التي حتدق باالأمة. 
واأك���د �سم���وه اأنن���ا مطالبون ب���اأن ندعم هذه 
ال�سحوة، واأن نتيقظ ملا يخطط �سدنا، فالوحدة 
باتت مطلوبة اأ�سد من اأي وقت م�سى، ومن املهم 
اأخذ العرب الدرو�س مم���ا نخو�سه من جتارب، واأن 
يتحرك الع���امل العربي ككتلة واح���دة يف مواجهة 
التحديات، فلدينا اإمكانات هائلة، ومنتلك كافة 

مقومات النجاح.
ويف ال�س���اأن اخلليج���ي، اأك���د �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي رئي����س ال���وزراء اأن جمي���ع دول جمل�س 
التعاون يف قارب واح���د، واأن ما ي�رش اأحدنا يلحق 
ال����رشر باالأخرين، وما ينالنا من خ���ر �سيعم اأثره 

على اجلميع.
وعرب �سم���وه عن تفاوؤله وثقت���ه يف م�ستقبل 
اخلليج، قائ���ال “لدينا وهلل احلم���د �سعوب واعية 
وكف���اءات متمي���زة، وطاق���ات �سبابي���ة واعدة يف 
كاف���ة املج���االت، ومنتلك كل مقوم���ات النه�سة 
والتقدم، وقد قطعنا بالفعل �سوطنا كبرا يف هذا 
امل�س���ار، وال ينق�سنا �سيء لك���ي ن�سنع م�ستقبال 
اأف�س���ل، ولذل���ك فنح���ن متفائل���ون بامل�ستقبل 
ون���رى الطريق ممهدا اأمام دول املنطقة ل�سناعة 

غد اأف�سل مب�سئية اهلل”.
العربي���ة،  االأم���ة  مل�ستقب���ل  روؤيت���ه  وح���ول 
اأك���د �ساح���ب ال�سمو امللك���ي رئي�س ال���وزراء اأن 
�سبي���ل االأمة العربية الوحي���د ملواجهة التحديات 

والت�س���دي للمخاطر ه���و الت�سام���ن والتما�سك، 
قائ���ال: “نع���م ال ميك���ن لالآخري���ن اخ���رتاق دولنا 
و�سعوبن���ا، م���ا دمن���ا مت�سامن���ني ومتما�سكني، 
ولدين���ا يف التاري���خ القدمي واحلدي���ث ما يكفي 
من الع���رب والدرو�س التي ن�ستلهم منها خطواتنا 

احلالية وامل�ستقبلية”.
واأ�ساف �سم���وه: “التفرقة واالنق�سام هما ما 
يراهن عليهما، من يحيكون املوؤامرات �سد االأمة 
العربي���ة، وي�سع���ون بكل قوة لتفتي���ت وحدتها، 
وكله���ا حم���اوالت �ستب���وء بالف�س���ل، ونعلم علم 
اليق���ني اأن اأمتنا �ستظل بعون اهلل �ساخمة، لذلك 
ال نخ�س���ي عل���ى اأمتن���ا، واإن كنا ندع���و دائما اإلى 

احلذر واليقظة”.
وفيم���ا يتعلق بنظ���رة �سموه لالإره���اب، اأكد 
�سم���وه اأن االإره���اب ظاهرة عاب���رة وموؤقتة مهما 
ترتب عليها من تداعيات، واالإرهاب اآفة يعانيها 
الع���امل اأجم���ع ولي�س الع���امل العربي فق���ط، وقد 
عانينا منه يف البحرين، وكنا من اأوائل الدول التي 
انخرط���ت يف التحال���ف الدويل ملحارب���ة االإرهاب 
اإميان���اً باأن التحرك اجلماعي ه���و ال�سبيل الوحيد 
للق�س���اء على االإرهاب وحما�رشته، فالبد من جهد 
جماعي للت�سدي لتلك الظاهرة وجتفيف منابعها 
الفكري���ة واالأيدولوجي���ة الت���ي ت�س���كل احلا�سنة 

االأكرب لهدم العقول والتغرير بال�سباب.
وتطرق حديث �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س 
الوزراء اإل���ى جملة “الرجل” اإلى عدد من اجلوانب 
ال�سخ�سي���ة اخلا�سة ب�سموه، حي���ث اأكد �سموه اأنه 
يجد �سعادة كبرة يف االأجواء االأ�رشية وروؤية ولقاء 

االأبن���اء واالأحفاد، وقال “نحن كاأي عائلة بحرينية 
اأخ���رى، حري�س���ون عل���ى التجم���ع مع���اً. ومنار�س 
هواياتن���ا ونتب���ادل االأحاديث يف خمتل���ف االأمور، 
واأ�سع���ر ب�سعادة كبرة يف االأج���واء االأ�رشية وروؤية 

اأبنائي واأحفادي”.
واأ�سار �سم���وه اإلى اهتمام���ه بال�سعر، معتربا 
اأن���ه من “الفنون االأدبي���ة اجلميلة التي تطيب به 
النف����س واملرت�سخ يف ثقافتن���ا العربية االأ�سيلة 
منذ القدم، وهو جزء من هويتنا التي نحر�س على 
تاأ�سيلها يف جمال�سنا من خالل االحتفاء بال�سعراء 
البحريني���ني واخلليجي���ني، الذي���ن ن�ستمت���ع مبا 
يكتبون���ه م���ن اأ�سع���ار متمي���زة تعرب ع���ن املحبة 
وال���والء للوط���ن”. وذك���ر �سم���وه باأن م���ن اأجمل 
ُْج  نرَى �رشرَ اٍن يف الُدّ ���كرَ ���زُّ مرَ االأبي���ات الت���ي قراأها: اأرَعرَ

ِلْي�ٍس يف الزرَّماِن ِكتاُب”. ْرُ جرَ خرَ اِبٍح ... ورَ �سرَ
ون����وه �سموه اإلى اأنه يه����وى ريا�سة امل�سي، 
ويحر�����س على ممار�ستها كلما كان هناك مت�سعا 
من الوق����ت، كما يحر�س على املطالعة وميار�س 
هواية الت�سوير الفوتوغرايف، بني احلني واالآخر، 
م�س����را كذلك اإل����ى اأن لدي����ه “�سغف����ا بالب�ستنة 
والعناية باالأزه����ار والنباتات التي متنح االإن�سان 
�سع����ورا بالراح����ة، وت�رش م����ن ينظر اإليه����ا”. وعن 
ت�سنيف �سموه م����ن جانب اجلامعة العربية كاأحد 
اأهم القيادات ال�سيا�سية العربية يف الع�رش، قال 
�سم����وه: “ي�سعدين هذا التقدير من جامعة الدول 
العربي����ة، واأرى اأين مل اأق����م �س����وى ب����اأداء واجبي 
جتاه بالدي واأمتي باإخال�����س، واأوؤمن باأن كل من 

يخل�س يف عمله �سيكون النجاح من ن�سيبه”.

• �سمو رئي�س الوزراء يف حوار مع جملة “الرجل”	

االكت�سافات النفطية �ستخلق املزيد من فر�س العمل للمواطنني وحتفز عجلة النمو
ن�سع التنمية ال�ساملة هدفا دائما للحكومة وال حدود ملا نتمناه خلر البحرين و�سعبها
طوال تاريخنا مل نعرف الت�سنيفات املذهبية وال اأعرتف بها على امل�ستوى ال�سخ�سي 
نح���ن مطالبون بدعم ال�سحوة الكربى التي تقودها ال�سعودية بقيادة خادم احلرمني
حممد ب���ن �سلمان �ساب مل���م بكل التفا�سي���ل ولديه اآمال عري�س���ة مل�ستقبل بالده
الت�سام���ن والتما�س���ك �سبيل االأمة الوحي���د ملواجهة التحدي���ات والت�سدي للمخاطر
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التعاون اخليار اال�سرتاتيجي للت�سدي للأخطار والتعامل مع انعكا�ساتها
ا�ستعر�سا املبادرات التي تكفل ا�ستدامة املكت�سبات... �سمو رئي�س الوزراء و�سمو ويل العهد:

املنام���ة - بنا: ا�ستقبل رئي����س الوزراء �ساحب 
ال�سمو امللك���ي الأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، 
الأول  النائ���ب  الأعل���ى  القائ���د  نائ���ب  العه���د  ويل 
لرئي����س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
�سلمان بن حمد اآل خليف���ة، وذلك �سباح اأم�س بق�رص 

الق�سيبية. وخالل اللق���اء، ا�ستعر�س �سموهما جملة 
من املبادرات التي تكفل ا�ستدامة املكت�سبات التي 
حتققت للمواطن���ن يف خمتلف املجالت، بالإ�سافة 
اإل���ى بح���ث الأف���كار وال���روؤى التي ت�سم���ن دميومة 
وتطوي���ر وتنمي���ة املرتك���زات التي تدع���م وت�ساند 

تعظيم ه���ذه املكت�سبات. ويف ال�س���اأن الدويل، فقد 
جرى خ���الل اللقاء بحث جملة م���ن الق�سايا املت�سلة 
باآخر التط���ورات على ال�ساحتن الإقليمية والدولية، 
حي���ث �سدد �ساح���ب ال�سمو امللكي رئي����س الوزراء، 
و�ساح���ب ال�سم���و امللك���ي ويل العهد نائ���ب القائد 

الأعل���ى النائ���ب الأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء على 
اأهمي���ة املوقف املوّح���د واتفاق الكلم���ة والتن�سيق 
امل�س���رك يف التعام���ل مع امل�ستج���دات يف املنطقة 
والع���امل، موؤكدي���ن �سموهما اأن التع���اون هو اخليار 
ال�سراتيج���ي الأوح���د للت�سدي لالأخط���ار والتعامل 

الأمثل مع انعكا�ساتها على امل�سار التنموي والو�سع 
الأمني، منوهن �سموهما باأهمية الزيارات املتبادلة 
بن كبار امل�سوؤولن يف الدول ال�سقيقة وال�سديقة 
على ه���ذا ال�سعي���د ويف �س���اأن الوقوف عل���ى م�سار 

التعاون على ال�سعيدين الثنائي اأو الدويل.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبالً �سمو ويل العهد	

اأك�������دا اأه���م���ي���ة ت����ب����ادل ال�����زي�����ارات ب����ن امل�������س���وؤول���ن يف ال�������دول ال�����س��ق��ي��ق��ة وال�����س��دي��ق��ة

م�سانـــدة جهـــود ب�ســـط االأمـن واال�ستقــرار يف املنطقــة

فــوز نا�ســر بن حمــد يف “اآيــرون مـــان” اإجنــاز ريا�سـي 

ا�ستقبل قائد الأ�سطول اخلام�س ال�سابق واجلديد... �سمو رئي�س الوزراء:

يعزز املكانة املرموقة للبحرين... �سمو حمافظ اجلنوبية: 

املنامة - بنا: اأكد رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خليفة ب���ن �سلمان اآل خليف���ة اأهمية 
تعزي���ز التعاون الدويل يف كل ما يدعم حتقيق الأمن 
وال�س���الم يف خمتل���ف اأرج���اء العامل، وخا�س���ة منطقة 

ال�رصق الأو�سط.
جاء ذلك، لدى ا�ستقبال �سموه بق�رص الق�سيبية 
اأم����س �سف���ري الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة ل���دى 

اململكة جا�ست���ن �سيبرييل، وقائد القوات البحرية 
الأمريكية بالقيادة املركزية قائد الأ�سطول اخلام�س 
الأدمريال جون �س���ي اأكويلينو مبنا�سبة انتهاء فرة 
عمله، والذي قّدم ل�سموه الأدمريال �سكوت �ستريين 
كقائ���د جديد للقوات البحري���ة الأمريكية يف القيادة 
املركزية قائ���دا لالأ�سطول اخلام�س. وخ���الل اللقاء، 
اأ�ساد �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء باجلهود 

الت���ي بذلها الأدم���ريال اأكويلينو خالل فره عمله يف 
تنمية اأوا�رص التعاون وال�سداقة بن البلدين، مهنًئا 
�سم���وه الأدمريال �ستريين مبنا�سب���ة تعيينه، متمنيًّا 
�سم���وه ل���ه النج���اح والتوفي���ق. واأكد �سم���وه حر�س 
مملك���ة البحرين عل���ى م�ساندة كل اجله���ود الرامية 
اإلى ب�سط الأمن وال�ستقرار يف املنطقة، لفًتا �سموه 
اإلى ال���دور املحوري املهم الذي تق���وم به الوليات 

املتح���دة ال�سديقة على هذا ال�سعي���د. ونّوه �سموه 
اإل���ى عمق عالق���ات التع���اون التاريخي���ة التي تربط 
بن مملك���ة البحرين والوليات املتح���دة الأمريكية 
ال�سديقة ومتيزها يف �ست���ى املجالت، ارتكاًزا على 

ما يجمع بن البلدين من عالقات �سداقة قوية.
من جانبه، اأ�ساد قائد القوات البحرية الأمريكية 
بالقي���ادة املركزي���ة مب���ا قدمت���ه احلكوم���ة برئا�سة 

�سم���وه من اهتم���ام بكل ما يوطد اأط���ر التعاون بن 
البلدي���ن ال�سديق���ن، والت���ي كان له���ا اأثر كبري يف 
ت�سهيل مه���ام عمله، مثنًيا على ما ت�سهده العالقات 
البحرينية الأمريكية من تقدم على امل�ستويات كافة 
مبا يج�ّسد خ�سو�سية العالقة بن البلدين ومتيزها، 
منّوًه���ا باجلهود التي تبذلها مملكة البحرين من اأجل 

حتقيق الأمن وال�ستقرار الدويل.

عوايل - املحافظة اجلنوبية: رفع �سمو 
حماف����ظ اجلنوبية ال�سيخ خليفة بن علي اآل 
خليفة اأ�سم����ى اآيات الته����اين والتربيكات 
اإلى ممث����ل جاللة املل����ك ل�س����وؤون ال�سباب 
والأعم����ال اخلريية رئي�����س املجل�س الأعلى 
لل�سباب والريا�سة رئي�س اللجنة الأوملبية 
البحريني����ة �سم����و ال�سي����خ نا�����رص ب����ن حمد 
اآل خليف����ة؛ مبنا�سب����ة فوز �سم����وه امل�رصف 
باملرك����ز الأول يف بطولة �سم����ال الوليات 
املتحدة الأمريكية للرجل احلديدي “اآيرون 
م����ان” بفئ����ة XC حتت 49 �سن����ة، املقامة 

بولية تك�سا�س.
واأكد �سمو حمافظ اجلنوبية اأن حتقيق 

�سم����و ال�سيخ نا�رص بن حم����د اآل خليفة لهذا 
الإجناز الريا�سي العاملي يف زمن وقدره 9 
�ساعات و6 دقائق و�سط م�ساركة لأكرث من 
3 اآلف مت�ساب����ق اإجناز غري م�سبوق ي�ساف 
اإل����ى �سج����ل الريا�س����ة البحريني����ة العام����ر 
بالإجن����ازات وميثل مثل اأعلى وحافًزا كبرًيا 
لل�سب����اب البحرين����ي نح����و ب����ذل املزيد من 
الإرادة والتح����دي والعط����اء خلدمة الوطن، 
م�س����رًيا �سمو حمافظ اجلنوبي����ة اإلى اأن هذا 
الإجن����از ثمرة من ثم����ار اجله����ود امل�سنية 
والعم����ل ال����دوؤوب اجل����اد الذي �سط����ر بها 
�سمو ال�سيخ نا�رص بن حمد اأروع معاين اجلد 
والعم����ل لبلوغ الأه����داف العظيم����ة والذي 

كانت نتيجت����ه واقعية ومو�سع ثقة اجلميع 
بهذه النتيجة التاريخية. 

واأ�سار �سمو ال�سيخ خليفة بن علي اإلى 
الأبع����اد الوا�سعة له����ذا الإجن����از الريا�سي 
اجلديد يف تعزيز املكانة العاملية املرموقة 
التي حتتله����ا مملكة البحري����ن يف املحافل 
الريا�سي����ة اإل����ى جانب اإبراز ا�س����م اململكة 
عل����ى خارطة الريا�س����ات العاملي����ة، مثمًنا 
�سم����وه ما حتظى به املحافظة اجلنوبية من 
دع����م وم�ساندة من قبل �سم����و ال�سيخ نا�رص 
بن حمد يف خمتلف املجالت، متمنًيا ل�سموه 
دوام التوفي����ق والنجاح خ����الل امل�ساركات 

•والبطولت املقبلة. •�سمو ال�سيخ نا�رص بن حمد 	 �سمو ال�سيخ خليفة بن علي	
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الإعالن عن الفائزين بجائزة خليفة بن �صلمان لل�صحافة غًدا

جهود مباركة يبذلها �صمو رئي�ض الوزراء للنهو�ض بال�صحة

توجيهات �صمو رئي�ض الوزراء اأدت للرقي ب�صحة املواطنني 

البحرين على اأعتاب مراكز متقدمة يف عدالة توزيع الفر�ض

جلنة التحكيم برئا�سة املردي تنهي فرز 230 عمالً

اعرتاف عاملي جديد مب�ساعي �سموه البارزة جتاه القطاع... “الأطباء”:

ركيزتاها التدريب وا�ستمرار التعليم ... الكاظم:

بعد اعتماد جمل�س الوزراء اآليات ل�سمان ا�ستدامة تقدم البحرينية ... “الأعلى للمراأة”:

املنام����ة - بنا: ك�س����ف مدي����ر اإدارة و�سائل 
الإعالم من�سق جائزة خليفة بن �سلمان لل�سحافة 
يف دورته����ا الثالث����ة يو�س����ف حممد ع����ن اأن جلنة 
التحكي����م قد اأنهت عملية ف����رز وحتكيم الأعمال 
التي تقدمت جلائزة خليفة بن �سلمان لل�سحافة 
والبالغ عدده����ا 230 عمال �سحفيًّا، حيث رفعت 
اللجن����ة الت����ي مت اختياره����ا له����ذه اجلائ����زة يف 
ن�سخته����ا الثالثة نتائج الأعم����ال الفائزة عن كل 
فئة، والتي �سيتم الإعالن عنها يف يوم الحتفال 
الذي يرعاه رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم����ر خليف����ة ب����ن �سلم����ان اآل خليف����ة يف ي����وم 
الأربعاء 2 ماي����و 2018م مبنا�سبة يوم ال�سحافة 

البحرينية.
وق����د �سكل����ت جلن����ة التحكيم م����ن جمموعة 
امل�سه����ود  والأكادميي����ن  ال�سحافي����ن  م����ن 
لهم بالكف����اءة واخلربة، برئا�س����ة رئي�س جمعية 
ال�سحفين موؤن�س امل����ردي، واملدير التنفيذي 
لحت����اد ال�سحاف����ة اخلليجية فري����د اأحمد ح�سن، 
ورئي�����س ق�س����م الإع����الم باجلامع����ة الأهلية زهر 
�سيف، ورئي�س����ة ق�سم الإع����الم بجامعة البحرين 

مها الرا�سد.
واأو�س����ح من�س����ق اجلائزة يو�س����ف حممد اأن 
اللجن����ة املكلف����ة بتحكي����م الأعم����ال ال�سحافية 
املتقدمة للجائ����زة قد و�سعت عدًدا من الأ�س�س 
الأعم����ال الفائ����زة، وم����ا  واملعاي����ر يف اختي����ار 
توؤك����ده من �سواب����ط مهنية واأخالقي����ة من خالل 

اللتزام مبب����ادئ الدقة واملو�سوعي����ة والنزاهة 
وامل�سداقية يف التعبر ع����ن الراأي، حيث بذلت 
اللجن����ة جهًدا ممي����ًزا منذ اأن اأقف����ل باب الرت�سح 
للجائ����زة يف 20 اأبري����ل املا�س����ي، والبدء يف فرز 
الأعم����ال وت�سنيفها ح�سب كل فئ����ة، وذلك من 
خ����الل اطالعه����ا بكل دق����ة ومو�سوعي����ة ومهنية 

لكاف����ة الأعمال بالإ�سافة اإل����ى املراجعة الكاملة 
ل�س����ر عملية التقييم، واختيار الأعمال املر�سحة 
الثالثة الت����ي و�سلت اإلى املرحل����ة النهائية من 
كل فئة حتى اختيار العمل الفائز والذي يتم من 
خالل اأعلى ن�سبة ت�سويت. واأ�سار اإلى اأن الرتفاع 
املتزاي����د بن�سب وج����ودة الأعم����ال امل�ساركة يف 
ال����دورة الثالثة للجائزة هي �سهادة ثقة وتقدير 
من الو�س����ط ال�سحايف والإعالم����ي، لتحمل وزارة 
�س����وؤون الإعالم اجله����ة املنظمة له����ذه اجلائزة، 
امل�سوؤولية الكبرة لتطويرها يف كل عام واإدخال 
فئات جديدة للجائزة ل�ستيعاب الكم الكبر من 
امل�ساركن خا�سة واأن اجلائزة حتمل ا�سًما غالًيا 
على اجلميع، وه����و رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك����ي الأم����ر خليفة ب����ن �سلم����ان اآل خليفة، 

الداعم لل�سحافة وال�سحافين.
اجلدي����ر بالذكر اأن وزارة �س����وؤون الإعالم قد 
فتحت ب����اب امل�ساركة اأمام اجلمي����ع، حيث يحق 
ل����كل موؤ�س�س����ة �سحافي����ة اأو �سح����ايف يعم����ل يف 
اإحدى ال�سح����ف اأو املجالت املحلي����ة اليومية اأو 
الأ�سبوعي����ة اأو الدوري����ة الت����ي ت�س����در يف مملكة 
البحري����ن باللغتن العربية اأو الإجنليزية وتكون 
اأعمال����ه من�س����ورة خ����الل الع����ام 2017، التق����دم 
باأعمال����ه لنيل اإح����دى اجلوائز املقدم����ة للفئات 
التالي����ة )فئ����ة اأف�سل عم����ود راأي، فئ����ة اأف�سل 
حتقي����ق �سحايف، فئة اأف�سل ح����وار �سحايف، فئة 

اأف�سل �سورة �سحافية(.

اجلف���ر - جمعية الأطباء: هن���اأت جمعية الأطباء 
البحريني���ة رئي����س ال���وزراء �ساحب ال�سم���و امللكي 
الأمر خليفة ب���ن �سلمان اآل خليفة مبنا�سبة الإ�سادة 
ال�سامية التي نالها �سموه الكرمي عرب اخلطاب الذي 
تلقاه���ا من املدير الع���ام ملنظمة ال�سح���ة العاملية 
تيدرو����س اأدهان���وم غيبري�سو����س، وذل���ك اإق���رارا 
بجهود �سموه احلثيث���ة يف تطوير القطاع ال�سحي يف 
مملكة البحرين يف ظل العهد الزاهر ل�ساحب اجلاللة 
املل���ك ومب�سان���دة ويل العهد النائ���ب الأول لرئي�س 

الوزراء.
وقالت رئي�س���ة اجلمعية غ���ادة القا�سم اإن هذه 
الإ�س���ادة الرفيعة من قبل اأكرب منظمة عاملية معنية 
بال�سحة متث���ل اعرتافا عامليا جديدا باأهمية اجلهود 
املبارك���ة التي يبذلها �سمو رئي����س الوزراء؛ من اأجل 
النهو����س ب�سائر اأركان ال�سحي���ة يف مملكة البحرين، 
والت���ي ميثل الطبي���ب اأحد اأه���م مرتكزاتها، وتوفر 
خدمات �سحية للمواطنن واملقيمن وفقا لأف�سل 

املعاير العاملية.
واأ�ساف���ت القا�س���م اأن ما ج���اء يف خطاب املدير 
الع���ام ملنظم���ة ال�سح���ة العاملي���ة من تقدي���ر وثناء 
لالإجراءات التي تقوم���ا بها احلكومة برئا�سة �ساحب 

ال�سم���و امللك���ي رئي�س ال���وزراء توؤكد النج���اح الذي 
حققت���ه مملك���ة البحري���ن كنم���وذج يحت���ذى ب���ه يف 
املج���ال ال�سح���ي، وهو منوذج ي�سم���ن تقدمي اأرقى 
امل�ستويات من اخلدم���ة ال�سحية والعالجية ويواكب 

التطور العاملي يف ميدان الطب والعالج.
واأكدت حر�س جمعية الأطباء على اأن تكون جزءا 
فاع���ال يف م�سرة تطوير املنظومة ال�سحية يف مملكة 
البحرين، و�سمان توفر خدم���ات �سحية ذات جودة 
عالية، منظمة ومتكاملة، وعادلة وم�ستدامة، وتعزيز 

�سحة الفرد واملجتمع.
واأعربت رئي�سة جمعية الأطباء يف ختام ت�رصيحها 
ع���ن بال���غ تقديرها جله���ود �ساحب ال�سم���و امللكي 
رئي����س ال���وزراء واملجل�س اإزاء دعم���ه الكبر جلمعية 
الأطب���اء والطبي���ب البحرين���ي عموما، موؤك���دة اأهمية 
ذلك الدعم يف تنفي���ذ اجلمعية مل�ساريعها وبراجمها 
وخططه���ا الرامية للنهو�س بالطبي���ب البحريني من 

جميع النواحي العلمية واملهنية.

مدينة عي�سى - جمعية البحرين لرعاية مر�سى 
ال�سكلر: تقّدم الأمن العام جلمعية البحرين لرعاية 
مر�س����ى ال�سكل����ر زكري����ا الكاظم بخال�����س التهاين 
والتربي����كات لرئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأمر خليفة بن �سلمان اآل خليفة مبنا�سبة الإ�سادة 
ال�سامي����ة التي حظي بها �سموه ع����رب الر�سالة الذي 
تلقاها م����ن املدير العام ملنظم����ة ال�سحة العاملية 

الدكتور تيدرو�س اأدهانوم غيبري�سو�س.
ون����ّوه الأم����ن الع����ام جلمعي����ة ال�سكل����ر خ����الل 
برقي����ٍة بعثها ل�سم����و رئي�س الوزراء اأم�����س الإثنن، 
مبا ت�سمنت����ه ر�سالة املدير الع����ام ملنظمة ال�سحة 

العاملي����ة م����ن مع����اٍن عظيم����ة مقرون����ة بالتقدي����ر 
والعت����زاز، ومل����ا يقوم ب����ه �ساحب ال�سم����و امللكي 
�سخ�سي����ة  متابع����ة  م����ن  املوق����ر  ال����وزراء  رئي�����س 
وتوجيهات �سديدة للمعني����ن يف القطاع ال�سحي، 
وذل����ك لرف����ع ج����ودة اخلدم����ات ال�سحي����ة املقدمة 
للمواطن����ن واملقيمن على اأر�����س مملكة البحرين 
يف ظ����ل العهد الزاهر حل�����رصة �ساحب اجلاللة امللك 
حمد ب����ن عي�سى اآل خليفة، وم����وؤازرة ودعم من ويل 
العه����د نائب القائ����د الأعلى النائ����ب الأول لرئي�س 
جمل�س ال����وزراء لدن �ساحب ال�سم����و امللكي الأمر 

�سلمان بن حمد اآل خليفة.

واأثنى الكاظ����م يف برقيته على توجيهات �سمو 
رئي�س الوزراء على ت�رصيع وترة امل�ساريع ال�سحية 
يف البحري����ن و�سم����ان ج����ودة خدماته����ا، معرًب����ا اأّن 
م�ستخدم����ي القط����اع ال�سحي يف البحري����ن يلم�سون 
هذه التوجيهات على اأر�س الواقع، موؤكًدا على ثمار 
توجيه����ات �سمو رئي�����س الوزراء الت����ي اأدت للرقي 
ب�سح����ة املواطن����ن ع����رب منظومة �سحي����ة متكاملة 
ركيزته����ا التدريب وا�ستم����رار التعلي����م والأبحاث، 
وح����ث املوؤ�س�س����ات التعليمية والدوائي����ة العاملية 
لتطوير العالجات، ف�سالً عن اعتزاز �سموه بالكوادر 

الطبية والتمري�سية والفنية البحرينية.

الرفاع - املجل�س الأعلى للمراأة: يف بيان �سادر 
ع���ن املجل����س الأعلى للم���راأة مبنا�سبة ق���رار جمل�س 
ال���وزراء يف اجتماعه املنعقد اأم����س، والذي ن�ّس على 
ع���دد م���ن الآليات التي ته���دف اإلى تكام���ل اجلهود 
الوطني���ة ل�سم���ان ا�ستدامة تقدم امل���راأة البحرينية 
ورف���ع م�ستوي���ات تناف�سيته���ا ور�س���د م�ساهماتها 
يف تنمي���ة القت�ساد الوطني مب���ا يدعم مركز مملكة 
البحري���ن عل���ى ال�سعيد الدويل، اأع���رب املجل�س عن 
ترحيب���ه الكب���ر ب�سدور ه���ذا القرار النوع���ي، الذي 
���ا اإل���ى مراحل اأك���ر تقدًما  ينتق���ل بالبحري���ن عمليًّ
م���ن امل�سارك���ة القائمة عل���ى عدالة توزي���ع الفر�س 
وتكافئه���ا يف �س���وء ما يت���م تفعيله م���ن منهجيات 
موؤ�س�سي���ة تعمل على حتقيق ال�رصاكة املتكافئة بن 

الرجل واملراأة.
وثّم���ن املجل�س الأعل���ى للمراأة ق���رارات جمل�س 

الوزراء برئا�سة رئي�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ر خليفة ب���ن �سلمان اآل خليف���ة ومتابعة اللجنة 
التن�سيقي���ة برئا�سة ويل العهد نائ���ب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�س جمل�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأم���ر �سلم���ان بن حم���د اآل خليف���ة والتي 
تكلل���ت باملوافقة عل���ى اإعداد تقري���ر وطني دوري 
يقي�س التوازن بن اجلن�س���ن يف موؤ�س�سات القطاع 
الع���ام، ويتولى املجل�س الأعلى للم���راأة بالتعاون مع 
اجلهات احلكومية املعنية باإعداده وتعميمه، واعتماد 
مر�سد وطن���ي ملوؤ�رشات التوازن بني اجلن�سني تناط 
م�سئوليته بهيئ���ة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية 
ويكون مرجًعا فيم���ا يتعلق مبتابعة قيا�س تناف�سية 
مملك���ة البحري���ن يف جم���ال امل���راأة عل���ى امل�ست���وى 

الإقليمي والدويل.
واأ�س���اد املجل�س بتوّجه احلكوم���ة بالتعاون معه 

يف توف���ر الدع���م املنا�سب له���ذه الآلي���ات النوعية 
الت���ي �ستعمل على قيا����س اأثر تطبي���ق ال�سيا�سات 
والت�رصيع���ات والربام���ج الوطني���ة لتحقي���ق تكاف���وؤ 
الفر�س والتوازن بن اجلن�سن يف التنمية الوطنية.

واأو�سح البيان اأن و�سع تلك التو�سيات مو�سع 
التطبي���ق تاأت���ي تنفي���ًذا لتوجيه���ات عاه���ل البالد 
ال�س���ادرة بتاري���خ 20 مار����س 2018، بع���د عر����س 
رئي�س���ة املجل����س الأعلى للم���راأة  للنتائ���ج اخلتامية 
لأعم���ال اللجن���ة الوطني���ة ملتابع���ة تنفي���ذ النموذج 
الوطن���ي لإدم���اج احتياج���ات امل���راأة يف برنامج عمل 
احلكوم���ة، الت���ي �سكل���ت باأمر ملكي يف ع���ام 2011 
برئا�س���ة �سموها، و�سم���ت يف ع�سويتها ممثلن عن 
القطاع العام واخلا�س وال�سلطة الت�رصيعية واملجتمع 
املدين، واملتمثلة يف تاأ�سي�س وتفعيل “نظام �سامل 

حلوكمة تطبيقات تكافوؤ الفر�س”.

وزير الداخلية ي�صيد بالتعاون الأمني مع الإمارات

القائد العام ي�صيد بكفاءة امل�صاركني يف “درع اخلليج 1” 

“البحرية امللكي” يختتم “فجر العوا�صف”

املنام���ة - وزارة الداخلية: ا�ستقبل وزير 
الداخلي���ة الفري���ق الرك���ن ال�سي���خ را�س���د بن 
عبداهلل اآل خليفة، اأم�س، �سفر دولة الإمارات 
العربية املتحدة ال�سقيقة لدى مملكة البحرين 
ال�سيخ �سلط���ان بن حمدان بن زايد اآل نهيان، 
مبنا�سبة تعيينه �سفًرا جديًدا لبالده، بح�سور 

رئي�س الأمن العام اللواء طارق احل�سن.
ورحب الوزير بال�سفر الإماراتي اجلديد، 
ا ل���ه التوفيق والنج���اح يف مهمات عمله  متمنيًّ
اجلديدة، م�سيًدا بالعالقات الطيبة التي تربط 
ب���ن البلدين ال�سقيقن ومب�ست���وى التعاون 

ا يف املجالت الأمنية.  والتن�سيق، خ�سو�سً

الرف���اع - قوة دف���اع البحري���ن: ا�ستقبل 
القائ���د الع���ام لقوة دف���اع البحري���ن امل�سر 
الرك���ن ال�سي���خ خليف���ة ب���ن اأحم���د اآل خليفة 
مبكتب���ة بالقي���ادة العامة �سب���اح اأم�س، قائد 
جمموعة القت���ال التابعة لقوة دف���اع البحرين 
امل�سارك���ة يف متري���ن درع اخللي���ج امل�سرتك 
1- العميد الرك���ن خالد املعاودة. ويف اللقاء، 

رّحب القائد العام لق���وة دفاع البحرين بقائد 
جمموع���ة القتال التابعة لق���وة دفاع البحرين، 
م�سي���ًدا بالنجاح الذي حققت���ه جمموعة القتال 
امل�ساركة يف متري���ن درع اخلليج امل�سرتك – 
1، وم���ا اأثبت���وه من كفاءة عالي���ة جتلت خالل 
تنفي���ذ متطلب���ات خمتل���ف مراح���ل التمري���ن 

بجدارة، وحتقيق الأهداف املوكلة لهم.

املنامة - بنا: اختتمت �سباح اأم�س، فعاليات 
التمري���ن التعبوي )فجر العوا�سف/22( ب�سالح 
البحرية امللكي البحرين���ي بقوة دفاع البحرين، 
وال���ذي ينفذه �سالح البحري���ة امللكي البحريني 
مب�سارك���ة عدد م���ن اأ�سلحة ووح���دات قوة دفاع 
البحري���ن وخف���ر ال�سواح���ل ب���وزارة الداخلي���ة، 
واحلر�س الوطني، بح�س���ور قائد �سالح البحرية 
امللك���ي البحريني بالوكالة العميد الركن بحري 
حممد الع�سم، و�سم���و النقيب ال�سيخ عي�سى بن 
�سلمان بن حمد اآل خليفة. وت�ساهم هذه النوعية 
من التمارين يف �سقل القدرات الع�سكرية ورفع 
كف���اءة امل�سارك���ن ع���ن طريق اإث���راء اخلربات 
وامله���ارات امليداني���ة والرتق���اء مب�ستوياتهم 
من خالل تنفي���ذ التطبيق���ات التعبوية البحرية 

وفق الربام���ج التدريبية املتخ�س�س���ة، و�سولً 
لالأه���داف املر�سوم���ة يف رفع اجلاهزي���ة باأحدث 
التقني���ات البحري���ة املتط���ورة لزي���ادة فاعلية 
امللك���ي  البحري���ة  ل�س���الح  الع�سك���ري  العم���ل 
البحرين���ي. ويه���دف مترين “فج���ر العوا�سف” 
اإلى رفع م�ستوى درج���ة ال�ستعدادات القتالية 
خمتل���ف  ملواجه���ة  والتكتيكي���ة  والعملياتي���ة 
التهديدات يف ميادين القت���ال، من اأجل تهيئة 
اأر�سية ع�سكرية �سلب���ة حلماية احلدود البحرية 
ومكافحة عمليات الإرهاب والت�سلل والتخريب. 
ونفذ امل�سارك���ون يف التمرين عدًدا من الربامج 
التدريبية املتخ�س�س���ة اأثبتوا من خاللها كفاءة 
عالي���ة متي���زت باحلرفي���ة يف تنفي���ذ امله���ام 

والواجبات املوكلة اإليهم، بكل جدارة واإتقان.

بلدية دبي واألرز البالستيكي 

���ل. يلف “الوات�ساب” ب���ن الأفراد  ل �سالحي���ة انته���اء لأيِّ “برودكا�س���ت” م�سلِّ
ويجول الدول. ل يغادر بلدا اإل بعد اإف�ساد املزاج واإيغال ال�سك بامل�سوَّ�سن.

اأح���دث ر�سائل “ال�سو�سيل ميديا” عن اأرز بال�ستيكي. يقفز بعد الطهي، ككرات 
تن�س! 

