


وزير �لعدل يطلب �إعادة 
�لنظر باإعد�م حمكوَمني

املنام���ة - بنا: ����رح وزي���ر الع���دل وال�ش�ؤون 
الإ�شالمية والأوقاف ال�شيخ خالد بن علي اآل خليفة، 
اأنه وبعد درا�شة القرتاح امُلقدم من وحدة التحقيق 
اخلا�شة، وامُلحال من النائب العام باإعادة النظر يف 
احلك���م ال�شادر �شد حمك����م عليهم���ا بالإعدام ملا 
ن�شب اإليهما من قتل �رطي وال�روع يف قتل اآخرين 
م���ن اأف���راد ال�رطة ب�ا�شط���ة تفجري اإرهاب���ي، تقرر 
تق���دمي طلب اإل���ى رئي�س حمكم���ة التميي���ز باإعادة 

النظر يف احلكم امُل�شار اإليه.
  www.albiladpress.come-mail: local@albiladpress.com
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“�لربكة” لـ  �ل�صايف  �لدخل  دوالر  مليون   35
املنامة - الربك���ة امل�رفية: ارتفع جمم�ع 
الدخ���ل ملجم�ع���ة الربك���ة امل�رفي���ة  بن�شبة 3 
% و�ش���ايف الدخل بن�شبة 11 % و�شايف الدخل 
العائ���د للم�شاهمني بن�شبة 3 % مقارنة بالفرتة 

نف�شها من العام املا�شي.
وارتفع جمم�ع الدخ���ل الت�شغيلي بن�شبة 3 
% ليبل���غ 257 ملي�ن دولر خ���الل الربع الأول 
2018 مقارن���ة ب���� 249 ملي����ن دولر للف���رتة 
نف�شها من العام املا�شي.  وارتفع �شايف الدخل 
العائد للم�شاهمني بن�شبة 3 % ليبلغ 35 ملي�ن 
دولر خ���الل الرب���ع الأول 2018 مقارن���ة ب� 34 
ملي�ن دولر للفرتة نف�شها من العام املا�شي. 

كم���ا حقق �شايف الدخ���ل الإجمايل زي���ادة جيدة 
وبن�شب���ة 11 % ليبل���غ 57 ملي����ن دولر خ���الل 

الربع الأول 2018 مقارنة ب� 52 ملي�ن 
دولر للفرتة نف�شها 2017. 

ي�شل���ط  القت�شادي���ة:  التنمي���ة  املنام���ة - 
م�ؤمت���ر ب�ابة اخلليج الذي ينطل���ق الي�م ال�ش�ء 
على ما ت�شه���ده املنطقة من حت�لت اقت�شادية 
وفر�س ا�شتثمارية، ويعق���د امل�ؤمتر برعاية ويل 
العهد نائب القائد الأعلى رئي�س جمل�س التنمية 
القت�شادية �شاحب ال�شم� امللكي الأمري �شلمان 

بن حمد اآل خليفة. 
ويجم���ع امل�ؤمت���ر، الذي ي�شتمر حت���ى العا�ر 
من ال�شهر اجلاري، اأكرث من 500 م�شتثمر عاملي 
وقادة اأعم���ال للتعرف على الفر�س ال�شتثمارية 
التي خلقته���ا التح����لت القت�شادية يف منطقة 

اخلليج العربي. 

كما يتي���ح الفر�ش���ة لل��ش����ل املبا�ر اإلى 
ال�ش�ق اخلليجية من خ���الل ا�شتعرا�س امل�شاريع 
اجلاهزة لال�شتثمار باملنطقة والتي تبلغ قيمتها 
18 ملي���ار دولر اإلى جانب م�شاري���ع ا�شتثمارية 

يف مرحل���ة التخطي���ط ما يزي���د من قيمة 
امل�شاريع اإلى ما يقارب 26 مليار دولر. 96
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رقم الت�سجيل   GBJP 773ثمن الن�شخة: ال�شع�دية: ريالن - الك�يت: 200 فل�س - الإمارات : درهمان - قطر: ريالن - عمان : 200 بي�شة - م�ر : جنيهان - الأردن : 200 فل�س - لبنان 1000 لرية - اململكة املتحدة : جنيه ا�شرتليني - ال�ليات املتحدة: دولران - اأوروبا : 2 ي�رو

م�صاعفة �مل�صاعد�ت �الجتماعية و�الإعاقة يف رم�صان
�سوابط الرتف�ع�ت املب�ين اال�ستثم�رية مراع�ة خل�سو�سية القرى... �سمو رئي�س الوزراء ي�أمر:

املنام���ة - بنا: تخفيفاً لالأعب���اء املعي�شية عن 
الأ����ر البحرينية حمدودة الدخ���ل خ�ش��شا يف ظل 
متطلب���ات �شه���ر رم�ش���ان املب���ارك، اأم���ر �شاحب 
ال�شم���� امللك���ي رئي�س ال����زراء مبنا�شب���ة ال�شهر 

الف�شي���ل مب�شاعفة �رف خم�ش�ش���ات امل�شاعدة 
الجتماعية اإلى نح� 15 األفا و500 اأ�رة ممن ت�رف 
لها م�شتحقات ال�شمان الجتماعي. كما اأمر �شم�ه، 
لدى تروؤ�شه اجلل�شة العتيادية الأ�شب�عية ملجل�س 

ال����زراء بق����ر الق�شيبية اأم����س، مب�شاعفة �رف 
خم�ش����س الإعاقة اإل���ى نح� 11 األ���ف مع�ق لهذه 
املنا�شبة الكرمية. ووجه �شم�ه اإلى �رورة التحقق 
من مراع���اة امل�روعات ال�شتثماري���ة خل�ش��شية 

القرى واملناطق ال�شكني���ة وتاأثرياتها الجتماعية 
على القاطنني فيها وذلك من خالل و�شع �ش�ابط 

حم���ددة لرتفاعات مب���اين امل�شاريع 
ال�شتثمارية وم�اقعها.

 

دع���ا اخلبري امل�ريف خالد جناحي اإلى دمج 3 بن�ك بحرينية 
ك���ربى، و4 ����ركات تاأمني؛ لت�لي���د م�ؤ�ش�شات مالي���ة بروؤو�س 
اأم�ال �شخمة قادرة على اجلل��س مع الكبار، الأمر الذي اعتربه 

طريقة مثالية لإعادة البحرين مركزا ماليا يف املنطقة.
واأب���دى تفاوؤله يف الك�ش���ف النفطي اجلدي���د حيال ال��شع 
امل���ايل للمملكة، خ�ش��ش���ا مع ارتفاع م�شت�ي���ات الدَّين العام 
والف�ائ���د املرتتب���ة علي���ه.  واأ�شاف يف حديث م���ع “البالد” اأن 
البحري���ن بحاجة اإل���ى اإعادة هيكلة خطته���ا ال�شياحية بالعتماد 
عل���ى التكام���ل م���ع ال�شع�دي���ة، وال�شتف���ادة م���ن النفت���اح 

وامل�روعات والربامج هناك، لنك�ن ه�نغ ك�نغ من 
وجهة نظر ال�شقيقة الكربى.

هيكلة ال�سي�حية ب�العتم�د على التك�مل مع ال�سعودية

جناحي: هذه خطة �إرجاع �لبحرين مركز� ماليا 

دوالر مليار   26 بـ  ��صتثمارية  فر�صا  �خلليج” ي�صتعر�ض  “بو�بة 
• خالد جناحي 	

وت�ستحدث   10 لـ  جل�نه�  “الغرفة” تقل�س 
نظ�م� ملح��سبته�

 لبن�ن.. تي�ر امل�ستقبل يفقد ربع 
مق�عده يف الربمل�ن

اقتصاد البالد

بالد العالم

9

14

 ”SBC“ برامج وم�سل�سالت رم�س�ن على
ال�سعودية اجلديدة

مسافات البالد
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• •عبداهلل ال�شع�دي	 عدنان ي��شف	

مر��صيم بتعيني مدير لـ “بنا” 
ووكالء م�صاعدين يف “�الأ�صغال”

املنام���ة - بن���ا: �ش���در ع���ن عاه���ل البالد 
�شاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة 
مر�ش�م رق���م )27( ل�شنة 2018 بتعيني اأحمد 
املناعي مدي���را عاما ل�كالة اأنب���اء البحرين يف 

وزارة �ش�ؤون الإعالم بدرجة وكيل م�شاعد.
كم���ا �شدر عن �شاح���ب اجلاللة ملك البالد 
مر�ش�م رقم )28( ل�شنة 2018 بتعيني وكالء 

م�شاعدي���ن يف وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون 
5البلديات والتخطيط العمراين.

• جاللة امللك	

• �شم� رئي�س ال�زراء مرتئ�شا اجلل�شة الأ�شب�عية ملجل�س ال�زراء اأم�س	
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البحريــن: بوابة الفرص 
االســتثمارية في المنطقة

العام الماضي كان عامًا استثنائيًا حيث تم استقطاب 
أكثر من 730 مليون دوالر أمريكي من االستثمارات 
المباشرة الى المملكة. عززت هذه االستثمارات من 

اقتصادنا وساهمت في خلق فرص عمل جديدة 
وخلق جيل جديد من رواد األعمال. كما أن المشاريع 
االستثمارية في البنية التحتية التي تبلغ قيمتها أكثر 

من 32 مليار دوالر امريكي تجعل البحرين أكثر جاذبية 
لالستثمار.

في غضون األيام القليلة القادمة، سيشهد 500 
من كبار المستثمرين الدوليين وقادة األعمال 

الفرص التي توفرها المملكة، وذلك خالل حضورهم 
افتتاح مؤتمر بوابة الخليج والذي سيتعرض الفرص 
االستثمارية في البحرين وفي أسواق دول مجلس 

التعاون الخليجي.

روح المبادرة وضعتنا في طريق النجاح و اآلن لدينا 
الفرصة لمشاركتها مع العالم من خالل مؤتمر بوابة 

الخليج.

gatewaygulf.com #بوابة_الخليج
@GatewayGulfBH

اإقليمي���ا نطاقه���ا  وتو�ش���يع  لل�ش���حافة  �ش���لمان  ب���ن  خليف���ة  معاي���ر جدي���دة جلائ���زة 

م�ضاعفة �مل�ضاعدة �الجتماعية �إلى 15500 �أ�رسة يف رم�ضان
تاأكيد اأهمية الزيارات امليدانية لتقييم م�شتوى اخلدمات يف املناطق... �شمو رئي�س الوزراء ياأمر:

املنامة - بن���ا: راأ�س رئي����س الوزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللكي االأمر خليفة بن 
�ش���لمان اآل خليف���ة اجلل�ش���ة االعتيادي���ة 
بق����ر  ال���وزراء  ملجل����س  االأ�ش���بوعية 
الق�ش���يبية اأم����س. واأدل���ى االأم���ن العام 
ملجل����س الوزراء يا����ر بن عي�ش���ى النا�ر 

عقب اجلل�شة بالت�ريح التايل:
وجه �ش���احب ال�ش���مو امللكي رئي�س 
الوزراء اإلى و�ش���ع معاي���ر جديدة جلائزة 
خليفة بن �ش���لمان لل�ش���حافة بحيث يتم 
تو�ش���يع نطاقها اإقليمياً باإعادة ت�ش���نيف 
الفئ���ات التي يح���ق لها التق���دم للجائزة 
لت�شمل اأي�شاً ال�شحف اخلليجية والعربية 
التي ت�ش���در باللغة العربية واالإجنليزية، 

وكلف �شموه وزارة �شوؤون االإعالم بذلك.
اإل���ى ذل���ك، وجه �ش���موه ال�ش���كر اإلى 
القائم���ن عل���ى حف���ل جائ���زة خليفة بن 
�شلمان لل�شحافة الذي اأقيم حتت الرعاية 
الكرمية ل�ش���موه وهن���اأ �ش���موه الفائزين 
به���ذه اجلائ���زة.  بعده���ا، وج���ه �ش���احب 
ال�ش���مو امللكي رئي�س الوزراء اإلى و�ش���ع 
�ش���وابط م�ش���ددة على اأبراج االت�ش���االت 
وت�ش���حيح اأو�ش���اع االأبراج املخالفة منها 
يف اأق����ر ف���رتة زمني���ة ممكن���ة، واأن تتم 
اال�ش���تعانة بال����ركات الدولي���ة لتقيي���م 
م�ش���تويات االنبعاث من االأب���راج وتقييم 
تاأثراته���ا �ش���حياً وبيئي���اً والتحق���ق من 
ان�شائها وفق املعاير الدولية، وموا�شلة 
اإجراء القيا�ش���ات الدورية م���ن خالل فرق 
تفتي�س من االأجهزة املخت�شة للتاأكد من 
عدم خمالفتها للم�ش���تويات وال�ش���وابط 
الدولي���ة، وكلف �ش���موه هيئ���ة التخطيط 
العمراين بتحديد مواقع الأبراج االت�شاالت 
املوا�ش���الت  وزارة  �ش���موه  كل���ف  كم���ا 
واالت�ش���االت وهيئ���ة تنظيم االت�ش���االت 
برفع خطة تنفيذ ما ورد اأعاله.   اإلى ذلك، 
وجه �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
اإلى �رورة التحقق من مراعاة امل�روعات 
اال�شتثمارية خل�شو�شية القرى واملناطق 
ال�ش���كنية وتاأثراته���ا االجتماعي���ة عل���ى 
القاطن���ن فيه���ا وذل���ك من خالل و�ش���ع 
�ش���وابط حم���ددة الرتفاعات مب���اين هذه 
امل�شاريع اال�ش���تثمارية ومواقعها، واأحال 
�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي����س الوزراء 
اإل���ى اللجن���ة العلي���ا للتخطي���ط العمراين 
درا�ش���ة ال�ش���وابط. بعدها، جدد �ش���احب 
ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء تاأكيد اأهمية 
الزي���ارات امليداني���ة للمناط���ق لتقيي���م 
م�ش���توى اخلدمات فيه���ا والتحقق من اأن 

يكون م�ش���توى اأداء اخلدمات البلدية على 
النحو الذي تن�شده احلكومة با�شتكمال اأي 
نق�س بها.  وكلف �ش���موه وزراء اخلدمات 
بذلك، موجهاً �ش���موه اإل���ى تنفيذ ما متت 
متابعت���ه يف الزي���ارة امليداني���ة التي قام 
به���ا وزي���ر االأ�ش���غال و�ش���وؤون البلديات 
والتخطي���ط العمراين ملدين���ة احلد موؤخراً 

وو�شع برنامج زمني لتنفيذها.
وتخفيفاً لالأعباء املعي�ش���ية عن االأ�ر 
البحريني���ة حم���دودة الدخل خ�شو�ش���ا يف 
ظ���ل متطلب���ات �ش���هر رم�ش���ان املبارك، 
اأمر �ش���احب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء 
مبنا�شبة ال�شهر الف�شيل مب�شاعفة �رف 
خم�ش�ش���ات امل�ش���اعدة االجتماعي���ة اإلى 
نح���و 15 األفا و500 اأ����رة ممن ت�رف لها 
م�ش���تحقات ال�ش���مان االجتماعي، كما اأمر 
�شموه مب�ش���اعفة �رف خم�ش�س االإعاقة 
اإل���ى نح���و 11 األف معوق لهذه املنا�ش���بة 
العم���ل  وزارة  �ش���موه  وكل���ف  الكرمي���ة، 
والتنمي���ة االجتماعي���ة باتخ���اذ االإجراءات 
الالزم���ة لذل���ك مب���ا ين�ش���جم والقوان���ن 
واالأنظم���ة املرعي���ة يف هذا ال�ش���اأن ومنها 

قانون ال�شمان االجتماعي. 
بعد ذل���ك، نظر املجل����س املذكرات 
املدرجة على جدول اأعماله واتخذ ب�شاأنها 

من القرارات ما يلي: 
مملك���ة  حر����س  م���ن  انطالق���اً  اأوالً: 
البحرين على تاأكيد التزامها التام والدائم 
باأعل���ى درج���ات ال�ش���فافية يف املج���االت 
ال�ريبية وتعاونها على ال�ش���عيد الدويل 
يف هذا اخل�ش���و�س و�ش���مان ع���دم تهرب 
ال����ركات العاملي���ة م���ن دف���ع ال�رائ���ب 
امل�ش���تحقة عليه���ا، وافق جمل����س الوزراء 
على ان�ش���مام مملكة البحري���ن اإلى االإطار 
ال�ش���امل ملكافحة تاآكل الوع���اء ال�ريبي 
وحتوي���ل االأرب���اح والت���ي ال يرتت���ب على 

االن�شمام اإليها اأي م�شا�س باملواطن.
وكلف املجل�س وزارة املالية بالتقدم 
اإلى منظمة التعاون االقت�شادي والتنمية 
بطلب االن�ش���مام نيابة عن حكومة مملكة 
البحرين، فيما كلف املجل�س اجلهات ذات 
العالق���ة بتطبيق متطلبات م�روع مكافحة 
ت���اآكل الوع���اء ال�ريبي وحتوي���ل االأرباح 
واتخ���اذ م���ا يل���زم لذل���ك فني���اً وت�ريعياً 
ليت�ش���نى تطبيق معاير هذا االإطار خالل 
الع���ام اجل���اري، وذل���ك على النح���و الذي 
اأو�شت به اللجنة الوزارية لل�شوؤون املالية 
و�شبط االنفاق يف مذكرتها التي عر�شها 
نائ���ب رئي�س جمل�س الوزراء رئي�س اللجنة 

املذكورة.
ثاني���اً: واف���ق جمل����س ال���وزراء على 
اتفاقي���ة ومذكرت���ي تفاه���م ب���ن مملكة 
البحري���ن وجهوري���ة الهند، االأولى ب�ش���اأن 
االإعفاء من متطلبات التاأ�شرة حلملة جواز 
ال�ش���فر الدبلوما�ش���ي واخلا�س/ اخلدمة، 
والثانية مذك���رة تفاهم للتعاون يف جمال 
التعلي���م، والثالث���ة مذك���رة تفاه���م بن 
املجل����س االأعلى للبيئة مبملك���ة البحرين 
والغاب���ات  البلدي���ات  �ش���وؤون  ووزارة 

بجمهورية الهند.
ثالث���اً: واف���ق جمل����س ال���وزراء على 
اتفاقي���ة تع���اون ب���ن الهيئ���ة الوطني���ة 
ال�ش���حية  واخلدم���ات  امله���ن  لتنظي���م 
للتخ�ش�ش���ات  ال�ش���عودية  والهيئ���ة 
ال�ش���حية وذل���ك للتعاون ب���ن الطرفن 
يف جمال تراخي�س مزاولة املهن ال�ش���حية 

واإجراءاتها وامتحاناتها.
رابع���اً: بح���ث جمل�س الوزراء اإ�ش���افة 
مادة جديدة اإل���ى قانون العمل يف القطاع 
العم���ال  ب���ن  التميي���ز  حتظ���ر  االأهل���ي 
اخلا�ش���عن الأحكام���ه ب�ش���بب اجلن����س اأو 
االأ�ش���ل اأو اللغ���ة اأو الدي���ن اأو العقي���دة، 
وكلف املجل�س اللجنة الوزارية لل�ش���وؤون 
القانونية بدرا�ش���ة م����روع قانون يف هذا 
املذك���رة  ت�ش���منته  وال���ذي  اخل�ش���و�س 
املرفوع���ة لهذا الغر�س م���ن وزير العمل 

والتنمية االجتماعية. 
 3 ال���وزراء  جمل����س  بح���ث  خام�ش���اً: 
ردود  عل���ى  وواف���ق  برغب���ة  اقرتاح���ات 
احلكومة بخ�شو�شها، االأول ب�شاأن دورات 
للمدرب���ن  الريا�ش���ي  النف����س  عل���م  يف 
الوطني���ن، والث���اين بخ�ش���و�س تدريب 
اخلا�ش���ة،  االحتياج���ات  ذوي  وت�ش���غيل 
والثالث حول ر�ش���وم الغرف اخلا�ش���ة يف 

م�شت�شفى امللك حمد اجلامعي.

• �شمو رئي�س الوزراء مرتئ�شا اجلل�شة االأ�شبوعية ملجل�س الوزراء اأم�س	

• يا�ر النا�ر	

ب��ح��ث ت�ع�دي���ل 
قان�وين ل�ح�ظ�ر 

التمييز ب�ن 
الع��م��ال

م�شاعفة �رف 
خم�ش�س االإعاقة 

اإلى 11 األف معوق 
بال�شهر الكرمي
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ال���ت���ح���ق���ق م�����ن م������راع������اة امل�����������روع�����ات خل�������س���و����س���ي���ة امل����ن����اط����ق ال�����س��ك��ن��ي��ة

�صوابط الرتفاعات امل�صاريع اال�صتثمارية مراعاة خل�صو�صية القرى
تفاعال مع منا�سدة ال�سناب�س والديه عرب “$”... �سمو رئي�س الوزراء يوجه:

تفاعال مع م���ا ن�رته “الب���الد”، وجه رئي�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن 
�سلمان اآل خليفة اإلى �رورة التحقق من مراعاة 
امل�روع���ات ال�س���تثمارية خل�سو�س���ية القرى 
واملناط���ق ال�س���كنية وتاأثرياته���ا الجتماعي���ة 
عل���ى القاطنني فيه���ا، وذلك من خالل و�س���ع 
�سوابط حمددة لرتفاعات مباين هذه امل�ساريع 

ال�ستثمارية ومواقعها.
واأحال �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء 
اإلى اللجن���ة العليا للتخطيط العمراين درا�س���ة 

هذه ال�سوابط.
وكانت “الب���الد” قد ن�رت بعدد يوم الأحد 
منا�س���دة مواطن���ني م���ن جمم���ع )406( بقرية 
ال�س���ناب�س وجمم���ع )412( بقرية الديه ل�س���مو 

رئي����س ال���وزراء لإ�س���دار توجيهاته ال�س���امية 
ب�س���اأن �رورة مراعاة امل�روعات ال�س���تثمارية 
خل�سو�س���ية الق���رى البحريني���ة، وبخا�س���ة مع 
����روع اأعم���ال بناء عم���ارات �س���اهقة تطل على 
بيوت الأهايل بالقرية، و�ست�س���بب �سغطا على 

اخلدمات باملنطقة.
والتم�س اأهايل القريتني من املقام ال�سامي 
توجي���ه ال���وزارة املعنية لوقف بن���اء العمارات 
ال�ساهقة بنا�سية امل�روع ال�ستثماري، وبحيث 

ل تطل على بيوت القريتني.
وراأى الأهايل �رورة عدم �سغط امل�روعات 
ال�ستثمارية ال�س���خمة على املرافق واخلدمات 
والط���رق، وح�س���وا لأهمي���ة الدرا�س���ة املتاأنية 
من اجلهة املخت�س���ة لتاأث���ري تعمري امل�روعات 
ال�س���تثمارية عل���ى �س���بكة الط���رق واملراف���ق 

واأهمية تاأمني الدرا�سات البيئية لذلك.

حمرر ال�صوؤون املحلية

حمرر ال�صوؤون املحلية

عــلــــى اأبـــــراج االتــــ�صــــاالت �صــــوابـــــط “مـــ�صـــــددة” 
تفاعال مع ما ن�رته “$”... �سمو رئي�س الوزراء يوجه:

تفاع����ال مع م����ا ن�رت����ه “البالد”، وج����ه رئي�س 
ال����وزراء �س����احب ال�س����مو امللك����ي الأم����ري خليفة 
بن �س����لمان اآل خليفة لو�س����ع �س����وابط م�س����ددة 

على اأبراج الت�س����الت وت�س����حيح اأو�ساع الأبراج 
املخالف����ة منه����ا يف اأق�����ر ف����رة زمني����ة ممكن����ة، 
واأن تت����م ال�س����تعانة بال�ركات الدولي����ة لتقييم 
م�س����تويات النبع����اث م����ن ه����ذه الأب����راج وتقييم 
تاأثرياتها �س����حياً وبيئي����اً والتحقق من اإن�س����ائها 

وفق املعايري الدولية، وموا�سلة اإجراء القيا�سات 
الدوري����ة م����ن خالل ف����رق تفتي�����س م����ن الأجهزة 
املخت�سة؛ للتاأكد من عدم خمالفتها للم�ستويات 

وال�سوابط الدولية.
وكل����ف �س����موه هيئ����ة التخطي����ط العم����راين 

بتحديد مواقع لأبراج الت�سالت. كما كلف �سموه 
وزارة املوا�س����الت والت�س����الت وهيئ����ة تنظيم 

الت�سالت برفع خطة تنفذ ما ورد اأعاله.
وكانت “الب����الد” قد ن�رت بع����دد يوم الأحد 
غ����ري  الت�س����الت  اأب����راج  جمم����وع  اأن  مو�س����وعا 

املرخ�سة يف البحرين بلغ 1150 برجا، فيما ت�سل 
عدد الأبراج املرخ�سة 278 برجا فقط.

وت�سدرت حمافظة العا�سمة عدد الأبراج غري 
املرخ�سة، تلتها املحافظة ال�سمالية، واملحافظة 

اجلنوبية، ثم حمافظة املحرق.

ال����س���ت���ع���ان���ة ب���ال�������رك���ات ال����دول����ي����ة ل��ت��ق��ي��ي��م م�������س���ت���وي���ات الن����ب����ع����اث م����ن الأب��������راج

الوقوف على 
التاأثريات 

الجتماعية على 
القاطنني

اللجنة العليا 
للتخطيط العمراين 

�ستدر�س �سوابط 
ارتفاعات املباين
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مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب.) 
القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة

٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)

مجموعة البركة المصرفية ش.م.ب.
المقر الرئيسي للبركة - خليج البحرين
ص.ب ١٨٨٢ - المنامة، مملكة البحرين

(مصرف جملة إسالمي مرخص من مصرف البحرين المركزي)

صالح عبدالّله كامل
رئيس مجلس اإلدارة

عدنان أحمد يوسف
عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي

القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المبينة أعاله، أستخرجت من القوائم المالية المرحلية الموحدة 
المختصرة التي روجعت من قبل السادة إرنست و يونغ - البحرين. 

هذه القوائم متوفرة بشكل متكامل على موقعنا اإللكتروني المبين أدناه.

  albaraka.com 

القائمة المرحلية الموحدة للمركز المالي
في ٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)

القائمة المرحلية الموحدة للدخل
للثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)

فرعا٦٧٩بلدا ١٦قـــارات٣

٣١ مارس ٢٠١٨
مدققة 

٣١ ديسمبر ٢٠١٧
ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 

الموجودات 
٥,٤٣٠,٠٨٥ ٥,١٥١,٦٤٠ نقد وأرصدة لدى البنوك 

١٢,٠٠١,٠٥٠ ١١,٧٤١,٨٦٥ ذمم مدينة 
٢,٣٧٧,٦٥٤ ٢,٧١٢,٣٦٧ التمويل بالمضاربة والمشاركة 

١,٨٦٠,٧٤٦١,٨٥٦,٠١٨ إجارة منتهية بالتمليك  
٢,٦٥٣,٥٢٠٢,٨٨٨,٣٣٤ استثمارات

٤٣٠,١٩٢ ٤٠٩,١٦٧ عقارات ومعدات 
٤٦٩,٨٧٨ ٥٧٧,٦٦٥ موجودات أخرى 

٢٥,٤٥٣,٢١١ ٢٥,١٠٦,٩٧٠ مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المالك
المطلوبات  

٥,٤٦٥,٤٣٣ ٥,٢٦١,٠٩٧ حسابات جارية للعمالء وحسابات أخرى 
١,٣٢٢,٤٧٠ ١,٠٤٤,٤٢٣ مبالغ  مستحقة لبنوك 
١,٢٣٦,٥٥٥ ١,٢١٧,٣٠٨ تمويالت طويلة األجل

١,٠٣٥,٩٨٣ ١,١٥٥,١٨١ مطلوبات أخرى 
٩,٠٦٠,٤٤١ ٨,٦٧٨,٠٠٩ مجموع المطلوبات 

١٣,٨٨٢,١٠٩ ١٤,٠٧٥,٧٤٨ حقوق حاملي حسابات االستثمار
حقوق المالك

١,٢٠٦,٦٧٩ ١,٢٤٢,٨٧٩ رأس المال 
(٩,٥٥٠)(٩,٩٨٩)أسهم الخزينة

١٨,٦٤٤ ١٩,٠٢٩ عالوة إصدار أسهم  
٤٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ رأس المال الدائم فئة ١

١٩٩,٢٨٢ ١٥٢,٦٤٣ احتياطات 
٤٠,٤٤٣ ٤٢,٢١٢ التغيرات المتراكمة في القيم العادلة 

(٧٠٦,٢٤٢)(٧٥٥,٠١٤)تحويل عمالت أجنبية 
 ٥٣٠,٦١٥ ٥٠٥,٦٢٤ أرباح مبقاة

٦٠,٣٣٤ - تخصيصات مقترحة
١,٧٤٠,٢٠٥ ١,٥٩٧,٣٨٤ الحقوق العائدة لمساهمي الشركة األم وحاملي الصكوك

٧٧٠,٤٥٦ ٧٥٥,٨٢٩ حقوق غير مسيطرة 
٢,٥١٠,٦٦١ ٢,٣٥٣,٢١٣ مجموع حقوق المالك

٢٥,٤٥٣,٢١١ ٢٥,١٠٦,٩٧٠ مجموع المطلوبات وحقوق حاملي حسابات االستثمار وحقوق المالك

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتدفقات النقدية
للثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)

للثالثة أشهر المنتهية في
٣١ مارس ٣١٢٠١٧ مارس ٢٠١٨

ألف دوالر أمريكي ألف دوالر أمريكي 

١٨١,٣٦٦  (٣٤,٤٩١)صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة التشغيلية 
 (٢٩٦,٣٠٤)١٥٤,٢٥٥صافي النقد من (المستخدم في) األنشطة االستثمارية

 (١١,٩٠٤) (٥٧,٢٦٥)صافي النقد من المستخدم في األنشطة التمويلية
 (١٠,٠١٣) (٧٢,٢٧٧)تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

(١٣٦,٨٥٥)  (٩,٧٧٨)صافي التغير في النقد وما في حكمه
٢,٨٥١,٩٥٩ ٢,٨٦١,١٨٦النقد و ما في حكمه في ١ يناير

٢,٧١٥,١٠٤ ٢,٨٥١,٤٠٨النقد و ما في حكمه في ٣١ مارس

القائمة المرحلية الموحدة المختصرة للتغيرات في حقوق المالك
للثالثة أشهر المنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨ (مراجعة)

العائد إلى حقوق 
مساهمي الشركة األم

وحاملي الصكوك
ألف دوالر أمريكي

حقوق
غير مسيطرة

ألف دوالر أمريكي

مجموع حقوق
المالك

ألف دوالر أمريكي

١,٧٤٠,٢٠٥٧٧٠,٤٥٦٢,٥١٠,٦٦١في ١ يناير ٢٠١٨
تعديل التحول نتيجة العتماد معيار المحاسبة المالي رقم ٣٠

(١٥١,٨٣٧)(٤٩,١٧٧)(١٠٢,٦٦٠)  كما في ١ يناير ٢٠١٨
٢,٣٥٨,٨٢٤ ٧٢١,٢٧٩ ١,٦٣٧,٥٤٥ رصيد معاد عرضه كما في ١ يناير ٢٠١٨ 

(٢٤,١٣٤)- (٢٤,١٣٤)أرباح أسهم 
(٥٤)- (٥٤)صافي الحركة في أسهم الخزينة

٢,٤٩٩ ٧٣٠ ١,٧٦٩ صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة
(٧٠,٤٦٨)(٢١,٦٩٦)(٤٨,٧٧٢)تحويل عمالت أجنبية
٥٦,٩٦٩ ٢١,٩٧٧  ٣٤,٩٩٢ صافي الدخل للفترة

(١٦,٤٦١)(١٦,٤٦١) - أرباح أسهم الشركات التابعة
(٣,٩٦٢)- (٣,٩٦٢)تخصيصات الزكاة

٥٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠- صافي التغيرات في الحقوق غير المسيطرة
٢,٣٥٣,٢١٣ ٧٥٥,٨٢٩ ١,٥٩٧,٣٨٤ في ٣١ مارس ٢٠١٨
٢,٠٠٨,٥٨١ ٧٢٧,٦٢٣ ١,٢٨٠,٩٥٨ في ١ يناير ٢٠١٧

(١١,٣٩٦)- (١١,٣٩٦)أرباح أسهم
(٢٥)- (٢٥)صافي الحركة في أسهم الخزينة

(٧٣٩)(١٨٧)(٥٥٢) صافي الحركة في التغيرات المتراكمة في القيم العادلة  
(١,٣٧٦)(٤٥٦)(٩٢٠)صافي الحركة في اإلحتياطات األخرى 

(١٠,٠١٢)(٥,٦٠٧)(٤,٤٠٥)تحويل عمالت أجنبية 
٥١,٥١٠ ١٧,٥٠٧ ٣٤,٠٠٣ صافي الدخل للفترة

(٥,٩٧١)(٥,٩٧١)- أرباح أسهم الشركات التابعة
(٤,٠٢١)- (٤,٠٢١)تخصيصات الزكاة

(١,٠٦٥)(١,٠٦٥)- تأثيرات إقتناء حقوق غير مسيطرة
٢,٠٢٥,٤٨٦ ٧٣١,٨٤٤ ١,٢٩٣,٦٤٢ في ٣١ مارس ٢٠١٧

للثالثة أشهر المنتهية في
٣١ مارس ٣١٢٠١٧ مارس ٢٠١٨

ألف دوالر أمريكيألف دوالر أمريكيالدخل 
٢٩٦,٧٧٧ ٣٣٠,١٦٤ صافي الدخل من عقود تمويل واستثمارات مشتركة 

(٢٥١,٤٨٣)(٢٨٢,٩٧٥)عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار قبل حصة المجموعة كمضارب
٩٢,٢٦٩ ٩٦,٥٦٧ حصة المجموعة كمضارب 

(١٥٩,٢١٤)(١٨٦,٤٠٨)عائد حقوق حاملي حسابات االستثمار
١٣٧,٥٦٣ ١٤٣,٧٥٦ حصة المجموعة من حقوق حاملي حسابات االستثمار (كمضارب وكرب المال) 

٢٨١ ٧٢٧ حصة المضارب في إدارة حقوق حاملي حسابات االستثمار غير المدرجة في الميزانية
٨٨,٠٤٥  ٧٥,٥٠٤ صافي الدخل من عقود تمويل واستثمارات ذاتية  

٣٩,٦٦٥ ٥٠,٢٧٩ دخل األتعاب ودخل العموالت األخرى 
٣,٧٦٢ ٧,٨٠١ دخل  تشغيلي آخر

 ٢٦٩,٣١٦ ٢٧٨,٠٦٧
(٢٠,٤٤٥)(٢١,٤٤٩)ربح مدفوع على تمويالت طويلة األجل

٢٤٨,٨٧١ ٢٥٦,٦١٨ مجموع الدخل التشغيلي 

المصروفات التشغيلية
٨٥,١٦٩ ٨٩,٤٤٦ مصروفات الموظفين 

١١,٥٥٩ ١١,٥٤٣ استهالك وإطفاء 
٥٠,٩٩٦ ٦٠,٥١١ مصروفات تشغيلية أخرى 

١٤٧,٧٢٤ ١٦١,٥٠٠ مجموع المصروفات التشغيلية 

١٠١,١٤٧ ٩٥,١١٨ صافي الدخل للفترة قبل صافي عالوة المخصصات لمخاطر اإلئتمان والضرائب
(٢٨,٩١٢)(١٣,٤٧٥)صافي عالوة المخصصات لمخاطر اإلتمان / اإلضمحالل

٧٢,٢٣٥ ٨١,٦٤٣ صافي دخل الفترة قبل الضرائب 
(٢٠,٧٢٥)(٢٤,٦٧٤)الضرائب 

٥١,٥١٠ ٥٦,٩٦٩ صافي الدخل للفترة 

 العائد إلى: 
٣٤,٠٠٣ ٣٤,٩٩٢    حقوق مساهمي الشركة األم 

١٧,٥٠٧ ٢١,٩٧٧    حقوق غير مسيطرة 
 ٥١,٥١٠ ٥٦,٩٦٩

٢٫٧٦ ٢٫٨٤ النصيب األساسي والمخفض للسهم في األرباح - سنتات أمريكية 

“اجلمعيات اخلريية” ت�ضتلم منحة �ضمو رئي�س الوزراء الرم�ضانية
تخفيفا لأعباء املعي�شة على املحتاجني

اخلريي���ة  وال�شنادي���ق  اجلمعي���ات  ب���داأت 
مبحافظ���ة املح���رق وع���دد م���ن امل���دن والق���رى 
مبختل���ف حمافظ���ات اململك���ة، ا�شت���ام املنح���ة 
الرم�شاني���ة ال�شنوي���ة لرئي����س ال���وزراء �شاحب 

ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان اآل خليفة، 
وذل���ك متهي���دا لتوزي���ع ه���ذه املنحة م���ن الأرز 

التايلندي الفاخر على الأ�رس املتعففة.
ويف ه���ذا ال�ش���دد رف���ع ممثل���و اجلمعي���ات 
وال�شناديق اخلريية اأ�شمى اآيات ال�شكر والعرفان 
ل�شاح���ب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء على منحة 

�شم���وه الرم�شانية، والتي تعك����س حر�س �شموه 
امل�شتم���ر عل���ى الوقوف م���ع املواطن���ني ومّد يد 

العون وامل�شاعدة للمحتاجني.
واأع���رب اجلمي���ع ع���ن اعتزازهم مب���ا يحر�س 
عليهم �شاحب ال�شمو امللكي رئي�س الوزراء دوما 
باأن يكون م���ع املواطنني ويتلم����س احتياجاتهم 

ويخف���ف عنهم الأعب���اء املعي�شي���ة، موؤكدين باأن 
الأ����رس املتعفف���ة امل�شتفي���دة م���ن ه���ذه املنحة 
الرم�شاني���ة تله���ج بالدع���اء باأن يحف���ظ املولى 
�شاح���ب ال�شمو امللك���ي رئي�س ال���وزراء، وت�شيد 
مبب���ادرات �شموه التي خفف���ت عليهم كثريا من 
اأعباء احلياة واملعي�ش���ة. واأعرب ممثلو اجلمعيات 

وال�شناديق اخلريية عن التهاين والتربيكات الى 
�شاحب ال�شم���و امللكي رئي�س ال���وزراء مبنا�شبة 
ق���رب �شه���ر رم�ش���ان الف�شيل، داع���ني املولى 
جل���ت قدرت���ه اأن يعيد ه���ذا ال�شهر عل���ى �شموه 
اأعواما عديدة ويدمي عليه نعمة ال�شحة والعافية 

ويحفظه ذخرا وعزا لهذا الوطن و�شعبه.

حمرر ال�ضوؤون املحلية

الإ�رساع بوترية التنمية رغم ان�ضغال املنطقة بالهاج�س الأمني
زيادة اآفاق التعاون القت�شادي مع الدول ال�شديقة... �شمو رئي�س الوزراء و�شمو نائب جالة امللك:

املنام���ة - بنا: التقى نائ���ب جالة امللك 
ويل العه���د �شاح���ب ال�شم���و امللك���ي الأمري 
�شلم���ان بن حم���د اآل خليف���ة رئي����س الوزراء 
�شاحب ال�شمو امللكي الأمري خليفة بن �شلمان 

اآل خليفة، �شباح اأم�س بق�رس الق�شيبية.

ويف اللق���اء، اأك���د �شموهم���ا حر�س مملكة 
البحرين عل���ى تو�شيع دائرة التعاون الثنائي 
م���ع خمتل���ف ال���دول ال�شقيق���ة وال�شديق���ة 
وزي���ادة اآفاق ا�شتفادة اململك���ة من التعاون 
على ال�شعيدين القت�ش���ادي وال�شتثماري، 

م�شددي���ن �شموهم���ا على ����رسورة العمل باأن 
تكون التفاقيات املوقعة بني مملكة البحرين 
وخمتلف الدول معززة لروؤيتها ال�شرتاتيجية 
يف تعزي���ز م�شارك���ة القطاع���ني ال�شتثماري 

والتجاري يف املنظومة القت�شادية.

اإل���ى ذل���ك، ا�شتعر����س �شموهم���ا جممل 
التط���ورات وامل�شتج���دات عل���ى ال�شاحت���ني 
�شموهم���ا  اأك���د  اإذ  والدولي���ة،  الإقليمي���ة 
اأهمي���ة التح���ركات الهادفة ملزي���د من الأمن 
اأن  اإل���ى  �شموهم���ا  م�شريي���ن  وال�شتق���رار، 

املنطقة رغم ان�شغالها بهاج�س الأمن ال اأنها 
يف الوق���ت ذاته حري�شة عل���ى الإ�رساع بوترية 
م�شريته���ا التنموي���ة وال�شتم���رار يف عمليات 
البناء والتطوي���ر مبا يحقق الرخ���اء ل�شعوبها 

وي�شمن عي�شها يف بيئة اآمنة وم�شتقرة.

• �شمو رئي�س الوزراء يف لقاء مع �شمو نائب جالة امللك	



املنام����ة - بن����ا: اأن����اب رئي�س ال����وزراء 
�ساح����ب ال�سم����و امللكي الأم����ر خليفة بن 
�سلم����ان ال خليفة، م�ست�سار �ساحب ال�سمو 
امللكي رئي�س الوزراء �سمو ال�سيخ �سلمان 
بن خليفة اآل خليفة حل�سور الحتفال الذي 
اأقامه �سفر جمهوري����ة ايطاليا  دومينيكو 
بيالت����و Domenico Bellato ال�سديقة 
م�ساء ام�س بفن����دق اخلليج، مبنا�سبة اليوم 
الوطن����ي لب����الده، بح�سور عدد م����ن اع�ساء 
ل����دي  املعتمدي����ن  الدبلوما�س����ي  ال�سل����ك 

اململكة واملدعوين.
ونقل �سم����و ال�سيخ �سلم����ان بن خليفة 
اآل خليف����ة حتيات �ساح����ب ال�سمو امللكي 
رئي�����س ال����وزراء لقيادة و�سع����ب جمهورية 
ايطاليا ال�سديقة بهذه املنا�سبة الوطنية، 
ومتنيات �سموه ليطاليا و�سعبها ال�سديق 

مبزيد من التقدم والتطور.
واأكد �سموه عمق ومتانة العالقات بني 
مملكة البحرين وجمهورية اإيطاليا ومتيزها 
يف يف خمتلف املج����الت، منوها اإلى حر�س 
البحري����ن على تو�سيع اأطر التعاون الثنائي 
مبا يخدم امل�سالح امل�سرتكة ويعود بالنفع 

على البلدين وال�سعبني ال�سديقني.
م���ن ناحيت���ه، اأع���رب �سف���ر جمهورية 
اإيطالي���ا ع���ن �سك���ره وتقدي���ره ل�ساح���ب 
ال�سمو امللك���ي رئي�س الوزراء على اهتمام 
�سموه بتنمي���ة عالقات التعاون وال�سداقة 
ب���ني البلدي���ن، م�سيًدا مب���ا ت�سهده مملكة 
البحري���ن م���ن تط���ور ومن���اء ف���ى �ست���ى 

القطاعات.
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ترقية م�شعل بن حممد واملبارك لوكالء م�شاعدين بـ “الأ�شغال والبلديات”
ع������������������ودة مدي��������ر م�������ن “املالي������ة” حل�س����������ن ال�������������وزارة

حرك���ة ترقيات وتعيين���ات قيادي���ة م�ستمرة 
ب���وزارة الأ�سغ���ال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطيط 
العمراين، اآخرها مر�سوم وقعه جاللة امللك بتعيني 

3 وكالء م�ساعدين جدد.

وج���رت ترقي���ة ال�سي���خ م�سع���ل بن حمم���د اآل 
خليف���ة م���ن مدي���ر لإدارة امل�ساري���ع ال�ست�سارية 
ب�س���وؤون الأ�سغ���ال لوكيل م�ساع���د مل�ساريع البناء 
وال�سيان���ة. وكان هذا املوقع �ساغ���را بالوزارة من 

بعد تقاعد منى املطوع يف يوليو 2016.
كذل���ك ترقى وائل نا�رص املبارك من اأمني عام 

هيئة التخطيط والتطوير العمراين، و�سيم�سك زمام 
الوكال���ة امل�ساع���دة للخدمات البلدي���ة امل�سرتكة، 
خلفا لرائد ال�سالح، والذي �سيحال للتقاعد ح�سب 
معلومات “البالد”. ويعترب املبارك ابنا ببيت وزارة 
�س���وؤون البلديات حيث تدرج باملواقع املهنية من 
مهند�س اإل���ى مواقع تنفيذية متعددة اأبرزها تويل 

مقاليد اإدارة التخطيط و�سوؤون املجال�س املنتخبة.
اأم���ا حمم���د �سع���د ال�سهل���ي فقد دخ���ل عتبة 
�س���وؤون البلديات مهند�سا ورئي�س���ا لق�سم الرقابة 
والتفتي�س باإدارة اخلدمات الفنية باأمانة العا�سمة 
ث���م غادره���ا بع���ام 2015 مدي���را لإدارة امل���وارد 

الب�رصية واملالية بوزارة املالية.

