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عوا�ش���م - وكاالت: بعد كثري من ال�ش���د واجلذب، اأعلن الرئي�س 
االأمريك���ي دونالد ترامب، اأم�س الثالثاء، اأنه قرر االن�ش���حاب من اتفاق 

اإيران النووي، رغم حتذيرات الزعماء االأوروبيني.
ووقع الرئي�س االأمريكي يف البيت االأبي�س مر�شوما يق�شي باإعادة 

فر�س العقوبات التي رفعت عن اإيران مبوجب االتفاق النووي.
وق���ال ترام���ب، يف كلم���ة من البي���ت االأبي����س “اأعل���ن اأن اأمريكا 
�شتن�ش���حب من االتفاق مع اإيران”. واأو�ش���ح “اإذا �شمحنا لهذا االتفاق 
باملوا�ش���لة ف�ش���يكون هناك قريبا �ش���الح نووي يف ال�رشق االأو�ش���ط”. 
واأيدت مملكة البحرين قرار الرئي�س االأمريكي باالن�شحاب من االتفاق 
النووي مع اإيران وا�شتئناف العقوبات امل�شددة على النظام االإيراين.  
وج���ددت مملكة البحري���ن موقفها الداع���ي اإلى �رشورة اح���رام اإيران 

ل�شيادة جريانها وعدم التدخل يف �شوؤونهم الداخلية.

البحرين ت�ؤيد القرار وتطالب اإيران باحرتام �سيادة جريانها

ترامب يعلن ان�سحاب اأمريكا من االتفاق النووي

• الرئي�س االأمريكي يلقي كلمته يف البيت االأبي�س اأم�س	

وتاأمينا  رقمية  خدمات  “�س�ليدرتي” تقدم 
اإلكرتونيا

حب�س بحرينيني بالهند و�سحب 
ج�ازيهما... وال تعليق من ال�سفارة

املالكية يتخطى املحرق يف انطالق كاأ�س 
النخبة الكروي
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النقد ال�سينمائي.. الكتابة عن اإبداع 
االأفالم ولي�س عن اأ�سحابها
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تنفيذ املركز ال�سحي مبدينة خليفة �سريعا
اأ�ساد بتربع “البحرين ال�طني” ببنائه... �سم� رئي�س ال�زراء ي�جه: 

املنام���ة - بن���ا: وج���ه رئي����س ال���وزراء 
�ش���احب ال�ش���مو امللك���ي االأم���ري خليفة بن 
واجله���ات  ال���وزارات  خليف���ة  اآل  �ش���لمان 
املعني���ة كاف���ة اإل���ى متابعة تنفي���ذ م�رشوع 
املركز ال�شحي اجلديد مبدينة خليفة باأ�رشع 

وقت، بالتن�شيق مع بنك البحرين الوطني.
بق����رش  ا�ش���تقبل  ق���د  �ش���موه  وكان 
الق�ش���يبية �ش���باح اأم����س رئي�س واأع�ش���اء 
جمل�س اإدارة بنك البحري���ن الوطني اجلديد 
برئا�ش���ة فاروق املوؤي���د، اإذ هناأهم �ش���موه 
بانتخابهم ملجل�س اإدارة البنك. ونوه �شموه 
مببادرة بن���ك البحرين الوطن���ي اإلى التربع 
ببناء مركز �شحي حديث ومتكامل يف مدينة 
خليفة باملحافظة اجلنوبية، م�ش���يدا �ش���موه 
مبا جت�ش���ده املب���ادرة من من���وذج يف جمال 
امل�شوؤولية االإجتماعية والتي ت�شهم يف دفع 

التنمية وتوف���ري اخلدمات  عملي���ة 
التي متثل اأولوية للمواطن.

باالإجماع... تعديل د�ستوري باجلل�سات االأخرية

ن���داء باال�ش���م، وافق جمي���ع اأع�ش���اء جمل�س 
الن���واب يف جل�ش���ته اأم�س على اإج���راء تعديل على 
املادة )91( من د�شتور اململكة يفر�س تو�شيع 
اإليه���م،  االأ�ش���ئلة  بتوجي���ه  امل�ش���مولني  دائ���رة 
لتت�ش���من جمي���ع اأع�ش���اء جمل����س ال���وزراء، كما 
يق�ش���ي باإرجاع اأداة ال�ش���وؤال الربملاين الأع�ش���اء 
جمل����س ال�ش���ورى. من جهت���ه، دعا النائ���ب االأول 

علي العرادي االأع�ش���اء للت�ش���ويت باالإجماع على 
التعدي���ل، موؤكدا اأن زي���ادة ال�ش���لطات الرقابية 
مطلب يواك���ب تطور امل�رشوع االإ�ش���الحي جلاللة 
امللك، ويحق���ق التوازن بني ال�ش���لطة الت�رشيعية 
ال�ش���ماك  جميل���ة  النائ���ب  واأي���دت  واحلكوم���ة. 
تعديل املادة 91، معت���ربة التعديل رمزا للحياة 
الدميقراطي���ة ال���ذي اأعطان���ا اإياها جالل���ة امللك 
وانطالق���ة مل�ش���احة اأكرب م���ن الدميقراطية التي 

�شتقفز باململكة الى جمال اأو�شع بني االأمم.

7 • 2�شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني	
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جائزة 
ال�سحافــــة العربيـــة 

فئة “ال�سحافة اال�ستق�سائية ” 

جائزة 
خليفـــة بــن �سلمـــان 

فئة “التحقيق ال�سحايف” 
فئة “عم�د الراأي”

• وزير املجل�شني واأحمد قراطة	

• •ع�شام فخرو	 اأحمد را�شد 	

“التجار” يوقعون غدا 
وثيقة بعدم رفع االأ�سعار 
  ال�ش���ناب�س - الغرف���ة: تنظ���م غرف���ة جت���ارة 
و�ش���ناعة البحري���ن يف مت���ام ال�ش���اعة 12م���ن ظهر 
ي���وم غٍد اخلمي�س 10 ماي���و 2018 يف قاعة املجل�س 
بالطاب���ق االأر�ش���ي ببيت التج���ار “اللقاء ال�ش���نوي 
املفت���وح م���ع جت���ار االأغذي���ة والزراع���ة ملناق�ش���ة 
ا�شتعدادات التجار ل�شهر رم�شان املبارك”، م�شرية 
اإل���ى اأنه �ش���يتم التوقيع على وثيق���ة تعهد للتجار 

بع���دم رفع االأ�ش���عار اأ�ش���وة مب���ا قامت به 
الغرفة يف االأعوام املا�شية.

االأول 4 ماليني دينار اأرباح “البحرين لل�سينما” بالربع االأول احلرة” بالربع  “االأ�سواق  اأرباح  دينار  مليون   2.7
املنام���ة - البحري���ن لل�ش���ينما: حقق���ت 
�رشكة البحرين لل�ش���ينما )Cineco(، اأرباحاً 
�ش���افية بلغ���ت 4.041.402 ملي���ون دينار 
لالأ�ش���هر الثالث���ة االأول���ى من الع���ام 2018 
باملقارن���ة م���ع 1.547.677 ملي���ون دين���ار 
يف الفرة نف�ش���ها لل�ش���نة املا�شية، م�شجلة 

زيادة قدره��ا 161 %. 
واأ�شار رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة البحرين 
لل�ش���ينما، ع�ش���ام فخرو، اإلى ارتف���اع ربحية 
ال�شهم الواحد اإلى 51 فل�ًشا للفرة املنتهية 

يف 31 مار�س 2018، مقابل مبلغ 20 فل�ًش���ا 
للفرة نف�ش���ها يف العام املا�ش���ي، بف�ش���ل 

زيادة حجم دخل ا�شتثمارات ال�رشكة.

املنام���ة - البحرين لالأ�ش���واق احلرة: حققت 
�رشكة جممع البحرين لالأ�ش���واق احلرة �شايف اأرباح 
قدرها 2.757 مليون دينار يف الربع االأول 2018 
مقارنة باأرب���اح العام املا�ش���ي، والتي كانت قد 
بلغت 2.203 مليون دينار مما ي�ش���كل ارتفاعا يف 
االأرب���اح قدرها 554 األف دينار، اأي بن�ش���بة 25.1 
%. وبل���غ العائ���د االأ�ش���ا�س لكل �ش���هم 19.38 
فل�ش���ا مقارن���ة بالعائد االأ�ش���ا�س لكل �ش���هم يف 
العام املا�ش���ي، والذي بلغ 15.48 فل�ش���ا. وبنَينَّ 
رئي����س جم���ل االإدارة ف���اروق املوؤي���د اأن النتائج 

املالية لالأ�شهر الثالثة �شهدت ارتفاعاً للمبيعات 
االإجمالية مقارنة بالعام املا�شي، وقدره 

1.14011 مليون دينار وبن�شبة 15.3 %. 99

• • فاروق املوؤيد	 عبداهلل بوهندي 	
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اإ�������ش������ه������ام������ات “اخل���������ا����������س” ت�����ر������ش�����خ ال�������������راك������ة ب���ت���ن���م���ي���ة امل���ج���ت���م���ع
اال���ش��ت��ث��م��اري��ة ال��ب��ي��ئ��ة  ت���ع���زي���ز  يف  م��ه��م��ا  دورا  ت��ل��ع��ب  امل���ال���ي���ة  امل���وؤ����ش�������ش���ات 

“البحرين الوطني” ي�صهم يف دفع عجلة النمو االقت�صادي
�شموه اأ�شاد مببادرة البنك الإن�شاء مركز �شحي مبدينة خليفة... �شمو رئي�س الوزراء: 

املنام���ة - بن���ا: لدى ا�ش���تقبال �ش���موه 
جمل����س اإدارة بنك البحرين الوطني، اأ�ش���اد 
رئي�س الوزراء �ش���احب ال�شمو امللكي االأمري 
خليف���ة ب���ن �ش���لمان اآل خليفة باإ�ش���هامات 
ومب���ادرات القطاع اخلا����س يف جمال العمل 
اخل���ريي واالجتماع���ي، والتي تغط���ي جانًبا 
مهًما من احتياجات املجتمع يف اإطار االلتزام 
مبب���داأ امل�ش���وؤولية االإجتماعية ومبا ير�ش���خ 
اأ�ش�س ال�راكة املجتمعية يف البناء والتنمية.

واأثنى �ش���موه على الدور الذي يقوم به 
بن���ك البحري���ن الوطني واإ�ش���هاماته يف دفع 
عجل���ة النمو االقت�ش���ادي يف اململكة، منوها 
�ش���موه كذلك بدور البن���ك يف العمل اخلريي 
واالجتماع���ي ومبادرات���ه املتع���ددة يف هذا 

املجال.
وكان �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي����س 
الوزراء قد ا�ش���تقبل بق�ر الق�شيبية �شباح 
اأم����س رئي����س واأع�ش���اء جمل����س اإدارة بن���ك 
البحري���ن الوطن���ي اجلديد برئا�ش���ة فاروق 
املوؤيد، اإذ هناأهم �ش���موه بانتخابهم ملجل�س 
اإدارة البن���ك، متمنيا له���م التوفيق والنجاح 
وموا�شلة حتقيق املزيد من النتائج الطيبة 
الأعمال البنك وا�شتثماراته خلدمة االقت�شاد 

الوطني.
ونوه �شموه مببادرة بنك البحرين الوطني 
اإلى التربع ببناء مركز �شحي حديث ومتكامل 
يف مدينة خليفة باملحافظة اجلنوبية، م�شيدا 
�شموه مبا جت�ش���ده هذه املبادرة من منوذج 
يف جمال امل�شوؤولية االإجتماعية والتي ت�شهم 
يف دفع عملية التنمية وتوفري اخلدمات التي 

متثل اأولوية للمواطن.
واأكد �ش���موه اأهمية ال���دور الذي تنه�س 
بها امل�ش���ارف واملوؤ�ش�شات املالية يف دفع 
جهود التنمية وتعزيز البيئة اال�ش���تثمارية، 
م�ش���ريا �ش���موه اإل���ى اأن البن���وك متث���ل اأحد 
اأهم اأركان االقت�ش���اد الوطني واأن احلكومة 
البيئ���ة  توف���ري  اإل���ى  با�ش���تمرار  ت�ش���عى 
التنظيمي���ة والت�ريعي���ة الت���ي ت�ش���من لها 

التطور والنجاح.

واأثنى �ش���موه على ال�راكة القائمة بني 
احلكومة والقطاع اخلا�س ودورها يف تقدمي 
املزي���د من اخلدم���ات التي تلب���ي تطلعات 
املواطن���ني يف القطاعات كاف���ة ومن بينها 
القطاع ال�ش���حي، موؤكًدا �ش���موه اأن احلكومة 
ما�ش���ية يف التو�ش���ع يف امل�روعات ال�شحية 
وتوف���ري اأف�ش���ل واأح���دث االأجه���زة الطبية 
لتطوير القطاع ال�ش���حي وفق ا�ش���رتاتيجية 

طموحة ت�ش���عى للحفاظ عل���ى جودة وكفاءة 
اخلدم���ات ال�ش���حية والعالجي���ة للمواطنني 

واملقيمني يف خمتلف مناطق اململكة.
ووجه �شموه الوزارات واجلهات املعنية 
كاف���ة اإل���ى متابع���ة تنفي���ذ م����روع املركز 
ال�ش���حي اجلديد مبدينة خليفة باأ�رع وقت، 

بالتن�شيق مع بنك البحرين الوطني.
م���ن ناحيته���م، اأ�ش���اد رئي����س واأع�ش���اء 

جمل����س اإدارة بن���ك البحري���ن الوطني بدعم 
واهتم���ام �ش���احب ال�ش���مو امللك���ي رئي����س 
الوزراء ال�شخ�شي بقطاع امل�شارف والبنوك، 
وتوجهوا بخال�س ال�ش���كر والتقدير ل�ش���موه 
عل���ى م���ا يوليه من جه���ود لدعم تط���ور هذا 
القطاع مبا �شاعد مملكة البحرين يف اأن حتقق 
مكان���ة متقدم���ة اإقليميا وعامليا، م�ش���يدين 
بحر����س �ش���موه عل���ى دع���م جه���ود التنمية 

وامل�روعات ذات ال�شلة باملواطنني.
واأ�ش���اروا اإل���ى اأن مبادرة البنك الإن�ش���اء 
املركز ال�شحي مبدينة خليفة تاأتي يف �شوء 
م�ش���اركة القطاع اخلا�س م���ع القطاع العام 
يف تنمي���ة املجتم���ع، ويف اإط���ار م�ش���وؤوليته 
االجتماعي���ة ومت�ش���ًيا مع توجه���ات احلكومة 
لتطوي���ر القطاع ال�ش���حي وتوفري اخلدمات 

ال�شحية للمواطنني يف املناطق كافة. 

• �شمو رئي�س الوزراء م�شتقبال جمل�س اإدارة بنك البحرين الوطني	

املنام���ة -بنا: اأع���رب حمافظ اجلنوبية �ش���مو 
ال�ش���يخ خليفة بن علي بن خليف���ة اآل خليفة نيابة 
ع���ن جميع اأه���ايل املحافظ���ة اجلنوبية ع���ن عظيم 
�شكره وبالغ امتنانه لرئي�س جمل�س الوزراء �شاحب 
ال�ش���مو امللكي االأمري خليفة بن �ش���لمان اآل خليفة 
على توجيه �شموه الكرمي ل�رعة اإن�شاء مركز �شحي 
يف مدين���ة خليفة، موؤكدا اأن ه���ذا امل�روع اخلدمي 
الكبري من امل�ش���اريع الرائدة التي تدل على حركة 
التنمية والتطور التي ت�شهدها املحافظة اجلنوبية 
عل���ى القطاعات كافة. كما اأكد �ش���مو املحافظ اأن 
مملكة البحرين بقيادة عاهل البالد �شاحب اجلاللة 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ما�شية نحو املزيد 

م���ن التقدم والنمو واالزدهار، واأن اجلهود الكبرية 
الت���ي تق���وم بها احلكوم���ة بقي���ادة رئي�س جمل�س 
الوزراء �ش���احب ال�شمو امللكي الوالد االأمري خليفة 
بن �ش���لمان اآل خليفة تعك�س اهتمام �شموه الكبري 
باملواطن���ني واحتياجاته���م وقرب �ش���موه منهم، 
وما هذا التوجي���ه اإال اأكرب دعم للمحافظة اجلنوبية 
بعد �رف املقابلة التي حظيت بها ب�ش���موه عندما 
عر�ش���ت على �ش���موه الكرمي جملة من امل�ش���اريع 
اخلدمي���ة الب���ارزة الت���ي ر�ش���دتها املحافظ���ة من 
خ���الل توا�ش���لهم امل�ش���تمر باملواطن���ني، والذي 
جاء املركز ال�ش���حي من اأهم واأبرز هذه امل�شاريع. 
واأك���د �ش���موه اأن توجي���ه �ش���احب ال�ش���مو امللكي 

رئي����س جمل�س الوزراء باإن�ش���اء مركز �ش���حي جديد 
ياأتي �ش���من التو�ش���ع العمراين والتط���ور اخلدمي 
امللحوظ يف مناطق ع�ش���كر وجو والدور االأمر الذي 
يتطل���ب وجود مركز �ش���حي متكامل يخ���دم اأهايل 
ه���ذه املناطق ويوف���ر لالأهايل اخلدمات ال�ش���حية 
االأ�شا�ش���ية، وال�ش���يما بع���د افتت���اح املدينة التي 
تت�رف بحمل ا�شم �شموه الكرمي العزيز على جميع 
اأهايل املحافظة، مدينة خليفة االإ�شكانية اجلديدة 
الت���ي تعت���رب على راأ����س امل�روع���ات االإ�ش���كانية 
الرائدة على م�ش���توى مملكة البحرين. وجدد �شمو 
ال�ش���يخ خليفة بن علي بن خليفة اآل خليفة ال�شكر 
والتقدير والعرفان ل�ش���احب ال�شمو رئي�س جمل�س 

ال���وزراء، معربا عن فرح���ة جميع اأه���ايل املحافظة 
ومدينة خليفة �ش���املة ع�ش���كر وجو والدور بكل ما 
حت�ش���ل عليه املحافظة من دع���م ورعاية واهتمام 

من لدن �شموه الكرمي.
كم���ا عرب �ش���موه ع���ن �ش���كره لبن���ك البحرين 
الوطني على اإ�شهامه وامل�ش���اركة لدعم امل�شاريع 
احلكومي���ة، و����رورة م�ش���اركة القط���اع اخلا����س 
لت�شجيع امل�شاريع احلكومية امل�شتقبلية خ�شو�شا 
يف املحافظ���ة اجلنوبي���ة، حي���ث تعت���رب املحافظة 
الوجهة االأمثل والبيئة ال�شا�ش���عة املالئمة الإن�ش���اء 
الوط���ن  تخ���دم  الت���ي  امل�روع���ات  م���ن  العدي���د 

واملواطنني.

�صمو رئي�س الوزراء اأدخل البهجة يف نفو�س اأهايل مدينة خليفة
بعد توجيهات �شموه باإن�شاء مركز �شحي... �شمو حمافظ اجلنوبية: 

• �شمو ال�شيخ خليفة بن علي 	
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ال����ع����م����ل ب������وت������رة اأ������������رع ل���ت���ن���ف���ي���ذ امل�������������روع������ات مب���خ���ت���ل���ف امل����ن����اط����ق
م�����ا ن����ق����وم ب�����ه م�����ن اأج��������ل ال���ب���ح���ري���ن واج��������ب ع���ل���ي���ن���ا وال ����س���ق���ف ل��ط��م��وح��ن��ا

حري�صون على متابعة احتياجات املواطنني مبختلف املدن والقرى
م�سرة التنمية بقيادة جاللة امللك ال حدود لها... �سمو رئي�س الوزراء: 

املنامة - بنا: لدى ا�س���تقبال �سموه عددا 
م���ن اأف���راد العائل���ة املالك���ة الكرمي���ة وكبار 
امل�س���وؤولني، اأك���د رئي����س ال���وزراء �س���احب 
ال�س���مو امللكي االأم���ر خليفة بن �س���لمان اآل 
خليفة، حر�س احلكومة على متابعة احتياجات 
املواطنني يف خمتلف مدن وقرى البحرين من 

مرافق وخدمات.
وق���ال �س���موه اإن جمي���ع مناط���ق اململكة 
ت�س���هد نه�س���ة عمرانية وتطويرية يف �س���تى 
املج���االت ال�س���حية والتعليمية واال�س���كانية 

والطرق والبنية التحتية وغرها.
واأ�ساف �سموه “اإن م�س���رة التنمية التي 
يقودها �ساحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى 
اآل خليفة عاه���ل البالد، ال حدود لها، وغايتها 
اأن ينع���م �س���عب البحري���ن باأعلى م�س���تويات 
الرفاهية والرخاء، ولق���د مت اإجناز العديد من 

املكت�س���بات، وال ي���زال العمل متوا�س���ال بكل 
عزم واإرادة من اأجل حا�ر وم�ستقبل اأكرث مناء 

وازدهارا”.
واأكد �سموه اأن اأهم ما ُتركز عليه احلكومة 
يف خططها وا�سرتاتيجياتها هو العمل بوترة 
اأ����رع لتنفي���ذ امل�روعات مبختل���ف املناطق 
ومب�س���تويات من اجلودة ت�سمن توفر اأرقى 

اخلدمات للمواطنني.
رئي����س  امللك���ي  ال�س���مو  وكان �س���احب 
ال���وزراء قد ا�س���تقبل بق�ر الق�س���يبية اأم�س 
عددا من اأفراد العائلة املالكة الكرمية وكبار 
امل�س���وؤولني يف اململك���ة، اإذ تب���ادل �س���موه 
معهم احلديث عن العديد من ق�س���ايا ال�ساأن 

الوطني. 
وهناأ �س���موه اجلميع مبنا�سبة قرب حلول 
�سهر رم�س���ان املبارك، �س���ائال �سموه اهلل عز 

وج���ل اأن تكون هذه االأي���ام املباركة اأيام خر 
و�س���الم على مملك���ة البحرين و�س���عبها وعلى 

االأمتني العربية واال�سالمية جميًعا.
وق���ال �س���موه “اإن ما نق���وم به م���ن اأجل 
الوطن و�سعبه واجب علينا، و�سقف طموحنا ال 
يقف عند حدود، وغايتنا اأن ن�سل بالوطن اإلى 
اأعل���ى درجات التقدم والنم���اء، واإننا على ثقة 
يف اأن ذل���ك �س���وف يتحق���ق؛ الأن لدينا - وهلل 
احلمد - �س���عب ميتلك وعًيا واح�سا�ًس���ا كبًرا 

بامل�سوؤولية جتاه الوطن”.
ون���وه �س���احب ال�س���مو امللك���ي رئي����س 
الوزراء اإلى اأن مملك���ة البحرين حتظى برتاث 
عريق يجب احلفاظ عليه وتوثيقه وتر�س���يخه 
يف اأذهان النا�س���ئة وال�سباب، م�ستذكرا �سموه 
يف هذا ال�س���دد ممار�س���ة ريا�س���ة “القن�س” 
كموروث �سعبي اأ�سيل ُعرف به اأبناء البحرين.