انت�رصت هذه ال�سائعة بدولة الإمارات يف يونيو 2017، اأّي قبل 11 �سهرا، وكعادة 
اإمارة دبي تبدع بالت�سدي دون تلعثم اأو اإبطاء.

اأطلقت بلدية دبي مبادرة “اخلر يقن”؛ للرد على اأّي معلومات مغلوطة، تنت�رص 
عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي. وجاء رد البلدية �رصيعا، ومدعما باملعلومة الأمينة. 

ويف ردود �سابقة، مثل �سائعة البي�س البال�ستيكي، ا�ستعانت البلدية مبخت�سن؛ 
ل����رصح علم���ي مب�س���ط، يرفع م�ست���وى الوع���ي. ومل يقل قائ���ل “... وما دخ���ل البلدية 

بال�سحة؟”.
يتعن على الوزارات البحرينية مغادرة مرحلة التفرج، ورد الفعل، ملرحلة بلورة 
الوع���ي. اأ�سيح���وا التكا�س���ل. ول تنتظروا وقوع الفاأ����س بالراأ�س، ثم ته���رول الإدارة 

املعنية منتف�سة كلمة و�سورة.
اقتب�س���وا املب���ادرة الر�سيق���ة التكاليف -يرحمك���م اهلل- بدل “كوب���ي بي�ست” 

م�رصوعات اأخرى، ت�ستنزف جيب امليزانية العامة.
وليرتقب املجتمع ال�سائع���ة اجلديدة عن “حرق العجن”، التي واأدتها دبي قبل 

�سهر!

تيار
“ميزة الذكي اأنه ي�ستطيع التظاهر بالغباء. اأما العك�س، ف�سعب جدا!”.

كورت تو�صول�صكي
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rashed.ghayeb
 @albiladpress.com
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ديوانية ال�ضفارة ال�ضعودية ت�ضتقبل �ضيوفها غدا

جواهري: 1 مايو منا�ضبة لالفتخار مبا حققه العّمال لأوطانهم

“اخلارجية” تدين التفجري الإرهابي يف كابول

العمال ركيزة يف التطور والنمو

وزير الأ�ضغال يفتتح �ضارع ويل العهد

ا 15 مايو اآخر موعد لت�ضجيل احلجاج اإلكرتونيًّ

“الإعالم” تفوز بجائزتني باملهرجان العربي لالإذاعة 

غلق الرت�ضح للمنح الدرا�ضية الكويتية للمعاقني اليوم

عطا�ؤهم يدفع بامل�سرية اإلى الأمام... حميدان:

اأ�ساد مبتابعة �سمو حمافظة اجلنوبية يف كافة مراحل تنفيذ امل�رش�ع 

القطان يحّذر من الندماج مع احلمالت غري البحرينية... “العدل”:

عن برناجمي “خذين معك” � “قل خرًيا”

لطلبة املرحلة الإبتدائية �الإعدادية ... “الرتبية”:

مدينة عي�سى - �زارة العمل �التنمية الجتماعية: 
اأكد �زير العمل �التنمية الجتماعية جميل حميدان اأن 
العمال ركيزة اأ�سا�سي���ة يف عملية التطور �النمو، �اأن 
عطاءهم امل�ستمر �تكاتفهم مع اأ�سحاب العمل ك�رشكاء 
اجتماعي���ن �سوف يدفع مب�سرية التنمية القت�سادية 
�الجتماعي���ة اإلى الأمام. جاء ذلك يف حفل يوم العمال 
العامل���ي ال���ذي اأقام���ه الحتاد احل���ر لنقاب���ات عمال 
البحري���ن يف قاعة املوؤمت���رات بفن���دق اخلليج �سباح 
اأم�س. �نقل الوزير اإلى العمال حتيات راعي حفلنا ملك 
مملكة البحري���ن �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة، تهاين جاللته بي���وم العمال العاملي، الذي 
يحتفي في���ه العامل مبن اأنار�ا حق���ول الإنتاج �مواقع 
التنمية مب�ساعل العمل اجلاد �املخل�س، مقدرا جاللته 

جلمي���ع عمال البحري���ن م�ساهماتهم املتمي���زة يف بناء 
الوط���ن �تطوره، �متمني���ا اأن ي�سهد امل�ستقبل مزيدا 
من النمو �الزدهار، بجهود �تظافر جميع املخل�سن 
لهذه الأر����س الطيبة. �اختتم الوزي���ر كلمته بتقدمي 
ال�سكر �التقدير اإلى �ساح���ب اجلاللة امللك املفدى، 

�رئي����س الوزراء �ساحب ال�سم���و امللكي الأمري خليفة 
بن �سلمان اآل خليفة، ��يل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ���ب الأ�ل لرئي�س جمل�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة، على دعمهم 

�م�ساندتهم لعمال البحرين.

املنام���ة - �زارة الأ�سغ���ال ��س���وؤ�ن البلدي���ات 
�التخطيط العمراين: افتتح �زي���ر الأ�سغال ��سوؤ�ن 
البلدي���ات �التخطي���ط العمراين ع�سام خل���ف، اأم�س 
الإثنن، �سارع �يل العهد، الذي �سهد اأعمالً تطويرية 
يف اجلزء املح�سور ب���ن تقاطع اجل�رش العلوي ل�سارع 
ال�سي���خ خليفة بن �سلمان على �سارع �يل العهد غرًبا 

اإلى د�ار ال�ساعة �رشًقا.  
�تق���دم الوزير بال�سك���ر اإلى حماف���ظ اجلنوبية 
�سمو ال�سي���خ خليفة بن علي اآل خليف���ة على حر�سه 
�متابعت���ه ال�سخ�سي���ة لإج���راءات تنفي���ذ امل����رش�ع، 
�اأي�ًس���ا ال�سكر مو�س���ول اإل���ى الإدارة العامة للمر�ر 
�هيئ���ة الكهرب���اء �امل���اء �امل�ست�سف���ى الع�سك���ري 
�املجل�س البلدي للمنطقة.  كما اأ�ساف الوزير “يعد 
���ا بطول يقارب 2.6  �س���ارع �يل العهد �رشياًنا رئي�سيًّ
كيلومرت، حي���ث يربط منطقة الرف���اع ب�سارع ال�سيخ 

خليفة بن �سلمان �مدينة حمد �ي�سهد كثافة مر�رية 
ا حل���وايل 80 األف مركبة يف  عالي���ة لكونه مم���رًّا حيويًّ
الي���وم، كما ي�سم عل���ى جانبيه العدي���د من املرافق 
�املوؤ�س�س���ات، �من �ساأن اأعمال التو�سعة لل�سارع اأن 
حتقق الن�سيابي���ة يف احلركة املر�رية”.  �قال خلف 
اإن امل�رش�ع ت�سمن تو�سعة ال�سارع اإلى 3 م�سارات يف 

كل اجت���اه �تطوير كافة التقاطع���ات الواقعة عليه، 
�اإعادة اإن�ساء البنية التحتية لل�سارع، �اإن�ساء اأر�سفة 
با�ستخدام الط���وب الأر�سي، اإن�س���اء �سبكة لت�رشيف 
مياه الأمطار، اأعمال الإن���ارة، اإلى جانب حماية �سبكة 
اخلدم���ات ���س���ع الإ�س���ارات �العالم���ات املر�رية 

لتنظيم احلركة املر�رية.

املنام���ة - �زارة الع���دل �ال�س���وؤ�ن الإ�سالمي���ة 
�الأ�ق���اف: دعا ق�سم �س���وؤ�ن احلج �العم���رة التابع 
لإدارة ال�س���وؤ�ن الديني���ة ب���وزارة الع���دل �ال�سوؤ�ن 
الإ�سالمي���ة �الأ�قاف املواطن���ن يف اأداء منا�سك حج 
ه���ذا العام �رشعة الت�سجيل ل���دى احلمالت املرخ�سة، 
تفادًي���ا لأي تعطي���ل اأ� اإلغ���اء ب�سبب ع���دم اللتزام 
مبواعي���د انتهاء فرتة الت�سجي���ل الإلكرت�ين املقررة 
من قبل �زارة احل���ج ال�سعودية بنهاية �سهر �سعبان 

اجلاري، يوافقه 15 مايو املقبل.
م���ن جانب���ه، دع���ا رئي�س بعث���ة مملك���ة البحرين 

للحج عدنان القطان خالل الجتماع الذي عقده ق�سم 
�سوؤ�ن احلج �العمرة موؤخًرا مع اأ�سحاب حمالت احلج، 
مبرك���ز اأحمد الف���احت الإ�سالم���ي، بح�س���ور اأ�سحاب 
حم���الت احلج �النواب التابعن لها �موظفي �سوؤ�ن 
احل���ج �العم���رة، جميع احلم���الت على التع���ا�ن فيما 
بينه���ا ملا فيه م�سلح���ة حجاج بي���ت اهلل احلرام، من 

خالل التعا�ن بتطوير املرافق يف املخيمات. 
�اأ�س���ار القط���ان خالل الجتم���اع اإل���ى اأن اللجنة 
العليا ل�س���وؤ�ن احلج �العمرة ل���ن تتوانى يف تطبيق 
القوان���ن �اجل���زاءات اإذا ثب���ت الته���ا�ن من بع�س 

اأ�سح���اب احلم���الت، اأ� بال�ستهت���ار ال���ذي تقوم به 
بع�س احلمالت بالندماج م���ع حمالت غري البحرينية، 
اأ� ت�سكن حمالت اأ� حج���اج اآخرين بنف�س املبنى، ما 
ا، اأ� اإدخال حجاج غري م�رشحن، اأ�  مل يك���ن فندًقا عامًّ
حج���اج اآخرين من غري حج���اج مملكة البحرين �سواء يف 

ال�سكن اأ� املخيمات. 
م���ن جهته، لف���ت رئي����س ق�س���م �س���وؤ�ن احلج 
�العمرة خال���د املالود اإلى اأن بعث���ة مملكة البحرين 
للح���ج ملتزمة باحل�سة املقررة لها من اأعداد احلجاج 
ا �ن�سبة 5 % لالإدارين لكل حملة. البالغ 4625 حاجًّ

تون����س - بن���ا: ح�س���دت �زارة �س���وؤ�ن الإعالم 
جائزت���ن �سم���ن م�سابق���ات ال���د�رة التا�سعة ع�رشة 
للمهرجان العربي لالإذاع���ة �التلفزيون التي نظمها 
احت���اد اإذاعات ال���د�ل العربية يف املدين���ة الثقافية 
التون�سية خالل الفرتة من 26 اإلى 29 اأبريل 2018.

الإذاع���ة  ل�س���وؤ�ن  امل�ساع���د  الوكي���ل  �اأع���رب 
�التلفزي���ون عب���داهلل الد�����رشي ع���ن بال���غ �سعادته 
�اعت���زازه  بف���وز اإذاع���ة البحري���ن باملرك���ز الأ�ل يف 
م�سابق���ة )الربام���ج التفاعلي���ة( عن برنام���ج ) خذين 
مع���ك(، �ح�س���ول تليفزي���ون البحرين عل���ى جائزة 
املرك���ز الث���اين ع���ن �م�سة )ق���ل خ���رًيا( �سمن فئة 

)الوم�سات التوعوية(.
الإذاع���ة  ل�س���وؤ�ن  امل�ساع���د  الوكي���ل  �اأع���رب 
�التلفزي���ون ع���ن �سك���ره �تقدي���ره اإل���ى الك���وادر 
الإعالمية �الفنية الوطنية على اأداء �اجباتها الوطنية 

ا  يف خمتلف الربام���ج الإذاعي���ة �التليفزيونية، خا�سًّ
بالذك���ر العاملن يف برنامج ) خ���ذين معك( الإذاعي، 
�ه���و اأحد الربام���ج الهادفة التي تاأخ���ذ امل�ستمعن 

���ا يف رحل���ة  علمي���ة اأ� اجتماعي���ة اأ� �سحية، من  يوميًّ
اإع���داد �تقدمي اآلء البناء، �ا�ستطالع���ات الراأي لنور 

القا�سمي �نا�رش جرب �من اإخراج �سابر  ال�سعيد.

م���ن املق���ّرر اأن تغل���ق �زارة الرتبي���ة �التعليم 
اليوم ب���اب الرت�سح للمن���ح الدرا�سي���ة املقدمة من 
اللجنة الوطني���ة الكويتية للرتبية �العلوم �الثقافة 
للدرا�سة يف مدار����س الرتبية اخلا�سة بد�لة الكويت  
للمعاقن من هم يف املدار�س الإبتدائية �الإعدادية.
�اأ�س���ارت مديرة اإدارة التعليم الإبتدائي فاطمة 
البوعين���ن يف تعمي���م موّج���ه اإلى مدي���ري �مديرات 

املدار����س الإبتدائية، اإلى اأنه بن���اًء على ما �ردنا من 
اإدارة الرتبي���ة اخلا�سة نفيدكم علًما اأنه مت فتح باب 
القب���ول للطلبة من ذ�ي الحتياج���ات اخلا�سة اإعاقة 
ذهني���ة، اإعاق���ة �سمعية، ممن هم يف �س���ن الإلزام من 
الذكور �الإناث غري امل�سجلن باملدار�س احلكومية 
ممن ترتا�ح اأعمارهم بن 6 �9 �سنوات، �امل�سجلن 
يف املدار�س احلكومية ممن هم يف املرحلة البتدائية 
�الإعدادية للدرا�سة مبدار�س الرتبية اخلا�سة بد�لة 
الكوي���ت. ��ّجهت البوعينن مم���ن يرغب من اأ�لياء 

الأمور ت�سجيل اأبنائهم لهذه املنح الدرا�سية اخلا�سة 
التقدم ب���الأ�راق الثبوتي���ة لإدارة الرتبي���ة اخلا�سة 
ب���وزارة الرتبي���ة �التعليم مبقره���ا الكائن يف مدينة 
عي�س���ى، �ذلك بدًءا كم���ا هو مقّرر من ي���وم الإثنن 
املواف���ق 23 املا�سي حتى الي���وم الإثنن املوافق 
30 ابري���ل 2018. �ا�سرتط���ت عل���ى اأ�لي���اء الأمور 
اإرف���اق الأ�راق الر�سمية للتق���دم للمنحة، �ا�ستمارة 
فح�س الطلب���ة ذ�ي الحتياجات اخلا�سة املر�سحن 

للدرا�سة بد�لة الكويت. 

• جانب من احلفل	

• �زير “الأ�سغال” يفتتح �سارع �يل العهد	

• اأثناء التكرمي	

اأع����ل����ن ���س��ف��ري خ����ادم 
احل���رم���������������ن ال�������رشي���ف���ن 
اآل  عبداهلل  البحرين  مبملكة 
ال�سفارة  ديوانية  اأن  ال�سيخ 
ت�ستقبل  �سوف  ال�سعودية، 
�سيوف الديوانية ال�سعودية 

مقر  يف  )الأرب���ع���اء(،  غ��د  م�ساء  الدبلوما�سية 
ال�سفارة ال�سعودية مبملكة البحرين باملنطقة 
الثامنة  ال�ساعة  عند  املنامة،  يف  الدبلوما�سية 
م�ساًء ��ستكون هذه الديوانية هي الأخرية قبل 

�سهر رم�سان.
�اأ�س���ار ال�سفري اآل ال�سي���خ، يف ت�رشيحات 
خا�س���ة ل� “الب���الد”، اإلى اأن ديواني���ة ال�سفارة 
با�ستقب���ال  كعادته���ا  تت����رشف  ال�سعودي���ة 

�املقيم���ن  املواطن���ن 
لتقوي���ة  منوذج���ا  �تع���د 
�التوا�سل  املحب���ة  ا�ا�سل 
�العالق���ات بن املواطنن 

يف البلدين ال�سقيقن.
الديواني���ة  اأن  �اأك���د 
�منذ انطالقها قبل �سنوات 
ا�سبحت مق�سدا لعدد كبري 
من اأبناء اجلالية ال�سعودية املقيمن �العاملن 
يف البحرين، ع���رب ما يطرح يف اللقاءات الخوية 
م���ن النقا�سات �احلوارات الأخوي���ة التي تعزز 
توطيد العالقات الأخوية بن الأ�سقاء يف عموم 
الوط���ن العرب���ي �الإ�سالمي. �اأ��س���ح ال�سفري 
اآل ال�سي���خ اأن الديوانية ت�ستهدف تعزيز �سبل 
التوا�س���ل �التالح���م ب���ن الأ�سق���اء �التبادل 

املعريف �الثقايف �الجتماعي. 

جيب���ك:   - �س���رتة 
العم���ال  ي���وم  مبنا�سب���ة 
ماي���و،  م���ن  الأ�ل  العامل���ي 
ق���ّدم رئي����س �رشك���ة اخلليج 
البرت�كيما�ي���ات  ل�سناع���ة 
خال�س  جواه���ري  عبدالرحمن 
التهنئة لعمال البحرين بهذا 
ال���ذي يحتف���ل في���ه  الي���وم 

العاملون حول العامل باإجنازاتهم، �اإبداعاتهم 
�ابتكاراته���م، منوًها باأنه���ا منا�سبة لالفتخار 
مب���ا حققه العّمال لنه�س���ة اأ�طانهم، �تاأمن 
م�ستقب���ل اأجيالهم القادم���ة. ��سدد جواهري 
عل���ى اأهمّي���ة العم���ل يف تنمّي���ة املجتمع���ات 

موؤك���ًدا  الأ�ط���ان،  �ازده���ار 
اأن���ه العن����رش الرئي�س���ي م���ن 
عنا�رش الإنت���اج، �ل �سك باأنه 
كلما  تطّور الإنتاج، ت�ساعف 
مع���ه ازده���ار ال���د�ل �تقّدم 
الأ�طان، �ما اختيار املجتمع 
الد�يل يوم الأ�ل من مايو يف 
كل ع���ام، عي���ًدا للعّمال حول 
الع���امل، اإل تقدي���ًرا من ه���ذا املجتمع جلهود 
العامل���ن يف خمتلف قطاع���ات الإنتاج الذين 
تق���ع عل���ى عواتقهم مه���ام تنمّي���ة اأ�طانهم 
�النهو�س بها باعتباره���م املحرك الأ�سا�سي 

لعمليات التنمية امل�ستدامة. 

املنام���ة - �زارة اخلارجي���ة: اأدانت �زارة 
خارجي���ة مملك���ة البحري���ن التفج���ري الإرهابي 
امل���زد�ج الذي �ق���ع بالقرب من مق���ر اأجهزة 
ال�ستخب���ارات يف مدين���ة كاب���ول بجمهوري���ة 
مقت���ل  اإل���ى  �اأدى  الإ�سالمي���ة،  اأفغان�ست���ان 
�اإ�ساب���ة الع����رشات م���ن الأ�سخا����س، موؤك���دة 
جمهوري���ة  م���ع  البحري���ن  مملك���ة  ت�سام���ن 
اأفغان�ستان الإ�سالمية يف مواجهة كافة اأ�سكال 
العنف �التطرف �تاأييدها ملا تبذله من جهود 
متوا�سلة لإر�ساء الأمن �ال�ستقرار. �اإذ اأعربت 

�زارة اخلارجي���ة ع���ن بال���غ التع���ازي ��سادق 
املوا�س���اة لأ����رش ال�سحايا �ذ�يه���م �متنياتها 
ب�رشع���ة ال�سف���اء جلمي���ع امل�سابن ج���راء هذا 
العم���ل الآثم ال���ذي يتنافى م���ع كافة املبادئ 
الديني���ة �القيم الأخالقي���ة �الإن�سانية، فاإنها 
�س���ّددت على موق���ف مملكة البحري���ن الثابت 
الراف����س للعنف �التط���رف �الإرهاب، �الذي 
يوؤكد �رش�رة تعزي���ز �توثيق التن�سيق الد�يل 
على كافة امل�ستويات مبا ي�سمن الق�ساء على 

الإرهاب �حتقيق الأمن �ال�ستقرار يف العامل.

مروة خمي�س

• عبدالرحمن جواهري	

• عبداهلل اآل ال�سيخ	

رحيل شيخ المقرئين
  

قبل اأيام، يف يوم اجلمعة حتديدا، �الذي �سابته الأغربة، �العوا�سف الرملية، �الر�ؤية املرهقة، 
انتقل اإلى رحمة اهلل تعالى املقرئ �املحدث حممد �سعيد احل�سيني، �سيخ القراء يف مملكة البحرين.
الراح���ل الكب���ري، �الذي فحت�سب���ه عند اهلل عز �جل م���ن ال�سهداء �ال�سديق���ن، اأ�سهم لعقود 
طويل���ة، يف ن�رش �تعليم الق���راآن الكرمي، �تدري�س علومه، �يف تاأ�سي����س املراكز القراآنية، �الإ�رشاف 
عل���ى حلقات التحفيظ بجه���ود مذهلة، تعدت احل���د�د الوطنية، مب�سافات ملا ه���ي اأبعد من ذلك 

بكثري.
ه���و ال�سي���خ املق���رئ املف�رش امل�سند ال�سي���د حممد �سعيد ب���ن حممد فق���ري احل�سيني الهر�ي 
البحرين���ي، ينته���ي ن�سبه اإلى الإم���ام زين العابدين علي بن احل�سن بن عل���ي بن اأبي طالب ر�سي 

اهلل عنهم.
اأخ���ذ العل���وم ال�رشعية �غريه���ا عن عدد من العلم���اء، �در�س يف عدة مدار�س منه���ا: جامعة دار 
العل���وم الإ�سالمي���ة بكرات�سي، �مدر�سة جتويد الق���راآن )موتي بازار( باله���ور، �التي تعد من اأكرب 
املعاه���د للتجويد �القراءات، �دار الر�س���اد بالهور، �اجلامعة الأ�رشفية باله���ور، �اجلامعة العربية 

الإ�سالمية بكرات�سي، �ح�سل منها على درجة املاج�ستري مبرتبة جيد جيدا.
امت���از الراح���ل بكرثة �سيوخه، يف �ستى العل���وم �الفنون، �بعد مرحلة التتلم���ذ �الدرا�سة، جاء 
�ق���ت التدري�س �ن�رش العلم، متنقال لذلك يف عدة مدار�س، �م�سافرا لعدة بلدان، منها مكة املكرمة 
العام 1973، حيث عن مدر�سا يف احلرم املكي مبعهد حتفيظ القراآن الكرمي، بدار الأرقم بن ابي 
الأرق���م، مبكة املكرمة، �باحلرم ال�رشيف، ثم ا�ستقر به املطاف بعدها مبملكة البحرين، فاأجرى اهلل 
على يده خريا كثريا، حتى اأ�سحت البحرين ي�سار اإليها بالبنان يف علوم القراآن، �القراءات �الإقراء.

�كان���ت البداي���ة، بتاأ�سي�سه مركز ابي بن كع���ب للبنن لتحفيظ الق���راآن الكرمي العام 1976 
�در����س فيه، ثم اأ�س����س بعدها مركز اأ�سماء بنت ال�سديق للبن���ات لتحفيظ القراآن الكرمي، �در�س 
في���ه، ث���م در�س مبراكز اأخرى عديدة، منها مركز اأم �رقة بنت احل���ارث لعلوم القراآن للن�ساء، مركز 
اأم ال���درداء ال�سغرى لعلوم القراآن للن�ساء، جمعية الإ�س���الح، حيث در�س التجويد لبع�س احللقات 

القراآنية الن�سائية.
�منها اأي�سا �سند�ق الإنف���اق اخلريي “جمعية الرتبية الإ�سالمية �سابقا”، اجلمعية الإ�سالمية، 
حي���ث در�س التجويد بها لبع�س احللقات القراآنية الن�سائية، ثم اأ�رشف بعدها على التدري�س يف دار 

القراآن الكرمي بجامع اأحمد الفاحت الإ�سالمي؛ لتدري�س التجويد �القراءات، �در�س فيه.
�لق���د اأخذ عن ال�سيخ اجلليل، �الراحل الكبري، جمع غفري من طالب العلم، من الذكور �الإناث 
عل���ى ح���د �سواء، يف علم التجوي���د، �علم القراءات ال�سب���ع، �الع�رش ال�سغرى، �عل���م التف�سري، �علم 

احلديث، �غري ذلك.
�اأغل���ب الأ�ساني���د القراآنية يف البحري���ن تد�ر عليه رحمه اهلل، �من اأ�اخ���ر در��سه قبل مر�سه، 
جمال�سه احلديثي���ة، حيث عقد جمل�س قراءة ��سماع اجلامع الكبري للرتمذي، �قراأ عليه اأي�سا العلل 
ال�سغ���ري، �العل���ل الكب���ري، �كتاب ال�سمائ���ل كلها لالإمام الرتم���ذي رحمه اهلل تعال���ى، �غريها من 

املتون، �املنظومات العلمية.
رح���م اهلل الراحل ال�سيخ حممد احل�سيني، �الذي قال عن���ه الداعيه حممد العو�سي “كان منارة 

قراآنية، نبوية، ا�ستفاد منها جمهرة الطالب �املتعلمن”.

إبراهيم 
النهام

Ebrahim.alnahham
@albiladpress.com
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احلكومة ت�صجع “اخلا�ص” على تطوير الرعاية ال�صحية

اإدانة متهَمني بتاأ�صي�ص جماعة اإرهابية ومعاقبتهما باملوؤبد و15 �صنة

لدى افتتاحها مركز الهالل الطبي التخ�ش�شي ال�شامل بالعدلية... الهاجري:

غرمتهما 300 األف دينار واأ�شقطت جن�شيتهما

بدور املالكي من املنامة

افتتحت الوكيل امل�ش���اعد لل�ش���حة العامة بوزارة 
ال�ش���حة، املركز الطبي التخ�ش�شي ال�شامل، ملجموعة 
اله���الل م���رمي الهاج���ري بالعدلية، والذي يع���د الفرع 
الثالث من �شل�ش���لة املرافق الطبي���ة ملجموعة الهالل 
ت���ي  الإدارة يف  بالبحري���ن، بح�ش���ور رئي����س جمل����س 
فن���دول، واملدير العام للمجموعة عبداللطيف واملدير 
التنفيذي �شارات جاندران، ووفد من كبار امل�شوؤولني 
يف وزارة ال�شح���ة يف �شلطن���ة عم���ان، وبح�ش���ور خا�س 
لنجم الكريكيت الهندي عرف���ان، والنجمة ال�شينمائية 
بجنوب الهن���د “بهافانا”، وفرقة املو�شيقى الرتاثية، 
يف حفل اأقي���م يف �شاحة وقوف ال�شي���ارات املخ�ش�شة 
للمرك���ز الطبي اجلديد بالعدلي���ة، و�شط ح�شور حا�شد 

من اأبناء اجلالية الهندية املقيمة بالبحرين.
كب���ار  يرافقه���ا  امل�شاع���د،  الوكي���ل  وقام���ت 
املرك���ز  طواب���ق  يف  وا�شع���ة  بجول���ة  امل�شوؤول���ني 
الطب���ي التخ�ش�ش���ي اخلم�ش���ة، واطلعت عل���ى عيادته 
التخ�ش�شية ال���� 14، والتي ت�شم كاف���ة التخ�ش�شات 
املطلوي���ة للمرتددي���ن، ومراك���ز الأ�شع���ة واملخت���ر 
اأط���راف  الطبيع���ي، وال�شيدلي���ة، متداول���ة  والع���الج 
احلديث مع الرئي�س التنفيذي للمجموعة، ومع الكوادر 
الطبي���ة والتمري�شي���ة والتخ�ش�شي���ة، والت���ي ب���داأت 
عملها ر�شمي���ا بعد الفتتاح، مثمن���ة كل اجلهود التي 

بذلته���ا املجموع���ة يف التاأ�شي����س ملركز طب���ي متعدد 
التخ�ش�ش���ات، به���ذه ال�ش���ورة املتمي���زة، ث���م قامت 

الهاجري بقطع كيك انطالق العمل باملركز.
واأك���دت الهاج���ري اأن مملك���ة البحري���ن وبف�شل 
التوجيهات ال�شديدة من عاه���ل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة، ورئي�س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، وويل 
العه���د والنائب الأول لرئي�س جمل����س الوزراء �شاحب 
ال�شمو امللكي الأمري �شلمان بن حمد اآل خليفة، ت�شجع 
القطاع اخلا�س لال�شتثمار يف القطاع الطبي وال�شحي؛ 
�شعيا نح���و اإ�رشاكه يف تقدمي اأف�ش���ل واأرقى اخلدمات 
ال�شحي���ة للمجتم���ع، وجع���ل اململكة مق�ش���دا ووجهًة 
لل�شياح���ة العالجي���ة على م�شتوى اأملنطق���ة، وذلك من 
خالل روؤي���ة م�شتقبلية طموحة لتحقيق منظومة �شحية 
متكاملة بالبحرين، حيث و�شعت �شحة ال�شكان اأولوية 
وطني���ة، وتعمل جاهدة عل���ى تطوير النظ���ام ال�شحي 
ليك���ون متكام���اًل؛ من اأجل حتقي���ق امل�شتقبل ال�شحي 

لل�شكان ا�شتنادا للخطة الوطنية لل�شحة.
ج���اء ذلك ل���دى اإناب���ة وزي���رة ال�شح���ة الهاجري، 
حلف���ل الفتتاح الر�شمي ملركز الهالل الطبي املتعدد 
التخ�ش�ش���ات مبنطقة املنامة، وال���ذي يعتر جزءا من 

م�شت�شفى الهالل وجمموعة ب���در ال�شما للم�شت�شفيات 
والعي���ادات اخلارجية، وال���ذي يعد من اأرق���ى املراكز 
الطبية املتع���ددة التخ�ش�شات بالبحرين، حيث يتميز 
مبوقع���ه يف و�ش���ط املنام���ة؛ لتلبية جمي���ع احتياجات 
املر�شى، وتق���دمي الرعاية ال�شحية م���ن خالل املركز 

ال�شحي الذي ينت�رش على 5 طوابق.
واأ�ش���ارت اإل���ى اأن اإدارة جمموع���ة اله���الل الطبية 

حملت على عاتقه���ا ر�شالة اإن�شاني���ة �شامية على هذه 
الأر�س الطبي���ة لتقدمي اخلدم���ات ال�شحية والعالجية 
عر فروعها الطبية املوج���ودة يف خمتلف املحافظات 
باأعل���ى معايري اجلودة الطبي���ة وباختيار كفاءات طبية 
واإداري���ة متمي���زة؛ لتلبي���ة التطلع���ات نح���و الأف�ش���ل 
والرتق���اء مب�شت���وى اخلدمات املقدم���ة، واليوم تتوج 
ه���ذه اخلدم���ات بان�شمام ه���ذا ال�رشح الطب���ي املتميز 

ال���ذي يعُد م�رشوع���اً طبيا رائداً �شم���ن منظومة القطاع 
ال�شحي اخلا�س بالبحرين.

واأعرب���ت الهاج���ري ع���ن ثقتها باأن مرك���ز الهالل 
الطب���ي متع���دد التخ�ش�ش���ات �شيحر����س على تقدمي 
خدم���ات طبية متخ�ش�ش���ة ورعاية نوعية؛ م���ن اأجل اأن 
ي�شبح مركزا متمي���زا يف جماله وُي�شهم يف تعزيز ورفع 

م�شتوى اخلدمات الطبية املتاحة يف البحرين. 
وق���ال يف تي فن���دول ي�شم مركز اله���الل الطبي 
نخب���ة من كب���ار الأطب���اء يف خمتلف املج���الت الطبية، 
اإ�شاف���ة اإلى خدمات العي���ادة على مدار 24 �شاعة، كما 
مت جتهي���ز املخت���ر باأحدث الأجه���زة الطبية احلديثة، 
ف�شال عن وجود �شيدلية كاملة ملحقة باملركز الطبي.
واأ�ش���اف تتمث���ل روؤي���ة املرك���ر يف توف���ري رعاية 
�شحي���ة ذات ج���ودة جيدة جلمي���ع قطاع���ات املجتمع، 
موؤك���دا التزام املجموعة بتح�شني نطاق اخلدمة الطبية 
املقدمة، ف�شال ع���ن افتتاح املزيد من املراكز الطبية 
مبملك���ة البحرين، وه���و املركز الثال���ث، والذي ي�شم 
اأكرث من 100 طبيب و150 فريقا طبيا متكامال ليكون 
بذل���ك واحدا من اأكر املراك���ز الطبية اخلا�شة مبملكة 
البحري���ن، ي�ش���كل البحرينني فيه 40 % م���ن الكوادر 

العاملة باملركز.

الرابع����ة،  اجلنائي����ة  الك����رى  املحكم����ة  دان����ت 
متهًم����ا بتاأ�شي�س جماعة اإرهابي����ة تابعة ل�رشايا الأ�شرت 
الإرهابية؛ كونه اأح����د كوادرها، واآخر ان�شم اإليها بعد 
جتني����د الأول له وتدريبه يف مع�شك����رات تابعة حلزب 
اهلل العراق����ي على ا�شتعمال الأ�شلح����ة واملفرقعات، 
وال����ذي نق����ل ل�شالح اجلماع����ة وت�شّلم منه����ا الأموال 
والأ�شلح����ة واملتفج����رات. وعاقب����ت املحكمة املتهم 
الأول املقي����م يف اإي����ران بال�شج����ن املوؤب����د م����ع الأمر 
بتغرميه مبلًغا وق����دره 200 األف دينار، فيما �شجنت 
املته����م الث����اين -املقبو�����س عليه- مل����دة 15 عاًما 
واأم����رت بتغرميه مبلغ 100 األف دينار، اإ�شافة للحكم 

باإ�سقاط اجلن�سية البحرينية عنهما.
وذكرت املحكم����ة اأن تفا�شيل الواقعة تتح�شل 
يف اأن املته����م الأول، وه����و اأح����د كوادر جماع����ة �رشايا 
الأ�ش����رت الإرهابي����ة، والهارب اإلى خ����ارج اململكة، قد 
اتخ����ذ من جمهوريتي العراق واإي����ران مركًزا لالت�شال 
وجتني����د عدد م����ن ال�شب����اب البحرين����ي و�شّمهم اإلى 
اجلماع����ة الإرهابي����ة؛ وذلك م����ن اأج����ل تدريبهم على 
ا�شتعمال الأ�شلحة النارية، وت�شنيع املواد املتفجرة 
وطرق تفجريه����ا ونقلها داخل اململكة بهدف القيام 
بعملي����ات تفج����ري وتخري����ب والتع����دي عل����ى رج����ال 
الأم����ن وترويعه����م. وتنفيًذا لغر�ش����ه الإجرامي، فقد 

ق����ام املته����م الأول بالتفاق مع املته����م الثاين على 
التدري����ب على ا�شتعم����ال الأ�شلح����ة، وبالفعل و�شل 
املتهم الثاين للع����راق وكان على توا�شل مع املتهم 
الأول، والذي اأبلغه باأن����ه �شي�شتقبله �شخ�س ما فيها 
�شي�شطحب����ه اإل����ى منزل����ه وبعد ذل����ك �شياأخ����ذه لأحد 
املع�شك����رات التابعة حلزب اهلل العراقي ليتلقى فيه 
تدريًب����ا نظرًيا وعملًيا على الأ�شلحة واملتفجرات على 

يد عنا�رش من احلزب.
واع����رتف املته����م الثاين اأن����ه عق����ب عودته من 
العراق اإل����ى البحرين، وبناًء عل����ى تكليف من املتهم 
الأول، فاإن����ه اأج����رى عمليات نقل اأم����وال ل�شتخدامها 
يف متويل العملي����ات الإرهابية، وق����ام كذلك بعملية 
نق����ل اأ�شلحة ومواد متفجرة للعنا�����رش الإرهابية داخل  

اململكة.
واأو�ش����ح اأن����ه نق����ل 3 �شواعق من ك����رزكان اإلى 
الدي����ر، وقال����ب قنبل����ة تلفزيوني����ة م����ن الدي����ر اإلى 
ال����دراز، وا�شتل����م �ش����الح كال�شنك����وف من ك����رزكان 
و�شلم����ه يف اجلنبي����ة، ونق����ل قنبل����ة يدوية م����ن الدير 
ملنطق����ة النعيم، وقنبلت����ني �شاتاليت م����ن كرزكان 
اإل����ى �ش����رتة وادي����ان، ونق����ل قنبلت����ني عل����ى �شكل 
اأ�شطوان����ة غ����از وقنبل����ة تلفزيونية من ك����رزكان اإلى 
�شار والدي����ر، وقام بتو�شيل قنبلة اأخ����رى من الدراز 

اإلى ك����رزكان، وتو�شيل ذخرية اإل����ى العكر، وا�شتلم 
عب����وة متفج����رة و�شاعق وجه����از حتكم م����ن اأحد ماآمت 
منطقة كرانة و�شلمه لآخر يف كرزكان، كما نقل م�شط 
�ش����الح كال�شنكوف م����ن ك����رزكان اإلى �ش����ار، و�شالح 
كال�شينك����وف من �شار اإلى ال����دراز، وقنبلة يدوية من 

منطقة الدير اإلى النعيم.
واأ�شف����رت التحريات التي اأجره����ا مالزم اأول عن 
قي����ام املتهم الث����اين بال�ش����رتاك مع املته����م الأول 
بالتدريب عل����ى كيفية ا�شتخ����دام الأ�شلحة و�شناعة 
املتفجرات حال وجود املتهم الثاين بالعراق، والذي 
كّلف����ه الأول بنق����ل العدي����د م����ن الأم����وال والأ�شلحة 
واملتفجرات داخ����ل اململكة من اأج����ل ا�شتخدامها يف 
ارت����كاب العملي����ات الإرهابي����ة من تفج����ري وتخريب، 
فاأ�ش����در اأمًرا ب�شبط����ه وفًقا لقان����ون حماية املجتمع 
من الأعم����ال الإرهابية. وثبت للمحكمة من امل�شتخرج 
ال�ش����ادر م����ن الإدارة العام����ة للجن�شي����ة واجل����وازات 
والإقام����ة �شفر املتهم بتاري����خ 19/1/2017 خارج 
اململكة من ج�رش امللك فهد، وعاد اإلى مملكة البحرين 

بتاريخ 3/2/2017 قادًما من العراق.
واع����رتف املته����م الث����اين اأن����ه كان ينق����ل تلك 
الأدوات دون عل����ٍم من����ه مبحتوي����ات بع�شه����ا؛ وذلك 

مقابل مبلغ �شهري وقدره 100 دينار.