ومبوج���ب املر�س���وم يع���ود ال�سهلي ل���وزارة 
الأ�سغال و�س���وؤون البلدي���ات والتخطيط العمراين 
وكيال م�ساع���دا للموارد واملعلوم���ات. كما تنتهي 
م���دة اإنابة مدير امل���وارد الب�رصي���ة ببلدية اجلنوبية 
ح�س���ن املناع���ي، ال���ذي حم���ل الوكال���ة امل�ساعدة 

للموارد واملعلومات طيلة الفرتة املا�سية.

را�شد الغائب

المسؤول السابق وتاريخ المنصب
تعيينه

المنصب السابق للمسؤول المسؤول الجديد
الجديد

الوكيل مساعد لمشاريع البناء 
والصيانة

منى المطوع، عينت في فبراير 
2013 وتقاعدت يوليو 2016

الشيخ مشعل بن محمد آل 
خليفة

مدير إدارة المشاريع 
االستشارية بشؤون األشغال

الوكيل المساعد للخدمات 
البلدية المشتركة

أمين عام هيئة التخطيط وائل ناصر المباركرائد الصالح، مايو 2015
والتطوير العمراني

الوكيل المساعد للموارد 
والمعلومات

مدير إدارة الموارد البشرية محمد سعد السهليحسن المناعي )باإلنابة(
والمالية بوزارة المالية

• •وائل املبارك	 حممد ال�سهلي	

�شمو ال�شيخ �شلمان بن خليفة يح�رض حفل ال�شفارة الإيطالية 
خليفة بن حمد: تو�شيع جمالت التعاون مع الكويتنيابة عن �سمو رئي�س الوزراء 

�شفرينا مبو�شكو ي�شارك بحفل تن�شيب بوتني

املنام���ة - بنا: نق���ل �سفر مملكة 
البحري���ن لدى دولة الكوي���ت ال�سقيقة 
ال�سيخ خليفة بن حمد اآل خليفة خال�س 
حتي���ات عاهل الب���الد �ساح���ب اجلاللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة، 
ورئي�س ال���وزراء �ساحب ال�سمو امللكي 
الأم���ر خليف���ة ب���ن �سلم���ان اآل خليفة، 
وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب 
الأول لرئي����س جمل�س ال���وزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمر �سلمان بن حمد اآل 
خليفة، اإلى اأمر دولة الكويت ال�سقيقة 
�ساح���ب ال�سم���و ال�سيخ �سب���اح الأحمد 
اجلاب���ر ال�سباح ومتنياته���م له مبوفور 

ال�سحة والعافية.
ج���اء ذلك خ���الل ا�ستقب���ال �ساحب 
ال�سم���و ال�سي���خ �سب���اح الأحم���د اجلابر 
ال�سب���اح لل�سي���خ خليف���ة ب���ن حم���د اآل 
خليف���ة يف ق�رص بي���ان اأم����س؛ مبنا�سبة 
انته���اء مه���ام عمل���ه �سف���را ململك���ة 
البحري���ن ل���دى دول���ة الكوي���ت، حيث 

كل���ف �سموه ال�سفر بنق���ل حتياته اإلى 
اأخيه عاهل البالد، متمنًيا لل�سفر دوام 

التوفيق والنجاح.
من جانبه، اأع���رب ال�سيخ خليفة بن 
حمد اآل خليفة عن اعتزاز مملكة البحرين 
بعمق العالقات الأخوية التاريخية التي 
جتمعه���ا بدولة الكوي���ت ال�سقيقة، وما 
ت�سه���ده م���ن تطور ومن���اء على خمتلف 
الأ�سعدة، موؤكًدا حر�س مملكة البحرين 
على تو�سيع جم���الت التعاون مع دولة 
الكوي���ت مبا يلب���ي طموح���ات البلدين 

وال�سعبني ال�سقيقني.  
دول���ة  عه���د  ويل  ا�ستقب���ل  كم���ا 
الكوي���ت ال�سقيقة �سم���و ال�سيخ نواف 
الأحم���د اجلابر ال�سب���اح ورئي�س جمل�س 
الوزراء �سمو ال�سيخ جابر املبارك احلمد 
ال�سب���اح، كال على ح���دة، ال�سيخ خليفة 
ب���ن حم���د اآل خليف���ة؛ وذل���ك مبنا�سبة 
انته���اء مهمات عمل���ه، متمنني لل�سفر 

دوام النجاح والتقدم.

املنامة - بن���ا: �سارك �سفر مملكة 
البحري���ن ل���دى رو�سيا الحتادي���ة اأحمد 
ال�ساعات���ي اأم����س، يف الحتفال الر�سمي 
ال���ذي اأقيم يف ق����رص الكرملني مبنا�سبة 
الرئي����س فالدمي���ر بوت���ني  تن�سي���ب 
رئي�س���ا لرو�سي���ا الإحتادي���ة. وق���د اأدى 
اليم���ني  بوت���ني  فالدمي���ر  الرئي����س 
الد�ستوري���ة بح�س���ور رئي����س املحكمة 
الد�ستوري���ة العلي���ا ورئي�س���ة املجل�س 

الفي���درايل ورئي����س جمل����س الربمل���ان 
الدوما وكبار امل�سوؤولني وال�سخ�سيات 
ال�سيا�سية والع�سكرية واأع�ساء الربملان 
واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي الأجنبي يف 

مو�سكو. 
وكان الرئي����س فالدمير بوتني قد 
فاز يف النتخاب���ات الرئا�سية التي جرت 
يف �سهر مار����س املا�س���ي لولية رابعة 

مدتها 6 �سنوات. 

التجديد لنائب اأمني التظلمات ومدير لـ “بنا” ووكالء م�شاعدين يف “الأ�شغال”
يف 3 مرا�سيم �سادرة عن جاللة امللك

املنام���ة - بن���ا: �س���در ع���ن عاه���ل البالد 
�ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى اآل خليفة 
مر�سوم رقم )26( ل�سنة 2018 بتجديد تعيني 
نائب لأمني عام التظلمات يف وزارة الداخلية.

وج���اء يف امل���ادة الأولى م���ن املر�سوم اأنه 
يج���دد تعي���ني اأ�سام���ة الع�سف���ور نائبا لأمني 
عام التظلمات يف وزارة الداخلية بدرجة وكيل 

وزارة م�ساعد، وذلك ملدة 5 �سنوات.
ون�س���ت امل���ادة الثاني���ة اأن���ه عل���ى وزير 

الداخلي���ة تنفيذ هذا املر�س���وم، ويعمل به من 
تاريخ �سدوره، وين�رص يف اجلريدة الر�سمية.

و�س���در ع���ن �ساح���ب اجلاللة مل���ك البالد 
مر�سوم رق���م )27( ل�سنة 2018 بتعيني مدير 

عام يف وزارة �سوؤون العالم.
وج���اء يف امل���ادة الأول���ى اأنه يع���ني اأحمد 
املناعي مدي���را عاما لوكالة انب���اء البحرين يف 

وزارة �سوؤون الإعالم بدرجة وكيل م�ساعد.
كم���ا ن�ست امل���ادة الثانية اأن���ه على وزير 

�سوؤون الإعالم تنفيذ هذا املر�سوم، ويعمل به 
من تاريخ �سدوره وين�رص يف اجلريدة الر�سمية.

و�س���در ع���ن �ساح���ب اجلاللة مل���ك البالد 
مر�سوم رقم )28( ل�سنة 2018 بتعيني وكالء 
م�ساعدين يف وزارة الأ�سغال و�سوؤون البلديات 

والتخطيط العمراين.
وج���اء يف املادة الأول���ى اأنه يعني يف وزارة 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�س���وؤون  الأ�سغ���ال 
العم���راين كل م���ن ال�سي���خ م�سع���ل ب���ن حممد 

اآل خليف���ة وكي���اًل م�ساع���داً مل�ساري���ع البن���اء 
وال�سيان���ة، ووائل نا�رص حمم���د املبارك وكيالً 
م�ساعداً للخدمات البلدي���ة امل�سرتكة، وحممد 
�سع���د حمم���د ه���الل ال�سهل���ي وكي���اًل م�ساعداً 

للموارد واملعلومات.
كم���ا ن�ست امل���ادة الثانية اأن���ه على وزير 
والتخطي���ط  البلدي���ات  و�س���وؤون  الأ�سغ���ال 
العم���راين تنفيذ هذا املر�س���وم، ويعمل به من 

تاريخ �سدوره، وين�رص يف اجلريدة الر�سمية.

ات�س���ال  ج���رى  بن���ا:   - املنام���ة 
هاتفي ام�س بني عاهل البالد �ساحب 
اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل 
خليفة واأخيه عاه���ل اململكة الأردنية 
الها�سمي���ة ال�سقيق���ة �ساحب اجلاللة 

امللك عبداهلل الثاين بن احل�سني.
وق���د مت خ���الل الت�س���ال بح���ث 
العالق���ات الثنائية و�سب���ل تعزيزها، 
اإ�ساف���ة اإل���ى تط���ورات الأو�س���اع يف 

املنطقة.

جاللة امللك بحث هاتفًيا مع نظره 
الأردين الأو�ساع باملنطقة

• م�ست�سار �ساحب ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء يح�رص الحتفال الذي اأقامه ال�سفر الإيطايل	
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“بوابة اخلليج” ي�ستعر�ض فر�سا ا�ستثمارية بـ 26 مليار دوالر
ينطلق �ليوم مب�شاركة 500 رجل �أعمال ورئي�س تنفيذي

�ملنام���ة - �لتنمي���ة �القت�شادي���ة: ي�شل���ط 
موؤمتر بو�بة �خلليج �ل���ذي ينطلق �ليوم �ل�شوء 
على ما ت�شهده �ملنطقة من حتوالت �قت�شادية 
وفر����س ��شتثماري���ة، ويعق���د �ملوؤمت���ر برعاية 
ويل �لعه���د نائب �لقائد �الأعل���ى رئي�س جمل�س 
�لتنمي���ة �القت�شادي���ة �شاحب �ل�شم���و �مللكي 

�الأمري �شلمان بن حمد �آل خليفة.
ويجم���ع �ملوؤمتر، �لذي ي�شتم���ر حتى �لعا�رش 
من �ل�شهر �جلاري، �أكرث من 500 م�شتثمر عاملي 
وقادة �أعمال للتعرف على �لفر�س �ال�شتثمارية 
�لتي خلقتها �لتح���والت �القت�شادية يف منطقة 

�خلليج �لعربي. 
كم���ا ويتي���ح �لفر�ش���ة للو�ش���ول �ملبا����رش 
�إل���ى �ل�ش���وق �خلليجي���ة م���ن خ���ال ��شتعر��س 
�مل�شاريع �جلاهزة لا�شتثم���ار باملنطقة و�لتي 
تبل���غ قيمتها 18 مليار دوالر �إلى جانب م�شاريع 
��شتثمارية يف مرحلة �لتخطيط ما يزيد من قيمة 

�مل�شاريع �إلى ما يقارب 26 مليار دوالر.
ياأت���ي ه���ذ� �إل���ى جان���ب �لقيم���ة �الإجمالية 
للم�شاري���ع �لك���رى �لتي ت�شهده���ا �لبحرين يف 
�لقطاعني �لعام و�خلا�س و�لبالغة �أكرث من 32 
ملي���ار دوالر يف قطاعات �لت�شني���ع، و�خلدمات 
�للوج�شتية، و�لبنية �لتحتية، و�لرعاية �ل�شحية، 
و�لتعليم، و�ل�شياحة وهو ما يدعم توجه �ململكة 
نحو حتقي���ق �لنمو �القت�ش���ادي �مل�شتد�م على 

�ملدى �لبعيد.
وق���ال �لرئي�س �لتنفي���ذي ملجل�س �لتنمية 
دور  “يتمث���ل  �لرميح���ي  خال���د  �القت�شادي���ة 
�ملجل����س يف �لتو��ش���ل م���ع �مل�شتثمرين، وقد 
مل�شن���ا من خ���ال جتربتنا م���ع �لدوليني منهم 
م���دى تقديرهم �إل���ى �إمكان �لدخ���ول للمنطقة 
وزيادة �أعماله���م يف �ل�شوق �خلليجي، كما �أنهم 

يرغب���ون يف �لتعرف على �ملزيد من �ملعلومات 
حول �شبل �ال�شتفادة من �لفر�س �ملتاحة وهو 

�ل�شبب �لذي يقف ور�ء �نطاقة �ملوؤمتر”.
وت�شم���ل �لفعالية عق���د جل�ش���ات نقا�شية 
ي�ش���ارك فيها قي���اد�ت �أعمال متث���ل قطاعات 
��شرت�تيجي���ة نامي���ة وم���ن �شمنه���ا �لت�شنيع، 
و�ل�شياح���ة، و�لعقار�ت، و�لطاق���ة، و�ملاء، كما 

تتطرق �إلى �أبرز �لق�شايا �ملتعلقة باالأعمال.
و�أ�ش���اف “لق���د متي���زت �لبحري���ن بكونها 
�القت�ش���اد �الأ����رشع منو�ً يف منطق���ة دول جمل�س 
توق���ع  حي���ث   ،2017 يف  �خلليج���ي  �لتع���اون 
�شندوق �لنقد �لدويل ��شتمر�رية حتقيق �لنمو، 
كما ويرت�ف���ق زخم �لنمو �لقوي مع ما حتظى به 
�ململك���ة من موق���ع ��شرت�تيج���ي، وبيئة د�عمة 
لاأعم���ال وذ�ت كلف���ة ت�شغيلي���ة منخف�شة �إلى 
جان���ب �لق���وى �لعامل���ة �ملاهرة، وه���و ما يتيح 
لل����رشكات �لعاملية �لفر�ش���ة لتعزيز �نطاقتها 

نحو �لنمو يف �ملنطقة”.
ويتخل���ل �ملوؤمت���ر جل�شة نقا�شي���ة بعنو�ن 
“مو�ءمة �ل�شيا�شة �لنقدية و�لنمو �القت�شادي”، 
تناق����س دور �شناع �لقر�ر يف مو�كبة �لتحديات 
يف حتقي���ق �لنم���و �القت�شادي وخل���ق �شيا�شة 
نقدية معترة، مب�شاركة �ل�شيخ �أحمد بن حممد 
�آل خليفة وزير �ملالية، و�لدكتور نايف �حلجرف 
بو�شعي���د  بالكوي���ت، وحمم���د  �ملالي���ة  وزي���ر 
وزي���ر �القت�ش���اد و�ملالية باملغ���رب، وفي�شل 
ب���ن فا�شل نائب وزي���ر �القت�ش���اد و�لتخطيط 

بال�شعودية ومي�شيل الماركيه والز�رد فريريز.
كما �شتعقد جل�شة �أخرى بعنو�ن “�كت�شاف 
�أحجي���ة �ال�شتثم���ار�ت �ملبا�رشة” ي�ش���ارك فيها 
خال���د �لرميح���ي، و�شتي���و�رت جونز م���ن �رشكة 
بكت���ل، و�أني���ل كوم���ار م���ن جمموع���ة ر�ن�شات، 
وفادي غندور من جمموع���ة وم�شة و�أر�ميك�س، 
ويو�ش���ف علي م���ن جمموع���ة �للول���و، و�ل�شيخ 
�لدكت���ور م�شعل بن جاب���ر �الأحم���د �ل�شباح من 

هيئة ت�شجيع �ال�شتثمار �ملبا�رش بالكويت.
وت�شل���ط جل�ش���ات �ملوؤمت���ر عل���ى قطاعات 
�حلو�شب���ة �ل�شحابي���ة، و�لتكنولوجي���ا �ملالي���ة، 
و�شا�ش���ل �لكتل، و�لنفط و�لغ���از يقدمها نخبة 
م���ن �ملتحدثني منه���م ماج���د �لق�شب���ي، وزير 
�لتجارة و�ال�شتثمار �ل�شعودي، وخالد �لرو�شان، 
وز�ي���د  �لكويت���ي،  و�ل�شناع���ة  �لتج���ارة  وزي���ر 
�لزي���اين، وزي���ر �ل�شناع���ة و�لتج���ارة و�ل�شياحة 
بالبحري���ن، وجا�شم �ل�شديق���ي ممثا ملجموعة 
�أبوظب���ي �ملالية، وحممد �ل�شايع ممثا ملجموعة 
�ل�شاي���ع، و�إبر�هي���م �لعمر ممث���ا للهيئة �لعامة 
لا�شتثم���ار بال�شعودي���ة، وكاو����س كلينفيل���د 

ممثا ل� “نيوم”.

• �شمو ويل �لعهد	

بحث التعاون الإعداد التقرير الوطني الطوعي االأول

�سرتوى بهيئة جديدة مي بنت حممد: حكايات “اأر�ض اخللود” 

�ملطوع ��شتقبل وفد �إد�رة �لتنمية �مل�شتد�مة �لتابعة لاأمم �ملتحدة 

�ملتحف �لوطني ي�شتقبل د�عمي م�رشوع جتديد قاعة �ملد�فن

�ملنام���ة - بن���ا: ��شتقب���ل وزير �ش���وؤون جمل�س 
�ل���وزر�ء حمم���د �ملطوع مبكتب���ه �شباح �أم����س، وفد� 
�ل�ش���وؤون  ب���اإد�رة  �مل�شتد�م���ة  �لتنمي���ة  �إد�رة  م���ن 
�القت�شادية و�الجتماعية لدى �الأمم �ملتحدة برئا�شة 
�شار�����س جاغن���و�ث، وبح�شور �لقائ���م باأعمال نائب 
�لرئي�س �لتنفي���ذي لاإح�شاء و�ل�شجل �ل�شكاين نبيل 
�شم����س و�ملمث���ل �ملقي���م لرنام���ج �الأم���م �ملتحدة 
�الإمنائي، و�ملن�ش���ق �ملقيم الأن�شط���ة �الأمم �ملتحدة 
يف �لبحري���ن �أم���ني �ل�رشق���اوي، يف �إطار زي���ارة �لوفد 
�إلى مملك���ة �لبحرين للتن�شيق و�لت�شاور ب�شاأن �إعد�د 
�لتقري���ر �لوطن���ي �لطوع���ي �الأول للمملك���ة لتنفيذ 
�أهد�ف �لتنمي���ة �مل�شتد�م���ة 2030، و�لذي �شيقدم 
للمنتدى �ل�شيا�شي رفيع �مل�شتوى؛ �ملعني بالتنمية 
�مل�شتد�مة، �لتابع للمجل�س �القت�شادي و�الجتماعي 
لاأمم �ملتحدة، يف يوليو �ملقبل. ويف �للقاء، �أكد وزير 
�ش���وؤون جمل�س �ل���وزر�ء حر�س مملك���ة �لبحرين على 
توطيد �لتعاون مع منظمات �الأمم �ملتحدة ووكاالتها 
�ملتخ�ش�ش���ة؛ �شمن �إطار �ل�رش�كة �ال�شرت�تيجية بني 

�لبحرين و�الأمم �ملتحدة لاأعو�م 2018 - 2022.
و��ش���ار �لوزي���ر �ل���ى �أن مملك���ة �لبحري���ن تويل 
تنفيذ �أجن���دة �لتنمية �مل�شتد�م���ة 2030 و�أهد�فها 
�أهمية كبرية؛ �إذ �تّخذت مبكر� �لرتتيبات �ملوؤ�ش�شية 
�ل�رشورية؛ لتن�شيق جهود تنفيذ �الأهد�ف، كما �شعت 
لت�شم���ني �الأهد�ف و�لغايات يف برنامج عملها؛ حيث 

مت �إدم���اج نحو 78 % م���ن �لغاي���ات يف برنامج عمل 
�حلكومة 2015 - 2018.  و�أعرب �لوزير عن ترحيبه 
بالدعم �لفني و�لتعاون �ل���ذي تقدمه �الأمم �ملتحدة 
للم�شاهم���ة يف �إع���د�د وعر����س �لتقاري���ر �لوطني���ة 
�لطوعي���ة، موؤك���د�ً �أن عملية �إع���د�د �لتقرير قطعت 
�شوط���ا كبري�؛ ع���ر ح�شد جهود �جله���ات �حلكومية، 
و�ال�شتف���ادة من خمرجات ور����س �لعمل �لتي عقدت 
مع منظمات �ملجتمع �مل���دين، و�لقطاع �خلا�س، �إلى 
جان���ب �الأكادمييني و�ملهتم���ني.  من جهتها، �أكدت 
�شار�����س جاغن���و�ث “�أن �إد�رة �لتنمي���ة �مل�شتد�م���ة 
ت�شعى للم�شاهم���ة يف تعزيز وتن�شي���ق عملية تنفيذ 
�الأه���د�ف �الإمنائي���ة؛ �إذ ت�شت�شي���ف �الأمان���ة �لعام���ة 
للمنتدى �ل�شيا�شي �لرفيع �مل�شتوى �ملعني بالتنمية 
�مل�شتد�مة، وهي �ملن�شة �ملركزية يف منظومة �الأمم 

�ملتحدة �ملعنية مبتابع���ة و��شتعر��س خطة �لتنمية 
�مل�شتد�م���ة لعام 2030، كم���ا حتت�شن �الد�رة وحدة 
�لدول �جلزري���ة �ل�شغرية، و�ملكلف���ة متابعة تنفيذ 
برنام���ج �لعمل �خلا�س بهذه �ل���دول )م�شار �شامو�(، 
وتطبي���ق ��شرت�تيجية موري�شيو�س؛ ملو��شلة تنفيذ 
برنام���ج عم���ل بربادو����س �خلا����س بال���دول �جلزرية 
�ل�شغ���رية”.  م���ن جانب���ه، �أ�ش���اد �ل�رشق���اوي؛ بالدور 
�مل�شوؤول �لذي تتبناه مملك���ة �لبحرين؛ فيما يتعلق 
باإعد�د تقريرها �لطوع���ي، و�لتح�شري�ت �لازمة له؛ 
�إذ تاأتي ��شت�شافتها لوفد �شعبة �لتنمية �مل�شتد�مة 
باإد�رة �ل�ش���وؤون �القت�شادية و�الجتماعية لدى �الأمم 
�ملتحدة؛ دليا و��شًحا عل���ى حر�شها لتقدمي تقرير 
منوذجي، يعك�ُس �لتز�م مملكة �لبحرين مب�شوؤولياِتها 

يف حتقيِق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة”.

�ملنام���ة - هيئ���ة �لبحري���ن للثقاف���ة و�الآثار: 
��شت�شاف متحف �لبحرين �لوطني م�شاء �أم�س زيارة 
لد�عم���ي م�رشوع جتدي���د قاعة �ملد�ف���ن باملتحف، 
حيث كان���ت يف ��شتقبالهم رئي�ش���ة هيئة �لبحرين 
للثقافة و�الآثار �ل�شيخة م���ي بنت حممد �آل خليفة. 
وتعمل هيئ���ة �لبحرين للثقافة و�الآث���ار على �إعادة 
ت�شميم مقتنيات وحمتوى قاعة �ملد�فن باملتحف 
�لوطن���ي، وتعت���زم �فتتاحه���ا نهاية �شه���ر يونيو 
2018م م���ع بدء �جتم���اع جلنة �ل���رت�ث �لعاملي يف 
�لبحري���ن. وقالت �ل�شيخة مي بن���ت حممد: “�شكر�ً 
لكل �لذين ر�هنو� عل���ى �لثقافة كو�شيلة لتحقيق 
�ملنج���ز�ت �لوطني���ة وجلعله���ا �الأد�ة �لت���ي حتفظ 
�لتاري���خ �لعريق ململك���ة �لبحري���ن، فتحقيق هذ� 
�ملنجز مل يكن لريى �لن���ور لوال م�شاهمة �لد�عمني 
وحر�شهم على �مل�شاركة يف متكني �لبنية �لتحتية 
�لثقافي���ة”.  و�أردف���ت: “قاع���ة �ملد�ف���ن �شتعود 
لرتوي حكايات “�أر�س �خللود” )دملون( بهيئتها 
�جلدي���دة �لتي تر�ع���ي �أعلى �ملعاي���ري �لعاملية يف 

�لعرو����س �ملتحفي���ة”، مو�شح���ة �أن �فتت���اح قاعة 
�ملد�ف���ن يعك����س �جله���ود �لتي يق���وم بها متحف 
�لبحرين �لوطني، كموؤ�ش�شة ثقافية ر�ئدة، لتقدمي 
كل جدي���د للجمه���ور ولزو�ر مملك���ة �لبحرين. دعم 
م�رشوع جتديد قاعة �ملد�فن كل من: �رشكة �لبحرين 
لل�شينم���ا، �ملح���ّرق مول، عق���ار�ت �ل�ّشي���ف، رتاج، 

�رشكة ت�شهيات �لبحرين و�لبنك �الأهلي �ملّتحد. 
كما و�شاهم ع���دد من �لفنانني يف دعم جتديد 

�لقاع���ة، وهم: �لرئي����س �لفخري جلمعي���ة �لبحرين 
للفن���ون �لت�شكيلي���ة �ل�شي���خ ر��شد ب���ن خليفة �آل 
خليف���ة، عبد�لرحي���م �رشيف، بلقي�س فخ���رو، عبا�س 
�ملو�شوي، علي �ملحميد، �ل�شيخة ها بنت حممد �آل 
خليفة، �ل�شيخة مروة بنت ر��شد �آل خليفة، �ل�شيخة 
حن���ان بنت ح�ش���ن �آل خليف���ة، عم���ر �لر��شد، زهري 
�ل�شعي���د، ميا�شة �ل�شويدي، ع���ادل �لعبا�شي وعلي 

ح�شني مريز�. 

• رئي�شة هيئة �لبحرين للثقافة و�الآثار م�شتقبلة د�عمي م�رشوع جتديد قاعة �ملد�فن باملتحف	

الرميحي: دور بارز للكوادر االإعالمية يف حفظ الهوية

مذكرة تفاهم بني احلر�ض الوطني واجلي�ض الباك�ستاين

�ملنام���ة - بنا: �أكد وزي���ر �شوؤون �الإعام 
بالك���و�در  �ل���وز�رة  �عت���ز�ز  �لرميح���ي  عل���ي 
�الإعامي���ة و�لفنية �لوطني���ة، و�إ�شهاماتها يف 
�حلفاظ على هوية �لوط���ن وثقافته، و�لذود 
عن �أمنه و��شتق���ر�ره، وتعميق قيم �لت�شامح 
و�ملو�طن���ة �ل�شاحل���ة، ودوره���ا �ملحوري يف 
�إبر�ز م�شرية �ملنج���ز�ت �لتنموية و�حل�شارية 

�ملحققة خال �لعهد �لز�هر لعاهل �لباد.
ج���اء ذلك ل���دى ��شتقب���ال �لوزي���ر �أم�س 
لع���دد م���ن من�شوب���ي وز�رة �ش���وؤون �الإع���ام 
مبنا�شبة ف���وز �إذ�عة �لبحري���ن باملركز �الأول 
يف م�شابقة “�لر�م���ج �لتفاعلية” عن برنامج 
“ خذين مع���ك”، وح�شول تلفزي���ون �لبحرين 
عل���ى جائزة �ملرك���ز �لثاين ع���ن وم�شة “قل 

خ���رًي�” يف فئة “�لوم�ش���ات �لتوعوية” �شمن 
جو�ئز �ملهرج���ان �لعربي �لتا�شع ع�رش لاإذ�عة 
و�لتليفزيون �لذي نظمه �حتاد �إذ�عات �لدول 
�لعربية يف �ملدين���ة �لثقافية �لتون�شية خال 

�لفرتة من 26 �إلى 29 �أبريل �ملا�شي.
يذك���ر �أن برنامج “ خذين مع���ك” هو �أحد 
�لر�م���ج �الإذ�عية �لهادف���ة و�ملتخ�ش�شة يف 
�ل�ش���وؤون �الجتماعي���ة و�لعلمي���ة و�ل�شحي���ة، 
من �إع���د�د وتقدمي �آالء �لبن���اء، و��شتطاعات 
�ل���ر�أي لنور �لقا�شمي ونا����رش جر ومن �إخر�ج 
�شابر  �ل�شعيد، فيم���ا تعد وم�شة “قل خرًي�” 
م���ن مب���ادر�ت تليفزي���ون �لبحري���ن �ملعنية 
بن�رش قيم �لت�شام���ح و�لكلمة �لطيبة بني �أبناء 

�ملجتمع �لبحريني.

�ل�شخ���ري - �حلر����س �لوطن���ي: �ختتمت 
�جتماع���ات �للجنة �لبحريني���ة �مل�شرتكة بني 
�حلر�س �لوطني و�جلي�س �لباك�شتاين بتوقيع 
مذكرة تفاه���م برئا�شة مدي���ر �أركان �حلر�س 
�لوطني �لل���و�ء �لركن �ل�شي���خ عبد�لعزيز بن 
�شعود �آل خليفة عن �جلانب �لبحريني و�للو�ء 
حممد �شفيق ع���ن �جلان���ب �لباك�شتاين �أم�س 
�الثن���ني مبع�شك���ر �ل�شخ���ري، بح�ش���ور قائد 
وح���دة �لعمليات �خلا�ش���ة �لر�ئد �لركن �شمو 
�ل�شي���خ �شلمان بن حممد بن عي�شى �آل خليفة 

و�أع�شاء �للجنة من �جلانبني.
و�أك���د مدي���ر �أركان �حلر����س �لوطني �أن 
مذك���رة �لتفاه���م �مل�شرتك���ة تاأت���ي لتعزيز 
وتن�شيق �لتبادل �لع�شكري و�لتدريب وتنفيذ 
�لتمارين �لثنائية وفق روؤى وتطلعات رئي�س 

�حلر�س �لوطني �لفري���ق �لركن �شمو �ل�شيخ 
حممد بن عي�شى �آل خليف���ة، وترجمةُ الأهد�ف 
2020 ومب���ا يوط���د  �الإ�شرت�تيجي���ة  �خلط���ة 

�لعاقات �لثنائية بني �لبلدين.
تاأت���ي مو��شل���ة  �أن �ملذك���رة  و�أ�ش���اف 
للجه���ود �مل�شرتك���ة ب���ني �حلر����س �لوطني 
�أعل���ى  لتطبي���ق  �لباك�شت���اين،  و�جلي����س 
م�شتوي���ات �لكف���اءة �لع�شكري���ة و�جلاهزي���ة 
ل���دى �ملوؤ�ش�شتني �لع�شكريت���ني، بالتمارين 

�مل�شرتكة و�لتبادل و�لتدريب �لع�شكري.
كم���ا �أ�شاد مدي���ر �أركان �حلر�س �لوطني 
بالدور �لذي ي�شطلع ب���ه �جلي�س �لباك�شتاين 
وم���ا يبذله م���ن جهود م�شرتك���ة تعك�س عمق 
�لبحري���ن  ب���ني مملك���ة  �ل�شد�ق���ة  عاق���ات 

وجمهورية باك�شتان �الإ�شامية.

• وزير �شئون جمل�س �لوزر�ء م�شتقبا وفد �إد�رة �لتنمية �مل�شتد�مة �لتابعة لاأمم �ملتحدة	
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وفق اأحـدث املعايري اإعداد كوادر “الداخلية” 

تخ�شي�ص ميزانية جمزية لت�شييد دور العبادة

تخريج 451 فردا من ال�رشطة امل�ستجدين... احل�سن:

لدى افتتاحه م�سجد املعاودة مبنطقة املحرق... رئي�س “ال�سنية”: 

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: حت���ت رعاي���ة 
وزير الداخلية الفري���ق الركن ال�سيخ را�سد بن 
عبداهلل اآل خليفة، ح�رش رئي�س الأمن العام اللواء 
طارق احل�سن، �سباح اأم�س حفل تخريج الدفعة 
ال�ساد�س���ة ع�رشة من ال�رشط���ة امل�ستجدين، التي 
ت�سم 451 ف���رداً بالأكادميية امللكية لل�رشطة، 
اإذ تلق���ى اخلريجون العلوم ال�رشطية والقانونية 
يف معهد تدري���ب ال�رشطة، وفق خط���ة تعليمية 
وتدريبي���ة مدرو�سة ويف اإط���ار برنامج تدريبي، 

ا�ستغرق 6 اأ�سهر.
يف  كان  احلف���ل،  راع���ي  و�س���ول  ول���دى 
ا�ستقباله اآمر الأكادميية امللكية لل�رشطة وعدد 
من املديرين العام���ن، وا�ستهل احلفل بعزف 
�س���ام اللواء، بعده���ا قدم ال�رشط���ة اخلريجون، 
ا�ستعرا�س���اً للمه���ارات العملية الت���ي اأظهرت 
كفاءته���م وان�سباطهم واأداءه���م املتميز، وما 
يتمتع���ون ب���ه م���ن جاهزي���ة وا�ستع���داد لأداء 

الواجبات.
واأك���د رئي����س الأمن الع���ام توجيهات وزير 
الداخلية واهتمام���ه بتحديث الربامج واملناهج 
وال�ستم���رار بتطويرها والعم���ل على احل�سول 
عل���ى العرتاف ال���دويل من اجله���ات املخت�سة 
واإع���داد ك���وادر وزارة الداخلي���ة وف���ق اأح���دث 
املعاي���ر الدولي���ة املعم���ول به���ا يف املناهج 

العلمية والتدريبية.
واأ�سار اإلى اإ�سرتاتيجية التحديث والتطوير 
الت���ي اأطلقته���ا وزارة الداخلي���ة والتي تهدف 
اإل���ى الرتق���اء بالعم���ل الأمن���ي واإع���داد رجال 
الأم���ن للتعامل م���ع خمتلف الأح���داث بجاهزية 
عالي���ة ودق���ة يف الأداء، بالإ�ساف���ة اإلى تقدمي 

واملقيم���ن،  للمواطن���ن  اخلدم���ات  اأف�س���ل 
م�سي���داً بامل�ستوى املتطور ال���ذي و�سلت اإليه 
الأكادميي���ة امللكي���ة لل�رشط���ة وا�ستمرارها يف 
مواكب���ة املتغرات الأمنية مب���ا يرقى باجلهود 

الأمنية املبذولة.
واأك���د اآمر معه���د تدريب ال�رشط���ة يف كلمة 
األقاه���ا اأن توجيه���ات وزير الداخلي���ة وحر�سه 
ال���دوؤوب للرق���ي مبخرجات التدري���ب يف �ستى 
املج���الت، واملتابع���ة احلثيث���ة لرئي����س الأمن 
الع���ام كان لهم���ا الأث���ر يف خل���ق ك���وادر اأمنية 
ذات كف���اءة وظيفي���ة قادرة عل���ى مواجهة كل 
التحدي���ات الأمني���ة وتواك���ب املتغ���رات م���ع 
اللت���زام مببادئ ال�رشطة، م�سيفاً اأن الدفعة مت 

اإع���داد اأفرادها وفقاً خلط���ط تدريبية مدرو�سة 
ومتوافق���ة مع املتطلبات واملتغ���رات الأمنية 
املعا����رشة، بال�س���كل ال���ذي يكف���ل لهم حتمل 

�سغوطات العمل املحيط برجال الأمن.
وبع���د اأداء اخلريج���ن للق�سم، ك���رم راعي 
احلف���ل املتفوقن وتوزيع ال�سه���ادات، مهنئاً 
باملنا�سب���ة  واأهاليه���م  اخلريج���ن  ال�رشط���ة 
ال�سعي���دة وحثه���م على بذل ق�س���ارى جهدهم 
خلدمة الوط���ن وال�سهر على اأمنه وا�ستقراره يف 
ظل القي���ادة الر�سيدة ل�ساح���ب اجلالة عاهل 

الباد.
ح�رض احلفل، كبار ال�ضباط بوزارة الداخلية، 

واأهايل اخلريجن.

املنام����ة - بن����ا: حت����ت رعاي����ة وزي����ر العدل 
وال�س����وؤون الإ�سامية والأوق����اف ال�سيخ خالد بن 
عل����ي بن عبداهلل اآل خليفة، افتتح رئي�س جمل�س 
الوق����اف ال�سنية  ال�سيخ را�س����د الهاجري م�سجد 

املعاودة مبنطقة املحرق.
وق����ال الهاج����ري اإن دور العب����ادة يف مملكة 
البحري����ن حتظى باهتم����ام كبر م����ن قبل عاهل 
الب����اد �ساحب اجلالة املل����ك حمد بن عي�سى اآل 
خليف����ة، ملا لها م����ن دور كب����ر يف تعزيز القيم 
الدينية والأخاق النبيلة بن كافة اأفراد املجتمع 
واإ�سهامه����ا الفعال يف تعزيز املواطنة ال�ساحلة، 
اإذ حظي����ت باهتم����ام خا�����س يف ظ����ل امل�����رشوع 
الإ�ساح����ي ل�ساحب اجلال����ة امللك، اإذ تخ�س�س 
احلكوم����ة برئا�سة رئي�س ال����وزراء �ساحب ال�سمو 
امللك����ي الأم����ر خليفة ب����ن �سلم����ان اآل خليفة، 
وبدع����م وم�ساندة ويل العهد نائب القائد الأعلى 

النائ����ب الأول لرئي�����س جمل�س ال����وزراء �ساحب 
ال�سمو امللكي الأمر �سلم����ان بن حمد اآل خليفة 
ميزاني����ة جمزي����ة مل�ساري����ع دور العب����ادة �سمن 
امليزاني����ة العام����ة للم�ساريع احلكومي����ة، اأثمرت 
عن بن����اء وت�سييد ع�رشات امل�ساج����د واجلوامع يف 
مملكة البحرين، وم�رشوع بناء م�سجد املعاودة من 
امل�ساريع امل�سرتكة بن وزارة العدل وال�سوؤون 

ال�سامي����ة والوق����اف ال�سني����ة وهيئ����ة البحرين 
للثقاف����ة والآثار، حيث مت ت�سكيل جلنة م�سرتكة 
بن وزارة العدل و ال�سوؤون الإ�سامية والأوقاف 

ال�سنية وهيئة الثقافة لاإ�رشاف على امل�رشوع. و
ويحتوي امل�سجد على قاعة لل�ساة تت�سع ل� 
200 م�سلي وفن����اء خارجي ومئذنة على الطراز 

البحريني املعا�رش و�سكن للموؤذن.

• رئي�س الأوقاف ال�سنية يفتتح م�سجد املعاودة مبنطقة املحرق	

تطلع لتعزيز التعاون النفطي مع الإمارات

بحث تنظيم ن�شاط ثقايف بحريني بهونغ كونغ 

املنام���ة - بن���ا: ا�ستقب���ل وزي���ر النفط 
ال�سي���خ حممد ب���ن خليف���ة اآل خليفة مبكتبه 
�سف���ر دول���ة الإم���ارات العربي���ة املتح���دة 
ال�سقيق���ة �سم���و ال�سيخ �سلط���ان بن حمدان 
بن زايد اآل نهي���ان، مبنا�سبة تعيينه �سفراً 

لباده لدى مملكة البحرين.
الإمارات���ي،  بال�سف���ر  الوزي���ر  ورح���ب 
ُمهنئ���اً �سمو ال�سفر بتعيين���ه �سفراً لباده 
باململك���ة، متمنياً ل�سم���وه التوفيق والنجاح 
يف اأداء مهمات���ه الدبلوما�سية ودعم وتعزيز 
التع���اون الوثيق بن البلدين ال�سقيقن يف 
خمتلف املج���الت التنموية الت���ي ت�سهدها 
م�سرة البلدي���ن خ�سو�سا يف قط���اع النفط 
والغ���از والبرتوكيماوي���ات مل���ا حتظ���ى ب���ه 

العاق���ات م���ن و�سائ���ج القرب���ى وامل�سر 
امل�س���رتك. واأ�س���اد وزي���ر النف���ط بالتط���ور 
امل�ستمر الذي ت�سهده العاقات الأخوية بن 
البلدين ال�سقيقن يف �ستى املجالت يف ظل 
ما يجم���ع القيادتن و�سعبيهم���ا من روابط 
متميزة، معرباً عن دعم وت�سهيل مهام عمله 
ل�ستمرار تطوير وتعزيز العاقات الوطيدة 

بن البلدين وال�سعبن ال�سقيقن.
من جانب���ه، عرب �سم���و ال�سي���خ �سلطان 
عن بال���غ �سعادته بهذا اللق���اء وعلى حفاوة 
ال�ستقبال واملوا�سيع الت���ي مت مناق�ستها 
التط���ور  دوام  �سم���وه  متمني���اً  اللق���اء،  يف 
والزده���ار ململكة البحري���ن بقيادة �ساحب 

اجلالة امللك. 

للثقاف���ة  البحري���ن  هيئ���ة   - املنام���ة 
والآث���ار: ا�ستقبل���ت رئي����س هيئ���ة البحرين 
للثقاف���ة والآثار ال�سيخة م���ي بنت حممد اآل 
خليف���ة يف مكتبه���ا اأم�س، القن�س���ل الفخري 
لهونغ كونغ اأو�سكار �سو، اإذ تبادل الطرفان 
�سب���ل التع���اون لتحقي���ق م�ساري���ع ثقافية 

وح�سارية م�سرتكة.
واأك���دت ال�سيخ���ة م���ي �سع���ي مملك���ة 
البحرين الدائم لبن���اء عاقات ثقافية متينة 
م���ع ال�سع���وب الأخ���رى، �سعي���اً منه���ا لإثراء 
احل���راك الثق���ايف املحل���ي مب���ا يع���زز مكانة 

اململكة كمركز ح�ساري اإقليمي وعاملي. 
واأطلعت اأو�سكار �سو على اآخر تطورات 
احلراك الثقايف، حيث ت�ستعد هيئة البحرين 
احلاف���ل   2018 ليوني���و  والآث���ار  للثقاف���ة 
بالفعاليات �سمن برنامج الحتفاء باملحّرق 

عا�سمة للثقافة والإ�سامية.
وتن���اول اللق���اء تفا�سي���ل ا�ست�ساف���ة 
اململكة لجتماع جلنة الرتاث العاملي الثاين 
والأربع���ن، وال���ذي ترتاأ�س���ه البحري���ن، اإذ 
اأك���دت ال�سيخة مي بنت حمم���د اآل خليفة اأن 
الجتم���اع �سي�سكل فر�س���ة للرتويج لثقافة 
واإرث البحري���ن احل�ساري مبا فيه من مواقع 
اأثرية، متاحف ومقومات ثقافية عريقة. كما 
وتطرق املجتمعون اإلى اإمكان تنظيم ن�ضاط 
ثق���ايف بحرين���ي يف هون���غ كون���غ يف الفرتة 
املقبل���ة.  بدوره، اأ�ساد اأو�سكار �سو باحلراك 
الثق���ايف البحرين���ي وجه���ود هيئ���ة الثقافة 
يف تعزي���ز التب���ادل الثقايف ما ب���ن اململكة 
وال���دول الأخرى، مبدي���اً ا�ستع���داده الدائم 
للتعاون مع هيئة الثقافة مبا يحقق منجزات 

ثقافية ترتقي لطموحات �سعبي البلدين. 