• �سمو رئي�س الوزراء م�ستقبال عددا من اأفراد العائلة املالكة الكرمية وكبار امل�سوؤولني	

املنامة - بنا: تنفيذا للتوجيهات 
ال�سامية لعاهل البالد �ساحب اجلاللة 
املل���ك حم���د ب���ن عي�س���ى اآل خليف���ة 
باالهتمام باأ�س���حاب العط���اء الوطني 
املتقاعدي���ن  وال�س���يما  املخل����س، 
الذي���ن خدموا الوط���ن واملواطنني يف 
القطاع���ني العام واخلا����س، وتقديرا 

خدم���ة  يف  وتفانيه���م  جلهوده���م 
اململك���ة وبن���اء نه�س���تها، وبرعاي���ة 
كرمية من �س���مو رئي�س ال���وزراء لدن 
�س���احب ال�س���مو امللكي االأمر خليفة 
ب���ن �س���لمان اآل خليفة، تقي���م الهيئة 
العامة للتاأمني االجتماعي بالتن�س���يق 
للمتقاعدي���ن،  احلكم���ة  جمعي���ة  م���ع 

ال�س���نوي  االحتف���ال  االأربع���اء  الي���وم 
الثال���ث لتك���رمي متقاع���دي اململكة 
من القطاع���ني العام واخلا�س بفندق 

“الدبلومات رادي�سون بلو”.
وتاأتي رعاية �س���مو رئي�س الوزراء 
للحف���ل للع���ام الثالث عل���ى التوايل، 
م���ن  للمكرم���ني  م�س���اعفا  تكرمي���ا 

اأ�س���حاب العط���اء، ذوي م���دد اخلدمة 
االأط���ول عل���ى م�س���توى اململك���ة يف 
القطاع���ني الع���ام واخلا����س، الذي���ن 
بن���اء  يف  و�س���اهموا  الوط���ن  خدم���وا 

نه�سته الأكرث من 40 عاما.
يذك���ر اأن اختي���ار املكرم���ني يتم 
ب�سكل �سنوي ا�ستنادا اإلى عدة معاير 

تتمث���ل يف ع���دد �س���نوات اخلدمة مع 
االأخذ يف االعتبار �سن املتقاعد و�سبب 
تك���رمي  �س���يتم  اإذ  اخلدم���ة،  انته���اء 
150 متقاع���دا م���ن القطاع���ني العام 
واخلا�س؛ تقديرا جلهودهم املخل�سة 
يف بناء الوطن، يف مل�س���ة وفاء وطنية 

للمتقاعدين.

تكريـــــــــم 150 متقاعـــــًدا مـــن القطاعيـــــــن اليـــــوم
برعاية �سمو رئي�س الوزراء
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 العري�ض: ال�سفري الرتكي �سيجد كل التعاون وامل�ساعدة

ا�ستعرا�ض التن�سيق امل�سرتك بني املنامة وهوجن كوجن

توزيع ال�سالل الرم�سانية على اأهايل �سهداء الواجب

عالقات اإ�سرتاتيجية وممتدة تربط بني املنامة ووا�سنطن

دور مهم للبحوث يف ردم الهوة بني ال�سعوب

�سمو رئي�ض الوزراء يرعى موؤمتر ال�سمان ال�سحي نوفمرب املقبل

املربة اخلليفية تختتم فعاليات برنامج اإثراء ال�سباب

م�سيدا بجهود اأمريكا يف دعم فر�ص ال�سالم باملنطقة... �سمو نائب جاللة امللك: 

اأ�ساد بالتعاون مع “الدرا�سات الإ�سرتاتيجية”... �سمو نائب جاللة امللك:

بان كي مون متحدثا رئي�ًسا و�سيف ال�رشف 

ركزت على “غر�ص الإح�سا�ص بامل�سوؤولية جتاه املجتمع”

املنامة - بنا: اأك���د نائب جاللة 
املل���ك ويل العهد �س���احب ال�س���مو 
امللك���ي الأمري �س���لمان ب���ن حمد اآل 
خليف���ة م���ا يجم���ع مملك���ة البحرين 
الأمريكية من  والولي���ات املتح���دة 
وتاريخي���ة  اإ�س���رتاتيجية  عالق���ات 
دع���م  م���ن  جت�س���ده  وم���ا  ممت���دة، 
ملوا�س���لة تطوير التع���اون الثنائي 
على خمتلف الأ�س���عدة. ونوه �سموه 
لدى لقائ���ه بق�رش الق�س���يبية اأم�ص 
�س���فري الوليات املتحدة الأمريكية 
لدى اململكة جا�س���تني �س���يبرييل، 
و�سفري الوليات املتحدة الأمريكية 
ال�س���ابق لدى البحرين وليام روباك، 

بال���دور ال���ذي تق���وم ب���ه الوليات 
وجهوده���ا  الأمريكي���ة  املتح���دة 
التن�س���يق  تعزي���ز  يف  لالإ�س���هام 

والتع���اون ال���دويل مبا يحف���ظ اأمن 
وا�س���تقرار املنطق���ة، ودعم فر�ص 
ال�س���الم فيه���ا. وخ���الل اللق���اء، مت 

ا�ستعرا�ص الأو�ساع على ال�ساحتني 
الإقليمية والدولية، والق�سايا ذات 

الهتمام امل�سرتك.

املنامة - بنا: اأك���د نائب جاللة امللك ويل العهد 
�س���احب ال�س���مو امللك���ي الأمري �س���لمان ب���ن حمد اآل 
خليف���ة الأهمية التي تكت�س���بها البحوث والدرا�س���ات 
املتعلق���ة بالق�س���ايا الدولي���ة عموما وق�س���ايا الأمن 
وال�س���لم يف املنطقة خ�سو�س���ا، وما يبن���ى عليها من 
منتدي���ات وملتقيات دولية يف تقريب لغة التوا�س���ل 
احل�ساري والفكري والثقايف بني خمتلف ال�سعوب مبا 
يرقى بالأهداف ال�س���رتاتيجية للمنتديات واإ�سهامها 

يف تعزيز نحو تعزيز اأ�س�ص التنمية والزدهار.
جاء ذلك لدى لقاء �س���موه بق�رش الق�سيبية اأم�ص 
املدير التنفيذي اجلديد للمعهد الدويل للدرا�س���ات 
ال�س���رتاتيجية يف ال����رشق الأو�س���ط الفري���ق توما����ص 
بيكي���ت، اإذ هناأه �س���موه على تعيينه مدي���ًرا تنفيذيا 
للمعه���د منوًها مبا يتمتع به من خربة وا�س���عة متمنيا 
�سموه له كل التوفيق والنجاح يف مهام عمله اجلديد.

واأ�س���اد �س���موه بالتع���اون القائ���م ب���ني مملك���ة 
البحري���ن واملعهد الدويل للدرا�س���ات ال�س���رتاتيجية 

وم���ا اأثم���ر عن���ه م���ن جناح���ات متوا�س���لة يف الإع���داد 
والتنظي���م ملنتدى ح���وار املنامة وال���ذي حقق مكانة 
ب���ارزًة عل���ى امل�س���تويني الإقليمي وال���دويل، عرب ما 
يطرحه من ق�س���ايا اأمنية و�سيا�سية واقت�سادية حول 
املنطقة وال�رشق الأو�س���ط ومبا يحظى به من م�ساركة 
دولي���ة وا�س���عة. من جهت���ه، اأعرب املدي���ر التنفيذي 

اجلديد للمعهد الدويل للدرا�س���ات ال�س���رتاتيجية يف 
ال�رشق الأو�س���ط عن �س���كره ل�س���احب ال�س���مو امللكي 
نائب جاللة امللك ويل العهد على ما يوليه �س���موه من 
اهتم���ام بتعزيز التعاون بني مملكة البحرين واملعهد 
الدويل للدرا�س���ات ال�س���رتاتيجية، وما يلقاه منتدى 

حوار املنامة من دعم متوا�سل من �سموه.

املنامة - املجل�ص الأعلى لل�س���حة: اجتمع رئي�ص 
املجل�ص الأعلى لل�س���حة الفريق طبيب ال�س���يخ حممد 
بن عبداهلل اآل خليفة ووزيرة ال�س���حة فائقة ال�س���الح 
م���ع الأمني العام ال�س���ابق ملنظمة الأم���م املتحدة بان 
ك���ي م���ون، اإذ �س���لماه دعوة لزي���ارة مملك���ة البحرين 
وامل�س���اركة �س���يف �رشف ومتحدًثا رئي�ًسا يف فعاليات 
املوؤمت���ر اخلليج���ي الأول لل�س���مان ال�س���حي، والذي 
يحظي برعاية كرمية من رئي�ص الوزراء �ساحب ال�سمو 
امللك���ي الأمري خليفة بن �س���لمان اآل خليف���ة، والذي 
�س���يعقد يف �س���هر نوفم���رب املقب���ل بح�س���ور خليحي 

ودويل وا�سع النطاق.
جاء ذلك �س���من الزيارة الدورية لأع�ساء املجل�ص 
الأعلى لل�س���حة اإلى كوريا اجلنوبية ملتابعه امل�ساريع 
امل�س���رتكة بني احلكومت���ني يف القطاع ال�س���حي، يف 
اإط���ار التعاون يف نظ���م املعلومات لربنامج ال�س���مان 
ال�س���حي الوطن���ي. وخ���الل اللقاء، حم���ل الأمني العام 
ال�س���ابق لالأم���م للمتح���دة، حتيات���ه اإلى عاه���ل البالد 
�س���احب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�س���ى اآل خليفة، 
ورئي�ص الوزراء �س���احب ال�س���مو امللكي الأمري خليفة 

بن �سلمان ال خليفة، وويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائب الأول لرئي�ص جمل�ص الوزراء �س���احب ال�س���مو 

امللكي الأمري �سلمان بن حمد اآل خليفة.
 واأع���رب ب���ان ك���ي م���ون ع���ن ترحيب���ه وتقديره 
للدعوة املقدم���ة من رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�س���حة 
ووزيرة ال�س���حة، م�س���يًدا يف الوقت ذات���ه مبا حققته 
مملكل���ة البحرين م���ن تقدم كبري وفري���د يف اأهدافها 
التنموية مبا يت�سق مع اأجندة الأمم املتحدة. وا�ستذكر 
ب���ان كي مون زيارته ململك���ة البحرين خالل العام وما 

لقيه خاللها من حفاوة الرتحيب، موؤكدا تطلعه لزيارة 
مملكة البحرين مرة اأخرى. وقال الفريق طبيب ال�سيخ 
حممد بن عبداهلل اآل خليفة يف ت�رشيح بهذه املنا�س���بة 
“اإننا يف املجل�ص الأعلى لل�سحة وبالتن�سيق والتعاون 
مع وزارتي اخلارجية وال�سحة نت�رشف بتنظيم املوؤمتر 
اخللجي املهم، ونحر�ص على اأن يكون املوؤمتر من�سة 
جلم���ع اخلرباء من اأنحاء العامل كافة واأن ي�س���بح منرًبا 
لتب���ادل التج���ارب واخل���ربات واأف�س���ل املمار�س���ات 

املتعلقة باإ�سالح نظم الرعاية ال�سحية”.

املنام���ة - بن���ا: اختتم���ت ال�س���نة الأول���ى م���ن 
برنامج اإثراء ال�س���باب يف ن�س���خته الثانية يف الأ�سبوع 
الثام���ن والتا�س���ع، حتت عن���وان »تب���ادل الثقافات 
ومراجعة قي���م الربنامج«. وا�س���تملت هذه الن�س���خة 
م���ن برنامج اإثراء ال�س���باب 2، الذي تنظمه موؤ�س�س���ة 
الب�س���طة  م���ع �س���وق  بالتع���اون  امل���ربة اخلليفي���ة 
)جرافيت���ي( و�رشح امليثاق الوطن���ي، على حزمة من 
الأن�س���طة والربامج التي ت�سهم يف تطوير �سخ�سيات 
امل�س���اركني وتنمي���ة مهاراتهم، ف�س���ال ع���ن غر�ص 

الإح�سا�ص بامل�سوؤولية جتاه املجتمع.
وق���د �س���ارك امل�س���اركون يف برنام���ج اإث���راء يف 
اأ�س���بوعه الثام���ن، يف �س���وق الب�س���طة ال���ذي تنظمه 
وت�ست�س���يفه قري���ة »جرافيتي« حتت �س���عار تبادل 
الثقاف���ات، حي���ث قام امل�س���اركون بتمثي���ل بع�ص 
دول الع���امل والتعري���ف بعاداته���ا وتقاليدها، واأهم 
املعامل املوجودة فيها، اإ�سافة اإلى عر�ص منتجاتها 
وماأكولتها، و�س���ملت دول كاليابان وم�رش واإيطاليا 
واملغرب والهند وعمان وماليزيا وفرن�س���ا واإ�سبانيا 

وتركيا. ويف الأ�س���بوع التا�سع والأخري، نظم الربنامج 
زي���ارة للم�س���اركني ل�رشح امليث���اق الوطن���ي قاموا 
خاللها بالعديد من الأن�س���طة ملراجعة قيم الربنامج 

التي تعلموها يف الأ�سابيع الفائتة من الربنامج.
الفريق���ني  تك���رمي  مت  الربنام���ج،  خت���ام  ويف 
الثقاف���ات وتك���رمي  تب���ادل  اأ�س���بوع  الفائزي���ن يف 
املدربني امل�س���اركني من قبل رئي����ص برنامج اإثراء 
ال�س���باب فاطمة عبدالرحمن اجلار. يف نهاية اليوم مت 
عر�ص فيديو ختامي ي�س���مل عل���ى كل قيم الربنامج 

والأن�سطة التي تعلمها امل�س���اركون يف برنامج اإثراء 
ال�س���باب 2. وياأت���ي اإط���الق ه���ذا الربنام���ج يف اإطار 
التزام موؤ�س�س���ة املربة اخلليفية بدعم ال�س���باب عرب 
احت�سانهم �سمن بيئة داعمة واآمنة وحمفزة متكنهم 
من التغل���ب على التحديات والعوائق املتنوعة التي 
ق���د يواجهونه���ا يف حياته���م العملي���ة يف قال���ب من 
التح���دي وامل���رح، وتهدف ملنح كل ال�س���باب جتربة 
تعليمية وعملية وفر�ص �س���يقة لكت�ساب املهارات 

الالزمة؛ من اأجل م�ستقبل اأف�سل.

• �سمو نائب جاللة امللك ملتقيا ال�سفريين الأمريكيني اجلديد وال�سابق	

• �سمو نائب جاللة امللك م�ستقبال الفريق توما�ص بيكيت	

املنام���ة - بن���ا: ا�س���تقبل نائ���ب رئي�ص 
جمل����ص الوزراء ج���واد العري�ص �س���باح اأم�ص 
مبكتب���ه ب���دار احلكوم���ة �س���فري اجلمهوري���ة 
الرتكي���ة ال�س���ديقة ل���دى مملك���ة البحري���ن 
كمال دميريجيلر؛ مبنا�س���بة تعيينه �س���فريا 
للجمهوري���ة الرتكي���ة لدى مملك���ة البحرين. 
وخ���الل اللق���اء رح���ب نائ���ب رئي����ص جمل�ص 
ال���وزراء بال�س���فري ملا يوليه م���ن حر�ص بالغ 
عل���ى تنمية عالق���ات ال�س���داقة الطيبة التي 

ي�س���هدها البل���دان ال�س���ديقان. ومت خ���الل 
اللقاء ا�س���تعرا�ص املوا�س���يع ذات الهتمام 
امل�سرتك، موؤكدا اأن ال�سفري ميريجيلر �سيجد 
كل تع���اون وم�س���اعدة م���ن كل اجله���ات يف 
مملكة البحرين لإجناح مهمته الدبلوما�س���ية. 
م���ن جهته، ق���دم ال�س���فري ال�س���كر والتقدير 
لنائب رئي�ص جمل�ص الوزراء على ما لقيه من 
حفاوة وترحيب خالل الزيارة، متمنًيا للبلدين 

ال�سديقني مزيًدا من التقدم والزدهار.

املنامة - وزارة الداخلية: ا�ستقبل وزير 
الداخلية ال�سيخ را�سد بن عبداهلل اآل خليفة، 
�س���باح اأم�ص، الفخ���ري ململك���ة البحرين يف 

هوجن كوجن اأو�سكار �سو القن�سل.
ورحب الوزير بالقن�سل الفخري، م�سيدا 

ب���دور القن�س���لية يف تعزي���ز اأوج���ه التعاون 
والتن�سيق امل�سرتك.

ومت خالل اللقاء، ا�س���تعرا�ص العالقات 
الثنائي���ة وبحث عدد من املو�س���وعات ذات 

الهتمام امل�سرتك. 

املنام���ة - وزارة الداخلي���ة: مع اقرتاب 
�سهر رم�سان الف�س���يل، ويف مبادرة تعك�ص 
تقديرا كبريا ل�س���هداء الواجب وت�سحياتهم 
بحياته���م م���ن اأج���ل الوط���ن، قام���ت اإدارة 
ب���وزارة  والجتماعي���ة  ال�س���حية  ال�س���وؤون 
الداخلية بتوزيع ال�سالل الرم�سانية ال�سنوية 

على اأه���ايل ال�س���هداء، مبا يعك����ص العتزاز 
والفخر بدورهم.

وتهدف هذه املبادرة اإلى تقدمي الدعم 
الأ�رشي والجتماعي واملعنوي لأهايل �سهداء 
الواجب، �سمن �سل�سلة مبادرات الدعم التي 

تقدمها وزارة الداخلية يف هذا املجال. 

• رئي�ص املجل�ص الأعلى لل�سحة ي�سلم الدعوة لبان كي مون	
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افتتاح جامعني يف احلد والب�ضيتني قبل رم�ضان

توزيع الزكوات على 1055 اأ�رسة متعففة

داعيا لال�ستفادة من الأجواء الروحانية بنبذ ال�سقاق... “الأعلى الإ�سالمي”:

قراء العامل يحيون “الرتاويح”... “ال�سوؤون الإ�سالمية”:

املنام���ة - بن���ا: دع���ا املجل�س الأعلى لل�س���وؤون 
الإ�س���المية املجل����س اإل���ى ال�س���تفادة م���ن الأج���واء 
الروحانية التي تعمر �س���هر رم�سان املبارك يف بذل 
اخلري واملحبة وتاأكيد الوحدة بني امل�س���لمني، ونبذ 
ال�س���قاق والفرقة والع�س���بية، موؤك���ًدا اأن املجال�س 
الرم�س���انية العامرة التي تزخر به���ا مملكة البحرين 
منذ القدم هي م�سدر اإلهام وقوة للمجتمع البحريني.
ج���اء ذلك يف جل�س���ته العتيادية الت���ي انعقدت 
�س���باح اأم�س برئا�س���ة نائب رئي����س املجل�س الأعلى 
لل�سوؤون الإ�سالمية ال�س���يخ عبدالرحمن بن حممد بن 

را�سد اآل خليفة.
واأخ���ذ املجل�س الأعل���ى علًما باأن���ه وحتت رعاية 
كرمية من رئي�س املجل�س �س���مو ال�س���يخ عبداهلل بن 
خال���د اآل خليفة �س���يتم افتت���اح جام���ع اأم املوؤمنني 
عائ�س���ة )ر�سي اهلل عنها( �س���مال احلد وجامع حممد 
بن يو�سف احل�س���ن بالب�س���يتني، قبل �سهر رم�سان 

املبارك.
واأ�س���اد املجل�س بالرعاية امللكي���ة الكرمية من 
لدن �س���احب اجلاللة امللك للقراآن الكرمي وحفظته 
وقرائه، وحر����س جاللته على دعم احلرك���ة القراآنية 
يف البالد. كما نوه بالتوجيه الكرمي من لدن �س���احب 
ال�س���مو امللكي رئي�س الوزراء ب�رسعة اتخاذ الإجراءات 

الالزم���ة لإع���ادة بن���اء جام���ع ال�س���يخ قا�س���م املهزع 
ب املنامة ب�س���كل يحفظ له مكانت���ه التاريخية ودوره 
ن ال�سيخ عبدالرحمن بن حممد  الديني. اإلى ذلك، د�سَّ
بن را�سد اآل خليفة بح�س���ور اأع�ساء املجل�س املوقع 
www.almajles.( الإلك���رتوين اجلدي���د للمجل����س

.)gov.bh

املنام����ة - وزارة العدل وال�س����وؤون الإ�س����المية 
والأوقاف: اأعلنت ال�سوؤون الإ�سالمية عن ال�ستعداد 

لفعاليات وبرامج �سهر رم�سان.
الإ�س����المية  وال�س����وؤون  الع����دل  وزي����ر  وق����ال 
والأوق����اف ال�س����يخ خالد ب����ن علي اآل خليف����ة اإن اهلل 
�س����بحانه وتعالى امنت على عباده مبوا�سم اخلريات، 
فيها ُت�س����اعف احل�سنات وُتحى ال�س����يئات وُترفع 
الدرج����ات، وتتوج����ه فيه����ا نفو�����س املوؤمن����ني اإلى 
موله����ا، فقد اأفلح من زكاها وقد خاب من د�س����اها، 
حيث خلق اهلل �سبحانه وتعالى النا�س لعبادته، ومن 
اأعظ����م العبادات التي فر�س����ها اهلل عل����ى عباده هي 

ال�سيام.
واأو�سح وكيل الوزارة لل�سوؤون الإ�سالمية فريد 
املفتاح اأن اأن �سندوق الزكاة وال�سدقات �سيتولى 

جمع وتوزيع الزكوات على الأ�رس امل�س����تحقة والبالغ 
عدده����ا 1055 اأ�����رسة يف اأيام �س����هر رم�س����ان مبقره 
الكائ����ن مبجم����ع اأحم����د الف����احت الإ�س����المي، وتوزيع 
امل�س����اعدات ال�سهرية لالأ�رس امل�ستحقة �سمن م�رسوع 
الأ�رس املتعففة، ف�سال عن ال�سلة الرم�سانية، والتي 
�سيبا�رس يف توزيعها خالل الأ�سبوع املقبل على 750 
اأ�رسة حمتاجة، وتوزيع الأجه����زة الكهربائية املنزلية 

على عدد من الأ�رس املحتاجة.
واأ�س����اف الوزارة ا�س����تعدت لل�س����هر الف�س����يل 
بالعديد م����ن الربامج والفعاليات املتنوعة، فمراكز 
تعلي����م القراآن الك����رمي ومراكز الأجي����ال واجلاليات 
ومعاه����د العل����وم ال�رسعي����ة التابع����ة لل����وزارة تقيم 
العدي����د من الفعالي����ات والأن�س����طة واملحا�رسات يف 
خمتل����ف املحافظ����ات، لفت����اً اإلى اأن ال����وزارة اأعدت 

خطة متكاملة للوعظ والإر�ساد خالل ال�سهر الف�سيل 
بالتن�سيق مع اإدارتي الأوقاف )ال�سنية واجلعفرية(، 
حي����ث يق����وم ع����دد كب����ري م����ن الوع����اظ والواعظات 
بتغطية جميع مناطق اململكة من امل�ساجد واجلوامع 

واملاآمت واملجال�س باملحا�رسات والندوات.
وا�س����تطرد: تقيم اإدارة �س����وؤون القراآن الكرمي 
بالوزارة وبالتعاون مع اإدارة الأوقاف ال�سنية برنامج 
»تراوي����ح« لإحياء ليايل �س����هر رم�س����ان، مب�س����اركة 
عدد م����ن احلفاظ البحرينيني املتقنني، ف�س����الً عن 
ا�ست�س����افة عدد م����ن ق����راء جمهورية م�����رس العربية 

لإمامة امل�سلني ب�سالتي الرتاويح والقيام.
وق����ال اإن ع����ددا م����ن اأبن����اء مملك����ة البحري����ن 
م����ن  ع����دد  يف  الف�س����يل  ال�س����هر  يف  �سي�س����اركون 

م�سابقات القراآن الكرمي الدولية.