وثبت للمحكم����ة اأن املتهم����ني يف غ�شون عامي 
2016 و2017، ارتكبا الآتي:

اأولً: املتهم الأول: اأ�ّش�س واأدار على خالف اأحكام 
القان����ون جماع����ة الغر�س منه����ا الدعوة اإل����ى تعطيل 
اأحكام الد�شت����ور والقوانني ومن����ع موؤ�ش�شات الدولة 
و�شلطاته����ا العام����ة م����ن ممار�ش����ة اأعماله����ا والإ�رشار 
بوحدتها الوطني����ة، وكان الإرهاب من الو�شائل التي 
ت�شتخ����دم يف حتقيق هذه الأغرا�����س، باأن قام بتجنيد 
املتهم الثاين واآخرين جمهولني لهذه اجلماعة وحدد 
اأن�شطته����ا يف اأعم����ال ا�شت����الم املتفج����رات والأ�شلحة 
والذخائ����ر والأم����وال والت����درب على ا�شتعم����ال تلك 
املفرقع����ات والأ�شلحة ونقلها وتداولها ل�شتخدامها 
يف الأعم����ال الإرهابي����ة، وتول����ى متابعته����م وتن�شيق 
خططه����م واأمده����م بالأموال الالزمة له����ذه الأغرا�س، 
وذلك بق�شد اإ�شاعة الفو�شى واإثارة الفنت واأ�شعاف 

مقومات الدولة وموؤ�ش�شاتها واأجهزتها لإ�شقاطها.
ثانًيا: املتهم الثاين:

ان�ش����م واآخ����رون جمهول����ون اإل����ى جماعة   - 1
اإرهابي����ة الغر�����س منها الدع����وة اإلى تعطي����ل اأحكام 
الدول����ة  موؤ�ش�ش����ات  ومن����ع  والقوان����ني  الد�شت����ور 
و�شلطاته����ا العام����ة م����ن ممار�ش����ة اأعماله����ا والإ�رشار 
بوحدتها الوطني����ة، وكان الإرهاب من الو�شائل التي 

ت�ستخ����دم يف حتقي����ق ه����ذه الأغرا�ض ب����اأن انخرط يف 
اجلماع����ة مو�شوع التهمة ال�شابق����ة، وقام مل�شلحتها 
بعملي����ات ت�شل����م املتفج����رات والأ�شلح����ة والذخائ����ر 
والأم����وال وت�شليمه����ا اإل����ى اآخرين جمهول����ني، وذلك 
بغر�����س اإ�شاع����ة الفو�شى واإث����ارة الف����نت واإ�شعاف 

مقومات الدولة واإ�شقاطها.
حاز واأحرز واآخ����رون جمهولون مفرقعات   - 2
�شنعه����ا  يف  ت�شتخ����دم  واأجه����زة  واأدوات  وم����واد 
وتفجريه����ا، وذل����ك م����ن دون ترخي�����س م����ن اجله����ة 
املخت�س����ة وبق�سد ا�ستعماله����ا يف ن�ساط يخل بالأمن 

والنظام العام وتنفيًذا لغر�ٍس اإرهابي.
ح����از واأح����رز اأ�شلح����ًة ناري����ًة مم����ا ل يجوز   - 3
الرتخي�����س بها “كال�شنكوف” بق�ش����د ا�شتعمالها يف 
ن�س����اط يخل بالأم����ن والنظام العام وتنفي����ًذا لغر�ٍض 

اإرهابي.
ح����از واأحرز ذخائر مم����ا ل يجوز الرتخي�س   - 4
بالأ�شلحة التي ت�شتعمل فيها مما ت�شتعمل يف ال�شالح 
الناري مو�ش����وع التهمة ال�شابقة بق�ش����د ا�شتعمالها 
يف ن�ساط يخ����ل بالأمن والنظام العام وتنفيًذا لغر�ٍض 

اإرهابي.
الأ�شلح����ة  ا�شتعم����ال  عل����ى  ت����درب   - 5

واملفرقعات بق�شد ارتكاب جرائم اإرهابية.

• الوكيل امل�شاعد لل�شحة العامة تفتتح املركز الطبي التخ�ش�شي ال�شامل ملجموعة الهالل يف العدلية	

“اال�صتئناف” تخفف عقوبة �صيدة قتلت �صديقها لل�صجن 7 �صنوات�صنة مع وقف التنفيذ لرئي�ص تنفيذي اختل�ص 765 األف دينار
غريت التهمة من القتل اإلى ال�رشب حتى املوتعائلته تنازلت بعدما ردَّ لهم الأموال

ق�شت حمكم���ة ال�شتئناف العلي���ا اجلنائية الأول���ى، مرة ثانية 
بتخفي���ف عقوبة �شي���دة بحرينية “31 عاًما” كان���ت ُمدانة بقتل اآخر 
“52 عاًم���ا” عمًدا يف م�شكنه مبنطقة الرف���اع الغربي عر ك�رش رقبته 
اإث���ر �شجار وقع بينهما ح���ال كونهما على عالقة غري �رشعية، واكتفت 
ب�شجنه���ا ملدة 7 �شنوات عقب نق�س حمكم���ة التمييز حلكم اإدانتها 
وتغي���ري املحكم���ة لتكيي���ف الق�شية م���ن القتل العم���د اإلى ال�رشب 

املف�شي اإلى موت.
وكانت املحكمة ذاتها خففت يف وقت �شابق عقوبة ال�شيدة من 
ال�شج���ن املوؤبد املحكوم عليها بها من حمكمة اأول درجة اإلى ال�شجن 
15 عاًم���ا، وهو ما مل تقبله امل�شتاأنف���ة، فطعنت عليه بالتمييز، فتم 
نق�س احلكم والأمر باإعادة الق�شية ملحكمة ال�شتئناف لتحكم فيها 
م���ن جديد، وعقب مداول���ة الق�شية جمدًدا وبح���ث الواقعة تبني اأن 
الواقعة لي�شت �شوى اعتداء بال�رشب اأف�شى اإلى موت املجني عليه.
واأو�شح���ت املحكم���ة يف حيثيات حكمها اأن اأم���ر القتل ل ُيدرك 
باحل����س الظاه���ر، ولك���ن بالظ���روف املحيط���ة والظ���روف اخلارجية 
ومالب�ش���ات الواقعة، ورغ���م اأن امل�شتاأنفة مل تك���ن يف حال دفاع عن 
النف�س، اإل اأنها مل تق�شد قتل املجني عليه؛ نظًرا للظروف املحيطة 

بالواقعة.
وتتح�ش���ل تفا�شي���ل الواقعة يف ورود بالغ م���ن اأحد الأ�شخا�س 
كون���ه على عالق���ه بامل�شتاأنفة، ق���ال فيه اإنه تع���رف على املذكورة 
قب���ل فرتة، وقد اأبلغته اأنها قد تكون قتلت املجني عليه، وتريد اأن 

تتاأكد من ذلك، وبالفعل عرثوا على املجني عليه ميتاً يف م�شكنه.
وبالقب����س عل���ى امل�شتاأنفة قالت اإن بداي���ة معرفتها باملجني 
علي���ه كان���ت ب�شب���ب اإعالنها ع���ن تقدميه���ا خدمة تو�شي���ل الطلبة 
للمدار�س، فتلقت ات�شال من املجني عليه يطلب منها تو�شيل ابن 
�شقيق���ه، لكنها اأبلغته بتوقفها عن تلك اخلدمة، م�شيفًة اأنه ا�شتمر 
يف التوا�ش���ل هاتفًيا معها، حت���ى عر�س عليها فر�ش���ة العمل باأحد 

املطاع���م اململوك���ة ل�شديق له بوظيفة طباخ���ة، وبالفعل تقابال يف 
املطعم املزعوم، حتى تطورت عالقتهما، فاأ�شبحا يخرجان �شوًيا.

واأق���ّرت اأنها كان���ت تعرف اأنه مت���زوج ولديه اأبن���اء ويقطن يف 
�شق���ة، وقب���ل نحو �شهرين م���ن ارتكابه���ا للجرمية علم���ت اأن زوجة 
املجني عليه تركته وحيًدا واأ�شبحت تعي�س يف �شقة اأخرى، فات�شلت 
به ت�شكو من �شيق حالها، فا�شتغل الأخري تلك الفر�شة وطلب منها 
احل�ش���ور اإلى �شقت���ه. واأ�شافت اأنها اأبلغته خ���الل تواجدهما ب�شقته 
اأنها ل متلك املال لدفع اأجرة �شقتها، فلم يرتدد بعر�شه اأن ت�شكن 

معه يف �شقته؛ كونه وحيًدا، فوافقت على ذلك.
وبينت اأنهما كانا ي�شهران مًعا، واإنه مل يعا�رشها اإل ملرة واحدة، 
اإذ رف�شت تكرارها حتى يتزوج منها، فقال لها اإنه �شيبحث عن رجل 

دين ليعقد قرانهما.
ولفتت اإلى اأن املجني عليه احت�شى الكثري من امل�شكرات، حتى 
و�ش���ل حلالة ال�شكر، وعندها طلب منه���ا اأن يعا�رشها، فرف�شت هي 
ذلك الأمر وارتدت مالب�شها، وعندما حاولت اخلروج من ال�شقة وقف 

اأمام الباب ومنعها واأخذ املفتاح.
وتابع���ت اأنه وعل���ى اإثر ذلك وقع���ت م�شاجرة بينهم���ا، اإذ كان 
املجن���ي عليه ي�شدها م���ن �شعرها، فدفعته ه���ي بدورها من �شدره 
ا على بطنه، وجثت على ظه���ره، واأم�شكت برقبته بيدها  ووق���ع اأر�شً
الي����رشى واأخذت حتركها بقوة مين���ًة وي�رشى اإل���ى اأن ُك�رشت، وعندما 

�شاهدته يتقياأ وي�شعل هربت على الفور من ال�شقة.
وعادت امل�شتاأنفة اإلى �شقتها وات�شلت بامُلبّلغ املذكور الذي 
تع���ّرف عليها قبل نحو �شهر من الواقع���ة، واأبلغته مبا جرى، لكنه مل 
ي�شدقها معتقًدا انها تبالغ، لكنه تاأكد بنف�شه يف اليوم التايل عندما 
خرج���ا �شوًيا، اإذ طلب���ت منه الت�شال بهاتف املجن���ي عليه، واملرور 
بالق���رب من م�شكنه؛ للتاأكد من وفاته، وعندما تيقنا من وفاته اأبلغ 

اأحد اأ�شدقائه، والذي اأبلغ اجلهات املعنية.

ق���ال املحام���ي واملحك���م ال���دويل حممد ر�ش���ا بوح�ش���نّي اإن 
املحكم���ة ال�شغرى اجلنائية الثامنة، دانت رجل اأعمال يراأ�س �رشكة 
ميلكه���ا ه���و وعدد من اأف���راد عائلته، بتهم تتعل���ق بخيانة الأمانة 
وال�شتي���الء على اأكرث م���ن 765 األف دينار من ممتل���كات ال�رشكة، 
كان ق���د �شّلمها للغري اأو ا�شتاأثر بها لنف�شه، ومتكن من �رشاء �شقة 
يف اإ�شباني���ا م���ن تلك الأم���وال، ما ت�شبب يف ت�شفي���ة اأموال ال�رشكة 

وح�شول كل م�شاهم على ن�شيبه.
وق�شت املحكمة مبعاقبة املته���م الرئي�س التنفيذي لل�رشكة 
املذك���ورة باحلب�س ملدة �شنة واحدة، واأمرت بوقف تنفيذ العقوبة 
املق�ش���ي بها مل���دة 3 �شن���وات تبداأ م���ن تاريخ �ش���ريورة احلكم 
نهائًيا؛ وذلك عق���ب تنازل املجني عليهم اأق���ارب املتهم اأع�شاء 
���ا واأنه �شدد لهم موؤخًرا املبالغ التي  جمل�س الإدارة فيها، خ�شو�شً

اختل�شها منهم.
واأو�ش���ح بوح�ش���نّي وكيل ال�رشك���ة املدعية باحل���ق املدين اأن 
املته���م �رشيك وع�ش���و منتدب والرئي����س التنفي���ذي لل�رشكة منذ 
تاأ�شي�شه���ا يف العام 1999، واأنه يراأ�س جمل����س اإدارتها منذ العام 
2012، ويف العام 2015 مت اكت�شاف اختفاء مبالغ مالية كبرية من 
ال�رشك���ة، وهو ما ف�ّشل���ه تقرير اخلبري املحا�شب���ي، والذي قرر فيه 
اأن توج���د اختال�شات تقدر مببل���غ 765،484 دينار، وعلى اإثر ذلك 
طال���ب ال�رشكاء املتهم ودًيا باإرجاع املبالغ؛ نظًرا للعالقات الأ�رشية 
الت���ي تربط بينهم، اإل اأن���ه مل ي�شتجب لذلك، ما ت�شبب بالنهاية يف 

ت�شفية ال�رشكة.
واأثناء نظر الق�شية تقدم ابن املتهم بتنازل عن حقه ب�شفته 
ع�ش���و مبجل����س اإدارة ال�رشك���ة، لكن مل يواف���ق عليه بقي���ة اأع�شاء 
جمل�س الإدارة ومل تواف���ق عليه اجلمعية العمومية، والذي مت على 
اأ�شا�ش���ه تاأكيد ا�شتغ���الل املتهم وعائلته لل�رشك���ة املجني عليها، 

وعزز حقيقة خيانة الأمانة والختال�س.

وكان يطال���ب املحام���ي من املحكم���ة بتعديل قي���د وو�شف 
اجلرمية لت�شل اإلى جرمية غ�شيل اأموال، واأورد الأدلة وامل�شتندات 
الدالة عل���ى التهام، والتي متثلت يف تقرير مدير ح�شابات ال�رشكة 
ال���ذي اأ�شار اإلى خمالف���ات املتهم املالية وا�شتيالئ���ه على اأموال 
ال�رشكة وكذلك الدعوى املدنية املرفوعة من ال�رشكة، والذي انتهى 
تقرير اخلبري فيه اإلى ذات ما انتهى اإليه تقرير مدققي احل�شابات 
املعينني من جانب املتهم نف�شه يف العام 2014؛ وذلك با�شتيالء 

املتهم على مبلغ 765،484 دينار من اأموال ال�رشكة.
واأ�ش����ار اإل����ى اأن املتهم كان يدعي اأن املبال����غ التي اختل�شها 
اأرباح����ا، يف حني اأنها لي�شت كذلك، ومرًة اأخرى ادعى اأنها عمولت 
مقاب����ل ا�شت�ش����ارات لتطوير اأعم����ال ال�رشكة، وتارًة يق����ول اإن هذه 
الأموال معتمدة بتقارير مالية م�شدقة من جمل�س الإدارة، بالرغم 
م����ن املجل�س اعتمدها بعدما �شّلل املته����م جمل�س الإدارة واأدخل 
الغ�����س على حقيق����ة البيان����ات املالي����ة، وكل ذلك يوؤك����د عملية 
ا�شتي����الء املتهم لأموال ال�رشكة من جه����ة وتبديدها اإ�رشاًرا بحقوق 

مالكيه.
وبالفعل اعرتف املتهم اأثن���اء التحقيق معه يف النيابة العامة 
اأن���ه ا�شتولى على جميع املبالغ التي مت �رشفها من ال�رشكة حل�شابه 
اخلا����س، اإل اأن���ه اأنكر ����رشاء �شق���ة يف اإ�شباني���ا، مرًرا ذلل���ك اأنها 
م�رشوف���ات عادية يتم خ�شمها من م�شتحقاته هو وابنه الذي يعمل 

بال�رشكة.
وخالل نظر املحكمة للق�شية وبعد تقدمي البن للتنازل ب�شاأن 
والده -املتهم- دفع املحامي بوح�شنّي باأن هذا التنازل ا�شتغالل 
مل�شتن���دات ال�رشكة املجني عليه���ا واإ�شاءة ا�شتعم���ال ال�شلطة، اإذ 
اإن���ه �شدر بوج���ه غري قانوين من جمل����س الإدارة، واأن البن ا�شتغل 
اأوراقه���ا ومن�شبه ووقع وقّدم ه���ذا التنازل ب�شكل منفرد، وحتّفظ 

على حق املجني عليها اجلنائي واملدين بهذا اخل�شو�س.

اإع��������داد: ع��ب��ا���ص اإب���راه���ي���محماكم

ال���ع���ام���ل���ة ال������ك������وادر  م�����ن   %  40 ي�������ش���ك���ل���ون  ال���ب���ح���ري���ن���ي���ون  ف�����ن�����دول: 



300 مليون دينار 
لتغطية �سندات تنمية 

املنام���ة - امل����رصف املركزي: اأعل���ن م�رصف 
البحري���ن املرك���زي باأنه مت تغطي���ة الإ�سدار رقم 
�سن���دات التنمي���ة  م���ن   BH0003049507  16
احلكومية التي ي�سدرها امل�رصف نيابة عن حكومة 
البحرين. وتبلغ قيم���ة الإ�سدار 300 مليون دينار 
لفرتة ا�ستحقاق �سنتني تبداأ يف 3 مايو 2018 اإلى 
3 مايو 2020. ويبلغ �سعر الفائدة لهذه ال�سندات 
5.5 % علما باأنه قد متت تغطية الإ�سدار بن�سبة 

.% 100

70 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة 
املنام����ة - امل�رصف املركزي: اأعل����ن م�رصف البحرين املرك����زي باأنه متت تغطية 
الإ�سدار رق����م ISIN BH00013L3V72( 1701( م����ن اأذونات اخلزانة احلكومية 
الأ�سبوعية التي ي�سدرها امل�رصف نيابة عن حكومة البحرين.وتبلغ قيمة هذا الإ�سدار 
70 ملي����ون دين����ار لفرتة ا�ستحقاق 91 يوًم����ا تبداأ يف 2 ماي����و 2018، وتنتهي يف 1 
اأغ�سط�����س 2018، كما بلغ مع����دل �سعر الفائدة على هذه الأذونات 3.35 % مقارنة 
ب�سع����ر الفائدة 3.33 % للإ�سدار ال�سابق بتاريخ 23 اأبريل 2018. وبلغ معدل �سعر 
اخل�سم 99.161 % ومت قبول اأقل �سعر للم�ساركة بواقع 99.148 %، علًما باأنه قد 

متت تغطية الإ�سدار بن�سبة 101 %.
كما بلغ الر�سيد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا الإ�سدار ما قيمته 2.235 مليار 

دينار. 
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اقتصاد
�شجل ر�شمي ملنح ال�رشكات البحرينية ال�شغرية امل�شرتيات احلكومية

تنفيًذا لقرار تخ�سي�س 20 % من املناق�سات و10 % من املزايدات 

   علي الفردان من ال�شناب�س

تعتزم وزارة التجارة وال�سناعة وال�سياحة اإن�ساء 
�سجل حكومي خا�س يتم فيه تدوين اأ�سماء ال�رصكات 
البحريني���ة ال�سغرية واملتو�سط���ة، لتح�سل مبوجبه 
عل���ى امتيازات حكومي���ة فيما يتعل���ق بامل�سرتيات 
واملوؤ�س�س���ات  لل���وزارات  واملناق�س���ات  والعق���ود 
وال����رصكات العام���ة. و�ستح�سل ال����رصكات ال�سغرية 
واملتو�سطة على 20 % م���ن م�سرتيات ومناق�سات 
احلكومة و10 % من مزايدات املرافق العامة، ح�سب 

اخلطة املو�سوعة.
ال�سناع���ة،  لتنمي���ة  امل�ساع���د  الوكي���ل  واأبل���غ 
عبدالك���رمي الرا�سد، ال�سحافي���ني اأم�س على هام�س 
لقاء ت�ساوري، اأن الوزارة �ستقوم باإن�ساء �سجل خا�س 
يت���م فيه تدوي���ن ال����رصكات ال�سغ���رية واملتو�سطة 
التي تنطبق عليها ال����روط واملوا�صفات املتعلقة 
باحل�سول عل���ى اأف�سلي���ة يف العق���ود وامل�سرتيات 

احلكومية واملزايدات.
وعقدت غرف���ة جتارة و�سناع���ة البحرين �سباح 
اأم�س ور�سة عمل حول تبنى اأف�سل املمار�سات لدعم 
املوؤ�س�سات ال�سغ���رية واملتو�سطة يف تاأ�سي�س نظم 
امل�سرتي���ات  بالتعاون م���ع كل م���ن وزارة ال�سناعة 
والتج���ارة وال�سياح���ة، وغرف���ة التج���ارة الأمريكي���ة، 
وبرنام���ج تطوي���ر القان���ون التج���اري التاب���ع لوزارة 
التجارة الأمريكي���ة CLDP، ومب�ساركة املوؤ�س�سات 
ال�سغرية واملتو�سطة، والقط���اع احلكومي املتمثل 

يف “اأع�ساء فريق عمل امل�سرتيات احلكومية”.
وتنفي���ًذا لتوجيه���ات �ساح���ب ال�سم���و امللكي 
ال�سغ���رية  املوؤ�س�س���ات  بدع���م  ال���وزراء  رئي����س 
واملتو�سط���ة بتخ�سي�س ن�سبة حمددة من م�سرتيات 
احلكومة للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة لدعمها، 
ق���ّرر جمل�س الوزراء يف يوليو 2017 تخ�سي�س ح�سة 
ن�سبته���ا 20 % من م�سرتي���ات ومناق�سات احلكومة 
لهذه للموؤ�س�س���ات، كما قّرر املجل�س اإعطاء اأف�سلية 
للموؤ�س�سات ال�سغ���رية واملتو�سطة بن�سبة 10 % يف 
مزاي���دات املراف���ق اخلدمية داخل من�س���اآت اجلهات 
احلكومي���ة، ويف �س���وء العر����س ال���ذي قدم���ه وزير 
ال�سناع���ة والتج���ارة وال�سياح���ة م���ن خ���لل املذكرة 
املرفوعة له���ذا الغر�س، فقد كل���ف جمل�س الوزراء 
وزارة ال�سناعة والتج���ارة وال�سياحة بو�سع املعايري 
والآليات التنفيذية اللزمة مل���ا جاء اأعله بالتن�سيق 
مع جمل����س املناق�سات واملزاي���دات وهيئة تنظيم 

�سوق العمل واجلهات الأخرى ذات العلقة.
وب���ني الوكي���ل الرا�سد اأن���ه مت ت�سكي���ل فريق 
عم���ل قام بعقد عدة اجتماع���ات لبحث و�سع اللوائح 
املنظمة لعملية تخ�سي�س املناق�سات وامل�سرتيات 

احلكومية لل�رصكات ال�سغرية واملتو�سطة.
واأ�س���اف اأن الفريق يتكون م���ن عدة جهات مبا 
فيها وزارة الأ�سغال والبلديات وجمل�س املناق�سات 
واجله���ات ذات العلقة مب���ا فيها القط���اع اخلا�س، 
م�س���رًيا اإلى اأن���ه مت التعاون م���ع CLDP الأمريكي 
للم�ساعدة يف و�سع الت�رصيع���ات اللزمة لتنفيذ قرار 
جمل����س ال���وزراء، اإذ مت عقد ور�ست���ي عمل يف وقت 
�ساب���ق لبلورة الأفكار م���ع القطاع احلكومي، يف حني 
اأن الور�سة الأخرية والثالثة متت مع القطاع اخلا�س، 

من اأجل اخلروج بت�سور نهائي بخ�سو�س امل�رصوع.
وب�ساأن التعدي���لت املقرتحة، اأ�سار الرا�سد اإلى 
اأنه يج���ري الت�ساور للإعداد له���ذه التعديلت والتي 

ق���د تك���ون قان���ون خا����س اأو �سمن قان���ون جمل�س 
املناق�س���ات اأو بنود خا�سة، معّبًا عن اأمله باخلروج 
بالت�سور والب���دء بالتعدي���لت القانونية قبل نهاية 

العام اجلاري.
واأو�سح اأن الفريق �سي�س���كل املعايري اخلا�سة 
بال�ستف���ادة م���ن البنام���ج، واأن ذل���ك يختل���ف عن 
الت�سني���ف ال���ذي اأعلنته ال���وزارة بخ�سو�س تعريف 

املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.
وقال الوكيل امل�ساعد لدعم لتنمية ال�سناعة يف 
كلمته يف افتتاح ور�سة العمل اأن لقطاع املوؤ�س�سات 
ك���بى يف تنفي���ذ  اأهمي���ة  ال�سغ���رية واملتو�سط���ة 
ق���رار جمل�س ال���وزراء، وم�ساركة القط���اع اخلا�س يف 
اإث���راء الور�سة لعر�س املعوقات الت���ي قد تواجهها 
املوؤ�س�س���ات ال�سغرية واملتو�سط���ة يف عملية ال�رصاء 
احلكوم���ي، ويف حتدي���د معايري واآلي���ات تنفيذ قرار 
جمل����س ال���وزراء لتتناغ���م م���ع ال�سلط���ة الت�رصيعي���ة 

والتنفيذي���ة فيم���ا يخ����س امل�سرتي���ات احلكومي���ة 
واملناق�سات واملزايدات.

وقال الرا�سد “يعتب تواجد خباء برنامج تطوير 
القان���ون التجاري التاب���ع لوزارة التج���ارة الأمريكية 
اليوم معنا، دليل على دعمهم للموؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سطة، ويف تقدمي امل�سورة وامل�ساعدة الفنية 
لتعزي���ز املب���ادرات الت���ي تتوله���ا وزارة ال�سناعة 

والتجارة وال�سياحة و�رصكاوؤها”.
وعب امل�سئ���ول عن اأن اأمل���ه يف ت�سليط ال�سوء 
عل���ى الإطار القان���وين والتنظيم���ي للقانون املعني 
باملناق�سات وامل�سرتيات احلكومية وو�سع احللول 
العملية لتطبيقها وو�سع خطة التنفيذ للتو�سل اإلى 
منظوم���ة قانونية متكاملة تخدم قط���اع املوؤ�س�سات 
ال�سغ���رية واملتو�سط���ة، وذل���ك م���ن خ���لل تعاون 

القطاع اخلا�س وفريق عمل امل�سرتيات احلكومية.
ويف �ساأن مت�سل، اأكد الرا�سد اأن قانون الإفل�س 
وال���ذي وافقت علي���ه ال�سلطة  الت�رصيعي���ة قبل اأيام 
ياأتي من�سجًما مع جهود احلكومة يف خلق مناخ اأعمال 
منا�س���ب لنط���لق املوؤ�س�سات خ�سو�س���ا ال�سغرية 
واملتو�سط���ة ورواد الأعمال، اإذ ج���اء مكمل ملجموعة 
من اخلطوات والت�رصيعية التي تعزز مناخ ال�ستثمار.

وخت���م اأن قان���ون الإفل����س اجلدي���د �سي�ساعد 
املوؤ�س�س���ات ورواد الأعم���ال، يف اخل���روج م���ن حال���ة 
التع���ر وتقدمي الدع���م لها كما يتم تق���دمي الدعم 
للإن�سان املري�س من اأجل اأن يتعافى ويعاود العمل 

جمدًدا، ما يدعم القت�ساد الوطني.

• املتحدثون يف ور�سة العمل 	

نا�س: دور بارز لعمال البحرين يف دفع عجلة التنمية 

“نوجا القاب�شة” تكلف بنوًكا لطرح �شندات دولية

ر�شوم خليجية على بع�س منتجات احلديد وال�شلب

احلواج: فر�س واعدة بني قطاعي الأعمال بالبحرين والبو�شنة 

لل�شحن اجلوي  ”FedEx“ وزير املوا�شالت يبحث التعاون مع

ال�سيخة مرمي بنت حمد ت�ستعر�س م�سرية تطور املراأة البحرينية 

ال�رصكة الأمريكية الرائدة يف التو�سيل ال�رصيع

�رصاييفو - البحري���ن البو�سنة لل�سداقة: �سارك 
وفد جتاري بحريني يف موؤمتر �رصاييفو الدويل التا�سع 
لل�ستثم���ار ال���ذي اختت���م اأعماله اأم����س يف العا�سمة 
البو�سني���ة، م�ساركة لفتة من حيث عدد الوفد الذي 
بل���غ 35 م�س���اركاً من ا�سح���اب العم���ال، ومن حيث 
اأ�سداء هذه امل�ساركة على م�ستوى الإعلم البو�سني، 
حي���ث اإن اك���ر م���ن 15 و�سيلة اإعلمية م���ن �سحافة 
وتلفزي���ون عل���ى م�ستوى البلقان اأج���رت لقاءات مع 
بع����س اأع�ساء الوف���د البحريني تناول���ت العديد من 
اجلوانب التي تخ�س جم���الت التعاون امل�سرتك مع 
البحرين، كما متثل���ت امل�سارك���ة البحرينية الفعالة 
يف اجلل�س���ة العامة للموؤمتر الذي �س���ارك فيه رئي�س 
جمعية البحرين - البو�سنة لل�سداقة والأعمال، جواد 
احل���واج، وكذلك اجلل�س���ة التي خ�س�س���ت ل�سيدات 
العمال يف البو�سنة والدول امل�ساركة والتي حتدثت 
فيه���ا نائب رئي�س جمعية �سيدات الأعمال البحرينية 

ال�سيخة مرمي بنت حمد اآل خليفة.
وحتدث احلواج عن تطورات البيئة ال�ستثمارية 
يف البحري���ن واملزايا التي تقدمه���ا حكومة البحرين 
للم�ستثمري���ن الأجانب، وفر����س التعاون وال�رصاكات 
بني قطاعي الأعمال يف البحرين والبو�سنة والهر�سك.

اجلمعي���ة  تاأ�سي����س  مغ���زى  ال���ى  تط���رق  كم���ا 
والأهداف التي ت�سعى اليها يف جمال توثيق الروابط 

وامل�سال���ح وال����رصاكات ب���ني ا�سح���اب العم���ال يف 
البلدين ال�سديقني.

بدوره���ا، حتدثت ال�سيخة م���رمي يف جل�ستها مع 
�سيدات الأعمال عن م�س���رية تطور املراأة البحرينية، 
ودور النطلق���ة املبك���رة للتعلي���م يف اململك���ة يف 
ه���ذا التطور وتبواأت كافة املنا�س���ب القيادية، كما 
�سلط���ت ال�سوء عل���ى دور املجل����س الأعل���ى للمراأة 
يف متكني امل���راأة البحريني���ة واأ�سادت ب���دور قرينة 
العاهل رئي�سة املجل�س العلى للمراأة �ساحبة ال�سمو 
امللكي الأمرية �سبيكة بنت اإبراهيم اآل خليفة يف هذا 
املجال، ونوهت بالروؤية القت�سادية للبحرين 2023 
وكيف عززت م�سرية امل���راأة البحرينية واعطت زخماً 

لقطاع رائدات العمال البحرينيات، كما ا�سارت الى 
اإ�سهامات امل���راأة البحرينية عل���ى �سعيد موؤ�س�سات 
املجتم���ع امل���دين واملنظم���ات الدولي���ة، واكدت ان 
امل���راأة يف البحري���ن �رصب���ت اأروع الأمثل���ة يف العم���ل 
والإنت���اج والعط���اء.  والتقى اأع�ساء الوف���د التجاري 
البحرين���ي بالعدي���د من ا�سح���اب العم���ال وممثلي 
ال����رصكات من ال���دول امل�سارك���ة باملوؤمتر، ومت عقد 
لق���اءات ثنائية لأع�س���اء الوفد مع ممثل���ي اكر من 
20 �رصك���ة يف قطاعات املياه والزراعة وال�ست�سارات 
وال�سياح���ة و�سناعة اجلل���ود واملجوه���رات واأدوات 
التجمي���ل والعقار، وجرت تفاهم���ات اأولية ل�رصاكات 

بني بع�س اأع�ساء وبع�س ممثلي تلك ال�رصكات.

املحرق - �رصكة املطار: اجتمع وزير املوا�سلت 
والت�س���الت كم���ال اأحمد مع نائب رئي����س العمليات 
يف �رصك���ة »فيديك����س اك�سبي����س« ال����رصق الأو�سط 
واإفريقي���ا، ال�رصك���ة الأمريكي���ة الرائ���دة يف خدم���ات 
التو�سي���ل ال�رصي���ع، ط���ارق هيني���دي ذل���ك بح�سور 
الرئي�س التنفيذي ل�رصكة مطار البحرين، حممد يو�سف 
البنف���لح وممثلني م���ن جمل�س التنمي���ة القت�سادية 
و�رصكة مط���ار البحرين، وذلك يف اإط���ار جهود الوزارة 
الرامية الى تطوير القطاع اللوج�ستي وال�سحن اجلوي 
باعتباره اأح���د القطاعات ذات الأولوي���ة القت�سادية 
للمملك���ة وحتقيق���ا لأهداف اللجن���ة املعنية بالقطاع 

اللوج�ستي.
املوا�س���لت  وزي���ر  اطل���ع  الجتم���اع  وخ���لل 
والت�سالت على م�ساريع ال�رصكة امل�ستقبلية الرامية 
الى تطوي���ر خدماتها يف جمال ال�سحن اجلوي يف مطار 

البحري���ن ال���دويل وخططه���ا الهادفة لزي���ادة حركة 
الب�سائ���ع املنقولة عب املطار، حي���ث ا�ستمع الوزير 
الى اآخ���ر امل�ستجدات ح���ول م�ساريع تطوي���ر ال�سحن 
اجل���وي يف مطار البحري���ن الدويل والت���ي تهدف الى 
زي���ادة ن�سب���ة الب�سائع املنقولة ع���ب املطار، م�سريا 
ال���ى اأهمية التعاون والتن�سي���ق مع ال�رصكات العاملية 
مبا ي�سه���م يف تعزيز مكان���ة البحري���ن الإ�سرتاتيجية 
كمنطق���ة رائ���دة يف توف���ري خدمات لوج�ستي���ة فعالة 

وموثوق���ة بالإ�سافة الى خدم���ات ال�سحن اجلوي الى 
دول جمل�س التعاون اخلليجي ودول ال�رصق الأو�سط.

واأكد الوزير كمال بن اأحمد اأن وزارة املوا�سلت 
والت�س���الت و�رصكة مط���ار البحرين تولي���ان اهتماما 
بالغا يف تطوير القطاع اللوج�ستي ملا لهذا القطاع من 
دور ب���ارز ومهم خللق فر�س عمل واإ�سهام مبا�رص على 
الن���اجت املحل���ي الإجمايل من خلل و�س���ع الت�رصيعات 

التي ت�سهل اإجراءات دخول ال�رصكات يف هذا القطاع.