•  رئي�س الأمن العام يح�رش حفل تخريج الدفعة ال�ساد�سة ع�رشة من ال�رشطة امل�ستجدين 	

هجر�ص لـ “$”: اأجرينا مليوين فح�ص العام 2017
CAP خمتربات حمد اجلامعي حت�سد �سهادة العتماد الأمركي

اأ�سبحت خمتربات م�ست�سفى حمد اجلامعي، اأول 
خمت���ربات مبملكة البحري���ن حتوز �سه���ادة العتماد 
الدولي���ة للجودة، وذلك ا�ستنادا اإل���ى تقرير الزيارة 
امليداني���ة التي اأجرتها جلنة الكلية العتماد الدولية 

.”CAP“ يف الكلية الأمركية لعلم الأمرا�س
وقامت اللجنة الأمركية بزيارة مو�سعة وتقييم 
م���ن جانب فريق خمت����س للمخت���ربات الطبية وبنك 
الدم مب�ست�سفى امللك حمد اجلامعي؛ ملنحه �سهادة 
العتم���اد الدولي���ة للج���ودة وذل���ك بع���د اجتيازهما 
ومطابقتهم���ا معاي���ر ال�سام���ة واجل���ودة باأق�س���ام 

املختربات وبنك الدم كافة. 
قائ���د م�ست�سف���ى امللك حم���د اجلامع���ي اللواء 
طبيب ال�سي���خ �سلمان بن عطية اهلل اآل خليفة، قال: 
به���ذا العرتاف �سيك���ون اأول م�ست�سف���ى حكومي يف 
اململكة، وبهذه الطاقة ال�ستيعابية الكبرة يح�سل 
على �سهادة اجلودة من جانب جلنة الكلية الأمركية 

.CAP لعلم الأمرا�س
واأ�س���اف اأن ه���ذا الإجن���از النوعي يعت���رب حلقة 
الت���ي حققه���ا  يف �سل�سل���ة النجاح���ات والإجن���ازات 
امل�ست�سف���ى يف ف���رتة وجيزة. وه���ذا يعك�س اجلهود 
املت�سافرة من جانب طاق���م العمل الإداري والطبي 
والتزامه���م بالعمل؛ لتحقيق اأعلى م�ستويات اجلودة 
يف الرعاي���ة ال�سحي���ة؛ ل�سم���ان توف���ر اأعلى معاير 

اخلدمات املخربية للمر�سى كافة يف امل�ست�سفى.
م���ن جانبه���ا، اأ�س���ارت القائ���م باأعم���ال مدي���ر 
خمت���ربات م�ست�سف���ى املل���ك حم���د، واحلا�سلة على 

الدكت���وراه يف بالط���ب اجلزيئ���ي �سه���ى هجر�س يف 
ت�رشيح���ات ل� “الباد” اإلى اأن املخترب وكل العاملن 
فيه يعربون عن جل �سكرهم وتقديرهم للدعم الذي 
يتلق���اه امل�ست�سفى من القي���ادة واحلكومة، والدعم 
املتوا�س���ل والتوجيه���ات قائ���د م�ست�سف���ى امللك 
حم���د اجلامعي �سلمان ب���ن عطي���ة اهلل، اإذ ميكن من 
خالها الو�سول اإلى اأعلى درجات التطور يف خدماتنا 
ال�سحي���ة، ومن اأحد اأه���م اأدواتها املخترب؛ لأنه ميثل 
الت�سخي����س والك�س���ف املبكر ع���ن الأمرا�س، والذي 

يوؤدي اإلى �رشعة ت�سخي�سها وعاجها.
وك�سف���ت هجر�س ع���ن اأن خمت���ربات م�ست�سفى 
املل���ك حمد قامت باإجراء اأك���ر من “مليوين” فح�س 
خم���ربي خمتل���ف خ���ال الع���ام 2017، يف خمتل���ف 
اأق�سام املخت���رب، والتي ت�سم 6 اأق�سام، وهي فح�س 

ال���دم، والإحي���اء املجهري���ة، وعل���م الط���ب اجلزئي، 
وعل���م الأمرا�س والأورام، وبنك ال���دم، وق�سم �سحب 
العين���ات، مو�سح���ة اأن املخت���رب الذي ب���داأ العمل به 
فعليا يف فرباير العام 2012، حقق جناحا و�سل اإلى 
100 % يف كل نتائ���ج الفحو�س والتحاليل التي مت 
اإجراوؤها خال عمله الطبي امل�سوؤول منذ ذلك الوقت 
وحل���د الآن، وب�سهادة موؤ�س�س���ات عاملية متخ�س�سة 
به���ذا املجال، زارت املخت���رب وتابعت عمله، وقيمت 

اإجنازاته وعمله.
وذك���رت هجر����س اأن فريق العم���ل يف خمتربات 
و26   ، ا�ست�ساري���ن  اأطب���اء   4 ي�س���م  امل�ست�سف���ى 
اخت�سا�س���ي خمت���رب، و43 فن���ي خمترب، موؤك���دة اأن 
اجلميع يعم���ل بروح الفريق الواح���د لتحقيق النجاح 
بالعمل، م�س���رة اأن الفريق يج���ري حتاليل يف جمال 
الأمرا�س الوراثية وال�رشطانية وفحو�س اأمرا�س الدم 
املختلف���ة، وت�سخي�س العديد م���ن الأمرا�س املزمنة 
والوبائي���ة وال�رشطانية، موؤك���دة اأن املخترب �سي�سهد 
تو�سع���ا خ���ال املرحل���ة القادمة؛ كونه حم���ورا مهما 
يف تغطي���ة متطلبات واحتياجات مرك���ز الأورام الذي 

انطلق العمل به بنجاح منذ اأ�سهر.
ب���دوره، ����رشح املدي���ر الع���ام لل�س���وؤون الطبية 
العقيد خالد ال�سندي اأن خمتربات امل�ست�سفى وبنك 
ال���دم حتتوي على تخ�س�سات ع���دة وجمموعة كبرة 
من الفحو�س���ات املخربية ال�سامل���ة وال�رشيعة، وهي 
بذلك ت�ساهم ب�سكل اأ�سا�س يف توفر الرعاية الطبية 
عل���ى مدار ال�ساعة، وعليه ف���اإن حتقيق اأعلى معاير 
اجلودة وال�سامة واحل�سول على العتماد الدولية يف 

الرعاية ال�سحية هو الهدف الذي ن�سعى اإليه دائما.

• ال�سيخ �سلمان بن عطية اهلل	

بدور املالكي
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طلب باإعادة �لنظر بالإعد�م على حمكوَمني بق�ضية �إرهابية

“�لتمييز” تنق�ض للمرة �لثالثة حكم �إعد�م متهم بقتل �رشطي

وزير العدل رفعه اإلى رئي�س حمكمة التمييز 

قررت نظر اال�ستئناف بنف�سها

املنامة - بنا: �رصح وزير  العدل وال�س�ؤون 
االإ�س����امية واالأوقاف ال�سيخ خالد بن علي اآل 
خليفة، اأنه وبعد درا�سة االقرتاح امُلقدم من 
وحدة التحقيق اخلا�سة، وامُلحال من النائب 
العام باإع����ادة النظر يف احلك����م ال�سادر �سد 
حمك�����م عليهما باالإع����دام ملا ن�س����ب اإليهما 
من قتل �رصط����ي وال�رصوع يف قت����ل اآخرين من 
اأف����راد ال�رصطة ب�ا�سطة تفج����ر اإرهابي، فقد 
تقرر تقدمي طلب اإلى رئي�س حمكمة التمييز 
باإع����ادة النظر يف احلكم امُل�سار اإليه بناء على 

ما اأجاز به قان�ن حمكمة التمييز ل�زير العدل 
من حق طلب اإعادة النظر يف االأحكام النهائية 

ال�سادرة بالعق�بة يف حاالت معينة.
واأ�س����ار وزي����ر العدل اإل����ى اأن تقدمي هذا 
الطلب قد جاء ا�ستعم����االً للحق املقرر تلبية 
ملقت�سيات العدالة التي تدع� اإلى ا�ستنفاذ 
كل ال�سبل القان�ني����ة واإلى اأق�سى حد ممكن 
م����ن اأجل اإظهار احلقيقة بن����اء على ما اأجاز به 

قان�ن حمكمة التمييز.
وق����ال اإنه وبن����اء على ذلك ف����اإن ملحكمة 

التميي����ز ال�سلط����ة املطلق����ة يف تقدي����ر اأث����ر 
م����ا ك�سف����ت عنه حتقيق����ات وح����دة التحقيق 
اخلا�سة وما ت��سلت اإلي����ه من اأوراق جديدة 
يف مقاب����ل االأدل����ة القائم����ة يف الق�سي����ة �سد 

املحك�م عليهما.
واأك����د وزير العدل احلر�����س الرا�سخ على 
�س�ن كافة ال�سمانات القان�نية التي كفلها 
امُل�����رصّع البحرين����ي، مبا يكفل حتقي����ق اأعلى 

درجات العدالة مبقت�سى القان�ن.
وكانت االأمانة العام����ة للتظلمات ب�زارة 

الداخلي����ة قد ت�ل����ت النظر يف ه����ذه الق�سية 
وم����ن ث����م قام����ت باإخط����ار وح����دة التحقي����ق 
اخلا�سة بذل����ك، والتي بدوره����ا عكفت على 
ال�قائ����ع امل�سك�����  ب�س����اأن  التحقي����ق  اإج����راء 
ب�ساأنه����ا، حي����ث انتهت اإلى االق����رتاح بطلب 
اإعادة النظر يف احلكم ال�سادر �سدهما نتيجة 
مل����ا ت��سلت اإليه حتقيق����ات وحدة التحقيق 
اخلا�س����ة وما ك�سفت عنه من اأوراق جديدة مل 
تك����ن معرو�سة على املحكم����ة التي اأ�سدرت 

احلكم.

ق�س���ت حمكمة التميي���ز ي�م اأم����س بنق�س حكم 
واقع���ة قت���ل ال�رصط���ي حمم�د فري���د مبنطق���ة العكر 
ال�رصقي، والذي قتل اأثن���اء اأدائه �ساة املغرب بعب�ة 
متفجرة حملي���ة ال�سنع، واملحك�م على اأحد الطاعنني 
باالإعدام والبقية ما ب���ني ال�سجن 10 �سن�ات وامل�ؤبد 

واإ�سقاط اجلن�سية البحرينية عنهم.
وق���ررت املحكمة الت�س���دي مل��س����ع الق�سية 
بنف�سه���ا بالن�سبة خلم�سة طاعن���ني -ُمدانني- بعدما 
تبني وج�د خطاأ اآخر يف حكم حمكمة اال�ستئناف، والتي 
نظرت يف احلكم امل�ستاأنف مرتني �سابًقا، على اأن تبداأ 
يف نظ���ر امل��س�ع بجل�سة 21 ماي� اجلاري اأمام حمكمة 

التمييز.
كما ق�س���ت بنق�س احلكم املطع�ن فيه بالن�سبة 
للطاعن ال�ساد�س، واملحك����م عليه بال�سجن ملدة 10 
�سن���وات واإ�سق���اط اجلن�سية، واأمرت باإع���ادة الق�سية 
ملحكمة اال�ستئناف للمرة الثالثة لنظر م��س�عها من 

جانبها لتحكم فيها من جديد.
وكانت حمكمة اال�ستئناف العليا اجلنائية االأولى، 
حكم���ت بتاريخ 7 مار�س املا�سي، عقب نق�س حمكمة 
التميي���ز للحك���م يف ن�فم���ر 2016، برف�س طع�ن 6 
ُمدان���ني م���ن اأ�سل 12 متهًم���ا بق�سية قت���ل ال�رصطي 
حمم����د فريد يف منطق���ة العكر ال�رصق���ي، واأيدت مرًة 
اأخ���رى وباإجماع االآراء حكم اإعدام امل�ستاأنف االأول، كما 
اأي���دت عق�بة ال�سج���ن امل�ؤبد ل� 5 اآخري���ن، ف�ساً عن 

باإ�سقاط اجلن�سية البحرينية عنهم جميًعا.
وكانت حمكمة التميي���ز قالت يف حيثيات حكمها 
بعدم���ا نق�ست احلك���م امل�ستاأن���ف اأول م���رة، واأمرت 
باإحالته مرًة اأخ���رى ملحكمة اال�ستئناف التي اأ�سدرته، 
اإنه���ا ق�س���ت بنق�س احلك���م تاأ�سي�ًسا عل���ى اأن احلكم 
املطع����ن فيه مل ي�ستظهر ني���ة اإزهاق الروح يف نف�س 
الطاعنني، باإيراد االأدلة التي تدلل عليه، وتك�سف عن 

نية االإزهاق.

م���ن جهتها، قال���ت حمكمة اال�ستئن���اف العليا يف 
حكمه���ا ال�سادر مار�س املا�سي اإن ني���ة اإزهاق الروح 
ت�اف���رت لدى الطاعنني مما قرر ب���ه امل�ستاأنف الرابع 
وم���ا اعرتف به امل�ستاأنفني اخلام�س وال�ساد�س يف حق 
اأنف�سهم وباقي امل�ستاأنفني، كما دلت عليه التحريات 
وامل�ؤي���دة من حتليل ال�سفة الت�رصيحية، اإذ اعرتف كل 
م���ن ال�سابق احلكم عليه املتهم 11 وامل�ستاأنف االأول 
ب���اأن هدفهم من تاأ�سي�س ه���ذه اجلماعة ه� قتل رجال 
ال�رصط���ة ورغبتهم يف االنتقام منه���م؛ لظّنهم بقتلهم 
اأحد اأفراد جماعتهم، وه� ما دلت عليه حتريات البحث 
اجلنائ���ي، واأن ق�سدهم م���ن زرع العب����ات املتفجرة 
وتفجرها، ه� قتل رجال ال�رصطة التي �ستتمركز بهذا 
املكان، ملا يحمل�نه من حقد وكراهية لرجال ال�رصطة.

ُي�سار اإل���ى اأن حمكمة اأول درج���ة ق�ست مبعاقبة 
امُلدان االأول “31 عاًم���ا” باالإعدام، وب�سجن 7 ُمدانني 
بال�سجن امل�ؤبد، و4 اآخرين بال�سجن ملدة 10 �سن�ات؛ 

نظًرا ل�سغ���ر �سنهم، اإ�سافًة لإ�سق���اط اجلن�سية عنهم 
جميًعا، واأمرت مب�سادرة امل�سب�طات، وترتاوح اأعمار 

املحك�م عليهم بني 16 و34 عاًما.
يذكر اأن تفا�سيل ال�اقعة تتح�سل يف اأن املتهم 
االأول ق���د ق���ام بتاأ�سي����س جماع���ة على خ���اف اأحكام 
القان�ن هدفه���ا تعطيل اأحكام الد�ست����ر والق�انني 
ومن���ع م�ؤ�س�س���ات الدول���ة و�سلطاته���ا م���ن ممار�س���ة 
اأعماله���ا واالعت���داء عل���ى احلري���ات ال�سخ�سية، وكان 
االإره���اب م���ن و�سائلها يف حتقيق ه���ذه االأغرا�س باأن 
قام بتجني���د املتهمني من الثاين وحت���ى الثاين ع�رص، 
والذي���ن ان�سم����ا له���ذه اجلماع���ة، وق���ام مبتابعتهم 
يف تنفي���ذ اأن�سطته���ا ويف اإع���داد وت�سني���ع العب����ات 
املفرقع���ة وكيفي���ة ا�ستعماله���ا وا�ستغ���ال اأعم���ال 
التجمه���ر وال�سغ���ب يف زرع هذه العب����ات يف االأماكن 
التي يكمن فيها رجال ال�رصطة وتفجرها فيهم بق�سد 

اإزهاق اأرواحهم.

وق���د اتفق املتهم�ن من االأول وحتى العا�رص بعد 
اأن بيت����ا النية وعقدوا العزم على قت���ل اأٍي من رجال 
ال�رصط���ة وال����رصوع يف قتلهم، باأن اأع���دوا لهذا الغر�س 
عب�ة مفرقعة قام املتهم الثامن بتحديد مكان زرعها، 
بع���د مراقبت���ه ملكان مترك���ز الدورية مبنطق���ة العكر 
ال�رصق���ي - املدخل البح���ري- ملدة 8 اأي���ام، وبرفقته 
املتهمني الراب���ع واخلام�س وال�ساد�س وال�سابع، وقام 
املتهمان االأول والثاين بزرع العب�ة املفرقعة باملكان 
ذاته الذي حدده املتهم الثامن بعد �سناعتها يف منزل 

املتهم احلادي ع�رص، وترب�س�ا لهم.
وما اإن ح�رصت دوري���ة ال�رصطة ومتركزت باملكان 
املعتاد ون���زل املجني عليه ال�رصط���ي “حمم�د فريد” 
من املركبة املدرع���ة الأداء ال�ساة، قام االأول بتفجر 
العب����ة عن بعد ب�ا�سط���ة هاتف نقال، مم���ا اأحدث به 

االإ�سابات التي اأودت بحياته.

• ال�سيخ خالد بن علي اآل خليفة	

رف�ض طعون 8 ُمد�نني بتاأ�ضي�ض جماعة �إرهابية 
فيما عّدلت عق�بة اأحد الطاعنني

رف�ست حمكم���ة التمييز، م��س�ًع���ا، 8 طع�ن ملدانني 
بتاأ�سي����س واالن�سم���ام اإلى جماعة اإرهابي���ة، مك�نة من �سّبان 
ت���رتاوح اأعمارهم ما بني 16 و34 عاًما وعددهم 39 متهما يف 
الق�سي���ة ومتت تراأت 3 منهم، غالبيتهم قيادات يف تنظيم 
“ائت���اف 14 فراي���ر” االإرهاب���ي كلٌّ ح�سب منطق���ة �سكنه، 

واأيدت االأحكام ال�سادرة بحق كل منهم.
فيما ق�ست بعدم قب�ل طعن ُمدان واحد �سكاً، وبعدم 
ج�از النظر �س���كاً يف اأربعة طع�ن اآخرين، كما ق�ست بنق�س 
اأحد االأحكام ال�سادرة على طاعن اآخر وق�ست فيه بت�سحيحه 
بجعل العق�بة ال�سالبة للحرية املق�سي بها بحق الطاعن اإلى 
احلب����س 3 �سن�ات بدالً من ال�سج���ن 5 �سن�ات املحك�م عليه 

بها ورف�ست الطعن فيما عدا ذلك.
وكان���ت حمكمة اال�ستئناف العلي���ا رف�ست ا�ستئنافات 
21 ُمداًن���ا م���ن اأ�س���ل 36 متهًم���ا، واأي���دت معاقب���ة اأحدهم 
بال�سج���ن امل�ؤب���د وم�ستاأنف ثاٍن بال�سجن مل���دة 10 �سن�ات، 
وثاثًة اآخري���ن بال�سجن ملدة 7 �سن�ات، فيما ع�قب الباقني 
بال�سج���ن ملدة 5 �سن�ات عما اأ�سن���د لكل منهم من اتهامات، 
كم���ا ق�ست املحكمة بعدم قب�ل ا�ستئناف ُمدان اآخر، حمك�م 
علي���ه بال�سجن مل���دة 5 �سن�ات؛ وذلك لتقدمي���ه اال�ستئناف 

بعد امليعاد املقرر قان�ًنا.
وكان���ت حمكم���ة اأول درج���ة ق���د عاقب���ت املتهمني ال� 
36 جميًعا باإ�سقاط جن�سياته���م البحرينية، وق�ست بال�سجن 
امل�ؤبد ل���� 3 متهمني منهم، و�سجنت متهًم���ا واحًدا ملدة 10 
�سن�ات، وعاقبت 4 متهم���ني بال�سجن ملدة 7 �سن�ات، فيما 
�سجن���ت 28 متهًما مل���دة 5 �سن����ات فقط، وحب�س���ت متهًما 
“16 عاًما” مل���دة 3 �سن�ات فقط مراعاًة ل�سغر �سنه واإعماالً 
للعذر املخف���ف املبني بن�س املادت���ني 70 و71 من قان�ن 

العق�بات، واأمرت مب�سادرة امل�سب�طات.
وكانت النياب���ة العامة قد اأحال���ت املتهمني للمحاكمة 

بعد اأن اأ�سندت اإليهم اأنهم يف غ�س�ن العام 2015،
اأوالً: املتهمان االأول والثاين:

اأ�ّس�سا واأدارا عل���ى خاف اأحكام القان�ن جماعه   - 1
الغر����س منه���ا تعطي���ل اأح���كام الد�ست����ر والق�ان���ني ومنع 
م�ؤ�س�س���ات الدولة وال�سلط���ات العامة من ممار�س���ه اإعمالها، 
وكان االإرهاب من ال��سائل التي ت�ستخدم يف حتقيق وتنفيذ 
االأغرا����س التي تدع� اإليها اجلماعة ب���اأن قاما بتجنيد عنا�رص 
له���ذه اجلماعة وبتق�سيم هيكلها لقي���ادات يف اخلارج وجلان 
تن�سيقي���ة وجلان ربط وجلان ت�زيع وجل���ان ميدانية وحتديد 
م�س�ؤولي���ة كل منه���م فيه���ا، وحتديد خمططاته���ا يف القيام 
باأعمال التجمهر وال�سغب وزرع االأج�سام ال�همية التي حتاكي 
اأ�س���كال العب����ات املتفجرة واملفرقع���ات مبختلف املناطق 
العام���ة مبملك���ة البحرين وحي���ازة املفرقع���ات ال�ستخدامها 
يف اأن�سط���ه اإرهابيه وخمل���ة باالأمن العام مما م���ن �ساأنه اإيذاء 
االأ�سخا�س وبث الرع���ب بينهم وترويعهم وتعري�س حياتهم 
واأمنه���م للخط���ر؛ بغر����س االخ���ال بالنظ���ام الع���ام واإث���اره 

اال�سطراب والف��سى وتعري�س اأمن اململكة للخطر.

اأمّدا عنا����رص اجلماعة االإرهابية م��س�ع التهمه   - 2
االأولى باأم�ال ال�ستعماله���ا يف اأن�سطتها االإرهابية مع علمهم 

بذلك.
ا�س���رتكا بطريق���ي االتف���اق وامل�ساع���دة م���ع   - 3
املتهم���ني الثال���ث والرابع والثام���ن والتا�س���ع والثالث ع�رص 
وال�ساد�س ع�رص وال�سابع ع����رص واخلام�س والع�رصين يف ارتكاب 
جرائم حيازة واإحراز امل����اد املتفجرة وو�سع وحمل الهياكل 
املحاكي���ة له���ا م��س����ع التهمت���ني التاليتني ب���اأن احتدت 
اإرادتهم���ا معهم على ارتكابه���ا واأمدادهم به���ا، فتمت هذه 

اجلرائم بناء على هذا االتفاق وتلك امل�ساعدة.
ثانًي���ا: املتهم����ن من 3 وحت���ى 36: ان�سم����ا واآخرون 
جمه�ل�ن اإلى اجلماعة االإرهابية م��س�ع التهمة ال�سابقة باأن 
انخرط����ا �سمن عنا�رصها واتخذوا الأنف�سه���م اأ�سماًء م�ستعارًة 
ومار�س����ا مع م�ؤ�س�سيه���ا اأن�سطتها االإرهابي���ة وفق املخطط 
املح���دد لهم وتق�سي���م اأن�سطتهم يف جل���ان متن�عة وذلك يف 

اإطار حتقيق اأغرا�سها مع علمهم بتلك االأغرا�س االإرهابية.
ثالًث���ا: املتهمان 3 و8:  ح���ازا واأحرزا واآخرون جمه�ل�ن 
بغر ترخي�س م�اد مفرقع���ة باأن قام املتهم الثالث بت�فر 
ع���دد م���ن ال�س�اعق الكهربائي���ة، حيث ق���ام با�ستام كي�س 
يحت�ي عل���ى ال�س�اع���ق الكهربائي���ة وعدده���ا 20 �ساعقا، 
كم���ا قام املته���م 8 با�ستام عب�ة متفج���رة يف منطقة مقابة 
واملبين���ة و�سفا ون�عا باالأوراق وذل���ك بق�سد ا�ستعمالها يف 

اأن�سطة تخل باالأمن والنظام العام تنفيذا لغر�س اإرهابي.
و25:  و17  و16  و13  و9  و4   3 املتهم����ن  رابًع���ا: 
ا�سرتك����ا مع اآخرين جمه�لني بطريق���ي االتفاق وامل�ساعدة 
يف ارت���كاب جرمية حم���ل وو�سع مبكان عام هي���اكل حماكية 
الأ�س���كال املتفج���رات اأو الفرقع���ات اأو حتمل عل���ى االعتقاد 
باأنه���ا كذلك تنفي���ذا لغر����س اإرهابي باأن احت���دت اإرادتهم 
معه���م على ذلك وتداول�ا معهم تلك العب�ات لهذا الغر�س، 
فت���م و�سعها يف عدة اأماكن مبنطق���ه النعيم، فتمت اجلرمية 

بناء على هذا االتفاق وتلك امل�ساعدة.
وذك���رت املحكم���ة اأن تفا�سي���ل ال�اقع���ة تتح�سل يف 
قي���ام املتهم���ني االأول والثاين ي�ستخدم���ان اأ�سماء م�ستعارة 
ع���ر ح�ساب���ات “الب���اك ب���ري” واملت�اجَدين خ���ارج الباد، 
قام���ا بتاأ�سي�س خلي���ة اإرهابية داخل مملك���ة البحرين للقيام 
بامل�سرات غر املرخ�سة وافتعال اأعمال ال�سغب والتخريب 
واالعتداء على رج���ال االأمن وزرع االأج�س���ام ال�همية مبختلف 
امل�اطن���ني  نف�����س  يف  الرع���ب  لب���ث  البحري���ن؛  مناط���ق 
واملقيم���ني، كما اأنهما قاما بت�سكيل وت�سنيف اخللية اإلى 3 

جلان، وهي كاالآتي:
1 -  اللجن���ة امليداني���ة: ومهمتها ا�ست���ام املبالغ 
والافت���ات واالأج�س���ام ال�همية واالأدوات الت���ي ت�ستخدم يف 

اأعمال ال�سغب وت�س�ير الفعاليات وامل�سرات.
جلنة الت�زيع: ومهمتها نقل االأم�ال واالأدوات   - 2

واالأج�سام ال�همية وت�س�ير م�اقع اال�ستام والت�سليم.
اللجن���ة التن�سيقية: ومهمته���ا اإدارة العمليات   - 3

ال�سابق���ة ون����رص البيان���ات وت�ثي���ق عملي���ات القب����س على 
املطل�ب���ني اأمنيا، وكان املتهم االأول ه���� من يق�م بت�زيع 
االأدوار وامله���ام عل���ى عنا����رص اخللي���ة وت�فر مبال���غ مالية 

ْ املحك�مني. ورواتب �سهرية للعنا�رص امليدانية واإعالة اأُ�رصَ
واأ�سافت اأن املتهم���ني االأول والثاين متكنا من جتنيد 
عدة عنا����رص داخل اململكة، وهم املتهم����ن من 3 وحتى 17 
والذي���ن متكن����ا اأي�سا من جتني���د باقي املتهم���ني من 18 
وحت���ى االأخر و�سمه���م لهذه اخللي���ة االإرهابي���ة وتكليفهم 
باالأعم���ال االإرهابية عن طريق اللجان الثاث���ة �سالفة الذكر، 
اإذ متك���ن املتهم���ني 3 و4 و9 من حمل ونق���ل وو�سع عب�ات 
وهمية داخل ال�س�ارع العامة باململكة والقيام باأعمال احلرق 
وال�سغ���ب والتخريب وحترر عن ذلك باغ���ات عدة، فيما حاز 
املتهم���ان الثالث والثام���ن ونقا م�اد متفج���رة اأر�سد عنها 

املتهم الثامن ومت �سبطها.
واأكدت حتري���ات �ساه���د االإثبات االأول -م���ازم اأول- 
و�ساه���د االإثبات الث���اين -مازم اأول- �سحة م���ا �سلف ذكره 
وان�سم���ام املتهمني من 3 وحتى االأخ���ر يف اخللية االإرهابية 
التي اأ�س�سه���ا املتهمان االأول والثاين؛ به���دف االإخال باأمن 
و�سام���ة اململكة واالعت���داء على اأفراد ال�رصط���ة وبث الرعب 
يف نف�����س امل�اطن���ني واملقيمني وا�ستن���اًدا لقان�ن حماية 
املجتمع من االأعمال االإرهابية اأ�سدر �ساهد االإثبات االأول اأمرا 
بالقب�س على املتهم���ني، ومتكن من �سبط املتهمني من 3 

وحتى 9 ومن 11 وحتى 13.
واأر�س���د املتهم الثامن عن م���كان تخزين بع�س امل�اد 
امل�ستخدمة يف اأعمال ال�سغب وعرث بداخله على طفاية حريق 
�س����داء الل����ن وم�سح����ق اأ�س�د الل����ن وعدد م���ن اله�اتف 
النقالة وقطعة قما�س وكي�س اأ�س�د الل�ن ومت عر�سهم على 

النيابة العامة.
واع���رتف املقب�����س عليه���م تف�سيلًيا عل���ى اأنف�سهم 
وعل���ى باقي املتهم���ني، فيما اأك���دت التحري���ات التكميلية 
والقائم بها �ساهد االإثب���ات الثاين، ا�سرتاك باقي املتهمني 

من 18 وحتى االأخر يف هذه اخللية.
ويت�سح من اعرتافات املتهمني اأن املتهم 3 قرر خال 
التحقي���ق معه لدى النيابة العام���ة اأنه منذ العام 2011، وه� 
دائ���م امل�ساركة باأعمال ال�سغب والتخري���ب مبنطقه النعيم، 
وذلك حتت قياده املتهم 25 وي�ساركهم يف هذه االأعمال كل 

من املتهم 35 واآخرون.
وبتاري���خ 14 مار�س 2013 ت�ا�سل معه املتهم 35 عر 
“ال�ات�س اآب”، وطلب من���ه احل�س�ر مبكان معني للم�ساركة 
يف اأعم���ال تخري���ب، فت�ج���ه يف امل�ع���د املح���دد وتقابل مع 
املتهم���ني 1 و25 واآخري���ن مل يتم اإدراجه���م باالتهام، حيث 

قام�ا باإ�سعال احلريق يف اإحدى ال�سيارات ب�سارع احلك�مة.
ويف غ�س����ن �سه���ر اأكت�ب���ر 2013، ق���ام املته���م 24 
بتزوي���ده برمز الباك بري للمتهم الثاين، حيث كّلفه االأخر 
با�ست���ام الافتات “الب���رات” واملل�سق���ات ومبالغ نقدية 
ونقلها من بئر مبنطقه النعيم، فقام با�ستامها وا�ستخدامها 

يف اإح���دى امل�سرات غر املرخ�س���ة، وكّلفه اأي�ًس���ا با�ستام 
مبال���غ مالية م���ن اإحدى املقاب���ر مبنطقه النعي���م وت�سليمها 

للمتهم 25.
يف ح���ني اع���رتف املته���م 4 بتحقيقات النياب���ة باأنه يف 
الع���ام 2011 ا�س���رتك يف م�س���رات غر مرخ�س���ة بعد فرتة 
ال�سام���ة ال�طنية وم���ع بداية العام 2012 اأم���ّده املتهم 21 
برم���ز الباك بري ب�سخ�س معني، وال���ذي ت�ا�سل معه وقام 
االأخر مب�ساعدته مادًيا ك�نه عاطا، وترك له مبلغ 500 ريال 
�سع����دي باإح���دى دورات املي���اه يف م�سج���د يف منطقة الباد 
الق���دمي، وقد ان�س���م اإلى هذه اجلماع���ة االإرهابي���ة منذ هذا 
الع���ام، ثم كّلفه االأخر بعد ذلك بنقل الفتة “بر” من م�سجد 
يف منطق���ه اخلمي����س اإلى بالق���رب من اأحد امل���اآمت يف منطقه 

الباد القدمي.
واأف���اد الراب���ع اأي�س���ا اأن املته���م املجه����ل كلفه بعد 
ذل���ك بنقل العديد من “الب���رات” بالطريقة ذاتها، ثم حدد 
ل���ه مبلغ �سهري ق���دره 500 ريال �سع����دي، ويف بداية العام 
2013 ح���دد رمزه عل���ى تطبيق الباك ب���ري وقام املجه�ل 
بتزوي���ده مببلغ 250 ري���اال �سع�ديا �سهري���ا مقابل االإ�رصاف 
عل���ى ت�زيع الافتات ال�سيا�سية يف جميع املناطق بالبحرين، 
وقام بت�سليمه هاتف باك بري و�رصيحة هاتفية وذلك الإدارة 

العمل وتنظيمه من خالها.
م���ن جه���ة اأخرى، ب���راأت حمكم���ة اأول درج���ة 3 متهمني 
مم���ا ن�سب اإليهم م���ن اتهامات يف البند رابعا م���ن اأمر االإحالة 
ال�س���ادر من النياب���ة العام���ة واملتعلقة ب��سع ع���دة اأج�سام 
حماكي���ة بالط���رق العامة؛ وذل���ك لت�سككها يف �سح���ة اإ�سناد 
التهمة اإلى املتهمني، اإذ اإن النيابة العامة اتهمت املتهمني 
ا�ستن���ادا الأق�ال املته���م الثالث وحتري���ات املباحث، وكان 
الثابت من اأق�ال املته���م املذك�ر بتحقيقات النيابة العامة 
اأن���ه وقب���ل م�ؤمتر )ح����ار املنامة( بي����م واح���د ت�ا�سل معه 
املتهم 4، وال���ذي كلفه بت�زيع االأج�س���ام ال�همية على عدد 
م���ن املناطق، فق���ام بالت�ا�سل مع املتهم���ني 13 و16 و17 
واأر�س���ل له �س�را مل���كان ت�اجد االأج�سام ال�همي���ة، اإال اأنه مل 
يتم ا�ستخ���دام وو�سع هذه االأج�سام يف اأٍي من املناطق؛ نظرا 

النت�سار رجال االأمن ومن ثم فلم تتم هذه ال�اقعة.
وبين���ت املحكم���ة اأن حتري���ات املباحث ج���اءت جُمهلة 
بالن�سب���ة له���ذه ال�اقعة، كما مل ت�سف���ر التحريات عن حتديد 
املتهم���ني القائم���ني ب��س���ع االأج�س���ام ال�همي���ة يف م�ؤمتر 
“ح����ار املنام���ة”، ومن ثم ي�سحى الدلي���ل القائم يف االأوراق 
قب���ل املتهمني قا�رصًا ع���ن بل�غ حد الكفاي���ة للق�ساء باإدانة 

املتهمني اأو النيل من اأ�سل الراءة املفرت�س فيهم.
واأف���ادت اأنه من جماع ما تقدم واإزاء ق�س�ر الدليل قبل 
املتهم���ني، فاملحكمة تت�سكك يف ثب�ت ال�اقعة قبلهما ومن 
ث���م يتعني على املحكم���ة واحلال كذلك وعم���ا بن�س املادة 
255 من قان�ن االإجراءات اجلنائية الق�ساء براءة املتهمني 

مما اأ�سند اإليهم من اتهام.

نظرت ي�م اأم�س حمكمة اال�ستئناف 
العلي���ا املدني���ة يف ا�ستئن���اف رئي����س 
البحريني���ة املحامي  جمعية املحام���ني 
ح�س���ن بدي����ي ب�س���اأن رف����س دع����اه 
امُلطاِلبة باإلغاء القرار رقم )64( ل�سنة 
2017 ال�سادر من وزير العدل، والذي 
ي�سان���ده العدي���د من املحام���ني، والأن 
حكم حمكمة اأول درجة مل يتم �سمه اإلى 
ملف الدع�ى بعد، ف�ساً عن مفرداتها، 
ل���ذا فقد قررت املحكم���ة تاأجيل النظر 
يف اال�ستئن���اف حت���ى جل�س���ة 4 ي�ني�؛ 
وذلك ل���رد جهاز ق�سايا الدولة املمثل 
ل�زير العدل، ف�س���ًا عن �سم مفردات 

الدع�ى وحكم اأول درجة.
وخال اجلل�سة تقدم بدي�ي بدفاع 
مف���اده وج����د م�سلح���ة للمحام���ني يف 
الطعن على قرار ال�زير، والذي يلزمهم 
بت�ظيف �سخ�س حتت م�سمى “م�س�ؤول 
ا عل���ى مذك���رة ممثل وزير  الت���زام”، ردًّ

العدل وال�س�ؤون االإ�سامية واالأوقاف.
وكان���ت حكم���ت املحكم���ة الكرى 
املدنية االأولى )الدائرة االإدارية( بعدم 
قب�ل الدع����ى التي تق���دم بها رئي�س 
جمعية املحامني البحرينية، ب�ساأن طلبه 
ب�سف���ة م�ستعجل���ة وقف تنفي���ذ القرار 
رقم )64( ل�سنة 2017 �ساأن االلتزامات 
املتعلق���ة باإج���راءات حظ���ر ومكافح���ة 
غ�س���ل االأم����ال ومت�ي���ل االإره���اب يف 
مهن���ة املحاماة ومكات���ب اال�ست�سارات 
القان�ني���ة االأجنبية يف مملك���ة البحرين 
و�س�اب���ط التدقي���ق والرقاب���ة عليها، 
ال�سادر م���ن وزير الع���دل، واإلغائه مع 
م���ا يرتتب على ذلك من اآث���ار، واألزمت 

املدعي بامل�رصوفات.
قب�له���ا  ع���دم  املحكم���ة  وب���ررت 
املدع���ي  تق���دمي  بع���دم  للدع����ى 
م�سلحت���ه  عل���ى  الدال���ة  امل�ستن���دات 
ال�سخ�سي���ة واملبا�رصة ومركزه القان�ين 
الذاتي الذي اعُت���ِدَي عليه، مما ينتفي 
معه ����رط امل�سلحة ال���ذي يربر جلوئه 

للق�ساء ورفع الدع�ى.

“املحامني”: لنا 
م�سلحة يف الطعن �سد 
قرار “م�س�ؤول التزام”

�إعد�د: عبا�ض �إبر�هيم



“تامكون” تفوز مبناق�صة 
م�رشوع بـ 10 ماليني دينار

فازت �رشكة تامكـــون للمقاوالت، وهي �رشكة 
مملوكـــة بالكامـــل من قبـــل جمموعـــة �إنوف�صت، 
مبناق�صـــة م�رشوع تطوير �ملبـــاين �الإد�رية الإحدى 
�ملحطات يف �لبحرين. وذكرت بور�صة �لبحرين يف 
بيان ن�رش على موقعها �أم�ـــس �أن �لقيمة �الإجمالية 
ملناق�صة �مل�ـــرشوع 10 ماليني دينـــار، ما يعادل 
�لبيـــان موقـــع  يذكـــر  مليـــون دوالر. ومل   26.5

�مل�رشوع �أو �أي تفا�صيل �أخرى عنه.

“�ألبا �ل�صاد�س” يتجاوز 10 ماليني �صاعة دون �إ�صابات 
ع�صكـــر - �ألبا: متكن م�صهر �خلط �ل�صاد�ـــس يف �رشكة �أملنيوم �لبحرين “�ألبا” من حتقيق 
�إجناز مهم على م�صتوى �ل�صالمة بتجاوزه 10 ماليني �صاعة عمل من دون �أي �إ�صابات م�صيعة 

للوقت يف منت�صف �أبريل 2018.
وقـــال �لرئي�س �لتنفيذي لل�رشكـــة تيم موري “�ل�صالمة بالن�صبة لنـــا هي �أف�صل بولي�صة 
تاأمني. وهذ� �حلدث هو �إجناز حقيقي لفريق م�صهر �خلط �ل�صاد�س )�أكرث من 6 �آالف موظف 
ومقاول(، كما �أنه دليل على �لتز�م موظفينا وعمال �ملقاولني مبعايري �ل�صالمة يف �ألبا. و�أود 
يف هـــذ� �ل�صـــدد �أن �أعرب عـــن جزيل �ل�صكر لفريـــق م�صهر �خلط �ل�صاد�ـــس، و�أتطلع لتحقيق 
�ملزيـــد من �الأهد�ف علـــى م�صتوى �ل�صالمة مع م�صينا يف �إن�صاء م�ـــرشوع خط �ل�صهر �ل�صاد�س 
للتو�صعة”. يذكر �أن �رشكة “�ألبا” حازت على �لكثري من �ل�صهاد�ت �لدولية و�لتقدير �لعاملي 
نظـــري �لتز�مها �لثابـــت مبعايـــري �ل�صالمة �لوطنيـــة و�لدوليـــة، ومبادر�ت تدريـــب �ل�صالمة 

�مل�صتمرة، �إلى جانب بر�مج �ل�صحة و�ل�صالمة للموظفني.
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اقتصاد
املحرر االقت�صادي

35 مليون دوالر �صايف دخل “الربكة” بالربع االأول 2018

2.2 مليون دينار اأرباح “البحرين االإ�صالمي” بالربع االأول 

بن�صبة �رتفاع 3 % 

بزيادة قدرها 267 % مقارنة بالعام �ملا�صي

�ملنامة - �لربكة �مل�رشفية: �رتفع جمموع �لدخل 
ملجموعة �لربكة �مل�رشفية  بن�صبة 3 % و�صايف �لدخل 
بن�صبـــة 11 % و�صـــايف �لدخـــل �لعائـــد للم�صاهمني 

بن�صبة 3 % مقارنة مع نف�س �لفرتة �لعام �ملا�صي.
وتو��صلـــت تقلبات �لعمالت �ملحلية يف عدد من 
�لبلـــد�ن �لعربيـــة و�ل�رشق �أو�صطية �لتـــي تعمل فيها 
�ملجموعة �أمام �لدوالر، مما �أثـــر على �الأرقام �ملعلنة 
ملعـــدالت منـــو �الأرباح وبنـــود �الأ�صول بالـــدوالر، �إال 
اأن املجموع���ة وبف�س���ل �سيا�سات التح���وط احلكيمة 
يف �ختيـــار �الأ�صـــول ذ�ت �جلـــودة �لعاليـــة وتر�صيد 
�لنفقـــات مع رفع كفـــاءة �الإنفـــاق ومو��صلة �لتو�صع 
يف �لفـــروع، ��صتطاعت �أن حتقـــق نتائج ربحية جيدة، 
�إذ �رتفـــع جمموع �لدخل �لت�صغيلي بن�صبة 3 % ليبلغ 
257 مليون دوالر خالل �لربع �الأول 2018 مقارنة مع 

249 مليون دوالر لنف�س �لفرتة بالعام �ملا�صي. 
و�رتفع �صايف �لدخـــل �لعائد للم�صاهمني بن�صبة 
3 % ليبلغ 35 مليون دوالر خالل �لربع �الأول 2018 
مقارنـــة مـــع 34 مليـــون دوالر لنف�س �لفـــرتة بالعام 
�ملا�صـــي. كما حقـــق �صـــايف �لدخل �الإجمـــايل زيادة 
جيـــدة وبن�صبـــة 11 % ليبلغ 57 مليـــون دوالر خالل 
�لربع �الأول 2018 مقارنة مع 52 مليون دوالر لنف�س 

�لفرتة �لعام �ملا�صي. 
وو��صلـــت �ملجموعـــة تنويـــع م�صـــادر �لدخـــل 
عـــرب وحد�تهـــا �ملوجـــودة يف 16 بلد�، �لتـــي حققت 
عملياتها يف بلد�نها منو� ملحوظا يف �الأن�صطة �ملالية 
و�ال�صتثماريـــة كافة، و�صهد معظمها طفرة كبرية يف 

نتائجهـــا �لربحيـــة.  لكن معدالت منو بنـــود �الأ�صول 
تاأثـــرت بانخفا�ـــس قيمـــة �لعمالت �ملحليـــة لبع�س 
�لبلـــد�ن �لتـــي تعمل فيهـــا �ملجموعة �أمـــام �لدوالر، 
وهي �لعملة �لتي تعد بهـــا �لتقارير �ملالية �ملوحدة 
 للمجموعة. لذلك �نخف�س جمموع �الأ�صول بن�صبة 1 % 
يف نهايـــة مار�ـــس 2018 و�لبالـــغ 25.1 مليـــار دوالر 
عن م�صتوى �إغالقه يف نهايـــة دي�صمرب 2017 و�لبالغ 
25.5 مليـــار دوالر.  وبلغت �الأ�صـــول �ملدرة للدخل 
)�لتمويالت و�ال�صتثمـــار�ت( 19 مليار دوالر بنهاية 
مار�ـــس 2018، بانخفا�س قدره 1 % عما كانت عليه 
يف نهايـــة دي�صمرب 2017 و�لبالـــغ 19.1 مليار دوالر، 
كذلك �حلال بالن�صبة حل�صابات �لعمالء �لتي بلغت يف 
نهايـــة مار�س 2018 ما جمموعـــه 20.4 مليار دوالر، 
بانخفا�ـــس قدره 1 % عن �مل�صتوى �لذي كانت عليه 
يف نهايـــة دي�صمرب 2017 و�لبالـــغ 20.7 مليار دوالر، 

وهي متثل 81 % من جمموع �الأ�صول.
وبلـــغ جمموع �حلقـــوق 2.4 مليـــار دوالر بنهاية 
يف  دوالر  مليـــار   2.5 مـــع  مقارنـــة   2018 مار�ـــس 
دي�صمرب 2017، بانخفا�ـــس ن�صبته 6 % نتيجة قيام 
�ملجموعـــة بتوزيـــع �الأرباح �لنقديـــة للم�صاهمني عن 
�لعـــام 2017 وتاأثري تطبيـــق �ملعيار �ملحا�صبي رقم 
30 للموؤ�ص�صـــات �الإ�صالمية وتاأثـــري حتويل �لعمالت 
�الأجنبيـــة. وقال رئي�س جمل�س �إد�رة �ملجموعة �ل�صيخ 
�صالـــح كامـــل �إن �ملجموعـــة تو��صل �أد�ءهـــا �لناجح 
بدليـــل قدرتها علـــى �ملحافظة على جـــودة �أ�صولها 
ومتانـــة �الأر�صدة �ل�صائلة �إلى جانـــب حت�صن �لعو�ئد 

�ملاليـــة من خمتلف �الأن�صطة �لرئي�صة وبنف�س �لوقت 
�ملحافظة على نهـــج �ل�صريفة �الإ�صالميـــة �مل�صوؤول 

�جتماعيا.
مـــن جهتـــه، قال نائـــب رئي�ـــس جمل�ـــس �الإد�رة 
عبـــد�هلل �ل�صعـــودي �إن �ملجموعة و�لوحـــد�ت �لتابعة 
لهـــا يف موقع متميز لال�صتفادة من �لفر�س �ملتولدة 
يف �أ�صو�قهـــا لتلبيـــة �حتياجـــات �ملو�طنـــني وبر�مج 
�لتنمية بالرغم من �لظروف �القت�صادية �لعاملية غري 
�مل�صتقرة. لذلـــك ��صتطاعت �لتغلب على �لتطور�ت 
�ملاليـــة و�القت�صاديـــة �ملعاك�صـــة كافـــة وو��صلت 
بر�مـــج �لتو�صـــع يف �لفـــروع و�ملنتجـــات �لتمويلية، 

وخدمة جمتمعاتها ب�صورة �أكرب.
وقال ع�صو جمل�ـــس �الإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي 

للمجموعة عدنان يو�صف “تو��صلت خالل �لربع �الأول 
2018 �لتطـــور�ت و�لظـــروف �لعامليـــة و�الإقليميـــة 
�لتي �صكلت حتديات جديـــة بالن�صبة لنا، ومن بينها 
�لتقلبـــات �القت�صادية �لعاملية و�لتوتـــر�ت �الأمنية 
�الإقليميـــة، عـــالوة علـــى �نخفا�ـــس قيمـــة �لعمـــالت 
�ملحليـــة للعديـــد مـــن �لوحـــد�ت �لتابعـــة للمجموعة 
مقابل �لـــدوالر. لكننا حافظنا علـــى مر�كزنا �لربحية 
و�لت�صغيليـــة �لقوية، بل وعززنـــا �إجر�ء�تنا �لتحوطية 

يف �إطار �ل�صيا�صات و�ال�صرت�تيجيات �حل�صيفة”.
و�أ�صـــاف “بلـــغ عـــدد �لفـــروع �لتابعـــة لوحد�ت 
�ملجموعـــة 679 فرعا يف نهايـــة مار�س 2018 بزيادة 
4 فروع عن نهاية دي�صمرب 2017 بعد قيام عدد من 
وحد�تنا بافتتاح فروع جديدة. وتوظف فروع وحد�ت 

�ملجموعـــة 12755 موظفا. كمـــا �أن �صيا�صة �لتفريع 
ت�صكل �أحـــد �ملرتكز�ت �لرئي�صـــة للمجموعة لتحقيق 
�لنمـــو يف �الأعمـــال و�لربحيـــة. وبعـــد �أن مت �فتتـــاح 
 BTI( وحدتنـــا �مل�رشفيـــة بنـــك �لتمويـــل و�الإمنـــاء
Bank( بالـــد�ر �لبي�صاء، بـــد�أ �لبنك بتقدمي خمتلف 
�خلدمات �ملنتجات و�خلدمـــات �مل�رشفية �الإ�صالمية. 
ومت �فتتـــاح 5 فروع جديدة له كجزء من �إ�صرت�تيجية 
�لبنـــك �لهادفـــة �إلى �فتتاح 37 فرعـــا بحلول 2022 
يف خمتلف �ملدن �ملغربيـــة. ون�صيد بنجاح وحدتنا يف 
تركيـــا بنك �لربكة �لرتكي للم�صاركات يف فرب�ير من 
�لعـــام �جلاري يف �إ�صد�ر �أول �صكوك د�ئمة من �لفئة 
�الأولى متو�فق مع متطلبـــات بازل 3 يف تركيا بقيمة 
205 ماليـــني دوالر. ومتثـــل �مل�صوؤوليـــة �الجتماعية 
ركيـــزة �أ�صا�صا يف منوذج �أعمـــال �ملجموعة، �إذ قامت 
يف هذ� �الإطـــار وخالل �صهر فرب�ير �ملا�صي بالتوقيع 
على مذكرة للعمل �مل�صرتك مع �الأمم �ملتحدة بهدف 

�لعمل �صوية يف �ملجاالت ذ�ت �الهتمام �مل�صرتك”. 
و�أو�صح يو�صف “و��صلنا خالل �لف�صل �الأول من 
�لعـــام 2018 �لرتكيز على تو�صيـــع قاعدة �ملنتجات 
و�خلدمـــات �ملتو�فقـــة مـــع �ل�رشيعـــة �الإ�صالمية عرب 
وحد�تنـــا �مل�رشفية، وخلق تعاون �أكرب بينها يف جمال 
�المتثـــال ومكافحة غ�صيل �الأمـــو�ل ومتويل �الإرهاب 
وقانـــون �لفاتـــكا وقانـــون معيـــار �الإبـــالغ �مل�صرتك 
وغريهـــا مـــن �لت�رشيعـــات �لدوليـــة لتعزيـــز مكانـــة 
�ملجموعة يف مو�جهـــة حتديات تخفي�س �ملخاطر من 

قبل �لبنوك �ملر��صلة �لعاملية “.