• نائب رئي�س املجل�س الأعلى لل�سوؤون الإ�سالمية يرتاأ�س اجلل�سة العتيادية للمجل�س	

بدء تو�ضعة ال�ضحن والتفريغ يف املنامة املركزي

املنام���ة - اأمان���ة العا�س���مة: ب���داأت اأمان���ة 
العا�س���مة بتنفيذ م�رسوع تو�س���عة منطقة مزاولة 
اأن�سطة ال�سحن والتفريغ ب�سوق املنامة املركزي 
ي�س���تهدف توف���ري  اإذ  �س���هور،  �س���ينتهي يف 3 
م�ساحة اإ�سافية خم�س�سة لتجارة ا�سترياد املواد 
الغذائية من خ�س���ار وفواكه م���ن خمتلف الدول 
امل���وردة للمملك���ة. وق���ال املدير الع���ام لأمانة 

العا�س���مة حممد بن اأحمد اآل خليفة اإن امل�س���احة 
امل���واد  ال�س���ابقة املخ�س�س���ة ملزاول���ة �س���حن 
الغذائية وتوزيعها تقع على م�س���احة 2900 مرت 
مربع وحتتوي اإجمال 29 من جتار ا�سترياد املواد 
الغذائية، اأما م�رسوع التو�سعة احلالية ف�سي�سيف 
م�ساحة تقارب 1000 مرت على امل�ساحة ال�سابقة 

و�سي�سم 30 وحدة جتارية م�ستقلة.

وعود التصدي لألبراج المخالفة
يف �سبتمرب 2009 اأقرت جمال�س بلدية فر�س غرامات �سد اأبراج ات�سالت غري مرخ�سة. واأجهل 

اإذا دفع اأي خمالف دينارا.
وكعادة اجلهات الر�س���مية يف تقاذف امل�سوؤوليات، حّلت كرة الأبراج مبرمى وزارة املوا�سالت 

بعد اأن اأخفقت وزارة �سوؤون البلديات يف جلم خمالفات قرون منت�سبة فوق املنازل.
ومنذ مايو 2016، اأي قبل عامني، لّوحت وزارة املوا�سالت والت�سالت بالت�سدي لفو�سى الأبراج.
ويف اأكتوب���ر 2016 وعدت رئا�س���ة هيئة تنظيم الت�س���الت بتقنني و�س���ع الأبراج وت�س���حيح 

املخالفة منها.
ترتب عن الرتاخي يف تطبيق القانون »اكت�س���اف« اأن 80 % من الأبراج خمالفة ح�س���بما ن�رست 

»البالد« بعدد يوم الإثنني املا�سي.
ومل يكن م�ستغربا اأن يثري هذا املو�سوع املزعج بتاأثرياته ال�سحية والبيئية والقانونية رئي�س 
الوزراء �ساحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان اآل خليفة، ليوجه بو�سع �سوابط م�سددة على 

اأبراج الت�سالت وت�سحيح اأو�ساع املخالفة منها يف اأق�رس فرتة زمنية ممكنة.
املطل���وب من هيئة التخطي���ط والتطوير العمراين ووزارة املوا�س���الت وهيئة الت�س���الت اأن 

تنكب لإنفاذ توجيه �ساحب ال�سمو. و�ستكون ال�سحافة عينا رقيبة على ذلك.

راشد 
الغائب

rashed.ghayeb
 @albiladpress.com

تيارات
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البحرين توؤيد قرار ترامب باالن�سحاب من االتفاق النووي

الدو�رسي: بحث ملف ا�ستقدام العمالة يف “حوار اأبوظبي”

وزراء االإعلم: لف�سح الدول احلا�سنة للإرهاب

تخريج دورة للأفراد امل�ستجدين يف قوة الدفاع

3 مليني دينار بح�سابات امل�ستحقني 15 مايو

�سفارة االإمارات تطلق مبادرة اإفطار �سائم

زيادة التن�سيق امل�سرتك يف املجالني الريا�سي وال�سبابي

تد�سني املرحلة الثانية من جتميل �ساحل جد احلاج

تنفيًذا لتوجيهات �ضمو رئي�س الوزراء مل�ضاعفة الإعانات برم�ضان

بالتزامن مع مئوية زايد وبكلفة 750 األف درهم

متمنيا لل�ضفري الإماراتي التوفيق مبهامه الدبلوما�ضية... اجلودر:

حتت �ضعار “يًدا بيد نحمي بيئتنا البحرية”

مدينة عي�ضى - وزارة العمل والتنمية الجتماعية: 
اأ�ض���اد وزير العمل والتنمية الجتماعية جميل حميدان 
بتوجيه���ات رئي�س ال���وزراء �ض���احب ال�ض���مو امللكي 
الأم���ري خليفة بن �ض���لمان اآل خليف���ة، والتي جاءت يف 
جل�ض���ة جمل�س ال���وزراء الإثنني املا�ض���ي مب�ض���اعفة 
�رصف خم�ض�ض���ات امل�ض���اعدة الجتماعية التي ت�رصف 
مل�ضتحقي ال�ض���مان الجتماعي، والإعانة املالية التي 
ت����رصف ملخ�ض����س الإعاقة مبنا�ض���بة �ض���هر رم�ض���ان 
الكرمي؛ به���دف تخفي���ف الأعباء املعي�ض���ية عن الأ�رص 
البحريني���ة حمدودة الدخل، يف اإطار امل�ض���اعي الدائمة 
لتوف���ري مظل���ة احلماي���ة الجتماعية واحلي���اة الكرمية 

للمواطنني. 
واأ�ض���اف حميدان اأن التوجيهات الكرمية تعك�س 
البعد الإن�ض���اين الذي يت�ض���ف به �ض���مو رئي�س جمل�س 
ال���وزراء دوماً، واهتمام���ه باملواطنني كاف���ة ومتابعة 
�ض���وؤون حياته���م، خ�ضو�ض���ا الفئات الأك���ر احتياجا؛ 
به���دف تخفي���ف الأعب���اء املعي�ض���ية عن كاه���ل الأ�رص 
البحريني���ة حم���دودة الدخل، يف اإطار �ضيا�ض���ة التنمية 
الإن�ض���انية والقت�ضادية ال�ض���املة التي اأطلقها عاهل 
البالد �ضاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�ضى اآل خليفة، 

�ضمن م�ضرية الإ�ضالح ال�ضاملة جلاللته.
وق���ال حميدان اإن���ه جار العمل حالي���ا على تنفيذ 
توجيهات �ضمو رئي�س الوزراء، و�ضيتم حتويل املبالغ 
امل�ضاعفة امل�ض���تحقة جلميع امل�ض���تفيدين، لت�ضبح 

يف ح�ض���اباتهم امل�رصفي���ة بتاري���خ 15 ماي���و اجلاري، 
وذل���ك قبل حل���ول �ض���هر رم�ض���ان، م�ض���يفاً اأن عدد 
امل�ض���تفيدين من م�ضاعدة ال�ض���مان الجتماعي ي�ضل 
اإلى ما يقارب ال���� 16 األفا بني اأ�رص واأفراد من الفئات 
التي حددها القانون رقم )18( ل�ض���نة 2008، ب�ض���اأن 
ال�ض���مان الجتماعي، والتي ل متتلك م�ض���دراً للدخل، 
اأو لي����س لديها دخل كاف تعتمد عليه يف اأب�ض���ط اأمور 
معي�ضتها اليومية، موؤكداً اأنه �ضيتم حتويل مبلغ ي�ضل 
اإل���ى نحو 3 ماليني دين���ار على ح�ض���اباتهم امل�رصفية 
ل�ض���هر رم�ض���ان، بدلً م���ن املبالغ العتيادي���ة، والتي 
ل تتج���اوز مبلغ املليون ون�ض���ف املليون دينار، ومبا 

يكفل م�ض���اعفة امل�ض���اعدات واملخ�ض�ضات قبل بدء 
�ضهر رم�ضان.

وفيم���ا يتعل���ق مبخ�ض����س الإعاقة، فقد اأو�ض���ح 
الوزير العمل اأن امل�ض���اعدة ت�رصف مل�ضتحقيها بقيمة 
100 دينار �ض���هريا، �ضوف تت�ض���اعف اإلى 200 دينار 
لهذا ال�ض���هر، وفق الق���رار الوزاري رقم )24( ل�ض���نة 
2008، ب�ض���اأن معايري ا�ضتحقاق خم�ض�س الأ�ضخا�س 
ذوي الإعاق���ة، الذي حدد ت�ض���نيف الإعاقات، م�ض���ريا 
اإلى اأن عدد امل�ض���تفيدين من خم�ض�س الإعاقة )حتى 
تاري���خ حتوي���ل املخ�ض����س( يبل���غ قرابة ال���� 11 األف 
مواطن من الأ�ض���خا�س ذوي الإعاقة، و�ض���يتم حتويل 
مبلغ وقدره مليونان و214 األف دينار على ح�ضاباتهم 
امل�رصفية؛ لتغطية املنحة ال�ضهرية العتيادية واملنحة 
الإ�ض���افية، بدلً من املبالغ ال�ضهرية العتيادية التي 

تبلغ يف حدود مليون و106 اآلف دينار.
وبهذه املنا�ض���بة، فقد رفع وزير العمل والتنمية 
الجتماعية اأ�ضمى اآيات ال�ضكر والمتنان لعاهل البالد 
�ض���احب اجلالل���ة املل���ك حمد ب���ن عي�ض���ى اآل خليفة، 
ورئي�س الوزراء �ض���احب ال�ض���مو امللكي الأمري خليفة 
بن �ضلمان اآل خليفة، وويل العهد نائب القائد الأعلى 
النائ���ب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ض���احب ال�ض���مو 
امللكي الأمري �ض���لمان بن حم���د اآل خليفة؛ لهتمامهم 
البال���غ ودعمهم الدائم لتاأم���ني العي�س الكرمي جلميع 

املواطنني، خ�ضو�ضا للفئات الأكر احتياجاً.

املنامة - �ض����فارة الإمارات: اأعلن �ض����فري دولة 
الإم����ارات العربي����ة املتح����دة ل����دى مملك����ة البحرين 
ال�ض����يخ �ض����لطان بن حمدان بن زاي����د اآل نهيان عن 
اإط����الق �ض����فارة الدول����ة يف املنام����ة، وبالتزام����ن مع 
الحتفال بالذكرى املئوية ملوؤ�ض�س الدولة املغفور 
ل����ه ال�ض����يخ زايد بن �ض����لطان اآل نهي����ان )طيب اهلل 
ثراه(، برناجمها ال�ض����نوي لتوزيع ال�ض����الل الغذائية 
والتمور الإمارتية، وتوزيع وجبات الفطار مل�ضاعدة 
الأ�رص املتعفف����ة وللمحتاجني يف اإطار “م�رصوع اإفطار 
�ض����ائم” لعام 1439ه� بدعم من موؤ�ض�ض����ة ال�ض����يخ 
خليف����ة ب����ن زاي����د اآل نهي����ان لالأعم����ال الإن�ض����انية، 
واله����الل الأحمر الإماراتي، وبالتعاون مع العديد من 
اجلمعيات اخلريية يف حمافظات البحرين ال�ض����قيقة 
وبقيم����ة اإجمالي����ة تبل����غ اأكر م����ن 750 األ����ف درهم 

اإماراتي.

وق����ال ال�ض����فري يف احتفال نظم مبقر ال�ض����فارة 
اأم�����س بح�ض����ور ممثل����ني للجمعي����ات اخلريي����ة م����ن 
املحافظ����ات الأربع، اإن م�رصوع ه����ذا العام يتميز بانه 
ياأتي يف اإطار مبادرة “عام زايد”، الذي ارتبط ا�ضمه 
دوم����ا ب� “اخلري”. واأك����د اأن دولة الإم����ارات اعتادت 

منذ عهد موؤ�ض�ضها املغفور له باإذن اهلل ال�ضيخ زايد 
بن �ض����لطان اآل نهيان، )طيب اهلل ثراه(، على مد يد 
العون وامل�ض����اعدة للمحتاج����ني يف كل بقاع العامل، 
ويف �ض����هر رم�ض����ان يزداد عمل اخلري ويزدهر ويعم 

كل بلدان العامل الإ�ضالمي.

املنام���ة - وزارة �ض���وؤون ال�ض���باب والريا�ض���ة: 
ا�ض���تقبل وزير �ض���وؤون ال�ض���باب والريا�ض���ة ه�ض���ام 
اجلودر، �ض���فري دولة الإمارات العربية املتحدة لدى 
مملكة البحرين ال�ض���يخ �ض���لطان بن حمدان بن زايد 
اآل نهيان؛ مبنا�ضبة ت�ض���لمه مهام عمله الدبلوما�ضي 
يف اململك���ة، بح�ض���ور الوزي���ر املفو�س يف �ض���فارة 
دول���ة الإم���ارات العربية املتحدة ل���دى اململكة علي 

النعيمي.
ويف بداية اللقاء، اأ�ض���اد وزير �ض���وؤون ال�ض���باب 
والريا�ض���ة مب���ا يربط ب���ني البلدين ال�ض���قيقني من 
عالق���ات اأخ���وة وتعاون وم�ض���ري م�ض���رك يف �ض���تى 
املج���الت الأمر الذي يتواف���ق مع الروؤية ال�ض���ديدة 
لعاهل البالد �ض���احب اجلاللة امللك حمد بن عي�ض���ى 
اآل خليف���ة واأخي���ه رئي����س دول���ة الإم���ارات العربية 
املتحدة �ض���احب ال�ض���مو ال�ض���يخ خليفة بن زايد ال 
نهيان، م�ض���رًيا اإل���ى حر�س وزارة �ض���وؤون ال�ض���باب 
والريا�ض���ة على موا�ض���لة العم���ل لزيادة التن�ض���يق 

والتع���اون امل�ض���رك ب���ني البلدين ال�ض���قيقني يف 
املج���ال ال�ض���بابي والريا�ض���ي مبا يحق���ق طموحات 

واآمال ال�ضباب يف كال البلدين ال�ضقيقني. 
واأع���رب اجلودر عن متنياته لل�ض���فري بالتوفيق 
والنج���اح يف مه���ام عمله الدبلوما�ض���ية مبا ي�ض���اهم 
يف دع���م العالقات الأخوي���ة بني البلدي���ن وتعزيزها 

ب�ضورة م�ضتمرة. 

من جهته، اأعرب �ض���فري دول���ة الإمارات العربية 
املتحدة عن تقديره لوزير �ضوؤون ال�ضباب والريا�ضة 
على اهتمامه املبا�رص بتنمي���ة العالقات بني البلدين 
ال�ض���قيقني، والرتق���اء به���ا نح���و اآف���اق اأرح���ب من 
التعاون والتن�ضيق، موؤكًدا توجيه اجلهود نحو تعزيز 
احلركة ال�ضبابية والريا�ض���ية وال�ضتفادة من جتربة 

البحرين الناجحة يف املجال ال�ضبابي والريا�ضي. 

اجلنبي���ة - املحافظ���ة ال�ض���مالية: افتتح حمافظ 
ال�ض���مالية عل���ي الع�ض���فور اأم�س املرحل���ة الثانية من 
عملي���ات حت�ض���ني وجتميل �ض���احل جد احل���اج، موؤكًدا 
اأن ه���ذا التح�ض���ني البيئ���ي له���ذا ال�ض���احل منطل���ق 
لتاأكيد ال�رصاك���ة املجتمعية بالتع���اون بني املحافظة 
وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين والأهايل والقطاع اخلا�س 

مبفهومها ال�ضامل. 
واأ�ض���اف اأن توجيه وزي���ر الداخلية الفريق الركن 
ال�ضيخ را�ضد بن عبداهلل اآل خليفة اإلى كل ما فيه خري 
للوطن العزيز، لإجناز ما ميكن اعتباره خطوة مب�رصة يف 
ال�ض���تغالل الأمثل من الطاقات والإمكانات عن طريق 
منهجي���ة ال�رصاك���ة املجتمعي���ة، اإذ مت حتويل املنطقة 

ال�ض���احلية من منطقة مهملة اإلى منطقة تعج باحلياة، 
ومن الأنقا�س اإلى �ضاحل جميل ومن مكب نفايات اإلى 

بيئة تنعم بالنظافة والن�ضارة واجلمال كقيمة م�ضافة 
حتقق منفعة عامة لالأهايل. 

• وزير �ضوؤون ال�ضباب والريا�ضة م�ضتقبالً ال�ضفري الإماراتي	

• جانب من احتفال ال�ضفارة	

• �ضباح الدو�رصي خالل م�ضاركته يف “حوار اأبوظبي”	

• املحافظ الع�ضفور يف �ضورة جماعية مع امل�ضوؤولني والأهايل	

املنامة - بنا: اأيدت مملكة البحرين قرار 
رئي�س الوليات املتحدة الأمريكية ال�ضديقة 
دونالد ترامب بالن�ضحاب من التفاق النووي 
مع اإيران وا�ضتئناف العقوبات امل�ضددة على 

النظام الإيراين.
واأك���دت اململك���ة دعمه���ا الت���ام له���ذا 
الق���رار الذي يعك�س التزام الوليات املتحدة 
الأمريكي���ة بالت�ض���دي لل�ضيا�ض���ات الإيرانية 
وحماولته���ا امل�ض���تمرة لت�ض���دير الإره���اب 
يف املنطق���ة دون اأدن���ى الت���زام بالقوان���ني 
والأعراف الدولية، ومبا يثبت اأن التفاق حمل 
العديد م���ن النواق�س واأهمه���ا عدم التطرق 
ال���ى برنام���ج ايران لل�ض���واريخ البالي�ض���تية 
وتهديدها لأمن وا�ضتقرار املنطقة من خالل 
التدخ���ل يف �ض���وؤون دوله���ا الداخلي���ة ودعم 
امليلي�ض���يات الإرهابي���ة التابع���ة لإي���ران يف 
ه���ذه الدول. و�ض���ددت مملك���ة البحرين على 

ت�ض���امنها م���ع القرار ال���ذي اتخ���ذه الرئي�س 
ترامب ووقوفها اإلى جانب الوليات املتحدة 
الأمريكية يف جهودها الهادفة للق�ض���اء على 
الإرهاب على ال�ض���عيدين الإقليمي والدويل، 
داعي���ة جمي���ع ال���دول الأخ���رى املوقعة على 
التفاق للنظر مب�ض���وؤولية لالأمن وال�ض���لم يف 
املنطقة واتخاذ خطوات م�ض���ابهة ملا اتخذته 

الوليات املتحدة الأمريكية.
وج���ددت مملكة البحرين موقفها الداعم 
جلميع امل�ضاعي التي تهدف الى اإخالء منطقة 
ال�رصق الو�ض���ط من ال�ض���لحة النووية وغريها 
من اأ�ضلحة الدمار ال�ضامل واإلى منع اإيران من 
احل�ضول على اأ�ضلحة نووية، ومكافحة متويل 
واإ�ض���ناد اإي���ران للميلي�ض���يات املتطرف���ة يف 
املنطق���ة، والداعي اإلى ����رصورة احرام اإيران 
ل�ض���يادة جريانها وعدم التدخل يف �ض���وؤونهم 

الداخلية.

مدينة عي�ضى - وزارة العمل والتنمية 
الجتماعي���ة: �ض���ارك وكي���ل وزارة العم���ل 
والتنمي���ة الجتماعية �ض���باح الدو�رصي يف 
اأعم���ال اجتماعات ح���وار ابوظبي، الذي بداأ 
اأم����س الثالثاء، ويختتم الي���وم الأربعاء، يف 
العا�ض���مة كوملب���و بجمهورية �ض���ريلنكا 

الدميقراطية ال�ضراكية.
وي�ض���م وفد مملكة البحرين امل�ضارك 
يف اجتماع���ات ح���وار اأب���و ظبي اإل���ى جانب 
وكيل الوزارة، م�ضت�ضار الرئي�س التنفيذي 
لل�ضيا�ض���ات يف هيئة تنظيم �ض���وق العمل 
حمم���د ديتو، ورئي����س العالق���ات الدولية 

بالوزارة عبا�س معتوق.
ويبحث الجتم���اع عدًدا من الق�ض���ايا 
املتعلق���ة ب�ضيا�ض���ة ا�ض���تقدام وار�ض���ال 
العمال���ة ال���ى دول جمل�س التع���اون لدول 
اخلليج العربية، وتعزيز الإ�رصاف امل�ضرك 

والرقاب���ة لل���دول املر�ض���لة وامل�ض���تقبلة 
التج���ارب  اأب���رز  وا�ض���تعرا�س  للعمال���ة، 
الناجح���ة يف ه���ذا املج���ال، وغ���ري ذلك من 
املو�ضوعات ذات ال�ض���لة بتنظيم اأ�ضواق 

العمل.

الإع���الم  بن���ا: عق���د وزراء  القاه���رة - 
بالدول الداعية ملكافح���ة الإرهاب اجتماعاً 
على هام����س اجتم���اع وزراء الإع���الم العرب 
الذي عق���د اأم����س يف مقر اجلامع���ة العربية 
بالقاه���رة، واأك���د ال���وزراء اأهمية موا�ض���لة 
العم���ل  واآلي���ات  ا�ض���راتيجيات  تطوي���ر 
الإعالم���ي اله���ادف اإل���ى مكافح���ة خط���اب 
الكراهي���ة والتطرف، وف�ض���ح ال���دول التي 

تدعم ومتول وحتت�ضن الإرهاب.
و�ض���دد ال���وزراء على �رصورة الت�ض���دي 
لو�ض���ائل الإع���الم التي تعي���ث يف املنطقة 
ف�ض���اداً، بن�رصها وترويجها امل�ض���تمر للفكر 
املتط���رف، وا�ضت�ض���افة قادة ه���ذا الفكر، 
حتت ذريعة املهني���ة وفتح املجال للجميع 
لإب���داء راأي���ه، وهذا م���ا يتعار�س مع اأب�ض���ط 

القواع���د الأخالقي���ة، اإذ اإن الإعالم وجد لن�رص 
قيم الو�ض���طية والت�ض���امح واحلوار املبني 
عل���ى اأ�ض����س فكرية معتدل���ة ل تلغي الآخر، 
ولي����س لن����رص القت���ل والدم���ار والتدخل يف 
�ضوؤون الدول الداخلية وزعزعة ا�ضتقرارها.

كم���ا بحث الوزراء اآلي���ات تطوير العمل 
امل�ض���رك ب���ني ال���دول الداعي���ة ملكافحة 
الإره���اب، مل���ا لالإع���الم م���ن دور حموري يف 
تنوير املجتم���ع، وتعزيز الأف���كار الإيجابية 
التي ت�ضمن التعاي�س ال�ضلمي بني خمتلف 
فئات و�رصائ���ح املجتمعات، واأك���دوا اأهمية 
اللق���اءات امل�ض���تمرة والتن�ض���يق الدائ���م، 
والبن���اء على ما حتقق م���ن جناحات متتالية 
اأدت اإلى ك�ض���ف زيف و�ض���ائل اإعالم الفتنة 

والتطرف والإرهاب.