• الوفد البحريني لدى م�ساركته يف موؤمتر �رصاييفو 	

ال�سناب����س - الغرفة: اأعربت غرفة جتارة 
و�سناعة البحرين عل���ى ل�سان رئي�سها �سمري 
عبداهلل نا����س عن خال�س الته���اين والتقدير 
اإلى عم���ال البحرين مبنا�سب���ة اليوم العاملي 
للعم���ال ال���ذي ي�س���ادف الي���وم الأول م���ن 
ماي���و من كل ع���ام، م�سي���داً يف ه���ذا ال�سدد 
بالإ�سهام���ات واجلهود الب���ارزة التي يبذلها 
عم���ال البحري���ن يف موا�سلة م�س���رية التنمية 
ال�سيا�سي���ة والقت�سادي���ة والجتماعية التي 
الأ�سع���دة  كاف���ة  عل���ى  اململك���ة  ت�سهده���ا 
وامل�ستويات. وقال نا�س اإن الغرفة والقطاع 
اخلا����س يثمن���ان عالي���ا الدور الفاع���ل الذي 
ميار�سه القطاع العم���ايل يف البحرين من اأجل 
نه�سة وتطور احلركة التنموية والقت�سادية، 
م�سيداً يف الوقت نف�سه بعمق ال�رصاكة القائمة 
بني القطاع اخلا�س وط���ريف الإنتاج احلكومة 
والعمال، به���دف حتقيق الأه���داف الإيجابية 

امل�سرتكة.
واأكد رئي�س الغرفة اأن عمال البحرين بكل 
ما لديه���م من ر�سيد وطني �س���ادق وتاريخ 
طويل يف العطاء من اأجل الوطن واأبنائه، لهم 

الدور البارز واملوقف امل�رصف يف دعم م�سرية 
التنمية التي ت�سهده���ا اململكة على خمتلف 
الأ�سع���دة، يف ظ���ل النه�س���ة ال�سامل���ة التي 
ت�سهده���ا البحري���ن بف�سل الرعاي���ة الدائمة 
التي يحظى بها عمال البحرين من لُدن عاهل 
الب���لد �ساحب اجلللة املل���ك حمد بن عي�سى 
اآل خليف���ة، ورئي����س الوزراء �ساح���ب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خليفة بن �سلم���ان اآل خليفة، 
وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول 
لرئي�س جمل�س الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي 

الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة.

 لن���دن - روي���رتز: اأظه���رت وثيقة لأحد 
البن���وك اأن ال�رصك���ة القاب�سة للنف���ط والغاز 
“نوج���ا القاب�س���ة” ذراع ال�ستثم���ار للهيئ���ة 
الوطني���ة للنف���ط يف البحري���ن كلف���ت بنوًكا 
لرتتي���ب اجتماع���ات م���ع م�ستثم���ري اأدوات 
الدخ���ل الثابت قب���ل طرح حمتم���ل ل�سندات 
دولي���ة. وكلفت ال�رصك���ة اململوك���ة بالكامل 
للبحري���ن، بي.ان.بي باريب���ا و�سيتيي وجيه. 
بي مورجان كمن�سق���ني دوليني للطرح وايه.

بي.�س���ي وبن���ك اخلليج ال���دويل و�سو�سيتيه 
ج���رال و�ستان���درد ت�سارت���رد لإدارة الطرح. 
وتعت���زم ال�رصك���ة ط���رح �سن���دات لأج���ل �سبع 
�سن���وات باحلج���م القيا�سي، وهو م���ا يتجاوز 
ح�س���ب  وذل���ك  ع���ادة،  دولر  ملي���ون   500

الظروف يف ال�سوق.
و�سيبداأ ممثلو ال�رصكة لقاء امل�ستثمرين 
يف لن���دن يف الي���وم الأول من ماي���و، وال�رصكة 

حا�سلة على ت�سنيف BB- من فيت�س.

جني���ف - روي���رتز: قال���ت دول جمل����س 
التع���اون اخلليج���ي يف اإ�سع���ار ن�رصت���ه منظمة 
التجارة العاملي���ة يوم الإثنني اإنها �ستفر�س 
ر�سوم حماية قدره���ا 169 دولًرا للطن على 
واردات بع����س منتج���ات احلدي���د وال�سل���ب 
اعتب���اًرا م���ن 15 ماي���و. و�سُتخف����س الر�سوم 
املفرو�س���ة لث���لث �سنوات عل���ى م�سطحات 
احلدي���د املدرف���ل املطل���ي اأو ال�سل���ب غري 

ال�سبائك���ي بعر�س 600 مليم���رت اأو اأكر اإلى 
153 دولًرا للطن يف العام الثاين واإلى 137 

دولًرا للطن يف العام الثالث.
وكانت دول جمل�س التعاون قالت العام 
املا�س���ي اإنها تدر�س فر����س ر�سوم احلماية 
وهي ر�سوم طارئ���ة موؤقتة ت�سمح بها منظمة 
التج���ارة اإذا تعر����س قط���اع مع���ني على نحو 

مفاجئ لزيادة كبرية وم�رصة يف الواردات.

)ت�شوير: ر�شول حجريي(

• �سمري نا�س	
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16.7 مليون دينار اأرباًحا �صافية لـ “البحرين والكويت” بالربع الأول
من�سوبة للمالك ... وبزيادة ن�سبتها 5.9 % 

املنام���ة - البحري���ن والكوي���ت: حق���ق بنك 
البحري���ن والكويت ربًحا �سافًي���ا من�سوًبا للمالك 
بل���غ 16.7 مليون دينار خالل الربع الأول 2018، 
مقاب���ل 15.8 ملي���ون دينار يف الف���رة املماثلة 
م���ن الع���ام ال�ساب���ق، اأي بزي���ادة ن�سبته���ا 5،9 
%. وا�ستعر����س جمل����س الإدارة ه���ذه النتائ���ج 
املالي���ة واعتمده���ا يف اجتماع���ه اأم����س الثن���ن 

.30/4/2018
وق���ال الرئي����س التنفي���ذي للبن���ك، ريا�س 
�سات���ر “اإن جهود البن���ك املتوا�سلة يف احل�سول 
ال�س���وق  يف  منا�سب���ة  ح�س���ة  عل���ى  واملحافظ���ة 
مكنت���ه من حتقيق نتائ���ج مالية جي���دة يف الربع 
الأول م���ن الع���ام، وذلك من خالل ط���رح منتجات 
وخدم���ات مبتك���رة للزبائن. ويف اإط���ار امل�ساعي 
امل�ستمرة نحو تعزيز مكانة البحرين كمركز مايل 
واقت�س���ادي مهم وحم���ور لالبت���كار والريادة يف 
املنطق���ة، اإذ قام البنك بتوقي���ع اتفاقية �رشاكة 
تقنية مع “�رشكة خليج البحرين للتقنية املالية” 
)BFB(. وكان البن���ك اأول م����رشف يف اململك���ة 
يط���رح نظ���ام التحوي���الت املالي���ة الإلكرونية 
)EFTS( بوا�سط���ة اأجه���زة ال����رشاف الآيل، مم���ا 
يحق���ق مزيًدا من الت�سهيالت للعمالء. كما افتتح 

البنك يف مار����س 2018 فرًع���ا خلدمات “ليت” 
امل�رشفي���ة )BBK Lite( يف منطقة راأ�س زويد. 
وتعترب هذه اخلدمة امل�رشفية الأولى من نوعها”.
وارتفعت اإي���رادات الت�سغي���ل بن�سبة 10،1 
 35.6 39.2 ملي���ون دين���ار، مقاب���ل  % لتبل���غ 
دينار يف نف�س الف���رة 2017. ويعود ال�سبب يف 
ذل���ك ب�س���كل اأ�سا�سي اإلى �سايف دخ���ل الفائدة، 
نتيج���ة للنمو ال���ذي �سهدته حمفظ���ة القرو�س. 
كم���ا حققت م�س���ادر الدخل الأخرى من���وًّا ن�سبته 
10،9 % مقارن���ة بالع���ام ال�ساب���ق، ويعود ذلك 
اإلى مكا�سب اأعلى حتققت من بيع بع�س الأوراق 
املالي���ة ال�ستثمارية. كما ارتفع���ت ح�سة اأرباح 
البنك من �رشكاته املنت�سبة وامل�ساريع امل�سركة 
مبقدار 0،4 مليون دينار لتبلغ 1.6 مليون دينار.
وارتفعت تكالي���ف الت�سغيل بن�سبة 7،4 % 
لتبل���غ 14.1 مليون دينار، مقاب���ل 13.2 مليون 
دين���ار يف الفرة املقابل���ة من ال�سن���ة ال�سابقة. 
وبالرغم من ارتفاع التكاليف، فقد اأظهرت ن�سبة 
التكلفة اإلى الدخل حت�سناً جيدا من 37،0 % اإلى 
36،1 %، مما يوؤكد قدرة البنك على حتقيق منو 
جيد يف م�سادر الإيرادات، فيما يوا�سل اللتزام 
الب�رشي���ة  امل���وارد  يف  ال�ستثم���ار  يف  والركي���ز 

وال�سبكات والتقنيات.
ويف اإط���ار املعيار املحا�سب���ي الدويل لإعداد 
التقاري���ر املالية رقم IFRS 9( 9(، واحتياجات 
خم�س�سات القرو�س املتوقع���ة وموا�سلة اتباع 
�سيا�س���ة متحفظة، رف���ع البنك �س���ايف احتياطي 
املخ�س�س���ات لدي���ه مببل���غ 8.1 مالي���ن دينار 
خ���الل الرب���ع الأول  2018 )6.3 مالين دينار يف 

.)2017
وبلغ الدخل ال�سامل الذي يعزى للمالك خالل 

الرب���ع الأول 2018 مبل���غ 11.6 ملي���ون دين���ار، 
مقاب���ل 29.1 ملي���ون دينار �سجله���ا البنك خالل 
الف���رة املماثل���ة 2017، نتيج���ة لإع���ادة تقييم 
بع�س الأوراق املالية وال�ستثمارية على اأ�سا�س 

اأ�سعار ال�سوق احلالية.
3592.3 ملي���ون  البن���ك  وبلغ���ت ميزاني���ة 
دين���ار، مقابل 3763.1 مليون دين���ار، يف نهاية 
دي�سمرب 2017. وحقق �سايف القرو�س وال�سلف 
منوًّا بن�سبة  3،4 % ليبلغ 1799.1 مليون دينار، 

فيم���ا كان 1770.7 ملي���ون دين���ار يف دي�سم���رب 
2017. وظل���ت ال�سيولة يف و�سع جيد للغاية مع 
حمفظ���ة الأ�س���ول ال�سائلة الت���ي تتاألف من نقد 
واأر�س���دة لدى بنوك مركزي���ة وودائع لدى بنوك 
وموؤ�س�س���ات مالي���ة اأخ���رى واأذون���ات خزانة عند 
م�ست���وى 24،9 % من اإجم���ايل الأ�سول، يف حن 
بلغت ن�سب���ة القرو�س اإلى ودائ���ع العمالء 75،2 
%. وبل���غ اإجم���ايل حق���وق امل�ساهم���ن 470.4 
ملي���ون دينار، م���ع ن�سبة كفاية راأ����س مال قوية 

تفوق بكثري احلد الأدنى للمتطلبات الرقابية. 
وناق�س جمل����س الإدارة ج���دول اأعماله الذى 
�سم ع���دًدا من املوا�سيع اأهمه���ا خطط واأهداف 
ال�رشكة امل�سركة اأجيال ال�ستثمارية والتي تعمل 
يف اأ�سواق اأوروبا وتتخذ من مدينة لندن مقرًّا لها، 
تقرير ال�سيول���ة الربع �سنوي للبن���ك، بالإ�سافة 
اإل���ى مناق�س���ة ا�سراتيجي���ة البن���ك ال�ستثمارية 
ودليل عمل اللتزام بالتطبيق. كما قام املجل�س 
مبراجعة بع����س ال�سيا�س���ات الئتمانية. وناق�س 
املجل����س تطبي���ق مقرح���ات تقيي���م املجل����س 
واللجان التابعة له بهدف تطوير اأعماله واللجان 

املنبثقة عنه.

“اإيجل هيلز ديار” ت�صت�صيف وفًدا من “التنظيم العقاري”

“بيتك” ي�صارك يف “اأيويف 16 للهيئات ال�رشعية واملالية” 

 “اإنف�صتكورب” يعتزم اإن�صاء جممع طبي باأبوظبي

“األبا” تغلق متويل ال�صادرات الئتمانية بـ 204.5 مليون يورو

“ن�صيج” ت�صتعر�ض “جمانة” يف “كاونرتي مول” 

ع�سكر - األبا: اأعلنت �رشكة اأملنيوم البحرين 
“الب���ا”، عن جناحه���ا يف اإغالق اجل���زء الأول من 
الق�س���م الث���اين للت�سهي���الت املالي���ة من قبل 
وكال���ة ال�س���ادرات الئتماني���ة بقيم���ة 204.5 
ملي���ون ي���ورو، وذل���ك لتمويل كل م���ن م�سنع 
الأنود الرطب، ومراكز معاجلة الغازات، واأجهزة 
مناولة خالي���ا ال�سهر، واأفران جتفي���ف الأنود، 
بالإ�ساف���ة اإل���ى املع���دات الالزم���ة مل�رشوع خط 

ال�سهر ال�ساد�س للتو�سعة.
وتتاأل���ف ه���ذه الت�سهي���الت املالي���ة م���ن 
156.9 ملي���ون ي���ورو مدعومة م���ن قبل وكالة 
BpiFrance لل�س���ادرات الئتماني���ة، بواق���ع 
هام�س فائ���دة يبل���غ 60 نقطة اأ�سا����س �سنوياً 
على �سعر فائدة الإقرا�س بن م�سارف اأوروبا، 
وتبل���غ فرة �س���داد هذه الت�سهي���الت 11 �سنة 
على اأن يتم ت�سديد مبلغ اأ�سل الدين على مدى 
10 �سن���وات، �سادرات ائتماني���ة بقيمة 47.6 
مليون يورو م�سمونة من قبل اأولر هرمز بواقع 
هام�س فائدة يبلغ 55 نقطة اأ�سا�س �سنوياً على 
�سعر الفائدة ب���ن م�سارف اأوروبا، وتبلغ فرة 
�سداد الت�سهي���الت املمنوحة من اأولر هرمز 11 
�سن���ة على اأ�سا����س اأن يتم ت�سدي���د مبلغ اأ�سل 

الدين على مدى 10 �سنوات.

ال�سي���خ  الإدارة  جمل����س  رئي����س  وق���ال 
دعي���ج بن �سلم���ان بن دعي���ج اآل خليف���ة “اإننا 
�سع���داء بح�سولنا عل���ى الدعم م���ن �رشكائنا يف 
املوؤ�س�س���ات امل�رشفي���ة من خ���الل الت�سهيالت 
ال�س���ادرات  وكال���ة  م���ن  املدعوم���ة  املالي���ة 
الئتماني���ة. ول �سك اأن ه���ذا ال�سمان هو دليل 
الثق���ة التي توليها ه���ذه املوؤ�س�سات للمملكة، 
وكذلك ل�رشكة الب���ا وم�رشوعها ال�سخم – م�رشوع 
خط ال�سه���ر ال�ساد�س للتو�سعة.كما اأننا نتطلع 
لتاأم���ن اجل���زء املتبق���ي م���ن الق�س���م الث���اين 

لت�سهي���الت وكال���ة ال�س���ادرات الئتماني���ة مع 
اإحرازنا ملزي���د من التقدم يف الأعمال الإن�سائية 

بامل�رشوع”.
وت�سم قائمة البنوك وامل�سارف امل�ساركة 
كمنظمن رئي�سي���ن مفو�سن يف الت�سهيالت 
املوؤمن���ة م���ن قب���ل BpiFrance لل�س���ادرات 
الئتمانية كالً من: �سيتي بنك اإن اأي، �ستاندرد 
ت�سارترد بنك، كري���دي اأجريكول، واإنف�ستمنت 
بنك، حيث يق���وم �ستاندرد ت�سارترد بنك بدور 
Bp -  ككي���ل الت�سهي���الت املوؤمن���ة من قب���ل

France، اأم���ا بالن�سب���ة للت�سهيالت املدعومة 
م���ن قبل اول���ر هرم���ز، ف���اإن امل����رشف املنظم 
الرئي�سي املفو�س هو كومرزبنك اأي جي، وهو 
اأي�ساً وكيل الت�سهيالت املدعومة من قبل اولر 

هرمز.
يذك���ر اأن �رشك���ة البا قد متكن���ت من اإغالق 
القر�ض امل����روط امل�شرتك بقيم���ة 1.5 مليار 
دولر واملوؤل���ف م���ن ق�سمن، قر����س تقليدي 
واآخر اإ�سالمي وذلك يف اأكتوبر 2016، بالإ�سافة 
اإلى تاأم���ن الق�سم الأول م���ن ت�سهيالت وكالة 
ال�سادرات الئتمانية بقيمة حوايل 700 مليون 
دولر واملمنوحة من قبل اأولر هرمز و�سريف يف 

يوليو 2017.

املنام���ة - ن�سي���ج العقاري���ة: تعر�س �رشكة 
ن�سي���ج العقارية اأح���د م�ساريعه���ا ذات الواجهة 
البحرية يف اإح���دى اجلزر باملدين���ة ال�سمالية يف 
جمم���ع كاون���ري مول بالبدي���ع ابت���داًء من يوم 
الأربع���اء 2 مايو 2018، ع���رب جناح خا�س �سيتم 

من خالله ا�ستعرا�س م�رشوعها “جمانة”.
 وق���ال املدير العام لل�رشك���ة اأحمد احلمادي 
“اإن تواجدن���ا يف جممع كاون���ري مول من خالل 
هذا اجلناح يهدف اإلى جذب املهتمن املحلين 
والإقليمي���ن والدولين بال�ستثم���ار باملدينة 
ال�سمالية والتعرف ع���ن كثب على اأهم مميزات 
امل����رشوع، والإجابة عل���ى  جمي���ع ال�ستف�سارات 
املتعلقة بهذا ال�ساأن. ويوفر م�رشوع جمانة �سقق 
�سكنية مي�رشة مطلة على البحر باعتباره جزًءا من 

امل����رشوع الأكرب ال���ذي ن�سرك فيه م���ع القطاع 
الع���ام يف تطوي���ر وح���دات اإ�سكاني���ة اجتماعية 

ومي�رشة يف املدينة ال�سمالية.
واأو�سح احلم���ادي اأن اجلناح �سيكون حتت 
اإ����رشاف فريق مبيعات �رشك���ة ن�سيج، و�سيعر�س 

ال�سقق ال�سكنية اإلى املهتمن وزوار املجمع. 
واأ�س���ار اإل���ى اأن املوق���ع هو اخلي���ار الأمثل 
للعائالت البحرينية التي تبحث عن مكان هادئ 
لل�سك���ن وامتالك من���زل اأحالمهم. وع���الوة على 
ذلك، من املتوقع اأي�ًسا اأن ت�سبح هذه اجلزيرة 
اجلدي���دة واح���دة م���ن اأك���رب واأح���دث املناطق 
ال�سكني���ة يف اململك���ة. ولفت احلم���ادي اإلى اأن 
ال�سق���ق املعرو�سة حاليًّا ت���راوح م�ساحاتها ما 
ب���ن 117 - 235 م���ًرا مربًع���ا، منق�سمة اإلى 5 

اأن���واع باأحج���ام خمتلفة وحتتوي عل���ى 2 و3 و4 
غرف نوم، موؤكًدا اأن ت�سميمها مت مبعايري جودة 
عالي���ة لتوفري اأعل���ى م�ستوي���ات الراحة لت�سمل 
مواقف �سيارات كافية جلمي���ع ال�سقق واإ�ساءة 
طبيعية وتهوية مالئمة جلميع الوحدات. وعالوة 
عل���ى ذلك، تتميز ال�سق���ق املعرو�سة يف م�رشوع 
جمان���ة بواجهته���ا ال�ساحلية اجلذاب���ة، يف و�سط 
اأحي���اء متكامل���ة بعي���ًدا عن املناط���ق املزدحمة 
وباأ�سع���ار تناف�سية تب���داأ م���ن 44.8 األف دينار 

فقط.
كم���ا اأكد احلم���ادي اأنه مت النته���اء من بناء 
وت�سيي���د جميع املباين املعرو�س���ة يف امل�رشوع، 
بالإ�ساف���ة اإلى اأنه مت جتهي���ز �سقق للعر�س يف 

املوقع الآن للزيارة. 

دي���ار:  هيل���ز  اإيج���ل   - املنام���ة 
ا�ستقبل���ت �رشك���ة اإيج���ل هيل���ز ديار 
���ا م���ن موؤ�س�س���ة  موؤخ���ًرا وف���ًدا ر�سميًّ
التنظي���م العقاري مبرك���ز املبيعات 
يف مرا�س���ي البحري���ن. و�س���م الوف���د 
الرئي�س التنفيذي ملوؤ�س�سة التنظيم 
العق���اري ال�سي���خ حمم���د ب���ن خليفة 
اخلليفة، اإذ كان يف ا�ستقباله الع�سو 
املنتدب ل�رشكة اإيجل هيلز ديار،ماهر 

ال�ساعر.
البحري���ن”  “مرا�س���ي  اأن  يذك���ر 
ميث���ل اأح���د امل�ساري���ع الب���ارزة ذات 
ال���روؤى امل�ستقبلية املبتك���رة ل�رشكة 
اإيجل هيلز، وهي �رشكة تطوير عقاري 
خا�سة مقرها اأبوظبي، وذلك يف اإطار 
اتفاقية م�رشوع م�سرك مع �رشكة ديار 
املحرق املطورة ملجموعة من اأ�سخم 

امل�رشوعات يف البحرين.

بي���ت  �س���ارك  بيت���ك:    - املنام���ة 
التمويل الكويتي – البحرين، يف املوؤمتر 
الأيويف ال�سن���وي 16 للهيئ���ات ال�رشعية 
واملوؤ�س�س���ات املالي���ة الإ�سالمي���ة الذي 
اأقيم موؤخًرا يف فن���دق الدبلومات. وقال 
الع�س���و املنت���دب والرئي����س التنفيذي 
يف بي���ت التمويل الكويت���ي – البحرين، 
عبداحلكيم اخلي���اط  “نظًرا للنمو الكبري 
ال�سناع���ة  ت�سه���ده  ال���ذي  واملت�س���ارع 
املالي���ة الإ�سالمي���ة، فاإن���ه م���ن الواجب 
العمل عل���ى ا�ستمرارية توافق منتجاتها 
مع اأح���كام ال�رشيع���ة الإ�سالمي���ة وتطوير 
املعايري املهني���ة املنظمة لها واللتزام 
به���ا عل���ى كاف���ة الأ�سع���دة. وم���ن هذا 
املنطل���ق، ُي�سعدن���ا اأن نرع���ى ون�سارك 
يف موؤمتر الأيويف ال�سن���وي 16 للهيئات 

ال�رشعية واملوؤ�س�س���ات املالية الإ�سالمية 
الذي ُيعد اأحد اأهم املوؤمترات التي جتمع 
كبار العلماء والعاملن املعنين بقطاع 

ال�سريفة الإ�سالمية يف املنطقة”.
وتن���اول املوؤمت���ر عدة حم���اور منها 
تطبي���ق املعاي���ري الفني���ة يف ال�سناع���ة 
املالي���ة الإ�سالمية، وروؤي���ة وتقييم كبار 
امل�سارف ب�ساأن توحيد معايري ال�سناعة 
واأث���ر ذل���ك يف منوه���ا النوع���ي، وتوحيد 
املرجعي���ة ال�رشعي���ة لل�سناع���ة املالي���ة 
الإ�سالمية عل���ى امل�ستوى الدويل، عالوة 
عل���ى كيفي���ة تطوي���ر الإط���ار الرقاب���ي 
والإ����رشايف وا�ستعرا����س اأب���رز حتدي���ات 
ال�سناعة املالي���ة الإ�سالمية يف الأ�سواق 

احلديثة.

املنام����ة - اإنف�ستك����ورب: اأعل����ن 
اإنف�ستكورب اأن����ه يعتزم اإن�ساء جممع 
طب����ي يف جزي����رة ال����رمي بالعا�سم����ة 
اأبوظب����ي. وب����ننّ اأن املجم����ع الطب����ي 
اجلدي����د �سي�ستمل عل����ى مركز اإعادة 

تاأهيل تخ�س�سي حديث، وم�ست�سفى 
لط����ب  ومرك����ز  والأطف����ال،  للن�س����اء 
الأ�رشة. واأو�سح اأنه �سيتم العمل على 
تنفيذ امل�����رشوع بالتعاون مع كل من 
“فاميد”، و�رشكة “بلو اآبل بارترنز”.

•  ريا�س �ساتر	

•  ال�سيخ دعيج بن �سلمان 	

• اأحمد احلمادي 	

• مراد علي مراد	

 11 �سنة فرة ال�سداد 

جلذب امل�ستثمرين والتعرف على مميزات امل�رشوع
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للبيع قسائم متعددة التصانيف: مخطط
جتارية، استثمارية، سكنية، مشاريع خاصة

يقع بالقرب من البحر في موقع متميز 
عند مدخل ديار احملرق 

36600656
36700722  

COM       RHA       B3*         SP

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

مربع، املطلوب 23 دينار للقدم.

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

املطلوب 32 دينار للقدم.

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

للقدم.

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

هاتف: 33277337  -   39993932

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

مرفقا به مايعزز اعتراضه
اسم التاجر :سكينه علي عبد احلسني ناصر

االسم التجاري احلالي :ورشة تيك ستيل للحام والفبركة
االسم التجاري اجلديد :سوبر ترمي للحالقة الرجالية

قيد رقم :112095-3

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها 
السيد /جميل محمد علي علي حسن املاحوزي باعتباره املصفي القانوني ل 

شركة الفايز لالستشارات ذ.م.م
طالبا   76333 رقم  القيد  مبوجب  محدودة   مسؤولية  ذات  كشركة  املسجلة 
اشهار انتهاء اعمال تصفية الشركة نصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري وذلك وفقا الحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

تعلن ادارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بانه قد تقدم اليها 
شركة  ل  القانوني  املصفي  باعتباره  احلسناوي  حسني  زهير  /قيس  السيد 

مطعم اربيل   ذ.م.م
102809 طالبا  القيد رقم  املسجلة كشركة ذات مسؤولية محدودة  مبوجب 
اشهار انتهاء اعمال تصفية الشركة نصفية اختيارية وشطبها من السجل 
التجاري وذلك وفقا الحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون 

رقم 21 لسنة 2001

الرحمن  بطلب حتويل احملل  الرحمن عبد  الينا ساره راشد عبد  تقدم 
التجاري التالي  الى السيد طه محمد امني احمد علي حسن العلي 
االدارة خالل  الى  التقدم  قانوني  اعتراض  اي  لديه  من  فعلى كل  علي 
خمسة عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه

االسم التجاري  : فت اند فكس للصيانة
قيد رقم :88060-1

االسم التجاري  : ا ن اف اس كونتراكتنج   قيد رقم :88060-2

محمد  ملالكها  ش.ش.و  الرقمي  االستشاري  شركة  شركة  في   املالك   قرار  على  بناء 
عبد اهلل سهيل  املسجلة مبوجب القيد رقم 98791  بتصفية الشركة اختياريا وتعيني 

السيد /حسني  سعيد محمد اخملرق  مصفيا للشركة
قانون  من   325 املادة  لنص  وفقا  انتهت  قد  املديرين  سلطة  ان  املصفي  يعلن  بهذا 
2001 وعمال بنص  21 لعام  الشركات التجارية البحريني الصادر باملرسوم بقانون رقم 
املادة 335 من قانون الشركات يدعو املصفي جميع دائني الشركة الى تقدمي مطالباتهم 
اليه . مدعومة باملستندات الالزمة خالل 15 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن وذلك على 

العنوان : حسني سعيد  محمد اخملرق    رقم الهاتف : 39080249
Hussain.smukhareq@gmail.com : البريد االلكتروني

تقدم الينا ورثة السيد محمد عبد اهلل محمد بطلب حتويل احملل 
الى حمد محمد عبد اهلل محمد علي فعلى   : التالي  التجاري 
كل من لديه اي اعتراض قانوني التقدم الى االدارة خالل خمسة 

عشر يوما من تاريخ االعالن بكتاب مرفقا به مايعزز اعتراضه
االسم التجاري  : مزايا الرفاع للعقارات

قيد رقم :5 – 13741

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

مرفقا به مايعزز اعتراضه
اسم التاجر :عبد العزيز سعود عبد العزيز قائدي

االسم التجاري احلالي :كفتيريا تنني اخلليج
االسم التجاري اجلديد :مطعم حديقة التوابل

االنشطة التجارية املطلوبة : انشطة خدمات االطعمة واملشروبات  
قيد رقم :  3065 – 14      محل 148     بناية 0     طريق 358    مجمع 321

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

مرفقا به مايعزز اعتراضه
اسم التاجر :ريحانه محمد فازير رفيق شفيق
االسم التجاري احلالي :زهور الريحان للعطور
االسم التجاري اجلديد :زهور الريحان للتجارة

قيد رقم :97859 – 1

التاريخ :11/4/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة السجل التجاري
 CR2018 - 55399  اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم
بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية
شركة الفايز لالستشارات  ذ.م.م

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

اعالن رقم  102809 لسنة 2018
بشان اشهار انتهاء اعمال تصفية

شركة مطعم اربيل   ذ.م.م

التاريخ :26/4/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة    

 CR2018 - 67790  اعالن رقم
تنازل – عن احملل التجاري   

التاريخ :2018/4/29
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة          اعالن بحل وتصفية شركة
شركة االستشاري الرقمي ش.ش.و ملالكها محمد عبد اهلل سهيل

سجل جتاري رقم 1-98791

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل   

اعالن رقم
 CR2018 - 66579

تنازل – عن احملل التجاري   

التاريخ :2018/04/26
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة     ادارة التسجيل

CR 2018 - 67328  اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

التاريخ :22/4/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة

ادارة السجل التجاري
CR2018 - 66041  اعالن رقم

تسجيل اسم جتاري
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 م�شلم من اأ�شل باك�شتاين وزير داخلية بريطانيا
لندن ـ رويترز:  

اأعلن���ت احلكوم���ة الربيطاني���ة، اأم����س االثن���ني، تعيني �شاج���د جاويد وزي���را للداخلية 
خلف���ا الآمرب راد، التي ا�شتقال���ت على خلفية ت�شليل اأع�شاء الربمل���ان ب�شاأن خطط ترحيل 
املهاجرين. وكانت راد اأعلنت، االأحد، ا�شتقالتها من من�شبها، عقب ف�شيحة “ويندرا�س”، 
الت���ي تتعلق باعتب���ار بع�س املهاجرين من دول الكومنولث، الذي���ن يعي�شون يف بريطانيا 

منذ منت�شف القرن املا�شي، مهاجرين غري �رشعيني. 
وجاوي���د )48 عاما( بريط���اين من اأ�شل باك�شتاين، وحا�شل عل���ى �شهادة يف االقت�شاد 
والعل���وم ال�شيا�شية، وان�شم اإلى حزب املحافظني ال���ذي تتزعمه ماي عندما كان عمره 20 

عاما. 
ويف ع���ام 2014، تول���ى جاويد حقيبة الثقاف���ة واالإعالم والريا�ش���ة يف حكومة ديفيد 

كامريون، وي�شغل منذ عام 2010 من�شب نائب يف الربملان عن حزب املحافظني.

السنة العاشرة - العدد 3486 
الثالثاء

1 مايو 2018 
15 شعبان 1439

international@albiladpress.com
العالم
14

عمان ـ د ب أ: 

القدس المحتلة ـ اف ب:

كابول ـ رويترز: 

واشنطن ـ أ ف ب:

طال���ب وزي���ر اخلارجي���ة االأمريك���ي، مايك 
بومبيو، اأم�س االثن���ني، الفل�شطينيني ب�رشورة 
اجللو�س على طاول���ة املفاو�شات مع اإ�رشائيل، 
للتو�شل حلل �شامل لالأزمة الفل�شطينية. وقال 
وزي���ر اخلارجي���ة االأمريك���ي يف موؤمت���ر �شحايف 
م�ش���رتك م���ع نظ���ريه االأردين، اأمي���ن ال�شفدي 
بالعا�شم���ة عمان: “ينبغي اأن يكون هناك حوار 
�شيا�ش���ي بني الفل�شطيني���ني واالإ�رشائيليني”. 
واأ�ش���ار اإل���ى اأن حل الدولتني ميك���ن اأن يكون 
“احتم���ال” حلل �شامل للق�شي���ة الفل�شطينية. 
وتاب���ع “بالطبع نحن ندعم حل الدولتني، اإذا ما 
توافق الفل�شطينيون واالإ�رشائيليون على ذلك 
االأمر”. وتعي�س املفاو�شات الفل�شطينية حالة 
من اجلمود، خا�شة بعد قرار الرئي�س االأمريكي 
دونال���د ترامب، نقل ال�شفارة االأمريكية من تل 
اأبيب اإل���ى القد�س واالعرتاف بالقد�س عا�شمة 
لدول���ة اإ�رشائي���ل، م���ا فج���ر حالة م���ن الغ�شب 

ال�شعبي وانتقادات دولية عديدة.

 اأعل���ن اجلي����س االإ�رشائيل���ي عل���ى ل�شان 
املتح���دث با�شم���ه، اأن قواته قتل���ت 3 �شبان 
بزع���م  اآخ���ر  �شاب���ا  واعتقل���ت  فل�شطيني���ني 
حماولتهم اجتي���از ال�شياج احلدودي مع قطاع 
غزة. وكتب املتحدث با�شم اجلي�س االإ�رشائيلي 
اآفيخ���اي اأدرعي عل���ى �شفحت���ه يف “تويرت”: 
“حاول �شابان اجتياز ال�شياج احلدودي جنوب 
القط���اع، وقام���ت قوة ع�شكري���ة باإطالق النار 
عليهما، م���ا اأدى اإلى مقت���ل اأحدهما واعتقال 

االآخر”.
واأ�ش����اف اأدرعي اأن ال�ش����اب الثاين نقل 
اإل����ى مرك����ز اأمن����ي للتحقي����ق مع����ه ومعرف����ة 
تفا�شيل اأك����ر. من جهتها، ذك����رت و�شائل 
م����ن اجلي�����س  اأن ق����وات  اإ�رشائيلي����ة،  اإع����الم 
االإ�رشائيلي قتلت �شاب����ني اآخرين بزعم اإلقاء 
قناب����ل يدوي����ة حملي����ة ال�شنع عل����ى اجلنود 

االإ�رشائيليني بالقرب من ال�شياج احلدودي.

ق���ال م�شوؤول���ون اإن انفجاري���ن وقع���ا يف 
العا�شمة االأفغانية كابول خ���الل �شاعة الذروة 
�ل�سباحي���ة �أم�س �الثنني مم���ا �أدى �إلى �سقوط 
26 قتي���ال عل���ى االأق���ل بينه���م 9 �شحافي���ني 
و�شلوا لتغطي���ة االنفج���ار االأول وا�شتهدفهم 
انتح���اري بالتفج���ري الث���اين فيما يب���دو. ووقع 
التفج���ريان بع���د اأ�شبوع من وق���وع تفجري عند 
مركز لت�شجيل الناخبني يف غرب املدينة اأ�شقط 
60 قتيال مما يو�س���ح تز�يد �نعد�م �الأمن رغم 
تعهدات حكومي���ة متكررة باإح���كام دفاعاتها. 
وبع���د �شاعات من التفجريي���ن يف كابول قالت 
ال�رشط���ة اإن انتحاري���ا يف مركب���ة هاج���م قافل���ة 
ع�شكرية اأجنبي���ة يف اإقليم قندهار جنوب البالد 
مم���ا �أ�سفر ع���ن مقتل 11 طفال كان���وا يتلقون 

درو�شهم يف مدر�شة دينية قريبة.
وقال مبع���وث االأمني العام لالأمم املتحدة 
يف اأفغان�شت���ان تاداميت�ش���ي ياماموت���و “تل���ك 
الهجم���ات تت�شبب يف معان���اة اإن�شانية ال ميكن 

و�شفها لالأ�رش االأفغانية”.

قال الرئي����س االأمريكي، دونال���د ترامب، 
اأم����س االثن���ني، اإن���ه يف�ش���ل اأن تعق���د القمة 
التاريخي���ة املرتقبة مع زعي���م كوريا ال�شمالية 

كيم جونغ اأون على احلدود بني الكوريتني.
وغّرد ترامب عرب تويرت:” اإنه يجري النظر 
يف ع���دد كبري م���ن ال���دول ال�شت�شاف���ة اللقاء 
)مع زعيم كوري���ا ال�شمالية(، لكن هل �شتكون 
ق�رش ال�شالم على احل���دود بني كوريا ال�شمالية 
واجلنوبية، اأكر متثيال واأهمية من بلد ثالث؟.. 
فقط اأت�ش���اءل”. وكانت قرية بامنونغوم، التي 
حتت�شم���ن ق�رش ال�ش���الم ا�شت�شاف���ت، اجلمعة، 
قم���ة تاريخية ب���ني زعيمي الدولت���ني، اللذين 
تعه���دا بال�شعي لتحقيق ال�ش���الم ونزع ال�شالح 
النووي من �شبه اجلزيرة الكورية. وتقع القرية 
يف اجلان���ب الك���وري اجلنوب���ي م���ن املنطق���ة 
املنزوع���ة ال�شالح بني الدولت���ني. واالأحد، اأكد 
الرئي�س االأمريك���ي، دونالد ترامب، اأن اجتماعا 
م���ع زعي���م كوري���ا ال�شمالي���ة ق���د يعق���د خالل 
االأ�شابي���ع الثالث���ة اأو االأربع���ة املقبل���ة، م�شريا 
اإل���ى 5 اأماكن قيد الدرا�ش���ة ال�شت�شافة القمة 

املرتقبة.
مار����س  يف  الع���امل  فاج���ئ  ترام���ب  وكان 
املا�ش���ي، عندما قب���ل دعوة من زعي���م كوريا 

ال�شمالية من اأجل اإجراء لقاء مبا�رش.