�ملنامة -�لبحرين �الإ�صالمي: �صجل بنك �لبحرين 
�الإ�صالمـــي �صايف ربح قدره 2.2 مليون دينار للفرتة 
�ملنتهيـــة يف 31 مار�ـــس 2018، مقارنة ب�صايف ربح 
وقـــدره 0.6 مليـــون دينار للفرتة نف�صهـــا من �لعام 
�ملا�صي، �أي بزيادة قدرها 267 %. كما �صجل �لبنك 
ربحـــا قبـــل خم�ص�صات �نخفا�س �لقيمـــة قدره  4.2 
مليون دينار للفـــرتة �ملنتهية يف 31 مار�س 2018، 
مقارنـــة بـ 3.4 مليون دينار للفرتة نف�صها من �لعام 
2017. و�أبـــدى رئي�س جمل�ـــس �الإد�رة ع�صام فخرو 
ر�صـــاه عـــن �لنتائج �ملاليـــة �الإيجابيـــة “�لتي تبني 
�الأد�ء �لقـــوي للبنـــك علـــى م�صتوى جميـــع قطاعات 

�لعمل”.
وقال فخرو �إنه يف �لفرتة �ملنتهية يف 31 مار�س 
2018 مت ت�صجيل �إجمايل دخل مبقد�ر 10.2 مليون 
دينـــار مقارنًة بـ 9.8 مليون دينار للفرتة نف�صها من 
�لعام �ملا�صي، كما �رتفـــع �لعائد لل�صهم يف �الأرباح 
�إلى 2.05 فل�س مقارنًة بـ 0.56 فل�س للفرتة نف�صها 
مـــن �لعـــام �ملا�صـــي، �أي بزيـــادة قدرهـــا 266 %. 

و�نخف�س جمموع حقـــوق �مللكية �إلى 109.9 مليون 
دينـــار، كمـــا يف 31 مار�س 2018 مقارنـــًة بـ 122.3 
مليـــون دينار كما يف 31 دي�صمـــرب 2017، �أي بن�صبة 
10.1 %؛ نظـــر� لتطبيـــق معيـــار �ملحا�صبـــة �ملايل 
رقـــم 30. �أو�صح �أن �لبنـــك حافظ على ميز�نية قوية 
خالل �لربع �الأول 2018 مـــع معدل موجود�ت �صائلة 
%10.6، �إ�صافة �إلى �لتخارج �مل�صتمر من �ملحفظة 
�لعقاريـــة خـــالل �لربـــع �الأول مما يوؤكد �تبـــاع �لبنك 
�صيا�صـــة عمل حذرة وحمافظـــة يف خمتلف �ملعامالت 

و�لتمويالت �لتي يقدمها.
مـــن جانبه، بني �لرئي�س �لتنفيذي للبنك ح�صان 
جر�ر �أن �لنتائج �ملالية عك�صت �لو�صع �ملايل �لقوي 
للبنك، حيـــث يعتمد علـــى �الإيـــر�د�ت و�لر�صوم من 
�لتمويالت و�الأن�صطة �لرئي�صة، و�لتي متثل 100 % 
مـــن �إجمايل �لدخـــل. و�أو�صح �أن �إجمـــايل �ملوجود�ت 
قـــد �نخف�س �إلـــى 1،212.7 مليون دينـــار مقارنًة بـ 
1،228.6 مليـــون دينـــار يف 31 دي�صمرب 2017، �أي 
بن�صبة 1.3 %، بينما �رتفعت قيمة حمفظة �لتمويل 

و�ال�صتثمـــار يف �ل�صكوك �إلـــى 977.6 مليون دينار 
مقارنًة بـ 968.6 مليون دينار يف 31 دي�صمرب 2017 
�أي بن�صبـــة 0.9 %. و�نخف�صـــت قيمـــة �ال�صتثمار�ت 
�الأخرى �إلى 81.1 مليون دينار مقارنًة بـ 84.1 مليون 
 دينـــار يف 31 دي�صمـــرب 2017، �أي بن�صبـــة 3.6 %.

 و�نخف�صـــت قيمـــة ح�صابـــات �لزبائن �إلـــى 887.7 
مليـــون دينار مقارنًة بــــ 925.4 مليون دينار يف 31 
دي�صمـــرب 2017، �أي بن�صبـــة 4.1 %. و�رتفعت قيمة 
�حل�صابات �جلارية �إلـــى 144.4 مليون دينار مقارنًة 
بــــ 131.7 مليـــون دينار يف 31 دي�صمـــرب 2017، �أي 

بن�صبة 10 %، كمـــا ز�دت �الإيد�عات و�لتمويالت من 
�ملوؤ�ص�صات �ملالية �إلى 201.5 مليون دينار مقارنًة 
بــــ 169.4 مليـــون دينار يف 31 دي�صمـــرب 2017، �أي 
بن�صبـــة 19 %. بينمـــا �نخف�س �إجمـــايل �مل�رشوفات 
�إلـــى 6 ماليـــني دينـــار مبا ميثـــل ن�صبـــة 6.3 % عن 
�إجمايل م�رشوفـــات �لفرتة �ملماثلة من �لعام �ل�صابق 
و�لبالغـــة 6.4 مليون دينار. كما قـــرر جمل�س �الإد�رة 
�أخذ خم�ص�صـــات ��صمحالل للفرتة مببلغ 2.1 مليون 
دينار مقارنة مببلغ 2.8 مليون دينار للفرتة نف�صها 

من �لعام �ملا�صي.
�إلـــى ذلـــك، �أكـــد جـــر�ر بـــاأن قطـــاع �خلدمـــات 
�مل�رشفيـــة لالأفر�د يف �لبنك قد �صهد حت�صنا ملمو�صا 
يف �ملنتجات �لتي يقدمها �لبنك لزبائنه، من �صمنها 
�إطـــالق حملة جتـــوري �الإ�صالمـــي �لرتويجيـــة، و�لتي 
تقدم جو�ئز ماليـــة كبرية ومغريـــة للزبائن، �إ�صافة 
�إلى حملـــة بطاقات فيـــز� �الئتمانيـــة، و�لتي قدمت 
رحلتـــني �صاملتـــني؛ حل�صـــور ن�صف نهائـــي كاأ�س 

�لعامل 2018 يف رو�صيا”.

• عبد�هلل �ل�صعودي	

• ع�صام فخرو	

• عدنان يو�صف	

• ح�صان جر�ر	

علي الفردان من ال�صناب�س

قل�صت غرفــــة جتارة و�صناعــــة �لبحرين عدد 
جلانها من 24 جلنة د�ئمة �إلى 10 جلان فقط، كما 
��صتحدثــــت نظاما للمحا�صبة وقيا�ــــس �أد�ء �للجان 
ب�صــــورة دورية وقل�صت مدتها من 4 �صنو�ت �إلى 
�صنتــــني، كما مت و�صع معايري لعمــــل هذه �للجان 
من بينها عدد �الجتماعات ونظام لتقييم �حل�صور 
و�إجنــــاز �الأهــــدف �ملو�صوعــــة مــــن جانــــب جمل�س 

�الإد�رة.
ومبوجب �لنظام �جلديد، �صيكون على �للجان 
تقدمي تقاريــــر دورية ربع �صنويــــة �إلى جانب ن�رش 
حما�ــــرش �الجتماعــــات علــــى �ملوقــــع �الإلكــــرتوين، 
وتقــــدمي تقرير �صنوي للجمعيــــة �لعمومية، عالوة 
على �لتوقيع على �لتز�م بربنامج عمل هذه �للجان 

من قبل �الأع�صاء عند �ختيارهم.
و�عترب جمل�س �إد�رة �لغرفة �أن هذه �لتغيري�ت 

“�جلذريــــة” ت�صتهدف تكوين جلــــان فعالة قادرة 
على حتقيــــق �إجناز�ت علــــى �أر�س �لو�قــــع، و�أنها 
تاأتــــي �صمن خطة 100 يوم �لتــــي �أعنلها �ملجل�س 

�جلديد برئا�صة �صمري نا�س.
وذكر �أع�صاء جمل�س �الإد�رة يف موؤمتر �صحايف 
م�صاء �أم�س، �أن تقلي�ــــس �للجان جاء للرتكيز على 
�لقطاعــــات �الإ�صرت�تيجية بعد �أن مت ت�صكيل جلنة 
خا�صــــة الإعــــادة �لهيكلة بعد �الإطــــالع على جتارب 

عدد من �لغرف يف دول �لعامل.
وتعهــــدت �لغرفة باأن يكون هنــــاك ع�صوين 
من �لن�صاء و�آخرين ممثلني للموؤ�ص�صات �ل�صغرية 
و�ملتو�صطــــة يف ت�صكيلــــة �للجــــان �جلديــــدة، كما 
�أتاحت ت�صكيل فرق عمل للمو��صيع �ملوؤقتة مثل 
مو�صــــوع �ملوؤ�ص�صات �ملتعرثة على �أن يكون مدة 

هذه �لفرق �ملنبثقة من �للجان 6 �أ�صهر فقط.
و�صيفتــــح بــــاب �لتقــــدمي الختيــــار �للجــــان، 
بحــــد �أق�صــــى 9 �أع�صاء لكل جلنة خــــالل �أ�صبوعني 

عرب �ملوقــــع �الإلكــــرتوين للغرفة �صمــــن عدد من 
ال�����روط من بينه����ا اأن يكون الع�س����و من اأ�سحاب 
االخت�سا�����ص واخلربة يف املج����ال، ولن ي�سرتط اأن 

يكون �لع�صو ميتلك �صجال جتاريا.

وبعــــد مرحلــــة �لتقــــدم �صيتم فــــرز �لطلبات 
و�ختيــــار روؤ�صاء �للجــــان من قبل جمل�ــــس �الإد�رة، 
�إذ �صيقوم روؤ�صاء �للجــــان باختيار �الأع�صاء �لذين 
يرونهــــم منا�صبــــني. ويتوقع �أن يتــــم �النتهاء من 

ت�صكيــــل �للجان خالل يونيــــو �ملقبل �أي بعد �صهر 
رم�صان. ومل تتطــــرق �لهيكلة �جلديدة لقر�بة 12 
جلنــــة م�صرتكة مع �جلهــــات �حلكوميــــة و�لر�صمية 
�الأخرى �أو �إلى جمال�س �الأعمال �مل�صرتكة مع �لدول 
وذلــــك لعدم وجــــود �صلطة مــــن �لغرفــــة �إز�ء هذه 
�جلهات خارج �لغرفة بح�صب ما ذكره �صمري نا�س.

وبح�صــــب نظام �للجــــان �جلديــــد، �صيتم خلق 
جمموعة تن�صيقية، ت�صكل حلقة و�صل بني جمل�س 
�الإد�رة و�للجان �لتي �صيجــــرى ت�صكيلها، مهمتها 
رفع تقارير هذه �للجــــان �إلى �ملجل�س �أو �لر�صائل 

و�لطلبات بني �لطرفني.
جلنــــة  هــــي:  �مل�صكلــــة  �جلديــــدة  و�للجــــان 
�ل�صناعــــة و�لطاقة، جلنــــة �لعقــــار و�الإن�صاء، جلنة 
�لنقل و�خلدمات �للوج�صتية، جلنة �ل�صحة، �للجنة 
�ملالية و�لتاأمني و�ل�رش�ئب، جلنة �لرثوة �لغذ�ئية، 
جلنة �لتكنولوجيا، جلنة �ل�صيافة و�ل�صياحة، جلنة 

�الأ�صو�ق �لتجارية، وجلنة �لتعليم.

“الغرفة” تقل�س جلانها اإلى 10 وت�صتحدث نظاما للمحا�صبة
مدتها عامان ون�صـر حما�رش �الجتماعات وحترير تقارير دورية

• )ت�صوير: ر�صول �حلجريي(	
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�ل����ك���������ص����ف �ل����ن����ف����ط����ي �جل�������دي�������د مي����ن����ح����ن����ا ت��������ف��������اوؤال وب���������ص����ي���������ص �أم�������ل
�ل�����ص��ع��ودي��ة م����ع  �ل���ت���ك���ام���ل  ع���ل���ى  ب���االع���ت���م���اد  �ل�������ص���ي���اح���ة  م���ل���ف  �إد�رة  ع��ل��ي��ن��ا 
ي�����ج�����ب �إ��������ص���������������ر�ك �مل�����وؤ������ص�����������ص�����������ات �مل����ح����ل����ي����ة ب�����رت�����ي�����ب �ل�����ق�����رو������ص 

خالد جناحي: هذه خطة اإرجاع البحرين مركزا ماليا
ارتفاع اأ�سعار النفط عن املقّدر بامليزانية وّفر مليار دوالر  حّذر من قرو�ص �لبنك و�ل�صندوق �لدوليني

حّذر �خلب���ر �مل�رصيف خال���د جناحي م���ن �رتفاع 
�لدي���ن �لع���ام يف �لبحرين �إلى م�ص���تويات ي�ص���عب 

�ل�صيطرة عليها م�صتقبال.
وتوقع �أن ي�ص���ل - يف حال ��ص���تمرت �ل�صيا�صة 
�القت�ص���ادية �حلالي���ة - �إل���ى 100 % م���ن �لن���اجت 
�ملحل���ي �الإجمايل خالل �لعام �جل���اري، و�إلى 107 % 

�لعام �ملقبل، �الأمر �لذي عده خطر�.
و�أ�صاف يف حديث مع “�لبالد” �أن �الأرقام كبرة 
وي�ص���عب �ص���د�دها يف ظل تر�جع �الإي���ر�د�ت ومتدد 
�لعج���ز وتط���ور �ملتغ���ر�ت �الإقليمية، �إال �أن���ه �أبقى 

�لباب مفتوحا ل�صيء من �لتفاوؤل و�الأمل.
وربط جناحي تفاوؤله بالك�ص���ف �لنفطي �جلديد 
�لذي �أعلن عنه يف مار�ص �ملا�صي، و�لذي يحوي نحو 
80 مليار برميل من �لنفط، وحو�يل 20 تريليون مر 

مكعب من �لغاز.
و�أ�ص���ار �إلى �أن �مل�ص���كلة �الأكرب يف �الأمر تتعلق 
بالفو�ئد �ملرتبة على ه���ذ� �لدين، و�لتي قّدرها ب� 
1.25 مليار دوالر )باالأ�صعار �حلالية( وهو رقم كبر 

. �أي�صا، يحتاج �إلى وقفة وتب�رصّ
ونبه من مغبة �القر��ص من �لبنك و�ل�ص���ندوق 
�لدولي���ني، معت���رب� يوم حدوث ذلك - ال �ص���مح �هلل 
- �أنه �ص���يكون يوما �أ�ص���ود، لكنه عاد لي�صر �إلى �أن 
�لريا�ص و�أبوظبي لن تركا �لبحرين لوحدها يف هذه 

�لظروف.
وت�ص���اءل: مل���اذ� ال يتم تنويع م�ص���ادر �لدخل؟ 
)...( طامل���ا �ص���ددت ودعي���ت �إل���ى فر����ص �رص�ئب 
عل���ى �لرثو�ت كم�ص���در معترب للدخل، �إ�ص���افة �إلى 
�ال�ص���تفادة من �النفت���اح و�مل�رصوع���ات و�لرب�مج يف 

�ململكة �لعربية �ل�صعودية.
ودع���ا للعمل عل���ى �إجناز �لتكامل ب���ني �لبلدين 
وجع���ل �لبحرين هونغ كونغ من وجهة نظر �ل�ص���قيقة 
�لكربى. و�قرح جناحي، الإعادة موقع �لبحرين �ملايل 
�إل���ى �لو�جهة، بدمج 3 بنوك بحرينية كربى، ودمج 4 
�رصكات تاأمني، تولد موؤ�ص�ص���ات مالية بروؤو�ص �أمو�ل 
�ص���خمة ق���ادرة على �جللو����ص مع �لكب���ار يف منطقة 

�خلليج.
وطالب باإعطاء �ل�ص���باب �لكفوؤ، من دون متييز، 
ووفقا للمناف�صة �ل�رصيفة وتكافوؤ �لفر�ص، دور� �أكرب 
يف �ص���نع �لقر�ر و�مل�ص���اركة يف �الإعد�د للم�ص���تقبل، 
و�ل�ص���ماح له���م بالتفكر خارج �ل�ص���ندوق و�إلغاء ما 
ي�ص���مى ب� “اخلطوط احلمراء” �لتي تق���ف حائال �أمام 
�إبد�عاتهم. وكانت جمل���ة �ليوروموين قد حذرت من 
�رتفاع م�ص���توى �ملخاطر ل���دى �لبحرين، �إذ قالت يف 
مق���ال ن�رص منذ �أيام �إنه و�ص���ل �إل���ى 46.8 نقطة من 
100، بع���د �أن كان 23.3 نقط���ة قب���ل 10 �ص���نو�ت 

تقريبا، مبعنى �أنه ز�د بو�قع 23.5 نقطة. 
و�أو�ص���حت �ملجل���ة �أن �الرتف���اع بالبحري���ن هو 
�الأكرب على م�صتوى دول �خلليج، �لتي �رتفع م�صتوى 
�ملخاط���ر لديها هي �الأخرى ولكن مب�ص���تويات �أقل، 

ومبعدل تر�وح بني 11 و12 نقطة.
و�أ�ص���ارت �أي�ص���ا �إلى �لدين �لعام �ل���ذي �رتفع 
خالل �ل�ص���نو�ت �لع�رص �ملا�صية من 10 % من �لناجت 
�ملحلي �الإجمايل لي�صل �إلى 100 % يف �لعام 2018، 
وه���ي تقريب���ا نف�ص �لن�ص���بة �لتي �أوردها �ص���ندوق 
�لنق���د �ل���دويل. و�نتقدت �ملجل���ة ع���دم “�اللتز�م” 
بتطبي���ق روؤي���ة 2030، �إذ �أو�ص���حت �أنه رغم م�ص���ي 
10 �ص���نو�ت على �إطالقها �إال �أنه مل يظهر �أي �ص���يء 
ذو قيمة عل���ى �أر�ص �لو�قع. وتوقع �ص���ندوق �لنقد 
�ل���دويل �أن يبلغ �لنمو يف �لبحرين �لعام �جلاري 3 % 
ويف 2019 نح���و 2.3 %. كم���ا توق���ع �أن يكون �لعجز 
يف �مليز�ني���ة �لعامة للدولة ح���و�يل 3.4 مليار دوالر 
�ص���بب  مرجع���ا   ،2018 ملي���ار�ت يف  و3   ،2017 يف 
�نخفا�ص���ه �لعام �جل���اري �إلى تطبي���ق �رصيبة �لقيمة 
�مل�ص���افة �لتي �ص���توفر بع�ص���ا من �لدخل. )�أرجاأت 

�لبحرين تطبيق �ل�رصيبة �إلى �لعام �ملقبل(.
�الإجم���ايل  �لن���اجت �ملحل���ي  �أن  وم���ن �ملعل���وم 

للبحرين ي�صل �إلى حو�يل 34 مليار دوالر.
و�ص���يبلغ م�ص���توى �لت�ص���خم يف 2018 قر�بة �ل� 
3.4 % فيما هناك توقعات بانخفا�ص���ه �إلى 2.4 % 

يف 2019، بح�صب �صندوق �لنقد.
وفيما يلي ن�ص �حلو�ر:

الدين العام.. الفوائد.. السندات 
م��ا تقييمك��م لوض��ع الدي��ن العام 

بالمملكة حاليا ومستقبال؟

بل���غ �لدين �لع���ام حتى نهاية فرب�ير �ملا�ص���ي 
)وه���ي �آخ���ر �إح�ص���اء�ت ر�ص���مية �أ�ص���درها م����رصف 
�لبحرين �ملركزي( 28.3 مليار دوالر، م�ص���كال قر�بة 
�ل���� 87.5 % م���ن �لن���اجت �ملحلي �الإجمايل )بح�ص���ب 
بيانات فرب�ير(.  وهو رقم كبر، و�مل�صكلة �أنه مرجح 
لالرتف���اع خالل �لعام �جل���اري لي�ص���كل 100 % من 

�لن���اجت �ملحلي، و�إلى 107 % �لع���ام �ملقبل )36.5 
مليار دوالر تقريبا(.

وتقدر �لفو�ئد �ملرتبة على �لدين �لعام �ليوم 
ب���� 1.25 ملي���ار دوالر، وهو رقم كبر �أي�ص���ا، يحتاج 

. �إلى وقفة وتب�رصّ
و�أ�ص���اف جناح���ي “�إذ� ��ص���تمرت �ململك���ة على 
هذ� �ملن���و�ل فاإن �لدين �لعام �صي�ص���ل قبيل �لعام 
2023 حلو�يل 60 مليار دوالر �أي 140 % من �إجمايل 
�لناجت �ملحلي، �إذ� �فر�صنا �أن �لناجت �ملحلي �صوف 
يرتفع 43 مليار دوالر )ح�صب تنبوؤ�ت �صندوق �لنقد 
�ل���دويل(، لكنن���ا نتحدث هنا م���ن �لناحي���ة �لنظرية 

ونتمنى �أال يحدث ذلك”.
يج���ب �أال نن�ص���ى �أن �لعجز يف �حل�ص���اب �جلاري، 
بح�صب �ص���ندوق �لنقد، لن يقل عن 3 % من �لناجت 
�ملحلي يف �ملنظور �لقريب و�ملتو�ص���ط، مع �الأخذ يف 
�العتبار كذلك �جلزئية �ملتمثلة بالعجز يف �حل�ص���اب 

�الإكتو�ري للتاأمينات �الجتماعية.
وتاب���ع “رغ���م كل هذه �الأرق���ام �لرهيب���ة �إال �أن 
�الكت�ص���اف �لنفط���ي �جلدي���د يعطي ب�ص���ي�ص �أمل، 
ويجعلنا متفائلني بامل�ص���تقبل بع�ص �ل�ص���يء، لكن 
حت���ى يبد�أ �إنتاج �لنفط فاإنه يلزمنا، بح�ص���ب ما �أعلن 

وزير �لنفط، حو�يل 5 �صنو�ت”.
وكان وزي���ر �لنف���ط قد ق���ال خ���الل �الإعالن عن 
�لك�صف �لنفطي �جلديد مار�ص �ملا�صي �إن �لكميات 
�ملتو�فرة ت�صل �إلى 80 مليار برميل، يف حني ميكن 
��ص���تخر�ج م���ا ب���ني 5 % و15 % منه���ا، وهناك 20 
تريليون مر مكعب من �لغاز، وهو �ل�صيء �جليد من 

وجهة نظر جناحي.
توقع���ات  عل���ى  وباالعتم���اد  جناح���ي،  �أن  �إال 
�ملوؤ�ص�ص���ات �لعاملية �ملخت�صة و�الأمثلة �ملوثقة يف 
�الأردن و�ص���لطنة ُعمان ب�ص���اأن هذ� �لن���وع من �لنفط 
)�لزيت �ل�ص���خري( فاإن �لكميات �لقابلة لال�صتخر�ج 

بح�صب ر�أيه تر�وح بني 2 % و3 % فقط.
وت�ص���اءل جناحي: هل هذه �لن�ص���ب تعد جمدية 
�قت�صاديا؟ خ�صو�صا �إذ� علمنا �أن �ل�رصكات �لعاملية 

تطلب فائدة �أكرب يف مثل هذه �الأنو�ع من �حلقول.
ع���ن ذلك، ق���ال م�ص���وؤولو �رصكة نف���ط �لبحرين 
“بابكو” �إن �لتقنيات �الأمركية �حلديثة ��صتطاعت 
�إنت���اج برمي���ل �لنف���ط بكلف���ة 40 دوالر�، ومب���ا �أن 
�الأ�ص���عار حالي���ا ز�دت ع���ن 65 دوالر� للربميل فاإنه 
جمد �قت�صاديا، موؤكدين �أن طبيعة �حلقل �لبحريني 
�جلديد �أف�صل و�أ�صهل لال�صتخر�ج من ذلك �ملوجود 
يف �أم���ركا. ووفق���ا الآر�ء بع�ص �ملتخ�ص�ص���ني فاإن 
هام����ص �لربح على �لنفط �ل�ص���خري ير�وح بني 20 

% و30 %.
كل هذا ش��يء جيد، لكن كم نحتاج 
م��ن كميات وأس��عار للنف��ط لتصفير 

العجز؟

�إذ� �فر�ص���ا �أن ن�صبة �لفائدة بقيت على ما هي 
علي���ه يف �لبحري���ن و�لبالغة 7.5 %، تك���ون �ململكة 
ملزمة ب�صد�د 4.5 مليار دوالر كفو�ئد �صنوية بحلول 

�لعام 2023.
يف ظل �الكت�ص���اف �جلديد، نحن نحتاج �إلى 200 

�أل���ف برمي���ل وفقا ملا ن����رص، وبالتايل الب���د �أن يكون 
�صعر �لبيع 200 دوالر للربميل حتى ن�صتطيع �صد�د 

4.5 مليار دوالر )�لفو�ئد(.
باملح�صلة �صيزيد �لعجز �إلى م�صتويات قيا�صية 
�إذ� مل ترتف���ع �الإير�د�ت، وهنا �ص���وؤ�ل يطرح نف�ص���ه: 
كم �ص���توفر �صيا�صة �الإ�صالح �القت�صادي و�لتق�صف 
�لت���ي بد�أ تطبيقه���ا منذ عامني، و�لت���ي تخللها رفع 
�لدعم عن �ل�ص���لع �لرئي�ص���ة وعن م�ص���تقات �لبرول 
و�لكهرب���اء وفر����ص �لر�ص���وم و�ل�رص�ئب...؟ ن�ص���ف 
ملي���ار دوالر، �أك���رث، �أق���ل، ماذ� يعني؟ مل���اذ� ال يتم 

تنويع م�صادر �لدخل؟
ومم���ا “يزيد �لطني بلة” �أن���ه قبيل �لبدء باإنتاج 
�لنفط من �حلقل �جلديد، �أي خالل �ل�ص���نو�ت �خلم�ص 
�ملقبلة، �ص���تحني مو�عيد ��ص���تحقاق دفع �ل�صند�ت 
�لتي �أخذت �صابقا، ومع عدم وجود �إير�د�ت �صت�صطر 
�لدول���ة الأخ���ذ �ص���ند�ت جدي���دة لدفع �مل�ص���تحقات 

�لقدمية، ما يعني �رتفاع �لعجز.
يذك���ر �أن ميز�ني���ة 2017 - 2018 بني���ت على 
�أ�ص���ا�ص �ص���عر �لبرول 55 دوالر� �إال �أنه ومن ح�ص���ن 
�لطالع و�ص���ل �الآن �إلى 70 دوالر� مم���ا يزيد �لدخل 

بحو�يل مليار يف هذه �لفرة.
دوالر  ملي���ار�ت  و4   3 ب���ني  نحت���اج   2018 يف 
لدفع �ل�صند�ت �مل�صتحقة وفرق �لعجز، يتبعها تلك 
�مل�ص���تحقة يف �الأع���و�م 2019 و2020 وه���ي قليلة 
ن�ص���بيا، لكن �مل�ص���كلة تعود بالظهور ب�ص���كل �أكرب 

باالأعو�م بني 2021 و2028.
ي�ص���اف �إل���ى ذل���ك، حج���م �لفو�ئ���د عل���ى هذه 

�لديو�ن �لتي �ص���تزيد �أي�صا، خ�صو�ص���ا �أن �العتماد 
ين�صب على �لنفط وبطبيعة �حلال �الأ�صعار �لعاملية 

غر مر�صحة لالرتفاع.
ي�ص���ار �إل���ى �أن �ل�رصكة �لقاب�ص���ة للنف���ط و�لغاز 
)نوج���ا( تبح���ث لالقر�����ص م���ن �ل�ص���وق �لعاملي���ة 
لتغطية نفقات تو�ص���عة �مل�صفاة �لتي تقدر ب� 5.5 
مليار دوالر. وقال جناحي “يجب �الأخذ بعني �العتبار 
ن�صبة �لت�ص���خم �لقابلة لالرتفاع، متا�صيا مع �صعود 
�الأ�ص���عار، و�لتي �ص���توؤثر كثر�؛ كون �لبحرين دولة 

��صتهالكية بامتياز”.

هل تدفع الحاج��ة البحرين لالقتراض 
من البنك والصندوق الدوليين؟

�إن ح���دث ذلك �ص���يكون يوم���ا �أ�ص���ود، و�أنا �آخذ 
بحكم���ة �لريا����ص و�أبوظب���ي يف دع���م �لبحرين حتى 
ال تذه���ب �إلى ه���ذ� �لطريق؛ الأن ذلك �ص���يوقعنا يف 
م�ص���اكل كربى. و�جلمي���ع يعل���م �أن �أي دولة خليجية 
تذه���ب �إلى ه���ذه �ملوؤ�ص�ص���ات فاإن ذل���ك لن يكون 

مب�صلحة دول �ملجل�ص �الأخرى.
�إذ� طالعنا �ل�صند�ت �لبحرينية يف �الأيام �لقليلة 
�ملا�صية، �صو�ء �مل�ص���تحقة يف �الأعو�م 21، 26، 27، 
28 �أو حت���ى �لعام 2047 فاإننا نالحظ �أن �أ�ص���عارها 
منخف�ص���ة ج���د�، )...( �ليوم و�ص���ل �ص���عر �ص���ند�ت 
87 دوالر�، وه���ي  2047 عن���د  �ال�ص���تحقاق للع���ام 
مر�جع���ة م���ن 95 دوالر� خ���الل �أيام، حتى �ص���ند�ت 
“نوجا” �نخف�صت هي �الأخرى من فوق �ل� 100 دوالر 

�إلى 95 دوالر�.

المحافظة على موقع البحرين 
مركزا ماليا 

ه��ل ما زال��ت البحري��ن مرك��زا ماليا 
للمنطقة؟

�أعتق���د �أن هذ� كالم “�أكل علي���ه �لدهر و�رصب”، 
مل تع���د �لبحري���ن ومنذ �ص���نو�ت حتتل ه���ذ� �ملركز، 
فقد �ص���بقتها باأميال عو��ص���م خليجي���ة �أخرى، دبي 
و�أبوظب���ي مثاال. كم���ا �أن �لريا�ص وبف�ص���ل �خلطط 
و�لرب�مج و�النفتاح و�لقيادة �ل�ص���ابة �ملتمثلة ب�صمو 
ويل �لعه���د، تخط���و ب�رصع���ة فلكي���ة وهي �لعا�ص���مة 

�ملالية �ملقبلة للمنطقة.
فكي���ف ميكن �عتب���ار �لبحرين مرك���ز� ماليا وال 
يوجد فيها كيانات مالية قوية ت�صتطيع �جللو�ص مع 

�لكبار يف �ملنطقة على طاولة و�حدة؟ 

كيف لن��ا إعادة البحري��ن للركب في 
هذا المجال؟

للعودة �إلى �لو�جهة من جديد، علينا - بب�صاطة 
- خلق موقع قدم لنا بني �لكبار يف �ملنطقة. 

فمثال �أق���رح دمج بنك �لبحري���ن �لوطني وبنك 
�لبحري���ن و�لكوي���ت و�جلزئي���ة �لبحريني���ة يف �لبنك 

�الأهلي �ملتحد؛ الإنتاج بنك بحريني جتاري كبر. 
عن���د �ندم���اج ه���ذه �لكيان���ات �لثالثة �ص���تنتج 
موؤ�ص�صة مبوجود�ت تفوق �ل� 30 مليار دوالر، و�أكرث 

من 500 مليون دوالر �أرباح �صنوية.
وهن���ا على �جلمي���ع �لنظر �إلى �مل�ص���لحة �لعامة 
للوطن، وغ����ص �لنظر عن �الأ�رص�ر �لتي قد ت�ص���يب 
بع����ص �الأ�ص���خا�ص يف جمال����ص �الإد�ر�ت، �أو خ�ص���ارة 
بع����ص �لوظائف، و�إغالق عدد م���ن �لفروع؛ الأن ذلك 
�صيكون وقتيا، �إذ �ص���تظهر �لنتائج �الإيجابية بعد 3 

�صنو�ت على �أكرث تقدير. 
�الأم���ر قاب���ل للتطبي���ق، خ�صو�ص���ا �إذ� علمنا �أن 
للحكوم���ة ي���د طول���ى يف ه���ذه �لبنوك مب�ص���اهمتها 
�ملوؤث���رة م���ن خ���الل �لتاأمين���ات �الجتماعي���ة و�رصكة 

ممتلكات �لقاب�صة.
�أما �الأم���ر �لثاين فهو �إن�ص���اء �رصكة تاأمني كربى 
ق���ادرة �أي�ص���ا على مو�كب���ة �لتطور وحجم �الأ�ص���و�ق 
�الإقليمي���ة و�لعاملي���ة، �إذ �ق���رح دم���ج �ملجموع���ة 
�لعربية للتاأمني )�أريج( و�ل�رصكة �لبحرينية �لكويتية 
للتاأمني و “�صولدرتي” �لقاب�صة و�لوطنية �لقاب�صة، 
وهو م�رصوع �صينتج كيانا تاأمينيا بر�أ�ص مال لن يقل 
ع���ن 700 مليون دوالر، �الأمر �لذي يعطي قوة وزخما 

ومناف�صة �أكرب على م�صتوى �ملنطقة.
�أم���ا �الأمر �لثال���ث فهو باالإ�ص���افة �إل���ى �رصورة 
تطوير �الأنظم���ة و�لت�رصيع���ات )و�لقو�نني �ملتعلقة 
باالإفال����ص( لتتو�كب مع �لع�رص �جلديد، فنحن بحاجة 

�إلى تغير طريقة معاملة �ملوؤ�ص�صات �ملالية.
وتاب���ع جناح���ي: لي����ص م���ن �ملنط���ق “تدليل” 
�ملوؤ�ص�ص���ات �لعاملية �لتي ت�ص���ببت باالأزمة �ملالية 
يف 2008 و�العتم���اد عليه���ا يف ترتي���ب �لقرو����ص 
و�ل�ص���ند�ت ومتويل �مل�رصوعات وترك �ملوؤ�ص�ص���ات 
�ملحلي���ة و�خلليجي���ة، بل ونلومه���ا على �آث���ار �الأزمة 
�ملالي���ة ونحّملها م�ص���وؤوليتها بدع���وى �أنها مل تكن 

متنبهة وحذرة.  

• خالد جناحي 	

لكن علينا �العر�ف باأنه مت �إدخال بنك �لبحرين 
�لوطني - ن�ص���بيا - على مو�صوع ترتيب �لقرو�ص، 
وهذ� �ص���يء جيد، لكن �ملطلوب �أكرث من ذلك. �الأمر 
�لر�ب���ع �ال�ص���تثمار�ت �الأجنبي���ة و�ملحلي���ة، البد من 
�لعمل على جلب هذه �ال�صتثمار�ت وخلق بيئة جاذبة 
م�ص���دد� على تطبيق �لقو�ن���ني �ملنظمة على �جلميع 
وعلى �ل�ص���و�ء م���ن دون متييز �أو ت���ر�خ الأي من كان 

بحيث ال يكون �أحد فوق �لقانون.

تنويع الدخل.. السياحة مثاال 
كيف يمكن االس��تفادة م��ن القطاع 
الدخ��ل،  مص��ادر  لتنوي��ع  الس��ياحي 
وتزام��ن ذلك م��ع الخط��ط والبرامج 
الت��ي أطلق��ت في الس��عودية بهذا 

الخصوص؟

بنت �لبحرين �صيا�ص���تها �ل�ص���ياحية على تدفق 
�لزو�ر خ�صو�ص���ا من �ل�ص���عودية، ولك���ن �الأمر تغر 
�الآن بع���د ب���دء �ل�ص���قيقة �لك���ربى باإط���الق �لرب�مج 
و�لفعالي���ات و�مل�رصوع���ات �ل�ص���ياحية و�لرفيهي���ة 
�ل�ص���خمة �لتي ت�صتهدف �ل�ص���عوديني و�خلليجيني 
و�لزو�ر من �لبلد�ن �الأخرى، وهي ت�صر ب�رصعة كبرة 

جد� يف هذ� �ملجال.
لذ� باتت �لبحرين م�ص���طرة، بل جمبورة، لتغير 
طريق���ة �إد�رة ملف �ل�ص���ياحة، باالعتم���اد على �لنمو 
�لكبر �لذي ت�ص���هده �ل�ص���عودية وباال�ص���تفادة من 
�لعالق���ات �لتاريخية و�الأخوية �لعميق���ة، �لتي متتد 
ل�صنو�ت طو�ل. فالفكرة تكمن يف �لتكامل �ل�صياحي 
و�لرفيهي ب���ني �لبلدين و�البتعاد عن �ملناف�ص���ة، 
بحيث تكون �ل�صيا�ص���ة �ل�ص���ياحية بالبحرين جزء� ال 
يتجز�أ من �ل�صيا�ص���ة �ل�صياحية �ل�صعودية، و�أن تكون 
بيد �لريا�ص؛ كونه���ا �الأكرب، وبذلك يتم �لعمل على 
جعل �لبحرين هونغ كونغ �ل�ص���عودية، على �أن يكون 

�لتطبيق من جهة �ل�صقيقة �لكربى.
وكان �لوزير �مل�ص���وؤول عن �لرفيه بال�صعودية 
ق���د �أعل���ن قبل �أ�ص���ابيع �أن وز�رته �صت�ص���خ نحو 64 
ملي���ار دوالر يف �ل�ص���ياحة و�لرفيه خالل �ل�ص���نو�ت 

�لع�رص �ملقبلة.
كما �أُعلن يف 29 �أبريل �ملا�صي عن �إن�صاء مدينة 
ترفيهية �ص���خمة جديدة غرب �لريا�ص حتمل ��ص���م 

“�لقدية” �صمن خطة “روؤية 2030”.
وقررت �ل�صعودية، �ل�ص���ماح بفتح دور �ل�صينما 

�عتبار� من مطلع �لعام �جلاري.

إصالح سوق العمل 
ما رأيك بمشروع إصالح سوق العمل، 

والبرامج التي يتضمنها؟

�أعتقد �أن فكرة �مل����رصوع عموما جيدة، فاجلميع 
يري���د �أن يك���ون �لبحرين���ي مهي���اأً ومتدرب���ا وخيار� 
مف�ص���ال لدى �أ�صحاب �الأعمال، لكن �لتطبيق مل ياأت 

كما �أريد منه.

وعن���د مقارنة �أع���د�د �لعمالة �الأجنبي���ة، منذ بدء 
تطبي���ق �مل�رصوع يف �لعام 2008 باأرقام �لعام �حلايل 
�أو �ل�ص���ابق �صنكت�صف �أنه مل يتحقق �صيء على �أر�ص 

�لو�قع.
لالأ�ص���ف، م���ا ز�لت عق���دة �الأجنبي موج���ودة، �إذ 

يف�صل كثرون “�لعم �الأبي�ص” يف مو�قع �لعمل. 
وو�صل عدد �لعمالة يف �لقطاع �خلا�ص يف نهاية 
�لعام �ملا�ص���ي )بح�ص���ب بيانات هيئة �صوق �لعمل( 
ح���و�يل 763.1 �ألف عامل، بينهم 604.7 �ألف �أجنبي، 
و158.4 �أل���ف بحرين���ي، م���ا يعن���ي �أن �لبحريني���ني 

ي�صكلون 20.7 %.
وكان عدد �لعمال���ة يف �لقطاع �خلا�ص قبل نحو 
10 �ص���نو�ت )يف �لن�ص���ف �الأول من �لع���ام 2008( 
ح���و�يل 393 �ألف عامل بينهم 317 �ألف �أجنبي، و76 

�ألف بحريني، �إذ ي�صكل �لبحرينيون 19.3 %.
وم���ع مقارن���ة �الأرقام فاإن ن�ص���بة �لبحرينيني مل 
تتغر تقريبا، على مد�ر �ل�صنو�ت �لع�رص �ملا�صية، �إذ 

�رتفعت ب�صكل طفيف مل يتجاوز �ل� 1.4 %. 
وو��صل جناحي “لكنني من �ملعجبني ب�صندوق 
�لعمل )متكني(، فهو ��صتطاع �إجناز �لكثر وتدريب 
�لبحريني���ني، وفتح �آفاقا وفر�ص���ا جيدة لل�ص���باب، 
ف�صال عن دعمه للموؤ�ص�ص���ات �ل�صغرة و�ملتو�صطة 

و�لتي تعد ع�صب �أي �قت�صاد نا�صئ”. 

الشباب البحريني والمستقبل
كل هذه البرامج تس��تهدف الشباب، 
ه��ل ت��رى أن الش��باب البحرين��ي أخذ 

فرصته؟

عندما �أُ�ص���األ عن �ل�ص���باب يتبادر �إلى ذهني ما 
يح���دث يف �ململكة �ل�ص���عودية، فهي ت�ص���ر بخطى 
�رصيع���ة وثابت���ة وو�ثق���ة باالرت���كاز عل���ى �ل�ص���باب، 
وبقيادة �ل�صاب �مللهم ويل �لعهد �صمو �الأمر حممد 

بن �صلمان.
ال نريد هنا �الإ�ص���ارة فقط �إلى �مل�رصوعات و�إلى 
“نيوم”، بل نري���د �لتحدث عن �لطريقة �جلديدة يف 
�إد�رة �لدول���ة، جميعنا الحظ كي���ف تعاملت �لكامر� 
مع وجه وحركات ج�ص���د �صاحب �ل�صمو �مللكي �الأمر 
حممد بن �ص���لمان عندما تكلم باملوؤمتر �ل�ص���هر يف 
�أكتوب���ر �لع���ام �ملا�ص���ي، وكي���ف كان تاأث���ره على 
�حل�ص���ور وكيف عل���ق باالأذهان كل ما قاله. �أ�ص���بح 
ملهم���ا لل�ص���باب �ل�ص���عودي و�خلليج���ي، خ�صو�ص���ا 
�لفتيات �للو�تي ح�ص���لن على بع����ص مطالبهن من 
خالل���ه. فامل�ص���تقبل لل�ص���باب، علين���ا ت���رك �ملجال 
لهم و�إعطاوؤهم �لفر�ص���ة �لكاملة للم�ص���اهمة و�لبدء 
بتكوين �ل�صيا�ص���ات �مل�ص���تقبلية و�إ�رص�كهم ب�صنع 
�لقر�ر، ون�ص���دد هنا على نوعية �ل�ص���باب �لكفوؤ ذي 
�الإمكان���ات و�جل���د�رة م���ن دون متيي���ز، فنح���ن من 

�ملا�صي وجزء منا باحلا�رص لكننا ل�صنا للم�صتقبل.
دعن���ي �أ�صت�ص���هد هن���ا مبا قال���ه رج���ل �الأعمال 
و�مللياردي���ر �الأمرك���ي و�رن باف���ت “�ملا�ص���ي يف 

�ص���لة �ملهمالت، و�حلا�رص جريدة، و�مل�صتقبل عالمة 
��صتفهام”. 