الرف���اع - قوة الدفاع: ج���رى بقوة دفاع 
البحري���ن اأم����س حف���ل تخري���ج دورة لالأفراد 
امل�ض���تجدين رقم 120، مبرك���ز تدريب قوة 
الدفاع امللكي، بح�ض���ور اللواء الركن ال�ضيخ 
علي بن را�ض���د اآل خليفة م�ضاعد رئي�س هيئة 
الأركان للق���وى الب�رصي���ة. واألق���ى اآم���ر مركز 
تدريب قوة الدفاع امللكي اللواء الركن جابر  
ب���ن حويل كلمة بهذه املنا�ض���بة، بعدها ُقدم 
اإيجاز عن الدورة، كما قدم اخلريجون عدًدا من 
الفقرات التي �ضمل عليها برنامج الحتفال، 

كالعر�س الع�ضكري للم�ض���اة، ثم جرى تاأدية 
الق�ضم القانوين من قبل اخلريجني، كما اأن�ضد 
اخلريج���ون ن�ض���يد ق���وة دف���اع البحرين، ويف 
ختام احلفل قام م�ضاعد رئي�س هيئة الأركان 
للق���وى الب�رصية بتوزيع اجلوائز وال�ض���هادات 
التقديري���ة على املتفوقني بال���دورة، مثمًنا 
بدور ال�ضباط واملدربني، وبجهود اخلريجني 
يف حتقيق متطلبات الدورة بنجاح، ح�رص حفل 
التخري���ج عدد م���ن كبار �ض���باط ق���وة دفاع 

البحرين، واأهايل اخلريجني.

• وزير العمل والتنمية الجتماعية	



إنسانية

بالإجمـاع... تعـديـل د�ستـوري باجلل�سـات الأخيـرة
ي����و�����ش����ع �����ش����اح����ي����ات ال�������ن�������واب وي����ع����ي����د ال�������������ش������وؤال ل���ل�������ش���وري���ن

نداء باال�ش���م، وافق جميع اأع�ش���اء جمل����س النواب يف 
جل�ش���ته اأم����س على اإج���راء تعدي���ل على امل���ادة )91( من 
د�شتور اململكة يفر�س تو�شيع دائرة امل�شمولن بتوجيه 
االأ�ش���ئلة اإليهم، لتت�ش���من جميع اأع�ش���اء جمل����س الوزراء، 
كما يق�ش���ي باإرجاع اأداة ال�شوؤال الربملاين الأع�شاء جمل�س 

ال�شورى.
م���ن جهته، دعا النائ���ب االأول علي العرادي االأع�ش���اء 
للت�ش���ويت باالإجم���اع عل���ى التعدي���ل، موؤك���دا اأن زي���ادة 
ال�شلطات الرقابية مطلب يواكب تطور امل�رشوع االإ�شاحي 
جلال���ة امللك، ويحق���ق التوازن ب���ن ال�ش���لطة الت�رشيعية 
واحلكوم���ة. واأي���دت النائب جميلة ال�ش���ماك تعديل املادة 

91، معتربة التعديل رمز للحياة الدميقراطية الذي اأعطانا 
اإياها جالة امللك وانطاقة مل�شاحة اأكرب من الدميقراطية 

التي �شتقفز باململكة الى جمال اأو�شع بن االأمم.
واأك���د النائب اأحم���د قراطة اأهمية تعدي���ل املادة 91 
ويجب ان يلزم الوزراء امل�ش���وؤولن عن الهيئات احلكومية 
باالإجابة عن االأ�ش���ئلة املوجة لهم يف اجلل�شات العامة اأمام 
جميع اأع�شاء املجل�س، واأال يكتفى باالإجابة املكتوبة فقط.

م���ن جهته، اأو�ش���ح النائ���ب حممد مي���اد اأن التعديل 
الد�ش���توري ي�ش���مل بال�ش���وؤال اأع�ش���اء جمل�س الوزراء. اأما 
روؤ�ش���اء الهيئ���ات، فيمكن ا�ش���تدعاوؤهم يف جل���ان حتقيق 

برملانية.

90 األف �سيارة واملواطن يدفع 20 دينارا للت�سجيل    

رف�ض فر�ض ر�سوم حتويالت الأجانب

الر�شم على االأجنبي لن يزيد عن 40 دينارا

اأكرث من 50 �شوؤاال مل يدرج بجدول اجلل�شات

حال عدم ا�ش���تكمال الن�شاب بجل�شة جمل�س النواب دون الت�شويت باملوافقة 
اأو رف�س تعديل بقانون املرور يفر�س ر�شوما على ت�شجيل �شيارات االأجانب.

م���ن جهت���ه، اأكد مقدم االقرتاح النائ���ب غازي اآل رحمة اأن فر�س الر�ش���وم من 
هذا النوع لي�س بدعة، وهو اأمر معمول به يف كل الدول، الفتا اإلى اأن االأ�شباب التي 
تقدم���ت به���ا اللجنة النيابية برف�س التعديل الت�رشيع���ي “غري مقنعة”، وهي اأن يف 

فر�س الر�شوم متييز بن املواطن واالأجنبي يف ا�شتخدام الطرق العامة.
واأ�ش���اف هن���اك الكث���ري من القوان���ن التي متايز يف الر�ش���وم ب���ن املواطن 
واالأجنب���ي، وهي لي�س بجرمية وقد �ش���بق للمجل�س متريرها م�ش���تغربا من اأن تقف 
اللجنة يف وجه االقرتاح قبل اإحالته الى احلكومة، خ�شو�شا اإنه توجد 90 األف �شيارة 
يف البحرين. وبن اأن ر�شم الت�شجيل لن يتعدى 40 دينارا على االأجنبي، بينما يدفع 

املواطن 20 دينارا.

وافق جمل�س النواب باالأغلبية على تو�ش���ية جلنة 
املراف���ق العامة والبيئة ب�ش���اأن قرار جمل�س ال�ش���ورى 
بخ�ش���و�س م�رشوع قانون بتعديل املادة رقم )3( من 

املر�شوم بقانون يف �شاأن الكهرباء واملاء.
كم���ا واف���ق جمل����س النواب عل���ى تو�ش���ية جلنة 
ال�ش���وؤون املالي���ة واالقت�ش���ادية برف����س االق���رتاح 
بقانون ب�شاأن فر�س ر�ش���وم على التحويات النقدية 

للخارج على االأجانب.
ال�ش���وؤون  ن���واب عل���ى طل���ب جلن���ة  واعرت����س 
الت�رشيعية والقانونية واللجنة النوعية الدائمة ل�شوؤون 
املراأة متدي���د الفرتة املقررة؛ لتق���دمي تقارير حول 
بع����س املوا�ش���يع املحال���ة اإليها وبع�س املوا�ش���يع 
املع���ادة من جل�ش���ات املجل�س وذلك ملدة 4 اأ�ش���ابيع 
اعتبارا م���ن تاري���خ املوافقة على الطل���ب يف الوقت 

الذي �شارف الدور الت�رشيعي على االنتهاء.
م���ن جهته، لفت رئي����س املجل�س اأحم���د املا اأنه 

“باإم���كان اللجان اأن جتتمع حتى بعد انتهاء الدور، اإال 
اأن���ه جرت العادة على اأنه لي�س هن���اك اجتماعات”، يف 
الوقت الذي اقرتح النائب حممد معريف اأن تخ�ش����س 

جل�شة خا�شة؛ ملناق�شة اإجابات الوزراء املهمة.

واأ�شار النائب جمال داود اإلى اأن هناك الكثري من 
االأ�شئلة املقدمة من اأع�شاء املجل�س للوزراء تزيد عن 
50 �ش���وؤاال، منها ما مل يعر�س حت���ى االآن على جدول 

جل�شات املجل�س، ومنها مل يجب عنه الوزراء.

تخويل “التجارة” حتديد �سكن العمال باملناطق ال�سناعية

12 عاما عمر جولة قانون ال�سحة بني املجل�سني

وافق جمل�س الن����واب على قرار جمل�س 
ال�ش����ورى بخ�ش����و�س م�رشوع قانون بتعديل 
امل����ادة )24( من املر�ش����وم بقانون ب�ش����اأن 

اإن�شاء وتنظيم املناطق ال�شناعية.
وقب����ل الت�ش����ويت دعا النائب عي�ش����ى 
الكوهجي جمل�س النواب للموافقة على قرار 
جمل�س ال�ش����ورى بتفوي�س وزارة ال�ش����ناعة 
والتجارة بتحديد اإمكان اإقامة �شكن العمال 

من دونه يف املنطقة ال�شناعية.

من جهته، اأو�ش����ح وزير �ش����وؤون جمل�س 
“اأن  البوعين����ن  ال�ش����ورى والن����واب غ����امن 
التعديل لن يحد من انت�شار العمالة العازبة، 
ب����ل اإن الن�س املطروح يخ�س العمال الذين 
يعمل����ون يف املناط����ق ال�ش����ناعية، والذي����ن 
ي�شكلون 5 % فقط من العمالة يف البحرين، 
يف ح����ن اأن 95 % م����ن العمال ه����ي العازبة 
هي الت����ي تتبع �����رشكات االإن�ش����اء والتعمري، 

وغريها.  

مرر جمل�س النواب قانون ال�شحة العامة 
واأحاله اإلى جمل�س ال�ش���ورى وقبل الت�شويت 
ق���ال رئي����س جلنة اخلدم���ات عبا�س عي�ش���ى 
املا�ش���ي اإن جلن���ة اخلدم���ات در�ش���ت جميع 
املواد م�رشوع قانون ال�ش���حة العامة املختلف 
حولها م���ع جلنة اخلدمات مبجل�س ال�ش���ورى، 

ومت االتفاق على متريها.
م���ن جانبه، ذكر النائب خالد ال�ش���اعر اأن 
قانون ال�ش���حة العامة م�ش���ى علي���ه 12 عاما 
يتنقل بن جمل�ش���ي ال�ش���ورى والنواب، واآن 

االأوان لتمريره.
واأ�ش���اد ال�ش���اعر مب���ا قام���ت ب���ه جلن���ة 

اخلدم���ات م���ن جه���ود لالتف���اق عل���ى نقاط 
اخلاق مع نظريتها يف جلنة ال�ش���ورى لتمرير 

القانون. 

• عي�شى الكوهجي وعبداحلليم مراد	

• نبيل البلو�شي	

املواطن مليون اأجنبي بالبحرين قريبا ول لـ“دك” 
منتقًدا رف�س ت�رشيعات ب�شبب املجامات اأو النفوذ... داود:

اأكد النائب جمال داود اأن عدد االأجانب يف البحرين �ش���يقفز للمليون اأجنبي، 
م�ش���تغربا من التغني مب�شطلح حقوق االإن�شان على االأجنبي واال�شتماتة من اأجله 

ونرفع منه، يف حن ندك باملواطن البحريني دون مراعاة.
واأ�ش���اف “نحن مطالبون بت�رشيعات لتنويع م�شادر الدخل، يف حن اأننا ننظر 
اإل���ى املقرتحات ونرف�ش���ها جماملة ل�شخ�ش���يات ونفوذ مع���ن دون التفكري يف 

م�شلحة املواطن البحريني الذي األغيناه من خريطتنا”.
من جانبه، ا�ش���تنكر النائب عبا�س املا�شي اال�شتماتة والدفاع على االأجنبي، 

يف حن املواطن ال ياقي هذه احلما�شة يف الدفاع عنه.
واأ�ش���اف “اأن فر�س الر�ش���وم عل���ى االأجانب ياأتي لتنويع م�ش���ادر الدخل”، 
مو�ش���حا “نحن من الدول الرائدة يف التعامل باإن�شانية مع العمالة االأجنبية وهذه 
الر�شوم لي�شت متييزا بن االأجنبي واملواطن، بل هو معمول به يف اأغلب الدول”.

ليلى مال اهلل

• حممد مياد وجمال دواد	

• • قبلة علي العرادي وذياب النعيمي	 وزير املجل�شن واأحمد قراطة	

•  فاطمة الع�شفور وجميلة ال�شماك	

• عبداحلميد النجار	 • جميد الع�شفور	
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نا�س���د �س���قيقان بحرينيان ال�س���لطات العليا 
التدخل ب�س���اأن احتجاز ال�س���لطات الهندية وثائق 
ال�سفر لهما منذ اأكتوبر العام املا�سي؛ اإثر ق�سية 

اتهما فيها بالزواج من ق�صرَّ يف جمهورية الهند.
ويف تفا�س���يل الق�س���ية كان اأح���د الإخوة قد 
تزوج من فتاة هندية مع وجود عقد زواج، وم�سدق 

من جمهورية الهند، وج���اء بها اإلى البحرين، وبعد 
فرتة م�س���ت على زواجهما، طلب���ت الفتاة الطالق 
والع���ودة اإلى اأهله���ا يف الهند، ثم توج���ه الأخوان 
اإلى الهن���د لتثبيت حالة الطالق واإمتامه ب�س���فته 
ال�صعية، اإل اأن والدة الفتاة اتهمتهما بزواج اإبنتها 

القا�صة.
وق���ال “توجهن���ا اإل���ى الهن���د يف 24 اأكتوب���ر 
2017 لإنهاء اإج���راءات الطالق، ولكن فوجئنا باأن 

والدة الفتاة قامت برفع �س���كوى �س���دنا، وقامت 
ال�س���لطات باحتجازنا يف ال�سجن �سهرين و14 يوما 

ثم خرجنا بكفالة”.
واأردفا: لي�س بيدنا حيلة ول ن�ستطيع معاجلة 
ما جرى لنا رغم توا�سلنا مع ال�سفارة البحرينية يف 
جمهورية الهند، وال�سلطات الهندية احتجزت جواز 
�س���فرنا وم�س���ى اأكرث من 8 �سهور على وجودنا يف 

الهند وعائلتنا ل يوجد لديها اأحد يرعاها.

وت�ساءل املواطنان عن دور �سفارة املنامة يف 
الهند، اإذ وكل املواطنان حماميا لنا للدفاع ولكن 
م���ن دون فائ���دة، وق���ال اإن اتهام ال���زواج بقا�ص 

باطل.
ودعا املواطنان ال�س���لطات البحرينية املعنية 
للتدخ���ل ب�س���كل اأ�صع؛ من اأجل رف���ع مظلوميتهما 
و�صع���ة عودتهما لدي���ار الوطن قبل حلول �س���هر 

رم�سان املبارك.

وتوا�س���لت “البالد” مع ال�س���فري البحريني يف 
الهند وم�ست�ساره لكن مل تلق اأي رد على الت�سال 

حتى كتابة هذا اخلرب.
واأ�سارت تقارير اإعالمية هندية عرب التلفزيون 

عن احتجاز بحرينيني بتهمة الزواج من قا�صات.
وب���ني يف التقري���ر اأحد املتحدث���ني من رجال 
الأم���ن ب���اأن القان���ون الهن���دي يحظر ال���زواج من 

قا�صات.

م�ضاحة �ال�ضتك�ضاف �لنفطي �أكرب من م�ضاحة �لبحرين 3 �أ�ضعاف
لتوزيع المتياز على �صكات عدة من دول خمتلفة... املناعي:

ق���ال املحام���ي حمم���د الرتاجن���ة اإن املحكمة 
الكربى املدنية ال�ساد�سة األزمت اأحد رجال الأعمال 
بدف���ع مبل���غ وق���دره 155 األ���ف دين���ار والفوائ���د 
اإح���دى  %، وذل���ك ل�س���الح   2 القانوني���ة بواق���ع 
ال����صكات التجارية، والت���ي تعاقدت معه على �صاء 
ن�س���بة 1.13 % من ح�س���ته يف ال�صكة املتخ�س�سة 
يف بيع املالب�س منذ العام 2009، والتي مل تت�سّلم 
منه���ا ال�صك���ة اأي �س���يء ومل يت���م حتويل احل�س���ة 

املتفق عليها اإليها.
واأو�س���ح اأن املحكم���ة اأي�ًس���ا حكمت بف�س���خ 
التفاقي���ة املح���ررة ب���ني ال�صكة واملدع���ى عليه، 
واألزمت���ه كذلك مب�صوفات الدعوى ومقابل اأتعاب 

املحام���اة. واأفاد الرتاجنة اأن وقائع الدعوى تتمثل 
يف اأن ال�صكة املدعية موكلته ومبوجب عقد تنازل 
حم���رر عرفًيا ب���ني ال�صكة املدعية ورج���ل الأعمال 
املدع���ى عليه وم���وؤرخ يف 16 يوني���و 2009، فقد 
تن���ازل املدعى عليه ل�س���الح ال�صك���ة املدعية عن 
عدد 113 ح�س���ة مبا يعادل 1.13 % من راأ�س مال 
�صكة خمت�س���ة بالأزي���اء واملالب�س؛ وذل���ك مقابل 
150 األ���ف دين���ار. ونف���اذا لهذا التفاق �س���ددت 
ال�صك���ة للمدعى عليه املبلغ املتفق عليه، ب�س���يك 
م�س���حوب على اأح���د البنوك موؤرخ يف ي���وم التفاق 
نف�س���ه، اإل اأن املدعى عليه اأخ���ل بالتزامه ومل يقم 
بتحوي���ل احل�س���ة املتف���ق عليها. وعل���ى اإثر ذلك 

تقدم املحامي بدعوى مدنية بطلب احلكم ل�سالح 
موكله باإل���زام املدعى عليه بف�س���خ العقد املحرر 
عرفًي���ا بينهما، وباإلزامه اأن ي�س���دد مبل���غ التفاق 
150 األ���ف دينار، مع الفوائ���د القانونية بواقع 10 
% حمت�سبة من تاريخ التفاق وحتى ال�سداد التام، 
م���ع احلك���م باإلزامه باأن ي���وؤدي للمدعي���ة مبلغ 10 
اآلف دين���ار، كتعوي�س عن ع���دم وفائه بالتزاماته 
التعاقدية، وت�س���مينه م�صوفات الدعوى ومقابل 

اأتعاب املحاماة.
واأ�سار الرتاجنة اإلى اأن لئحة الدعوى اأو�سحت 
للمحكم���ة اأن عق���د التن���ازل الع���ريف رت���ب التزاًما 
على عات���ق طرفيه، فقد التزمت املدعية ب�س���داد 

مبلغ التن���ازل للمدعى عليه، وق���د نفذت املدعية 
ه���ذا اللتزام، فيم���ا مل يلتزم املدع���ى عليه بنقل 
ملكية الأ�س���هم واحل�س�س املباعة للمدعية باإدارة 
ال�س���جل التجاري )حاليا وزارة ال�سناعة والتجارة(، 
ومل يتقدم املدعى عليه اإل���ى الوزارة املعنية باأي 
طلبات ر�س���مية تفيد تعديل عقد تاأ�سي�س ال�صكة 
واإخراجه منها، واإدخال ال�صكة املدعية، وذلك وفقا 
لإج���راءات القانوني���ة والأنظمة املعم���ول بها لدى 
وزارة التجارة ون�ص ذلك التعديل يف عقد التاأ�سي�س 
يف اجلريدة الر�س���مية وذل���ك عمال باأح���كام املادة 
)271( من قانون ال�صكات، والتي جاء بها “ل يكون 
التنازل عن احل�س����س اأثر بالن�س���بة اإلى ال�صكاء اأو 

الغري اإل من وقت القيد يف ال�س���جل التجاري ون�صه 
يف اجلريدة الر�س���مية” اإل اأن املدعى عليه قد اأخّل 
به���ذا اللتزام ومل يقم به حتى تاريخ رفع الدعوى. 
واأ�س���اف وكيل ال�صكة املدعية اأن ن�س الفقرة )اأ( 
من املادة )142( م���ن القانون املدين تن�س على 
اأنه “اإذا ف�س���خ العقد اأعيد املتعاقدين اإلى احلالة 
الت���ي كانا عليها قبل العقد..”، واأن املادة )140( 
م���ن ذات القان���ون تفيد باأن���ه “يف العقود امللزمة 
للجانب���ني اإذا مل ُي���وِف اأحد املتعاقدي���ن بالتزامه 
عن���د حلول اأجله وبعد اإعذاره، ج���از للمتعاقد الآخر 
اأن يطلب من القا�س���ي تنفيذ العقد اأو ف�س���خه مع 

التعوي�س يف احلالتني..”.