 بومبيو: حل الدولتني 
“احتمال” حلل �شامل

 3 �شهداء بر�شا�س 
االحتالل على حدود غزة

 26 قتيال يف تفجريي 
كابول بينهم 9 �شحافيني

ترامب يقرتح عقد القمة مع كيم 
على احلدود بني الكوريتني

نتنياهو “يفجر” اتفاق اإيران... بـ“اأدلة” ومعلومات ا�ستخباراتية
توتر اإ�رشائيلي اإيراين مت�شاعد.. و�رشبات تزلزل االأر�س ب�شوريا

عواصم ـ وكاالت:

 م���ن مقر وزارة الدفاع يف تل اأبيب، فجر رئي�س 
الوزراء االإ�رشائيل���ي، بنيامني نتنياهو، القنبلة التي 
م���ن �شاأنها اإط���الق ر�شا����س الرحمة عل���ى االتفاق 
الن���ووي، بع���د اأن ا�شتعر�س ما قال اإنه���ا اأدلة على 
خ���داع طه���ران والتفافه���ا عل���ى االتف���اق ملتابعة 

برناجمها النووي الع�شكري.
وم�شتعر�شا �شورا ووثائق على �شا�شة �شخمة، 
اأعلن نتنياهو اأنه �شيك�شف، اأدلة قاطعة عن برنامج 
اإي���ران النووي ال�رشي الذي تخفي���ه منذ �شنوات عن 
املجتمع ال���دويل، موؤكدا اأن النظام يف طهران كذب 

بعد توقيع االتفاق مع الدول الكربى يف 2015.
وك�ش���ف رئي�س الوزراء االإ�رشائيل���ي اأن اإ�رشائيل 
تبادلت معلومات خمابراتية م���ع الواليات املتحدة 
تربه���ن عل���ى م�شداقي���ة ه���ذه املعلوم���ات الت���ي 
ك�شفه���ا، م�ش���ددا عل���ى اأنها اإي���ران كان���ت تكذب 
بوقاحة عندما قالت اإنها مل متتلك برناجما لالأ�شلحة 

النووية اأبدا.
وعر����س ت�شجي���الت م�ش���ورة قال اإنه���ا تظهر 
من�ش���اأة نووية اإيراني���ة، باالإ�شافة اإلى �شور ملركب 
يح���وي اأ�شلح���ة النووية خمزن���ة يف �شناديق حمكمة 
االإغالق، م�شريا اإل���ى اأنه كان هناك اإجناز ا�شتخباري 
اإ�رشائي���ل اأكد اأن ن�شف طن م���ن املواد كانت داخل 

هذه ال�شناديق.
وياأتي ذلك بعد �رشب���ات �شاروخية “جمهولة” 
لعدد م���ن قواعد النظ���ام ال�ش���وري واالإيرانيني يف 

ريفي حماة وحلب، قتلت 18 عن�رشا من امليلي�شيات 
االإيرانية ودمرت اأكر من 200 �شاروخ.

الدف���اع  وزارة  ع���ن  �ش���ادر  لبي���ان  ووفق���ا 
االإ�رشائيلي���ة ف���اإن وزير الدفاع، اأفيغ���دور ليربمان، 
قد ع���اد قبل قليل من الواليات املتحدة، و�شيجري 

م�شاورات مع االأجهزة املعنية.
وكانت ال�رشب���ات ال�شاروخية التي ا�شتهدفت 
للنظ���ام  ع�شكري���ة  وقواع���د  اأ�شلح���ة  خم���ازن 
وامليلي�شي���ات االإيراني���ة يف ريفي حم���اة وحلب من 

ال�ش���دة، لدرج���ة اأنه���ا اأحدث���ت زل���زاال يف املنطقة 
امل�شتهدفة.

ويف ه���ذا ال�شي���اق، ق���ال مركز ر�ش���د الزالزل 
االأوروبي املتو�شطي اإن الهجمات ال�شاروخية التي 
�شنت على اثنتني من القواعد الع�شكرية ال�شورية، 
�شجلت زلزاال بلغت قوته 2.6 درجة يف منطقة حماة.

وك�ش���ف املر�شد ال�شوري حلق���وق االإن�شان اأن 
انفج���ارات عنيفة ه���زت مناط���ق يف الريف احلموي 
وحمافظ���ة حل���ب، “ناجمة عن ا�شته���داف �شاروخي 

تعر����س ل���ه مقر الل���واء 47 يف ريف حم���اة اجلنوبي 
ومناطق ثانية بالقرب من بلدة �شلحب.

وبح�ش���ب �شحيفة “هاآرت����س” االإ�رشائيلية فاإن 
الهج���وم ا�شتهدف خمازن �شواري���خ اأر�س - اأر�س 
كانت اإي���ران ت�شعى اإلى ن�رشه���ا يف �شوريا. وذكرت 
جت�ش����س  وكاالت  اأن  املا�ش���ي  االأ�شب���وع  تقاري���ر 
اأمريكي���ة واإ�رشائيلي���ة تراق���ب حت���ركات االأ�شلح���ة 
االإيراني���ة يف �شوري���ا. واأو�شح���ت امل�ش���ادر اأن من 
ب���ني اجلرحى القي���ادي وم�شوؤول املرك���ز االإيراين، 
حيان طالل حممد، نتيجة �سقوط �سو�ريخ عدة على 
املرك���ز االإي���راين الواقع بني مدين���ة �شلحب وقرية 
نهر البارد يف ريف حماة الغربي. وتتمركز داخل مقر 
الل���واء 47 يف حماة قوات النظ���ام وعنا�رش اإيرانية، 
وف���ق املر�شد ال���ذي اأ�ش���اف اأن �شواريخ �شقطت 
على مواقع لقوات النظام وحلفائها يف منطقة مطار 

النريب الع�شكري وبالقرب من مطار حلب الدويل.
وذك���ر املر�شد اأن الق�ش���ف ال�شاروخي اأ�شفر 
عن “اندالع نريان من املناطق امل�شتهدفة”، م�شريا 
اإل���ى اأنه “مل تعل���م حتى اللحظة م�ش���در ال�شواريخ 
التي ا�شتهدفت املناطق اأنفة الذكر، وال معلومات 

اإلى االآن عن اخل�شائر الب�رشية”.
ويف التا�ش���ع م���ن اأبري���ل املا�ش���ي، تعر�ش���ت 
قاع���دة التيفور ال�شورية التي ت�شم مركزا ع�شكريا 
اإيرانيا لق�شف اإ�رشائيلي، اأ�شفر عن قتل 7 من اأفراد 
احلر�س الثوري االإيراين، وكما جرت العادة تعهدت، 

عقب تلك ال�رشبة، اإيران برد انتقامي.

•  نتنياهو: اإيران كذبت ب�شاأن برناجمها النووي	

• جوزيف فوتيل قائد القيادة املركزية االأمريكية	

خطة اأمريكية ملواجهة التو�سع الإيراين يف ال�رشق الأو�سط
دبي ـ العربية نت:

 ك�شف���ت �شحيف���ة “وا�شنط���ن بو�ش���ت” 
االأمريكي���ة ع���ن اأن وزارة الدف���اع االأمريكي���ة 
“البنتاغون” تعمل على خطة ملواجهة التو�شع 
االإي���راين يف ال����رشق االأو�ش���ط ودع���م طه���ران 
للجماعات امل�شلح���ة التي تزعزع اال�شتقرار يف 

املنطقة.
ونقل���ت ال�شحيف���ة عن اجل���رال جوزيف 
املركزي���ة  القي���ادة  يراأ����س  ال���ذي  فوتي���ل، 
االأمريكي���ة، قول���ه ه���ذا االأ�شب���وع، اإن اجلي�س 
االأمريك���ي لن يواجه اإي���ران ب�شكل مبا�رش، لكنه 
�شي�شتخ���دم و�شائ���ل غ���ري مبا����رشة للح���د من 

تو�شعها يف �شوريا والعراق.
وقال فوتي���ل اإن الدعم االأمريكي للقوات 
احلكومي���ة يف الع���راق والق���وة ال�رشيك���ة التي 
ي�شيط���ر عليه���ا االأك���راد يف �شوري���ا ميكن اأن 
ي�شاع���دا يف �شم���ان ع���دم قدرة طه���ران على 
تهريب االإمدادات والعنا�رش بحرية اإلى �شوريا، 
حي���ث تقاتل اجلماع���ات املدعومة م���ن اإيران 

ل�شالح رئي�س النظام ال�شوري ب�شار االأ�شد.

وذك���رت الوا�شنط���ن بو�ش���ت اأن اجلرال 
جوزيف فوتي���ل قال يف مقابلة عرب الهاتف اإن 
“ه���ذه واحدة من الطرق الت���ي ميكننا اأن نبداأ 

بها يف عرقلة اأن�شطة اإيران اخلبيثة”.
واأ�ش���اف: “هن���اك بع����س االأ�شي���اء التي 

ميكنن���ا القيام به���ا ب�شكل غري مبا����رش، والتي 
ميكنن���ا حتقيقه���ا فع���اًل يف اإط���ار العملي���ات 

املتوا�شلة لهزمية  تنظيم “داع�س” كليا”.
وتق���ول ال�شحيفة اإن العدي���د من  القادة 
الع�شكري���ني ي�شعرون بالقلق من االجنرار اإلى 

احل���رب يف �شوريا، ول���ذا ي�شعون اإل���ى تركيز 
مهمته���م هناك بقوة على حماربة املتطرفني، 
لكنه���م يراقب���ون بقل���ق زي���ادة دع���م اإي���ران 
مليلي�شي���ات مث���ل حزب اهلل اللبن���اين وغريها 

للحفاظ على االأ�شد يف ال�شلطة.
وعل���ى الرغ���م م���ن ه���ذه املخ���اوف، فقد 
اأ�ش���ار فوتي���ل اإلى وج���ود رغبة ل���دى القيادة 
مبا����رشة  مواجه���ة  اإث���ارة  لتجن���ب  الع�شكري���ة 
م���ع اإي���ران، يف وقت ياأم���ل في���ه البنتاغون يف 
اإخماد حروب امليلي�شي���ات يف ال�رشق االأو�شط، 
وجتديد الرتكيز  على ال�شني ورو�شيا، بح�شب 

الوا�شنطن بو�شت.
االأمريك���ي  اجل���رال  ت�رشيح���ات  وج���اءت 
بع���د ي���وم م���ن ت�رشي���ح الرئي����س االأمريك���ي 
دونال���د ترامب حول احتم���ال حدوث حتول يف 
اال�شرتاتيجية االأمريكية جتاه �شوريا، وحديثه 
عن توجه الواليات املتحدة على احلد من نفوذ 
اإيران وقدرته���ا على الو�شول عرب �شوريا اإلى 

البحر االأبي�س املتو�شط.

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

 قتل���ت غ���ارة جوي���ة للتحال���ف العرب���ي 
الداعم لل�رشعية يف اليمن قائد ع�شكري كبري 
يف ميلي�شي���ات احلوث���ي االإيراني���ة، يف �رشبة 
ع�شكرية قوية للمتمردين تاأتي بعد �شل�شلة 
هزائ���م على االأر�س وخ�شائر ب�رشية على اأعلى 

امل�شتويات.
ميل�شي���ات  اعرتف���ت  االثن���ني،  وام����س 
احلوث���ي مبقت���ل العمي���د املن�ش���ق، حممود 
النقيب، ال���ذي عينت���ه اأركان حرب املنطقة 
الع�شكرية ال�شابعة، مع ثالثة من مرافقيه، يف 

حمافظة البي�شاء.
وقالت م�شادر ميدانية اإن النقيب قتل 
م���ع قي���ادات ميدانية اأخ���رى يف غ���ارة جوية 
ملقات���الت التحالف يف حمافظ���ة البي�شاء، ما 
ي�شكل �شفعة للحوثي���ني ال�شيما اأن القتيل 

مليل�شي���ات  املي���داين  االأول  القائ���د  ه���و 
احلوث���ي يف حمافظة البي�ش���اء،  وجاء مقتل 
�لنقيب بع���د �أ�سب���وع على �سق���وط �سالح 

ال�شماد، الذي كان يراأ�س ما ي�شمى املجل�س 
ال�شيا�ش���ي االأعل���ى التاب���ع للميلي�شي���ات، 
يف غ���ارة للتحالف، ا�شتهدفت���ه يف حمافظة 

احلدي���دة غربي الب���الد، مع ق���ادة اآخرين. 
وكان عدد م���ن م�شلحي ميل�شيات احلوثي 
االإيرانية، بينهم قي���ادي، �شلموا اأنف�شهم 
االأحد املا�شي، اإلى قوات ال�رشعية اليمنية 
يف حمافظة البي�شاء و�شط اليمن. وتوا�شل 
الق���وات ال�رشعي���ة، بدع���م م���ن التحال���ف، 
التقدم يف حمافظة البي�شاء، بعد اأن كانت 
قد ا�شرتد، يف االأ�شبوع املا�شي،  على جبل 
م�شعودة ال���ذي يطل عل���ى مناطق كثرية 
يف جبه���ة قاني���ة. و�شنت ق���وات التحالف 
العرب���ي ق�شف���ا مدفعي���ا و�شاروخيا على 
مواق���ع خمتلفة للحوثي���ني يف منطقة غور 

مبديرية غمر احلدودية مبحافظة �شعدة.
كما ا�شتهدفت قوات التحالف مواقع 
مترك���ز ميلي�شيات احلوث���ي االنقالبية يف 
كل م���ن منطقت���ي بن���ي مع���اذ وامله���اذر 

مبحافظة �شعدة.

 صفعة عسكرية جديدة للحوثيين.. غارة تصطاد “أركان حرب”

•  ال�رشبات ت�شتهدف مواقع احلوثي الع�شكرية	
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اإذا كان���ت هن���اك جرمي���ة ق���د 
ارتكب���ت، وهي جرمية ت�شكيل خلية 
اإرهابي���ة وال�شع���ي الغتي���ال قائ���د 
الدفاع يف البالد، واإذا كانت حمكمة 
بحريني���ة قد حكم���ت باالإعدام على 
كان  واإذا  اخللي���ة،  ه���ذه  اأ�شح���اب 
جاللة امللك املفدى حمد بن عي�شى 
اآل خليف���ة ق���د خف���ف العقوبة على 
املدانني م���ن االإعدام اإل���ى ال�شجن 
املوؤب���د، واإذا كان���ت دول العامل قد 
اأ�ش���ادت بق���رار جاللت���ه االإن�ش���اين، 
فماذا بقي الأهل االإثارة والتحري�ض 
من حج���ج لكي ميار�شوا مهمتهم يف 

التحري�ض وهز ا�شتقرار البالد؟
اللياق���ة يف  اأ�ش���ول  اأب�ش���ط  اإن 
ه���وؤالء  يتوج���ه  اأن  كه���ذا  موق���ف 
بال�شكر جلالل���ة امللك املفدى على 
التعامل مع املدانني بهذا امل�شتوى 
م���ن االإن�شانية والرحم���ة، فال�شفح 
والتعام���ل باالإن�شاني���ة والرحمة من 
ال�شم���ات االأ�شا�شي���ة جلالل���ة امللك 
املفدى حمد ب���ن عي�شى اآل خليفة، 
وكان املدان���ون ق���د اأرادوا ����رب 
الدول���ة البحريني���ة يف مقت���ل. كان 
البد اأن يكون الرد من قبل اأ�شحاب 
اجلرمي���ة وقادته���ا ورعاته���ا عل���ى 
نف�ض القدر م���ن االإن�شانية والرحمة 
ولي����ض حتري�شا مبطن���ا على النحو 
الذي �ش���ار، فالتحري�ض يف منا�شبة 
كهذه، حتى اإن كان حتري�شا مبطنا 
ه���و دليل عل���ى اأن ه���وؤالء ي�شعون 
اأنف�شهم يف مو�ش���ع احلرب الدائمة 
على ا�شتقرار الدولة وتقدمها وهذا 
اأم���ر ال يقبل���ه املخل�شون م���ن اأبناء 
ال�شعب البحريني الذي يعي ويقدر 
اإن�شاني���ة جاللة املل���ك االأب حتى يف 

اأحلك الظروف.

اإلصرار على التحريض 
تحت أية ظروف

تتباي���ن التحلي���الت والتقديرات حول 
اإمكاني���ة اندالع ح���رب ومواجه���ة ع�شكرية 
مبا����رة بني اإيران واإ�رائيل على االأرا�شي 
ال�شوري���ة ما ب���ني م�شتبعد له���ذه احلرب 
اإلى موؤك���د وقوعها وحتميتها اإلى متخوف 
من حرب حم���دودة النط���اق بينهم���ا، اإلى 
من ي���رى باأن اإي���ران �شتق���وم با�شتهداف 
امل�شال���ح االإ�رائيلية خارج �شوريا، وذلك 
بع���د الهج���وم ال���ذي يق���ال اإن الطائرات 
االإ�رائيلي���ة هي التي نفذت���ه على قاعدة 
التيفور يف �شوري���ا، واملخاوف االإ�رائيلية 
من ال���رد االإي���راين، وقيام الناط���ق با�شم 
اجلي����ض االإ�رائيل���ي با�شتدعاء �شحافيني 
اإ�رائيليني وعر�ض �ش���ور جوية ملطارات 
وقواع���د اإيراني���ة يف �شوريا وط���رح اأ�شماء 
ق���ادة وم�شوؤول���ني ع���ن العملي���ات �ش���د 

اإ�رائيل.
اإال اأن هن���اك �شبه اتفاق بني املحللني 
واملتابع���ني عل���ى اأن رو�شي���ا تلعب دور 

املهدئ والو�شيط ملنع اندالع هذه احلرب 
ب���ني اجلانب���ني االإي���راين واالإ�رائيلي واأن 
هن���اك تفاهما بني ال���دول الثالث حول ما 
يج���ري داخ���ل االأرا�ش���ي ال�شوري���ة، وذلك 
رغ���م وج���ود خطوط حم���راء ل���دى اإ�رسائيل 
على دور ونفوذ اإيران اأهمها عدم ال�شماح 
ببق���اء دائ���م يف �سوري���ا واإحب���اط الأهداف 
التي ت�شعى لتحقيقه���ا ومن بينها تقوية 
الرت�شان���ة الع�شكري���ة حل���زب اهلل، واإقامة 
قواع���د ع�شكري���ة تواجه اإ�رائي���ل مبا�رة، 
واإن�شاء بنية حتتية تخدم برناجمها النووي 
بعي���دا عن املراقب���ة الدولي���ة وهروبا من 

التزامات االتفاق النووي.
رو�شيا تقوم بدور امل�شلح بني اإيران 
واإ�رائيل و�شبط ح���دة ال�راع بينهما كي 
ال يرتق���ي اإلى حرب وا�شع���ة النطاق، فقد 
اأكد ال�شفري الرو�شي يف اإ�رائيل األك�شاندر 
اأحرون���وت  يديع���وت  ل�شحيف���ة  �شاي���ن 
االإ�رائيلية اأن رو�شيا قلقة من التهديدات 

املتبادلة بني اإ�رائيل واإيران، واأنها تفكر 
دائما يف املخ���اوف وامل�شالح االإ�رائيلية، 
وهن���اك تن�شي���ق كامل ب���ني مو�شكو وتل 
اأبي���ب فيم���ا يتعل���ق بالو�ش���ع يف �شوريا، 
ووزارتا الدف���اع يف البلدين تبديان تعاونا 

�شامال.
ال�شحيف���ة نف�شه���ا اأ�ش���ارت اإل���ى اأن 
رو�شيا حت���اول تهدئة الو�شع عقب تبادل 
التهديدات باحل���رب بني اإ�رائيل واإيران، 
حيث التقى رئي�ض جمل����ض االأمن القومي 
الرو�شي نيك���والي فيرت�شوف على انفراد 
يف منتج���ع �شوت�ش���ي الرو�ش���ي ب���كل م���ن 
اإيت���ان بن ديفي���د م�شاع���د رئي�ض جمل�ض 
االأمن القومي االإ�رائيلي، ونظريه االإيراين 
علي �شمخ���اين، ولفتت اإل���ى اأن امل�شوؤول 
الرو�ش���ي �شب���ق اأن زار اإ�رائي���ل يف يناير 
ملن���ع ا�شته���داف م�شتودع���ات ع�شكري���ة 

اإيرانية يف �شوريا.

عبدعلي الغسرة

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

اأم���ر ح�ش���ن م���ا فعلت���ه وزارة الداخلية 
بتوجيهه���ا ر�شائ���ل �شخ�شية اإل���ى عبداهلل 
الغريفي وجماعته بعد بيانهم املوؤدي اإلى 
“تاأجيج ال�شارع وحتقيق مكا�شب �شيا�شية 
�شخ�شية ومبثابة دعوة مبطنة الإثارة الراأي 
العام وت�شويه احلقائق والوقائع”، فالبيان 
مل ي�ر اإل���ى االأن�شطة االإرهابية اأو اأية اإ�شارة 
من بعيد للدعم والتغطية االإيرانية للحركة 
االإرهابية يف البحرين، ب���ل كان منحازا ملن 
ت���ورط يف التخري���ب والتط���رف وخمالف���ة 
القوان���ني، كان بيان���ا موؤي���دا لالإرهاب واإن 
كان مزخرفا بكلمات مثل “املحبة والت�شامح 
ووط���ن العدل واالزده���ار”، وكان يفرت�ض 

م���ن اأ�شح���اب البي���ان واإن كان���وا ملتزمني 
مب�شوؤولياته���م الديني���ة واالجتماعية اإدانة 
االإرهاب وتاأييد االإج���راءات القانونية التي 
تتخذها اجلهات املعنية والوقوف يف �شف 
الوط���ن للق�ش���اء على ه���ذه اجلرثومة بدل 
تقوي���ة االإرهاب وم�شاعفت���ه عرب املطالبة 
“بالعف���و العام “ لبقي���ة املحكومني، ومن 
هم... عنا����ر رئي�شية يف االإرهاب، عبثوا يف 
اأم���ن الوطن ومار�ش���وا التخريب وامل�شاكل 
والطع���ن يف ج�شد البلد املعروف بالت�شامح 
واالأخوة، اأحرقوا وقتلوا و�شوهوا وا�شتباحوا 
االأرواح يف جرائ���م اإرهابي���ة ال نظ���ري لها يف 

تاريخ العامل كله.

اإن ه���ذا البيان ال ميكن و�شف���ه اإال اأنه 
بيان حام���ل للجراثي���م املعدي���ة باالإرهاب 
و�ش���د رغبة �شع���ب البحري���ن باأكمله الذي 
كان يطال���ب مبطرق���ة اأمني���ة غليظة تك�ر 
بلورة االإره���اب وكل املجتمعني حولها من 
الدجال���ني واخلون���ة والعم���الء وب�شيف حاد 
نقطع به ج���ذور اإرهابهم، وكاأننا نقراأ جملة 
فكاهي���ة حول اجلرمية وح���ث ال�شباب على 
اللج���وء اإليه���ا، اأين ه���و اإطارك���م الرتبوي 
وحمت���واه وبراجمه واأهداف���ه وو�شائله على 
م�شتوى خطبكم الدينية وبياناتكم الرامية 
اإل���ى ح���ث ال�شباب عل���ى اال�شتقام���ة وبناء 
الوط���ن والقي���ام ب���دور فاع���ل يف تنميت���ه 

واالبتع���اد عن ب���وؤر االإره���اب واملحر�شني 
والعم���الء؟ مل���اذا ال تن�شح���ون م���ن واق���ع 
والبن���اء  الطيب���ة  بالكلم���ة  م�شوؤولياتك���م 
والرقي بالوطن وااللتزام باملبادئ والقيم 
وت�ش���ريون باال�شم اإلى التدخالت االإيرانية، 
ب���دل التحري����ض وحتريك م�شاع���ر العداوة 
�ش���د الوطن واملجتمع وفت���ح الطريق اأمام 
ال�شباب  جلعله متجاوزا للقوانني واالأنظمة؟

اإن ه���ذا البلد العظيم معروف بت�شاحمه 
وقيم���ه ووحدت���ه الوطني���ة، لك���ن ال ميكن 
احلف���اظ عل���ى اأم���ن االأوط���ان اإال بتحقي���ق 

العدالة وفر�ض �شيادة القانون.

بيان يحمل الجراثيم المعدية باإلرهاب

يحتفل ُعمال مملكة البحرين مع عمال العامل 
يف االأول م���ن ماي���و بعيد العم���ال، تقديًرا لدور 
العامل وجمهوده، حيث ب�شمات العامل وا�شحة 
املع���امل يف التنمية االقت�شادي���ة واالجتماعية، 
فالعام���ل الركيزة االأ�شا�شي���ة لالإنتاج والتطور 
واملح���ور االأ�شا�شي يف بن���اء االقت�شاد الوطني 
الأي���ة دولة يف العامل، ف���اإذا توفر للعامل املناخ 
املنا�شب وح�شل عل���ى حقوقهم �شوف ي�شهم 

يف زيادة وتطوير االإنتاج الوطني.

ال�شيا�شي���ة  القي���ادة  ترع���ى  البحري���ن  يف 
احتف���االت االأول م���ن ماي���و يف كل ع���ام حي���ث 
يت���م تكرمي جمموعة من الُعم���ال املتميزين يف 
موؤ�ش�شاته���م، وُيقي���م االحتاد الع���ام لنقابات 
ُعم���ال البحري���ن احلف���ل ال�شنوي من���ُذ �شنوات 
بح�شور وزير العمل وال�شوؤون االجتماعية جميل 
بن حممد علي حميدان والعديد من املوؤ�ش�شات 
الفاعلة يف القطاع الُعمايل التي لها �شجل نا�شع 
يف م�ش���رية احلركة العمالي���ة البحرينية، بجانب 

جمموع���ة من الفعالي���ات االجتماعية والثقافية 
وال�ش���وؤون  العم���ل  وزارة  وح�ش���ور  والفني���ة، 
االجتماعي���ة ه���ذا االحتفال كونه���ا اجلهة التي 
حتر�ض على تعزيز احلق���وق العمالية وتدريب 
الك���وادر العمالية وحماي���ة املتقاعدين الذين 
كان���ت له���م اإ�شهاماته���م االإيجابي���ة يف نه�شة 
البحرين وذلك بالتعاون مع احتاد نقابات عمال 

البحرين وكل املوؤ�ش�شات االأخرى. 
البحري���ن  لعم���ال  الُعم���ايل  العط���اء  ه���ذا 

بف�ش���ل الرعاية الكرمية الت���ي يحظون بها من 
لدن القي���ادة ال�شيا�شية وحكومته���ا الر�شيدة 
برئا�شة �شاحب ال�شمو امللكي االأمري خليفة بن 
�شلم���ان اآل خليفة رئي�ض ال���وزراء امًلوقر، لقد 
�شنت احلكوم���ة املوقرة العديد من الت�ريعات 
والقوان���ني املتعلق���ة بعم���ال البحري���ن والتي 
عززت من مكا�شبهم و�شانت حقوقهم ووفرت 
له���م بيئة عمل �شليمة ومالئم���ة ليكون العامل 
�ريًكا مع اأبناء جمتمعه يف تقدم بالده وُرقيها. 

لق���د حققت الطبقة العامل���ة البحرينية من 
خالل تنظيماتها النقابية العديد من املكا�شب 
واالإجن���ازات، اإال اأن ه���ذه املكا�شب واالإجنازات 
ب���داأت ترتاج���ع ب�شب���ب الق�ش���ور يف ا�شتيعاب 
ال�شوق الوطني لالأيدي العاملة البحرينية التي 
ت���زداد يف كل ع���ام والت���ي ال جت���د له���ا موقًعا 
لتعم���ل فيه، ويرج���ع ذلك اإلى زي���ادة االعتماد 
عل���ى العمال���ة االأجنبي���ة الواف���دة واإغراقها يف 

ال�شوق والتي تقبل باحلد االأدنى من االأجر.

يوم العمال العالمي

بثينة
خليفة قاسم

B7747
@hotmail.com

زبدة القول

عجز حرس الخميني 
يدفع خامنئي لدعمه 

في مواجهة روحاني )2( 

صافي 
الياسري

احلر�ض  قوات  اأن  نعرف  اأن  ميكن 
حبة القلب بالن�شبة خلامنئي حيث ي�شد 
تهكم  ما  بعد  الدرجة  بهذه  اأزره��ا  من 
كما  مبا�ر.  غري  ب�شكل  روح��اين  عليها 
يف  الف�شاد  م�شتنقع  اأوال،  اأي�شا:  تبني 
قوات احلر�ض رغم الدعايات واملزاعم 
اإلى درجة فيها يهتز  العفنة واملخزية 
حتى  الراأ�ض  قمة  من  وزمرته  خامنئي 
مبا�رة  غري  اإ�شارة  جراء  القدم  اأخم�ض 
�شئيل. ح��د  اإل���ى  عنه  ال�شتار   ورف���ع 
ث��ان��ي��ا، ج��م��ي��ع ال��ن��ق��اط ال��ت��ي ت��ذك��ر 
ب��اع��ت��ب��اره��ا ق���وة ت��ت��م��ت��ع ب��ه��ا ق���وات 
وال�شلب  القمع  اإال  لي�شت  احل��ر���ض، 
ترتكبها  جرائم  يعترب  مما  واالإره���اب 
املواطنون  يكره  كما  احلر�ض،  ق��وات 
البلد  التي دمرت  ب�شدة قوات احلر�ض 
الوطنية  ال����روات  م����وارد  وق��و���ش��ت 
عليهم. واجل�����وع  ال��ف��ق��ر   وف��ر���ش��ت 
على  احلر�ض  ق��وات  اإدان���ة  تتم  ثالثا، 
ال�شعيد الدويل لرت�شانتها ال�شاروخية 
االإج���رام���ي���ة يف احل���رب  وت��دخ��الت��ه��ا 
البلدان،  وب��اق��ي  �شوريا  يف  وامل��ج��ازر 
ودوره�����ا يف ت�����ش��دي��ر االإره������اب اإل��ى 
املنطقة وكل اأنحاء العامل كما فر�شت 
النقطة  اأم��ا  وا���ش��ع��ة.  عقوبات  عليها 
اجلديرة باالإ�شارة فهي اأن هذه اجلرائم 
وحاالت الف�شاد وال�شلب من قبل قوات 
طبيعة  بل  جديدا  اأم��را  لي�شت  احلر�ض 
هذا الكيان منذ فجر تاريخه ولكن االأمر 
 اجلديد هو ه�شا�شة هذا الكيان املجرم.
ال�سغوط  ت��اأث��ر  اأدى  احل��ق��ي��ق��ة،  يف 
اإل��ى  جمملها  يف  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية 
و�شح  وكما  اله�شا�شة  من  املدى  هذا 
جهانغريي النائب االأول لروحاين: “توؤثر 
على  واخل��ارج��ي��ة  الداخلية  التحديات 
التاأثري املتبادل  بع�شها”، وياأتي هذا 
بني التحديات والذي يركز على رف�ض 
لوالية  رئي�شي  ك��ذراع  احلر�ض  ق��وات 
الفقيه يف وقت متر فيه قوات احلر�ض 
مب��رح��ل��ة احل�����ش��م ح��ي��ث ع��ل��ى ال��ن��ظ��ام 
ق�شية  ح�شم  وبالنتيجة  اأم���ره  ح�شم 
النهائي  امل��وع��د  اإزاء  احل��ر���ض  ق��وات 
"“لالتفاق النووي” وال�سغوط الدولية.

لتح�شيد  ق��راءت��ني  اف��رتا���ض  ومي��ك��ن 
على  احل��ر���ض  ل��ق��وات  ال��دع��م  خامنئي 
ق�شية  وح�شم  النهائي  املوعد  اأعتاب 
اعتبار  ه��م��ا: مي��ك��ن  احل��ر���ض،  ق���وات 
ينوي  النظام  ب��اأن  ه��ذه  الدعم  ح��االت 
املتحدة  ال��والي��ات  وج��ه  يف  ال��وق��وف 
الكف  ي��ق��ب��ل  وال  ال����دويل  وامل��ج��ت��م��ع 
اإط��الق��ا ع��ن ق��وات احل��ر���ض التي تعد 
ال�شلطة.  يف  حلمايته  الرئي�شية   االأداة 
كما ميكن اأن ياأتي ذلك بنتيجة عك�شية 
ق��رار  ال��ن��ظ��ام  ات��خ��ذ  م��ا  اإذا  يعني  مم��ا 
اإلى  ال�شعي  فعليه  والر�شوخ  الرتاجع 
اأن ال توؤثر هذه الرتاجعات على ت�شديد 
االنهيار والت�شاقط داخل قوات احلر�ض 
اأو  ذلك  دون  يحول  االإم���دادات  وبهذه 
اأية حال  االأقل، وعلى  االأمر على  يوؤجل 
من  اأق��ل  خالل  الق�شية  هذه  �شتت�شح 

ثالثة اأ�شابيع مقبلة.

إيران وإسرائيل 
Ata2928عطا الشعراويوبينهما روسيا )1(

@gmail.com



اتحاد الكرة         المركز اإلعالمي

يواص��ل ممث��ا الوط��ن فريق��ا املنام��ة 
واملح��رق تحضرياتهام املحلية؛ اس��تعداًدا 
لخ��وض منافس��ات البطول��ة الخليجي��ة 
ال�38 لكرة الس��لة لألندي��ة األبطال، التي 
ستستضيفها العاصمة العامنية مسقط يف 
الفرتة من 6 إىل 14 مايو املقبل، مبش��اركة 

8 أندية خليجية.
فري��ق املح��رق س��بق املنام��ة ودّش��ن 
تحضرياته بش��كل مبكر بعد أن أخفق يف 
الوص��ول للمب��اراة النهائية ل��دوري زين 
وخرج م��ن الدور نص��ف النهايئ عىل يد 

األهيل.
املحرق واس��تعداًدا للبطولة قام بالتعاقد 
م��ع م��درب فري��ق الرفاع ال��ريب توين 
لقيادة دف��ة الفريق الفني��ة يف البطولة، 
خلًفا ملواطنه تورمان الذي استغنى النادي 
عن خدماته فور انتهاء مش��اركة الفريق 

باملسابقات املحلية.
وتعاق��دت س��لة “الذيب” م��ع محرتف 
الرفاع األمرييك مارس��يل جون��ز، باإلضافة 
إىل محرتف فريق الحكمة اللبناين األمرييك 

اتري ماجوك الذي وصل مساء أمس األول 
)األحد( وانضم لتدريبات الفريق.

ويرغ��ب فريق املحرق به��ذه التعاقدات 
للمنافس��ة بق��وة ع��ىل لق��ب البطول��ة 
الخليجية وتعويض إخفاقه عىل املستوى 
املح��يل بع��د أن خرج من املوس��م خايل 

الوف��اض واكتف��ى بوصاف��ة بطولة كأس 
خليفة بن سلامن.

يف املقاب��ل، من املؤمل أن يخوض مس��اء 
اليوم فريق املنامة التجمع األول له عقب 
الراحة التي منحه��ا مدرب الفريق عقيل 
التتوي��ج ببطولة  مي��اد لاعبني، عق��ب 

الدوري يوم السبت املايض.
املنامة ويف إطار تحضرياته للبطولة، تعاقد 
م��ع املح��رتف األم��رييك تريل س��توغلن، 
ليدعم صفوف سلة الزعيم يف االستحقاق 
الخليجي إىل جانب مواطنه واين تشيزم.