يف �لبحرين نحن متاأخ���رون يف هذ� �ملجال، )...( 
الح���ظ �أن معظ���م �أع�ص���اء جمال����ص �إد�ر�ت �ل�رصكات 
م���ن كب���ار �ل�ص���ن �أو �أبنائه���م، وما ز�لو� متم�ص���كني 
بالكر��ص���ي، �إلى متى؟ �أال يريد هوؤالء �لتقاعد وفتح 

�ملجال لل�صباب؟
�ملطل���وب تغير �لعقلية، وخلق �ص���يء حقيقي 

على �أر�ص �لو�قع ولي�ص �الكتفاء بالكالم.

 هل ترى أن التعليم والمناهج قادرة 
على إنتاج جيل شاب يعتمد عليه؟ 

لدين���ا يف �لبحري���ن كثر م���ن �ملتعلمني وكثر 
منه���م خريج���و �أف�ص���ل �جلامع���ات �لدولي���ة، ولكن 
�لتعلي���م لي����ص باملناه���ج و�لكت���ب فق���ط، و�إمن���ا 
بالتفك���ر و�لنقد �لذهني بحي���ث يفتح لهم �ملجال 

للبناء.

�ملطل���وب فت���ح �ملج���ال له���م للتفك���ر خارج 
ال�ص���ندوق، واأال يك���ون هن���اك خط���وط حم���راء اأمام 

�لنقا�ص و�الأ�صئلة.
مل���اذ� نح���ن �لعرب عندم���ا نتحدث وننظ���ر �إلى 
اخل���ارج، نوافق عل���ى اإلغاء اخلطوط احلم���راء ونبدي 
�إعجابنا باأفكار �ل�صباب هناك وكيف �أن لديهم �جلر�أة 
�لكافي���ة لطرح �أي �ص���يء، يف حني �أن د�خ���ل بلد�ننا 

وبيوتنا نزيد من هذه اخلطوط.
�لفكرة لي�ص���ت بالتعليم و�إمنا بطريقة �لتعليم 
وطريق���ة �لتعامل و�النفت���اح، فاجلامعات �لكربى ال 
تقول ماذ� در�ص���ت و�إمنا ماذ� ��ص���تفدت مما تعلمت 

وماذ� قدمت وكيف �صتغر.
وعلى �ل�ص���باب �لتفكر بالتناف�ص على م�صتوى 
�لعامل ولي�ص فقط حمليا؛ حتى ي�صتطيعو� �لعي�ص يف 
�مل�ص���تقبل بالنظر �إلى �لتطور و�لتغير�ت �ل�رصيعة 
يف مناحي �حلي���اة، وجميعنا يعلم �أن �لتغير�ت �لتي 
حدثت يف �ل�ص���نو�ت �لع�رص �ملا�ص���ية فاقت ما حدث 

عل���ى م���د�ر 150 عام���ا، وباملقابل ف���اإن �لتغير�ت 
�ملنتظرة خ���الل �ل�ص���نو�ت �لقليلة �ملقبلة �ص���تزيد 

�أكرث 50 مرة عما كانت عليه.
يف م�صلحتنا تقبل �مل�ص���تقبل، وهذه دعوة �إلى 
�جلمي���ع من �لبي���ت �إلى �ملدر�ص���ة �إلى �مل�ص���وؤولني 
و�جله���ات �ملعني���ة ب�رصورة فت���ح �ملجال لل�ص���باب 
�لكف���وؤ لالنط���الق، ل���ذ� �أدعو �لكب���ار للم�ص���اعدة يف 

�لتغير وت�رصيعه.

هل أنت متفائل بالمستقبل؟ 

�أن���ا متفائ���ل بال�ص���باب �لكف���وؤ و�جّل���اد، فه���م 
�مل�صتقبل، و�لذين �صيغرون، وهنا �أوؤكد �أن �لتغير 

�إجباري و�أق�صد �لبحرينيني و�لعرب عموما.
�ص���بابنا يف معظم �الأوقات �أف�ص���ل من �ل�ص���باب 
�الأجانب، لكن لالأ�ص���ف هناك لديهم ظروف �أف�ص���ل، 
وال يوج���د عندهم خط���وط حمراء وميكنه���م التفكري 

خارج �ل�صندوق.

مازن الن�سور

4.5 ملي�������ار دوالر ف����و�ئ��������د �ل���دي��������ن �لع������ام بحل�����ول 2023
نحت���اج 3 مليار�ت دوالر لت�ص���ديد �ص���ند�ت م�ص���تحقة �لعام �جلاري

ثبات ن�صبة 
 �لبحرينيني 

ب�“�خلا�ص” بعد 
10 �صنو�ت على 
“�إ�صالح �ل�صوق”

 هل ت�صبح 
�لبحرين هونغ 

كونغ �ل�صعودية؟

اإلغاء اخلطوط 
�حلمر�ء �أمام 

�ل�صباب ودعمهم 
ال�صت�رص�ف 
�مل�صتقبل

 زينب العكري من احلد

�أع���رب وزي���ر �ل�ص���ناعة و�لتجارة و�ل�ص���ياحة 
ز�ي���د �لزي���اين ع���ن ترحي���ب �لبحرين بامل�ص���اريع 
�أو  �الإقليمي���ة  �ص���و�ء  �ملختلف���ة  و�ال�ص���تثمار�ت 
�لعاملي���ة، وتق���دمي �لت�ص���هيالت كاف���ة �لتي من 
�لبيئ���ة  �ص���اأنها �ص���مان �صال�ص���ة عمله���ا �ص���من 
�ل�ص���ناعية �ل�صديقة و�ملميز�ت �لتي توفرها لهم 

على �أر�ص �ململكة.
جاء ذلك خالل حفل �فتتاح م�ص���نع �أري�ص���تون 
ثرمو، �ل���ذي �أقيم برعاية �لوزي���ر �أم�ص يف منطقة 
�لبحري���ن �لعاملي���ة لال�ص���تثمار BIIP، وبح�ص���ور 
�ص���فر جمهورية �إيطاليا ل���دى �ململكة دومينيكو 
بيالتو ومدي���ر �لتطوير �ل���دويل ل�رصكة �ري�ص���تون 

ثرمو، كارلو �أندريتيني.
وق���ال �لزياين “�إن �ختيار م�ص���نع �أري�ص���تون 
ثرمو ملنطقة �لبحرين �لعاملية لال�ص���تثمار دليل 
عل���ى ج���ودة �ملوق���ع و�ملز�ي���ا �لتناف�ص���ية �لت���ي 
تقدمه���ا �ململكة لل�رصكات �لعاملية”، م�ص���يفا �أن 
“هذ� �مل����رصوع مهم للبحرين كون���ه يحقق �لعديد 
من �الأهد�ف �لرئي�ص���ة �لتي من �أهمها تاأكيد مكانة 
�ململكة �القت�ص���ادية و�لنمو �ملتو��ص���ل و�لتنوع 
�لذي ت�ص���هده يف قطاع �ل�ص���ناعة وجذبها للعديد 
من �مل�ص���اريع �لعاملية �لكربى، وما يعك�ص���ه ذلك 

من خلق فر�ص عمل عديدة للبحرينيني يف جماالت 
�لهند�ص���ة و�الأعمال وغرها، و�ص���تبذل �لوز�رة كل 
ما يف و�ص���عها لتوفر �لدعم �ملنا�ص���ب لت�ص���هيل 

عمل وجناح �ل�رصكة”.
و�أكد �لوزير �أن �فتتاح �مل�رصوع ي�ص���كل خطوة 
جديدة ال�صتقطاب الأول ��صتثمار �إيطايل للبحرين، 
نتيج���ة جهد متعاون بني �ل���وز�رة وجمل�ص �لتنمية 
�القت�ص���ادية �لذي ب���د�أ باجتماعات مكثفة مع هذه 
�ل�رصكة �لتي تعترب م���ن �ل�رصكات �لعريقة يف جمال 
عملها. و�أو�صح “�مل�رصوع عبارة عن �إنتاج �صخانات 
�ملياه لال�ص���تعمال �ملنزيل، وياأمل �لقائمون على 
�مل�ص���نع من خالل وجودهم يف �لبحرين، �لت�صدير 
�إل���ى منطقة �ل�رصق �الأو�ص���ط، وناأمل �أن يت�ص���اعف 
حج���م �مل����رصوع، �إذ �إن خطة �ل�رصكة تو�ص���عة �لعمل 
و�ال�ص���تثمار حت���ى يف���وق 20 ملي���ون دوالر �إل���ى 
30 ملي���ون دوالر لتغطية �أ�ص���و�ق �أكرب من �ل�رصق 

�الأو�صط”.
وقال �لزياين “�إن ه���ذ� �مل�رصوع هو �أول �رصكة 
�إيطالية م�صتثمرة يف جمال �لت�صنيع وتركز �لوز�رة 
مع جمل�ص �لتنمية �القت�صادية على تو�صيع قاعدة 
�لت�ص���نيع يف �لبحري���ن، �إذ تعت���رب �ل�ص���ناعة م���ن 
�ملجاالت �لر�ئدة للناجت �ملحلي وت�صكل ما ن�صبته 
16 %، الفًتا �إلى �أنه مت �لبدء با�صم �إيطايل مرموق 
وناأمل �أن يكون هذ� �ال�صم �أد�ة جلذب ��صتثمار�ت 

�يطالية �أخرى”.
و�أكد �لوزير �أن “هناك مفاو�ص���ات مع ع�رص�ت 
�ل����رصكات �الإيطالي���ة، و�لي���وم لدين���ا م����رصوع على 
�أر�ص �لو�قع من �ملمكن �أن يتم ��صتخد�مه كجذب 

ل�رصكات �إيطالية �أخرى”.
ويف �ص���ياق �آخ���ر، ق���ال �لزياين �إن���ه مت حترير 
كثر من �الأن�ص���طة على مدى �لعامني �ملا�صيني، 
وهناك در��ص���ة دورية لال�صتحد�ث، مبيًنا �أن هناك 
در��صات تتعلق باالأن�صطة وتنويع قاعدة �القت�صاد 
تق���وم بها �ل���وز�رة بالتع���اون مع جمل����ص �لتنمية 
�القت�ص���ادي الإ�رص�ك غرفة جتارة و�صناعة �لبحرين 

�صيتم �الإعالن عنها عند �حل�صول على �أي نتيجة.

بدوره، قال �لرئي�ص �لتنفيذي ملجل�ص �لتنمية 
�القت�صادية خالد �لرميحي “يعترب �مل�صنع �جلديد 
ل�رصك���ة �أري�ص���تون ثرمو �إ�ص���افة نوعي���ة ملنطقة 
�لبحرين �لعاملية لال�ص���تثمار، �إذ يعك�ص تد�ص���ني 
هذ� �مل�صنع �الإمكانات �لكربى و�ملز�يا �لتناف�صية 
�ملتاحة لقطاع �لت�ص���نيع يف �ململك���ة، وهو ما من 
�ص���اأنه �أن يع���زز من مكانة �ململك���ة كوجهة مثالية 

لتلبية �لنمو �ملتز�يد يف �ملنطقة”.
و�أ�ص���اف “م���ن خ���الل جولتنا �لعام �ملا�ص���ي 
يف �إيطالي���ا، �أده�ص���ني مدى �الهتم���ام �لذي تبديه 
�ل����رصكات هن���اك جت���اه �لفر����ص �ملتاح���ة يف دول 
�خلليج، لذ� فاإنني �أرحب ب�رصكة )�أري�صتون ثرمو( 

يف �ملنطقة”.
من جهت���ه، قال مدير �لتطوي���ر �لدويل ب�رصكة 
“�أري�ص���تون ثرم���و”، كارل���و �أندريتين���ي “مع هذ� 
�ملوقع �جلدي���د نهدف �إلى تعزي���ز وجودنا يف هذ� 
�ملج���ال، �إذ تت�ص���در �لعالم���ة �لتجارية �أري�ص���تون 
�مل�ص���هد ل�ص���نو�ت عديدة، و�إن �لبقاء بالقرب من 
�أهم �الأ�ص���و�ق هي ركيزة �أ�ص���ا�ص يف �إ�ص���ر�تيجية 
لن���ا  �لنم���و �خلا�ص���ة مبجموعتن���ا، و�لت���ي تتي���ح 
�ال�ص���تجابة ب�ص���كل �أف�ص���ل وف���وري لالحتياج���ات 

�خلا�صة لعمالئنا”.
بدوره، قال �ل�صفر �اليطايل �إن حجم �لتبادل 
�لتج���اري بني �لبحرين و�إيطالي���ا يبلغ 500 مليون 
ي���ورو، و�إن �فتت���اح م�ص���انع �إيطالي���ة يف �لبحرين 
يعك�ص مدى تطوير �لعالقة �لتجارية و�ال�صتثمارية 
ب���ني �لبلدي���ن، متوقع���ا �أنه بع���د �لزي���ارة �الأخرة 
للوزير �لزياين ووفد جمل�ص �لتنمية �القت�ص���ادية 

�أن يكون هناك تعاون �أكرث بني �لبلدين.
وتقدر م�ص���احة �مل�ص���نع بح���و�يل 7 �آالف مر 
مربع، وت�ص���ل طاقته �الإنتاجية �ل�ص���نوية �إلى 250 
�ألف �ص���خان ماء كهربائي، ويعمل يف �مل�ص���نع نحو 
50 عاماًل، و�ص���يقوم �مل�ص���نع بت�ص���نيع �صخانات 
مياه كهربائية حتمل �لعالمة �لتجارية “�أري�صتون”، 
�لتي �ص���يتم ت�ص���ويقها ب�ص���كل رئي����ص يف منطقة 

�ل�رصق �الأو�صط و�صمال �إفريقيا. 

االإيطايل االأول بالبحرين يخدم اأ�سواق املنطقة افتتاح “اأري�ستون ثريمو” 
بطاقة ��صتيعابية 250 �ألف �صخان مياه �صنويا... �لزياين:

•     جانب من �فتتاح م�صنع “�أري�صتون ثرمو”	

 ت�سوير خليل اإبراهيم



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

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليها مالك شركة الراوي العقارية ش.ش.و ملالكها حماد منذر محمد 
واملسجلة مبوجب القيد رقم --97464-- ، طالبا حتويل الشكل القانوني 
وقدره  برأسمال  ذات مسئولية محدودة  إلى شركة  املذكورة  للشركة 

250000 دينار، بني كل من:
1- حماد منذر محمد

2- سكينة حسن حسني ابراهيم

التاريخ: 06/05/2018 
 القيد: 97464-1

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

بشان حتويل شركة الشخص الواحد إلى شركة ذات مسئولية محدودة  بناء على قرار الشركاء في شركة الضحى للخدمات التجارية ذ.م.م واملسجلة مبوجب 
القيد رقم 74093، بتصفية الشركة اختيارياً وتعيني السادة / محمد محمود فتوح 

عبدالنبي مصفياً للشركة.
  

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي : محمد محمود فتوح عبدالنبي

الهاتف :32206782 )973+( 
hshs@hotmail.com  :البريد االلكتروني

التاريخ: 06/05/2018
الصناعة والتجارة والسياحة  -  اعالن بحل وتصفية شركة

شركة الضحى للخدمات التجارية ذ.م.م
سجل جتاري رقم 1-74093

 بناء على قرار املالك لـشركة علي عبداهلل علي ابراهيم ش.ش.و واملسجلة مبوجب القيد 
رقم 62486-1، بتصفية الشركة اختيارياً وتعيني السادة / علي عبداهلل علي ابراهيم سلمان 

مصفياً للشركة.
  

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي : علي عبداهلل علي ابراهيم سلمان

الهاتف :39911661 )973+( 
aliabuthaki@gmail.com  :البريد االلكتروني

التاريخ: 07/05/2018
الصناعة والتجارة والسياحة  -  اعالن بحل وتصفية شركة

شركة علي عبداهلل علي ابراهيم ش.ش.و
سجل جتاري رقم 1-62486

 بناء على قرار املالك لـشركةفينكويست لالستشارات ش.ش.و/ملالكها ايهاب لطفي احمد 
الشيهاوي واملسجلة مبوجب القيد رقم 104270، بتصفية الشركة اختيارياً وتعيني السادة / 

حسني سعيد محمد اخملرق مصفياً للشركة.
  

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

باملستندات الالزمة خالل 15 يوم من تاريخ نشر االعالن وذلك على العنوان التالي :
عنوان املصفي : حسني سعيد محمد اخملرق

الهاتف :39080249 )973+( 
منامة - مملكة البحرين

الصناعة والتجارة والسياحة
اعالن بحل وتصفية شركة

شركة فينكويست لالستشارات ش.ش.و/ملالكها إيهاب لطفي احمد الشيهاوي
سجل جتاري رقم 104270

 تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه قد تقدم 
إليه السادة الشركاء في شركة كازا لوسو لالثاث ذ.م.م واملسجلة مبوجب 
القيد رقم -80201، طالبني حتويل الشكل القانوني للشركة املذكورة إلى 
شركة الشخ الواحد برأسمال وقدره 20000 دينار، لتصبح مملوكة لشركة 

كازا لوسو ديزاين اند تريد ال ال سي

التاريخ: 06/05/2018
القيد: 80201-1

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

بشأن حتويل شركة ذات مسئولية محدودة
إلى شركة الشخص الواحد

تقدمت إلينا السيد املعلن أدناه بطلب معاملة مشتركة، فعلى كل من لديه 
اعتراض التقدم إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب 

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: علي عبداهلل علي سلمان
االسم التجاري احلالي: بوابة احلصن للجبس

االسم التجاري اجلديد: ورشة كول تك للحدادة واللحام 2

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة التسجيل
) CR 2018-33772( اعالن رقم

معاملة مشتركة

قيد رقم

6-42226
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  للتوا�شل:  )ق�شم ال�شوؤون الدولية: 17111482(              ق�شم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�شرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

ال�شعودية.. مقتل مطلوب اأمني بحادثة اعتداء على رجال اأمن
أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

  ����رح املتحدث االأمني ل���وزارة الداخلية ال�شعودية، باأنه اإحلاقاً للبي���ان املعلن قبل اأ�شابيع “عن 
ا�شت�شه���اد اأربعة من رجال االأمن اأثناء اأداء عملهم يف نقطة تفتي�س اأمنية يف منطقة ع�شري”، فقد متكن 
رج���ال االأمن من ر�شد مطلوب اأمني قتل اأثناء تب���ادل اإطالق النار معه. وح�شب البيان، كان 4 من رجال 
االأمن قتلوا بعد تعر�شهم الإطالق نار من م�شدر جمهول مطلع �شهر �شعبان اجلاري، ومتكن رجال االأمن 
من القب�س على �شخ�شني من املتورطني يف هذه العملية االإجرامية، ومقتل �ريكهم الثالث بعد تبادل 
اإط���الق النار معه اأثن���اء حماولته الفرار. وقال البيان، اإنه نتيج���ة للمتابعة وتعقب العنا�ر املتورطة يف 
تلك اجلرمية النكراء فقد مت ر�شد وجود املطلوب للجهات االأمنية خالد حممد علي ال�شهري )�شعودي 
اجلن�شي���ة( يف من���زل ذوي���ه بقرية الوهدة يف حمافظ���ة النما�س. واأ�ش���اف، اإنه وعن���د حما�رته وتوجيه 
النداءات له بت�شليم نف�شه رف�س اال�شتجابة وهاجم رجال االأمن ب�شالح اأبي�س كان بحوزته فتم التعامل 

معه وفق مقت�شيات املوقف و حتييد خطره مما نتج عنه اإ�شابته ووفاته بعد نقله للم�شت�شفى.
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 القدس المحتلة ـ رويترز: 

بغداد ـ اف ب:

القاهرة ـ اف ب:

بيروت ـ اف ب: 

ن�شب���ت 3 الفتات طري���ق على االأقل 
مكتوب عليه���ا “ال�شف���ارة االأمريكية” يف 
القد�س، اأم�س االثنني، وفق ما اأفاد �شاهد 
من روي���رتز، وذلك قبل افتت���اح ال�شفارة 

االأ�شبوع املقبل يف املدينة.
الالفت���ات  تركي���ب  عم���ال  وتول���ى 
املكتوبة باالإجنليزي���ة والعربية والعربية 
قرب مبنى القن�شلية االأمريكية يف جنوب 
القد�س الذي �شي�شب���ح مقر ال�شفارة بعد 
نقله���ا ر�شمي���ا يف 14 مايو من ت���ل اأبيب. 
واأعل���ن الرئي�س االأمريك���ي دونالد ترامب 
يف دي�شم���رب نيته نق���ل �شف���ارة الواليات 
املتح���دة اإل���ى القد����س مم���ا اأث���ار موج���ة 

احتجاجات عربية واإ�شالمية عارمة.
خط���ة  اأي  الفل�شطيني���ون  ويرف����س 
لل�ش���الم دون اأن تك���ون القد����س ال�رقية 
عا�شم���ة للدول���ة الفل�شطيني���ة، كما كرر 
الرئي�س الفل�شطيني حممود عبا�س رف�شه 

نقل ال�شفارة االأمريكية اإلى القد�س.

 تبنى تنظي���م داع�س، ع���رب ح�شاباته 
عل���ى تطبي���ق “تلغ���رام” اأم����س االثنني، 
اغتي���ال مر�ش���ح لالنتخاب���ات العراقية يف 
�شم���ال الب���الد. وكان���ت م�ش���ادر اأمنية يف 
حمافظة نين���وى العراقية، قد اأفادت، باأن 
جمموعة م�شلحة قتلت فاروق حممد زرزور 
بع���د اأن اقتحم���ت منزله يف قري���ة اللزاكة 

التابعة لناحية القيارة جنوب املو�شل.
ع���ن  مر�ش���ح  زرزور  اأن  اإل���ى  ي�ش���ار 
القائمة الوطنية التي يتزعمها ال�شيا�شي 
العراق���ي، اإياد عالوي. واأك���د م�شدر طبي 
يف مدينة املو�ش���ل، ا�شتالم جثة اجلبوري 
الذي يرت�شح للمرة االأولى اإلى االنتخابات 

على الالئحة التي يتزعمها عالوي.
املر�شح���ني  م���ن  ع���دداً  اأن  ُيذك���ر 
لالنتخابات الربملاني���ة العراقية تعر�شوا 
اغتي���ال يف مناط���ق متفرق���ة  ملح���اوالت 
م���ن الب���الد اأدت اإل���ى اإ�شابة ع���دد منهم. 
ومن املق���رر اإجراء االنتخاب���ات الربملانية 

العراقية ال�شبت 12 مايو.

 اأحال النائب العام امل�ري، اأم�س 
االثن���ني، 555 م�شتبها ب���ه باالإرهاب 
اإلى حمكمة ع�شكرية بتهمة االن�شمام 

اإلى جماعة موالية لتنظيم داع�س.
اأن  الع���ام  النائ���ب  بي���ان  وذك���ر 
امل�شتبه به���م �شكلوا ع����رات اخلاليا 
ال�شغ���رية، ونف���ذوا 63 هجوم���ا �شد 
اجلي����س وقوات ال�رطة يف �شبه جزيرة 

�شيناء.
واأ�ش���اف البيان اأن 216 فقط من 
امل�شتب���ه به���م، البال���غ عددهم 555 

�شخ�شا، هم قيد االحتجاز االآن.
�شن���ت  املا�ش���ي،  فرباي���ر  ويف 
ال�شلط���ات عملي���ة وا�شع���ة النطاق يف 
�شيناء ودلتا النيل وال�شحراء الغربية 
ال�شته���داف “العنا����ر والتنظيم���ات 

االإرهابية واالإجرامية”.

اأعل���ن رئي����س ال���وزراء اللبن���اين 
�شعد احلريري، اأم�س االثنني، اأن تيار 
امل�شتقبل ح�ش���ل على 21 مقعدا يف 
الربمل���ان اللبن���اين، يف تراج���ع كبري 
مقارن���ة بحجمه يف املجل����س النيابي 
املنتهية واليته حني كان ممثالً ب�33 

نائباً. 
وقال احلريري يف موؤمتر �شحايف 
يف دارت���ه يف و�شط ب���ريوت اإن نتائج 
االنتخابات تعطي تياره “كتلة كبرية 
م���ن 21 نائباً يف الربمل���ان”، م�شيفاً 
“كنا نراهن على نتيجة اأف�شل وعلى 
كتل���ة اأو�شع فيه���ا م�شاركة م�شيحية 
اأف�شل”. وبخ�شارة  وم�شاركة �شيعية 
8 مقاعد، تكون كتلة تيار امل�شتقبل 
الربملاني���ة قد خ�رت م���ا يقرب من 
ربع مقاعدها. وكان���ت ن�شبة االإقبال 
%خ���الل   54 م���ع  مقارن���ة   %  49.2
االنتخاب���ات الت�ريعي���ة االأخرية التي 

اأجريت قبل 9 اأعوام.

الفتات “ال�شفارة االأمريكية” 
ُن�شبت يف القد�س

العراق.. داع�س يتبنى 
اغتيال مر�شح لالنتخابات

 م�ر.. اإحالة 555 م�شتبها 
اإلى املحاكم الع�شكرية

 لبنان.. تيار امل�شتقبل يفقد 
ربع مقاعده يف الربملان

غارات ت�صتهدف قيادات حوثية من ال�صف الأول يف �صنعاء
تدمري 107 مواقع لتجمع ميلي�شيات التمرد .. التحالف: 

عواصم ـ وكاالت: 

ك�ش���ف املتح���دث با�ش���م حتال���ف دع���م 
ال�رعي���ة يف اليم���ن، العقيد ترك���ي املالكي، 
تفا�شي���ل ال�رب���ات الت���ي وجهته���ا ق���وات 
التحال���ف �ش���د ميلي�شي���ات احلوثي���ني خالل 
ال�شاعات املا�شية، والتي اأ�شفرت عن تكبيد 
تلك امليلي�شي���ات خ�شائر هائلة، وا�شتهدفت 
قيادات حوثي���ة من ال�ش���ف االأول والثاين يف 
دار الرئا�شة بالعا�شمة اليمنية �شنعاء. وقال 
املتحدث با�ش���م التحالف العرب���ي، يف موؤمتر 
�شحايف عقده م�شاء ام�س االثنني، اإن التحالف 
ا�شته���دف دار الرئا�ش���ة يف العا�شمة �شنعاء، 
بن���اء عل���ى معلوم���ات ا�شتخباراتي���ة دقيقية، 
موؤكدا اأنه مت ا�شتكم���ال حترير مديرية ميدي 

ورفع فيها علم اليمن.
وقال تركي املالكي اإن التحالف واجلي�س 
الوطني اليمني قاما بنزع األغام بحرية زرعتها 

ميلي�شيات احلوثي لتهدد املالحة الدولية.
واأ�شار املتح���دث با�شم التحال���ف اإلى اأن 
ميلي�شيات احلوث���ي تعيق عمليات املنظمات 

االأممية الإعطاء لقاحات لليمنيني.
واأ�ش���اف املالك���ي اأن ميلي�شيات احلوثي 
االأطف���ال  لتاأهي���ل  مرك���ز  بق�ش���ف  قام���ت 
ب�ش���اروخ يف م���اأرب. كم���ا تق���وم ميلي�شيات 
احلوث���ي االإيرانية بتوقي���ف 17 �شفينة حتمل 
م�شاعدات. وقال املالكي لقد مت تدمري 107 

مواق���ع لتجمع ميلي�شيات احلوث���ي يف الداخل 
اليمن���ي. كما مت قتل عنا�ر اإرهابية حوثية يف 
اليم���ن قبالة احل���دود ال�شعودية. كما مت قتل 
عدد م���ن قيادات ميلي�شيات احلوثي يف جبهة 
البي�شاء. وقال متحدث التحالف موجًها حديثه 
لل�شع���ب اليمن���ي يف �شع���دة: عندم���ا ُت�شم���ع 
اأ�ش���وات املداف���ع ُتطل���ق عل���ى املع�شكرات 
احلوثية باأطراف املدين���ة �شيكون هو الوقت 
ال���ذي ي�شتقبل في���ه ال�شعب اجلي����س اليمني 
البا�ش���ل. وك�ش���ف املالكي اأن وف���دا ع�شكريا 

�شعوديا زار جزيرة �شقط���رى، والتقى رئي�س 
ال���وزراء اليمن���ي، موؤكدا اأن خالف���ا يف وجهات 
النظر وقع ب���ني االإم���ارات واحلكومة املحلية 
بجزيرة �شقطرى، لك���ن مت االتفاق يف النهاية 

على و�شع اآلية للتن�شيق.
املقاوم���ة  ق���وات  متكن���ت  ذل���ك،  ال���ى 
الوطنية اليمنية، باإ�شناد من القوات امل�شلحة 
االإماراتي���ة وق���وات التحال���ف العرب���ي، م���ن 
ال�شيطرة على �شل�شلة جبلية مطلة على مدينة 

الربح، غربي حمافظة تعز.

وقال القائد العام جلبهة ال�شاحل الغربي 
يف املقاومة الوطنية، اأم�س االثنني، اإن “األوية 
العمالق���ة”، باإ�شن���اد من الق���وات االإماراتية 
والتحالف العربي، حققت تقدما كبريا وباتت 

على م�شافة قريبة جدا من مدينة الربح.
واأ�سف���رت املع���ارك عن �سق���وط ع�رشات 
القتلى، وتكب���د ملي�شيات احلوثي املدعومة 

من اإيران خ�شائر كبرية يف املعدات.
الق���وات  ا�شتع���ادت  ويف وق���ت �شاب���ق 
ال�رعي���ة، باإ�شن���اد م���ن مقات���الت التحال���ف 
العرب���ي، ال�شيطرة على منطقة “اآل �شبحان” 
بالكام���ل و”تب���ة جم���ازه” و”تب���ة اله�شيمه” 
مبحور عل���ب مبديرية باق���م �شمايل حمافظة 
�سعدة، بع���د معارك ا�ستم���رت قرابة 5 اأيام 
وبع���د ح�شار خان���ق فر�س عل���ى ميلي�شيات 

احلوثي فيها دام الأكرث من اأ�شبوعني.
وقال���ت م�س���ادر ع�سكري���ة، اإن املعارك 
انتقلت اإلى “اأبواب احلدي���د” التي اأ�شبحت 
حتت ال�شيطرة النارية لقوات اجلي�س اليمني.
واأ�سف���رت املع���ارك والغ���ارات عن عدد 
من القتل���ى و اجلرحى، وكذل���ك العثور على 
خمازن اأ�شلحة حتتوي على كميات كبرية من 
االأ�شلح���ة والذخائر املتنوعة، بينها مدفع 23 
م ط، ومدفع ه���اوزر، ومدفع هاون 160 اإلى 
جانب ع����رات القذائف، والدراج���ات النارية 
التي كان���ت ت�شتخدمها امليلي�شيات لالإمداد 

ونقل جرحاها.

• جانب من الق�ر الرئا�شي يف و�شط �شنعاء بعد تعر�شة ل�ربات جوية )رويرتز(	

اإ�رضائيل تهدد بقتل الأ�صد لو �صمح لإيران ب�رضبها من �صوريا
املتو�شط البحر  من  “داع�س”  �شد  غ��ارات  تبداأ  اأمريكية  مقاتالت 

القدس المحتلة ـ وكاالت:

 هددت اإ�رائيل اأم�س االإثنني، ب�شار االأ�شد 
بالقتل اإذا �شمح لالإيرانيني بالعمل �شدها من 

االأرا�شي ال�شورية.
وق���ال وزي���ر الطاق���ة االإ�رائيل���ي يوفال 
�شتاينتز والذي ي�شغل من�شب ع�شو يف جمل�س 
الوزراء االأمني امل�شغر “اإذا ا�شتمر ب�شار االأ�شد 
يف ال�شماح الإيران بالعمل داخل اأرا�شي �شوريا 

�شت�شفيه اإ�رائيل وتطيح بنظامه”.
اأحرن���وت  يديع���وت  �شحيف���ة  ونقل���ت 
االإ�رائيلية ع���ن الوزير االإ�رائيل���ي قوله “اإذا 
�شمح االأ�شد الإيران بتحويل االأرا�شي ال�شورية 

اإل���ى قاعدة ع�شكرية �شدنا، ملهاجمتنا، فعليه 
اأن يعرف اأنها �شتكون نهايته”.

وتاأت���ي ت�ريحات الوزي���ر االإ�رائيلي بعد 
حتذير رئي�س ال���وزراء االإ�رائيلي اأم�س لنظام 
االأ�شد اأي�شا م�شددا على اأن اإ�رائيل لن ت�شمح 
الإي���ران بتاأ�شي����س وج���ود ع�شك���ري م�شتمر يف 

�سوريا مع تراجع احلرب هناك.
وق���ال نتنياه���و اإن املواجه���ة م���ع اإي���ران 
ب�شب���ب �شوري���ا “م���ن االأف�شل اأن تت���م عاجال 

ولي�س اآجال”.
واأ�شاف اأن: “الدول غري امل�شتعدة التخاذ 
خطوة يف الوقت املنا�شب �شد العدوان القاتل 

�شدها، تدفع الثمن اأكرب بكثري الحقا”.

من جان���ب اآخر، بداأت ق���وة هجومية تابعة 
للبحري���ة االأمريكية تقودها حامل���ة الطائرات 
هاري اإ�س. ترومان �ش���ن غارات يف الثالث من 
ماي���و على تنظي���م داع�س يف �شوري���ا موا�شلة 
مه���ام يق���وم به���ا حتال���ف تق���وده الوالي���ات 

املتحدة �شد التنظيم املت�شدد.
وان�شمت هذا الق���وة لالأ�شطول ال�شاد�س 
االأمريكي يف 18 اأبريل بعد نحو اأ�شبوع من �شن 
الوالي���ات املتحدة وبريطاني���ا وفرن�شا غارات 
جوي���ة ا�شتهدفت ما و�شفته دول غربية باأنها 

من�شاآت اأ�شلحة كيماوية �شورية.
وقال���ت البحري���ة االأمريكي���ة اإن ن����ر هذه 
الق���وة ال�شارب���ة كان مق���ررا لدع���م �ركائها 

يف التحال���ف وحلف �شم���ال االأطل�شي وحلماية 
امل�شالح االأمنية االأمريكية.

وق���ال الكاب���ن نيكوال����س ديين���ا قائ���د 
تروم���ان “بداأن���ا عمليات قتالي���ة لدعم عملية 
الع���زم ال�شل���ب” م�ش���ريا اإل���ى عملي���ة بداأها 
التحال���ف يف عام 2014 �شد داع�س  يف العراق 

و�شوريا.
واأ�شاف “هذه العملية تظهر... عزمنا جتاه 
�ركائنا وحلفائنا يف املنطقة وقتالنا امل�شتمر 

للق�شاء على داع�س واأثرها يف املنطقة”.
اأ����راب  اإن  بي���ان  يف  البحري���ة  وقال���ت 
الطائرات املقاتلة بداأت طلعاتها على �شوريا 

من �رق البحر املتو�شط يف الثالث من مايو.

موسكو ـ رويترز: 

اأم����س  اليم���ني  اأدى فالدمي���ري بوت���ني 
االثن���ني ليتول���ى رئا�ش���ة رو�شي���ا مل���دة 6 
�شن���وات اأخ���رى مدعوما ب�شعبي���ة قوية لكنه 
اأي�ش���ا يرزح حت���ت وطاأة مواجه���ة مكلفة مع 
الغ���رب واقت�شاد ه����س وغمو����س ب�شاأن ما 

ميكن اأن يحدث بعد انتهاء فرتة واليته.
ووق���ف بوت���ني يف قاع���ة اأندريف�شك���ي 
بالكرملني وو�شع يده عل���ى ن�شخة منقو�شة 
بالذهب من الد�شت���ور واأق�شم على اأن يخدم 
ال�شعب الرو�شي ويحم���ي احلقوق واحلريات 

ويدافع عن �شيادة البالد.
وبذلك ين�شب بوتني رئي�شا لفرتة والية 
رابعة بع���د �شهرين م���ن انتخاب���ات رئا�شية 
ح�ش���ل فيها على ن�شبة جت���اوزت 70 % من 
االأ�ش���وات لكن���ه مل يك���ن يواج���ه مناف�شني 

حقيقيني.
وكان اأخط���ر معار�شيه األيك�شي نافالني 
قد من���ع م���ن خو����س االنتخاب���ات واعتقلته 
ال�رط���ة يوم ال�شب���ت مع مئات م���ن اأن�شاره 
اأثن���اء احتج���اج على ف���رتة الوالي���ة اجلديدة 

لبوتني حتت �شعار “بوتني لي�س قي�رنا”.

ويف خط���اب له بع���د اأدائ���ه اليمني قال 
بوتني اإن ال�شن���وات ال�شت املقبلة �شت�شهد 
عل���ى دور رو�شيا كالعب قوي عل���ى ال�شاحة 
العاملي���ة، يدعمه جي����س ق���وي، م�شيفا اأنه 
�شيب���ذل ق�ش���ارى جه���ده لتح�ش���ني حي���اة 

املواطنني.
وق���ال بوت���ني اأم���ام م�شوؤول���ني رو����س 

و�شخ�شي���ات اأجنبي���ة م���ن بينه���ا امل�شت�شار 
“م���ع  ����رودر  جريه���ارد  ال�شاب���ق  االأمل���اين 
تويل ه���ذا املن�ش���ب ينتابني �شع���ور هائل 

بامل�شوؤولية”.
واأ�شاف “�شيكون ه���دف حياتي وعملي 

هو خدمة ال�شعب والوطن”.
وقال الكرمل���ني يف بيان على موقعه اإن 

الرئي�س ر�شح دمي���رتي ميدفيديف لرئا�شة 
احلكومة.

وتتع���ني موافق���ة جمل����س الدوم���ا على 
تول���ى ميدفيدي���ف رئا�شة احلكوم���ة لفرتة 
جديدة. ومين���ع الد�شتور الرو�شي بوتني من 
خو����س االنتخابات مرة اأخ���رى عندما تنتهي 

فرتة رئا�شته يف عام 2024.
وال يعتقد الدبلوما�شيون االأجانب بوجود 
اأمل كبري يف تخفيف حدة االأزمات، امل�شتمرة 
من���ذ 4 �شنوات ب���ني رو�شيا والغ���رب، خالل 

الفرتة الرئا�شية اجلديدة لبوتني.
وعرب بع����س الدبلوما�شيني عن قلقهم 
م���ن اأن ت�شفر اخلالفات على م���دى االأ�شابيع 
املا�شية، الأ�شباب منها العقوبات االأمريكية 
�ش���د رو�شي���ا وال����راع يف �شوري���ا وت�شميم 
جا�شو����س رو�ش���ي �شاب���ق يف اجنل���رتا، ع���ن 

مواجهة خارجة عن ال�شيطرة.
وتظه���ر ا�شتطالع���ات ال���راأي م�شتويات 
علي���ا م���ن التاأيي���د لبوتني ب���ني املواطنني 
الرو�س على عك����س املعار�س نافالني الذي 
مل ينج���ح يف ح�شد احتجاج���ات �شد بوتني يف 
اأنح���اء البالد. لكن االقت�ش���اد الرو�شي ميثل 

نقطة �شعف بالن�شبة لبوتني.

فالديمير بوتين يتسلم رسميا رئاسة روسيا لوالية رابعة 

•  بوتني قبل بدء مرا�شم تن�شيبه لوالية جديدة بالكرملني يف مو�شكو )رويرتز(	
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لي�ست �ملرة �لأولى �لتي �أت�رشف 
فيه���ا بح�س���ور جمل�س �سم���و �ل�سيخ 
خليفة بن علي ب���ن خليفة �آل خليفة 
حمافظ �جلنوبية، ولكن هناك �أو�ساع 
متجددة د�ئًما فيما يطرحه �سموه يف 
لقاء�ته مع وجه���اء و�أهايل �ملحافظة 
و�لنخب �لفكرية و�لأدبية و�لإعالمية، 
حيوي���ة  �أن  عل���ى  دلل���ة  ذل���ك  ويف 
�لتخطي���ط للعم���ل م���ن �أج���ل �إحد�ث 
نقلة نوعية عل���ى جغر�فيا �ملحافظة 
�جلنوبية تاأخذ مد�ها بدًء� بالتو��سل 
مبتابع���ة  و�نته���اًء  �ملو�طن���ن  م���ع 
�لرب�م���ج و�مل�ساريع  م���ن  �لأولويات 

�لتي تخدم �لنا�س.
�لت���ي يوؤكد  �لنقط���ة �مل�سيئ���ة 
عليه���ا �سم���وه، م���ا ي�ستلهم���ه م���ن 
�ساحب �ل�سم���و �مللكي �لأمري خليفة 
بن �سلم���ان �آل خليفة، رئي�س �لوزر�ء 
فه���و  ورع���اه،  �هلل  حفظ���ه  �ملوق���ر 
يخاطب �حل�س���ور بتو��سع جم وكرم 
كب���ري وه���ذه م���ن �ل�سم���ات �ل�سامية 
�لت���ي يحر�س �سموه عل���ى تر�سيخها 
�نطالًقا من توجيهات �ساحب �جلاللة 
�مللك حمد بن عي�سى �آل خليفة عاهل 
�لب���الد �ملفدى، وتوجيه���ات �ساحب 
�ل�سم���و �مللكي �لو�ل���د �لأمري خليفة 
ب���ن �سلمان �آل خليف���ة رئي�س �لوزر�ء 
�ملوق���ر، و�ساح���ب �ل�سم���و �مللك���ي 
�لأم���ري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل 
�لعه���د نائ���ب �لقائد �لأعل���ى �لنائب 
�لأول لرئي����س جمل����س �ل���وزر�ء؛ باأن 
يكون هناك ج����رش ممتد من �لتو��سل 
وب�سكل مبا�رش مع �ملو�طنن و�لأهايل 
لتفق���د �أحو�له���م، ب���ل �سم���وه ي�سري 
باعت���ز�ز �إلى �أنها )ع���ادة متو�رثة من 
�لآب���اء و�لأج���د�د وهو �لنه���ج �حلميد 
�لذي نفخر به يف �ملحافظة �جلنوبية(، 
وهو �لأمر �لذي ي�سيع �لثناء و�لت�رشف 

بن ح�سور �ملجل�س.
ول يختلف �ثنان عل���ى �لتو��سع 
�جل���م �لذي يغ���دق به �سم���و حمافظ 
�جلنوبية عل���ى �سيوف جمل�سه، �لكل 
�ل�سخ���ي  فالرتح���اب  ��ستثن���اء،  ب���ال 
و�لأدب �لرفيع و�لبت�سامة و�لحتفاء 
مبن ي���زوره ي�سعر �جلمي���ع باأنهم يف 
رحاب جمل�س معطر بالأ�سالة و�لكرم 
و�خلري، ومن هنا �أي�ًسا، يعرب �ل�سيوف 
بامتنان كبري مل�ستوى �لهتمام �لذي 
يبديه �سم���وه بالطلبات و�لحتياجات 
ول  �ملو�طن���ن،  �أح���و�ل  ومتابع���ة 
يقت����رش �لأمر عل���ى �ملجل�س ومكاتب 
�ملحافظة فح�سب، ب���ل حر�س �سموه 
عل���ى �أن تك���ون هن���اك قن���و�ت عمل 
م�سرتك���ة مع خمتلف �جله���ات �سمن 
منظومة تكام���ل و�لتن�سيق للتباحث 
و�لتخطيط و�لتنفي���ذ، و�سمو �ل�سيخ 
خليف���ة رعاه �هلل يق���دم منوذًجا �ساًبا 
ومتق���دم �لتفك���ري �لإد�ري لتطوي���ر 

عمل �ملحافظة.
�لإد�ري���ة  �لن�سغ���الت  وم���ع 
�لت���ي ت�س���ع م�سال���ح  و�خلدماتي���ة 
�أن  �إل  �أوًل،  �ملقدم���ة  يف  �لنا����س 
هن���اك �هتمام���ا باجلان���ب �لتاريخي 
و�لرت�ث���ي و�لفك���ري و�لثقايف يوليه 
�سم���و حمافظ �جلنوبي���ة كل �هتمام، 
فتاأتي مبادرة ممي���زة وهي �ملبادرة 
�ل�ستثنائية )�جلنوبي���ة عز وتاريخ( 
�لت���ي حظي���ت  �لبحري���ن  يف جامع���ة 
برعاي���ة كرمي���ة م���ن �سم���و �ل�سيخة 
مرمي بنت �سلمان بن حمد �آل خليفة، 
ومنطلق���ات تل���ك �ملب���ادرة ت�سم���ل 
�ل�ستفادة من �ملكون���ات �لتاريخية 
بعملي���ة  وربطه���ا  �ملحافظ���ة،  يف 

�لتحديث و�مل�رشوعات.
وتكلل���ت تلك �ملب���ادرة بتحديد 
يوم �لثالث من مايو من كل عام يوما 
لل���رت�ث يف �ملحافظة، ف���كل �ل�سكر 
ل�سم���و حماف���ظ  و�لثن���اء  و�لتقدي���ر 
�جلنوبي���ة وكل �مل�سوؤول���ن �لذي���ن 
يبذل���ون �جله���د �لكرمي م���ن �أجل �أن 

يرتقي �لوطن يف كل �ملجالت.