ق�س���ت حمكمة التمييز اجلنائية برف�س طعون 
عدد من املدانني بواقعة تاأ�س���ي�س والن�س���مام اإلى 
جماعة اإرهابية ت�ستهدف قوات الأمن ومواقع حيوية 
واأمنية يف البالد، كانت ت�سم 61 متهًما، متت تربئة 
4 منه���م م���ن جانب حمكم���ة اأول درج���ة، واأدين 57 
اآخ���رون بعقوبات متفاوتة، ا�س���تاأنف منهم يف وقت 
�سابق 45 مدانا، حمكوم عليهم بعقوبات ترتاوح ما 
بني ال�سجن ملدة 3 �سنوات لأحدهم، و10 و15 �سنة 
وال�س���جن املوؤبد للباقني، وبتغرميه���م جميعا مبلغ 
500 دينار، فيما غرمت كذلك 7 منهم مبلغا وقدره 

10 اآلف دينار.
واأيدت املحكمة واإ�س���قاط اجلن�س���ية البحرينية 
عن الطاعنني من املحكوم باإ�س���قاط اجلن�سية عنهم 
وعددهم 43 ُمدانا، كما اأيدت املحكمة اإبعاد خليجي 
-�ساركهم باجلرمية- نهائًيا عن البالد بعد تنفيذه 

العقوبة املق�سي بها بحقه.
وتتمثل تفا�س���يل الواقعة يف اأن���ه وبعد انتهاء 
فرتة ال�س���المة الوطنية يف منت�س���ف الع���ام 2011، 
ق���ام املتهم الأول )وهو ع�س���و �س���ابق يف جمعيتي 
العمل والر�س���الة الإ�س���المية( بالفرار م���ن البحرين 

اإلى العراق خ�سية القب�س عليه، وان�سم اإلى �سخ�س 
من اأبرز قيادات التيار ال�س���ريازي املت�سدد، والذي 
يع���د املرجع الدين���ي للتي���ار وامل�س���وؤول عن ملف 
البحري���ن، وكذل���ك اآخر �س���هرته جليل الفار�س���ي اأو 
اأب���و مهدي، قائ���د ما يزعمون���ه “اجلبهة الإ�س���المية 
لتحرير البحرين”، وه���و الأب الروحي لتباعها واأحد 
املخطط���ني ملحاولة انقالب م�س���لح ع���ن النظام يف 

البحرين العام 1981.
وت�سافرت جهود املتهم الأول وذلك القيادي 
البارز على �صورة معاودة تاأ�سي�س جماعات مت�سددة 
م���ن ال�س���باب البحرين���ي التاب���ع للتيار ال�س���ريازي 
املت�س���دد، وا�س���تغالل �س���التهما الوثيقة بقيادات 
التيار ال�سدري بالعراق وبعنا�ص من احلر�س الثوري 
الإيراين؛ لإحلاق ال�س���باب بدورات ع�سكرية �صية يف 
الع���راق واإي���ران، والتدريب على كيفي���ة التخطيط 
لالأعم���ال الإرهابية وطريق���ة تنفيذها، وعلى كيفية 
�س���ناعة املتفجرات والأ�س���لحة والعب���وات احلارقة 
�سديدة الفعالية، وتدريبهم على ا�ستخدام الأ�سلحة 

النارية مبختلف اأنواعها.
ونفاًذا لذلك مت ا�ست�س���دار فتاوى من املرجع 

الدين���ي تبي���ح وت����صع ا�س���تخدام الق���وة امل�س���لحة 
لالنق���الب على النظ���ام احلاكم البحرين���ي وحماولة 
اإ�س���قاطه، وانخرط يف هذه املجموعة وان�س���م اإليها 
و�سارك يف اأعمالها املتهمني جميًعا واآخرين وتالقت 
اإرادته���م م���ع املته���م الأول، وهم يعلمون ب�س���فة 
التنظي���م غري امل����صوع والعلم باأغرا�س���ه، واتفقت 
اأهواوؤه���م على اإن�س���اء هذه اجلماعة غ���ري امل�صوعة، 
فظهرت ككيان مادي ل يعرتف به القانون، وو�سع 
له���ا املته���م الأول اأ�س���ولها العقائدي���ة وركائزها 
الفكرية الت���ي تهدف لتغيري د�س���تور الدولة الذي 
اختاره ال�س���عب لت�س���يري دولته مبقت�ساه، والإ�صار 
بالوحدة الوطنية. وتكف���ل املتهم الأول بالتخطيط 
لبع����س اجلرائ���م الإرهابي���ة و�س���اعد عل���ى تدريب 
املتهم���ني بالع���راق واإي���ران عل���ى كيفي���ة �س���نع 
املتفجرات وا�س���تخدام الأ�س���لحة الناري���ة والرماية، 
واأمده���م باملعون���ات املادي���ة واملالية والأ�س���لحة، 
اأمني���ا  املطلوب���ني  بع����س  اإعان���ة  منه���م  وطل���ب 
واملتهمني يف ق�س���ايا اإرهابي���ة واملحكومني، على 
الف���رار اإلى اإيران، بينما با�ص املتهم اخلام�س قيادة 
فعلية بها و�س���اعده يف ذلك كل من املتهم ال�س���ابع 

وال�س���ابع ع�ص، وتنفي���ذاً لهذه الأف���كار قام املتهم 
الأول بالتخطي���ط جلرائ���م، كما اأمرهم بالتو�س���ع يف 
�سناعة املتفجرات واأ�س���لحة ال�سوزن حملية ال�سنع 

واأمدهم باملال لإنفاقه على �صاء امل�ستلزمات.
ب���داأ  اأن���ه  اإل���ى  اأول درج���ة  واأ�س���ارت حمكم���ة 
الت�س���عيد يف غ�سون اأكتوبر من العام 2013، حيث 
اأمر املتهم الأول باقي املتهمني بت�سعيد جرائمهم 
يف يوم���ي العيد الوطني وعي���د جلو�س جاللة امللك، 
بدايَة بح���رق الإطارات وا�س���تفزاز ال�صطة والتعدي 
عليهم بالعبوات امل�ستعلة “املولوتوف” والأ�سياخ 
احلديدي���ة واحلجارة، اأو اإ�س���ابتهم واإطالق اأ�س���لحة 
ال�س���وزن عليه���م، وا�س���تدراجهم اإلى اأماك���ن زرعوا 
فيها العبوات النا�سفة، مبينًة اأنهم متكنوا من �سنع 
25 عب���وة متفج���رة، فقاموا بعدة تفج���ريات، حيث 
ق���ام املتهم���ون اخلام�س وال�س���اد�س وال�س���ابع ع�ص 
با�س���تدراج ال�صطة ق���رب ماأمت ببني جم���رة، وزرعوا 
عبوة متفجرة اأ�س���يب فيها 3 من رجال ال�صطة، كما 
ا�س���تخدموا الطريق���ة نف�س���ها يف ا�س���تدراج ال�صطة 
بالق���رب من مقربة بن���ي جمرة وزرع عب���وة متفجرة 

بالقرب من مغ�سلة املقربة ومل ي�سب فيها اأحد.

وعن���د القب����س على املتهم اخلام����س يف اأبريل 
2013، اأعلن���ت اجلماعة احلرب عل���ى رجال ال�صطة 
وزادت جرائمها، فو�س���عت عبوة على ال�سارع العام 
مبنطق���ة البديع، حي���ث تتمركز ق���وات ال�صطة ومت 
ا�س���تدراجهم وتفجريه���ا، لك���ن مل ي�س���ب اأحد، ثم 
هاجموا �س���احنة تابعة لوزارة الداخلية مهمتها اإزالة 
احلواجز التي ي�س���عونها يف ال�س���وارع وه���و ما اأدى 
لحرتاقه���ا، كما زرع���وا قنبلة قرب مرك���ز البديع مل 
ت�س���ب اأح���ًدا، وكان من �س���من املخط���ط له تفجري 
�سيارة مفخخة ي�صقها املتهمون الثاين والثاين ع�ص 
اأمام ال�سفارة ال�س���عودية، لكن العملية ف�سلت، ويف 
اليوم التايل حاولوا تفجري �سيارة بج�ص امللك فهد، 

لكنهم ف�سلوا اأي�ًسا.
ودل���ت التحري���ات عل���ى املتهم���ني، حيث مت 
�س���بط املتهم���ني 4 متهم���ني، والذي���ن اعرتف���وا 
بارتكاب الوقائع، بينما مت �س���بط اأجهزة ا�س���تقبال 
واإر�س���ال وهات���ف حم���ّول للتحكم عن بعد واأ�س���لحة 
حملي���ة ال�س���نع و69 طلق���ة، اإ�س���افة اإل���ى زجاجات 
فارغة معدة ل�سناعة عبوات “املولوتوف”، وقواذف 

حملية ال�سنع و11 عبوة متفجرة.

�إلز�م رجل �أعمال باإعادة 150 �ألف دينار ل�رشكة باعها �أ�ضهًما

“�لتمييز” ترف�س طعون مد�نني بتاأ�ضي�س جماعة �إرهابية

ا�سرتتها منه يف العام 2009 ومل توثق ر�سمًيا

ا�ستهدفوا مواقع حيوية واأمنية

   �إعـــد�د: عبا�س �إبر�هيمحماكم

مروة خمي�س

ر��ضد �لغائب

حب�س بحرينيني بالهند و�ضحب جو�زيهما... وال تعليق من �ل�ضفارة
�سافر العري�س لتطليق زوجته ف�سكته عمته بتهمة الزواج من ابنتها القا�ص

قال ع�س���و جمل�س ال�سورى دروي�س املناعي اإن 
ال�ستك�س���افات النفطية الأخرية �ست�سهم يف حت�سن 
�صيع لت�سنيف البحرين الئتماين؛ لينقل مبدئيا من 
-BB اإلى +BB خا�سة ان حجم ال�سادرات النفطية 
واأ�س���عار النف���ط يوؤث���ران ب�س���كل كبري بالت�س���نيف 
الئتم���اين لل���دول املعتم���دة عل���ى النف���ط. وطالب 
املناعي بندوة نظمتها جمعية جتمع الوحدة الوطنية 
ب�صورة ا�ستغالل فائ�س موارد الكت�سافات اجلديدة 

جلدولة ت�س���ديد الدين العام بعدها تنمية القت�ساد 
الوطني وحتقيق جودة احلياة للمواطن.

 5 سنوات
وذكر اأن م�س���احة ال�ستك�س���اف 2000 كيلومرت 
مرب���ع، وميت���د غرب���ي البحرين، و�س���ول لالأرا�س���ي 
ال�س���عودية، اأّي تقريب���ا اأك���رب م���ن م�س���احة البحرين 
احلالي���ة 3 اأ�س���عاف. وق���ال: مت الكت�س���اف بتقنية 
احلف���ر الأفق���ي و التك�س���ري الهدروليك���ي، وه���ذه 
العمليات مكلف���ة، ولكن يقدر �س���عر تكلفة الإنتاج 

40 دولر اأمريكي للربميل، و�س���عر الربميل و�س���ل 
75 دولرا الآن. ووا�س���ل: مبوج���ب معرفتن���ا  اإل���ى 
فاحلكوم���ة �س���تتعاقد يف الأول حلفر بئرين يف بداية 
الن�سف الثاين من هذا العام. ولفت اإلى اأن املتوقع 
اأن يبداأ الإنتاج الفعلي يف غ�سون 5 �سنوات بالكثري، 
وم�س���ريا للتوجيه امللكي ب�صورة الإ����صاع يف تنفيذ 
ه���ذا امل�صوع، مع توزي���ع المتياز عل���ى �صكات عدة 
من دول خمتلفة؛ ل�س���مان ال�س���تفادة الق�سوى من 

الوقت والتوفري ال�ستثماري. 

 وتيرة التنمية
ونب���ه ال���ى اأن ال�ست�س���كاف الأخري �س���يزيد من 
وت���رية التنمية لكثري من جمالت القت�س���اد، وعلى 
�س���بيل املثال �ستن�س���ط حركة ال�س���وق العقاري يف 
العدي���د م���ن مناطق اململك���ة، والذي يحظ���ي ببيئة 
ت�صيعي���ة وتنظيمية متطورة، و�ستن�س���ط ال�س���ناعة 
اململك���ة  �س���يافة  ن�س���بة  و�س���رتتفع  الفندقي���ة، 
للموؤمت���رات العاملية واملعار�س الدولية، اإذ تتزامن 
هذه الأن�س���طة مع جهوزي���ة املطار احلدي���ث، وهذه 

الأن�سطة �ستك�سب البحرين �سهرة عاملية. 
وب���ني اأنه بتوفري ال�س���يولة النقدية �س���تتمكن 
احلكوم���ة من خف�س م���دة انتظار ح�س���ول املواطن 
على ال�س���كن الالئق، و�س���تبنى مدن جدي���دة وتوفر 
بي���وت كث���رية. ودع���ا ل����صورة العم���ل عل���ى تنويع 
م�سادر القت�ساد من خالل العتماد على ال�سناعات 
الإنتاجية، وعمل برنامج اإنتاجي لكثري من ال�سناعات 
خ�سو�سا ال�ستثمار يف ال�س���ياحة البحرية، وال�سياحة 

العالجية، والتعليم العايل.

• من�سة الندوة	

 �سيتح���سن الت�سني��ف 
 BB+ اإلى BB- م�ن

ل�ستغالل فائ�س موارد النفط 
اجلديدة جلدولة ت�سديد الدين العام 
�سعر كلفة اإنتاج النفط ال�سخري 

40 دولرا للربميل 

التعاقد حلفر بئرين يف بداية 
الن�سف الثاين من العام

بتوفري ال�سيولة النقدية �ستتمكن 
احلكومة من بناء مدن جديدة
اأدعو لال�ستثمار يف ال�سياحة 

البحرية والعالجية والتعليم العايل
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26 مليون دينار ل�صكوك 
تاأجري ق�صرية الأجل

 املنامة - امل�رصف املركزي: اأعلن م�رصف البحرين 
 ISIN( 153 املرك���زي اأنه متت تغطية الإ�ص���دار رقم
BH000275W671( من �صكوك التاأجري الإ�صالمية 
احلكومية ق�ص���رية الأجل التي ي�صدرها امل�رصف نيابة 
عن حكوم���ة البحرين. وتبلغ قيمة الإ�ص���دار 26 مليون 
دين���ار لفرتة ا�ص���تحقاق 182 يوم���اً تب���داأ يف 10 مايو 
2018 اإل���ى 8 نوفم���ر 2018. ويبل���غ العائد املتوقع 
 %  3.60 ب�ص���عر  % مقارن���ة   3.61 ال�ص���كوك  له���ذه 
لالإ�ص���دار ال�ص���ابق بتاريخ 12 اأبريل 2018، علما باأنه 

قد متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.

70 مليون دينار لتغطية اأذونات خزانة 
املنام���ة - امل����رصف املرك���زي: اأعل���ن م�رصف البحري���ن املرك���زي باأنه متت 
تغطية الإ�ص���دار رقم ISIN BH000116O997( 1702( من اأذونات اخلزانة 

احلكومية الأ�صبوعية التي ي�صدرها امل�رصف نيابة عن حكومة البحرين.
وتبلغ قيمة هذا الإ�ص���دار 70 مليون دينار لفرتة ا�صتحقاق 91 يوماً تبداأ يف 
9 مايو 2018 وتنتهي يف 8 اأغ�ص���ط�س 2018، كما بلغ معدل �صعر الفائدة على 
هذه الأذونات 3.36 % مقارنة ب�صعر الفائدة 3.35 % لالإ�صدار ال�صابق بتاريخ 

2 مايو 2018. 
وقد بلغ معدل �ص���عر اخل�ص���م 99.158 % ومت قبول اأقل �ص���عر للم�ص���اركة 

بواقع 99.141 % علماً باأنه قد متت تغطية الإ�صدار بن�صبة 100 %.
كما بلغ الر�ص���يد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا الإ�ص���دار ما قيمته 2.235 

مليار دينار. 

  للتوا�صل:  )ق�صم القت�صاد: 17111455(              ق�صم الإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )ال�صرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(
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اقتصاد
2.7 مليون دينار اأرباح “الأ�سواق احلرة” بالربع الأول 2018 

البحرين ت�سارك يف “مكافحة املمار�سات ال�سارة بالتجارة الدولية”

بن�صبة ارتفاع قدرها 25.1 % مقارنة بالعام املا�صي 

بوفد يرتاأ�صه الوكيل امل�صاعد لتنمية ال�صناعة

املنام���ة - البحرين لالأ�ص���واق احلرة: 
اأعلن���ت �رصك���ة جمم���ع البحرين لالأ�ص���واق 
احل���رة يف اجتم���اع ملجل�س اإدارتها م�ص���اء 
اأم����س الثالثاء 8 ماي���و 2018 عن النتائج 
املالي���ة للرب���ع الأول م���ن الع���ام 2018، 
حيث اأفاد رئي�س جمل����س الإدارة، فاروق 
يو�صف املوؤيد اأن ال�رصكة قد حققت �صايف 
اأرباح قدرها 2.757 مليون دينار مقارنة 
باأرب���اح العام املا�ص���ي، والتي كانت قد 
بلغ���ت 2.203 ملي���ون دينار مما ي�ص���كل 
ارتفاعا يف الأرباح قدرها 554 األف دينار، 
اأي بن�ص���بة 25.1 %. وبلغ العائد الأ�صا�س 
لكل �ص���هم 19،38 فل�س مقارنة بالعائد 
الأ�ص���ا�س لكل �ص���هم يف العام املا�ص���ي، 

والذي قد بلغ 15،48 فل�س.
كما بينَ املوؤي���د باأن النتائج  املالية 

لالأ�ص���هر الثالث���ة للعام 2018 �ص���هدت 
ارتفاعاً للمبيعات الإجمالية لتبلغ 8.608 
مليون دينار مقارنة باملبيعات الإجمالية 
للعام املا�ص���ي، والتي كان���ت قد بلغت 
7.468 مليون دين���ار، اأي باإرتفاع قدره 
1،140 ملي���ون دينار وبن�ص���بة 15.3 %. 
 49.266 امل�ص���اهمي  حق���وق  وبلغ���ت 
مليون دينار مقارنة بحقوق امل�ص���اهمي 
للعام املا�ص���ي، والتي كان���ت قد بلغت 

49.950 مليون دينار. 
واختت���م املوؤي���د ب�ص���كره وتقدي���ره 
لالإدارة التنفيذية وجميع موظفي ال�رصكة 
على جهودهم الفعالة وامل�صتمرة، والتي 

اأدت اإلى حتقيق هذه النتائج املتميزة.
م���ن جهت���ه، ب���ينَنَّ الع�ص���و املنتدب 
اأرب���اح  اأن  بوهن���دي  عب���داهلل  لل�رصك���ة 

ال�صتثمار لالأ�ص���هر الثالثة للعام 2018 
قد بلغ���ت 1.271 مليون دين���ار مقارنة 
باأرب���اح ال�ص���تثمار للف���رتة نف�ص���ها من 

العام املا�ص���ي، والتي كان���ت قد بلغت 
878 األف دينار مما ميثل ارتفاعاً لأرباح 
ال�ص���تثمار قدره���ا 393 األ���ف دينار، اأي 

بن�ص���بة 44.8 %. كم���ا ارتفع���ت حمفظة 
ال�ص���تثمار بن�صبة 5.1 % لتبلغ 39.592 

مليون دينار.
كما اأو�ص���ح بوهندي باأن اإ�صرتاتيجية 
الب�ص���ائع  وج���ودة  تن���وع  يف  ال�رصك���ة 
الت�ص���ويقية  احلم���الت  والرتكيزعل���ى 
وخدم���ات الزبائن كان له الدوراملوؤثر يف 
زي���ادة املبيعات. كما ب���ينَ بوهندي باأن 
ال�رصك���ة مازالت ت�ص���عى جاه���دة لتقدمي 
اأف�ص���ل امل���اركات العاملي���ة واملنتجات 
املتمي���زة والفريدة من نوعها. واأو�ص���ح 
عن �ص���عي ال�رصكة الدائم جت���اه التجديد 
والتطوي���ر ملا له التاأثري املبا�رصعلى رفع 
م�ص���توى كف���اءة ال�رصكة واإبق���اء الرتكيز 
على خدمة العمالء ونيل ر�ص���اهم، والتي 

تبقى دائما على راأ�س اأولوياتنا.

املنامة - ال�صناعة والتجارة: �صاركت 
وزارة ال�ص���ناعة والتج���ارة وال�ص���ياحة يف 
اأعم���ال الجتماع الثام���ن والع�رصون للجنة 
الدائم���ة ملكافحة املمار�ص���ات ال�ص���ارة 
بالتج���ارة الدولية ل���دول جمل�س التعاون 
لدول اخللي���ج العربية وال���ذي عقد اأم�س 
بدولة الكويت وي�صتمر حتى غدا اخلمي�س 
10 مايو 2018، وذلك بح�ص���ور اأع�ص���اء 

اللجنة الدائمة من دول جمل�س التعاون.
 وتراأ�س وفد وزارة ال�صناعة والتجارة 

لتنمي���ة  امل�ص���اعد  الوكي���ل  وال�ص���ياحة 
ال�ص���ناعة عبدالكرمي الرا�ص���د وبح�ص���ور 
رئي�س ق�ص���م العالقات ال�صناعية والدعم 
�صو�ص���ن  ال�ص���ناعية  التنمي���ة  ب���اإدارة 

احلمادي.
 وت�ص���منت مناق�ص���ات اللجنة العديد 
م���ع  تن�ص���جم  الت���ي  املو�ص���وعات  م���ن 
الأه���داف الأ�صا�ص���ية ملجل����س التع���اون 
لدول اخلليج العربي���ة واأهداف التفاقية 
القت�ص���ادية املوحدة والت���ي تتطلع اإلى 

حتقيق التكامل القت�ص���ادي بي الدول 
الأع�ص���اء، ولأهمية الدور ال���ذي تقوم به 
ال�صناعات اخلليجية يف اقت�صاديات دول 
املجل����س، حي���ث ركزت النقا�ص���ات حول 
ق�ص���ايا املمار�صات ال�ص���ارة يف التجارة 
الدولية مبا فيها من ال�ص���كاوى املقدمة 
من ال�صناعة اخلليجية �صد واردات بع�س 
دول الع���امل، بالإ�ص���افة اإل���ى الق�ص���ايا 
املرفوع���ة �ص���د �ص���ادرات دول جمل����س 

•التعاون والر�صوم ال�صارية عليها.  الوفد البحريني امل�صارك	

“نارمو كابيتال” ت�ستقطب “وادي ال�سليكون” لل�رشق الأو�سط 
حمرك للتنمية اآفاق البحرين القت�سادية واعدة و “اخلا�ص” 

خالل اجتماعه ببعثة “النقد الدويل”... نا�س:

ال�ص���ناب�س - الغرف���ة: اأكد رئي����س غرفة جتارة 
و�صناعة البحرين، �صمري نا�س، اأن البيئة ال�صتثمارية 
يف البحرين متتلك مقومات جاذبة ومثالية ملمار�ص���ة 
العمل القت�صادي ملا تتمتع به من ميزات تناف�صية 
وت�صهيالت جتعلها واحدة من اأكرث القت�صاديات يف 
املنطقة اجلاذبة لال�ص���تثمارات وامل�ص���اريع، م�صرياً 
اإلى اأن ن�ص���ب النمو املتوقعة للع���ام اجلاري 2018 
توؤك���د عل���ى جن���اح مب���ادرات احلكومة، ومب���ادرات 
ذت خالل ال�صنوات املا�صية،  القطاع اخلا�س التي ُنفِّ
لفتاً اأن القطاع اخلا�س البحريني قد اأ�ص���بح حمركاً 

رئي�صياً للنمو القت�صادي. 
جاء ذلك خالل الجتم���اع الذي عقد ببيت التجار 
اأم�س الأول بي الغرفة ووفد ميثل البعثة ال�صت�صارية 
ل�صندوق النقد الدويل للمملكة يف وا�صنطن برئا�صة 
رئي�س بعثة ال�ص���ندوق اإلى البحرين، بيكا�س جو�صي 
بح�ص���ور عدد من اأع�صاء جمل�س الإدارة وامل�صئولي 
بالغرف���ة، وذلك يف اإطار زيارته الت�ص���اورية الدورية 
مع اجله���ات املحلية املعنية بال�ص���اأن القت�ص���ادي 
لإعداد التقرير الدوري حول الو�ص���ع القت�صادي يف 

البحرين. وقد تناول الجتماع عدة موا�صيع من بينها 
و�ص���ع القطاع غ���ري النفطي وتنويع م�ص���ادر الدخل 
وتوجهات اخل�صخ�صة وال�رصاكة بي القطاعي العام 

واخلا�س، والآفاق امل�صتقبلية لالقت�صاد. 
كم���ا مت خ���الل الجتم���اع التاأكي���د عل���ى متان���ة 
و�صالبة القت�صاد البحريني، واأن البنية القت�صادية 
للبحرين قادرة على ا�صتيعاب املزيد من امل�رصوعات 
التنموية وال�صتثمارية يف �صتى املجالت والقطاعات 
القت�ص���ادية املتعددة، ومتت الإ�ص���ارة اإلى الأدوار 
الفاعل���ة الت���ي يوؤديه���ا قطاع املن�ص���اآت ال�ص���غرية 
واملتو�ص���طة واملتناهية ال�ص���غر يف اململكة والتي 
متثل ن�ص���بة اأك���رث من 85 % من اإجم���ايل القطاعات 

القت�ص���ادية التي ت�ص���هد منواً وازدهاراً ملحوظي 
وتدعم ب�ص���كٍل ملحوظ تنمية وتطور عجلة القت�صاد 
الوطن���ي يف الب���الد، كم���ا اأن العديد م���ن القطاعات 
القت�ص���ادية البحريني���ة ت�ص���هد منواً ب���ارزاً كقطاع 
ال�ص���ياحة والفندقة وقط���اع الإن�ص���اءات والعقارات 
وامل�ص���ارف واخلدمات ف�ص���اًل عن قط���اع الأملنيوم 
والبرتوكيماوي���ات والتعليم وغريها الكثري. واأجابت 
الغرف���ة خ���الل الجتم���اع عل���ى كاف���ة ا�صتف�ص���ارات 
وت�ص���اوؤلت البعث���ة ال�صت�ص���ارية ل�ص���ندوق النق���د 
الدويل حول الو�ص���ع القت�ص���ادي العام يف اململكة 
لإعداد التقرير الدوري حول ذلك، و�ص���بل النهو�س 

بالقطاع اخلا�س وال�صتثمارات غري النفطية.