وم��ن املؤم��ل أن يغ��ادر الفريق��ان إىل 

لخ��وض  مس��قط؛  العامني��ة  العاصم��ة 
معسكر تدريبي قصري والدخول يف أجواء 

املنافسات الخليجية.
ويدخل ممثا كرة السلة البحرينية اعتبارًا 
من الي��وم تحّديا جدي��ًدا يحمان خاله 
آم��ال وطموح��ات الجامه��ري يف الظهور 

امل��رف وتحقيق لق��ب البطولة الغائب 
منذ مواس��م، إىل جان��ب التأهل للبطولة 

اآلسيوية لألندية األبطال.
وكانت قرعة البطولة التي أجريت مطلع 
الش��هر الجاري ق��د أوقع��ت املحرق يف 
املجموع��ة األوىل إىل جانب ش��باب أهيل 
ديب اإلمارايت واالتحاد الس��عودي والعريب 
القط��ري، فيام وضع��ت القرع��ة ممثل 
الوط��ن األول يف البطولة فريق املنامة يف 
املجموعة الثانية إىل جانب صاحب األرض 
والضياف��ة فريق نزوى العامين والش��ارقة 

اإلمارايت والريان القطري.
وسيبدأ فريق املحرق مشواره يف البطولة 
الخليجية بلق��اء مع االتحاد الس��عودي، 
بين��ام يب��دأ فري��ق املنام��ة مش��واره يف 

البطولة بلقاء الشارقة اإلمارايت.
ومن املؤمل أن تج��ري اللجنة التنظيمية 
الخليجي��ة تعديا عىل ج��دول البطولة، 
وذلك بعد اعتذار فريق ش��باب أهيل ديب 

اإلمارايت عن املشاركة.

ممثال الوطن يواصالن التحضيرات استعداًدا لـ”خليجية األندية”
المنامة والمحرق يحمالن طموحات أندية السلة البحرينية

محمد الدرازي
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مع اقرتاب انطاق دورة س��مو الش��يخ 
نارص بن حمد آل خليفة الرمضانية لكرة 
القدم يف نس��ختها الحادية عر “نارص 
11”، ب��دأت الفرق وعدده��ا 16 فريقاً 
بوضع اللمسات األخرية عىل استعداداتها 
وتش��كيل صفوفه��ا من أجل املش��اركة 
املثالية وتحقيق الطم��وح بالوصول إىل 
أبع��د نقطة يف البطولة، وه��ي البطولة 
الت��ي أصبح��ت مطمعاً لجمي��ع الفرق 
الس��يام بع��د ش��عارات التح��دي التي 
أطلقها كل فريق عىل حدة بعد س��حب 
القرعة وانكش��اف املجموع��ات األربع، 
واتضحت معامل الجدية والرغبة بالظهور 
الافت ل��كل فريق من خال التدريبات 
األخ��رية واملباريات الودي��ة للفرق التي 
أقيم��ت يف األيام املاضية، حيث تم رصد 

هذه االستعدادات عن كثب.
فري��ق النوايف أح��د الفرق امُلرش��حة 
للوص��ول إىل مراح��ل متقدم��ة  دامئ��اً 
ونهائي��ة، يع��اود الرغبة ه��ذا العام يف 
التناف��س الج��اد، حيث س��بق للفريق 
تحقيق اللقب يف مناس��بة واحدة فقط، 
وهذا الع��ام يتكرر الطموح بأمل تجاوز 
عام��ل “الحظ” الذي مل يخدم الفريق يف 

مباريات حاسمة.
م��درب الفري��ق حس��ني العن��زي ويف 
تريح��ه للجن��ة اإلعامية ق��ال “بدأنا 
االستعداد يف فرباير املايض، أي قبل قرابة 
شهرين، تحس��باً النطاق البطولة يف أي 
وقت، الفريق تم تصفيته من 45 إىل 25 
الع��ب، وما زال الفري��ق يف طور تصفية 
الاعب��ني للوص��ول إىل أفضل تش��كيلة  
وتحقيق اله��دف املنش��ود وهو ظهور 
الفريق بش��كل مث��ايل بع��د ان عاندته 

البطولة يف النسخ األخرية.
وأوض��ح ب��أن الفريق خاض ع��دد من 
املباريات الودية وصلت إىل ما يقارب 8 
وديات مع أندية منه��ا املالكية والبديع 
والبس��يتني وفرق مش��اركة يف البطولة، 
وكان التعوي��ل عىل رفع رتم الفريق من 
الجانب الفني، ومتت االس��تفادة بشكل 

كبري من هذه املباريات.
واختت��م العن��زي ب��أن الفري��ق أمامه 
6 مباري��ات ول��ن يتن��ازل ع��ن النظ��ر 

لطريق املباراة النهائية، قائًا “بحس��ب 
مجموعتنا فأننا سنصطدم بحامل اللقب 
فري��ق بتلكو غ��رز يونايت��د ونأمل أن 
يكون كعبنا أعىل ونتفوق عليهم ونتأهل 

إىل الدور الثاين”.   
وسجل فريق الصقر األبيض ظهوره الثاين 
يف البطولة، الفريق ش��ارك يف النس��خة 
الفائتة “نارص 10” وكان نصيبه الوصول 
للدور ربع النهايئ ومغادرة البطولة، ومن 
تلك النقطة يس��عى الفريق يف النسخة 

الحالية “نارص 11” لتجاوز دور الثامنية 
ليكون طرفاً من اضاع املربع الذهبي.

مدرب الفريق إياد الحمري ويف تريحه 
للجنة اإلعامية قال “االستعدادات تسري 
بص��ورة مثالية منذ قرابة ش��هر، وس��ط 
اهت��امم كبري من قب��ل الاعبني العازمني 
عىل تقديم أداء جيد يف هذه النس��خة، 
مش��رياً ب��ان الفري��ق يتط��ور تدريجياً، 

خصوصاً مع خوض املباريات الودية”.
وأضاف الحمري “حالياً فريقنا ما يقارب 

25 العب��ا، مبين��اً بأن املحرتفني س��يتم 
الكش��ف عنه��م الحقاً بحس��ب حاجة 
الفري��ق للمراك��ز”، وح��ول مجموع��ة 
فريق��ه فقد وصف جمي��ع املجموعات 
باملتوازنة وأن الحظوظ مفتوحة لجميع 
الفريق، مؤكداً بأن الطموح مرتفع وأنه 
عىل أق��ل تقدير نأم��ل أن نكون ضمن 
املربع الذهب��ي، مبيناً كذلك بأن فريقه 
يض��م العب��ني جيدين س��يربزون خال 

البطولة.

حسين سلمان والصربي ميالدين والعب كويتي يدعمون النوايف
ن���اص���ر 11”  ل�����”  ت���دش���ن االس����ت����ع����دادات  ال���ف���رق 
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غادر منتخبنا الوطني للسيدات لكرة الصاالت إىل العاصمة التايلندية-بانكوك؛ للمشاركة يف نهائيات كأس آسيا للصاالت التي 
ستقام خال الفرتة 2 وحتى 12 مايو الجاري. ووقع منتخبنا يف املجموعة الثالثة إىل جانب منتخبات الصني، اليابان ولبنان.

ويرف عىل تدريب منتخبنا املدرب الوطني خالد الحربان، واختار قامئة تضم 14 العبة هن: دالل عبدالله، روز فايز، إميان 
إبراهيم، دينا عبدالرحمن، مروة زايد، إميان راشد، حصة رياض، الشيخة ضوى آل خليفة، روان نبيل، علياء املضحيك، ياسمني 

فايز، الشيخة نوف آل خليفة، منار إبراهيم وفاطمة عبدالحميد. وتعد املشاركة يف النهائيات اآلسيوية تاريخية بالنسبة ملنتخبنا 
عىل مستوى لعبة كرة الصاالت للسيدات، خصوصا أنه أول منتخب خليجي يشارك يف هذه البطولة، عاوة عىل كونه املنتخب 
العريب إىل جانب منتخب لبنان املشاركني يف هذه البطولة. الجدير بالذكر أن منتخبنا سيدشن مشواره يف البطولة يوم 3 مايو 

مبواجهة منتخب الصني، ثم ياقي منتخب اليابان يوم 5 مايو، عىل أن يختتم مبارياته يف دور املجموعات مبواجهة منتخب 
لبنان يوم 7 مايو. وينص نظام البطولة عىل تأهل صاحبي املركزين األول والثاين للدور ربع النهايئ من البطولة.

منتخب السيدات للصاالت يغادر للمشاركة في كأس آسيا

  للتوا�شل:  )ق�شم الريا�شة: 17111499(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

البالد سبورت

هنأ رجل األعامل ومالك رشكة “مونرتيال 

للسيارات”، إبراهيم عبدالله الشيخ، ممثل 

جالة امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب، 

رئيس املجلس األعىل للشباب والرياضة، 

رئيس اللجنة األوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة، ب� “اإلنجاز الكبري 

الذي حققه سموه بتحقيق املركز األول 

يف سباق شامل الواليات املتحدة األمريكية 

للرجل الحديدي والذي أقيم يف تكساس، 

عندما متكن سموه من تحقيق املركز األول 

ولقب السباق عىل فئة XC تحت 49 سنة 

والذي حظي مبشاركة كبرية وواسعة من 

قبل مختلف العبي العامل لينهي سموه 

السباق البالغ 140.6 ميل بزمن قيايس وقدره 

09:06:52 ساعة”.

وأشاد الشيخ ب� “اإلنجاز التاريخي الجديد 

لسمو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة”، 

مؤكًدا أنه “جاء ليؤكد املكانة املرموقة التي 

يتمتع بها سموه يف هذه الرياضة التي 

تتطلب قوة وقدرة عىل التحمل”. وأثنى 

الشيخ عىل “وفاء سمو الشيخ نارص بن حمد 

آل خليفة بالوعد الذي قطعه عىل نفسه 

بتحقيق إنجاز كبري ململكة البحرين يف سباق 

شامل الواليات املتحدة األمريكية للرجل 

الحديدي”. 

وشّدد الشيخ عىل أن “سمو الشيخ نارص بن 

حمد آل خليفة ظهر يف سباق تكساس وسط 

أكرث من 3 آالف مشارك مبواصفات البطل 

القادم من الرق األوسط، ومتكن من صناعة 

إنجاز تاريخي له وململكة البحرين بتحقيق 

رقم جعل منه الرجل الحديدي األبرز يف 

السباق واملنطقة”.

وقال إن “اإلنجاز الجديد لسمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة يف سباق تكساس يعرب 

عن الرعاية الكرمية التي تحظى بها الحركة 

الرياضية من لدن عاهل الباد املفدى حرضة 

صاحب الجالة امللك حمد بن عيىس آل 

خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو املليك 

األمري خليفة بن سلامن آل خليفة، وويل 

العهد األمني نائب القائد األعىل النائب األول 

لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو املليك 

األمري سلامن بن حمد آل خليفة والذين 

دامئًا ما يقفون إىل جانب أبناء الوطن من 

أجل رفع علم مملكة البحرين عالًيا خفاًقا يف 

مختلف املحافل الرياضية”.

الشيخ: ناصر بن حمد حقق إنجازا تاريخيا بالفوز بـ “سباق الرجل الحديدي”

توج وزير شؤون الشباب والرياضة 
هشام الجودر الفائزين مبسابقة وزارة 

شؤون الشباب والرياضة للجولف، 
وذلك بحضور رئيس هيئة األركان  

الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي 
ونائب رئيس نادي البحرين للجولف 

وعدد من املستشارين واملدراء بالوزارة 
وأعضاء مجلس إدارة النادي وعدد من 

املدعوين.
وسلم هشام الجودر كأس وزارة شؤون 

الشباب والرياضة إىل الاعب نارص 
سعد املحسني بعد تحقيقه للمركز 

األول يف املسابقة التي حل فيها 
باملركز الثاين الاعب عبدالله خليفة 

فيام ذهب املركز الثالث لاعب حمد 
العفنان، كام قام بتتويج الفائزين 

باملراكز والنقاط الفردية باملسابقة. 

وبهذه املناسبة، أكد هشام الجودر 
حرص وزارة شؤون الشباب والرياضة 

عىل دعم األنشطة والربامج التي 
يقيمها نادي البحرين للجولف والتي 
ترى فيها الوزارة مكاًنا مناسًبا لتطوير 

رياضة الجولف البحرينية، مبا يعود 
عىل مسرية هذه اللعبة ومنتسبيها 
بالشكل اإليجايب يف تحقيق املزيد 
من اإلنجازات الكبرية للمملكة يف 

مختلف األصعدة، األمر الذي يتوافق 
مع رؤية ممثل جالة امللك لألعامل 

الخريية وشؤون الشباب رئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس اللجنة 
األوملبية البحرينية سمو الشيخ نارص 

بن حمد آل خليفة. 
وأشاد وزير شؤون الشباب والرياضة 
بالدور الكبري الذي يطلع به مجلس 

إدارة نادي البحرين للجولف برئاسة 
الشيخ عبدالله بن سلامن آل خليفة 

يف االرتقاء برياضة الجولف البحرينية 
عرب تطبيق العديد من االسرتاتيجيات 

والخطط الرامية إىل مواصلة مسرية 
لعبة الجولف البحرينية والتي حققت 

عىل مدار األعوام املاضية العديد 
من اإلنجازات املرفة عىل مختلف 

األصعدة تطبيق خططه وبرامجه 
الرامية إىل مواصلة الدور الريادي يف 
رعاية اللعبة وتوفري األجواء الكفيلة 

بنموها وازدهارها. 
وأشاد هشام الجودر باملشاركة الواسعة 
من قبل العبي الجولف يف بطولة وزارة 

شؤون الشباب والرياضة وحرصهم 
املوصول عىل تقديم أفضل مستوياتهم 

وإظهار التنافس القوي فيام بينهم، 
األمر الذي جعل من البطولة مكاًنا 

لتطوير قدرات الاعبني وزيادة منسوب 
خرباتهم باإلضافة إىل االرتقاء مبهارات 
الاعبني الشباب واملواهب الصاعدة 

مقدًما التهنئة إىل الفائزين يف املسابقة 
ومشيدا يف ذات الوقت مبستوياتهم يف 

منافسات البطولة. 

ويف كلمة ألقاها يف بداية الحفل، 
أشاد الفريق الركن ذياب بن صقر 

النعيمي بدعم وزير شؤون الشباب 
والرياضة للربامج والخطط التطويرية 
والتي يطبقها نادي البحرين للجولف 

والرامية إىل تحقيق التطوير التصاعدي 
لهذه الرياضة وضامن دميومة تحقيقها 

لإلنجازات الرياضية املختلفة، مشيًدا 
بحرص الوزير عىل حضور الحفل 

الختامي وتتويج الفائزين يف املسابقة 
التي تحمل اسم وزارة شؤون الشباب 
والرياضة للجولف والتي تشكل فرصة 

مواتية لرفع املستوى الفني لاعبني 
املشاركني من خال كسب خربات 

جديدة واالستفادة من التنافس بني 
الاعبني أصحاب الخربة واملواهب 

الشابة. 

جانب من التتويج

الجودر يتّوج المحسني بطاًل لبطولة “الشباب والرياضة” للجولف
أكد دعم نادي البحرين للجولف بما يتوافق مع رؤية ناصر بن حمد

وزارة شؤون الشباب والرياضة 

بتوجيهات من رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني للس��يارات الش��يخ عبدالله بن 
عي��ىس آل خليفة، س��اهم عدد من حكام 
ومسئويل رياضة الس��يارات واملنظمني يف 
إدارة وتنظيم سباق الفورموال 1 بأذربيجان 
الجولة الرابعة من بطولة العامل للفورموال 
1 والت��ي أقيمت بالعاصم��ة األذربيجانية 
باكو يف الفرتة من 27 وحتى 29 من ش��هر 

أبريل املايض.
وأك��د عبدالل��ه ب��ن عيىس أن مس��اهمة 
الكوادر البحرينية يف إدارة وتنظيم السباق 
األذربيجاين يأيت ضمن اس��رتاتيجية االتحاد 
يف تصدي��ر خربات��ه للخارج، واملس��اهمة 

يف إنج��اح مثل ه��ذه الس��باقات العاملية 
خصوًصا أن الكوادر البحرينية متتلك الخربة 
الكافية واالمكانيات العالية يف حال أوكلت 
له��ا أي من هذه املهامت يف أي زمان وأي 
مكان، وقال إن البصامت البحرينية باتت 
واضحة يف تنظيم هذه األحداث الرياضية 
العاملية الت��ي نفتخر بها بفضل ما وصلت 
إليه من مس��توى راٍق ويش��ري له مسئويل 
االتحاد الدويل للسيارات ومسئويل رياضة 

السيارات عىل مستوى العامل.
وكان االتحاد البحريني للسيارات قد أدار 
ونظم سباق أذربيجان للفورموال 1 يف أول 
نس��ختني له يف العام املايض والذي سبقه، 

حيث حقق الس��باق نجاًحا باهرًا رغم كل 
الصع��اب التي واجهه��ا الفريق البحريني 
كون أن الس��باق يقام عىل شوارع املدينة 
القدمية مام ش��كل تحدًيا أك��رب يف إخراج 
السباق بالطريقة املطلوبة والناجحة عىل 
جمي��ع املس��تويات واألصع��دة، وبعد أن 
ت��م تأهيل منظمي س��باق أذربيجان عىل 
مدى العاميني املاضيني ومن خال تدريب 
مختل��ف الف��رق املنظم��ة وإقامة ورش 
العمل واملح��ارضات النظرية والعملية يف 
أذربيجان والتدريبات األخرى يف البحرين 
ومساهمتهم يف تنظيم عدد من السباقات 
العاملي��ة كجائزة ط��ريان الخلي��ج الكربى 

للفورم��وال واحد وبطولة الع��امل للتحمل 
6 س��اعات، والبد أن نش��ري هنا أن مملكة 
البحرين��ي  البحري��ن متمثل��ة باالتح��اد 
للس��يارات تعترب مق��رًّا إقليميًّ��ا معتمًدا 
لتدريب طواق��م طب رياضة الس��يارات 
ومق��ر إقليمي معتم��د لتدريب محكمي 
ومنظمي رياضة السيارات، وهذا االعتامد 
الدويل من قبل االتحاد الدويل للس��يارات 
يؤكد مكانتن��ا العاملية وما وصلنا إليه من 

تطور كبري يف رياضة السيارات.
وجّدد رئيس االتحاد البحريني للس��يارات 
ك��وادره  وجمي��ع  االتح��اد  أن  تأكي��ده 
ع��ىل أهبة االس��تعداد لتنظيم أي س��باق 

واملس��اهمة يف إقامة التجمعات الرياضية 
يف رياضة السيارات متى ما طلب منها.

ويف ختام حديثه، وّجه الشيخ عبدالله بن 
عيىس جزيل ش��كره وعميق امتنانه للوفد 
البحرين��ي الذي س��اهم يف إدارة وتنظيم 
س��باق الفورموال 1 بأذربيجان يف مختلف 
مواقعه��م، مش��يًدا بالعط��اء الكبري الذي 
قدمه ومازال يقدمه الش��باب البحريني، 
مثمًنا هذه الجهود التي تعكس إمكانيات 
ش��باب البحرين وابنائه��ا املخلصني الذي 
عكسوا بدورهم الصورة املرفة التي تليق 
بسمعة ومكانة اململكة الحبيبة معتربهم 

مفخرة للوطن.

الخبرات البحرينية في رياضة السيارات تواصل عطاءاتها عالميا
1 للفورموال  أذربيجان  سباق  الوطنية  الكوادر  بإدارة  أشاد  عيسى  بن  عبداهلل 

الصخير        االتحاد البحريني للسيارات

تدريب فريق الصقر األبيض  شعار ناصر11تدريبات فريق النوايف

عبداهلل بن عيسى

إبراهيم الشيخ

فريق المحرق لكرة السلة فريق المنامة لكرة السلة

تع��ادل منتخبن��ا األوملب��ي مع 
بثاثة أهداف  األوزب��يك  نظريه 
لكليهام، يف اللقاء الذي جمعهام 
 pakansari أمس عىل ملع��ب
يف إندونيس��يا، ضمن الجولة 2 

لبطولة اندونيسيا الودية.
ورغ��م تق��دم منتخبن��ا بثاثة 
أهداف لواحد، إال أن األوزبكيني 
سجلوا التعادل يف الدقيقة 4 من 
الوقت املحتس��ب بديا للضائع 

يف الشوط الثاين.

تق��دم منتخبنا ع��رب ركلة جزاء 
سجلها بنجاح سيد هاشم عيىس 
عن��د الدقيق��ة )35(، قب��ل أن 
يتعادل منتخب أوزبكستان مع 

نهاية الشوط األول.
ويف الشوط الثاين، سجل محمد 
مرهون هدف الس��بق ملنتخبنا 
عن��د الدقيق��ة )51(، قب��ل أن 
يس��جل هدفه الش��خيص الثاين 
يف املب��اراة والثال��ث ملنتخبن��ا 
م��ن ركل��ة ثابتة س��كنت فيها 

الكرة الش��باك بروع��ة، يف حني 
قلص األوزبكي��ون النتيجة قبل 
أن يس��جلوا ه��دف التعادل يف 
الدقيقة )4+90(؛ لتنتهي املباراة 

بالتعادل اإليجايب.
وكان م��درب منتخبن��ا س��مري 
ش��امم قد بدأ اللقاء بتش��كيلة 
مكون��ة م��ن الحارس يوس��ف 
حبيب، والاعبني: حسني جميل، 
أحمد بوغامر، سيد محمد أمني، 
حس��ن الكراين، جاس��م خليف، 

فواز،  عدنان  العصف��ور،  عباس 
عبدالعزيز خالد، محمد مرهون 

وسيد هاشم عيىس.
ووص��ل رصي��د منتخبن��ا إىل 4 
نق��اط من فوز عىل اندونيس��يا 

وتعادل مع أوزبكستان.
وسيخوض األوملبي لقاءه الثالث 
واألخري يف البطولة يوم الخميس 
املقبل املواف��ق 3 مايو الجاري 
أم��ام منتخب كوريا الش��املية 
عند 12 ظهرا بتوقيت البحرين.

األولمبي يتعادل مع أوزبكستان في بطولة إندونيسيا الودية
اتحاد الكرة        المركز اإلعالمي

من لقاء منتخبنا وأوزبكستان

حقق فريقا الدير وباربار نتيجتي الفوز 
ع��ىل نظرييه��ام أم الحص��م والبحرين 
يف املبارات��ني اللت��ني أقيمت��ا ي��وم أمس 
ضمن الدور ربع النه��ايئ لكأس االتحاد 
البحرين��ي ألندية الدرج��ة األوىل لكرة 

اليد.
وبذل��ك، س��يلتقي الفريق��ان الديراوي 
والبارباري وجه��اً لوجه يف مباراة نصف 
النهايئ يوم السبت املقبل املوافق 5 مايو 
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 الدير وأم الحصم

ش��هد الش��وط األول الرسعة واإلثارة يف 
أداء الفريق��ني والذي نت��ج عنه أهداف 
غزيرة لكليهام رغم صحوة حاريس الدير 
حس��ن عيىس ومحمد ع��يل وحارس أم 

الحصم حمد الشمان.
الدي��ر عول ع��ىل تح��ركات واخرتاقات 
محم��د عبدالهادي يف العم��ق والجناح 
لتس��جيل األهداف وبجانبه محمد مدن 
وتكفل محمد م��ريزا بالتصويب البعيد، 
وبرز الجناح عيل مريزا كذلك، ويف جانب 
اآلخ��ر، ع��ول أم الحصم ع��ىل االرتداد 
الرسيع يف هجوم��ه ونجح يف ذلك كثرياً 
ع��رب عيل عبدالرب فيام كان لخالد دليم 
وس��عود عبدالرحمن دوراً يف التصويب 

البعيد واالخرتاق. س��ارت النتيجة بينهام 
بشكل متقارب يف بادئ األمر إىل أن أخذ 
الدير التقدم بفارق ثاثة أهداف إال أن 
انتهى الش��وط بفارق هدفني )15/17( 

للربتقايل.
ويف الشوط الثاين، دخل أم الحصم بشكل 
أقوى بدءاً من الدفاع ومتكن من معادلة 
النتيج��ة يف الدقيق��ة 5 )19/19( ع��رب 
وفيصل  عبدالرحمن  س��عود  اجتهادات 
محمد وس��ط أخطاء ديراوية يف الهجوم 
وتفكك يف دفاعه. الدير متكن من العودة 
تدريجياً عرب حارس��ه محمد عيل ونجاح  

هجومه يف إحداث ثغ��رة واخرتاقها عرب 
محمد عبدالهادي ومحمد مدن والشاب 
محمد عيىس أخذ زمام التقدم بفارق 3 
أهداف )23/26(. استمر السجال بينهام 
مع دخول الدقائق العر األخرية وفارق 
الثاثة أهداف والهدفني يف صعود ونزول 
بينهام، إىل أن نج��ح أم الحصم مبعادلة 
النتيج��ة )28/28( ع��رب العب��ه فيص��ل 
محم��د يف الدقيق��ة 25. مضت الدقائق 
واألعصاب مش��دودة واألخط��اء بينهام 
متس��اوية والدير متق��دم بفارق هدف 
)29/30(، ليتحصل أم الحصم عىل رمية 

جزائية مع الثواين األخ��رية إال أن أحمد 
عيل سددها خارج املرمى ويخرج فريقه 

خارساً.
أدار اللقاء الحكامن سمري مرهون وسيد 
حسن املحافظة وأشهرا البطاقة الحمراء 
للديراوي محمد مدن قبل نهاية املباراة 
بأرب��ع دقائق وزميله محم��د مريزا مع 

نهاية املباراة.

 باربار والبحرين

يف املباراة األوىل حقق فريق باربار فوزاً 

مس��تحقاً وس��هًا عىل البحري��ن قوامه 
)18/30( بعدم��ا انتهى الش��وط األول 
بتقدمه أيض��اً بفارق 8 أهداف وبنتيجة 
)9/17( بإدارة الحكمني محمد إسامعيل 
وع��يل عي��ىس اللذي��ن أش��هرا البطاقة 
الحمراء لاع��ب البحرين ع��واد رجب 

ولحسن منصور يف باربار.
ومل تج��د كتيبة بارب��ار أدىن صعوبة من 
تحقيق الف��وز عطفاً ع��ىل األداء الجاد 
والقوي منذ الش��وط األول الذي حسم 
فيه اللقاء بنس��بة كبرية. فاعبو املدرب 
س��يدعيل الفاحي فرضوا أنفسهم بدءاً 

م��ن الح��ارس عي��ىس خل��ف بتصديه 
للك��رات ولدفاع��ه املحك��م ولرسع��ة 
هجوم��ه يف الجناح ملحم��ود عبدالقادر 
يف  حبي��ب  ومحم��د  املق��ايب  وأحم��د 
الخط الخلف��ي، وتوزعت األهداف عىل 
مجهودات وتحركات محمد عامر وخليل 
إبراهيم وحس��ن عيل. واس��تغل فاحي 
الش��وط الث��اين باتاحة الفرص��ة لبعض 
عنارصه االحتياطية ثم العودة لتشكيلته 
األساسية يف تكملة مشوار املباراة والذي 
تخلل��ه الكثري م��ن األخط��اء الهجومية 

وصيامه عن التهديف.
أما البحرين، ما ُيحس��ب له هو الدقائق 
كان  الت��ي  األول  للش��وط  األوىل   17
يق��ارع في��ه خصم��ه بتصدي حارس��ه 
حس��ني القيدوم للكرات واعتامده عىل 
م��ريزا ومجهودات  تصويب��ات طال��ب 
أحم��د عبدالنب��ي وعبدالرحم��ن خالد 
وحس��ن ع��يل، فيام ظه��ر بأخطاء عدة 
هجومي��ة وبطء دفاعي��ة كلفه التخلف 
بفارق من األهداف. ويف الش��وط الثاين، 
تحس��ن أداء البحري��ن نوعاً م��ا دفاعياً 
ونجح يف تسجيل األهداف باعتامد كيل 
ع��ىل طالب م��ريزا بالتصويبات البعيدة 
وتنفيذ رميات الجزاء إال أن ذلك مل يغري 

مجرى اللقاء.

من لقاء الدير وأم الحصم من لقاء باربار والبحرين

البحريــن بوابــة  مــن  الــكأس  نهائــي  نصــف  إلــى  باربــار 
ال������دي������ر خ��������رج م����ن����ت����ص����رًا ب���ص���ع���وب���ة

علي مجيد
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رفع ممثل جاللة امللك لالعامل الخريية 
وشؤون الشباب رئيس املجلس األعىل 
للش��باب والرياض��ة رئي��س اللجن��ة 
األوملبية البحرينية س��مو الشيخ نارص 
ب��ن حم��د آل خليفة خالص الش��كر 
والتقدير اىل مقام عاهل البالد صاحب 
الجاللة امللك حمد بن عيىس آل خليفة 
عىل دعم جاللته للرياضة والرياضيني، 
ك��ام مث��ن اس��تقبال اصحاب الس��مو 
واملعايل والس��عادة ورؤساء االتحادات 
واالندي��ة الرياضية واملراكز الش��بابية 
لس��موه بعد عودته ململك��ة البحرين 
وبعد االنجاز الذي حققه يف تكس��اس 
بفوزه باملركز االول عىل فئته يف سباق 

الرجل الحديدي.
ونوه س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليفة بحضور العديد من الشخصيات 
الرياضية يف اململكة االمر الذي يشكل 
مصدر فخ��ر واعت��زاز لكاف��ة أعضاء 
الفريق اللذين حققوا بفضل جهودهم 
الكبرية وإرصاره��م العايل هذا االنجاز 
الرائع الذي ضمن للبحرين رفع اسمها 
وعلمها خفاقا يف هذا املحفل الريايض 
الكبري الذي ش��هد مش��اركة كبرية من 
مختلف العبي العامل مشريا إىل أن هذا 
االستقبال الرائع الذي حظي به الفريق 
جاء ليع��ر عن تراب��ط وتالحم األرسة 
الرياضية البحرينية وتقدير االنجازات 
الكبرية التي تتحقق باسم الوطن الغايل 
يف جمي��ع املحافل األمر الذي يؤكد أن 
األرسة الرياضي��ة تعيش حالة التكاتف 
يف سبيل الوصول بالرياضية البحرينية 

إىل أعىل املراتب العاملية.

وأعرب سمو الشيخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة عن خالص تقدي��ره إىل جميع 
املس��ؤولني يف اململك��ة مم��ن ح��ر 
االستقبال واىل جميع من ساند الفريق 
يف رحلته نحو تحقي��ق االنجاز الباهر 
يف تكس��اس مؤكدا أن كل��امت التهاين 
والتري��كات التي أطلقه��ا الحارضون 
يف االس��تقبال تبعث يف الجميع القوة 
والحامس��ة م��ن اجل تحقي��ق املزيد 
م��ن االنجازات الرائع��ة خاصة يف ظل 
التكاتف الواضح الذي شهدناه من قبل 
األرسة الرياضية مع الفريق ودعمه يف 

جميع البطوالت.
وأش��ار س��مو الش��يخ نارص بن حمد 
الفري��ق  آل خليف��ة إىل أن تحقي��ق 
لتل��ك االنج��ازات الكب��رية مل يأت من 
فراغ أو عن طري��ق الصدفة وإمنا جاء 
بفض��ل اإلرصار والتحدي والعزم الذي 
املس��تمرة  الفريق والتدريبات  ميتلكه 
إىل  الوص��ول  س��بيل  يف  واملتواصل��ة 
الجاهزية الفني��ة والبدينة التي متكن 
جميع األعض��اء من إنهاء الس��باقات 
الثالثة يف املسابقة والتي تتطلب جهدا 
بدنيا عاليا موضحا ب��أن الفريق ومنذ 

انطالقة تدريباته للمشاركة يف تكساس 
كان ق��د عق��د الع��زم ع��ىل ترشيف 
اململكة يف هذا املحف��ل وإبراز صورة 
الريايض البحرين��ي القادر عىل تجاوز 
الصعاب والتحديات يف سبيل الوصول 

إىل تحقيق أهدافه املنشودة.
وكان س��مو الش��يخ نارص بن حمد آل 
خليف��ة قد حظي باس��تقبال رس��مي 
حافل مبط��ار قاعدة الصخ��ري الجوية 
ل��دى عودته من تكس��اس ظهر أمس 
االثنني بحضور أصحاب السمو واملعايل 
والس��عادة وكبار املسؤولني يف املجلس 

األع��ىل للش��باب والرياض��ة واللجنة 
البحريني��ة ووزارة ش��ؤون  األوملبي��ة 
الش��باب والرياضة ورؤساء االتحادات 
املراك��ز  ورؤس��اء  األندي��ة  ورؤس��اء 
الش��بابية ولفيف من األرسة الرياضية 
والش��بابية الذين استقبلوا سموه بكل 
حفاوة وترحيب وقدموا لسموه باقات 
الورد مش��يدين مبا حققه س��موه من 

إنجاز يبعث عىل الفخر واالعتزاز.
وترشف الحضور بالس��الم عىل سموه 
وتهنئته باإلنج��از الجديد الذي تحقق 
يف بطولة شامل أمريكا للرجل الحديدي، 

وفيام بعد احتفل س��موه مع الحضور 
بقطع كعكة مبناس��بة اإلنج��از مهداة 
من األرسة الش��بابية والرياضية تزينت 
بصورة سموه، وبعد ذلك التقط سموه 
ص��ورة تذكاري��ة م��ع الحض��ور بهذه 
املناسبة وس��ط فرحة وإش��ادة كبرية 

باإلنجاز الرائع.
وبهذه املناسبة رفع منتسبو القطاعني 
الش��بايب والريايض يف اململكة أس��مى 
آي��ات الته��اين والتريكات إىل س��مو 
الش��يخ ن��ارص ب��ن حم��د آل خليفة 
معرب��ني ع��ن فخره��م واعتزازهم مبا 
يحققه س��موه من نجاح��ات بارزة يف 
رياض��ة الرجل الحدي��دي )الرتايثلون( 
رفعت اسم اململكة عالياً وساهمت يف 
تعزيز مكانتها عىل الس��احة اإلقليمية 

والقارية والدولية.
وأش��اد منتس��بو القطاع��ني الش��بايب 
والري��ايض مب��ا يحقق��ه س��موه من 
نجاح��ات كالعب وكقائ��د من الطراز 
الرفي��ع ليش��كل أمنوذج��ا فريدا من 
نوعه، مؤكدي��ن بأن هذا االس��تقبال 
هو عبارة عن ملس��ة وف��اء وتقدير ملا 
يقدمه س��موه م��ن دعم ومس��اندة 
للحرك��ة الش��بابية والرياضي��ة والتي 
وصل��ت يف عه��ده إىل مكانة مرموقة، 
مبدي��ن اعتزازه��م مبا يقدمه س��موه 
م��ن اهت��امم وعناية فائق��ة لقطاعي 
والرياضة، معاهدين سموه  الش��باب 
عىل مواصلة البذل والعطاء لرفع راية 
الوطن اسوة مبا يظهره سموه من روح 
وعزمي��ة وإرصار عىل التمثيل املرشف 

يف كافة املشاركات الخارجية.

ناصر بن حمد يعرب عن فخره واعتزازه بدعم جاللة الملك الرياضيين
حظي باستقبال رسمي حافل لدى عودته من تكساس

لإلنجازات وتقديرها  الرياضية  األسرة  تالحم  عن  يعبر  االستقبال  سموه: 
ضاحية السيف            اللجنة األولمبية



حافظ األهيل عىل لقب كأس س��مو 
ويل العه��د للكرة الطائرة للموس��م 
الثالث عىل التوايل والرابع يف تاريخه 
بعدم��ا تغلب ع��ىل املح��رق بثالثة 
أشواط مقابل شوط )20/25، 25/20، 
25/15، 25/17( يف املب��اراة النهائية 
التي اقيمت مس��اء أمس االثنني عىل 
صالة االتحاد مبدينة عيىس الرياضية 
بحضور جامهريي غفري ليجمع ثنائية 
املوسم الحايل 2017/2018 )الدوري 
وال��كأس( ويف��رض س��يطرته ع��ىل 
بطوالت املوسم بجيله الذهبي الرائع 

بقيادة عيل الصرييف.
وت��وج نجل س��مو ويل العهد، نائب 
راع��ي الحفل س��مو الش��يخ محمد 
بن س��لامن آل خليف��ة األهيل بطال 
لبطولة الكأس وس��لمه كأس البطولة 
وامليداليات الذهبي��ة ومكافأة مالية 
بقيمة عرشة آالف دين��ار، فيام توج 
فري��ق املحرق صاح��ب املركز الثاين 
بامليدالي��ات الفضي��ة ومكافأة مالية 
بقيمة خمس��ة آالف دينار، وذلك يف 
مراس��م التتويج التي اعقبت النهايئ 
والتي ش��هدت حضور وزير ش��ؤون 
الش��باب والرياضة هشام بن محمد 
الجودر ومستش��ار س��مو ويل العهد 
للش��ؤون اإلعالمية عي��ىس الحامدي 
للمجلس  املس��اعد  الع��ام  واألم��ني 
األعىل للش��باب والرياضة، أمني عام 
اللجنة األوملبية عبدالرحمن عس��كر، 
للكرة  البحرين��ي  االتح��اد  ورئي��س 
الطائرة الش��يخ عيل ب��ن محمد آل 
خليفة وعدد من اعضاء مجلس إدارة 

االتحاد والناديني.
وخص��ص االتح��اد جوائ��ز ألصحاب 
األلقاب الفردي��ة حيث حصل العب 
األهيل نارص عنان عىل افضل ضارب 
)أول( مبرك��ز )4( والع��ب املح��رق 
فاضل عباس عىل افضل ضارب )ثان( 
مبركز )4(، وحصل العب األهيل عيل 
الص��رييف ع��ىل افضل ض��ارب )أول( 
مبركز )3( ونال العب املحرق حس��ن 
ضاحي افضل ضارب )ثان( مبركز )3(، 
وحص��ل العب األه��يل محمد عنان 
عىل جائزة افضل العب مبركز )2( كام 
حصل عىل لقب أفضل مسجل نقاط، 
فيام حصل العب األهيل امين هرونة 
عىل جائزة افضل العب حر، وحصل 
العافية عىل  العب املحرق محم��ود 
جائ��زة افضل صانع ألع��اب، كام تم 
تكريم شبكة )sby sport( بحسابات 
التواصل االجتامعي وموقع اليوتيوب 
املتخصصة يف تغطية منافسات الكرة 
الطائ��رة تقديرا لدوره��م املتميز يف 

ابراز أنشطة االتحاد.
وبف��وز األهيل باللقب فإنه س��يمثل 
مملكة البحري��ن العام القادم 2019 
يف بطولة األندية العربية التي س��بق 

وان فاز بلقبها مرتني.