قفزة نوعية بالجنوبية 
يهندسها سمو 

الشيخ خليفة بن علي

تف�سل �ساحب �ل�سمو �مللكي �لأمري خليفة 
ب���ن �سلم���ان �آل خليف���ة رئي����س �ل���وزر�ء �مُلوقر 
بتك���رمي �لفائزين بجائ���زة “خليفة ب���ن �سلمان 
لل�سحافة” يف ن�سخته���ا �لثالثة 2018م، وبهذه 
�ملنا�سبة �لإعالمية �جلليلة �أكد حفظه �هلل ورعاه 
“�أن �سحاف���ة �لبحري���ن مبا متتلك���ه من طاقات 
ُمبدعة ��ستطاعت �أن حتجز لها مكاًنا ُمتميًز� على 
خارط���ة �لعم���ل �ل�سحايف �مُلتمي���ز يف �ملنطقة”، 
وهذه �لإ�سادة فخر ل�سحافتنا �لوطنية و�سهادة 
تعتز به���ا �لأق���الم �ل�سحافي���ة �لوطني���ة، وهذ� 
�لفخ���ر وهذه �ل�سهادة �أتت من لدن رمز �لبحرين 
وجمدها مبا يتحلى به من ب�سرية وقيادة و�إعطاء 
�لعامل���ن له���ذ� �لوطن بكل �إخال����س وتفاين ما 
ي�ستحقون من �لثن���اء و�لتقدير، وبف�سل �سموه 
�لكرمي ورعايته �لد�ئمة ومتابعته �ليومية لهذه 
�لأق���الم �لوطنية نالت مكانتها �لرفيعة وحظيت 

ب�رشف �لتكرمي �لعايل.
ولل�سحاف���ة �لبحريني���ة تاري���خ عري���ق م���ن 
�لعم���ل و�لعطاء، و�أ�سهم رجال �ل�سحافة �لأولون 
يف و�سع �أ�س�س هذه �ل�سحافة، وعلى دربهم �سار 
�أبناوؤه���م م���ن �ل�سحافين، وحقق���ت �ل�سحافة 
�لكث���ري م���ن �لإجن���از�ت �مل�رشف���ة يف �ملحاف���ل 
�خلليجية و�لعربية و�لإقليمي���ة و�لدولية ما عزز 
مكانته���ا ومكان���ة مملكة �لبحري���ن، فقد متيزت 
�ل�سحاف���ة �لبحريني���ة بقدرته���ا عل���ى تو�سيل 
�لأح���د�ث و�لأخب���ار  للنا����س ون����رش  �ملعلوم���ات 
�ل�سيا�سي���ة و�لقت�سادية و�لثقافية و�لريا�سية 
�لد�خلية و�خلارجية بكل �س���دق ونز�هة، بجانب 
م���ا حتتويه م���ن �سفحات �لر�أي و�ل���ر�أي �لآخر يف 
حتلي���ل �لأخب���ار و�لأح���د�ث �ملحلي���ة و�خلليجية 

و�لإقليمية و�لدولية.
�لبحري���ن  حماي���ة  �ل�سحاف���ة  ��ستطاع���ت 

و�سعبه���ا م���ن �لأف���كار �لهد�م���ة و�ل�سلوكي���ات 
�ملنحرفة، وك�سف �لكثري من �حلقائق �مل�سترتة 

لالأحد�ث �لتي مرت بها مملكة �لبحرين.
�إن جائ���زة خليف���ة ب���ن �سلم���ان لل�سحاف���ة 
وم�سة منرية يف درب �ل�سحافة �لبحرينية، وهي 
لبنة م���ن لبنات �لروؤي���ة �لثاقبة ل�سم���وه �لكرمي 
لأهمية ودور �ل�سحافة يف توثيق �لأحد�ث و�إمناء 
�ملعرفة �لإن�سانية، فكان ول يز�ل حفظه �هلل �أول 
�ل�ساع���ن لتهيئ���ة �لظروف �ملالئم���ة لل�سحافة 
و�لرتق���اء بها فك���ًر� ومنهًجا و�أ�سلوًب���ا، وبدعمه 
�مُل�ستم���ر لو�سائ���ل �لإعالم �ل�س���ادق و�ملعرفة 
و�لثقاف���ة �لوطنية يف �لبحري���ن، �إن هذه �جلائزة 
جت�سد ما قاله حفظه �هلل ورعاه يف حفل �لتكرمي 
)�إن تكرمي �ملبدع���ن من �ل�سحافين و�لكتاب 
ه���و تعبري عن مدى تقديرن���ا لعطائهم �ملتجدد 

يف خدمة �لوطن(. 
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سوالف

�مل���اأزق �لذي تعانيه �لإن�سانية هو وجود 
“�ملوظ���ف �لبليد و�مل�سته���رت” يف �جلهات 
�لر�سمية كال���وز�ر�ت وغريها، فهذه �لنوعية 
م���ن �ملوظف���ن د�ئم���ا تق���ف �س���د �لتقدم 
و�لرتق���اء و�للت���ز�م وم�سال���ح �ملو�طنن، 
فتج���ده ي�س���ري على من���ط �سلوك���ي معن ل 
يتب���دل �أبد� وبحال���ة ركود وجم���ود مل ن�سمع 
عنه���ا يف مذ�ه���ب ومناه���ج �ل�سل���وك عل���ى 
�لإط���الق، وهن���اك �سب���ه �إجم���اع ل���دى علماء 
�لنف�س و�لجتماع عل���ى �أن هوؤلء �ملوظفن 
يعتق���دون يف قر�رة �أنف�سه���م �أنهم �أ�سحاب 
ح�سانة ومركز خا����س ويف �أيديهم كل �سيء 

و�لغ���رور عنده���م ي�س���ل �إلى ح���د �لقد��سة، 
�إلى درجة �أن بع�سه���م “ي�سك �لتلفون” يف 
وج���ه �ملر�جع �أو يرتك���ه يرن لغاي���ة �نقطاع 
�خل���ط، و�ملر�جع �مل�سكن يع���رف �أن هناك 
موظف���ا ل يري���د �أن يقوم بو�جب���ه ويرد على 
��ستف�سار�ت���ه ل�سبب ب�سيط ه���و... �لرد على 
تلفون���ات �ملر�جع���ن يكون ح�س���ب �لأهو�ء 
و�مل���ز�ج، ف���اإن كان مز�ج �ملوظ���ف “ع�سال” 
و�بت�سامته ت�سق �ل�سم���اء من كل باب �سريد 
كان  و�إن  �ملو�طن���ن،  ��ستف�س���ار�ت  عل���ى 
مز�ج���ه كالأر����س �لقاحل���ة وكه���وف �لظالم 
�سي���دك �س���دود �لأمان���ة و�سيق���رع �أجر�����س 

“�لتطني����س” ل حمالة، و�أنا عل���ى يقن باأن 
�لكثري م���ن �ملو�طنن تعر�س���و� ملثل هذه 
�ملو�ق���ف و�لنم���ط �ل�سلوك���ي �لغري���ب عند 
بع����س �ملوظف���ن، �لذي���ن ينطب���ق عليهم 
“�ل�سخ����س �ل�سلب���ي �ملري����س �ل���ذي يدور 
د�خ���ل حمي���ط نف�سه” ويع���اين لدرجة كبرية 
من �أحالم �ليقظة، تلك �لأحالم �لتي حتقق له 
�لر�حة و�لر�سا و�ل�سع���ور بالعظمة وتعو�سه 
يف �خليال عن �لكثري �لذي يعجز عن حتقيقه 

يف �لو�قع.
�ل���ذي ل ي�سع���رون  ه���وؤلء �ملوظف���ون 
بامل�سوؤولي���ة، ويجب حما�سبته���م ول ميكن 

تدرجه���م يف �ملنا�س���ب و�لدرج���ات، فه���م 
دون �لكف���اءة �ملطلوب���ة و�ملرغ���وب فيه���ا 
م���ن �لناحي���ة �لأخ���رى، كم���ا �أنه���م �أ�سا����س 
�مل�س���كالت �لت���ي تعوق �لتنمي���ة و�خلدمات 
ويخالفون كذلك توجهات �حلكومة �ملوقرة 
�لت���ي حتر����س د�ئم���ا عل���ى تق���دمي �أف�سل 
�مل�ستوي���ات للمو�طن يف كل جه���ة ر�سمية، 
فاملو�طن يريد عنا�رش ب�رشية مرتفعة �لكفاءة 
يف �جلو�نب �ملختلفة، وتقد�س منهج �لعمل 
�حلكوم���ي �خلدمات���ي، ولي����س موظفا يعبث 
باملن�سب ويكرث م���ن �لرثثرة و�لغثاثة على 

ح�ساب خدمة �ملو�طن.

 الموظف “البليد والمستهتر” 
ال يمكن أن يتدرج في المناصب

يف حر�ك معار�س متوقع، فقهاء من قم يدعون 
لن�سف ولية �لفقيه، و��ستيالء �ملاليل على �ل�سلطة، 
وعلى �لذين يح�سبون �أن هذ� �حلر�ك يف معقل ولية 
�لفقي���ه – قم – رمبا لي�س جديا �أو حقيقيا، و�أنه قد 
يك���ون فربكة �إعالمي���ة، �أن يتابع���و� جمريات �لأمور 
و�لوقائ���ع يف ح���وز�ت ق���م، فالق���ر�ءة �ملو�سوعية 
لآر�ء �لعدي���د من فقهاء قم و�لنج���ف ومنهم �ل�سيد 
�ل�سي�ستاين ل يق���رون ولية �لفقيه وهيمنة �ملاليل 
عل���ى �ل�سلط���ة، ويف ه���ذ� �ملن�سور �ل���ذي تو�لى يف 
�مليديا �لجتماعية و�سفح���ات �لتدوين �ل�سخ�سية 
نق���ر�أ �لتايل: منذ بد�ية ت�سكي���ل حكومة �ملاليل من 
قبل خميني بعنو�ن �لنظام �لإ�سالمي وولية �لفقيه 
�ملطلق���ة، عار�س عدد من زعماء �حل���وز�ت �لدينية 
وطالبها وماز�لو� يعار�سون ولية �لفقيه و��ستيالء 

�ملاليل عل���ى �ل�سلط���ة، لكن ب�سب���ب هيمنة خميني 
عل���ى �حل���وز�ت قلم���ا كان هناك جمال ل���ربوز هذه 

�لعرت��سات.
وز�دت �ملعار�س���ة يف زمن خامنئي �أكرث، حيث 
ع���رب عدد كبري من �مل���اليل و�أئمة �سل���و�ت �جلمعة 
ع���ن خوفهم من هذ� �لو�سع بن ف���رتة و�أخرى، وما 
كان لفت���ا يف �ل�سنو�ت �لأخرية ل�سيم���ا يف �لأ�سهر 
�لتي تل���ت �نتفا�سة دي�سم���رب 2017 �رشعة �نت�سار 
هذه �لفك���رة و�ملوقف �لدفاع���ي و�له�س خلامنئي 

وع�سابته حيال ذلك.
و�ع���رتف �ملال جعف���ر منتطري �ملدع���ي �لعام، 
باإيج���اد تكت���الت للماليل �سد خامنئ���ي مبدينة قم، 
و�أك���د �أن معار�سته���م نتيج���ة نف���وذ �لع���دو ب���ن 
“�حل���وز�ت �لعلمي���ة”... ومن موقع �ملدع���ي �لعام 

يق���ول: “�إنني باعتبار وظيفتي يف �ملحكمة �خلا�سة 
�أرى تق���دمي تقرير غري قابل لالإنكار يف هذ� �ملجال، 
يف مدين���ة قم هن���اك بع�س م���ن يت�سدق���ون باأنهم 
رجال دي���ن، وي�سكلون �جتماع���ا يف منط تنظيمات، 
ومو�س���وع �لجتم���اع له���وؤلء �ل�س���ادة يرك���ز عل���ى 
كيفي���ة �سطب م�ساأل���ة ولية �لفقيه م���ن �لد�ستور 
 و�لنظ���ام”. )وكال���ة �أنباء مه���ر 27 �أبري���ل 2018(.
كم���ا �أبدى �مل���ال �أحمد جنتي رئي����س جمل�س �خلرب�ء 
خوف���ه وتوجعه حي���ال معار�سة �لط���الب وجامعات 
“�سانع���ي  ب����  وو�سفه���م  �لفقي���ه  ولي���ة  �لب���الد 
�مل�سكالت”، ويعلن تعجبه من هذ� �ملو�سع كالآتي: 
“ل �أعرف ملاذ� يف �جلامعات وبن �لطالب و�لأ�ساتذة 
بع����س منهم �سالون �إلى درجة حيث يربزون جهار� 
ويف �خلف���اء رف�سهم ولية �لفقيه، يف حن �أن ولية 

�لفقي���ه وبجانبها ق���و�ت �حلر����س و�لبا�سيج تقاتل 
 �لأع���د�ء”. )وكالة �أنب���اء »�ي�سن���ا« 30 مايو 2018(

كم���ا �عرتف �ملال فا�سل لنك���ر�ين مب�ساعر�لكر�هية 
ل���دى �ملو�طنن حيال حكم ولية �لفقيه ومعار�سة 
�أع���د�د كبرية م���ن �ملاليل لها ويقول به���ذ� �ل�ساأن: 
“يري���د عدد من �ملو�طنن �أن يك���ون رجال �لدين 
غ���ري مبال���ن بالث���ورة، ل�س���وء �حلظ �أظه���رت هذه 
�لفك���رة نف�سه���ا يف �ل�سن���و�ت �لأخ���رية م���ن جديد 
وتق���ول علينا �أل نتدخل يف �ل�س���وؤون! ويرتك رجال 
 �لدين �ل�ساحة ويكتفون بالإ�رش�ف و�لتوجيه �لعام”.

وت�سري هذه �حلالة �إلى �أنه يف حوز�ت �ملاليل مل تبق 
�أي���ة قاعدة ودعم لعلي خامنئ���ي حيث تو�سع نطاق 
�ملعار�سة �سده �س���و�ء يف م�ستويات �حلوزة �لدنيا 

�أو يف �مل�ستويات �لعليا. “�حلو�ر �ملتمدن”.

والية الفقيه وسلطة الماللي في مهب الريح

عادل عيسى  
المرزوق

 جائزة خليفة 
عبدعلي الغسرةبن سلمان للصحافة

خل����س �لأم���ن �لعام لالأم���م �ملتحدة 
�أنطونيو غوتريي�س ق�سية �لتفاق �لنووي 
�لإي���ر�ين بقوله “يجب �أل نلغيه �إل �إذ� كان 
يوج���د لدينا بديل جي���د”، وذلك لي�س حبا 
يف �إي���ر�ن �أو تعاطف���ا معه���ا، �إمن���ا لوجود 
خط���ر حقيق���ي بن�س���وب ح���رب يف حال مل 
يت���م �لتقيد بهذ� �لتفاق �ملربم يف يوليو 
2015م. موق���ف �لأمن �لعام يقرتب من 
�ملوق���ف �لأوروب���ي �ل���ذي ي���رى �أن �إير�ن 
ملتزمة ب�رشوط االتف���اق النووي يف تقييم 
يتف���ق م���ع تقيي���م �ملخاب���ر�ت �لأمريكية 
نف�سها، لكنه يتناق�س مع موقف �لرئي�س 
�لأمريك���ي تر�مب �لذي يهدد باأنه �سيتخذ 
يف 12 ماي���و �جلاري ق���ر�ًر� بالن�سحاب من 

�لتفاق ما مل يتم تعديله.
�لط���رف �لإ�رش�ئيلي دخ���ل ب�سدة على 
�خلط، حم���اول توجيه �لق�سية لجتاه �إلغاء 
ه���ذ� �لتف���اق بعد ك�س���ف رئي����س �لوزر�ء 
�لإ�رش�ئيل���ي نتنياه���و ملف���ات �رشية نووية 
تثب���ت �أن �إي���ر�ن كانت ت�سعى ����رش� لإنتاج 
�أ�سلح���ة نووي���ة، قائ���ال “�آلف �ل�سفح���ات 
م���ن �ملو�د �لت���ي ح�سلت عليه���ا �إ�رش�ئيل 
تو�س���ح �أن �إير�ن خدعت �لعامل باإنكار �أنها 
كانت ت�سعى لإنت���اج �أ�سلحة نووية”، وهو 
ما �تخذه وزي���ر �خلارجية �لأمريكي بومبيو 
دلي���ال على �أن �لتفاق �لن���ووي مبني على 

�لأكاذيب.
يف ق�سية مهمة وخطرية مثل �لأ�سلحة 
�لنووي���ة يج���ب �أن يك���ون �لتعام���ل معها 
باحلقائق و�لوقائ���ع و�ملنطق �لذي يوؤكد 
�أن وج���ود �أي نوع م���ن �لقيود على �جلانب 
�لإير�ين يف هذه �لق�سية هو ل�سالح �لأمن 
و�ل�ستق���ر�ر، و�أن �إط���الق يده���ا ح���رة �أمر 
يحم���ل �لكثري م���ن �ملخاطر مهم���ا حتدثنا 
ع���ن فر�س عقوب���ات �قت�سادي���ة �سديدة 
و�سارم���ة، خ�سو�سا �أنه مت���ت جتربة هذ� 
�خلي���ار دون �أن تكون ل���ه �آثار �إيجابية كما 

كان متوقعا.

إيران ما بعد االتفاق النووي

 عطا 
الشعراوي

Ata2928
@gmail.com
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كأس  منافسات  اليوم  تنطلق 
النخب��ة لكرة الق��دم، وذلك 
 7 عن��د  لقاءي����ن  بإقام��ة 

مس��اء.
يلع��ب املحرق م��ع املالكية 
عىل اس��تاد البحرين الوطني 
األوىل،  املجموع��ة  لحس��اب 
فيام يلتقي النجمة مع املنامة 
الثانية  املجموع��ة  لحس��اب 
الن��ادي األهيل،  اس��تاد  عىل 
فيام لن يظهر فريقا الشباب 

والحد يف الجولة األوىل.

ويرتق��ب الجمي��ع انطالق��ة 
ه��ذا  املس��تحدثة  البطول��ة 
املوس��م م��ن قب��ل االتح��اد 
والتي  القدم،  لكرة  البحريني 
ال��دوري وكأس  تجمع بطيل 
إىل  باإلضافة  املل��ك،  جالل��ة 
4 ف��رق من املقدم��ة لدوري 

الدرجة األوىل.
ويتوقع أن يكون التنافس قويا 
بني األطراف الس��تة املشاركة 
يف البطولة نحو إحراز اللقب 
املجموعة  تض��م  إذ  الجديد، 

املالكي��ة  املح��رق،  األوىل: 
والش��باب، والثاني��ة تض��م: 

النجمة، املنامة والح��د.
وينص نظام املجموعات الذي 
سيلعب بدور واحد عىل تأهل 
فريقني لنصف النهايئ، عىل أن 
تلعب بعدها املباراة النهائية 

لتحديد الفريق البطل.

سمة بارزة

يف  الي��وم  مباري��ات  تتس��م 
بطول��ة كأس النخبة بس��مة 

ب��ارزة والفت��ة، إذ أن حامل 
لق��ب دوري املوس��م الحايل 
املحرق  فري��ق   2018/2017
سيلتقي مع حامل لقب دوري 
املوس��م املايض 2017/2016 
فريق املالكي��ة، وعىل الجهة 
لقب  ف��إن حام��ل  الثاني��ة، 
كأس املل��ك للموس��م الحايل 
النجمة  فري��ق   2018/2017
س��يلتقي م��ع حام��ل لقب 
ك�أس امللك للموس��م املايض 

2017/2016 فريق املنام�ة.

لقاء قوي يجمع المحرق بالمالكية.. و“عاصمي” يجمع النجمة بالمنامة
ال����ي����وم ان����ط����اق ك�����أس ال��ن��خ��ب��ة ل���ك���رة ال���ق���دم

الصدفة تجمع أبطال الدوري والكأس للموسمين الحالي والماضي في ركلة البداية
أحمد مهدي
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يشارك حكمنا الدويل نواف شكرالله وحكمنا املساعد الدويل يارس تلفت يف ورشة عمل للحكام 
اآلسيويني املشاركني يف كأس العامل 2018 بروسيا، إذ ستقام الورشة يومي 7 و8 مايو الجاري يف ماليزيا 

تحت إرشاف االتحاد اآلسيوي لكرة القدم.
وتأيت الورشة ضمن إطار تقدير االتحاد اآلسيوي لألطقم التحكيمية املختارة إلدارة مباريات املونديال، 

حيث ستتضمن الورشة العديد من املحاور. ومن بني أبرز املحاور التي سيتم تناولها يف الورشة هو 
كيفية التواصل مع اإلعالم إضافة إىل نصائح وإرشادات وتوجيهات للمونديال، تصوير عميل يف امللعب 

ولقاءات تلفزيونية. يشار إىل أن االتحاد الدويل لكرة القدم “الفيفا” اختار 6 أطقم تحكيمية من 
قارة آسيا للمشاركة يف إدارة مباريات كأس العامل 2018 ومن بينهم طاقمنا الدويل، والذي يشارك يف 

النهائيات العاملية للمرة الثانية عىل التوايل.

شكراهلل وتلفت يشاركان في ورشة الحكام اآلسيويين “الموندياليين” 

  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(

ضاحية السيف           اللجنة األولمبية

شاركت اللجنة األوملبية البحرينية 
يف املنتدى اإلقليمي للتضامن 

األوملبي واملجلس األوملبي 
اآلسيوي الذي أقيم مبدينة 

“بشكيك” بقريغستان خالل 
الفرتة من 1 لغاية 4 مايو الجاري 
بوفد يضم رئيس قسم التضامن 

األوملبي مريم مردانه واختصاصية 
العالقات العربية والدولية مريم 

املايض.
وعىل هامش املنتدى اجتمع وفد 

اللجنة األوملبية البحرينية مع 
اللجنة املنظمة لدورة األلعاب 

اآلسيوية الثامنة عرشة التي 
ستقام يف العاصمة اإلندونيسية 

“جاكرتا 2018”؛ ملناقشة تفاصيل 
عملية التسجيل واإلطالع عىل 

آخر املستجدات واالستعدادات 

الخاصة باأللعاب اآلسيوية.
وشارك يف املنتدى قرابة 25 لجنة 
أوملبية آسيوية من غرب ووسط 
وجنوب القارة إضافة إىل حضور 
عدد من ممثيل اللجان املنظمة 

للدورات اآلسيوية التي سينظمها 
املجلس األوملبي، باإلضافة إىل وفد 

لجنة التضامن األوملبي التابعة 
للجنة األوملبية الدولية، والذي 

قدم ملحة تعريفية عن برامج 
التضامن األوملبي.

ويشكل املنتدى فرصة مثالية 
لتبادل الخربات بني ممثيل اللجان 

األوملبية يف القارية اآلسيوية 
وتوطيد العالقات واالستفادة 

من التجارب والتعرف عىل آخر 
مستجدات الحركة األوملبية يف 

القارة اآلسيوية.

األولمبية تشارك في المنتدى اإلقليمي للتضامن والمجلس اآلسيوي

مردانة والماضي خالل حضورهما المنتدى

أكد وزير شؤون الشباب والرياضة 
هشام الجودر أن املبادرات التي 

يقدمها النائب األول لرئيس املجلس 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 

البحريني أللعاب القوى الرئيس 
الفخري لالتحاد البحريني لرياضة 

ذوي العزمية سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة، تجاه الحركة الشبابية 
والرياضية بدأت تؤيت مثارها ونتائجها 
االيجابية باتت واضحة عىل القطاعني 
الشبايب والريايض مشريا اىل أن اهتامم 
سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة 

ومتابعته املستمرة للمبادرات التي 
يقدمها ساهمت يف تحقيق النجاح 

التام لها ووصولها اىل االهداف النبيلة 
التي وجدت من أجلها وتحقيق رسالتها 

الوطنية يف رعاية الشباب البحريني 
يف مختلف املجاالت وهو االمر الذي 
يتوافق مع رؤية ممثل جاللة امللك 

لالعامل الخريية وشؤون الشباب رئيس 
املجلس االعىل للشباب والرياضة رئيس 
اللجنة االوملبية البحرينية سمو الشيخ 

نارص بن حمد آل خليفة والرامية 
اىل زيادة حجم املبادرات التي تقدم 

للشباب والتي تساهم يف تطوير 

مهارتهم يف مختلف املجاالت.

جهود كبيرة

وبني الجودر أن وزارة شؤون الشباب 
والرياضة ستبذل جهودا كبرية من 

أجل التحضري واإلعداد لتنظيم جائزة 
خالد بن حمد للمرسح الشبايب لألندية 

الوطنية واملراكز الشبابية ولذي 
العزمية ودوري خالد بن حمد للمراكز 
الشبابية ولذوي العزمية والفتيات لكرة 

قدم الصاالت بصورة متميزة تتناسب 
مع تطلعات سمو الشيخ خالد بن 
حمد آل خليفة وإظهار املنافسات 

بصورة راقية وصوال اىل تحقيق 
االهداف التي وجد من أجلها.

 دعم المبدعين

وقال وزير شؤون الشباب والرياضة 
مبناسبة االعالن عن انطالقة مهرجان 

جائزة خالد بن حمد للمرسح الشبايب 
ودوري خالد بن حمد لكرة قدم 

الصاالت “ إن جائزة املرسح الشبايب 
تعبري واضحا من سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة بأهمية املرسح الشبايب 
ودعم املبدعني الشباب يف هذا املجال 

الواسع والذي ساهم عرب سنوات 
طويلة يف خلق روح التنافس اإلبداعي 
ودعم وتشجع الشباب البحريني عىل 
اإلبداع والتميز باعتبار املرسح الشبايب 

مكانا لخلق جيل واع مدرك ألهمية 
الرسالة النبيلة التي يحملها املرسح”.

 منصة بارزة

وأضاف الجودر “ لقد أضحت جائزة 
خالد بن حمد للمرسح الشبايب املنصة 

األبرز عىل مستوى املحيل يف مجال 
التمثيل املرسحي للشباب كام أن هذه 

الجائزة متثل منطلقاً مثالياً للمواهب 
املرسحية يف اململكة لرتك بصمتها الفريدة 

يف عامل املرسح عالوة عىل احتضانها 
للموهبني من كافة عنارص املرسح والذين 

يشاركون جميعاً ضمن برنامج متكامل 
موّجه لتعزيز معرفتهم باألوجه املتنوعة 

لعملية االنتاج املرسحي”.

 مشاركة مميزة

وكشف وزير شؤون الشباب والرياضة 
“ لقد كانت النسخة املاضية من 

الجائزة مليئة باملشاركات املتميزة من 
قبل املشاركني الشباب وذوي العزمية 

والذين متكنوا من أيصال رسائلهم 
وافكارهم بصورة متميزة عرب حكايات 

وقصص متثيلية عىل خشبة املرسح 
ومن املؤكد أن النسخة الرابعة من 

املسابقة ستكون أفضل بكثري وستقدم 
فيها افكارا جديدة نظرا للخربة 

الواسعة التي اكتسبها املشاركون جراء 
مشاركتهم يف النسخ املاضية وتطور 

الجوانب االبداعية لديهم يف التمثيل 
واالخراج وكتابة السيناريو وغريها”.

 الدوري من أهم المبادرات

ويف شأن دوري خالد بن حمد لكرة 
قدم الصاالت لألندية الوطنية واملراكز 

الشبابية وذوي العزمية والفتيات 
نوه وزير شؤون الشباب والرياضة 
“ إن اهتامم سمو الشيخ خالد بن 

حمد آل خليفة بدوري سموه لكرة 
القدم للصاالت جعل منه واحدا من 
أهم املبادرات املوجهة اىل الشباب 

البحريني يف رياضة كرة القدم للصاالت 
خاصة مع اتساع رقعة املشاركني فيه 
من خالل ضم االندية الوطنية الغري 

منضوية تحت االتحاد البحريني 
لكرة القدم وضمن مسابقات خاصة 

بالفتيات االمر الذي جعل من املنافسة 
تأخذ صدى اسعة وتكون حارضة يف 

جميع منافسات الدوري”. واشار هشام 
بن محمد الجودر “إن تطوير دوري 
خالد بن حمد لكرة القدم للصاالت 

بصورة مستمرة وادخال االفكار املتميزة 
من قبل سموه ساهم يف متهيد الطريق 

للوصول اىل أهدافه بصورة ارسع يف 
تعظيم دور األندية الوطنية واملراكز 

الشبابية وذوي العزمية والفتيات 
يف اثراء مسرية كرة القدم داخل 

الصاالت والعمل عىل رفد هذه اللعبة 
بالعديد من املواهب الكروية البارزة 

التي متكنت يف السنوات املاضية 
من االنضامم اىل االندية الوطنية 

واملنتخبات وكان لها دور بارز يف تقديم 
مستويات طيبة”.

 االهتمام بذوي العزيمة والفتيات

وتابع الجودر إن تنظيم دوري ذوي 
العزمية يساهم يف تسليط الضوء عىل 

رياضة ذوي العزمية ومينح العبيها 
فرصة مناسبة ملامرسة لعبتهم املفضلة 

يف أجواء تنافسية حقيقية كام أن 
تنظيم دوري للفتيات يؤكد االهتامم 

املبارش برياضة الفتيات وتطويرها 
والعمل عىل تهيئة كافة املناخات 

املناسبة للمامرسة الفتيات لكرة القدم 
داخل الصاالت”. واعرب وزير شؤون 

الشباب والرياضة عن تقديره للمشاركة 
الكبرية والواسعة من قبل مختلف 

الفرق يف جائزيت خالد بن حمد 
للمرسح الشبايب ودوري كرة القدم 
داخل الصاالت متمنيا لهم التوفيق 

والنجاح وعكس الصورة املرشقة عن 
الشباب البحريني.

هشام الجودر

مبادرات خالد بن حمد بدأت تؤتي ثمارها على الشباب والرياضة
بمناس��بة قرب انط��اق دوري الص��االت وجائ��زة المس��رح... الجودر: 

البالد سبورت

لقــــــــاء عـــاصمــــــيطــــــابـــــع خــــــاص
لقاء املحرق مع املالكية بدأ 

يأخذ طابعا خاصا خالل 
السنوات األخرية، واملنافسة يف 
مباريات الفريقني كانت قوية 
وحملت صور الندية واإلثارة.
الفريقان التقيا هذا املوسم 
مرتني يف الدوري، حيث فاز 

املحرق ذهابا، واملالكية إيابا 
وهو الفوز الذي أجل حسم 

املحرق للقب الدوري.
لقاء اليوم سيكون مبثابة 

الخطوة الكبرية نحو الوصول 
للمربع الذهبي، إذ سيقرتب 

الفائز فيها من الوصول للمربع 
الذهبي.

يقود الطرفني مدربان 
وطنيان:سلامن رشيدة مع 

املحرق وأحمد صالح الدخيل 
مع املالكية.

يسعى رشيدة ملواصلة مشواره 
اإليجايب هذا املوسم مع املحرق 

وإحراز لقب جديد وضمه 
لخزينة النادي، لكنه يعلم أن 

املهمة لن تكون سهلة
يف ركلة البداية أمام فريق 

منافس بقوة عىل املراكز 
األمامية خالل السنوات األخرية 

وحامل لقب الدوري املوسم 
املايض فريق املالكية الذي 

يتسلح
بروحه العالية تحت قيادة 
أحمد صالح الدخيل، فمن 

يظفر بالفوز؟

وعىل استاد النادي األهيل، 
تربز املواجهة العاصمية بني 

حامل لقب كأس امللك فريق 
النجمة مع ثالث الرتتيب يف 

الدوري فريق املنامة.
مواجهة مهمة للطرفني، 

خصوصا أن كليهام يعلامن 
أهمية الخطوة األوىل ودورها 
يف إيصال الفريق بشكل كبري 

إىل املربع الذهبي
للبطولة، وهو ما يزيد تركيز 
الفريقني نحو الظفر بالنقاط 

الثالث.
النجمة الذي أنهى الدوري 

بقيادة فنية جديدة بعد إقالة 
املدرب عيل عاشور وإسناد 
املهمة حتى نهاية املوسم 

للمدرب إسامعيل كرامي 
يأمل

يف مواصلة أدائه القوي 
الذي ظهر عليه هذا املوسم 
وتوج من خالله بلقب أغىل 

الكؤوس.
أما املنامة الذي تطور مستواه 

وظهر بصورة فنية مغايرة 

خالل القسم الثاين من 
الدوري تحت قيادة املدرب 

محمد الشمالن، والذي يسعى
ملواصلة هذا األداء يف بطولة 

كأس النخبة.
لقاء قوي بال شك سيجمع 

طرفني يسعيان للوصول إىل 
أبعد حد ممكن يف املسابقة.

ياسر تلفت نواف شكراهلل

كسب فريق طائرة األهيل ثنائية 
املوسم الريايض 2017 - 2018 ألندية 

الدرجة األوىل، بعدما توج ببطولتي 
الدوري والكأس؛ ليتفوق عىل جميع 

األندية ويثبت بأنه “البطل” بال منازع، 
بعدما قدم عروضا رائعة استطاع من 

خاللها اإلطاحة بجميع منافسيه.
قبل 10 سنوات وأكرث كانت الكرة 

الطائرة يف النادي األهيل لعبة 
“هامشية” ونتائجها دون الطموح، 

فالبطوالت واأللقاب كانت “ماركة” 
مسجلة باسم كرة اليد والسلة والقدم، 

فيام كانت الكرة الطائرة غائبة عن 
منصات التتويج، مام حدا بالبعض 

للمطالبة بإلغائها أو تجميدها لعدم 
الجدوى من احتضان نشاطها، واليوم 
يحدث العكس، فالكرة الطائرة هي 
الوحيدة التي أنقذت سمعة النادي 

يف املوسم الحايل وظفرت بلقب كأس 
سمو ويل العهد “أغىل الكؤوس” 

وبطولة الدوري، فيام هبط فريق 
كرة القدم إىل دوري الدرجة الثانية 
وأخفق فريقي كرة اليد والسلة يف 

الظفر ببطولتي الدوري والكأس لتصبح 
الكرة الطائرة هي اللعبة الوحيدة التي 

تدخل السعادة والرسور عىل قلوب 
الجامهري األهالوية وتحفظ هيبة 

ومكانة النادي العريق.
الطفرة الكبرية والنقلة النوعية 

الواضحة التي تشهدها اللعبة وراءها 
رئيس الجهاز عالء الحلواجي والذي 
متكن من قيادة اللعبة إىل 9 ألقاب 
متفرقة زينت خزائن النادي وهي 
بطولة كأس ويل العهد )4 مرات(، 
بطولة الدوري )3 مرات(، بطولة 
األندية العربية )مرتان( وهو أول 

وآخر ناد بحريني يتوج باللقب العريب، 
بجانب الحضور الرائع للفريق عىل 

املستويني الخليجي والعريب وحضوره 
الدائم يف التمثيل الخارجي الذي 

أكسب النادي سمعة كبرية.
وما كان لرئيس الجهاز أن يحقق 

ذلك لوال دعم مجلس إدارة النادي 
برئاسة خالد كانو، الذي يعترب أحد 

أبرز الداعمني للفريق، وهو ما شهدته 
بنفيس إبان مشاركة الفريق ببطولة 

األندية الخليجية التي أقيمت يف 
مدينة صحار العامنية 2016 باتصاالته 
املستمرة واطمئنانه عىل الفريق، كام 
ال يفوتني أن أشري إىل املعلم وامللهم 

أمني الرس السابق أحمد العلوي، الذي 
الزال وفيا للقلعة الصفراء بدعمه 

واحتضانه لكل الكوادر الشابة ومن 
بينهم الحلواجي إدراكا منه ألهمية 
خلق صف ثان من اإلداريني لقيادة 

النادي إىل املزيد من النجاحات، 
وحرصه املتواصل عىل خدمة النادي 

وهو من خارج مجلس اإلدارة.
الطائرة األهالوية قصة نجاح رائعة 
تستحق أن تنال اإلشادة واإلعجاب، 

لتكسب لقب سوبر ستار 2018 بكل 
جدارة، بفضل الجيل الذهبي الرائع 

من الالعبني بقيادة عيل الصرييف 
ورفاقه الذين يعتربون عدة املستقبل 
للكرة الطائرة البحرينية وليس النادي 

األهيل فقط، كام ينبغي أن نشيد بدور 
الجهاز الفني بقيادة املدرب التونيس 
منري بن قارة ومساعده أمين املنصايل 

املرشح ألن يكون عىل رأس الجهاز 
الفني خالل السنوات املقبلة، إضافة 

إىل اإلداري عيىس حسن وجميع أفراد 
الطاقم.. متمنني لباقي األندية الوطنية 

التوفيق والنجاح يف املوسم املقبل.

طائرة األهلي.. 
سوبر ستار 2018

حسن علي

بروح 
رياضية
brnsport

@gmail.com

@hassanaltaliani

أقيمت ي��وم أمس منافس��ات الجولة 
الثاني��ة من الدور التمهيدي ملس��ابقة 
كأس الشباب لكرة السلة وذلك بإقامة 

أربع مباريات.
فع��ىل صالة اتحاد اللعب��ة بأم الحصم 
فاز املنام��ة عىل نظ��ريه مدينة عيىس 
بنتيجة )50/87( وظفر األهيل بنتيجة 
الف��وز عىل حس��اب س��رتة )58/64(، 
وعىل صالة نادي املنامة فاز س��امهيج 
عىل الحالة بنتيج��ة )82/89( وخطف 
املحرق ف��وزاً جديراً ع��ىل نظريه الحد 

بنتيجة )72/83(. 
وبذل��ك تأه��ل املنامة إىل ال��دور قبل 
النهايئ مبارشة باعتباره »بطل الدوري« 
وينتظ��ر الفائ��ز م��ن لق��اء )االتحاد 
وسامهيج( الذي س��يقام غداً االربعاء، 
في��ام األهيل ال��ذي تأهل لل��دور قبل 
النه��ايئ باعتب��اره »وصي��ف الدوري« 
ينتظر هو اآلخر الفائز من لقاء )املحرق 
والنجمة( والذي س��يقام يوم االربعاء 
أيض��اً. عىل أن تق��ام مباري��ات الدور 
قبل الدور قبل النهايئ يوم الجمعة 11 
مايو الجاري وتقام املباراة النهائية يوم 

األحد 13 من الشهر نفسه.

 المنامة ومدينة عيسى
مل يج��د العبو املنام��ة أدىن صعوبة يف 
عبور محطة مدينة عيىس يف ظل فارق 

اإلمكانات التي تصب لصالح األول، إذ 

متكن األبيض املنامي م��ن إنهاء اللقاء 

منذ الش��وط األول عرب تقدمهم بفارق 

كبري ومريح وبنتيج��ة )18/39( وذلك 

باللعب الجامعي والرتكيز يف التصويب 

من داخل وخ��ارج القوس، فيام العبي 

املدين��ة، ُيحس��ب له��م اجتهادهم يف 
مقارعة نجوم املنامة وتس��جيل النقاط 

من تحلق الحلق وخارجه. 

األهلي وسترة

ق��دم العب��ي س��رتة أداًء عالي��اً من 
خالل الشوطني األوليني وكان الطرف 
األفضل باألداء الجامعي والرتكيز عىل 
والتس��جيل  األهيل  دفاعات  اخرتاق 
من تحت الحلق، األمر الذي جعلهم 
يتقدمون بفارق 12 نقطة )19/32(، 
فيام األه��يل، ظهر بص��ورة مهزوزة 
دفاعياً وهجومياً وعابه شد األعصاب 
يف العبيه وارت��كاب األخطاء وإرصار 
التصوي��ب الث��اليث غري املرك��ز. ويف 
الشوط الثاين، اش��تدت املباراة ظهر 
األهيل بصورة جيدة املس��توى نجح 
من خالله��ا لتقليص الفارق تدريجياً 
والرتكي��ز  الق��وي  الدف��اع  بفض��ل 
الهجوم��ي ومن ثم أخذ زمام التقدم 
وتحقيق فوز صعب، فيام سرتة فقد 
وقع يف أخطاء ع��دة كلفته الخروج 

بالخسارة.

في كأس الشباب لكرة السلة

والمحــرق وســماهيج  واألهلــي  للمنامــة  انتصــارات 
علي مجيد

من لقاء األهلي وسترة أمس 

عق��دت اللجن��ة املنظم��ة العلي��ا 
لدورة س��مو الشيخ نارص بن حمد 
آل خليف��ة الرمضاني��ة لكرة القدم 
يف نس��ختها الحادي��ة عرشة “نارص 
11” اجتامعه��ا االعتي��ادي الثالث 
مبق��ر االتحاد البحريني لكرة القدم 
الصالح��ي مدير  توفي��ق  برئاس��ة 
املكت��ب اإلعالمي لس��مو الش��يخ 
نارص ب��ن حمد آل خليف��ة ومركز 
با رئي��س اللجنة  املعلوم��ات، مرحِّ
املبذولة  بالجهود  مشيدا  باألعضاء، 
يف الفرتة املاضية واملس��تمرة حتى 
موعد انطالق الحدث يف الثاين عرش 

من مايو الجاري.
كام أش��اد رئيس اللجن��ة املنظمة 
توفي��ق الصالحي بالتع��اون الكبري 
من جانب وزارة ش��ؤون الش��باب 
الشكر  والرياضة، موجهاً  الش��باب 
للوزي��ر هش��ام الج��ودر، والوكيل 
املساعد لشؤون الرياضة واملنشآت 

خال��د الحاج وذلك بتجهيز اس��تاد 
مدين��ة خليفة الرياضية بالش��كل 
الدورة  الالئق الس��تضافة مباريات 

عىل مدار أكرث من أسبوعني.
املنظم��ة جملة  اللجنة  وناقش��ت 
من املوضوعات بدأت باس��تعراض 
ج��دول مباريات البطول��ة النهايئ، 
حيث ت��م االتف��اق ع��ىل انطالق 
البطول��ة يوم الث��اين عرش من مايو 
ع��ىل أن تقام املب��اراة الختامية يف 
31 مايو املقبل مع مراعاة تخصيص 
أي��ام للراحة بني ال��دور التمهيدي 
واألدوار النهائية، كام تم استعراض 
ح��كام البطول��ة، والذي��ن س��يتم 
تكليفهم من جان��ب لجنة الحكام 

باالتحاد البحريني لكرة القدم.
وكش��ف ممثل االتح��اد البحريني 
لكرة القدم وعضو اللجنة عبدالرضا 
تس��جيل  إج��راءات  حقيق��ي عن 
الالعبني للفرق املشاركة يف البطولة، 

والتي تم إنهاؤها يف الس��ادس من 
مايو الحال، إضافة إىل اس��تعراضه 
الالئحة البطولة بشكلها النهايئ، وتم 
تش��كيل لجنة الختيار أفضل العب 
يف كل مب��اراة، وس��تكون مكون��ة 
من نائ��ب رئيس اللجن��ة املنظمة 
عيل املاجد، ومدير البطولة راش��د 
البوعين��ني، وعض��و اللجن��ة ممثل 
اتح��اد الك��رة عبدالرض��ا حقيقي، 
إضافة إىل ممثل من اللجنة الفنية. 

ث��م ت��م االنتق��ال ملح��ور النق��ل 
الدورة، حيث  التلفزيوين لفعاليات 
س��تقوم قن��اة البحري��ن الرياضية 
بنقل املباريات كاف��ة، عىل أن يتم 
تحليلية  اس��توديوهات  تخصي��ص 
يف مباري��ات الدورين ربع ونصف 
النه��ايئ، إضافة إىل املباراة النهائية، 
ومناقش��ة موض��وع الرتوي��ج؛ من 
أج��ل الحضور الجامهريي ملباريات 

البطولة واملباراة النهائية.

املنظمة لرشح  اللجنة  واس��تمعت 
مفص��ل من جان��ب رئي��س لجنة 
املنظم��ني عي��ىس ال��ذوادي حول 
أهم النقاط املتعلقة بأمن امللعب، 
واملتطوعني الذين س��يتم االستعانة 
ض��امن  أج��ل  م��ن  بخدماته��م؛ 

انسيابية العمل خالل الدورة.
وكلف��ت اللجن��ة املنظم��ة عض��و 
اللجنة ممثل وزارة شؤون الشباب 
بالتواصل  الع��ريب  والرياضة طارق 
مع االتحاد البحريني لكرة الس��لة 
بش��أن مق��رتح دوري النجوم، كام 
كلفت نائب رئيس اللجنة املنظمة 
ع��يل املاجد بالتواص��ل مع االتحاد 
البحرين��ي لك��رة الي��د؛ م��ن أجل 
الحصول ع��ىل مقرتحاتهام بش��أن 
الفعاليات املصاحبة للبطولة، ومن 
أجل دراس��تها من جان��ب اللجنة 
املنظمة إلم��كان تنفيذها يف الفرتة 

املقبلة. 