• لقاء “الغرفة” ببعثة �صندوق النقد الدويل	

بحث لقاء �صم متخ�ص�صي يف جمالت 
والت�ص���الت  الأعم���ال  وري���ادة  التموي���ل 
وال�ص���ريفة وال�ص���تثمار دعم احلكومات يف 
تعزي���ز ال�رصكات النا�ص���ئة، وكي���ف اأن هذه 
ال����رصكات ا�ص���تطاعت مناف�ص���ة نظرياته���ا 
الدولية الك���رى بل وتفوقت عليها، وذلك 
بتنظي���م من نارم���و كابيت���ال، امل�صت�ص���ار 

املايل وال�صتثماري.
وحم���ل اللق���اء ال���ذي عق���د يف كابيتال 
 Silicon( كلوب عنوان “ا�ص���تقطاب نظام
Valley( اأو “وادي ال�صليكون” اإلى منطقة 

ال�رصق الأو�صط”.
وح�رص اللق���اء فهد العمران املوؤ�ص����س 
والرئي�س التنفيذي ل�رصك���ة نارمو كابيتال، 
 Golden Gate اإ�ص���افة الى متحدثي من
 Vinnie Lauria �صنغافورة   Ventures
 Paul Bragiel و  املوؤ�ص����س(،  )ال�رصي���ك 
)�رصيك(، و Justin Hall )مدير( بال�صافة 
الى Werner Braunock )رئي�س ق�ص���م 

.Narmo Capital ال�صتثمارات( يف
وعقدت الفعالية بح�صور 35 �صخ�صية 

تعم���ل يف العدي���د من املج���الت كالتمويل 
وريادة الأعمال وروؤ�ص���اء �رصكات ات�ص���الت 
ث���روات ومكاتب  وم�صت�ص���ارين واأ�ص���حاب 
الأ����رص ال�ص���تثمارية وم�رصفي���ي وممثل���ي 

ال�صحافة. 
حلقت���ي  عق���د  احل���دث  وتخل���ل 
نقا�صيتي، �صملتا: تاريخ النظام البيئي يف

Venture Capital والدرو�س التي ميكن 
تعلمه���ا والتي ميكن تطبيقها على �ص���وق 
منطقة ال�رصق الأو�ص���ط وغريها من الأ�صواق 
النا�ص���ئة، حي���ث مت بحث دع���م احلكومات 
)�ص���واء املبا����رص اأو غ���ري املبا����رص( لتعزي���ز 
ال�رصكات النا�صئة، ودمج قطاعات ال�صناعة 
ا�ص���رتاتيجية  يف  واحلكوم���ات  واجلامع���ات 
�ص���املة.  فيم���ا بحث املو�ص���وع الآخر نظام 
Silicon Valley الأك���رث ن�ص���جا، والطلب 
علي���ه بالأ�ص���واق النا�ص���ئة غ���ري املتطورة 
اأو الواع���دة مث���ل منطق���ة ال�رصق الأو�ص���ط، 
ومناق�صة ظهور “Unicorn” وكيف اأثبتت 
بع�س ال�رصكات النا�ص���ئة الت���ي مت اإطالقها 
حملًيا اأنها مناف�ص���ة لل�رصكات الدولية اأو قد 
تك���ون تفوقت عليها مث���ل )Uber مقابل 

.)Careem

• • فاروق املوؤيد	 عبداهلل بوهندي 	

املحرر القت�سادي

“التجار” يوقعون غدا وثيقة بعدم رفع الأ�سعار 
ال�صناب�س - الغرفة: تنظم غرفة جتارة و�صناعة 
البحرين يف متام ال�ص���اعة 12:00 م���ن ظهر يوم غٍد 
اخلمي�س 10 ماي���و 2018 يف قاعة املجل�س بالطابق 
الأر�ص���ي ببيت التجار “اللقاء ال�ص���نوي املفتوح مع 
جتار الغذية والزراعة ملناق�ص���ة ا�صتعدادات التجار 
ل�صهر رم�صان املبارك”، ويهدف اللقاء اإلى مناق�صة 
التحديات التي تواجه التجار يف �صبيل توفري ال�صلع 

خالل ال�ص���هر الف�ص���يل مع طماأنة امل�صتهلك وجتار 
التجزئة على حٍد �ص���واء باأن اأ�ص���عار املواد الغذائية 
لن تكون مرتفعة و�ص���تكون متوافرة طوال ال�ص���هر 
املب���ارك. ووجه���ت الغرفة دعوتها اإل���ى جميع جتار 
الأغذي���ة واأ�ص���حاب الأعمال واملعني���ي يف اململكة 
حل�ص���ور هذا اللقاء ال�ص���نوي املهم، م�صرية اإلى اأنه 
�ص���يتم التوقيع على وثيقة تعهد للتجار بعدم رفع 

الأ�ص���عار اأ�ص���وة مبا قامت به الغرفة خ���الل الأعوام 
املا�ص���ية عل���ى ان تكون تلك الوثيق���ة ذات التزام 
اخالقي يف املق���ام الأول، معربة عن اأملها اأن يحقق 
اللقاء اأهدافه املن�صودة وباأن ي�صاهم بو�صع احللول 
ملختلف التحديات التي تواجه جتار القطاع وو�ص���ع 
الت�صهيالت الالزمة للقطاع الغذائي وامل�صتهلك يف 

اآن واحد.

يف اجتماع مع “الغرفة” مبنا�صبة �صهر رم�صان املبارك
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اإطالق من�سة عاملية لال�ستثمار يف البحرين بـ 100 مليون دوالر

“بتلكو” ت�ستعر�ض كفاءتها باأ�سبوع االت�ساالت الدولية 

“�سوليدرتي” تقدم اخلدمات الرقمية والتاأمني االإلكرتوين

“اأدزيرتور” تربم �رشاكة مع “البحرين للتكنولوجيا املالية”

توقعات بنمو القطاع 5 % خالل 2018... ب�سي�سو: 

افتتحت مكتًبا لها يف اململكة 

    زينب العكري من �ساحية ال�سيف

قال الرئي����س التنفيذي ملجموعة �س���وليدرتي 
القاب�سة اأ�رشف ب�سي�سو اإن املجموعة احتفلت ر�سمًيا 
لإمتام عملية الدمج بني �رشكتي �سوليدرتي والأهلية 
للتاأمني التي بداأت اأواخر دي�سمرب املا�سي بتد�سني 
الهوية اجلديدة ل�س���وليدرتي البحرين. واأ�س���اف اأن 
الإ�س���راتيجية اجلديدة تركز على التو�سع يف �سبكة 
ف���روع ال�رشك���ة ورف���ع م�س���توى خدمة العم���الء بطرح 
منتجات جديدة وم�س���توى اخلدمة، مبيًن���ا اأن ال�رشكة 
توؤم���ن بتوف���ر اخلدم���ات التكنولوجي���ة، وه���ي من 
اخلطوات اجلديدة لل�رشكة لتقدمي اخلدمات الرقمية 
والتاأمني اللكروين. واأو�سح اأن ال�رشكة متتلك اأكرب 
�س���بكة ف���روع يف البحرين، حي���ث اإنه���ا تغطي جميع 
املحافظ���ات وخمتل���ف مناط���ق اململكة الأ�سا�س���ية 
تقريب���ا، وي�س���تطيع الزبون ال�س���تفادة م���ن مراكز 

خدمات الزبائن واملطالبات ومبا�رشة الأمور الأخرى.
واأك���د ب�سي�س���و تفاوؤله ب�س���اأن قان���ون التاأمني 
ال�سحي اجلديد ملا له من دور اإيجابي ل�سوق التاأمني 
ال�س���حي يف البحرين، متوقعا اأن يتم ال�س���تفادة من 
ه���ذه اخلط���وة وتو�س���عة اأك���رب لقاع���دة املكتتبني 
يف التاأمني ال�س���حي، م�س���را اإلى اأن اآخر اإح�س���اءات 
املجل����س الأعلى لل�س���حة تو�س���ح وج���ود نحو 450 
األف ن�س���مة من العمالة ما يدل عل���ى اأثرها الإيجابي، 
مبيًن���ا اأن التاأمني ال�س���حي �س���يوفر فر����س جديدة 

ل�رشكات التاأمني يف البحرين.
وق���ال اإن املجموع���ة متفائلة ب�س���اأن الأ�س���واق 
التي تتواجد فيها مثل لوك�س���مبورغ واأ�سواق ال�رشق 
الأو�س���ط يف ال�س���عودية والأردن، متوقع���ا منو قطاع 

التاأمني بن�س���بة ت�س���ل اإلى 5 % والتاأمني التكافلي 
وقطاع الأفراد وال�سيارات وال�سحي.

اإدارة جمموع���ة  ب���دوره، ق���ال رئي����س جمل����س 
�سوليدرتي القاب�سة را�س���د املر “اإن م�سوار اأعمال 
التاأمني التكافلي ملجموعة �س���وليدرتي يف البحرين 
بداأ يف العام 2003، ومنذ ذلك احلني كر�سنا جهودنا 
لإمت���ام ر�س���التنا وقيمن���ا والتزامن���ا بتحقي���ق روؤية 
املجموعة باأن تكون الرائدة اإقليميا يف جمال الأعمال 

املالية الإ�سالمية خ�سو�سا التكافل الإ�سالمي”. 
واأكد “اأن اإمياننا بالبيئة ال�ستثمارية يف اململكة 
وبالفر����س املتاح���ة نت���ج عنه زي���ادة ا�س���تثمارات 
املجموعة يف العام 2016 با�س���تحواذها على ح�س���ة 
ُم�س���يطرة يف �رشك���ة الأهلية للتاأمني، وبع���د اأقل من 
ع���ام اأمتمنا بنجاح عملية الدمج التي تعد اإجنازا بارزا 
للمجموع���ة ولقط���اع اخلدم���ات املالي���ة يف البحرين 
ككل، ومازلنا ندر�س خطًط���ا طموحة لتعزيز مكانتنا 

يف الأ�س���واق الت���ي نعم���ل بها ول�س���يما يف �س���وقنا 
املحلي���ة البحري���ن”. من جهت���ه، اأك���د رئي�س جمل�س 
اإدارة �رشكة �س���وليدرتي البحرين توفيق �س���هاب اأن 
ا�س���تكمال عملي���ة الدمج ب���ني �رشكتي �س���وليدرتي 
والأهلي���ة للتاأم���ني تعت���رب اأكرب عملي���ة لالندماج يف 

قطاع التاأمني يف اململكة نهاية العام املا�سي”.
وق���ال اإن هذا الدم���ج يعد الأهم من���ذ العقدين 
املا�سيني، وتبلور بت�سكيل �رشكة ذات هوية جديدة، 
�س���وليدرتي البحرين، والتي ا�س���تطاعت يف غ�سون 
ب�سعة اأ�سهر فقط حتقيق نتائج م�سجعة واإيجابية”.

واعترب رئي����س جمل�س اإدارة �رشكة �س���وليدرتي 
البحري���ن اأن دم���ج �رشكة �س���وليدرتي التكافل العام 
و�رشك���ة التاأمني الأهلية- الت���ي ُتعد واحدة من اأقدم 
�رشكات التاأمني يف اململكة- يت�س���من دجما خلربات 
تزي���د ع���ن 42 عاما م���ن اأعم���ال التاأم���ني، وتاأكيدا 
لقيمنا الأ�سا�س���ية، والتي تتمحور حول احلر�س على 
تقدمي خدمة متميزة للعمالء، والعمل كفريق، وثبات 
م�س���توى الأداء”. وق���ال: “اإن ر�س���ا عمالئن���ا وكافة 
�رشكائنا هو هدف اأ�سا�س ت�سعى �سوليدرتي البحرين 
اإل���ى حتقيقه من خالل اللتزام عل���ى الدوام بتطوير 
عالق���ات طويل���ة الأج���ل م���ع عمالئنا من خ���الل فهم 
احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم عن طريق العمل معاً 
ب���كل نزاهة كفريق واحد”، م�س���ددا عل���ى اأن الكيان 
اجلدي���د يعترب �رشك���ة التكافل الوحي���دة يف البحرين 
احلا�سلة على ت�سنيف اآمن للقدرة املالية من وكالة 
AM Best العاملي���ة يع���ادل اأعلى ما و�س���لت اإليه 

اأف�سل �رشكات املنطقة. 

املنامة - نورث�س����تار ا�سو�س����يت: اأبرمت �رشكة 
اأدزيرتور”Adsertor”، اإحدى ال�رشكات الربيطانية 
الرائدة املتخ�س�س����ة يف حلول التكنولوجيامع خليج 
البحري����ن للتكنولوجي����ا املالي����ة “فنت����ك”، �رشاك����ة 
اإ�س����راتيجية طموح����ة، اإذ  قام����ت ال�رشك����ة بافتتاح 
مكت����ب له����ا يف البحرين ليك����ون مرك����ًزا لعملياتها 
يف دول اخللي����ج. ويق����ع املكتب يف خلي����ج البحرين 
للتكنولوجي����ا املالي����ة، حي����ث �س����يتعاون الطرفان 
لتوف����ر خدمات رقمية ذات قيمة م�س����افة ملجتمع 
اأعمال “فنتك”، ف�س����ال عن قطاع الأعمال الأكرب يف 
املنطقة. كما �س����يوفر ه����ذا التع����اون التكنولوجي 
العديد م����ن املزايا للهيئ����ات والإدارات احلكومية 
يف البحري����ن واملنطق����ة، خ�سو�س����ا تلك الت����ي تبداأ 
م�س����اريعها للتحول الرقمي. من جانبه، اأكد الرئي�س 
التنفيذي ملجموع����ة Adsertor تيموثي روبرت�س 
اأن تو�س����ع ال�رشك����ة يف البحري����ن ودول اخللي����ج كان 
قراًرا مهم����ا. يف اأعقاب القيام بع����دة زيارات وعقد 
اجتماعات يف املنطقة، بات من الوا�سح اأن العنا�رش 
الإيجابي����ة والدعم كان يف �س����الح فنت����ك، البحرين. 

ونتطل����ع اإل����ى بناء عالق����ة مثمرة طويل����ة املدى مع 
فنت����ك، والتعاون ع����ن قرب مع خالد �س����عد وفريق 
عمله. وحتت رئا�س����ة �س����هيل نواز، فاإن ال�ستفادة 
من تكنولوجيا Adsertor، والذكاء ال�س����طناعي، 
واإ�س����راتيجيات الت�سويق �س����تفتح جمالت وا�سعة 
لقط����اع املال والأعمال يف البحري����ن. اإننا نهدف اإلى 
دع����م قط����اع الأعم����ال يف املنطقة لتنفيذ م�س����اريع 

التحول الرقمي”.

من جهته، قال الرئي�����س التنفيذي ل� “فنتك” 
خالد �س����عد “نرحب ب�رشكة Adsertor  يف البحرين 
ويف فنت����ك. اإن ان�س����مام Adsertor اإل����ى جمتم����ع 
فنت����ك ي�س����اهم يف تعزي����ز اخلدم����ات التكنولوجية 
املتميزة التي نقدمها من خالل من�سات معلوماتية 
ذات قيم����ة م�س����افة �ست�س����اعد بدوره����ا يف ت�رشي����ع 
وت�س����هيل التوا�س����ل الرقم����ي ب����ني جمتم����ع قطاع 

الأعمال يف البحرين وعمالئه”. 

املنام���ة - مبا����رش: ك�س���ف حتال���ف 
التكنولوجي���ا املالية عن اإطالق من�س���ة 
به���ا،  اخلا�س���ة  العاملي���ة  ال�س���تثمار 
I - بارت���ر”  في�س���ت  “انكي���و   هه���ي
تاأكي���د  مت  الت���ي   Qvest Partners
وجودها يف خليج البحري���ن للتكنولوجيا 
املالية بالبحرين. و�ستوا�س���ل املن�س���ة 
ا�ستثماراتها، اإ�س���افة اإلى توظيف راأ�س 
امل���ال م���ن خ���الل اأول اأداة ا�س���تثمارية 
له���ا “انكيو في�س���ت فينيتك هولدينج” 
 ،InQvest Fintech Holdings
اإ�س���افة اإلى”جلوب���ال فينيت���ك فان���د” 
 100 Global Fintech Fund بقيمة 
مليون دولر بدعم عدد من املوؤ�س�س���ات 
م���ن  والدولي���ة وجمموع���ات  الإقليمي���ة 
امل�ستثمرين، من �سمنهم موؤ�س�سون من 

البحرين.
InQvest Par - من�س���ة  تترك���ز 
Fi ners عل���ى ال�س���تثمار يف فر�س -
واأوروب���ا،  املتح���دة  الولي���ات  tech يف 
ف�س���اًل ع���ن الأ�س���واق ال�رشيع���ة النمو يف 
جنوب �رشق اآ�س���يا ودول جمل�س التعاون 
Fi -  خلخلليجي؛ وذلك عرب تعزيز تواجد
ال�س���عيد  عل���ى   tech Consortium
العاملي يف كٍل من �سنغافورة ونيويورك 
بدع���م  تق���وم كذل���ك  والبحري���ن. كم���ا 
ا�س���تثماراتها يف التكنولوجي���ا املالي���ة 
وت�سهيل منوها وانت�سارها عرب الأ�سواق.

وق���ال موؤ�س����س احت���اد التكنولوجيا 
املالي���ة جربني في����رش “نوؤم���ن باأنه من 
�ساأن InQvest Partners اأن ت�ستفيد 
من ال�س���بكة واخل���ربات املتعلق���ة بهذا 
املجال، اإ�سافة اإلى القدرات الت�سغيلية 
FinTech Conso - طوره���ا  للت���ي 

tium خالل ال�سنوات الأخرة. 
واأ�س���ار رئي�س جمل����س اإدارة حتالف 
التكنولوجي���ا امل���ايل البحري���ن مي�س���ان 
امل�س���قطي “م���ن خ���الل تل���ك املن�س���ة 
املتخ�س�س���ة،  العاملي���ة  ال�س���تثمارية 
�س���نتمكن من تعزيز وجودنا عرب اأمركا 
ال�سمالية واآ�سيا ومنطقة ال�رشق الأو�سط، 
املالية  التكنولوجيا  موؤ�س�س���ات  وت�رشيع 

عرب مراحل منوها القادمة”.

ت�س���ارك �رشك���ة  بتلك���و:  الهمل���ة - 
بتلك���و يف فعاليات ا�س���بوع الت�س���الت 
الدولي���ة  ITW)2018( الذي يعقد يف 
الفرة م���ا بني 6 وحت���ى 9 مايو مبدينة 
�س���يكاغو، الوليات املتح���دة الأمركية 
حيث يع���د ITW مبثابة من�س���ة ممتازة 
لل�رشك���ة لعر����س حمفظتها م���ن احللول 
العاملية وال�سبكات مع ال�رشكات الرائدة 
يف هذا القطاع بغية ا�ستك�س���اف الفر�س 

التجارية املتبادلة.
وقام���ت بتلكو موؤخ���راً باإطالق نظام 
 BGN))، الكابالت، �س���بكة خليج بتلكو
البيانات  ومراك���ز   ،Cloud Connect
الإقليمي���ة والعاملي���ة، بالإ�س���افة ال���ى 
العديد من املنتجات واخلدمات الأخرى. 
كم���ا ت�س���عى ال�رشكة اأي�س���ا اإل���ى تقوية 
�سبكتها وبنيتها التحتية الدولية، والتي 
Point of Pre -) 25  تتلك اأكرث من

ence POP( حول العامل.
الأعم���ال  قط���اع  رئي����س  وي�س���ارك 
العاملية مع فريق العمل يف بتلكو،عادل 
الديلمي،  يف ITW، بغر�س امل�ساهمة يف 
تعزيز مكانة ال�رشكة العاملية واإمكاناتها 

مبا يتما�سى مع روؤية اململكة الرقمية.
وق���ال الديلمي “باعتباره���ا املزود 
الرقمي���ة،  الت�س���الت  حلل���ول  الرائ���د 
تطم���ح �رشكة بتلكو ال���ى تعزيز تواجدها 
وتوا�س���لها العامليني با�س���تمرار وذلك 
من خالل دعم متطلبات ال�رشكات يف جميع 
اأنحاء العامل، مما ُيتيح لنا تلبية متطلبات 
والال�س���لكية  ال�س���لكية  الت�س���الت 
املتزايدة ب�س���كل م�س���تمر لكل ال�رشكات 

الدولية عرب توفر حلول عاملية”.

•  اأ�رشف ب�سي�سو	

• مي�سان امل�سقطي	

• عادل الديلمي	

“�سندوق الوقف” ينظم ور�سة عمل عن ا�ستقاللية املديرين يف ال�رشكات
ح�رشها اأع�ساء جمال�س اإدارت البنوك الإ�سالمية

“هل جمي���ع املديرين امل�س���تقلني م�س���تقلون 
حًقا؟”. كان هذا هو املو�س���وع الرئي�س لور�س���ة عمل 
حوكمة ال�رشكات الثامنة التي نظمها �سندوق الوقف. 
ح�رش الور�س���ة 29 �سخ�ًس���ا من بينهم روؤ�ساء واأع�ساء 
جمل�س الإدارة والروؤ�س���اء التنفيذيون يف املوؤ�س�سات 

الأع�ساء يف �سندوق الوقف.
وتراأ�س ور�س���ة العمل اخلب���ر يف اإدارة ال�رشكات 
والأ�س���تاذ ال�س���ابق يف كلي���ة هارف���ارد لالأعمال نبيل 
احل���اج، اإذ عر����س 4 ح���الت ومق���ال خالل اجلل�س���ة، 
ت�س���منت حالة �رشكة تاأمني، �رشك���ة تكنولوجيا كربى 
Big Tech، �رشكة لت�س���نيع لعب الأطفال وجمموعة 
التع���اون  لأ����رشة يف دول جمل����س  عائلي���ة مملوك���ة 

اخلليجي.
حقيقي���ة  كاأو�س���اع  احل���الت  ه���ذه  وعر�س���ت 
ملديري���ن م�س���تقلني، اإذ اأث���ارت مناق�س���ات مث���رة 
لالهتم���ام ب���ني امل�س���اركني ب�س���اأن الكيفي���ة التي 
يتفاعل���ون معها. ومتت مناق�س���ة مو�س���وع اآخر وهو 
تنوع املديري���ن وخرباتهم يف جم���ال الأعمال. وفيما 

يلي اأهم الدرو�س امل�ستفادة من هذه احلالت:
اأول: ال�س���تقالل ه���و يف جوه���ره حال���ة ذهني���ة، 
ولكن ل ميكن جتاهل اأهمية الهياكل واحلوافز، فاإذا 
ما مت الدفع ملدير م�س���تقل بعدالة، فيمكن ت�س���وية 

ا�ستقالليته.
ثانيا: اإذا كان ال�سخ�س مديرا م�ستقال يف جمل�س 
اإدارة ال�رشك���ة الأم، فيج���وز تر�س���يحه مديرا م�س���تقال 
ملجل�س الإدارة التابع له���ا، ولكن لي�س لل�رشكاء، ومع 

ذلك، هذه احلالة لي�ست وا�سحة.
ثالث���ا: عندما ير�س���ح اأحد الروؤ�س���اء التنفيذيني 
اأف�س���ل �س���ديق لأبي���ه كرئي����س لل�رشكة اأو اأف�س���ل 
�س���ديق له، فقد ل ينتهك اأي قانون اأو لئحة، لكن ل 

يجوز اعتبار املر�سحني م�ستقلني حًقا.
رابعا: ق���د يحتاج املنظمون اإلى و�س���ع �س���قف 
لعدد ال�س���نوات التي ميكن اأن يبقى فيها ال�س���خ�س 
كع�س���و جمل�س اإدارة م�س���تقل يف �رشكة. ولكي تكون 

ال�رشكات اأكرث فعالية حتتاج لعملية بحث عن مديرين 
م�ستقلني.