مجريات المباراة

دانت األفضلية للمحرق يف الش��وط 
األول حي��ث نج��ح صان��ع األلعاب 
محمود العافية يف توظيف الضاربني 
بش��كل جيد ونشط مركز )6( والذي 

ج��اءت من��ه معظم نق��اط املحرق 
الهجومي��ة يف البداي��ة ع��ر املتألق 
فاضل عباس والبورتورييك جاكسون، 
في��ام ظه��ر االرتب��اك واضح��ا عىل 
األهيل وسوء االستقبال وعدم الرتكيز 
واضاعة اإلرس��االت وغي��اب حوائط 
الصد ليتقدم املح��رق 14/9 وهو ما 
دف��ع امل��درب منري بن ق��ارة لطلب 

وقت مستقطع.
بعد ذلك استعاد األهيل توازنه بحائط 
الصد والتغطي��ة الدفاعلية والفاعلية 
الهجومي��ة ليقل��ص النس��ور الفارق 
18/16 ث��م 20/19، لكن املحرقاوية 
واصلوا توهجهم الهجومي وملع نجم 
فاضل عب��اس يف االرس��ال الهجومي 
ليتقدم فريق��ه 22/19 واحرز محمد 
حبيب نقطة م��ن الصد عىل الفيس 
23/19، قبل ان يضع جاكسون نهاية 
الشوط برضبته الساحقة من مركز 4 

.)25/20(
يف الش��وط الثاين تراجع أداء املحرق 
وكرثت أخطاؤه عىل مستوى الهجوم 
واالس��تقبال في��ام اس��تعاد األه��يل 
عافيته وقدم أداء جامعيا ونشط كال 
من محمد عنان والفيس يف الهجوم، 
كام اشهر األهيل سالح حوائط الصد 
التي تش��كل أهم مصادر القوة لديه 
واستطاع ايقاف عباس وجاكسون يف 
أكرث من مناس��بة ليتقدم 22/17 ثم 
24/19 لينهي الفيس الشوط برضبة 

ساحقة من مركز 4 )25/20(.
شهد الشوط الثالث هبوط واضح يف 
أداء املح��رق فيام رضب األهيل بقوة 
منذ البداية ليتقدم 4/2 وتأثر املحرق 
بالرنف��زة والش��د العصب��ي بعد أن 
صوب العافية ارساال احتسبه الحكم 
املحرقاوية  واعت��ره  امللع��ب  خارج 
داخل امللع��ب ليحتج املرباطي عىل 
الحكم ليش��هر األخري الكارت األحمر 
ل��ه ويحص��ل األه��يل ع��ىل النقطة 

السادسة )6/4(.
واضط��ر املرباط��ي إلج��راء تبدي��ل 
اضط��راري عند النتيج��ة 8/4 بعدما 
ارتطم بأح��د املقاعد اثن��اء محاولة 
الدفاع عن الكرة ليرشك عامد سلامن 
بدال له، وسيطر األهيل عىل مجريات 
املب��اراة بفض��ل التأل��ق الهجوم��ي 
أللفيس والش��قيقان ن��ارص ومحمد 
عن��ان والتغطية الدفاعي��ة من هذا 
األخري مع متيز الفريق بحوائط الصد 
والتي ج��اءت منها النقط��ة األخرية 
لحائط صد محمد عنان عىل محمود 
العافي��ة لينته��ي الش��وط الثال��ث 

.25/15
الش��وط الراب��ع ش��هد انهي��ار ت��ام 
للمحرق وق��د أجرى املدرب تبديلني 
بإخراج العافية وإدخال عامد وأخراج 
النجدي وإرشاك حسن الحداد مبركز 
2، ودخل األهيل باكتساح وسط تألق 
هجوم��ي من جمي��ع املراكز ليتقدم 
16/6 ثم 19/9 مس��تفيدا من الحالة 
الفنية السيئة للمحرق وكرثة اخطائه 

ليخرس بسهولة 25/17.

“بلوك .. بلوك .. بلوك” طائرة األهلي تحلق فوق
  فازوا على المحرق وتوجهم محمد بن سلمان بلقب كأس ولي العهد للمرة الرابعة 

“النسور” يكسبون “أغلى الكؤوس” للموسم الثالث على التوالي ويمثلون البحرين بالعربية
حسن علي         )تصوير: خليل ابراهيم(
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مألت الجامهري املدرجات 
قبل ساعتني من انطالقة املواجهة 
وجلست رابطة املحرق عىل ميني 

املنصة الرئيسة ورابطة األهيل عىل 
يسار املنصة.

اكتظت مواقف الصاالت الثالث 
ملدينة عيىس الرياضية بالسيارات 

وهو ما يعكس التوافد الجامهريي 
الكبري.

قام بتغطية املباراة أعداد كبرية 

من اإلعالميني الذين ميثلون الصحف 
املحلية وقناة البحرين الرياضية 

ومواقع التواصل االجتامعي.

يف لفتة جميلة ومعرة قدم 
العبو األهيل الورود لجامهري املحرق 

أوال وجامهري األهيل ثانيا قبل 
انطالق املباراة يف تعبري عن مدى 

تقديرهم للجامهري وخصوصا رابطة 
نادي املحرق يف رسالة مفادها 

بأن الرياضة هي ملتقى للمحبة 

والسالم.

حصدت مسابقة كأس سمو 
ويل العهد العديد من الرعاة الذين 
تزينت الصالة بإعالناتهم وهم بنك 

البحرين الوطني، متكني، جيبك، 
ديار املحرق، سفريات جاالكيس، 

بابكو، محالت شووت، بيت التمويل 
الكويتي.

أدار النهايئ طاقم الحكام الدويل 
املكون من األول جعفر املعلم 

والثاين سامي سويد.

بدأت جامهري املحرق بالخروج 
من الصالة يف الشوط الرابع بعد 
تقدم األهيل منذ البداية بعد أن 

أدركت عدم قدرة فريقها عىل 
مقارعة النسور.

حاول أحد جامهري املحرق 
التهجم عىل طاقم التحكيم بعد 

نهاية املباراة لوال قيام بعض 
املتواجدين بتهدئته.

لقطات من النهائي
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)وكاالت(: يأمل ريال مدريد اإلس��باين 
يف تكرار سيناريو املوسم املايض وبلوغ 
نهايئ مس��ابقة دوري أبطال أوروبا يف 
كرة القدم للم��رة الثالثة تواليا وال�16 
يف تاريخ��ه، وذلك عندما يس��تضيف 
باي��رن ميونيخ األملاين اليوم الثالثاء يف 

إياب الدور نصف النهايئ.
وللم��رة الثانية يف غضون 12 ش��هرًا، 
يع��ود ري��ال اىل “س��انتياغو برنابيو” 
وهو متقدم ع��ى بايرن ميونيخ 2-1، 
لك��ن هذه املرة يف دور األربعة عوضا 
عن ربع النه��ايئ، وبالت��ايل يأمل بأن 
يج��دد تفوقه عى العم��الق البافاري 
الذي خرس اإلياب املوس��م املايض يف 
مدريد بنتيجة كبرية 4-2 بعد التمديد 
بعدم��ا انتهى الوق��ت االصيل لصالح 

بطل أملانيا 2-1.
ويق��ف التاريخ ضد بايرن إذ مل ينجح 
س��وى فريق واحد يف تاريخ املسابقة 
القاري��ة يف تعوي��ض خس��ارته ذهابا 

عى أرضه وبلوغ النهايئ، وهو اياكس 
امس��ردام الهولندي الذي خرس عى 
أرض��ه يف موس��م 1995 - 1996 ضد 
باناثينايكوس اليوناين صفر- 1 ثم فاز 

إيابا عى ملعب األخري 3 - صفر.
ويرى العديد م��ن املعلقني أن زيدان 
يدين بسجله االس��تثنايئ يف املسابقة، 
اىل األداء االس��تثنايئ لفري��ق يق��وده 
أفضل  رونالدو،  كريس��تيانو  الربتغايل 
ه��داف يف تاري��خ املس��ابقة وأفضل 

العب يف العامل 5 مرات.
وأدى رونال��دو دورًا أساس��يًّا يف بلوغ 
ريال هذه املرحلة بتسجيله 15 هدفا 
ه��ذا املوس��م، آخرها يف اي��اب ربع 
النهايئ حني كان ريال خارسا عى أرضه 
امام يوفنتوس االيطايل صفر - 3، قبل 
أن مينح��ه الربتغايل هدف التأهل من 
ركلة جزاء يف الوقت بدل الضائع )فاز 

ريال ذهابا يف تورينو 3 - صفر(.
إال أن لزيدان أيًضا ملساته يف ما وصل 

إليه ريال، وبدا ذلك جليا يف الذهاب 
ض��د بايرن حينام اتخذ قرارا ش��جاعا 
بابقاء الويلزي غاريث بايل والفرنيس 
كريم بنزمية خارج التشكيلة األساسية، 
مفضال لوكاس فاس��كيز والحقا ماركو 
اسنس��يو اللذين تعاونا بشكل رائع يف 

هدف الفوز الذي سجله األخري.
وأشاد القائد س��ريخيو راموس مبدربه 
ال��ذي “عندم��ا يك��ون يف حاجة اىل 
املخاط��رة، يخاطر، ألنه هو الس��يد. 
نحن سعداء جدا ألنه ربان السفينة”.
مضاعف��ة  أهمي��ة  زي��دان  وي��ويل 
للمس��ابقة هذا املوس��م بعدما تنازل 
ري��ال ع��ن لق��ب ال��دوري لغرمي��ه 
برش��لونة وخروجه باكرا من املنافسة 

عى كأس اسبانيا.
يف املقابل، مين��ي بايرن النفس بتكرار 
س��يناريو 2013 ح��ني ت��وج بالثالثية 
بقيادة مدربه الحايل وريال الس��ابق 
ي��وب هاينك��س، وبالت��ايل س��يقاتل 

برشاس��ة ملحاولة الع��ودة من مدريد 
ببطاق��ة النهايئ ال�11 له يف املس��ابقة 
)ت��وج باللق��ب 5 م��رات آخرها عام 

.)2013
وقال الجناح الفرن��يس فرانك ريبريي 
“خرسن��ا معركة لكن الحرب مل تنته”، 

مقتبسا من الجرنال شارل ديغول الذي 
قاد قوات فرنسا الحرة من املنفى ضد 
االحتالل النازي خالل الحرب العاملية 
الثانية ثم أصبح الحقا رئيسا للحكومة 
ثم رئيسا للجمهورية. وتابع ابن ال�35 
عاما “سنحصل عى فرصنا يف مدريد”.

وب��دوره، أك��د النمس��وي دافيد االبا 
ال��ذي تعاىف م��ن اصاب��ة ابعدته عن 
الذهاب وسيش��ارك يف مباراة الثالثاء 
عى غرار االسباين خايف مارتينيز، بأنه 
وزم��الءه “س��نقدم كل يشء لدينا... 

األجواء يف الفريق جيدة جدا”.

كل األنظار نحو قمة الحسم اليوم

ال��خ��ط��وة ق��ب��ل األخ��ي��رة 

بايرن  - م��دري��د  21:45 ري���ال 
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دوري أبطال أوروبا 
اياب نصف النهائي

د سيطرته  )وكاالت(: رغم أنَّ برشلونة أكَّ
بشكل كبري عى األلقاب املحلية بالعقد 
األخ��ري، عن طري��ق إح��راز الليجا يوم 
السبت، إال أن هناك شعورًا موجوًدا ال 
مفر منه بأن تألق ريال مدريد أوروبيًّا 
قد يطغى ع��ى النجاح املحيل للفريق 

الكتالوين.
وفاز برش��لونة )2-4( ع��ى ديبورتيفو 
الكوروني��ا يف لقاء مثري، وس��جل مييس 
3 أه��داف ليحرز لق��ب الدوري للمرة 
الس��ابعة يف آخر 10 س��نوات، كام أنَّه 
حصد ثنائي��ة الدوري وال��كأس للمرة 

الرابعة خالل الفرة ذاتها.
لك��ن إنج��ازات ري��ال يف دوري أبطال 
أوروبا، حيث ودَّع برش��لونة املس��ابقة 
م��ن دور الثامني��ة يف آخر 3 مواس��م، 
أج��ربت الفري��ق الكتال��وين ع��ى ترك 

األضواء للغريم املحيل.
ورغ��م أن برش��لونة، ال��ذي مل يتعرض 
ألي هزمية بالدوري، حسم اللقب بعد 
التقدم بف��ارق 11 نقطة عى أتلتيكو، 
و15 نقط��ة ع��ى ريال، بطل املوس��م 
املايض، ف��إن موس��مه تأث��ر بالخروج 

الحزين من دوري األبطال.
وخرس برشلونة أمام روما يف إياب دور 

الثامنية بثالثية نظيف��ة، وأهدر تفوقه 
)1-4( ذهاًبا.

م��درب  فالف��ريدي،  إرنس��تو  وواج��ه 
برشلونة، انتقادات حادة بعد الخسارة 
يف روما وتعرض لس��ؤال يف ليلة مباراة 
ديبورتيف��و عام إذا كانت هذه النتيجة 
س��تؤثر ع��ى اس��تمراره يف منصبه يف 

الفرة املقبلة.
وبعد خروج برش��لونة تس��اءل البعض 
عن سبب عدم لجوء فالفريدي لسياسة 
التن��اوب يف اختيار التش��كيلة يف عدد 

أكرب من مباريات الدوري للحفاظ عى 
العبيه يف حالة بدنية جيدة للمباريات 
األوروبية، كام يتفنن زين الدين زيدان 

مدرب ريال مدريد، يف ذلك.
بامل��رارة  برش��لونة  ش��عور  وس��يزداد 
م��ن الخ��روج األورويب إذا اجتاز ريال 
منافسه بايرن ميونخ بنصف النهايئ ثم 
أحرز اللقب الق��اري للمرة الثالثة عى 
التوايل خاص��ة عند األخ��ذ يف االعتبار 

األداء السيئ لفريق زيدان بالدوري.
وكتب��ت صحيفة “س��بورت”: “ال ميكن 

لربش��لونة أن يتفاخ��ر بالثنائي��ة؛ ألنه 
س��يكون بوس��ع ريال مدري��د معادلة 
ذل��ك، إن مل يك��ن س��يتفوق عليه، إذا 

وصل إىل النهايئ”.
وأضافت: “لهذا السبب يعيش برشلونة 
احتفاالت��ه الخاص��ة دون ضجيج كبري 
ودون ح��امس؛ ألن��ه يدرك جي��ًدا أن 
الخ��روج املؤمل أم��ام روما، تس��بَّب يف 

أرضار ال ميكن إصالحها”.
ويعتق��د فالفريدي أن فريقه يس��تحق 
املزيد من اإلشادة بس��بب قدرته عى 
حسم اللقب قبل 4 جوالت من النهاية، 
خاصة أن آخر 4 بطوالت حس��مت يف 

الجولة األخرية، أو قبل األخرية.
وق��ال: “عندما تف��وز باللقب كل يشء 
يبدو بس��يًطا لك��ن هن��اك الكثري من 
املباري��ات وراء ذل��ك.. ونح��ن نطارد 
ا، ونتصدر  اللقب منذ ف��رة طويلة جدًّ

الدوري منذ الجولة األوىل”.
وخت��م: “نحت��اج إىل أن نتنفس بهدوء 
ون��درك ما حققناه.. بط��والت الدوري 
األخرية مل تحس��م بف��ارق كبري، مل أكن 
أتوقع أبدا الحس��م بهذا الفارق وكنت 

أتوقع أن يكون الرصاع أقرب”.

)وكاالت(: كش��ف كرم ك��ردي، عضو 
مجل��س إدارة اتح��اد الك��رة املرصي، 
حقيق��ة ما أش��يع عن تهدي��د محمد 
ص��الح، الع��ب ليفرب��ول اإلنجليزي، 
بعدم املش��اركة مع املنتخب يف كأس 

العامل.
وقال ك��ردي يف ترصيحات إذاعية: “مل 
تص��در من ص��الح أي تلميحات حول 

عدم مشاركته يف املونديال”.
وأكمل: “أيًضا وكيل��ه رامي عباس لن 
يق��در عى الترصي��ح أو التهديد مبثل 

هذا األمر، وإزالة الصور يحل أزمته”.
وتاب��ع: “ص��الح كان يش��عر بع��دم 
االهتامم من جان��ب اتحاد الكرة بعد 
أزمت��ه األخرية، واألزمة كانت نفس��ية 
بشكل أكرب، صالح كان يريد أن يشعر 

بتقدير أفضل”.

واس��تطرد: “صالح كان يرى أن هناك 
بعض الحقوق الخاصة به أخذت منه 
دون علمه أو إذنه أو موافقة وكيله”.

وأوض��ح: “محم��د ص��الح مل يطل��ب 
الحص��ول ع��ى أي أموال كام أش��يع، 
ورغبت��ه فق��ط تتعل��ق بإزال��ة بعض 

الصور الخاصة ب��ه واملتعلقة بحقوق 
التس��ويق، خصوًص��ا وأن ه��ذا األمر 
يرض بتعاقداته األخ��رى، األمر يحتاج 
لجلس��ة بني املس��ؤولني لالتفاق عى 

كافة األمور”.
وأردف: “اتح��اد الك��رة تأخ��ر يف حل 

أزمة صالح، كان هناك مراسالت لكنها 
مل تك��ن مبارشة، واألزمة أس��هل بكثري 

مام ظهرت عليه”.
وأتم: “حل أزم��ة صالح يف رفع صوره 
الت��ي أحدثت األزمة من عى الطائرة، 

األمر ال يحتاج أكرث من ذلك”.
وتفج��رت أزم��ة ب��ني الطرف��ني يف الفرة 
األخرية، بس��بب وضع ص��ورة صالح عى 
طائ��رة املنتخ��ب امل��رصي قب��ل وديتي 
الربتغال واليونان، واعرضت إحدى رشكات 
االتص��االت الت��ي تعاق��د معه��ا الالعب 
مؤخرا، عى ذلك خصوًصا وأنها اعتربت ما 

حدث دعاية لرشكة منافسة لها.
وتصاعدت األزمة مج��دًدا، بعدما قام 
محمد ص��الح، بتصوير أحد اإلعالنات 
الخاصة بحملة ملناهضة تعاطي املواد 

املخدرة.

صحافي��ة  تقاري��ر  س��لطت  )وكاالت(: 
إسبانية، الضوء عى الحضور الجامهريي 
ملواجه��ة ري��ال مدريد وباي��رن ميونخ، 
اليوم الثالثاء، يف إياب نصف نهايئ دوري 

أبطال أوروبا.
وكان زي��ن الدين زي��دان، املدير الفني 
لريال مدريد، ق��د رصح من قبل “علينا 
أن نلعب مباراة كبرية أمام بايرن ميونخ، 
أطلب من الجامهري أن يكونوا معنا، كام 
مل يفعلوا من قبل، س��نحتاجهم للوصول 

إىل املباراة النهائية”.
وقالت صحيفة م��اركا “تم بيع 80 ألف 
تذك��رة لجامه��ري ريال مدري��د لحضور 

املباراة، قبل أسبوع من موعد اللقاء”.
وأضاف��ت الصحيف��ة “س��يقدم جمهور 
الربنابي��و صورة رائعة، م��ن خالل تلبية 
رغبة زي��دان والالعبني بالتش��جيع منذ 
الدقيق��ة األوىل وحت��ى النهاي��ة، ليصل 
الفريق للنهايئ للمرة الثالثة عى التوايل”.
وأضافت “كريستيانو رونالدو، واحد من 

الالعبني املس��ئولني عن إش��عال حامس 
الجامهري، حيث فعل ذلك خالل مواجهة 
يوفنتوس األخرية وس��يفعل اليشء نفسه 

ضد بايرن ميونخ”.
وأف��اد التقري��ر، أن باي��رن ميون��خ لن 
يكون وحيًدا يف الربنابيو، حيث سيسافر 
ما يق��رب من 4 آالف مش��جع أملاين إىل 
مدري��د لحضور املباراة، وهي نس��بة ال� 
5 باملئة، التي حدده��ا االتحاد األورويب 

لجامهري الفريق البافاري.

أف��راح برش��لونة تترق��ب الغريم

أزمة صالح 

نداء زيدان

برشلونة حسم الثنائية المحلية 

صورة محمد صالح على طائرة المنتخب 

)وكاالت(: أكد ماوريسيو ساري، املدير 

الفني لنابويل، أن الهزمية بثالثية نظيفة 

أمام فيورنتينا، مل تحدث بسبب تفكري 

الالعبني، يف انتصار يوفنتوس الدرامي 

عى إنر ميالن.

وحول يوفنتوس، السبت املايض، تأخره 

أمام إنر ميالن، 2-1، إىل انتصار متأخر، 

بنتيجة 3-2.

وقال ساري، خالل ترصيحات نقلتها صحيفة كالتشيو مريكاتو 

“لقد خرسنا يف األوقات الصعبة يف املباراة، فقدنا الثقة، حاول 

العديد من الالعبني، اللجوء للحلول الفردية، ولكننا فشلنا 

كفريق واحد”.

وأضاف “ال أعرف إذا كان أحد الالعبني، يفكر يف انتصار 

يوفنتوس عى إنر ميالن، وإذا حدث ذلك، فنحن ارتكبنا خطأ 

آخر”.

وتابع “يجب أن نترصف عى الفور، ونحن بحاجة إىل إعداد 

لكل مباراة بشكل جيد للغاية، ونحن بحاجة إىل الركيز عى 

مباراة واحدة، يف ذلك الوقت”.

ولعب نابويل، أمام الفيوال، ب� 10 العبني، بعد طرد مدافعه 

خاليدو كوليبايل، يف أول 10 دقائق من عمر اللقاء.

وأتم “طرد كوليبايل؟ كان من األفضل أن ُيحتسب ركلة جزاء 

وبطاقة صفراء، بدالً من بطاقة حمراء مبارشة”.

وتقلصت فرص نابويل يف املنافسة عى لقب الدوري اإليطايل 

هذا املوسم، حيث تجمد رصيده عند 84 نقطة يف املركز 

الثاين، بفارق 4 نقاط عن يوفنتوس، صاحب الصدارة، وذلك 

قبل 3 جوالت من النهاية.

)وكاالت(: طالب كارل هاينز 
رومينيجه، الرئيس التنفيذي لبايرن 

ميونخ األملاين، العبي الفريق 
البافاري، بالقتال أمام العبي ريال 
مدريد اإلسباين، من أجل التأهل 

لنهايئ دوري أبطال أوروبا.
وقال رومينيجه، يف ترصيحات 
لشبكة يت زد “يجب أن نقدم 

مباراة بطولية، إذ كنا نريد التأهل يف نهاية اليوم، 
علينا أن ندخل املباراة بقلب متشوق لالنتصار”.
وبسؤاله عن االنتقادات الالذعة، التي تعرض لها 

روبرت ليفاندوفسيك، أجاب “هذه االنتقادات 
سخيفة، جريد مولر كانت لديه 8 أو 10 مباريات، 

يظهر فيها بعيًدا عن مستواه، ولكن بعد ذلك يعود 
لهز الشباك”.

من جانبه، أوضح أويل هونيس، رئيس النادي البافاري 
“أنا ال أتحدث عن العبني بعينهم، لكني أتوقع األداء 

الجيد من فريقنا، ومن ثم الفوز”.
وواجه ليفاندوفسيك، عدة انتقادات، بعدما فشل يف 

التسجيل أمام ريال مدريد، ليمتد صيامه التهديفي يف 
دوري األبطال، للمباراة الرابعة عى التوايل.

استسالم نابولي 

رومينيجه يحفز العبيه 

ماوريسيو ساري

كارل رومينيجه
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“باس” تفوز بالمركز األول و”البحرين الوطني” بالثاني
اختتم���ت املناف�شة ال�شنوية لقطاع االأعمال 
حت���دي ال���رواد 2018 والت���ي تاأت���ي بال�رشاك���ة 
االإ�شرتاتيجي���ة م���ع �شن���دوق العم���ل متكني يف 

اأجواء من احلما�س واملرح مبجمع ال�شيف. 
وبع���د اأربع ليال تناف�ش���ت يف كل ليلة اأربع 
ف���رق متثل قط���اع “امل���ال، التاأم���ني، البنوك، 
الع���ام” تاأهل فريقان م���ن كل ليلة لتناف�س يف 
الليلة النهائية “اخلام�شة” بح�شور ممثلني عن 

�رشكاتهم واأ�شدقائهم واأهلهم. 
وفاز باملركز االأول خدم���ات مطار البحرين 
با����س، واملركز الث���اين بنك البحري���ن الوطني، 
واملرك���ز الثال���ث �شفري���ات داداب���اي، املركز 
الراب���ع ميدال كيب���ال. وح�شل الفائ���ز باملركز 
االأول عل���ى جائزة نقدي���ة بقيم���ه 1000 دينار 

مقدمة م���ن �رشكة فني م���ارك كوميونيكي�شن�س 
وتذاكر م���ن �شفريات داداب���اي، وكوبونات من 

فندق ومنتجع العرين، كوبونات من مركز اأ�شرت 
الطب���ي، كوبون���ات م���ن Z-PIZZA، وح�شل 

املرك���ز الثاين عل���ى تذاكر �شفر م���ن �شفريات 
دادا ب���اي، وكوبون���ات من مركز اأ�ش���رت الطبي، 
وهداي���ا من حم���ل هيل وزعف���ران، اأم���ا املركز 
الثالث فح�شل عل���ى هدايا من مازن للكمبيوتر 
ومرك���ز اأ�ش���رت الطب���ي، يف حني ح�ش���ل املركز 
الرابع على هدايا من فندق ومنتجع ق�رش العرين 

ومركز اأ�شرت الطبي. 
وعر�ش���ت ع����رش مواه���ب جدي���دة مواهبه���ا 
على م����رشح املناف�ش���ة وتناف�شت للف���وز بلقب 
اأف�ش���ل موهبة لعام 2018 حي���ث اختارت جلنة 
التحكي���م ثالث مواه���ب وهي: �ش���ارة زياد عن 
موهب���ة التمثيل، حممد القا�شم���ي ورمي عي�شى 
عن موهبة تقليد الغناء الكرتوين، حمد احلردان 
ع���ن موهبة املكي���اج ال�شينمائي، يف حني فازت 

مرام جعفر عن موهبة احل�شاب الذهني بطريقة 
اليو�س ما�س و�شال���ح املادح عن موهبة ال�شعر 
بت�شويت اجلمهور باأف�شل موهبتني من اختيار 
اجلمهور. وح�شل جميع الفائزين على كور�شات 
خا�ش���ة م���ن مدر�ش���ة املوج���ه ال�شابع���ة لتعليم 
الفن���ون، وجمموع���ة م���ن الهداي���ا العينية من: 
 ZPIZZA، ،فارفال لالأزياء، امللكي���ة للهواتف
خم����س  امل����رشح  وا�شت�ش���اف    .lavenue caf
ق�ش����س لنجاح لعر�شه���ا اأمام اجلمه���ور اإذ مت 
ا�شت�شاف���ة: فاطم���ة القا�ش���ي �شاحب���ة حمالت 
فارفال، فرقة meraki، فرقة بوعبداهلل للفنون 
ال�شعبية، �شارة ال�شم���اك رئي�شة فريق �شايكلز 
بي���ز، مرمي عجاج رئي�شة حم���الت نقدة الف�شية، 

دانيا معروف ر�شامة بحرينية. 

“الدبلومات” يمزج خيارات مذاقية بين ثقافات العالم  

 إقبال الفت على أسبوع ديفجي أوروم للعرائس 

بل���و  رادي�ش���ون  الدبلوم���ات  فن���دق  يق���دم 
ريزيدان�س اأن���د �شبا البحرين، اأب���رز فنادق مدينة 
املنامة واململوك من قبل �رشكة الفنادق الوطنية، 
جترب���ة اإفط���ار ال تن�ش���ى ل���زواره، حي���ث تتكيف 
م���ع اأج���واء رم�ش���ان التقليدية وتتي���ح لل�شيوف 
باحل�ش���ول على اأوقات خا�شة وممي���زة مع االأحباء 
من االأه���ل واالأ�شدقاء يف قاعة الفنار خالل ال�شهر 

الكرمي.  
تق���ع “قاعة الفن���ار” يف الطاب���ق العلوي من 
الفن���دق، حي���ث يتمي���ز باإطالل���ة رائع���ة وموق���ع 
بانورام���ي مميز يطل على مناظ���ر املدينة اخلالبة 
الأف���ق العا�شمة املنام���ة.   اجلدير بالذكر اأن قاعة 
الفن���ار قد ُجددت موؤخ���ًرا لت�شبح واحدة من اأفخم 
القاعات على م�شتوى اململكة. وخالل هذا ال�شهر 
الف�شي���ل، �شتزدان الفنار بحل���ة رم�شانية فاخرة 
و�شتمت���از مبحيط عربي م�شي���اف، و�شتعمل على 
احت�شان ثقافات العامل املتعددة من خالل بوفيه 
االإفط���ار العامل���ي الفاخ���ر وال���ذي �شي�شمل على 
جمموعة وا�شعة من االأطب���اق االيطالية والهندية، 
واالآ�شيوية وغريها من االأطباق ال�شهية باالإ�شافة 
اإلى املاأك���والت التقليدي���ة االأ�شيلة وامل�شتوحى 

القدمي���ة  واخلليجي���ة  البحريني���ة  االأطب���اق  م���ن 
واحلديث���ة والتي �شرت�ش���ي حتماً جمي���ع االأذواق 
بنكهاته���ا الرائعة. من جانبه، اأكد مدير عام فندق 
الدبلوم���ات رادي�ش���ون بل���و ريزيدان�س اأن���د �شبا، 
كو�شتا كورت�شيدي����س اأن الفندق �شيقدم جتربة 
فري���دة مت���زج الع���ادات التقليدية له���ذا ال�شهر 

الف�شيل مع مل�شة م���ن التفرد والتميز، الفًتا اإلى 
اأن لرم�ش���ان ه���ذا العام نكهة خا�ش���ة لال�شتمتاع 
بتجرب���ة اإفطار اأ�شطوري ي�ش���م باقة من النكهات 
العاملية عل���ى اأيدي اأ�شهر الطه���اة وحتت اإ�رشاف 
ال�شيف التنفيذي البحريني،يون�س رم�شان والذي 

�شي�رشف بدوره على جميع االأعمال التح�شريية. 

ال���دار   - اأوروم  ديفج���ي  اأ�شب���وع  �شه���د 
ال�شهرية واال�شم امل���رادف للعراقة واالأناقة يف 
عامل الذه���ب واملجوهرات من���ذ العام -1950 
للعرائ����س جناًحا باه���ًرا واإقب���ااًل وا�شًعا منقطع 
النظ���ري. وُيع���د اأ�شب���وع العرائ����س، وهو حدث 
�شنوي يقوم على عر�س جمموعة رائعة وفاخرة 
م���ن جموهرات العرائ�س، حي���ث اأطلق موؤخًرا يف 
19 من �شهر اإبريل املا�شي وامتد حتى 28 من 
ال�شهر نف�ش���ه، ويجري تنظيم���ه يف جميع فروع 

حمالت ديفجي اأوروم. 
اإن ه���ذه الفعالية هي احتفالية مميزة لكل 
العرائ�س. حيث متنحهم الفر�شة الختيار اإحدى 
قط���ع املجوهرات االأّخاذة من جمموعة العرائ�س 
ل�شخ�شي���ات  ت�شميمه���ا  مت  والت���ي  اخلا�ش���ة 
خم�س عرائ����س متميزة. وجتم���ع ديفجي اأوروم 
يف هذه امل�شوغ���ات الرائعة �شنني من اخلربة، 
واحلرفي���ة امل�شهود له���ا واملمزوج���ة بدرا�شة 
دقيق���ة و�شامل���ة الأحدث �شيح���ات املو�شة يف 

عامل املجوهرات. 
ومن���ذ يوم االإط���الق االأول، ح�رش العديد من 
ع�ش���اق املجوه���رات واملهتمني به���ا اإلى هذه 
الفعالي���ة احل�رشي���ة، والذي���ن اأب���دوا اإعجابه���م 

وانبهاره���م به���ذه املجموعة الفاخ���رة. وتلتزم 
ديفج���ي اأوروم باتب���اع نه���ج خا����س لتتف���رد 
باحتفال كل عرو�س م���ن العرائ�س. ويحدد هذا 
املفه���وم ال�شمات املميزة الت���ي ميكن للمراأة 
من خالله���ا اأن حتدد �شخ�شيته���ا، وذلك وفًقا 

ل�شخ�شيتها وذوقها اخلا�س.

 اإن كل �شخ�شي���ة م���ن ال�شخ�شيات اخلم�س 
تعك�س اأ�شلوًبا خمتلًفا، كما اأن كل قطعة تعك�س 

اجلمال املتفرد لكل عرو�س من العرائ�س. 
واالأق�ش���ام اخلم�ش���ة ل�شخ�شي���ات العرائ�س 
هي: املتف���ردة، اجلميل���ة، الف�شيح���ة، االأنيقة 

والكال�شيكية.

المصرف الخليجي التجاري يحتفي بالموظفين

درة البحرين تنظم فعالية ساحل المرح

اأق���ام امل����رشف اخلليج���ي التج���اري، اأحد 
امل�شارف االإ�شالمية الرائدة يف مملكة البحرين، 
حفل���ه ال�شن���وي للموظفني بح�ش���ور الرئي�س 
التنفيذي وعدد م���ن اأع�شاء االإدارة التنفيذية 
200 موظ���ف م���ن خمتل���ف  وم���ا يزي���د ع���ن 
االإدارات، وياأت���ي تنظي���م ه���ذا احلف���ل �شمن 
االأجن���دة االجتماعي���ة للم����رشف حي���ث يحر�س 
عل���ى اإقامة ه���ذا احلفل ب�ش���كل �شنوي بهدف 
تعزيز التوا�شل االجتماعي بني املوظفني مبا 
ينعك�س ب�شكل اإيجابي على بيئة العمل. ووّجه 
الرئي����س التنفي���ذي �شط���ام الق�شيب���ي خالل 
كلمته ر�شالة �شكر وعرفان للموظفني م�شلًطا 
ال�ش���وء عل���ى اإجنازاته���م، واأداء امل�رشف خالل 
العام 2017م، حمدًدا اأهداف املرحلة املقبلة. 
موؤك���ًدا اأن امل�رشف حقق العديد من االإجنازات 
منذ تاأ�شي�شه بف�شل تفاين املوظفني وعملهم 

اجلاد، م�ش���رًيا اإلى اأن هذه اجلهود �شاهمت يف 
حتويل امل�رشف اخلليجي التجاري اإلى موؤ�ش�شة 
رائدة على �شعي���د تطبيق اأف�شل املمار�شات 
يف جم���ال ال�شريفة االإ�شالمية.  واأ�شار الرئي�س 
التنفي���ذي اإل���ى اأن اللقاء ال�شن���وي هذا العام 
�ش���كل فر�شة لعر�س روؤي���ة امل�رشف اخلليجي 
التجاري والتط���رق ال�شرتاتيجيته امل�شتقبلية 
والتي ي�ش���كل العن�رش الب�رشي حم���وًرا اأ�شا�شيًّا 
له���ا، متطلًعا اإل���ى �شنوات مقبلة م���ن النجاح.  
ومت خ���الل احلفل تك���رمي املوظفني من ذوي 
اخلدمة الطويل���ة والذين اأم�ش���وا 10 �شنوات 
من العمل املتفاين واملخل�س اإلى جانب ذلك، 
ُكرمت جمموعة من املوظفني احلا�شلني على 
ال�شهادات االحرتافية خالل العام 2017 وعدد 
من املوظفني ممن لهم اإ�شهامات تطوعية يف 

اإطار م�شئولية امل�رشف االجتماعية.