جددت إدارة نادي االتفاق أمس 
األول )األحد( ثقته��ا يف املدرب 
الجزائ��ري عبدالجلي��ل بو عناين 
لقي��ادة الفري��ق االتفاقي األول 
لكرة الي��د للموس��م الثاين عىل 
الت��وايل، ومت��ت مراس��م توقيع 
العق��د بحض��ور رئي��س النادي 
أحمد امل��رزوق إىل جانب نائب 
رئيس جهاز كرة اليد عبدالرزاق 

خليل.
وي��أيت تجديد العق��د رغبة من 
إدارة النادي يف االس��تقرار الفني 
يف  امل��درب  عم��ل  واس��تمرار 
اإلرشاف ع��ىل فئ��ات اللعبة يف 
النادي، حرص��ا منها عىل تطوير 
مس��توى الفئ��ات م��ام يخ��دم 

الفريق األول يف املواسم املقبلة.
يذك��ر أن الفري��ق األول بقيادة 
الكاب��ن عبدالجليل بو عناين قد 
حقق املرك��ز الخامس يف دوري 
رئيس  كأس  وأحرز   2017/2018
اتحاد كرة اليد، وخرج من الدور 

التمهيدي لكأس االتحاد.
وغ��ادر مس��اء أم��س )بوعناين( 
أرض مملك��ة البحرين إىل بوردو 
)فرنس��ا( ليق��ي عطلت��ه بعد 
موسم شاق، عىل أن يعود أواخر 
شهر يوليو وليبدأ مرحلة اإلعداد 
م��ع الفريق يف األول من ش��هر 

أغسطس املقبل.
وأكد رئيس النادي أحمد املرزوق 
أن تجدي��د العقد ج��اء تتويجا 

للجه��د الذي قام ب��ه املدرب يف 
املوس��م امل��ايض، وقدم ش��كره 

للمدرب وإدارة الفريق والالعبني 
عىل ما بذلوه.

وق��ال ب��و عن��اين أن��ه س��عيد 
االتف��اق، ويف  لنادي  بالتجدي��د 
تقييم ملستوى الفريق يف املوسم 
املنق��ي أك��د أن الفري��ق قام 
بعمل كبري رغم الصعوبات التي 
واجهها، وأنه سيس��عى لتحسني 
ص��ورة الفري��ق بش��كل أفضل. 
وق��دم بو عن��اين ش��كره إلدارة 
النادي لتجديد ثقتها فيه، مؤكدا 

أنه سيكون عند جسن ظنهم.
وأوضح نائب رئيس جهاز اللعبة 
عبدال��رزاق خلي��ل أن مجل��س 
اإلدارة ارت��أى التجدي��د م��ع بو 
عناين بع��د العم��ل الكبري الذي 
قام ب��ه مع الفري��ق، إضافة إىل 

انسجام الالعبني مع املدرب.

اللجنة المنظمة تطمئن على االستعدادات كافة

ناصر 11 تنطلق السبت المقبل وتستمر حتى 31 مايو

بو عناني يجدد ليد االتفاق موسما آخر

       اللجنة اإلعالمية

نادي االتفاق

جانب من االجتماع

المدرب الجزائري عبدالجليل بوعناني يجدد لالتفاق
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استقبل رئيس مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة القدم الش��يخ عيل 
ب��ن خليفة ب��ن أحم��د آل خليفة، 
رئيس االتح��اد األمرييك لكرة القدم 
“كارلوس كورديرو” ورئيس االتحاد 
املكس��ييك لكرة القدم “ديسيو دي 
ماريا” واألمني العام لالتحاد الكندي 
مونتوبويل”،  “بي��ر  الق��دم  لك��رة 
بحض��ور س��فري الوالي��ات املتحدة 
)جاس��تني  اململكة  ل��دى  األمريكية 
هيكس سيبرييل( والقنصل الكندي 
والقنصل املكس��ييك، وذلك يف مقر 

اتحاد الكرة بالرفاع.
جاء ذلك ع��ى هامش الزيارة التي 

قام به��ا الثالث��ة م��ع وفدهم إىل 
للرويج  البحرين، وذل��ك  مملك��ة 
والتعريف بامللف املش��رك للدول 
الثالث لتنظيم نهائيات كأس العامل 
2026، وال��ذي سيش��هد ألول مرة 
مش��اركة 48 منتخبا، حيث يحمل 
املل��ف املش��رك ش��عار )الوحدة، 
اليقني، الفرص(، وذلك تحت اس��م 
العط��اء املوحد الس��تضافة بطولة 
كأس العامل لكرة القدم للعام 2026.

وخ��الل اللقاء، رحب رئيس االتحاد 
الشيخ عيل بن خليفة بن أحمد آل 
خليف��ة بالوفد الث��اليث، معربا لهم 
ع��ن بالغ االعت��زاز بالزي��ارة لبيت 

الك��رة البحريني��ة. واطل��ع رئيس 

االتحاد عى امللف املشرك لتنظيم 

نهائي��ات كأس العامل 2026، والذي 

ش��مل جوان��ب متع��ددة متعلقة 

لس��باق  الثالثة  البل��دان  بدخ��ول 

الرشح للحصول عى حق استضافة 

املوندي��ال، وذل��ك ع��ر مجموعة 
من املالع��ب املحتملة الس��تضافة 
املباريات ويفوق عددها 20 ملعبا.

الوف��د  االتح��اد  رئي��س  وأطل��ع 
عى هام��ش الزيارة ع��ى املرافق 
املتعددة يف االتحاد البحريني لكرة 
الق��دم مبا فيها املالع��ب الخارجية 

ومركز سلامن بن محمد الريايض.
حرض اللقاء عض��وي مجلس إدارة 
الحامدي وس��لطان  االتحاد محمد 
الس��ويدي، األم��ني الع��ام لالتحاد 
إبراهيم البوعينني، ومستشار رئيس 
االتحاد رئيس املركز اإلعالمي عباس 

العايل.

رئيس اتحاد الكرة يستقبل وفد البلدان الثالثة لملف مونديال 2026
ي����ش����م����ل ك�����ن�����دا وال����م����ك����س����ي����ك وأم����ي����رك����ا

جانب من اللقاء

اتحاد الكرة              المركز اإلعالمي

عاش األطفال أجواء من املرح والسعادة 
واملتعة يف افتتاح منافسات اليوم األول 
لدورة األلعاب الرياضية األوىل لألطفال 
والتي تع��د أحد مبادرات ممثل جاللة 
امللك لألعامل الخريية وشؤون الشباب، 
رئيس املجلس األعى للشباب والرياضة، 
رئيس اللجنة األوملبية البحرينية س��مو 
الشيخ نارص بن حمد آل خليفة، والتي 
انطلق��ت يوم أم��س األول األحد عى 
صالة االتح��اد البحريني لذوي اإلعاقة 
مبدينة عي��ى الرياضية مبنطقة الرفاع 
بتنظيم م��ن اللجنة األوملبية البحرينية 

حتى 10 مايو الجاري.
ك��رة  مس��ابقة  األول  الي��وم  وش��هد 
الق��دم م��ن 4 إىل 5 س��نوات والت��ي 
حظيت مبش��اركة كبرية وإقبال واس��ع 
من الروض��ات املش��اركة بحضور من 
معلامت رياض األطفال وممثيل وزارة 
العم��ل والتنمي��ة االجتامعي��ة ووزارة 
الربي��ة والتعلي��م وموظف��ي اللجن��ة 
األوملبية، حيث كانت املس��ابقة عبارة 
عن التصويب عى مرمى صغري يحصل 
فيها الطفل عى 5 محاوالت للتس��ديد 
ع��ى املرمى ومين��ح عالمة بن��اء عى 
األه��داف التي يس��جلها، بإرشاف من 

قبل مجموعة من املتطوعات.
وقدم األطفال من كال الجنسني مهارات 

رائع��ة يف التصويب ع��ى املرمى وكان 
لديه��م ش��غف كب��ري  مبامرس��ة كرة 
القدم اللعبة الش��عبية األوىل يف العامل، 
واإلرصار ع��ى التصوي��ب أك��ر م��ن 

عدد املح��اوالت املق��ررة لهم )خمس 
محاوالت( وكانت الس��عادة بادية عى 
وجوهه��م مبش��اركتهم يف أول ح��دث 
ريايض مخصص لألطفال عى مس��توى 

مملكة البحرين.
 وظه��ر الي��وم األول بص��ورة رائع��ة 
ومنظمة وسط حضور ومشاركة فاعلة 
من أولياء األمور الذين شجعوا أبنائهم 

وبناتهم بحامس كبري، وارتس��مت عى 
وجوههم عالمات البهجة والرسور مع 
كل محاول��ة ناجحة تدخل املرمى، كام 
حرص��وا عى التقاط الص��ور التذكارية 

ليعيش��وا مع أطفالهم لحظات ال تنى 
من امل��رح واملتع��ة يف أج��واء فريدة 
من نوعه��ا منح��ت أبنائه��م الفرصة 
وقدراته��م يف  مواهبه��م  الس��تعراض 
التصوي��ب ع��ى املرمى لتش��كل تلك 
ال��دورة نقطة البداي��ة لصناعة أبطال 
يف ع��امل ك��رة الق��دم إذا م��ا تم صقل 

مواهبهم ورعايتهم.
وبعد نهاية املس��ابقات التي استمرت 
حوايل س��اعتني قامت اللجنة املنظمة 
بإقام��ة حف��ل التتويج ل��كل األطفال 
املش��اركني، حي��ث ت��م إع��داد منصة 
خاص��ة بالتتوي��ج وضع عليها ش��عار 
ال��دورة والرع��اة )مجموع��ة لولو( و 
)رعاي��ة األمومة( وقام رئي��س اللجنة 
املنظمة م��ادن الوناس ورئيس قس��م 
العالقات العامة محمد البلويش بتتويج 
جمي��ع األطف��ال املش��اركني ومنحهم 
امليدالي��ات الرونزية والتق��اط الصور 
التذكاري��ة فوق منصة التتويج وس��ط 
فرحة عارمة من قب��ل األطفال وأولياء 
األمور ليحلموا بغد أفضل يبلغون فيه 
منصات التتويج كأبطال أوملبيني ميثلون 
وطنه��م يف مختل��ف الرياض��ات ومن 
بينها كرة القدم التي تس��تهوي قلوب 

العديد من الجامهري يف العامل.

الصغار يقدمون مهارات رائعة في التصويب على المرمى
في افتتاح مسابقات دورة األلعاب الرياضية األولى لألطفال

ضاحية السيف              اللجنة األولمبية

باالتحاد  الع��ام  األم��ني  افتت��ح 
البحريني لكرة الس��لة عبداإلله 
املدرب��ني  دورة  عبدالغف��ار 
املس��تجدين األوىل التي تقيمها 
لجنة املدربني باالتحاد البحريني 

لكرة السلة. 
ورحب عبدالغف��ار باملحارضين 
واملشاركني يف هذه الدورة، حيث 
نقل لهم تحيات س��مو الش��يخ 

عيى ب��ن عيل آل خليفة رئيس 
االتحاد البحريني لكرة السلة.

وتقام هذه الدورة ضمن سياسة 
التطوي��ر الت��ي ينتهجها س��مو 
الشيخ عيى بن عيل آل خليفة 
رئي��س االتح��اد البحريني لكرة 

السلة. 
وق��د وص��ل عدد املش��اركني يف 
هذه الدورة ألكر من 60 شخًصا، 

حيث تق��ام الدورة ع��ى صالة 
زين ب��أم الحصم ومتتد حتى 10 

مايو الجاري.
ويف هذا الس��ياق، أكد عبداإلله 
عبدالغفار أن سمو رئيس االتحاد 
ي��ويل اهتامم��ا كب��ريا باملدربني 
الوطنيني وأهمية تطوير الكوادر 
الفن��ي،  الجان��ب  يف  البرشي��ة 
موضحا أن زيادة قاعدة املدربني 

وصقله��م ينعكس ع��ى اللعبة 
ويساهم يف االرتقاء مبستواها.

وأش��ار عبدالغف��ار إىل أن هذه 
الدورة تعد باك��ورة عمل لجنة 
املدرب��ني الت��ي ش��كلها االتحاد 
البحريني لكرة السلة بتوجيهات 
م��ن س��مو الش��يخ عي��ى بن 
ع��يل آل خليفة رئي��س االتحاد 

البحريني لكرة السلة. 

ويحارض يف هذه الدورة املدرب 
لجنة  رئي��س  رمض��ان  س��لامن 
املدرب��ني واملدير الفني باالتحاد 
البحريني لكرة الس��لة واملدرب 
أحمد عيل واملدرب عيل حسني.

ك��ام يح��ارض يف هذه ال��دورة 
الس��لوك  يف  س��وار  رشيف��ة 
يف  الح��داد  حس��ني  الري��ايض، 
مجال املنش��طات، حسني جعفر 

يف ما يتعل��ق بالثقافة الرياضية، 
والحكم الدويل السابق واملراقب 
ال��دويل الحايل فاض��ل غلوم يف 

مجال قانون اللعبة.
 وتأيت هذه املش��اركة الواس��عة 
نظ��را لالقب��ال الكبري م��ن قبل 
خريجي الربية الرياضية وطلبة 
بدخول  واملهتم��ني  الجامع��ات 

سلك التدريب بكرة السلة.

عبدالغفار يفتتح دورة المدربين المستجدين األولى

أم الحصم             اتحاد السلة

الدورة شملت على محاضرات نظرية وعملية  لقطة جماعية للمشاركين  عبدالغفار يفتتح دورة المدربين المستجدين لكرة السلة 



فرط ممثلنا األول فريق املنامة بفوز محقق 
وخرس أمام الشارقة اإلمارايت بنتيجة )105/ 
95( يف اللق��اء ال��ذي أقي��م بينهام مس��اء 
أم��س )اإلثنني( لحس��اب املجموعة الثانية 
م��ن البطولة الخليجية ال� 38 لكرة الس��لة 
املؤهلة لنهائيات كأس آس��يا لألندية، التي 
تستضيفها العاصمة العامنية مسقط حتى 

14 مايو الجاري.
وخرج املنامة بنقطة الخس��ارة، فيام حصد 
الش��ارقة نقطتي الف��وز وارتق��ى لصدارة 
ترتي��ب املجموعة، وب��ات الطريق ممهدا 
ل��ه للرتبع عىل قمة املجموعة ونيل التأهل 

املبارش للدور نصف النهايئ. 
ومل يتمكن املنامة من الحفاظ عىل أفضليته 
وتقدمه الكبري يف األشواط الثالثة األوىل، إذ 
استفاد الشارقة من أخطاء فريقنا الهجومية 
يف التصويب غ��ري املوفق واألخطاء الفردية 

وحول تأخره إىل فوز نهاية اللقاء.
وجاءت نتائج أشواط املباراة األربع كاآليت: 
 28/23 املنام��ة،   23/21 املنام��ة،   33/29

املنامة و32/11 الشارقة.
وكان أبرز مس��جيل املنامة كال من األمرييك 
ستوغلن بتجيله 42 نقطة، وأضاف األمرييك 
لورن وودز وحس��ن ن��وروز 19 نقطة لكل 
منهام، وس��اهم أحمد كوي��د وأحمد عزيز 

بتسجيل 5 نقاط لكل منهام. 
وش��هد اللقاء س��فري مملكة البحرين لدى 
سلطنة عامن جمعة بن أحمد الكعبي، إىل 
جان��ب نائب رئيس مجل��س إدارة االتحاد 

البحريني السيد نارص القصري.

الشوط األول

وب��دأ املنامة املباراة بتش��كيلة ضمت كال 
من حس��ن نوروز ومحم��د كويد وأحمد 
نج��ف واألمريكي��ني ل��ورن وودز وتري��ل 

ستوغلن.
وج��اءت بداية املباراة متكافئة املس��توى 
ع��ىل  اعتم��دا  اللذي��ن  الفريق��ني  م��ن 
االخرتاقات والتسجيل من تحت الحلق، إذ 
عّول املنامة عىل اخرتاقات حس��ن نوروز 
وتحركات األمرييك ستوغلن يف صناعة وبناء 

اللعب.
وش��هدت النتيج��ة س��جاال يف التس��جيل 
والتق��دم م��ن الجانبني، قبل أن تس��جل 

التعادل األول 9/9.
واس��تطاع املنامة أخ��ذ األفضلية منتصف 
الربع بواس��طة تفعيل سالح الثالثيات عن 
طري��ق محمد كويد وس��توغلن وحس��ن 

نوروز 17/9.
املنام��ة واصل اعت��امده ع��ىل اخرتاقات 

س��توغلن وظ��ل محافظ��ا ع��ىل تقدم��ه 
بالفارق نفس��ه الذي دفع مدرب الشارقة 
عبدالحمي��د التدخ��ل بالوق��ت الفن��ي؛ 
لتصحي��ح مس��ار الفري��ق، ومتك��ن م��ن 
تقليص النتيجة إىل 4 نقاط بعد أن اعتمد 
التصويب الثاليث املركز، وهو الفارق الذي 
انته��ى عليه الرب��ع األول ملصلحة املنامة 

.33/29
وقلص الشارقة النتيجة مطلع الربع الثاين 
مس��تغال أخطاء املنام��ة الدفاعية وكراته 
الهجومية املقطوعة التي ترجمها هجامت 
مرت��دة 38/35، ليتدخ��ل إثره��ا املدرب 
مي��الد بالوقت الفني الذي نجح من خالل 
يف إعادة رفع الف��ارق بثالثية أحمد عزيز 

.36/43
أخطاء املنامة الش��خصية نفسها يف الدفاع 
منحت الشارقة فرصة التقليص مجدًدا إىل 

3 نقاط 43/40.
ورغ��م تقليص الش��ارقة النتيج��ة لنقطة 
واحدة 45/46، إال أن املنامة ظل محافظا 
عىل تركيزه وحس��م الشوط األول متقدما 

بنتيجة 56/50.

الشوط الثاني

وارتفعت وترية األداء مطلع الربع الثالث 

الذي قلص فيه الشارقة النتيجة تباعا قبل 
أن يس��جل تقدمه األول منذ الربع األول 
60/59، ث��م ع��ززه إىل 64/59، ليتدخ��ل 
مي��الد بالوق��ت الفن��ي؛ إلع��ادة متوضع 

الفريق.
واس��تعاد املنامة النتيج��ة منتصف الربع 
بثالثيتي حس��ن نوروز وستوغلن 66/67، 
قبل أن يوس��ع الفارق إىل 4 نقاط 72/68 
بفض��ل حيوية ن��وروز الهجومي��ة وتألق 
س��توغلن يف التصويب الث��اليث إىل جانب 

اس��تغالل الرميات الحرة، الذي متكن من 
خالله��ا رفع غل��ة النقاط موس��عا فارق 
النتيج��ة إىل 14 نقطة بواقع 82/68، قبل 
أن يواصل تفوقه حتى نهاية الربع 84/73.
وقلص الشارقة النتيجة رسيعا بداية الربع 
الثال��ث إىل 4 نق��اط ثم نقطت��ني وصوال 
للتعادل 88/88 ال��ذي دفع ميالد بطلب 

الوقت الفني.
وس��جل الش��ارقة تقدما جديدا منتصف 
الف��رتة 93/88 بع��د أن بس��ط تفوق��ه 

ع��ىل الك��رات املرتدة من الحل��ق نتيجة 
التصويب غ��ري املركز واس��تغالل الكرات 

الهجومية املقطوعة من جانب املنامة.
وفرض الش��ارقة تفوقه يف الدقائق األخرية 
للرب��ع معتمدا التصوي��ب الثاليث الناجح 
ال��ذي كرس به حاجز املئة نقطة موس��عا 

الفارق إىل 100/89.
النتيج��ة، لكن  وح��اول املنامة معادل��ة 
من دون جدوى، إذ حافظ الش��ارقة عىل 

تقدمه محققا الفوز بنتيجة 105/95.

المنامة يفرط بفوز محقق أمام الشارقة اإلماراتي
في ثاني أيام البطولة الخليجية الـ 38 لكرة السلة

ــات ــاري ــب ــم ــاف ال ــن ــئ ــت ــــفــــرق.. وغــــــًدا اس ـــوم راحـــــة لــجــمــيــع ال ـــي ال
مسقط           الوفد اإلعالمي

فريق المنامة لكرة السلة

جانب من اللقاء

عزيز: سنعود أقوى

نجاة يشارك في اجتماع المدربين

أرجع العب فريق املنامة أحمد عزيز 
خسارة ممثلنا األول يوم أمس إىل 

تراجع أداء ومستوى الالعبني املحليني 
يف املباراة.

وقال عزيز إن أداء الالعبني كان يجب 
أن يكون أفضل مام ظهروا عليه خالل 
اللقاء، مضيفا بأنهم يتحملون أسباب 

الخسارة.
وذكر عزيز أن الخسارة ليست النهاية وباب املنافسة مفتوح 

عىل مرصاعيه، مؤكًدا بأن الفريق سيعود أقوى يف املرحلة 
القادمة.

وشدد عزيز عىل أهمية العمل لتصحيح األخطاء لتفادي 
وقوعها يف املباراتني املقبلتني للفريق أمام نزوى العامين والريان 

القطري؛ من أجل تحقيق االنتصارات وامليض قدما نحو 
املنافسة عىل التأهل للمباراة النهائية.

شارك مساعد مدرب فريق املحرق الوطني أحمد نجاة باجتامع 
لجنة الحكام التابعة لالتحاد اآلسيوي لكرة السلة مع مدريب 

الفرق املشاركة يف البطولة الخليجية.
وتحدث يف االجتامع خبري التحكيم الدويل بيرت الذي استعرض 

أبرز التعديالت الجديدة عىل قانون اللعبة التي تضمنت 
املخالفات والعقوبات واألخطاء والسلوك غري الريايض وواجبات 
املدربني واستامرة تسجيل الالعبني وطريقة إجراء االحتجاجات، 

إضافة إىل القوانني التي تخص أطقم الفرق وألوان امللحقات 
التي يرتديها الالعبون، عالوة عىل زيادة عدد املقاعد املخصصة 

للجهاز الفني يف دكة البدالء اىل سبعة مقاعد، مام يرفع عدد 
املقاعد إىل 16 مقعدا. 

المحرق يرصد العربي القطري

العربي القطري يعبر االتحاد السعودي

حرص الجهازان الفني واإلداري لفريق املحرق برفقة الالعبني عىل 
متابعة مباراة فريق العريب القطري واالتحاد السعودي يوم أمس؛ 

للحصول عىل املزيد من املعلومات عن املنافس؛ استعدادا للمباراة 
التي ستقام بينهام بعد غٍد الخميس.

وسيبدأ الجهاز الفني دراسة نقاط القوة والضعف وأسلوب اللعب 
والطرق الدفاعية والهجومية التي ينتهجها الخصم، إذ يسعى املدرب 

للتعرف عىل منافسه قبل اللقاء الهام، حيث يسعى للفوز بالنقاط 
الكاملة؛ من أجل الحصول عىل صدارة املجموعة.

ويف املباراة الثانية أمس، خرج فريق العريب القطري بفوز مستحق 
عىل حساب االتحاد السعودي بنتيجة )107/82(، لحساب املجموعة 
األوىل التي تضم ممثلنا الثاين يف البطولة فريق املحرق. وحقق العريب 
أول فوز له يف البطولة، فيام تكبد االتحاد الخسارة الثانية عىل التوايل، 

لتتساوى فرق املجموعة بالرصيد نفسه من النقاط )نقطتني لكل 
فريق(.

وسيلتقي املحرق مع العريب يف لقاء تحديد الصدارة بعد غٍد الخميس، 
فيام أنهى االتحاد لقاءاته بالدور التمهيدي وضمن املركز الثالث.

ممثال الوطن يعودان للتدريب

سيعود ممثال الوطن يف البطولة فريقي املنامة واملحرق للتدريب اليوم 
استعدادا ملواجهاتهام املقبلة.

ويستعد املنامة ملواجهة صاحب األرض نزوى العامين يوم غٍد األربعاء، 
فيام يستعد املحرق ملالقاة العريب القطري بعد غٍد الخميس يف لقاء حسم 

الصدارة.
وسيخوض املنامة حصة تدريبية واحدة يف الفرتة الصباحية، عىل أن يتضمن 
برنامج الفرتة املسائية عىل اجتامع فني مع الالعبني سيخصصه ميالد لعرض 

بعض مقاطع الفيديو للفريق؛ من أجل إيضاح بعض األخطاء، ومشاهد 
للفريق املنافس لتوضيح تحركات العبيه وأبرز نقاط القوة والضعف.

يف املقابل، سيعود املحرق للتدريب اليوم عقب الفراغ من الراحة السلبية 
التي منحها الجهاز الفني بقيادة الرصيب توين ومعاونه الوطني أحمد نجاة 

لالعبني، واستمرت 24 ساعة، بعد املباراة االفتتاحية أمس األول أمام االتحاد 
السعودي التي كسبها “الذيب” بجدارة واقتدار.

وفّضل املدرب توين عدم إجراء أّي تدريب أمس واكتفى بجلسة فنية 
مسائية مع الالعبني بنّي خاللها األخطاء بصورة نظرية والتي يرغب يف 

تصحيحها خالل التدريب الذي سيقام عند الساعة الثانية عرشة عىل صالة 
البطولة.

أحمد عزيز

نجاة خالل مشاركته في االجتماع

من تدريب المحرق

بعثة المحرق تتابع اللقاء
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سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان يشهد اللقاء

تضمن حفل افتتاح البطولة عزف 

موسيقي قدمته الفرقة املوسيقية 

الكشفية وبدأ بالسالم السلطاين، ثم 

ألقى املكرم خلفان بن صالح الناعبي 

عضو مجلس الدولة رئيس مجلس 

إدارة نادي نزوى رئيس اللجنة 

الرئيسية لإلرشاف العام عىل البطولة 

كلمة اللجنة املنظمة، بعدها ألقى 

رئيس اللجنة التنظمية لدول مجلس 

التعاون الخليجي كلمة اللجنة، ثم 
أعلن راعي الحفل االنطالق الرسمي 

للبطولة.

  التحق مساء أمس األول )األحد( 
ببعثة فريق املنامة رئيس الوفد 

وأمني الرس بالنادي عبدالله عاشور 
ورئيس جهاز اللعبة نوح نجف 

واملدرب املساعد محمد نجف إىل 
جانب الالعب محمد أمري، ومن 

املؤمل أن تشهد الساعات املقبلة 

وصول املدرب املساعد الثاين هاين 

علم وانضاممه للجهاز الفني للفريق.

  حرص عدد جيد من جامهري 

نادي املنامة عىل الحضور ملساندة 

ومؤازرة ممثلنا األول يف البطولة 

خالل لقائه بالشارقة اإلمارايت أمس.

  عىل أنغام الفوز عىل االتحاد، 

احتفت بعثة فريق املحرق بعيد 

ميالد املحرتف األمرييك بلودز.

   شهد لقاء نزوى العامين والريان 

القطري )األحد( الظهور األول 

لحكمنا الدويل محمد السلم.

   فضل محرتف املنامة األمرييك 

واين تشيزم مرافقة الفريق، رغم 

عدم مقدرته عىل املشاركة لإلصابة.

من البطولة
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دوري ابطال آسيا

الدوري اإلنجليزي

ثمن النهائي

مؤجلة

كأس فرنسا
النهـائـي

)وكاالت(: اس��تحوذت مباراة الكالسيكو 
بني برش��لونة وريال مدريد، التي انتهت 
بالتع��ادل، بنتيج��ة 2-2، ع��ى أغلف��ة 
الصحف اإلسبانية، الصادرة أمس اإلثنني.
االحتجاجات  بع��ض  املباراة،  وش��هدت 
من جانب العبي ريال مدريد، بس��بب 
ق��رارات الحك��م هريناندي��ز، يف ع��دة 
مواقف، أبرزها ه��دف ليونيل مييس يف 

الشوط الثاين.
وعنون��ت صحيفة “م��اركا” يف الصفحة 
األوىل وقال��ت “لو كانت مباراة لحس��م 

اللقب لكانت فضحية”.
وتابع��ت “برش��لونة اس��تفاد مرتني من 
أخطاء الحكم، لالستمرار بدون هزمية يف 
الليجا، خطأ سواريز عى فاران يف الهدف 

الثاين، ورضبة جزاء ملارسيلو عى ألبا”.
وعى غالف صحيفة “موندو ديبورتيفو” 
الكتالوني��ة، جاء العنوان “بطل ال يعرف 
الهزمي��ة”. وأضافت “نجح برش��لونة يف 
إحراز هدفني عن طريق سواريز ومييس، 
ع��ى الرغ��م م��ن اللعب بالع��ب أقل، 
الحكم قام بطرد روبريتو واملباراة انتهت 
بع��دم رضا م��ن الفريقني ع��ى الحكم، 

بسبب القرارات الخاطئة”.
أتلتيكو  الصحيف��ة، لهزمي��ة  وتطرق��ت 
مدري��د م��ن إس��بانيول بنتيج��ة 0-2، 
وعلقت “ب��دون جريزمان وكوس��تا، ال 

نجد ما قدموه يف الدوري األورويب”.
وجاءت صحيفة سبورت بعنوان “كربياء 
البطل”. وأش��ارت الصحيفة أن برشلونة 

تغلب ع��ى البطاقة الحم��راء لروبريتو، 
ومتكن من إنهاء املب��اراة بتعادل بنكهة 
الف��وز. كام تناولت قي��ام أعضاء الجهاز 
الفني والطبي بالفريق الكتالوين، بعمل 
مم��ر رشيف ذايت لالعب��ني، بعدم��ا رفض 
ري��ال مدري��د القي��ام مبم��ر رشيف قبل 

انطالق املباراة.
أما صحيفة سوبر ديبوريت، اهتمت بنية 
فالنسيا، للتعاقد مع إياجو أسباس، نجم 
سيلتا فيجو، وعنونت “من أجل أسباس، 
بيرت لي��م مالك الن��ادي، أعطى املوافقة 

لبدء للتفاوض مع سيلتا فيجو”.
وعلق��ت عى نتيج��ة لقاء الكالس��يكو، 
وقال��ت “ب��دون مم��ر رشيف، ولكن مع 

الكثري من الجدل”.

غالف صحيفة موندو ديبورتيفو غالف صحيفة ماركا

كــالسيكـــو مثيـــر للجـــدل

أليخان��درو  تس��بب  )وكاالت(: 
هرينانديز هرينانديز، حكم مباراة 
الكالس��يكو ب��ني ري��ال مدري��د 
وبرش��لونة، يف حال��ة من الجدل 
التي  الق��رارات  بع��ض  بس��بب 
اتخذها يف اللقاء، والتي أدت إىل 
احتجاج��ات ش��ديدة من العبي 

الفريقني.
وأش��ارت صحيفة “ماركا” إىل أن 
العبي برشلونة التفوا حول حكم 
املب��اراة يف النف��ق املؤدي لغرف 
خل��ع املالب��س، بني الش��وطني، 
البطاقة  وتحدث��وا مع��ه ح��ول 
الحمراء التي أش��هرها لس��ريجيو 

روبريتو.
وأبرزت الصحيفة تعليق ناتش��و 
فرينانديز الذي عرب عن غضبه من 
أداء حك��م املباراة وقال: “هذا ال 

يصدق”.
في��ام أرج��ع س��ريجيو رام��وس، 
بالتعادل  املب��اراة  انتهاء  س��بب 
لقيام ليونيل مييس بالضغط عى 
الحكم بني ش��وطي اللقاء عقب 

طرد روبريتو.
وقال راموس فيام نقلته الصحيفة: 
“مي��يس وضع ضغوط��ا قليلة يف 
النف��ق عى الحك��م، ال أعرف ما 
إذا كان��ت هناك كامريات، كام ال 

أعرف ما إذا كان يف الشوط الثاين 
قام بفعل ذلك بطريقة أخرى أم 

ال”.
وعن اللقاء أضاف راموس: “كانت 
مباراة جيدة ألننا أظهرنا أننا نريد 
الف��وز، لعبنا مباراة جيدة للغاية 
من الدقيقة األوىل وحتى األخرية، 
حصلنا ع��ى التعادل، كنا نود أن 
نكرس سلسلتهم، وبهذه الطريقة 

نستعد لنهايئ كييف”.
وحول س��بب عدم إخراج الكرة 
عندما كان س��واريز ساقطا عى 
يكون  “عندم��ا  أوض��ح:  األرض، 
هناك زميل ع��ى األرض وتعتقد 

أن األم��ر خطري فإن��ك تخرجها، 
لكن��ك تع��رف أس��لوبهم، لق��د 

استغرق األمر دقائق”.
ورف��ض التعلي��ق ع��ى ح��االت 
الج��دل التحكيم��ي يف املب��اراة، 
قائ��ال: “هن��اك متخصص��ون يف 

لذلك وهم من يتحدثون”.
وع��ن حال��ة ناتش��و وبيكيه بني 
الشوطني يف النفق، أكمل :”نحن 
كإس��بان لدينا الكثري من االحرتام 

بيننا”.
واختتم حديثه عن إنييستا، قائال: 
ال��يء س��راه يف الصني  “نفس 

لعدة سنوات”.

راموس يتهم ميسي

سيرجيو راموس وليونيل ميسي

)وكاالت(: ق��ال يورج��ن كلوب، مدرب 
ليفربول، إن مباراة فريقه ضد برايتون، 
األس��بوع الق��ادم أصبح��ت مواجه��ة 
نهائي��ة، يف س��عيه إلنه��اء املوس��م يف 
املربع الذهبي بالدوري اإلنجليزي، بعد 
هزميته به��دف نظيف، أمام منافس��ه 

تشيليس، يوم األحد.
وقبل ش��هر واحد، بدا ليفرب��ول واثقا 
من احتالل أحد املراكز املؤهلة لدوري 
أبطال اوروبا املوسم القادم، لكنه حقق 
ف��وزا واح��دا يف 5 مباري��ات بالدوري، 
ليصب��ح متقدما ب� 3 نق��اط فقط عى 
تشيليس، صاحب املركز الخامس والذي 

تتبقى له مباراة أكرث من منافسه.
وكان ه��دف أوليفيي��ه ج��ريو، مهاجم 
تش��يليس، برضبة رأس يف الشوط األول 
كافي��ا ليمنح النقاط الث��الث ألصحاب 

األرض، وضغط ليفربول بشدة، لكنه مل 
ينجح يف إدراك التعادل.

وميل��ك ليفرب��ول 72 نقط��ة متقدم��ا 
عى توتنهام هوتس��بري وتشيليس، لكن 
األحم��ر خاض، مب��اراة واحدة أكرث من 
منافس��يه. لكن فارق األه��داف الكبري 
ال��ذي ميتلكه ليفرب��ول، يعني أن فوزه 
يف الجولة األخرية عى برايتون سيضمن 
له إنهاء املوسم يف املربع الذهبي، دون 
النظر لنتائج مباريات توتنهام، صاحب 

املركز الرابع وتشيليس املتبقية.
وأضاف كلوب “أنا فخور حقا بالالعبني، 
ألنهم بذلوا كل ما يف وس��عهم. بالطبع 
لعبنا مباريات أفضل هذا املوس��م لكن 
يف موقفن��ا أمام تش��يليس، وهو فريق 
من ط��راز عاملي، من الصعب أن نؤدي 
بش��كل أفضل مام فعلنا”.  وتابع “اآلن 

أمامنا مباراة نهائية، األحد املقبل، وهذه 
هي الحياة. ينبغي عى تش��يليس الفوز 

مبباراتيه أيضا. س��نلعب املباراة األخرية 
عى أرضنا، وعى تش��يليس الذهاب إىل 
نيوكاس��ل، وهي ليست نزهة وال تبدو 
يل كذلك”. ويلتق��ي ليفربول مع ريال 
مدريد يف نه��ايئ دوري األبط��ال، وقد 
يتأهل أيضا لبطولة املوس��م القادم إذا 
أحرز اللق��ب. وكانت األضواء باس��تاد 
س��تامفورد بريدج عى هداف الدوري 
محم��د صالح، ال��ذي كان يواجه ناديه 
الس��ابق، لك��ن مهاج��م منتخب مرص 
حصل عى إنذار بسبب إدعاء السقوط، 
ومل يقدم الكثري وهو ما يتفهمه كلوب. 
وأض��اف املدرب األملاين “يس��تطيع أن 
يقدم أفضل من ذلك بكثري، وسيس��جل 
مج��ددا، لكن أمس مل تك��ن مباراته. مل 
يكن هناك أي مساحات، وهو يستطيع 

اللعب يف غياب املساحات”.

نهائي محلي قبل األوروبي 

يورجن كلوب
)وكاالت(: ذكرت تقارير صحفية، أن مانويل نوير، 

حارس مرمى بايرن ميونخ، بات مهدًدا بعدم املشاركة 
يف نهائيات كأس العامل، الصيف املقبل يف روسيا.

وقالت صحيفة “بيلد”، إن نوير توقف عن التدريبات، 
من أجل الراحة، بسبب تراكم السوائل يف قدمه 

اليرسى.
وأضافت الصحيفة “لقد أدى ذلك إىل تأجيل عودته 

املنتظرة أمام كولن السبت املايض، كام سيجعل ظهوره 
أمام شتوتجارت السبت املقبل، قد يتأجل بنسبة 

كبرية”.
وتابعت “مشاركة نوير يف كأس العامل، أصبحت أكرث 

عرضة للخطر، ووفًقا ملعلوماتنا، فإن يواكيم لوف 
مدرب املنتخب األملاين سيصطحب 4 حراس ملعسكر 
املنتخب، وهم مارك تري شتيجن وبريند لينو وكيفن 

تراب، بجانب نوير”.
وأمتت “سيكون تراب هو بديل نوير، حال عاىن األخري 

من انتكاسة، ومل يتمكن من املشاركة يف املونديال”.
وتجددت إصابة نوير، يف مشط القدم، خالل سبتمرب 
املايض، وال زال يواصل التدريبات الفردية والجامعية، 

من أجل العودة للمالعب مرة أخرى.

)وكاالت(: توقع الربازييل إدميلسون، مدافع برشلونة 
السابق، أن ينتقل مواطنه نيامر دا سيلفا، للغريم 

ريال مدريد خالل أشهر قليلة من اآلن.
وكان نيامر قد انتقل لباريس سان جريمان الصيف 

املايض يف صفقة قياسية تكلفت 222 مليون 
يورو، قادما من برشلونة، إال أن تقارير تحدثت يف األشهر األخرية عن أن 

صاحب ال�26 عاما غري سعيد يف فرنسا، ويريد العودة إلسبانيا، ولكن هذه 
املرة بقميص الغريم املليك. ويف هذا الصدد قال إدميلسون، يف ترصيحات 

لربنامج “إل الرجويرو” اإلسباين: “فوجئت بالطريقة التي رحل بها نيامر عن 
برشلونة، لكن رمبا هو ووكالء أعامله لديهم وجهة نظر خاصة”.

وأضاف صاحب ال�41 عاما: “يف الحقيقة، لن أكون مندهًشا للغاية، إذا قام 
نيامر، بعد كأس العامل، باالنتقال إىل ريال مدريد”.

)وكاالت(: قال إيريك الميال، العب وسط توتنهام هوتسبري، 
إن فريقه ميكنه تعويض الهزمية املحبطة أمام مضيفه وست 

بروميتش ألبيون، بحسم التأهل لدوري أبطال أوروبا، من 
خالل تحقيق انتصارين يف آخر مباراتني هذا املوسم.

وخرس توتنهام بهدف دون رد أمام وست بروميتش يوم 
السبت، وبينام يحتل الفريق املركز الرابع يف الرتتيب برصيد 

71 نقطة ال يستطيع النادي اللندين الركون للراحة ألن 
تشيليس يتأخر عنه بنقطتني فقط يف السباق عى إنهاء 

املوسم يف املربع الذهبي.
وقال الميال، إن الهزمية متثل انتكاسة لكن يتعني عى الفريق 

أن يستفيق رسيعا بتحقيق انتصارين عى أرضه أمام 
نيوكاسل يونايتد وليسرت سيتي يف آخر مباراتني.

ونقل موقع نادي توتنهام عى اإلنرتنت عن الالعب 
األرجنتيني قوله: “يتعني علينا الفوز باملباراتني إلنهاء املوسم 

بشكل جيد.. أثق أننا نستطيع القيام بذلك ألن فريقنا 
يستحق ما هو أفضل”.

ويأمل النادي اللندين يف ضامن التأهل ألرفع مسابقة لألندية 
يف أوروبا املوسم املقبل، حيث يستعد لالنتقال إىل ملعب 
جديد ودعا الميال الفريق لحصد النقاط الست للمباراتني.
وقال: “يتعني علينا دامئا أن نفرض شخصيتنا يف كل مباراة 
خاصة يف املباراتني األخريتني عى أرضنا ووسط جامهرينا.. 

يجب أن نفوز فيهام إلسعادهم وتحقيق هدفنا”.
ويستضيف توتنهام منافسه نيوكاسل صاحب املركز 10 غداً 
األربعاء قبل أن ينهي مسريته مبواجهة ليسرت صاحب املركز 

التاسع يوم األحد.

انتكاسة نوير

توتنهام مطالب باالستفاقةمسألة وقت

نيمار

)وكاالت(: أكد إيزيبيو دي فرانشيسكو، 
املدير الفني لروما، أن فريقه س��يواجه 
يوفنت��وس، من أج��ل الف��وز فقط، يف 
املباراة التي ستجمعهام األسبوع املقبل، 
يف إط��ار منافس��ات الجول��ة ال�37 من 

الكالتشيو. 
وق��ال دي فرانشيس��كو، يف ترصيحات 
ل�ش��بكة “برمييوم س��بورت”: “إذا كان 
يوفنت��وس يف مقدم��ة الج��دول، فذلك 

يعني أنه يستحق ذلك، لكن من وجهة 
نظري ومن حيث ك��رة القدم الجميلة، 
ف��إن ناب��ويل فع��ل أش��ياء أك��رث، لكن 
البيانكونريي حقق الفوز، وعادة يف كرة 

القدم من يفوز هو األحق”.
وأضاف: “س��نلعب أمام يوفنتوس ليس 
م��ن أجل التعادل، حتى ل��و كنا نحتاج 
إىل نقط��ة فقط من أجل التأهل لدوري 
األبطال، هذه ليست فلسفتي، سنحاول 

الف��وز والع��ودة إىل منزلن��ا بالنق��اط 
الثالث”.

وتاب��ع: “يجب أن أهن��ئ كالياري عى 
األداء الذي قدمه أمام روما، كنت أعرف 
أننا س��نعاين بعض اليء، لقد س��محنا 
له��م بصنع ف��رص كثرية جًدا، بس��بب 
أخطاءن��ا الدفاعي��ة، واإلجه��اد ال��ذي 
عاىن من��ه الالعبون كان ج��زء ال يتجزأ 
م��ن ذلك”. واختت��م: “أعتقد أن عقلية 

الفريق تنمو، دجيكو كان حاس��اًم، قدم 
مس��توى مميز للغاية، سواء يف الحفاظ 
عى الكرة، أو املساعدة يف الدفاع، وفهم 

لحظات املباراة املختلفة”.
ونج��ح روما يف خط��ف فوز صعب من 
كالياري، بهدف نظيف، ليواصل الفريق 
تقدم��ه نح��و التأه��ل ل��دوري أبطال 
أوروب��ا، بعدم��ا ارتفع رصي��ده إىل 73 

نقطة باملركز الثالث.

رومــا جاهـــز للبطـــل 
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NBB يوزع قسائم غذائية على األسر المحتاجة

”fes518“ صوفيــا جــواد تفتتــح الصالــة الجــديــدة

“مونتريال للسيارات” تبدأ أقوى عروضها الرمضانية 

اأعل���ن بنك البحري���ن الوطني توزيع���ه ق�شائم 
م�شرتي���ات م���واد غذائي���ة لالأ�رس املحتاج���ة، وذلك 
مبنا�شبة قرب حلول �شهر رم�شان.   ومت التن�شيق 
م���ع 83 �شندوقا وجمعية خريية م�شجلة لدى وزارة 
العم���ل والتنمي���ة االجتماعي���ة؛ الإي�ش���ال ق�شائ���م 
امل�شرتي���ات الرم�شاني���ة اإلى االأ����رس املحتاجة على 
م�شتوى اململكة. وياأتي هذا الدعم ال�شخي من البنك 
يف اإطار برنامج الهبات والتربعات الذي بداأ العمل 
به منذ العام 1980.  و�رسح الرئي�س التنفيذي جان 
دوراند “ياأتي توزيع ق�شائم امل�شرتيات الغذائية 
�شم���ن الع���ادة ال�شنوية احلميدة للبن���ك يف ال�شهر 
الف�شي���ل، وا�شتكم���االً للجه���ود وامل�شاع���ي التي 
يبذلها البنك من اأجل م�شاعدة ودعم املحتاجني من 
املجتمع املحل���ي �شمن برنامج الهبات والتربعات 
ال���ذي يقدمه البنك �شنوي���اً وذلك جتديدا اللتزامه 
جت���اه امل�شوؤولي���ة االجتماع���ي”. واأ�ش���اف دوراند 

“لق���د متكنا ع���رب برنامج الهب���ات والتربعات من 
خدم���ة عدد كبري م���ن االأ�رس املحتاج���ة بالتعاون مع 
ال�شناديق واجلمعيات اخلريية املنت�رسة يف خمتلف 
مناط���ق مملك���ة البحري���ن، ونحن ن�شك���ر القائمني 
على ال�شناديق واجلمعيات اخلريية على تعاونهم 
معن���ا يف اإي�ش���ال ه���ذه التربع���ات لالأف���راد واالأ�رس 
املحتاجة على م�شتوى اململكة”.  من جهتهم، عرب 
ممثل���و ال�شناديق واجلمعيات اخلريية امل�شتفيدة 
من ه���ذا الدع���م ع���ن �شكره���م وتقديره���م لبنك 
البحرين الوطن���ي وجمل�س اإدارت���ه برئا�شة فاروق 
املوؤي���د والرئي�س التنفيذي عل���ى الدعم امل�شتمر 
واملتوا�ش���ل لالأ����رس املحتاج���ة، م�شيدي���ن ب�رسع���ة 
و�شهولة ا�شت���الم ق�شائم امل�شرتيات، والتي متت 
قبل حل���ول �شه���ر رم�ش���ان؛ لال�شتف���ادة منها يف 
تلبية احتياجات االأ�رس املحتاجة من املواد الغذائية 

وال�شلع اال�شتهالكية خالل ال�شهر الف�شيل. 