خام�س���ا: ينبغي األ يخ�سى املديرون امل�ستقلون 
من طرح اأ�س���ئلة �سعبة، ول�س���يما عندما تكون هناك 
نفح���ة من التعام���ل الذات���ي اأو عندما تث���ر اإجراءات 
واأ�س���ئلة الرئي����س التنفي���ذي اأو املدي���ر املايل حول 

واجب الولء.
�ساد�س���ا: من املهم و�س���ع حواف���ز اأداء الرئي�س 
التنفيذي (موؤ�رشات الأداء الرئي�س���ة( ب�س���كل �سحيح 
وح���ذر؛ من اأجل احل�س���ول عل���ى نوع ال�س���لوك الذي 
يرغب املجل�س يف ت�سجيعه. فالنا�س تقوم مبا تدفعه 

لجل القيام به.

�س���ابعا: لكي يك���ون املدير امل�س���تقل فعال يف 
جمل�س الإدارة، فاإنه يحتاج اإلى بناء عالقة وت�س���كيل 

حتالفات مع اأع�ساء اآخرين يف جمل�س الإدارة.
ثامن���ا: ت�س���بح مهم���ة املدي���ر امل�س���تقل اأكرث 
�س���عوبة اإذا كان هناك خالف بني املديرين الآخرين 
اأو اأنه���م ل يق���درون بالكامل ما يحدث (ب�س���بب عدم 

فهم العمل(.
تا�س���عا: ينبغي للمدير امل�س���تقل اإع���ادة تقييم 
مل���ا اإذا كان يرغب/ ترغب يف البق���اء يف املجل�س يف 
اأو�س���اع معينة، على �س���بيل املث���ال، الدفاع املفرط 
للرئي�س التنفيذي يف حني اأن اأع�س���اء جمل�س الإدارة 

الآخرين يتقبلون وجهة نظر الإدارة دون تردد.

عا�رشا: يجب اأن يكون املدير امل�ستقل وا�سحا يف 
راأيه ب�ساأن اأ�سباب ان�س���مامه اإلى جمل�س الإدارة، وما 

يرغب يف القيام به وما هو غر راغب يف القيام به.
اأح���د ع�رش: قد ينظر املنظمون يف اتخاذ دور اأكرث 

فعالية لتعزيز فعالية املديرين امل�ستقلني.
واخللفي���ات  الآراء  يف  التن���وع  اإن  ع����رش:  اثن���ي 
ووجهات النظر يف جمل�س الإدارة اأمر مرحب به للغاية 

وينبغي ت�سجيعه دائًما.
ثالثة ع�رش: يجب اأن يتذكر اأع�ساء جمل�س الإدارة 
واجباتهم يف عدم التحيز، والرعاية والولء، اأن يقوموا 
بالإف�س���اح الكام���ل دائًم���ا، يكونوا على عل���م دائًما، 

ودائًما ي�سعون م�سلحة ال�رشكة يف املقام الأول.
اأربعة ع�رش: عندما ت�سبح ال�رشكة مع�رشة اأو تقرب 
م���ن “منطقة الإع�س���ار”، يجب عل���ى املديرين اإعطاء 

الأولوية مل�سالح الدائنني قبل امل�ساهمني.
خم�س���ة ع����رش: ميك���ن اأن تعتم���د املجال����س على 
الإدارة للحقائ���ق، ولكن يحق لهم م�س���اءلة الإدارة يف 
قراراتها. ويعمل �س���ندوق الوقف، الذي ا�ست�سافته 
ور�س���ة العمل، يف خدمة قطاع التمويل الإ�س���المي يف 
البحري���ن منذ الع���ام 2006، وهو يق���دم العديد من 
الربامج التي ت�س���تهدف ممار�سي التمويل الإ�سالمي 
وموارد ال�رشيعة واأ�س���حاب امل�سلحة الآخرين. وي�سم 
ال�س���ندوق 22 موؤ�س�س���ة ع�س���وا مب���ا فيه���ا م����رشف 

البحرين املركزي.

• جانب من ور�سة العمل ل�سندوق الوقف	

 املحرر االقت�سادي
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 - املنام���ة 
اأعل���ن  املطاح���ن: 
جمل����س اإدارة �رشك���ة 
ملطاح���ن  البحري���ن 
“املطاحن”،  الدقيق 
ع���ن تعي���ن ه���ري 
واي���ن كريج رئي�س���اً 
لل�رشك���ة  تنفيذي���اً 

ابت���داًء م���ن 25 اأبريل 2018. وق���ال رئي�س 
جمل�س الإدارة، عبداللطيف العوجان “�سعداء 
باأن نعلن عن ان�س���مام هري كريج ملن�سب 
الرئي����س التنفي���ذي اجلدي���د لل�رشك���ة. فهو 
ين�س���م اإلين���ا م���ع ما يق���ارب الثالث���ن عاماً 
م���ن اخل���رة الدولي���ة الوا�س���عة يف املطاحن 
و�س���ناعة احلب���وب بجمي���ع اأنواعه���ا ويف كل 
والإداري���ة  والهند�س���ية  الفني���ة  املج���الت 
لهذه ال�س���ناعات. وهو حا�س���ل عل���ى درجة 
املاج�س���تري يف اإدارة الأعمال بالإ�س���افة اإلى 
املوؤه���الت الت���ي تدعمه���ا اخل���رة يف جمال 
الطح���ن والأعم���ال التجارية املتخ�س�س���ة يف 
م�س���انع ال�س���وفان وحبوب الإفطار يف جميع 
اأنح���اء اململك���ة املتحدة، كما �س���اهم يف بناء 

عدة مطاحن يف ال�سن وافريقيا واأوروبا”.
ب���دوره ق���ال كري���ج “اأن���ا �س���عيد ج���داّ 
بان�س���مامي للمطاح���ن، فبع���د اأن اأم�س���يت 
حيات���ي املهنية يف جمال املطاحن و�س���ناعة 
احلب���وب، ي�س���عدين اأن تتاح يل الفر�س���ة يف 
قي���ادة ه���ذه ال�رشك���ة املرموقة خ���الل ما هو 
الآن حلظ���ة رائعة من النمو والتو�س���ع. تعتر 
املطاح���ن مناف�س���اً قوي���اً يف جم���ال �س���ناعة 
الغذي���ة يف البحري���ن ومعروفة جي���داً بتميز 
منتجاته���ا وخدماته���ا، واإنن���ي اأتطل���ع اإل���ى 
العمل مع اأع�س���اء جمل�س الإدارة، واملديرين 
التنفيذي���ن وجميع املوظفن، ف�س���اًل عن 
العمالء م���ن اأجل تو�س���يع وتعمي���ق منتجات 
اأنح���اء  جمي���ع  يف  اجل���ودة  عالي���ة  الطح���ن 

اململكة”.

هري كريج رئي�سا تنفيذيا 
جديدا ل�“املطاحن”

• هري واين كريج 	

4 ماليني دينار اأرباحا �سافية لـ“البحرين لل�سينما” بالربع الأول

تداول 4 ماليني �سهم ووحدة بـ 753.4 األف دينار

لل�سنة املالية 2018... م�سجلة زيادة قدرها 161 % مقارنة بالعام املا�سي

تنفيذ 104 �سفقات وتركيز على قطاع ال�ستثمار... بور�سة البحرين: 

املنام���ة - البحري���ن لل�س���ينما: اأعلن���ت �رشك���ة 
البحري���ن لل�س���ينما )Cineco( ع���ن اإق���رار جمل�س 
اإدارة ال�رشكة على البيان املايل للربع الأول لل�س���نة 
املالي���ة 2018 وذل���ك خالل اجتماع جمل����س الإدارة 
املنعق���د اأم�س الثالثاء 8 ماي���و 2018. وقد حققت 
ال�رشك���ة اأرباحا �س���افية بلغ���ت 4.041.402 مليون 
دين���ار لالأ�س���هر الثالث���ة الأول���ى من الع���ام 2018 
مقارن���ة ب���� 1.547.677 ملي���ون دين���ار يف الفرتة 
نف�س���ها لل�س���نة املا�س���ية، م�س���جلة زي���ادة قدرها 
161 %. واأ�س���ار رئي�س جمل�س اإدارة �رشكة البحرين 
لل�س���ينما ع�س���ام عبداهلل فخرو اإلى ارتف���اع ربحية 
ال�سهم الواحد اإلى 51 فل�ًسا للفرتة املنتهية يف 31 
مار�س 2018، مقابل مبلغ 20 فل�ًسا للفرتة نف�سها 
يف العام املا�س���ي، وذلك بف�س���ل زيادة حجم دخل 

اإ�ستثمارات ال�رشكة.
وحقق���ت ال�رشك���ة اإي���رادات ت�س���غيلية بقيم���ة 
1.705.804 ملي���ون دين���ار ملي���ون يف الربع الأول 
من �سنة 2018 مقارنة بقيمة الإيرادات الت�سغيلية 
التي بلغ���ت 5.177.092 دينار يف الفرتة نف�س���ها 
م���ن العام املا�س���ي. ويرج���ع �س���بب النخفا�س يف 
الإيرادات الت�س���غيلية ل�رشكة البحرين لل�س���ينما اإلى 

حتوي���ل Cineco 20 مبجم���ع ال�س���يتي �س���نرت اإلى 
 ،VOX Cineco Cinemas رشكة م�سرتكة با�سم�
وذلك ب���دًءا من تاريخ 1 يولي���و 2017. ولهذا فاإن 
امليزاني���ة العمومي���ة الإجمالي���ة ل�رشك���ة البحري���ن 
لل�س���ينما ق���د حقق���ت قيم���ة 85.646.840 دينار 
ملي���ون دينار  حتى الفرتة املنتهي���ة يف 31 مار�س 

.2018

وبهذه املنا�سبة، قال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة 
البحرين لل�سينما اأحمد را�سد “�سهدنا يف الربع الأول 
من العام 2018 جناًحا ا�ستثنائًيا نتيجة لل�سيا�سات 
ال�س���تثمارية الناجحة التي تبناها جمل����س الإدارة، 
والتي اأدت ثمارها ب�س���خاء يف ه���ذا الربع من العام، 
عالوة على ال�رشاكات الإ�س���رتاتيجية التي ت�ستمر يف 
حتقي���ق املزيد من التقدم والنج���اح. نحن فخورون 

جًدا باحلفاظ على موقعنا الريادي يف قطاع الرتفيه 
ونتطلع قدًما لال�ستفادة من الفر�س كافة لتحقيق 
منو اأكر لل�رشكة. وتتوا�سل جهودنا لتقدمي اأف�سل 
اخلدمات يف كل من ا�ستثماراتنا يف قطاعي ال�سينما 
واملطاعم، وتوفري جتربة ا�ستثنائية للعمالء الكرام 
ومنحه���م ذكري���ات ل تن�س���ى. كما ن�س���عى لتحقيق 
اأف�س���ل النتائج لل�رشكاء امل�ساهمن، وتعزيز مكانة 
واأداء ال�رشك���ة وزيادة اإيراداته���ا فيما تبقى من هذا 

العام”.
ويبلغ عدد دور العر�س التابعة ل�رشكة البحرين 
لل�س���ينما 47 �س���الة يف البحرين و47 �سالة يف دول 

جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى.
ومن���ذ بداياتها املتوا�س���عة يف الع���ام 1968، 
فق���د جنح���ت �رشك���ة البحرين لل�س���ينما عل���ى مدى 
ال�س���نوات يف حتقي���ق ال�س���دارة يف طليع���ة الرواد، 
وحتقيق العديد م���ن النجاحات يف قطاع الرتفيه يف 

اململكة.
ومت�س���ي �رشك���ة البحري���ن لل�س���ينما قدم���ا يف 
�س���عيها الدءوب نحو احلفاظ على النمو امل�س���تدام 
من خالل فل�سفة التميز يف العمل با�ستخدام اأف�سل 

منوذج للتميز يف العمل.

املنامة - بور�سة البحرين: اأقفل موؤ�رش البحرين 
الع���ام يوم اأم����س الثالثاء عند م�س���توى 1،273.21 
بانخفا�س وق���دره 5.40 نقطة مقارنة باإقفاله يوم 
الإثنن، يف حن اأقفل موؤ�رش البحرين الإ�سالمي عند 
م�س���توى 961.73 بانخفا����س وق���دره 1.35 نقطة 

مقارنة باإقفاله ال�سابق.
وبل���غ اإجمايل كمي���ة الأوراق املالي���ة املتداولة 
يوم اأم�س يف بور�س���ة البحرين 4.05 مليون �س���هم 

ووحدة، بقيم���ة اإجمالية قدرها 753.35 األف دينار، 
مت تنفيذها من خالل 104 �سفقات. 

وت���داول امل�س���تثمرون يف “بور�س���ة البحرين” 
 708.35 قدره���ا  بقيم���ة  �س���هم،  ملي���ون   3.60
األ���ف دين���ار مت تنفيذه���ا م���ن خ���الل 96 �س���فقة، 
ورك���ز امل�س���تثمرون تعامالتهم على اأ�س���هم قطاع 
ال�س���تثمار، والتي بلغت قيمة اأ�س���همها املتداولة 
234.77 األ���ف دينار، اأي ما ن�س���بته 31.16 % من 

القيم���ة الإجمالية لالأوراق املالية املتداولة وبكمية 
قدره���ا 1.65 مليون �س���هم، مت ت�نفيذها من خالل 
33 �س���فقة. وجاءت جمموعة ج���ي اف ات�س املالية 
يف املرك�ز الأول، اإذ بلغت قيمة اأ�س���همها املتداولة 
230.97 األ���ف دين���ار، اأي ما ن�س���بته 30.66 % من 
القيم���ة الإجمالية لالأوراق املالية املتداولة وبكمية 
قدره���ا 1.63 مليون �س���هم، مت تنفيدها من خالل 
30 �س���فقة. اأما املركز الثاين، فكان للبنك الأهلي 

املتح���د بقيمة قدره���ا 177.38 األف دين���ار، اأي ما 
ن�س���بته 23.55 % م���ن القيم���ة الإجمالي���ة لالأوراق 
املالي���ة املتداول���ة وبكمي���ة قدره���ا 780.51 األف 
�س���هم، مت تنفيذها من خالل 20 �س���فقة. ثم جاءت 
اأملني���وم البحرين )األبا( بقيمة قدرها 149.86 األف 
دينار، اأي ما ن�س���بته 19.89 % من القيمة الإجمالية 
لالأوراق املالي���ة املتداولة وبكمية قدرها 247.71 

األف �سهم، ت�م تنفيذها من خالل 8 �سفقات.

• •ع�سام فخرو	 اأحمد را�سد 	



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

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

مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: فنده صالح علي اجلهمي
االسم التجاري احلالي: اجلهمي للسجاد واثاث املطابخ

االسم التجاري اجلديد: مفروشات دار النسيج

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
ادارة التسجيل

) CR2018-40510( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

قيد رقم

2-35587

قيد رقم

1-35587

شقة / محل 

31

بناية

5277

طريق

1239

مجمع

812

التاريخ: 07/03/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - ادارة السجل التجاري

) CR2018 - 40544( اعالن رقم
تسجيل اسم جتاري

تقدمت إلينا السيد املعلن أدناه بطلب اسم جتاري، فعلى كل من لديه اعتراض التقدم 
إلى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلعالن بكتاب مرفقاً به ما يعزز اعتراضه.

اسم التاجر: فنده الح علي اجلهمي
االسم التجاري احلالي: اجلهمي لتنجيد االثاث والستائر

االسم التجاري اجلديد: دار النور لألثاث املنزلي
النشاط: 1- تنجيد األثاث وتفصيل الستائر

2- جتارة/بيع األثاث املنزلي

تعلن إدارة التسجيل بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة بأنه 
قد تقدم إليها السيد / محمد مسلم حسني كاظم املالك لـ 
مبوجب  واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  العامة  للعالقات  امليافر 
القيد رقم 83760 ، يطلب حتويل املؤسسة املذكورة إلى شركة 
الشخص الواحد برأسمال وقدره 10٫000 دينار بحريني، لتصبح 

مملوكة من السيد / محمد مسلم حسني كاظم.

القيد: 83760  -  التاريخ: 06/05/2018
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل

اعالن رقم )CR2018-70769( لسنة 2018
إليها بشأن حتويل مؤسسة فردية إلى شركة الشخص الواحد تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 

واملسجلة  فردية(  )مؤسسة  للتجارة  جاما  املالك  البدين  متعب  بن  بندر  السيد 
مبوجب القيد رقم 48729 ، طالبا حتويل املؤسسة الفردية إلى شركة ذات مسئولية 
محدودة برأسمال وقدره 5٫000 خمس االف دينار بحريني، لتصبح الشركة مملوكة 

من السادة التالي أسمائهم:
1- بندر بن متعب البدين          2- جوجي شيريان فيالمبارامبيل

BINU THOMAS THOMAS -3
وبتعديل االسم التجاري ليصبح: شركة جاما للتجارة ذ.م.م

فعلى كل من لديه اعتراض التقدم باعتراضه إلى اإلدارة املذكورة خالل مدة خمسة 
عشر يوم من تاريخ نشر هذا االعالن.

التاريخ: 06/05/2018   -  القيد: 48729
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  -  إدارة التسجيل 

إعالن رقم )000( لسنة 2018 
بشان حتويل مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسئولية محدودة

إليها  تقدم  قد  بأنه  والسياحة  والتجارة  الصناعة  بوزارة  التسجيل  إدارة  تعلن 
القانوني لشركة  املصفي  باعتباره  النشيط  / حميد محمد حميد منور  السيد 
اسبلندد الدارة املطاعم واملقاهي ش.ش.و ملالكتها شيخة ناصر الفاضل، املسجلة 
كشركة الشخص الواحد مبوجب القيد رقم 90320 ، طالبا إشهار انتهاء إعمال 
وفقا  وذلك   ، التجاري  السجل  من  وشطبها  اختياريه  تصفية  الشركة  تصفية 

إلحكام قانون الشركات التجارية الصادر باملرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة - إدارة التسجيل 
إعالن رقم )63585( لسنة 2018

بشان إشهار انتهاء أعمال تصفية 
شركة اسبلندد الدارة املطاعم واملقاهي ش.ش.و

ملالكتها شيخة ناصر الفاضل

 بناء على قرار الشركاء في شركة داري القابضة ذ.م.م واملسجلة مبوجب القيد 
رقم 62409، بتصفية الشركة تصفية اختيارياً وتعيني السادة / عبدالعال اخلليج 

للتدقيق 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 : جاسم حسن يوسف عبدالعال

الهاتف :39605262 )973+( 
 jassim.abdulaal@bh.gt.com  :البريد االلكتروني

الصناعة والتجارة والسياحة  -  ادارة التسجيل
شركة داري القابضة ذ.م.م
سجل جتاري رقم 62409
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نيقوسيا ـ أ ف ب: 

اته���م رئي�س ال���وزراء اال�رسائيلي بنيامني 
نتنياه���و اأم����س الثالثاء اي���ران بال�س���عي لن�رس 
“ا�س���لحة بالغ���ة اخلط���ورة” يف �س���وريا حيث 
تدع���م نظ���ام الرئي����س ب�س���ار اال�س���د، بهدف 
“اإزال���ة اإ�رسائي���ل ع���ن خارطة الع���امل”. اأعلنت 
اإ�رسائيل حالة اال�س���تنفار بعد اأن ر�سد اجلي�س 
االإ�رسائيل���ي “ن�س���اطات غ���ر عادي���ة للقوات 

االإيرانية يف �سوريا”.
واأم���رت ال�س���لطات االإ�رسائيلي���ة االإدارات 
املحلية يف منطقة اجلوالن بتح�س���ر املالجئ. 
كم���ا جاء يف بيان للجي�س االإ�رسائيلي اأنه مت ن�رس 
اأنظمة الدفاع وو�س���ع الق���وات يف حالة تاأهب 

عالية حت�سبا لوقوع هجوم.
وغالب���ا ما اتهم���ت ا�رسائيل اإي���ران، العدو 
الل���دود للدول���ة العربية، بتعزي���ز وجودها يف 
�س���وريا حيث �س���ن اجلي����س اال�رسائيلي غارات 

دامية �سد اهداف ايرانية بح�سب طهران.
وق���ال نتنياه���و يف خت���ام قم���ة ثالثية يف 

نيقو�س���يا جمعت���ه ال���ى الرئي����س القرب�س���ي 
ال���وزراء  ورئي����س  انا�ستا�س���ياد�س  نيكو����س 

اليون���اين الك�س���ي�س ت�س���يربا�س اإن “النظ���ام 
املوج���ود يف طه���ران )...( ي�س���عى حالياً لنقل 
اأ�س���لحة بالغ���ة اخلط���ورة ال���ى �س���وريا بغي���ة 
ا�س���تخدامها �س���د اإ�رسائيل انطالقاً من الهدف 
املعل���ن املتمثل يف اإبادتن���ا”. واتهم نتنياهو 
اي���ران بال�س���عي ال���ى “اإقام���ة قواع���د بحرية 
ع�س���كرية يف البحر االأبي�س املتو�سط لتنطلق 
منها ال�سفن والغوا�سات االإيرانية”، معتربا اأن 

ذلك “ي�سكل تهديداً ملمو�ساً علينا جميعاً”.
ويف االأ�سابيع االخرة اكد نتنياهو مرارا ان 
ا�رسائيل لن ت�سمح اليران ب� “تر�سيخ” وجودها 
يف �سوريا التي ت�سهد منذ 2011 حربا مدمرة.

وتتهم �سوريا ا�رسائيل ب�سن �رسبات دامية 
على ارا�سيها كان اآخرها يف 9 و30 ابريل وقد 
ادت الى مقتل ايرانيني وجنود �سوريني. ومل 

تعلن ا�رسائيل م�سوؤوليتها عن تلك ال�رسبات.