يف اأجواء مليئة بامل����رح والفائدة، اأقامت 
اإدارة منتجع درة البحرين فعالية �شاحة املرح 
FUN ZONE، وذلك يوم اجلمعة 27 اأبريل 
املا�شي، حي����ث �شارك����ت اإدارة املنتجع اأبناء 

قاطن����ي املنتج����ع فرحتهم من خ����الل االألعاب 
امل�شلي����ة واملفي����دة واجلوائز القيم����ة. ياأتي 
ذلك �شمن الفعاليات والربامج التي يقيمها 

املنتجع اأ�شبوعيًّا للمالك وعائالتهم.

احتفلت �رشكة هاو�س مي العقارية 
م���ع موظفيه���ا بعي���د العم���ال، وكرمت 
اأب���رز موظفي �شهر اأبري���ل الذين بذلوا 
جه���وًدا ا�شتثنائي���ة لالرتق���اء باأعم���ال 
وم�شاري���ع ال�رشك���ة احلالية الت���ي تلبي 
طلبات خمتل���ف �رشائح الزبائن يف جميع 
اأنحاء اململكة، ه���ذا ومت تكرمي كل من 
عبد اهلل ف�شل مندوب مبيعات املنطقة 
ال�شمالي���ة وزميل���ه اأحم���د �شلط���ان من 

فريق مبيعات حمافظة العا�شمة.  
وذك���رت مدي���رة امل���وارد الب�رشية 
بال�رشك���ة فتحي���ة �شب���ت “اأنن���ا ن�شع���ى 
لتقدمي حلول عقارية متكاملة لزبائننا 

وامل�شتثمرين من جه���ة وتنمية القطاع 
العق���اري من جه���ة اأخرى، كم���ا تهدف 
�رشكتنا اإل���ى توفري فر����س ا�شتثمارية 
مميزة  يف العقارات ال�شكنية والتجارية 
ومنحه���م خي���ارات متع���ددة الختيار ما 
يلبي طموحاته���م ويحقق عوائد جمزية 
له���م وكل ه���ذه اخل�شائ����س جاءت من 
خ���الل جمه���ود موظفين���ا البحريني���ني 
الذي���ن ميثل���ون االأغلبي���ة العظمى من 
هي���كل ال�رشك���ة، ونح���ن يف هاو����س مي 
نفتخر مبوظفينا الذين يقومون باإدارة 
عمليات البيع والتطوير والت�شويق على 

مدار ال�شنة”.

“هاوس مي العقارية” تكّرم المميزين بيوم العمال 
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ك�ش���ف جنم بولي���وود العامل���ي “�شاروخان” ع���ن جولته 
الأخ���رة الت���ي ق���ام خاللها بزي���ارة ع���دة دول عربي���ة منها: 
الإم���ارات، الكويت، وذلك عرب ح�شابه الر�شمي مبوقع ال�شور 
والفيديوه���ات “ان�شتغ���رام”، حي���ث ظه���ر وهو يق���دم اأداء 
راق�شاً خالل ا�شت�شافت���ه للرتويج لإحدى املاركات التجارية 

العاملية.
وعل���ق  �شاروخ���ان على ال�ش���ور املن�شورة ع���رب ح�شابه، 
قائ���اًل: “كان ل���دَي الكثر م���ن ال�شعادة، �شك���ًرا لأ�شدقائي، 
وعائلته���م مل�شاعدته���م يف ح���دوث ذل���ك، حت���ى نلتقي مرة 

اأخرى.. �شرنق�ص اأكرث”.
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مسافات

“البيادر” يختتم “أحالمه مسمومة”

بين التسلية وفضاء المعرفة: 

أساليب الشباب في القراءة وسط التكنولوجيا

عر����ص م�رسح “البيادر” وعلى مدى يومني على ال�شالة الثقافية م�رسحية 
م���ن تاأليف واخراج احمد جا�شم حتت عنوان “اأح���الم م�شمومة” ويحكي الن�ص 
ق�ش���ة جمموعة من النا�ص يعي�ش���ون اأحالمهم وفق قوالب حمددة ل تخرج عن 
ال�شور ال�شاذج���ة امل�شحكة، بينما يتفرد كبره���م “�شاهني” باحالم مغايرة 
يخفيه���ا عنهم، لنه���ا ارفع �شاأنا، لكن احلال ل تدوم عل���ى ذلك، وتبداأ حركة 
وعي بط���رق خمتلفة لالأحالم على ي���د احدهم، مما ي�شب���ب �شداما بينه وبني 
“�شاهني” ال���ى ان تتطور الحداث يف خط كوميدي تراجيدي ميتع امل�شاهد 
بلحظ���ات م���ن الغرائب والعجائب لطريق���ة اأحالمهم، لكنه���ا يف نف�ص الوقت 
�شتو�ش���ل ر�شائل جمتمعية نا�شجة وا�شقاطات على الواقع العربي واو�شاعه 

امل�شحكة املوؤملة.
وتاأتي جتربة احمد جا�شم هذه بعد عدة جتارب نفذها يف م�رسح “البيادر” 
حتمل خط التزان بني الكوميديا والرتاجيديا لتو�شيل ر�شائل جادة با�شلوب 

مرح فرجوي ي�شتمتع فيه املتلقي ويفهمها ال�شغر والكبر.
�ش���ارك يف امل�رسحي���ة نخبة من داخل وخارج م�رسح “البي���ادر” وهم الب�شام 
عل���ي، عبداهلل الدرزي، حممد �شقر، زكريا ال�شيخ، بو�شابر، فهد الزري، احمد 

ر�شيد، عبداهلل احلمر ونورة عيد.

أفالم عالمية متميزة بنادي البحرين للسينما في مايو

اأ�شدر ن���ادي البحري���ن لل�شينما برنام���ج ل�شهر مايو 
حامال افالما عاملي���ة متميزة، فبتاري���خ 9 مايو �شيعر�ص 
الن���ادي الفيلم الرجنتيني “ احت�ش���ان الثعبان” للمخرج 
قرو قرا، والفيلم من اإنتاج 2015 ويتحدث عن �شداقة 
بني كاه���ن اأمازوين واثنان من العلم���اء يبحثان عن نبات 
مقد�ص ل���ه القدرة عل���ى �شفائهما. اما بتاري���خ 16 مايو 
ف�شيعر����ص النادي فيلم “ ديف���رت” وهو فيلم م�شرتك 
اأثيوب���ي اأمركي للمخ���رج زير�شاين ميهاري وم���ن اأنتاج 
2014 ويتح���دث ع���ن حمامية تدافع ع���ن مراهقة متهمة 

بقتل الرجل الذي اختطفها. 
و�شيك���ون جمهور الن���ادي وحمبيه ه���ذه النوعية من 
الأفالم النخبوية على موعد مع الفيلم الفرن�شي البلجيكي 
“ تائه���ة يف باري����ص” للمخرج فينو ج���وردن، ومن اأنتاج 
2016 ويتحدث عن كندية تلتقي رجال بال ماأوى يف باري�ص 
اأثن���اء البحث عن عمتها املفقودة وذلك بتاريخ 23 مايو. 
ويف خت���ام فعالي���ات �شه���ر مايو وحتدي���دا 30 �شيعر�ص 
الفيل���م المرك���ي “ الطف���ل الوط���واط” من اخ���راج دانا 
نا�شمال والفيلم من اأنتاج 2015 وتدور احداث الفيلم يف 
ي���وم واحد ويف مدينة واحدة، حيث يجتمع العامل معا ملنح 

مري�ص ال�رسطان البالغ من العمر 5 �شنوات رغبته.

في مهرجان التراث السنوي الـ 26 

إحياء ذاكرة المحرق بورش عمل وأفالم وثائقية وفعاليات متنوعة
 ما زالت مدينة املحرق، عا�شمة الثقافة 
الإ�شالمية لعام 2018م، تعاي�ص اأياماً ثقافية 
يقدمها  التي  الفعاليات  من  بالعديد  غنية 
والع�رسين.  ال�شاد�ص  ال�شنوي  الرتاث  مهرجان 
القادم  وي�شتمر املهرجان حتى يومي 5 مايو 
البحريني  ال�شعبي  املوروث  عنا�رس  م�شتح�رساً 
موقعه  من  وذل��ك  املحرق”،  “ذاكرة  بعنوان 

اجلديد بجانب قلعة عراد. 
الثنني  امل��واف��ق  ال�����ش��اد���ص،  ي��وم��ه  ويف 
املهرجان  زوار  �شيكون  2018م،  اأبريل   30
ليالً   9:30 وحتى  م�شاًء   5:00 ال�شاعة  م��ن 
املتنوعة  الأن�شطة  من  الكثر  مع  موعد  على 
البداية  ففي  العائلة.  اأف��راد  لكل  واملالئمة 
الط��الع  من  ال��رتاث  مهرجان  رواد  �شيتمكن 
ع��ل��ى جم��م��وع��ٍة م���ن احل�����رف وال�����ش��ن��اع��ات 
النخيل،  وب�شجر  بالبحر  املرتبطة  اليدوية 
وغرها  التقليدية،  بالأزياء  املرتبطة  وتلك 
بها  ا�شتهرت  التي  وال�شناعات  احل��رف  من 
ال��ك��ورار،  �شناعة  مثل:  القدم  منذ  البحرين 
النقدة، الأزياء البحرينية، التد�شي�ص، الن�شيج، 
ال�شفن، وغرها. كما تقدم  ال�شيوف،  �شناعة 
القرية الرتاثية �شمن املهرجان �شوقاً �شعبية 
البخور  تقدم  بحرينية  حم��الت  فيها  ت�شارك 
توفر  كما  اللقاح،  وم��اء  والقهوة  والأقم�شة 
وامل�رسوبات  املاأكولت  لبيع  اأك�شاكاً  القرية 

التقليدية الأ�شيلة. 
اأم����ا ال��ع��رو���ص امل��و���ش��ي��ق��ي��ة امل��ب��ا���رسة 
اأبريل   30 املوافق  الثنني  يوم  ف�شتقدمها 
2018م دار الرفاع ال�شغرة ودار �شباب احلد، 
حيث �شتاأخذ الفرق اجلمهور يف جتربة �شماعية 
اأجمل الأحلان البحرينية.  اأ�شيلة حتيي خاللها 
و���ش��ي��ق��دم رك���ن ور����ص ال��ع��م��ل ور���ش��ة عمل 
والتي  م�شاًء  و7:00   5:00 بني  ما  املرتع�شة 
�شي�شنع فيها امل�شاركون قالئد “املرتع�شة” 
البحرين، وور�شة  بها  التي متيزت  التقليدية 
والتي  م�شاء  و9:00   7:30 التطريز بني  عمل 
تقدم تعريفاً حول اأنواع التطريز املختلفة مع 
اإعطاء امل�شاركني حرية الت�شميم والبتكار يف 

جمال �شناعة الأزياء البحرينية. 
ب���دوره ي��ق��دم رك��ن الأط��ف��ال 
ور�ص عمل خمتلفة، حيث �شيكون 
ال�����ش��غ��ار ع��ل��ى م��وع��د م��ع ور���ش��ة 
على  الرتاثية  الزخارف  ر�شم  عمل 
احلجر من 5:30 وحتى 6:30 م�شاء 
املحرق  مدينة  ر�شم  عمل  وور�شة 
وحتى   7:00 م��ن  ال���ورق  بعجينة 
ذلك  اإل��ى  واإ�شافة  م�شاء.   8:00
م�شتمرة  عرو�شاً  املهرجان  يقدم 
“بادقر  الدمى  كعر�ص  لالأطفال 
 5:30 وحتى   5:00 من  املحرق” 

م�����ش��اء، ح����زاوي م��ن ال���رتاث 
م�شاء   6:30 وحتى   6:00 من 
وع��ر���ص ال��دم��ى جم����دداً من 

7:00 وحتى 7:30 م�شاء. 
تراثية  جتربة  ول�شناعة 
اجلمهور  �شيعطى  م��غ��اي��رة، 
ف���ر����ش���ة ح���ج���ز م��ق��اع��ده��م 
مل�����ش��اه��دة ع��رو���ص ل��الأف��الم 
ال��وث��ائ��ق��ي��ة ���ش��م��ن م�����رسوع 
ال��ذي  ال�شفهي”  “التاريخ 
البحرين  هيئة  عليه  ت��ق��وم 
ل��ل��ث��ق��اف��ة والآث�������ار وي��وث��ق 
�����ش����ه����ادات ل�����ش��خ�����ش��ي��ات 
يف  ومتخ�ش�شة  رائدة  وطنية 
ال��رتاث،  الثقافة،  قطاعات 
الفنون والأدب وغرها. ويوم 

كل من  حول  اأفالم  م�شاهدة  ميكن  اأبريل   30
حممد جمال، ح�شن كمال وعائ�شة خليفة مطر 

من ال�شاعة 5:00 وحتى 9:30 م�شاء. 
اأبريل   25 ي��وم  انطلق  املهرجان  وك��ان 
اجلاري برعاية كرمية و�شامية من لدن عاهل 
البالد �شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل 
2018م. وتوفر  5 مايو  خليفة، وي�شتمر حتى 
هيئة الثقافة اأماكن متعددة لركن ال�شيارات 
عراد  مدر�شة  املحرق،   – ال�شيف  جممع  هي: 

الإعدادية للبنات ونادي املحرق.

    BUZZ      
أحداث

تو�شيات الطبيب ل تزال مفرو�شة

م���ا يح�ش���ل حول���ك،  تتاب���ع برتق���ب 
وتتو�شل اإلى النتائج 

ق���د تتعر����ص حل���ادث ي�شط���رك اإلى 
مالزمة الفرا�ص 

الو�ش���ع اجلديد الذي يط���راأ قد يعني 
انطالقة جديدة 

تك���ون  فل���ن  الريا�ش���ة  مار�ش���ت  اإذا 
النتيجة اإل جيدة 

بنيت���ك قادرة عل���ى حتم���ل ال�ضغوط 
ولكن احذر 

ك���ن حري�شاً على �شحتك وابذل كل ما 
يف و�شعك لتبقى �شليماً

ت�شع���ر باجلم���ود ال���ذي ي�شيط���ر على 
حميطك

ا�شتغل اأوق���ات فراغك باأم���ور م�شلية 
وممتعة 

فر�ص مميزة يف الطريق اإليك وتتعلق 
بعمل 

ه���ل تعتق���د اأن �شحت���ك عل���ى خر ما 
يرام؟ 

ل تذهب نحو اأفكار واأعمال غر اآمنة
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يق���ال خري جلي����سٍ يف الزمان كت���اب، اإذ اإن القراءة نافذة ال���روح والعقل، منذ 

ق���دمي الزمان وج���دت الكتب ووجد الكت���اب مبختلف امليول والأ�صن���اف، منهم من 

يكت���ب يف الأدب، ومنه���م م���ن يكت���ب يف ال�صيا�ص���ة، ومنهم من تخ�ص����س يف فنون 

ق�ص����س الأطفال، جميع هوؤلء ب���ا ا�صتثناء اأكدوا اأن البداي���ة كانت القراءة، ويف 

زمنن���ا هذا تعددت الأ�صالي���ب و�صهلت واأ�صبح من املمكن ان تقراأ كتابًا عرب هاتفك 

دون اأن ت�ص���طر اإىل �ص���رائه اأو اأن ت�صرتي الكتب عرب الت�صوق الكرتونيًا، اإ�صافًة اإىل 

اأن �ص���ريحة الكتاب من الأعمار ال�ص���غرية قد تزايدت دون ان تكون الكتابة والن�صر 

حكرًا على كبار املثقفني والعلماء ليكون القراء من ذات ال�صريحة. 

يق����ول بهج����ت �شمعان “�شتع����رف اأنك 
ق����راأت كتاباً جي����داً عندما تقل����ب ال�شفحة 

الأخرة وحت�ص كاأنك فقدت �شديقاً”. 
ما راأي����ك ب�شل����وك ال�شب����اب يف القراءة 
اليوم، وهل ينغم�شون يف القراءة اإلى احلد 
املطل����وب؟ وم����ا راأي����ك بعملي����ة انتقائهم 
للكتب، ومدى حتقيق الفائدة من الكتاب، 
وهل ال�شباب اليوم يقراأ الكتاب لي�شتفيد 
اأم انه يبح����ث عن الق�ش����ة وال�شتمتاع بها 

فقط؟
ال�ش����وؤال التايل على  “البالد” طرح����ت 
الكاتب����ة الروائي����ة ال�شاب����ة علي����اء الغي����ث 
فاأجاب����ت قائلًة “من وجهة نظ����ري اأرى باأن 
الرغب����ة اأولً مب����ا يتعلق بالق����راءة والإطالع 
والبحث عن املعلومة ق����د اندثرت بالفعل 
)بالن�شب����ة للكت����ب العلمية(، اأم����ا بالن�شبة 
للكت����ب وامل�شنف����ات الأخرى ق����د يختلف 
الأمر قلي����الً حيث انهم ي�شبع����ون رغباتهم 
يف ال�شتمتاع مهم����ا اختلفت قيمة الكتاب 
ال����ذي يف يده، فالبتايل لي�����ص هناك فائدة 
ميكن ادراك م����دى حتقيقها لأن الأمر بات 
له����م متع����ة ل غ����ر، بالن�شب����ة مل����ا ن�شهده 
اليوم من تطور معلوماتي لو�شائل الإعالم 
فاإنن����ي اج����زم باأنها وجهت �شل����وك ال�شاب 
ال����ى اجتاه����ات متفرق����ة ل ميك����ن ح�رسها 
ب�ش����كل ح����ايل، ولكنه����ا ب�ش����كل رئي�ص قد 
جعلته ي�����رسف النظر عن الكتب ككل، ومن 
منظ����ور �شبابي اأرى ب����اأن الأغلب ينتظر من 
يلقم����ه، نح����ن بحاجة ال����ى اع����ادة النظر يف 
توجيه ال�شباب و�شلوكياتهم من خالل دور 

جمتمعي بارز”.
وح����ول ميول ال�شباب يف القراءة التقت 
“الب����الد” عدداً من ال�شب����اب و�شاألتهم عن 
اأ�شاليبه����م يف انتق����اء الكت����ب وميوله����م، 
ف�شاركتن����ا اإمي����ان الع�شفور حي����ث قالت 
“الكت����اب غ����ذاء العقل فم����ن دون القراءة 
مت����وت الف����كار ومي����وت الفك����ر الواع����ي 
والذه����ن الن�شيط، عادًة م����ا انتقي الكتاب 
ال����ذي �شاأق����راأه ع����ن طري����ق التوا�ش����ل مع 
ا�شدقائ����ي لر�شح����وا يل بع�����ص الكتب اأو 
ع����ن طريق التوا�ش����ل الجتماعي خ�شو�شا 

التويرت عندم����ا ينت�رس كت����اب ناجح لكاتب 
مثق����ف وجديد على �ضاحة الكتاب ب�رشط ان 
يكون الكتاب يحتوي امل�شامني التي اأحبذ 
قراءتها، من ناحيتي اقراأ الكتب لال�شتمتاع 
بها وهذا �شي غر �شيء فالقراءة لتهم ما 

اذا كانت ع����ن �شي مفيد ام ل، عموماً، فاإن 
خ����ر جلي�ص يف هذا الزمان كتاب يكون لك 

�شديقاً، ورفيقاً يف حياتك”.
كذل����ك ال�شاب����ة هب����ة العم����دة حتدثت 
حول عالقته����ا بالقراءة وكيفي����ة اختيارها 

مل تق����راأ فقال����ت “مهما ق����راأت ل اأ�شتطيع 
ت�شني����ف نف�شي كمطاِلعة ماهرة، فالقراءة 
بحر كلم����ا تعمقنا فيه وجدنا م����ا هو جديد 
وكلم����ا اأبحرن����ا اأك����رث ا�شطدنا اأك����رث وعند 
العب����ور يف املكتب����ة والكت����ب حتيطني من 
كل جان����ب، اأ�شع����ر وكاأنني اأ�شع����د �شخ�ص 
يف العامل، اأح����اول دائماً اختيار الكتب التي 
اأري����د قراءتها م�شبقاً، اأق����راأ نبذة عنها، عن 
كاِتبه����ا، ومو�شوعه����ا ولكن عندم����ا اأ�شل 
واأجد اآلف الكتب اأ�شع����ر وكاأنني يف دوامة 
كبرة م����ن احل����رة، فبالتاأكي����د كل كتاب 
يحت����وي عل����ى معلوم����ة خمتلف����ة، ومع كل 
�شفح����ة اأخرة، اأكون ق����د و�شعت قاعدتي 
املعلوماتي����ة اأك����رث، واأ�شفت اإل����ى حياتي 
لون����ا جديدا من الثقافة والعل����م، كما اأنني 
اأك����ون قد مالأت وقت فراغ����ي مبا يفيدين، 
وتختلف اأ�شباب����ي للقراءة، فم����رة اأقراأ لأن 
اأح����داث الق�شة ت�شدين، وم����رة لأنني اأبحث 
عن معلوم����ة معين����ة، واأخرى ك����ي اأ�شتمتع 
واأنتق����ل اإلى عامل اخر بعي����داً كل البعد عن 
حياتي الواقعية. وكل هذه الأ�شباب تخت�رس 

يف انني اأقراأ لأرتقي”.

حمرر م�سافات
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1544
اأوروب�����������ا  م�����ل�����وك   
ي��ع��رتف��ون ب�����ش��ي��ادة 
الإم�������رباط�������وري�������ة 
ال���ع���ث���م���ان���ي���ة ع��ل��ى 
اأرا����ش���ي امل��ج��ر بعد 
احلروب  من  عاماً   20
م��ن��ذ جن����اح ال���دول���ة 
فتح  م��ن  العثمانية 
�شمن  و�شمها  املجر 
اأرا�������ش������ي ال����دول����ة 

الإ�شالمية.

1707
احت�������اد  اإع��������������الن   
واإنكلرتا  ا�شكتلندا 
ل��ت�����ش��ك��ال امل��م��ل��ك��ة 

املتحدة.

1886
م��دي��ن��ة  ال��ع��م��ال يف   
الأم��رك��ي��ة  �شيكاغو 
مطالبني  يتحركون 
ب��ت��ح�����ش��ني ظ����روف 
هذا  وب�شبب  العمل، 
ال��ت��ح��رك اع��ت��رب ه��ذا 
ال��ي��وم ي���وم ال��ع��م��ال 

العاملي.

1900
العثماين  ال�شلطان   
ع��ب��د احل��م��ي��د ال��ث��اين 
باإن�شاء  اأم���راً  ي�شدر 
احل��ج��از  ح��دي��د  �شكة 

خلدمة احلجاج.

1907
���ش��اك��ي�����ش��ي ت��وي��ودا 
ب���راءة  ع��ل��ى  يح�شل 
اخرتاع اآله الن�شيج يف 

العامل.

• مهرجان الرتاث 	

 طاهرة جعفر

• •اإميان الع�شفور	 •علياء الغيث 	 هبة العمدة	



“اإيرادات خيالية” “اأفينجرز” يف �سدارة ال�سينما بـ 
ت�����ص��در ف��ي��ل��م احل��رك��ة 
وامل�����غ�����ام�����رات اجل����دي����د، 
وور”  اإنفينيتي  “اأفينجرز: 
اأمريكا  يف  ال�صينما  اإي��رادات 
ال�����ص��م��ال��ي��ة، ه���ذا الأ���ص��ب��وع 
دولر  مليون   250 حمققا 

خالل اأول اأيام عر�صه.
والفيل���م بطولة روبرت 
وكري����س  جوني���ور  داوين 

هيم�ص���وورث ومارك رافالو ومن اإخراج جو رو�صو واأنطوين رو�صو. وتراجع فيلم الرعب )اإيه كوايت 
بلي����س( من املركز الأول اإلى املركز الثاين هذا الأ�صبوع حمققا اإيرادات بلغت 10.7 مليون دولر. 
والفيل���م بطولة اإمييلي بلن���ت وجون كرا�صين�صكي وم���ن اإخراج جونكرا�صين�صك���ي اأي�صا. واحتفظ 
الفيل���م الكومي���دي )اآي في���ل بريتي( باملرك���ز الثالث حمققا اإي���رادات بلغ���ت 8.1 مليون دولر. 

والفيلم بطولة اإميي �صومر ومايكل وليامز ومن اإخراج اآبي كون ومارك�صيلفر�صتاين.

�سجرة ترامب وماكرون اختفت يف ظروف غام�سة

هبوط ا�ضطراري 
لطائرة يف �سارع عام

متك���ن قائ���د طائ���رة �صغ���رة م���ن الهب���وط 
ا�صطراري���ا عل���ى طري���ق �رسي���ع مزدح���م يف مدينة 
 CBC قن���اة  واأف���ادت  الكندي���ة.  كالغ���اري 
التلفزيوني���ة، ب���اأن احل���ادث وق���ع، يف 25 اأبري���ل 
املا�صي، بعد اأن اأبلغ الطيار املطار عن وجود خلل 
يف اإمداد الوقود، واأن���ه �صي�صطر للهبوط بطائرته 

التي كان على متنها 6 اأ�صخا�ص.
وجن���ح الطيار يف الهبوط على طريق عام دون 
اأن ي�صاب اأحد من ركاب الطائرة باأذى، اأما الطائرة 

فقد اأ�صيبت باأ�رسار طفيفة.
ومنع���ت ال�رسط���ة ال�صي���ارات م���ن امل���رور يف 
ال�ص���ارع اإل���ى اأن مت �صح���ب الطائرة اإل���ى مكان يف 

جانب الطريق.

�سياح يف مهمة انتحارية.. 
ال�ضباحة مع التما�ضيح

ب���دا الأم���ر وكاأنه مهم���ة انتحاري���ة عندما دفع 
�صي���اح مبلغا م���ن امل���ال لل�صماح له���م بالقفز يف 
نهر وممار�صة ال�صباح���ة اإلى جانب اأكرث احليوانات 

املفرت�صة “مت�صاح النيل”.
وذكرت �صحيف���ة “ديلي مي���ل” الربيطانية، 
اأم����ص الثن���ن، اأن جمموع���ة م���ن ال�صي���اح الذين 
يف�صلون الإثارة قرروا ال�صباح يف نهر يف بت�صوانا، 
الواقع���ة جنوب���ي الق���ارة الإفريقية، حي���ث يعي�ص 
مت�ص���اح الني���ل. واأو�صح���ت اأن املجموع���ة دفعت 
6800 دولر حت���ى تن�ص���ى لهم فر�ص���ة امل�صاركة 
يف هذه الرحلة املرعب���ة. ويبلغ طول مت�صاح النيل 
3 اأمت���ار، ويعترب اأكرب حي���وان مفرت�س يعي�س يف 

املياه العذبة وثاين اأ�صخم الزواحف يف العامل.

www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com

السنة العاشرة - العدد 3486 
الثالثاء

1 مايو 2018 
15 شعبان 1439

األخيرة

اأمرية التاج ال�ضويدي بقلب ف�ضيحة حتر�ش
فجرت �صحيفة �صويدية قنبلة بعدما ك�صفت عن اأن ولية عهد ال�صويد الأمرة فيكتوريا، تعر�صت 
لتحر����ص جن�ص���ي �صاف���ر قبل 12 عام���ا، من قبل م�ص���ور فرن�صي حتا����رسه اتهام���ات بالتحر�ص بع�رسات 
ال�صي���دات. واأوردت �صحيف���ة “�صفين�ص���كا داغبالدت” �صه���ادات 3 اأ�صخا�ص قالت اإنه���م راأوا حتر�ص 
امل�ص���ور جان كلود اأرنو بالأمرة ال�صويدي���ة، اأثناء حفل ع�صاء يف الأكادميي���ة امللكية ال�صويدية، التي 
متنح جوائز نوبل. وقال اأحد ال�صهود اإن اأرنو اقرتب من الأمرة ومل�ص موؤخرتها، قبل اأن تدخلها اإحدى 
م�صاعداتها وتبعد امل�صور. وامل�صور الفرن�صي متزوج من ال�صاعرة كاتارينا فرو�صتن�صون، التي كانت 
ت�صغ���ل من�صب ع�ص���و يف الأكادميية ال�صويدي���ة. وتعي�ص الأكادميي���ة على وقع اأزم���ة متفاقمة ب�صبب 
امل�صور، اإذ اأوردت �صحيفة حملية اأخرى �صهادات 18 امراأة يتهمنه بالتحر�ص اجلن�صي، ما دفع ب� 6 من 

اأ�صل 18 من اأع�صاء الأكادميية اإلى تقدمي ال�صتقالة يف الأ�صابيع الأخرة.

تفاجاأ كث���رون باختفاء ال�صجرة التي زرعها الرئي�ص الأمرك���ي دونالد ترامب والرئي�ص 
الفرن�صي اإميانويل ماكرون قبل اأيام يف حديقة البيت الأبي�ص يف وا�صنطن.

واأظه���رت �ص���ور التقطتها “روي���رتز” بقعة �صفراء م���كان �صجرة البل���وط، التي اأح�رسها 
ماكرون معه من فرن�صا، اإذ مل تعد موجودة يف اجلزء اجلنوبي من البيت الأبي�ص.

وزرع الرئي�ص���ان ال�صج���رة، الت���ي جلبها مع���ه ماكرون من اإح���دى غابات فرن�ص���ا، الثالثاء 
املا�صي، اإل اأن ال�صور اجلديدة للمكان اأظهرت اختفائها ال�صبت املا�صي.

ورجح���ت و�صائل اإع���الم اأمركية اأن تكون ال�صجرة قد انتزعت م���ن مكانها موؤقتا مبوجب 
القواعد الفيدرالية؛ لأنها كانت م�صتوردة، ولي�صت �صجرة حملية.

وقال م�صدر مل يك�صف عن ا�صمه من اإدارة الرئي�ص ماكرون اإن اجلمارك الأمركية وهيئة 
مراقبة احلدود تطلب تفتي�ص اأي منتج م�صتورد وتخ�صعه لفرتة من احلجر ال�صحي.
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اإيرانيات يك�ضرن املحظور.. 
ويتخلني عن اأنوثتهن

حت���دت 5 فتي���ات اإيرانيات قواعد نظ���ام املاليل ال�صارمة يف الب���الد، وعمدن اإلى ح�صور 
مدرجات ملعب ملتابعة مباراة يف كرة القدم بعد اأن تخلن لفرتة وجيزة عن “اأنوثتهن”.

وتنك���رت الفتيات يف مالب�ص ذكورية؛ حتى ي�صتطع���ن دخول امللعب وم�صاهدة املباراة، 
ح�صب ما ر�صدت لقط���ات م�صورة ن�رستها و�صائل اإعالم غربية، اأم�ص الثنن. وقالت �صحيفة 
“ديل���ي مي���ل” الربيطانية اإن الفتي���ات ا�صتعن بلحي���ة و�صعر م�صتعاري���ن، وارتدين مالب�ص 
الرجال؛ حتى يخدعن العنا�رس الأمنية املوجودة يف بوابات امللعب. واأو�صح امل�صدر اأن ملعب 
اأزادي يف العا�صم���ة طه���ران �صهد هذه اخلطوة ال�صجاعة من الفتي���ات، الالتي ح�رسن ملتابعة 
تتويج فريقه���ن املف�صل “بر�صيبولي�س” بلقب الدوري املحل���ي. وحر�صت امل�صجعات على 
التق���اط �ص���ور وفيديوهات لهن اأثن���اء وجودهن باملدرج���ات، ثم قمن بن�رسه���ا على املواقع 
الجتماعي���ة. وجاءت اخلط���وة اجلريئة، بعد 3 اأ�صابيع فقط من اإلقاء القب�س على 35 امراأة كن 

يحاولن ح�صور مباراة بن بر�صيبولي�ص وال�صتقالل يف نف�ص امللعب.

الإ�ساعات تالحق نان�سي عجرم

اأطلت الفنانة اللبنانية نان�صي عجرم على جمهورها يف حفل غنائي يف دبي اجلمعة 
املا�صي، حيث اأدت اأحدث اأغاين األبومها الأخر يف تفاعل جميل من اجلمهور الذي 

تغنى باأحلانها و�صاركها احل�صور زوجها وابنتاها ميال وايال.
وعند �صوؤالها عن الإ�صاعة التي اأطلقت عنها موؤخرا عن تعر�صها حلادث مروري 

هي واأ�رستها نفتها واأكدت اأنها مل ت�صمع بها من قبل وذكرت اأن اآخر اإ�صاعة كانت 
اإ�صاعة حملها، موؤكدة "اأنا ل�صت حامال"، معربة عن جتاهلها جلميع الإ�صاعات التي 

تالحقها ول تعر لها انتباها.

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

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

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

الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س معتدل 
مع بع�ص ال�صحب 

احيانا.

الرياح عموما �صمالية من 05 الى 10 عقد وت�صل من 12 
الى 17 عقدة احيانا. ارتفاع املوج من قدم اإلى قدمن قرب 

ال�صواحل ومن 2 الى 4 اأقدام يف عر�ص البحر.

درجة احلرارة العظمى 34 م 
ال�صغرى 24 م الرطوبة الن�صبية 
العظمى 80 % ال�صغرى 30 %

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�ص جمل�ص الإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�ص التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�ص التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير
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مواقيت 
الصالة

موؤ�ض�ش “غوغل” يحذر من “اجلانب املظلم” للذكاء ال�سطناعي
ح���ذر �صرغ���ي بري���ن، اأح���د موؤ�ص�ص���ي عمالق 
التكنولوجيا الأمريكية “غوغ���ل”، من خطر الذكاء 

ال�صطناعي يف “النه�صة التكنولوجية”.
وقال برين اإن الطفرة احلالية يف جمال الذكاء 
ال�صطناع���ي خلقت “نه�ص���ة تكنولوجية” حتتوي 
على العديد من التهديدات املحتملة، بح�صب جملة  

The Verge الأمركي���ة. وج���اء حتذي���ر برين يف 
خطابه ال�صنوي للموؤ�ص�صن. ويقول برين “الربيع 
اجلدي���د يف الذكاء ال�صطناعي ه���و التطور الأكرث 
اأهمية يف احلو�صبة على مر حياتي.. كل �صهر، هناك 
تطبيق���ات جديدة مذهلة وتقني���ات جديدة رائعة، 
وه���ذه الأدوات القوية جتلب معها اأي�ًصا اإ�صكالت 

وم�صوؤوليات جديدة”. يذكر اأن �رشكة غوغل تعتمد 
اعتم���ادا كبرا على ال���ذكاء ال�صطناعي، اإذ يدخل 
الأخري يف معظم منتجات ال�رشكة بداية من عمليات 
حتليل ال�ص���ور، والرتجمة لأكرث من 100 لغة. كما 
يدع���م اأنظمة املالحة يف �صي���ارات القيادة الذاتية 
)Waymo(. ويف وق���ت �صاب���ق من هذا العام، مت 

الك�صف عن اأن “غوغل” كانت ت�صاعد البنتاغون يف 
ن�رش اأدوات “التعل���م الآيل” لتحليل لقطات فيديو 
املراقبة من الطائ���رات دون طيار. وقالت ال�رسكة 
اإن التكنولوجيا هي “لال�صتخدامات غر الهجومية 
فق���ط”، لك���ن اآلفا م���ن موظفي “غوغ���ل” طالبوا 

ال�رسكة بالن�صحاب من امل�رسوع.

ف�سيحة عن�سرية على منت 
طائرة اأمريكية

تعر�ص���ت كاتب���ة ونا�صط���ة ملوق���ف عن����رسي 
ب�صب���ب ل���ون ب�رسته���ا وحجمه���ا، حن كان���ت على 
م���ن طائ���رة تابعة للخط���وط الأمركي���ة، يف رحلة 
من نورث كارولينا اإل���ى وا�صنطن. وقالت الكاتبة 
اأم���رب فيليب�ص اإن الطائرة الت���ي كانت على متنها 
كانت �صغرة، م�صيفة “كانت امراة بي�صاء جتل�ص 
بجانبي ويبدو اأنه���ا كانت منزعجة”. ويظهر مقطع 
فيدي���و، التقطته فيليب����ص ون�رسته عل���ى ح�صابها 
يف “توي���رت”، امل���راأة البي�صاء وه���ي يف حالة توتر 
ب�صب���ب مل�ص يدها ي���د املراأة ال�ص���وداء، وهو الأمر 
ال���ذي جعلها تقوم بحركات عدة لتعرب عن غ�صبها 

وامتعا�صها.

�صورة من مهرجان الرتاث الذي نظمته هيئة الثقافة حتت عنوان “الألعاب ال�صعبية تراث التوا�صل بني الأجيال” املقام يف قلعة عراد   )ت�صوير: خليل ابراهيم(
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