افتتحت �شوفي���ا جواد ال�شالة 
اجلديدة لها، والتي اأطلقت عليها 
“fes518” وتقع يف جممع جواد يف 

منطقة باربار. 
ح�رس االفتتاح عدد من ال�شفراء 
ووجهاء املجتم���ع البحريني وتخلل 
حفل االفتت���اح معر����س �شم عدد 
مل�شتلزم���ات  العار�ش���ني  م���ن 
رم�ش���ان م���ن عباي���ات وجالبي���ات 
اأخ���رى،  وم�شتلزم���ات  وماأك���والت 
م���دار  عل���ى  املعر����س  وا�شتم���ر 
يومي���ني وا�شتقبل ع���دد كبري من 
الزوار الذين اأبدوا اإعجاب باملكان 

وفكرته. 

اأق���وى  ع���ن  مونرتي���ال  �رسك���ة  ك�شف���ت 
العرو�س الرم�شانيه اخلا�شة هذا العام ب�شكل 
جدا ممي���ز، وتق���دم ال�رسكة هذا الع���ام خم�شة 
عرو�س رئي�شة تع���د االأقوى من حيث اختالف 
وتنوع الهدايا، حي���ث �شتقدم هدايا للح�شور 
والزبائ���ن عبارة عن “ام�ش���ح واربح”  لتح�شل 
عل���ى كوب���ون ام�شح وارب���ح، و�شتك���ون فائزا 

بهديه فورية.  
وتتنوع الهدايا ب���ني اأجهزه هواتف ذكيه 
واأجه���زة لوحي���ة وتلفزيون���ات ومكيفات اإلى 
جان���ب الكثري م���ن الهداي���ا املجاني���ة ملركز 
مونرتيال خلدمات ال�شيارات، وهي مكافاآة من 
ال�رسك���ة لعمالئها يف ال�شهر الكرمي لثقتهم يف 
اختيار �رسكة مونرتيال وزيارتهم اأحد فروعنا.

وبالن�شبة للعرو�س املتعلقة بال�شحوبات، 
فهي العر�س االأول الذي ياأتي احتفاالً بقدوم 
احل���دث العاملي لكاأ�س الع���امل، حيث تهديك 
ال�رسك���ة فر�ش���ة للذه���اب حل�ش���ور االفت���اح 
الر�شمي لكاأ����س العامل يف رو�شي���ا مع االإقامة 

ال�شامل���ة وتذاك���ر الط���ريان والعر����س الثاين 
مينح���ك فر�شة لت�شدي���د قرو�شك والتزماتك 
من �رسك���ة مونرتي���ال. اأم���ا بالن�شب���ة للعر�س 

الثال���ث يقوم مبنحك الفر�ش���ة يف دفع ن�شف 
اأق�شاط���ك و�رسكة مونرتي���ال �شتدفع الن�شف 

االآخر عنك.

كل ه���ذه العرو����س قد تربح به���ا جميعا 
ليك���ون �شهر احلظ وتاأتي ه���ذه العرو�س اإلى 
جانب العر�س الرابع الذي مينح جميع العمالء 

هاتفا ذكيا من نوع اآيفون مع كل �شيارة، وكل 
هذه العرو�س متنحها ال�رسكة للجميع عمالئها 

عند �رسائهم اأي �شيارة خالل فرتة العر�س. 

“فنادق الخليج” تتبرع لجمعية نقص االنتباه والحركة

يف اإط���ار دعمها امل�شتم���ر للموؤ�ش�شات اخلريية 
يف اململكة، قامت جمموعة فن���ادق اخلليج بالتربع 
مببل���غ األ���ف دين���ار للجمعي���ة البحريني���ة لنق����س 
االنتباه وفرط احلرك���ة؛ اإمياًنا من املجموعة بالدور 
املتخ�ش�س والرائد الذي تقوم به اجلمعية يف خدمة 

املجتمع.
وق���دم الرئي����س التنفي���ذي ملجموع���ة فنادق 
اخللي���ج جارفيل���د جونز �شي���ك التربع اإل���ى رئي�س 
اجلمعي���ة اأحمد االأن�ش���اري، بح�شور نائ���ب الرئي�س 

التنفيذي ملجموعة فنادق اخلليج رون بيرتز.   

“مطار البحرين” تشارك في قمة القوى النسائية
�شارك���ت 14 موظفة م���ن خمتل���ف اإدارات �رسكة مطار 
البحري���ن يف قمة الق���وى الن�شائية الذي عق���د حتت رعاية 
املدي���ر التنفيذي ل�رسكة اإجناز البحرين �شمو ال�شيخة ح�شة 

بنت خليفة اآل خليفة يف الفرتة من 6 اإلى 7 مايو. 
و�شارك يف املوؤمتر اأكرث من 50 من القيادات الن�شائية 
املحلي���ة واالإقليمي���ة والعاملي���ة م���ن خمتل���ف القطاعات، 

والالت���ي �شارك���ن احل�ش���ور اأفكارهن وخرباته���ن؛ بهدف 
اإلهام املراأة وتعزيز ريادة االأعمال الن�شائية. 

وح����رس املوؤمتر، والذي يع���د االأكرب من نوعه يف منطقة 
ال����رسق االأو�شط و�شمال اإفريقيا، اأكرث من 500 �شيدة، كما 
ا مميزة لل�رساكة والتعاون بني رائدات االأعمال  عر�س فر�شً

واملبدعات وامل�شتثمرات. 



السنة العاشرة - العدد 3493 
الثالثاء

8 مايو 2018 
22 شعبان 1439

السنة العاشرة - العدد 3493 
الثالثاء

8 مايو 2018 
22 شعبان 1439

tariq.albahar@albiladpress.com

23

تغيب املمثلة ورد اخلال عن رم�ضان 2018 بعدما 
اأجل���ت حمطة LBCI عر�ض م�ضل�ض���ل “ثورة الفالحني” 
اإلى ما بعد ال�ض���هر الف�ضيل، وجت�ضد ورد فيه �ضخ�ضية 

فتاة من الطبقة الغنية الأر�ضتقراطية و�ضد الفالحني.

امل�ضل�ض���ل من كتاب���ة كلوديا مر�ض���يليان، واإخراج 
فيلي���ب اأ�ض���مر واإنتاج “اإيغ���ل فيلم���ز”، وبطولة: ماغي 
بوغ�ض���ن، واإمييه �ضياح، وورد اخلال، وكارلو�ض عازار، 

وو�ضام حنا، وغريهم.

  للتوا�ضل:  )ق�ضم املنوعات: 17111479(              ق�ضم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�ض: 17580939(              )ال�ضرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�ض: 17111434(

tariq_albahhar

مسافات

“عابر سبيل” أول مسلسل سعودي يصور في القاهرة

�ض���ارف فري���ق عم���ل م�ضل�ض���ل 
رائ���د  للمخ���رج  �ض���بيل”  “عاب���ر 
اإ�ضماعيل ومن اإنتاج �رشكة “ريا�ض 
الإعالم” على النتهاء من الت�ضوير، 
وهو اأول عمل �ضعودي يتم ت�ضويره 

يف القاهرة بالكامل.
و����رشح منتج العم���ل ريا�ض بن 
نا�رش الفريجي قائال: “عابر �ضبيل” 
اأول م�ضل�ضل يبث على قناة “بداية” 
الف�ضائية التي تعترب القناة الأكرث 
م�ضاهدة على م�ضتوى اململكة بعد 
“ام بي �ض���ي”، وتاأت���ي �رشاكتنا مع 
“بداية” اإميانا منها باأهمية الإعالم 
املحافظ، واحلاجة املا�ضة للتكامل 

بني املنتجني والقنوات الف�ضائية 
الإيجابي الهادف  لتقدمي املحتوى 

للجمهور.

اختيار  ياأتي  الفريجي:  واأ�ضاف 
القاه���رة مكان���ا للت�ض���وير تاأكيدا 
على اأن م����رش كانت ول تزال اخليار 

الأول لالإنت���اج الدرام���ي عربيا، كما 
اأن زي���ارة �ض���احب ال�ض���مو امللكي 
ويل العهد الأمري حممد بن �ض���لمان 
للقاه���رة كان���ت الداع���م واملحف���ز 
الأول لنا على اإنتاج امل�ضل�ضل، واأن 
زيارة �ض���موه للقاهرة اأعطت فريق 
العم���ل اأمال كبريا وثقة يف الو�ض���ع 
امل����رشي،  والقت�ض���ادي  الأمن���ي 
ولذل���ك لدينا اأي�ض���ا م�ضل�ض���ل ثان 
�ض���ننتجه قريبا وتدور اأحداثه حول 
عالقة ال�ضعبني ال�ضقيقني امل�رشي 

وال�ضعودي.
�ض���بيل”  “عاب���ر  وم�ضل�ض���ل 
م���ن  اجتماع���ي ل يخل���و  بولي�ض���ي 
الأك�ض���ن والإث���ارة والغمو�ض وتقع 

اأحداثه يف 30 حلقة.

فنانون عرب يقضون شهر رمضان في مصر

ينتق���ل كل الفنان���ني العرب امل�ض���اركون يف الدراما 
امل�رشية ب�ض���هر رم�ضان اإلى الإقامة يف م�رش طيلة ال�ضهر؛ 

حتى ينتهوا متاًما من ت�ضوير م�ضاهدهم.
فب�ض���بب ا�ضتمرار ت�ضوير م�ضل�ض���ل “ليايل اأوجيني” 
حتى الع�رش الأواخر من ال�ضهر الكرمي، ي�ضطر بطل العمل 
الفنان التون�ض���ي ظافر عابدين لالإقامة يف م�رش والبتعاد 
ع���ن اأ�رشته، ومن املقرر اأن ي�ض���افر بعد انتهاء الت�ض���وير 
لق�ض���اء اإج���ازة عي���د الفط���ر يف بل���ده. ولكون م�ضل�ض���ل 
“الرحلة” �ضي�ضتمر ت�ضويره حتى منت�ضف �ضهر رم�ضان، 
يك���ون الفنان ال�س���وري با�س���ل خياط يف م����ر حتى ذلك 

التوقيت، علما اأنه يقيم ب�ضكل دائم يف الإمارات.
وتق�ض����ي الفنان����ة اللبنانية نور �ض����هر رم�ض����ان مب�رش 

لرتباطها بت�ضوير م�ضل�ضل 
“رحيم”، الذي يعيدها اإلى 
الدرام����ا امل�رشية بعد غياب 
3 �ض����نوات، وهو ما يحدث 
مع مواطنتها هيفاء وهبي، 
التي لن تنتهي من ت�ضوير 
م�ضل�ض����لها “لعن����ة كارم����ا” 
قب����ل ي����وم 25 م����ن �ض����هر 

رم�ضان.
ولرتباطه���ا بت�ض���وير 
م�ضل�ض���لني دفع���ة واحدة، 
اجلزائرية  الفنان���ة  تك���ون 
م����رش  يف  بو�ضو�ض���ة  اأم���ل 

طيلة �ض���هر رم�ضان، اإذ اإنها تقوم بت�ضوير م�ضل�ضل “اأبو 
عم���ر امل�رشي” مع اأحم���د عز، وم�ضل�ض���ل “منطقة حمرمة” 
م���ع الفنان خالد النبوي. وت�ض���ارك بنف����ض العمل الفنانة 
التون�ض���ية �ض���مرية املقرون التي تبتعد عن تون�ض اأي�ًضا 
طيل���ة ال�ض���هر، وهو ما �ض���يحدث م���ع مواطنتها عائ�ض���ة 
بن���ت اأحمد الت���ي تقيم مب�رش حالًيا وحتى انتهاء ال�ض���هر؛ 
لرتباطها بت�ضوير عملني، هما “ن�رش ال�ضعيد” مع الفنان 
حممد رم�ض���ان، وم�ضل�ضل “املراآة ال�ضوداء” الذي ت�ضارك 
به اأي�ًض���ا اللبنانية دياموند بوعبود، وهي التي تبتعد عن 

بلدها حتى الع�رش الأواخر من �ضهر رم�ضان.
وبعيدا عن موطنه الأردن، يكون الفنان منذر رياحنة 
حا�رشا حاليا يف م�رش، اإذ ي�ض���ارك يف بطولة م�ضل�ض���ل “اأبو 
م���رة،  ولأول  امل����رشي”.  عم���ر 
اللبناني���ة  الفنان���ة  تق�ض���ي 
�ضتيفاين �ضليبا �ضهر رم�ضان 
يف م����رش، حي���ث تخو����ض اأولى 
جتاربها التليفزيونية مب�رش من 
ال�ضحاب”  “فوق  خالل م�ضل�ضل 

مع الفنان هاين �ضالمة.
وم���ن املنتظر اأن تق�ض���ي 
الفنان���ة الأردني���ة �ض���با مبارك 
رم�ض���ان  م���ن  الأول  الن�ض���ف 
يف م����رش؛ لرتباطه���ا بت�ض���وير 
م�ضل�ض���ل “طاي���ع” م���ع الفنان 

عمرو يو�ضف.

برامج ومسلسالت رمضان على “SBC” السعودية الجديدة
ت�ض���تعد الهيئة العامة لالإذاعة والتلفزيون 
ال�ض���عودي لإط���الق قن���اة جدي���دة حتم���ل ا�ض���م 
“SBC”، والت���ي تتما�ض���ى م���ع روح التطوي���ر 
والتجدي���د الت���ي اأطلقته���ا “روؤي���ة ال�ض���عودية 
ال�ض���احة الثقافي���ة وال�ض���ياحية  2030”، عل���ى 

والرتفيهية.
تنطل���ق قن���اة “SBC” ال�ض���عودية مع غرة 
�ضهر رم�ضان املبارك، بباقة وا�ضعة من الربامج 
ال�ض���عودية والعربي���ة اجلدي���دة  وامل�ضل�ض���الت 
واحل�رشي���ة، والت���ي متث���ل قفزة نوعي���ة يف عامل 
الفن والإبداع ال�ض���عودي، وتقدم القناة براجمها 
حت���ت اإ�رشاف كوادر وطنية خال�ض���ة، مت تاأهيلها 
وتدريبه���ا واإعدادها ب�ض���كل احرتايف، وت�ض���تمل 
عل���ى جمموع���ة كبرية م���ن املواهب ال�ض���عودية 
ال�ض���ابة املحرتفة والهاوي���ة، وي�رشف على القناة 
اجلدي���دة الرئي����ض التنفي���ذي لهيئ���ة الإذاع���ة 

والتلفزيون داوود ال�رشيان.
وتقوم الأهداف الرباجمية متو�ض���طة املدى 
لقن���اة “SBC” عل���ى اإنتاج 60 % م���ن الربامج، 
واأن يكون ما ن�ضبته 40 % من الربامج خم�ض�ض 

للدراما التلفزيونية. 
وذكرت الهيئة العام���ة لالإذاعة والتلفزيون 
ال�ض���عودي اأن برام���ج �ض���هر رم�ض���ان املب���ارك 
ت�ض���تقطب نخبة م���ن جنوم املجتمع ال�ض���عودي، 
ت�ض���م دعاة وعلم���اء ومثقف���ني وفنانني ورجال 
ومهني���ني،  اأعم���ال 

خالل  من 

برامج ح�رشية، يبلغ عددها 12 برناجما من اأ�ض���ل 
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وك�ض���فت الهيئة عن امل�ضل�ض���الت املحلية 
احل�رشي���ة الت���ي �ض���يتم عر�ض���ها عل���ى �ضا�ض���ة 
“SBC”، وذكرت اأنه ياأتي يف مقدمتها م�ضل�ضل 
“�ض���ري �ض���ات”، م���ن بطول���ة فن���اين الكوميديا 
ال�ض���عوديني، را�ضد ال�ض���مراين، وفايز املالكي، 
وح�ض���ن ع�ض���ريي، وال���ذي يناق����ض تناق�ض���ات 

املجتمع يف قالب كوميدي.
كما تعر�ض القناة امل�ضل�ضل احل�رشي “بدون 
فل���رت” الذي يلع���ب بطولته عبداهلل ال�ض���دحان، 
و�ضعد الفرج، وحممد الطويان، ويعالج م�ضكالت 

املجتمع ال�ضعودي باأ�ضلوب �ضاخر وهادف.
وتنف���رد قناة “SBC” بعر����ض اجلزء الثاين 
م���ن الربنامج الهادف “باملقل���وب”، من تقدمي 
يا�رش ال�ض���قاف، ويعمل على ت�ض���حيح املفاهيم 
املغلوط���ة، وحمارب���ة ال�ض���لوكيات ال�ض���لبية يف 

املجتمع.
كما تق���دم القناة الربنامج احل���واري “تايل 
اللي���ل”، م���ن تقدمي اأحم���د احلام���د، ويقابل من 
خالله �ضخ�ض���يات اجتماعية م�ضهورة، يناق�ضها، 
الق���دوة  م�ضتعر�ض���ا  م�ض���ريتها،  وي�ض���تعر�ض 

لالأجيال اجلديدة.
وتعر����ض “SBC” اأي�ض���ا م�ضل�ض���ل “حكايا 
94” ذا النكه���ة الريا�ض���ية، والذي ي�ض���تعر�ض 
م�ض���رية املنتخ���ب ال�ض���عودي يف الع���ام 1994، 
واأب���رز املواق���ف الت���ي تعر�ض لها 

الأخ�رش يف تلك البطولة. 
برنام���ج  القن���اة  وتق���دم 
احل����رشي  املتحرك���ة  الر�ض���وم 
املوج���ه للكبار بعن���وان “درر”، 
اإ�ضافة اإلى برنامج “حالتنا حالة” 
“ال�ضو�ض���يال  الذي يقدمه جنم 
ميدي���ا” خالد الفرج، ويج�ض���د 
من خالله اأمناط ال�سخ�س���يات 
الجتماعية التي ن�ضادفها كل 
يوم، كم���ا تقدم م�ضل�ض���ل “اأبو 

ملحة” الكرتوين.

وحتظ���ى ال�ض���يدات واملهتم���ني بالطه���ي 
مب�ضاحة مهمة من اخلريطة الرباجمية؛ اإذ �ضيكون 
برنامج “لقمة وب�ض���مة” الذي تقدمه جنمة مواقع 
التوا�ض���ل الجتماع���ي ب�ض���مة اخلريج���ي معني���ا 
مبخاطبة الن�ض���اء يف جانب مه���م من اهتماماتهن 

يف رم�ضان. 
كم���ا نال���ت الربامج الديني���ة ن�ض���يبا وافرا 
 ،”SBC“ م���ن خريطة الربامج الرم�ض���انية لقناة
فتعر����ض القناة خالل �ض���هر رم�ض���ان 3 برامج، 

الأول من تقدمي ال�ض���يخ عبدالرحمن ال�ض���دي�ض، 
“م���ع  ويتن���اول الأخ���الق الرم�ض���انية، والث���اين 
القراآن” من تقدمي ال�ض���يخ �ض���الح املغام�ض���ي، 
ويق���دم م���ن خالله درو�ض���ا يف تف�ض���ري اآيات من 
القراآن الك���رمي، بالتزامن مع القناة ال�ض���عودية 
الأول���ى، اأم���ا الربنام���ج الثالث فه���و “منارات”، 
ال���ذي يقدم���ه اأحم���د الرم���اح، ويعر����ض تقارير 
ميدانية م�ض���ورة وحية عن 30 م�ضجدا من اأ�ضهر 

امل�ضاجد التاريخية حول العامل.

وتعر�ض قناة “SBC“ 4 م�ضل�ضالت درامية 
عربي���ة ح�رشي���ة، هي “ع���وامل خفية” م���ن بطولة 
املمث���ل امل�رشي ع���ادل اإمام، وم�ضل�ض���ل “لدينا 
اأق���وال اأخرى” من بطولة املمثل���ة امل�رشية ي�رشا، 
بال�رشاكة مع القناة الأولى ال�ضعودية، كما تعر�ض 
القن���اة م�ضل�ض���ل “باحلجم العائل���ي” من بطولة 
املمث���ل امل����رشي يحي���ى الفخ���راين، وم�ضل�ض���ل 
“اختف���اء” م���ن بطول���ة املمثلة امل�رشي���ة نيللي 

كرمي.

    BUZZ      
أحداث

تكرث الرحالت هذا ال�ضهر، ولكن لي�ض 
على ح�ضاب اأ�رشتك.

تك���ون عر�ض���ة لوعكة �ض���حية خفيفة 
لكنها متر ب�ضالم.

حتتاج اإلى مزيد من ممار�ضة التمارين 
لتجاوز املرحلة.

خف���ف م���ن ����رشب القه���وة وابتعد عن 
املنبهات اأثناء ن�ضاطك الذهني.

�ض���حابة �ض���يف عاب���رة م���ع ال�رشي���ك، 
فيلزمك التحمل والتغا�ضي.

ينبغ���ي اأن يك���ون العت���دال �ض���متك 
الأبرز، ول�ضيما يف حميط العمل.

لدي���ك فكرة خالقة ق���ادرة على جعلك 
تبتعد عن الأجواء املعكرة.

تنطل���ق اإل���ى عمل���ك الي���وم ويف نيتك 
ت�ضوية اأمر ما.

حتاول اإخفاء كثري من اخلطط املهنية 
عن زمالئك. 

تعرف تقدما وتطورا يحّم�ضانك لتكون 
رائًدا.

تعر�ض اأفكارك وتقيم بع�ض القرارات 
مع �ضخ�ض بارز.

تتلقى دعوة قريبة لبحث اأمور حا�ضمة، 
والقرار يف �ضاحلك.

الحمل:
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 1879
امل���خ���رتع الأم���ريك���ي 
جورج �ضيلدين يتقدم 
على  للح�ضول  بطلب 
اأول  اخ������رتاع  ب������راءة 
�ضيارة ت�ضري بالبنزين.

1914
اأف��الم  �رشكة  تاأ�ضي�ض 
العمالقة  ب��ارام��اون��ت 

لالإنتاج ال�ضينمائي.

1918
نيكاراجوا تعلن احلرب 
وامل��ج��ر  النم�ضا  ع��ل��ى 
واأمل��ان��ي��ا اإب���ان احل��رب 

العاملية الأولى.

1921
اإلغاء عقوبة الإعدام يف 

ال�ضويد.

1936
�ض���دور قرار فرن�ض���ي 
يعت���رب اللغ���ة العربية 

لغة اأجنبية يف اجلزائر.

1951
اإقرار عودة اليابان اإلى 

الأوملبياد.

1967
حممد  املالكم  تقدمي 
للمحاكمة  ك��الي  علي 
بتهمة التهرب من اأداء 
يف  الع�ضكرية  اخلدمة 
اجلي�ض الأمريكي الذي 
ح��رًب��ا يف  يخو�ض  ك��ان 

فيتنام.

خا�ص

تصويـر الطيـور ال يخلو من مخاطـر ويحتـاج للصبـر 
حلمي إصدار كتاب عنها في البحرين... علي حسن:

علي ح�ضن علي.. م�ضور بحريني �ضاب تخ�ض�ض 
وبرع يف ت�ضوير الطيور، الذي يعد من اأ�ضعب اأنواع 
الت�ض���وير ويتطلب دقة ومهارة واأدوات وعد�ضات 
لزمة لت�ض���وير احلي���اة الفطرية، فت�ض���وير الطائر 
وهو حملق يف ال�ض���ماء اأو على الأر�ض ي�رشب املاء اأو 
يطعم �ض���غاره، مهمة لي�ضت �ضهلة وفيها خماطرة 

اأي�ضا، كالوقوف على تل اأو جبل اأو منحدر.
علي ح�ض���ن ي���رى اأن ت�ض���وير الطي���ور يحتاج 
للكثري من ال�ض���رب. كما اأن مراقبة الطيور املهاجرة 
وه���ي تعود اإل���ى املكان نف�ض���ه عاًما بعد ع���ام اأمر 
مث���ريا لالإعجاب والتاأم���ل. “البالد” التقت ال�ض���اب 

علي ح�ضن واأجرت معه اللقاء التايل:

 متى ب��دأت عن��دك هواي��ة تصوير 
الطيور؟ 

بدايات���ي م���ع الت�ض���وير ب���داأت من���ذ املرحلة 
البتدائية، عرب ا�ض���تخدام كامريا فيلمية ب�ض���يطة، 
حتدي���ًدا اأثن���اء ال�ض���فر. ث���م انتقلت اإل���ى الكامريا 
املدجم���ة ال�س���غرية، التي �س���اعدين عل���ى التقاط 
�ض���ور اأكرث. لحًق���ا انتقلت اإلى ا�ض���تخدام الهاتف 
املحمول للت�ض���وير اإ�ض���افة اإلى الكامريا الرقمية. 
مما �س���اعدين على التقاط �س���ور اأف�س���ل، ولكنها 
تبقى �ض���ورا ب�ض���يطة؛ نظ���ًرا ملحدودي���ة الكامريا 

والإمكانات.
طفولت���ي واأوقات الف���راغ لعب���ت دورا كبريا، 
اإذ ن�ض���اأت يف من���زل بحديقة كب���رية، واأي�ًض���ا نظًرا 
لمتالكي بع�ض احليوانات الأليفة. كما كان ملكتبة 
العائل���ة دور كب���ري يف تثقيف���ي حتى قب���ل دخويل 
املدر�ض���ة، اإذ كنت اأت�ض���فح املو�ض���وعات العملية 

واأتخيل الكائنات املوجودة بني �ضفحاتها. 

يف مرحلة ما - البكالوريو�ض حتديًدا - اجتهت 
Street ph - ضتت�ضوير حياة ال�ضارع والأ�ض���خا�

tography، حيث الحتكاك باحلياة اليومية والب�رش. 
ولكنه يبقى نوعا �ضعبا اأحياًنا، و�ضاركت يف معار�ض 
ع���دة حتت هذا ال�ض���نف م���ن الت�ض���وير. وحتى مع 
تركيزي يف هذه املرحلة على حياة ال�ضارع والنا�ض، 

ح�ضب كنت التقط بع�ض ال�ض���ور، 
املتاح���ة  الإمكان���ات 
لبع����ض  الكام���ريا،  يف 
نواحي احلياة الفطرية. 

لحًقا، وبع���د تخرج���ي بالبكالوريو�ض، 
العلي���ا  الدرا�ض���ات  مرحل���ة  اأثن���اء  وحتدي���ًدا 

)املاج�ضتري( قمت ب�رشاء عد�ضة منا�ضبة لت�ضوير 
احلي���اة الفطرية )الطيور( بع���د توفريي مبلغها، 

مع مالحظة اأنه طوال هذه املراحل املتنقلة كانت 
�ض���قيقتي علياء هي �رشيكت���ي ورفيقة دربي، منذ 

اخلطوات الأولى تقريًبا.

ما الذي يثيرك في تصوير الطيور؟

الأمر الذي يثريين يف ت�ض���وير احلياة الفطرية 
وحتديدا الطيور هو اأنها موجودة يف كل مكان 

تقريًبا، رغم اأن بع�ض���ها نادر، اأو 
غري �ض���ائع، وق���د يكون 

البح���ث عنها نوعا 
من التحدي، 

يف 

مراقبتها، ور�ض���دها، وحت���ى يف معرفة الختالفات 
ب���ني ن���وع واآخ���ر. ت�ض���وير الطي���ور يعت���رب حتديا 
حلاجت���ه لكثري من ال�ض���رب. كم���ا اأن مراقبة الطيور 
املهاجرة وهي تعود اإلى املكان نف�ضه 
عاًم���ا بعد ع���ام اأمر 
مث���ري لالإعج���اب 

والتاأمل.

أتص��ور أن هن��اك صعوب��ة 
ف��ي تصوير الطي��ور نظرا 
لصعوب��ة االقتراب منها. 

ما رأيك؟

 نع���م.. ت�ض���وير الطيور 
اأن���واع  اأ�ض���عب  اأح���د  يعت���رب 
الت�ض���وير؛ لأن���ه يحت���اج اإل���ى 
معدات مكلفة مادًيا، متمثلة يف 

العد�ض���ات ذات البعد البوؤري الطويل، اإ�ضافة اإلى 
ال�ض���عوبات الأخرى كق�ض���اء وقت طويل يف البحث 
اأو التعر�ض ملخاطر؛ نظًرا ل�ض���عوبة الو�ض���ول اإلى 

بع�ض الأماكن اأو التنقل فيها.. 
م���ن ال�ض���عوبات اأي�ًض���ا ك���ون بع����ض الطيور 
ح�ضا�ض���ة جًدا م���ن الب����رش، اإذ قد يحتاج ت�ض���ويرها 
لالنتظ���ار ف���رتة طويل���ة، واأي�ًض���ا ق���د تك���ون مدة 
وجودها يف البحرين حمدودة لكونها عابرة فقط قد 

تق�ضي ب�ضع �ضاعات اأو اأيام ثم تغادر. 
م���ن ال�ض���عوبات اأي�ًض���ا غياب التن�ض���يق بني 
م�ض���وري احلياة الفطرية يف البحرين، ولكننا ناأمل 
القت���داء بدول اخللي���ج الأخرى، حي���ث كونوا رابط 

وجمعيات لر�ضد وتوثيق وت�ضوير الطيور.
من النقاط املهمة اأي�ًسا يف ت�سوير الطيور هو 
الطالع الدائم على الإ�ض���دارات اخلا�ض���ة بالطيور 
وت�ض���نيفها، كالأدل���ة احلقلي���ة للر�ض���د؛ ملعرفة 

الفروقات بني الطيور والبيئة اخلا�ضة بكل منها.

هل أقمت معرضا شخصيا؟

اأمامي الكث���ري لأتعلمه يف الوق���ت احلا�رش، لذا 
اأف�ضل الكتفاء مب�ض���اركة اأعمايل يف �ضفحتي على 

“الن�ضتغرام” ويف بع�ض الدوريات املطبوعة.

طموحك؟

العلي���ا  الدرا�ض���ات  اإكم���ايل  الأول  طموح���ي 
)الدكت���وراه( م���ع الرتكي���ز على ت�ض���وير ور�ض���د 
عملي���ات التكاث���ر للطي���ور املقيم���ة، دون اإهم���ال 
الطي���ور املهاج���رة طبًعا. ولكن ه���ذا ل مينع حلمي 
يف اإ�ض���دار كت���اب مرجع���ي ع���ن الطي���ور يف مملكة 
البحرين بالتعاون مع �ضقيقتي و�رشيكتي يف الر�ضد 

والت�ضوير.

اأ�سامة املاجد



اإع�صار يف مدغ�صقر “يهدد” �صناعة الأي�س كرمي بالعامل
ي�سك����و منتجو االآي�س كرمي يف الع�مل م����ن االرتف�ع الكبري يف �سعر م�دة الف�نيال، وت�أثري ذلك على 

�سن�عتهم مع اقرتاب ال�سيف، وارتف�ع درج�ت احلرارة.
واأ�سب����ح �سعر الغرام من م�دة الف�نيال يفوق �سعر غ����رام الف�سة، ب�سبب اإع�س�ر “اإين�وو” املدمر 
ال����ذي �رشب مدغ�سقر يف م�ر�����س امل��سي، وقتل 78 �سخ�س� على االأقل على ال�س�حل ال�سم�يل ال�رشقي 

الذي ي�ستهر ب�إنت�ج الف�نيال. وتنتج مدغ�سقر حوايل 85 يف امل�ئة من قرون الف�نيال يف الع�مل.
لك����ن االإع�س�����ر “اإين�وو” دمر نحو 30 % من املح�سول يف اأكرب منت����ج يف الع�مل للف�نيال، وهو م� 

ميثل نحو ن�سف االإنت�ج الع�ملي، االأمر الذي رفع اأ�سع�ر الف�نيال يف الع�مل.
ويبلغ ح�لي� �سعر كيلو قرون الف�نيال 600 دوالر اأمريكي.

وك�ن����ت �سحيف����ة “ديلي ميل” الربيط�نية ذكرت اأن حمال �سه����ريا الآي�س الكرمي يف لندن ا�سطر 
اإلى التوقف عن بيع الف�نيال ب�سبب االأع��سري واجلف�ف يف مدغ�سقر.

جزيرة للن�صاء “املتميزات” وممنوعة على الرجال

�صتالون يبداأ اجلزء اخلام�س 
من “رامبو”

ي�ستع���د املمث���ل االأمريكي، �سيلف�س���رت �ست�لون، 
لب���دء ت�سوي���ر “رامبو 5”، ال���ذي يحك���ي ق�سة جندي 
اأمريك���ي �س����رك يف حرب فيتن����م. ويدر����س �ست�لون 
االآن �سين�ري���و الفيل���م، ومن املقرر ب���دء الت�سوير يف 
بداي���ة �سهر �سبتمرب املقبل. و�سيك���ون منتج الفيلم، 
اآيف لرين���ر، الذي اأنتج اجل���زء الرابع من الق�سة، بح�سب 
م���� نقلته “ديد الين”. ويتم اختط�ف ابنة اأحد اأ�سدق�ء 
رامب���و، يف املو�س���م اخل�م����س، ويغ����در البط���ل اإل���ى 
املك�سي���ك، وح�مل� يعرب رامبو احل���دود، يدخل فوراً يف 
مواجهة م���ع واحدة من اأك���ر الع�س�ب����ت املك�سيكية 
وح�سي���ة. واأ�س���در اأول مو�س���م من فيل���م “رامبو” ع�م 
1982، وبعد ذلك مت ت�سوير 3 اأجزاء اأخرى، يف كل من 

االأعوام الت�لية، 1985 و1988 و2008.

الإلكرتونية”  اأمييركا  “قييوات 
تتاأهب للحرب

يبدو اأن الدول العظمى تتفق على ميدان وطبيعة 
احلروب امل�ستقبلية، وهي حروب تنتقل �س�ح�ته� من 
االأر�س اإلى الف�س�ء. الرئي�س االأمريكي دون�لد ترامب، 
ومن واقع ت�رشيح����ت �س�بقة لكل من رو�سي� وال�سني 
ع���ن مواجه�ت م�سلح���ة يف الف�س�ء م�ستقب���ال، �رشح اأن 
اإدارت���ه تعطي هذا امللف اهتم�م� وتفكر يف اإن�س�ء قوة 
ف�س�ئي���ة تن�سوي حتت املنظوم���ة الع�سكرية للجي�س 
االأمريك���ي. ويف ت�رشيح����ت �س�بق���ة ك�س���ف الرئي����س 
االأمريكي ع���ن اأ�سلحة الف�س�ء االأمريكي���ة من مركب�ت 
و�سواري���خ تف���وق �رشعة ال�س���وت. واعت���رب ترامب اأن 
الق���وة الف�س�ئي���ة �ستك���ون الفرع ال�س�د����س للقوات 
امل�سلح���ة االأمريكي���ة، م���ن اجلي����س والبحري���ة وم�س�ة 

البحرية والقوات اجلوية وخفر ال�سواحل.
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األخيرة

حتذير من “قنبلة وات�صاب” ت�صل الهواتف
ح���ذر خرباء تقني���ة مم� اأ�سموه ب���� “القنبلة الن�سية” الت���ي ُتر�سل عرب تطبي���ق وات�س�ب وقد متنع 
الو�س���ول اإلى تطبيق�ت اله�تف الذكي، بل وتعطله ب�أكمله. وذكرت �سحيفة “ذا �سن” الربيط�نية اأن 
ه���ذه الر�س�لة توؤثر عل���ى هواتف اآيفون واأندرويد، ويحدث مفعوله� مبج���رد اإر�س�له� اأي اأن امل�ستخدم 

لي�س بح�جة اإلى فتحه�. فتلقيه� فقط ميكن اأن يوؤدي اإلى اإيق�ف ه�تفك اخل��س مت�م�.
وتق���ول الر�س�لة التي ك�سف عنه� موقع “ردي���ت” للتوا�سل االجتم�عي “هذا مثري جدا لالهتم�م!” 
وتنته���ي ب�لرم���ز التعبريي )اإميوجي( وجه دموع الفرح. وعلى م� يب���دو هن�ك ع�رشات االآالف من احلروف 

غري املرئية يف الر�س�لة التي ميكن اأن تعرقل جه�زك.

رغ���م اأن �رشكة “م�تي�سي� لال�ست�س�رات” احتلت املرك���ز ال�س�بع يف ق�ئمة جملة “فورب�س” 
االأ����رشع من���وا يف ق�ئمة ال�رشك�ت اململوك���ة للن�س�ء، وك�نت اإيراداته� يف ذل���ك الوقت تبلغ 45 
ملي���ون دوالر، غ���ري اأن �س�حبته���� كري�ستن���� روث ق���ررت اأن تبيعه� لتد�س���ن مننتجع “�سوبر 
�س���ي” على جزيرة قب�ل���ة �س�حل بحر البلطيق يف فنلن���دا. وبح�سب موقع “بيزن����س اإن�س�يدر” 
ف����إن كري�ستين� روث ا�سرتت اجلزيرة التي تبلغ م�س�حته� 8.47 فّدان ب�لك�مل يف �سبتمرب من 
الع����م امل��سي لتحقق حلمه� ب�إق�م���ة “جنة” للجن�س اللطيف. وق�ل���ت روث اإن ن�س�ء اجلزيرة 
ه���ن م�ستقالت م�دي� وع�طفي����ً وي�سعني اإلى اإخراج اأف�سل م� لديه���ن من اإمك�ني�ت وط�ق�ت 
اإيج�بي���ة. وميت���د مو�سم الرتفيه ل�سيدات “�سوبر �سي” على م���دى 12 اأ�سبوع�، بدءا من �سهر 
يوني���و، ومن املمكن اأن تت�سع الكب�ئن االأربع���ة ب�جلزيرة ل� 10 ن�س�ء بحد اأق�سى يف اأي وقت، 
وه���ذا يعن���ي اأن 120 من اأ�سل 6000 �سيدة من موؤ�س�سة “�سوبر �سي” احل�ليني يف اإمك�نهن 

االعتك�ف يف اجلزيرة ملدة اأ�سبوع واحد للمو�سم الق�دم.
وهن����ك 3 ب�ق�ت لني���ل فر�سة التواجد على بقعة من اجلزي���رة، والتي ترتاوح من 3500 

دوالر اإلى 7250 دوالر.

 Social
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راكب دراجات “يتحدى 
املوت” بالقفز من هليكوبرت 

ق���رر املغ�مر النم�س�وي، ف�بيو ويرب، القي�م بتجرب���ة مثرية “تتحدى املوت” من 
خ���الل القفز على دراجته من ط�ئرة هليكوبرت على املنحدرات الثلجية من ارتف�ع 43 

مرتا.
Saalbach-Hinte -“  ��ُسورت املغ�م���رة املرعبة يف منتجع التزلج ال�سه���ري

glemm” ب�لنم�س����، والتي اأدت اإلى اإ�س�بة راكب الدراج�ت بك�رش يف عظمة الرتقوة. 
واعرتف ويرب ب�أنه ك�ن “حمظوظ� جدا” عند القي�م بعملية القفز، وخمن اأنه� ميكن اأن 
تكون اأطول قفزة ب�لدراجة على االإطالق. ويبداأ مقطع الفيديو بقفز، ويرب، من ط�ئرة 
هليكوب���رت على دراجته اجلبلية لي�سقط على املنحدرات الثلجية. وبهذا ال�سدد، ق�ل 
وي���رب: “لقد ا�سطررت للقفز م�س�فة ترتاوح بني 7 اإلى 8 اأمتار للهبوط على الثلوج 
ب�س���كل �سلي���م، ولقد ك�ن ذلك ع�لي� ج���دا. ك�ن علي اأن اأتغلب عل���ى نف�سي الأنني مل 
اأفع���ل �سيئ� كهذا من قبل. لقد جنحن� يف املرة الث�ني���ة، ولكنن� اأردن� ت�سوير القفزة 

من منظور اآخر ومل ننجح. النتيجة: ك�رش عظمة الرتقوة”.

ميغان ماركل.. حفنة تعديالت “م�صرية”
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طيابعيية ثورييية تعيالييج اجلييروح واحلييروق البالغيية
االأبع����د  ثالثي���ة  ط�بع���ة  علم����ء  ابتك���ر 
�ست�س�عد يف ع���الج وتغطية اجلروح العميقة، 
ويتوق���ع اأن ت�س�ه���م اأي�س���� يف ث���ورة لعالج 
احل���روق الب�لغ���ة. واأك���د ب�حثون م���ن ج�معة 
تورونتو الكندي���ة اأن هذه الط�بعة اأول جه�ز 

من نوعه ي�ستطيع “�سن�ع���ة اأن�سجة” يف اأقل 
من دقيقتني. وق�ل موقع “�سك�ي نيوز” اإن 
الط�بعة اجلديدة قد ت�ستبدل الرقع اجللدية 
االإ�س�ب����ت  من�ط���ق  لرتمي���م  امل�ستخدم���ة 
الكب���رية التي تخ���رتق طبق�ت اجلل���د. ومن 

ميزات الط�بع���ة اجلديدة اأنه� خفيفة الوزن، 
عل���ى عك�س جميع الط�بع����ت امل�ستخدمة يف 

املج�الت الطبية.
وتزن الط�بعة اجللدية اأقل من كيلوغرام 
واحد، وحتت����ج لتدريب ب�سيط لتعلم كيفية 

اإدارته����. وت�سبه طريقة عمله���� طريقة عمل 
علب���ة ال�رشيط الال�سق، لكنه���� ت�سدر �رشيط� 
م���ن االأن�سج���ة اجللدي���ة ف���وق اجل���روح، م���ع 
احتم�لي���ة تطوي���ر اجله�ز لتغطي���ة م�س�ح�ت 

اأكرب من اجلروح.

الذاكرة متنع تكرار العدوى 
واللتهابات

اأثبتت جت�رب علمي���ة حديثة اأن املخ يحتوي على 
خالي� للمن�عة الطبيعية حتتفظ بذاكرة وخربات طويلة 
االأم���د الأي الته�ب����ت طرفية ت�سي���ب اجل�سم. وميكن 
لهذه الذاكرة، وفق� للتج�رب على الفئران، اأن ت�س�هم 
م���ن خالل نظ����م املن�ع���ة الفطري ب�جل�س���م يف الدف�ع 
ب�س���كل فوري وغري حمدد �سد م� يغ���زوه من م�سبب�ت 
االأمرا�س. ون����درا م� تواجه اخلالي���� املن�عية الفطرية 
الرئي�سي���ة يف امل���خ، اأو م���� ت�سم���ى اخلالي���� الدبقي���ة 
microglia، مث���ل ه���ذه الع���دوى، ولكنه���� ميكن اأن 
ت�ستجيب لاللته�ب الطريف يف اأم�كن اأخرى من اجل�سم، 

.”Nature “ وفق� لدرا�سة علمية ن�رشه� موقع

رجل من الأنديز مع الالما ي�ستقبل ال�سياح يف اإحدى مناطق العجائب الطبيعية يف جبل راينبو يف بيتوماركا، بريو )اف ب(
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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

حالة 
الطقس

الطق�س معتدل مع بع�س 
ال�سحب احي�ن�، ولكنه ح�ر 

خالل النه�ر.

الري�ح متقلبة االجت�ه من 5 اإلى 10 عقد، 
ولكنه� �سم�لية �رشقية بوجه ع�م من 10 

اإلى 15 عقدة احي�ن�.

ارتف�ع املوج من قدم اإلى 3 اقدام.
درجة احلرارة العظمى 41 وال�سغرى 

26 درجة مئوية.

م���ن االنحن����ء اأم�م امللك���ة اإليزابيث اإل���ى من�داته� بلق���ب “جاللتك”، �سيتع���ني على املمثلة 
االأمريكية ميغ�ن م�ركل تعلم الربوتوكول امللكي قبل اأن تتزوج االأمري ه�ري، وتن�سم اإلى الع�ئلة 
امل�لك���ة يف اململكة املتح���دة. وحتكم قواعد غري مكتوب���ة كيف يجب اأن تت����رشف الع�ئلة امل�لكة 
وكيفي���ة تع�مل الن�����س املحطني به�.  وق�ل غرانت ه�رولد، ال���ذي ك�ن خ�دم� له�ري نف�سه بينم� 
ك�ن يعمل لدى والده االأمري ت�س�رلز، ويقدم االآن اآراء خبرية يف هذا ال�سدد” لب امل�س�ألة اأن عليه� 

اأن تتذكر دائم� اأنه� اأ�سبحت فردا من الع�ئلة امل�لكة والت�رشف على هذا االأ�س��س”. 
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