  للتوا�سل:  )ق�سم ال�سوؤون الدولية: 17111482(              ق�سم االإعالنات : )املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645  -  فاك�س: 17580939(              )اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434(

ال�سعودية: يجب توحيد اجلهود ملواجهة تدخالت اإيران
الرياض ـ وكاالت:

 اأكدت ال�سعودية يف جل�سة جمل�س الوزراء التي تراأ�سها خادم احلرمني ال�رسيفني امللك �سلمان بن 
عبد العزيز يف ق�رس ال�سالم بجدة اأم�س الثالثاء، �رسورة توحيد اجلهود واملواقف ملواجهة تدخالت النظام 
االإيراين واأدواته يف �س���وؤون الدول العربية. وعربت ال�س���عودية عن اإدانة اململكة للتدخالت االإيرانية يف 
�س���وؤون املغرب، من خالل اأداتها ميلي�س���يا “حزب اهلل” االإرهابية التي تدرب عنا�رس ما ي�س���مى بجماعة 
“البولي�ساريو” بهدف زعزعة االأمن واال�ستقرار يف املغرب، موؤكداً وقوف اململكة مع اململكة املغربية 
وتاأييدها يف كل ما ي�س���من اأمنها وا�س���تقرارها مبا يف ذلك قرارها قطع عالقاته���ا مع اإيران. من جانب 
اآخر، اأكد وزير الثقافة واالإعالم ال�س���عودي عواد بن �س���الح العواد، �رسورة و�سع خطة اإعالمية ملواجهة 
االإره���اب والتطرف، داعيا للرتكيز على جمابهة التدخل االإيراين يف �س���وؤون الدول العربية. وقال وزير 
االإعالم ال�س���عودي، رئي�س الدورة التا�س���عة للمكتب التنفيذي ملجل�س وزراء االإعالم العرب، يف كلمة له 

ام�س يف اجلل�سة االفتتاحية للدورة، اأنه يجب التذكر باخلطر االإيراين اإعالميا و�سيا�سيا. 
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الرباط ـ أف ب: 

القدس المحتلة ـ اف ب:

أبوظبي ـ سكاي نيوز عربية:

يريفان ـ اف ب:

قال���ت وزارة الداخلية املغربية، اأم�س 
الثالث���اء، اإن ال�س���لطات االأمني���ة فكك���ت 
خلية اإرهابي���ة موالية لتنظي���م “داع�س”، 
تتكون من 5 اأ�س���خا�س، كانوا على �س���لة 
مبقاتل���ني يف �س���وريا والعراق. وبح�س���ب 
بي���ان للداخلي���ة املغربي���ة، ف���اإن العملية 
التي متت بالتن�سيق مع ال�رسطة االأ�سبانية 
ق���ادت اإلى اإيقاف ثالثة عنا�رس ين�س���طون 
املغ���رب،  �س���مال  الفني���دق  منطق���ة  يف 
تزامنا م���ع اعتقال عن�رسين اآخرين حاملني 
يف  وال�س���نغالية،  املغربي���ة  للجن�س���يتني 
مدينة بلباو االأ�س���بانية. وبح�س���ب البيان، 
�سبطت اأ�س���لحة بي�ساء ومالب�س ع�سكرية، 
اإ�سافة اإلى اأجهزة اإلكرتونية. واأكد البيان 
اأن التحري���ات االأولية ك�س���فت اأن اأع�س���اء 
اخللي���ة كان���وا عل���ى �س���لة مبقاتل���ني يف 
ال�س���احة ال�س���ورية العراقية، وانخرطوا يف 
حم���الت دعائية ت���روج للفك���ر املتطرف، 
وت�سيد باالأعمال الدموية ل�”داع�س”، كما 
اأنه عملوا على ا�ستقطاب �سباب بالبلدين 

الرتكاب اأعمال اإرهابية با�سم “داع�س”.

اأم����س  االإ�رسائيل���ي،  اجلي����س  اأعل���ن   
الثالث���اء، ع���ن اإطالق ����رساح جن���دي، اأدين 
بقتل جريح فل�س���طيني ع���ام 2016، بعد 
اأن اأم�س���ى حكم���ا خمففا. وكان الق�س���اء 
الع�س���كري االإ�رسائيلي خف�س عقوبة �سجن 
اجلن���دي األي���ور اأزاري���ا، ال���ذي اأجهز على 
ال�س���اب الفل�س���طيني اجلري���ح عبدالفتاح 
ال�رسيف، من 18 �س���هرا اإلى 4 اأ�سهر فقط، 
لكن اجلندي اأم�سى يف ال�سجن ما جمموعه 
9 اأ�سهر، بح�سب “فران�س بر�س”. واأدانت 
حمكم���ة ع�س���كرية اجلن���دي اأزاري���ا بتهمة 
القت���ل غ���ر املتعم���د، رغ���م اأن اجلن���دي 

ارتكب جرمية قتل وثقتها الكامرات.
وتعود الق�سية اإلى 24 مار�س 2016 
يف مدينة اخلليل، جنوبي ال�س���فة الغربية 
املحتل���ة، عندم���ا اأطل���ق اأزاريا الن���ار على 
راأ�س ال�ساب الفل�سطيني الذي كان ممددا 
على االأر�س اإثر اإ�سابته بجروح خطرة، وال 

ي�سكل اأي تهديد.

 قال م�س���در اأمني ليبي اإن �سخ�سني 
على االأقل قتال، واأ�سيب اآخرون يف تفجر 
ا�س���تهدف نقط���ة تفتي����س غرب���ي اأك���رب 

املوانئ النفطية الليبية، اأم�س الثالثاء.
وذكرت م�س���ادر اأن القتيلني الذين 
�س���قطا يف الهجوم هما م���دين وجندي من 

الكتيبة 115 باجلي�س الوطني الليبي.
وا�ستهدف التفجر “بوابة الت�سعني” 
الت���ي تقع عل���ى بع���د نح���و 70 كيلومرتا 
غربي بلدة را�س النوف يف الهالل النفطي 
�رسقي مدينة �رست الليبية. و�س���بق اأن �سن 
مت�س���ددون هجمات عدة على قوات االأمن 
الليبي���ة عن���د نق���اط تفتي����ش باملنطق���ة 
خالل ال�س���هور القليلة املا�س���ية. وتزامن 
الهج���وم مع ا�س���تعدادات اجلي�س الوطني 
الليب���ي لعملية ع�س���كرية لتحري���ر مدينة 
درن���ة، �رسقي البالد، من اأيدي امل�س���لحني 

املت�سددين.

 انتخ���ب الربمل���ان يف اأرميني���ا اأم����س 
الثالثاء، زعيم املعار�سة نيكول با�سنيان، 
رئي�سا للوزراء، بعد اأن قاد احتجاجات �سد 

احلزب احلاكم الأ�سابيع.
وثبت النواب ب�59 مقابل 42 �سوتا، 
املر�سح الوحيد با�سنيان لتويل املن�سب، 
حي���ث دع���م احل���زب اجلمه���وري احلاك���م 
تر�س���حه لرئا�س���ة الوزراء، يف ث���ان حماولة 
ل���ه، بعدما خ�رس يف احل�س���ول عل���ى غالبية 

االأ�سوات االأ�سبوع املا�سي.
ونقلت “فران�س بر�س” عن با�سينيان 
قول���ه قبي���ل جل�س���ة الت�س���ويت: “اأول ما 
�س���اأقوم به بعد انتخابي هو �س���مان عودة 

احلياة اإلى طبيعتها يف البالد”.
واأكد با�س���ينيان مكافحة الف�س���اد يف 
اأرمينيا، قائال: “لن يكون هناك ف�س���اد يف 
اأرمينيا. �س���تطوي اأرمينيا للم���رة االأخرة 

�سفحة اال�سطهاد ال�سيا�سي”.

 املغرب يفكك خلية “داع�سية” 
بالتعاون مع اإ�سبانيا

اإ�رسائيل تطلق �رساح قاتل 
الفل�سطيني اجلريح

قتلى وجرحى بتفجر 
انتحاري �رسقي �رست

الربملان االأرمني ينتخب زعيم 
املعار�سة رئي�سا للوزراء

ترامب يعلن ان�سحاب اأمريكا من االتفاق النووي
 قرر اإعادة فر�س العقوبات على اإيران 

عواصم ـ وكاالت:

 بع���د الكث���ر م���ن ال�س���د واجل���ذب، اأعل���ن 
الرئي�س االأمركي دونالد ترامب، اأم�س الثالثاء، 
اأنه قرر االن�س���حاب من اتفاق اإيران النووي، رغم 

حتذيرات الزعماء االأوروبيني.
ووقع الرئي�س االأمرك���ي يف البيت االأبي�س 
مر�س���وما يق�س���ي باإعادة فر�س العقوبات التي 

رفعت عن اإيران مبوجب االتفاق النووي.
وقال ترام���ب، يف كلمة من البي���ت االأبي�س 
“اأعل���ن اأن اأم���ركا �ستن�س���حب م���ن االتفاق مع 
اإي���ران”. واأو�س���ح “اإذا �س���محنا له���ذا االتف���اق 
باملوا�سلة ف�سيكون هناك قريبا �سالح نووي يف 

ال�رسق االأو�سط”.
وتاب���ع “كان يفرت�س اأن يكون هذا االتفاق 
بناًء، لكن هذا مل يحدث”، م�س���يفا “اليوم لدينا 
اأدل���ة دامغة توؤكد اأن وعود اإيران كانت اأكذوبة.. 
هذا يدل على اأن االتف���اق كان مريعا.. مل يجلب 

ال�سالم والهدوء”.
واأ�س���اف ترامب اأن النظام االإيراين ي�س���عل 
ال�رساع���ات يف ال�رسق االأو�س���ط ويدعم املنظمات 
م���ول  االإي���راين  النظ���ام  اأن  واأردف  االإرهابي���ة. 

الفو�سى واعتدى على جنودنا.

وتكرر كثرا تهديد ترامب باالن�س���حاب من 
االتف���اق املوقع يف ع���ام 2015، الأن���ه ال يتطرق 
لربنامج ال�س���واريخ البالي�س���تية االإيراين اأو دور 
طهران يف احلرب ال�س���ورية واليمنية وال مينعها 
نهائيا من تطوير اأ�س���لحة نووية. و�س���بق لزعماء 

اأوروبي���ني اأن ح���ذروا من اأن ان�س���حاب الواليات 
املتحدة م���ن االتفاق �س���يلغي اأعواما من العمل 
اأدت اإل���ى اتفاق مهم وم�س���تدام اأبقى االأ�س���لحة 
النووي���ة بعيدا ع���ن اأيدي اإيران. كم���ا قد يوؤدي 
ذلك اأي�سا لت�ساعد التوترات يف منطقة جتتاحها 

نزاعات متداخلة.
وقالت وزي���رة الدفاع الفرن�س���ية فلورن�س 
ب���اريل، يف وقت �س���ابق، لرادي���و “اآر.ت���ي.اإل”، 
“هذا االتفاق... عامل �سالم وا�ستقرار يف منطقة 

م�ستعلة ب�سدة”.
وتقول اإيران اإن اقت�سادها لن يت�رسر مهما 
حدث لك���ن الريال االإي���راين انخف�س مقرتبا من 
اأدنى م�س���توياته مقابل الدوالر يف ال�سوق احلرة، 
مع �س���عي االإيرانيني ل�رساء العملة ال�سعبة خوفا 
م���ن ح���دوث ا�س���طرابات. وقال حماف���ظ البنك 
املركزي االإيراين ويل اهلل �سيف على التلفزيون 
الر�س���مي “نحن م�س���تعدون لكل االحتماالت. اإذا 
ان�س���حبت اأم���ركا من االتف���اق فاإن اقت�س���ادنا 
ل���ن يتاأث���ر”. وذك���ر الرئي����س ح�س���ن روحاين يف 
ت�رسيح���ات بثه���ا التلفزيون “رج���ل واحد يف بلد 
واحد قد ي�س���بب لنا بع�س امل�س���كالت لب�س���عة 

�سهور. لكننا �سنتخطى هذه امل�سكالت”.
وتابع “�س���واء كنا يف ظل عقوبات اأم ال يجب 
اأن نق���ف عل���ى قدمين���ا. ه���ذا مهم ج���دا لتنمية 
بالدنا”. م���ن جهته، قال الكرملني اإن ان�س���حاب 
الوالي���ات املتح���دة م���ن اتف���اق اإي���ران النووي 

�ستكون له عواقب وخيمة.

• الرئي�س االأمركي دونالد ترامب	

• القوات االإ�رسائيلية يف منطقة اجلوالن املحتلة	

نتنياهو يتهم طهران بن�رس اأ�سلحة لتهديد اإ�رسائيل
ا�ستنفار يف اجلوالن بعد ر�سد “حتركات اإيرانية” يف �سوريا 

عواصم ـ وكاالت:

 وا�س���ل اجلي�س اليمني، اأم����س الثالثاء، 
تقدمه امليداين امل�س���تمر يف مديرية حران 
مبحافظ���ة حجة �س���مال غ���رب البالد، و�س���ط 
انهي���ارات وا�س���عة يف �س���فوف ميلي�س���يات 

احلوثي االنقالبية.
واأف���اد بي���ان للجي�س اليمن���ي، اأن قواته 
وا�س���لت لليوم الثالث على التوايل تقدمها 
امل�س���تمر يف اأطراف مديرية حران مبحافظة 
حج���ة، بدع���م واإ�س���ناد م���ن ق���وات وطران 

ومدفعية التحالف.
واأك���د اأن انهي���ارات وا�س���عة ت�س���هدها 
�س���فوف امليلي�س���يات االنقالبية، يف حران 
التي يتقدم اإليها اجلي�س اليمني بعد حترير 

مديرية ميدي ب�سكل كامل.
للمنطق���ة  االإعالم���ي  املرك���ز  ون����رس 
اليمن���ي،  اجلي����س  اخلام�س���ة يف  الع�س���كرية 
فيدي���و النت�س���ارات اجلي�س الوطن���ي، التي 
حققه���ا، اأم�س الثالثاء، يف ال�رسيط ال�س���احلي 

باجتاه مر�سى بحي�س ال�ساحلي.
واأو�س���ح اأن التق���دم جاء بع���د اأن خا�س 

اأبط���ال اجلي����س الوطني معارك �س���ارية مع 
مقاتلي ميلي�سيات احلوثي االنقالبية، �سقط 
خاللها ع����رسات القتلى واجلرح���ى من عنا�رس 

امليلي�سيات.
واأك���د اأ����رس 7 حوثي���ني منه���م اأطف���ال، 
اإل���ى  اإ�س���عافهما  مت  جريح���ان  وبينه���م 
م�ست�سفيات اململكة كواجب ديني واإن�ساين.
للمنطق���ة  االإعالم���ي  املرك���ز  واأك���د 

الع�سكرية اخلام�سة، ا�ستعادت قوات اجلي�س 
الوطن���ي كمية كب���رة من االأ�س���لحة خمتلفة 

االأنواع واالأحجام من ميلي�سيات احلوثي.
العمالق���ة”  “األوي���ة  ق���وات  و�س���يطرت 
عل���ى  اليمن���ي  الوطن���ي  للجي����س  التابع���ة 
مدين���ة الربح �س���مال غرب تعز بع���د معارك 
عنيفة ا�س���تغرقت عدة اأي���ام، مت خاللها دحر 
امليلي�س���يات االنقالبية من مف���رق الوازعية 

والتق���دم اإل���ى مدين���ة الربح وقط���ع خطوط 
االإمداد ب�س���كل كامل عن مواقع امليلي�سيات 

يف منطقة موزع يف اجلهة الغربية من الربح.
وبح�س���ب م�س���ادر ميدانية، ف���اإن قوات 
ال�رسعي���ة اليمني���ة، باإ�س���ناد م���ن التحال���ف، 
متكن���ت م���ن اقتح���ام املدينة بعد �س���اعات 
من ال�س���يطرة على �س���وق املفرق يف الربح، 
وقبله���ا مف���رق املخ���ا والوازعي���ة، يف تقدم 
ميداين نوعي من �س���اأنه فك احل�سار احلوثي 
املفرو����س عل���ى تعز م���ن اجله���ة الغربية، 

وتاأمني التقدم باجتاه احلديدة.
وحرا����س  العمالق���ة  األوي���ة  وخا�س���ت 
ال�س���عبية،  اجلمهوري���ة م�س���نودة باملقاومة 
وطران حتال���ف دعم ال�رسعية، معارك عنيفة 
�سد ميلي�س���يات احلوثي، التي ا�ستماتت يف 
الدفاع ع���ن مدينة ال���ربح، باعتباره���ا بوابة 

العمل الع�سكري نحو تعز واحلديدة.
وتعت���رب منطق���ة ال���ربح بواب���ة العم���ل 
الع�س���كري لف���ك احل�س���ار على مدين���ة تعز 
من اجله���ة الغربية، وتاأم���ني التقدم باجتاه 

احلديدة ومينائها اال�سرتاتيجي.

بمساندة التخالف... انهيارات حوثية على وقع تقدم الجيش اليمني

• قوات تابعة للجي�س الوطني اليمني ت�سيطر على مدينة الربح �سمال غرب تعز	
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الرتكي���ز دائماً على احل���ب عندي له مغزى 
عمي���ق، اإذ يقود ملجتمعات �س���عيدة خالية من 
التطرف والأحقاد والكراهية، بالإ�سافة اإلى اأنه 
يبني م�ستقبالً لأجيال خالية من العقد املر�سية، 
اخلال�سة اأن حمبة النا�س لك غاية ل ُتدرك اإل اإذا 
اأحببت النا�س وبادلتهم م�س���اعرهم واأ�س���بحت 
منهم واختلطت بهم وعرفت م�ساعرهم وحللت 
م�س���اكلهم وا�س���تمعت ملعاناته���م وتفهم���ت 
ظروفه���م و�س���اعدتهم على جت���اوز عقباتهم، 
والوطن كذلك حاله حال النا�س لن ي�س���فى لك 
ولن ي�س���تقر معك ولن ي�س���مو بك اإل اإذا منحته 
من وقتك وعرقك وجهدك وولئك ووفائك له، 
حينها ي�س���بح بيتك وهناءك وجنتك، وال�سوؤال 
بعد ه���ذه الديباجة ال�رصيع���ة املخت�رصة هل كل 
اإن�س���ان اأو م�س���وؤول اأو حاك���م اأو مواط���ن بهذه 
الدرج���ة م���ن العط���اء والب���ذل والوف���اء ليحقق 
هذه ال����روط التي جتعلك حمبوب���اً بني النا�س 

و�سعيداً يف وطنك؟
هذا الثمن لي�س من ال�س���هل دفعه، ول من 
ال�سهل نيله، دون اأن ت�سحي بوقتك و�سحتك، 
له���ذا جت���د ن���ادراً ما تتوف���ر هذه اخل�س���ال يف 

البع�س ممن اأولوياتهم مل�س���احلهم اخلا�س���ة 
ورغباته���م قائم���ة عل���ى الأناني���ة والتذمر من 
العم���ل، وولوؤه���م قائ���م عل���ى م���ا ينالونه من 
مكاف���اآت، هذا ح���ال واقعنا الي���وم، فهناك من 

يعطي وهناك من ياأخذ.
البحري���ن ه���ذا الوط���ن ال�س���غري امل����رصق 
واملحف���وظ بالعناي���ة الإلهي���ة من���ذ الأزل م���ر 
بالكث���ري م���ن املح���ن والتحديات الت���ي كانت 
واملواطن���ن،  للم�س���وؤولن  امتح���ان  مبثاب���ة 
وخرجن���ا م���ن ه���ذا المتح���ان بنتائ���ج غاي���ة يف 
الأهمي���ة ميكنن���ا م���ن خالله���ا اأن نب���ي عليه���ا 
م�س���تقبل هذه الب���الد، فقد ثبت م���ن التجارب 
واخل���رات والختبارات اأن هن���اك قائدا حكيما 
اأعطى من وقته و�س���حته وجهده وولئه لوطنه 
و�س���عبه ما لي�س له اأية حدود، وهو �سمو رئي�س 
الوزراء خليفة بن �س���لمان حفظه اهلل الذي على 
ح�ساب �سحته �سحى بالكثري ولكن ك�سب اأكرث، 
اأي حمب���ة النا�س له بال ح���دود، وباملقابل هوؤلء 
النا����س قابلوا ه���ذا العطاء بال���ولء والإخال�س 
والتفاين وحن ا�س���تدعت املحن���ة الدمرة التي 
مررنا بها وقفة هذا ال�س���عب مع���ه وقف وقفة 

قلب واحد وهكذا كان احلب متبادل بن القائد 
وال�س���عب، وهذا ما عنيت���ه يف بداية مقايل حن 
ذك���رت اأن حمبة النا����س غاية �س���عبة ل ُتدرك 
اإل اإذا �س���اركتهم اأفراحه���م واأتراحهم وهذا ما 
ج�س���د العالقة التاريخية بن ال�س���عب والقائد، 
وهذا ما بنت عليه البحرين ا�س���تقرارها واأمنها 

و�سالمتها.
ترى هل من ال�س���عب اأن يتحلى امل�سوؤول 
واملواط���ن مبث���ل هذه اخل�س���ال حتى نح�س���د 
اخلري والأمان لبالدنا، خ�سو�سا يف هذه الظروف 
الع�س���يبة والتحديات ال�رص�س���ة التي ي�س���هدها 
العامل وبالتحديد منطقتنا العربية امل�ستهدفة 

يف م�سريها؟
املحبة تاج فوق روؤو�س احلكام وال�سعوب، 
وهي ما يحفظ توازن وا�ستقرار الدول، وهذا ما 
تنبه له �سمو رئي�س الوزراء فعمل على بناء ج�رص 

من املحبة بينه وبن النا�س.

تنويرة:
 ل ت�سد الغيوم �س���وء ال�سم�س بل تزيدها 

دفئاً.

عبدعلي الغسرة

أسامة الماجد
Osama.almajed
@albiladpress.com

سوالف

�سيدي �ساحب ال�سمو امللكي الأمري 
خليفة بن �سلمان اآل خليفة رئي�س الوزراء 
املوقر حفظه اهلل ورعاه هو من و�سع هذا 
البلد العزيز على مدارج الرقي والتقدم، 
ودائما يو�سي بالتن�سيق العلمي املنظم 
والتخطي���ط ال�س���امل وج���ودة اخلدم���ات 
الناجحة،  وال�سيا�سات واخلطط والرامج 
ويتاب���ع اأي���ده اهلل بدقة كل املوا�س���يع 
املتعلقة بخدمة املواطنن، ويف جل�س���ة 
الأخ���رية وج���ه �س���موه  ال���وزراء  جمل����س 
حفظ���ه اهلل ورعاه )اإلى و�س���ع �س���وابط 
م�س���ددة على اأبراج الت�سالت وت�سحيح 
اأو�س���اع الأبراج املخالفة منه���ا يف اأق�رص 
ف���رتة زمنية ممكنة، واأن تتم ال�س���تعانة 

بال����رصكات الدولي���ة لتقييم م�س���تويات 
وتقيي���م  الأب���راج  ه���ذه  م���ن  النبع���اث 
والتحق���ق  وبيئي���اً  �س���حياً  تاأثرياته���ا 
م���ن اإن�س���ائها وف���ق املعاي���ري الدولية، 
وموا�س���لة اإجراء القيا�س���ات الدورية من 
خالل فرق تفتي�س من الأجهزة املخت�سة 
للتاأك���د من عدم خمالفتها امل�س���تويات 
وال�س���وابط الدولية، وكلف �سموه هيئة 
مواق���ع  بتحدي���د  العم���راين  التخطي���ط 
لأبراج الت�س���الت كما كلف �سموه وزارة 
املوا�سالت والت�س���الت وهيئة تنظيم 
الت�س���الت برف���ع خط���ة تنف���ذ م���ا ورد 

اأعاله(.
هيئ���ة تنظي���م الت�س���الت قالت اإن 

جمموع اأبراج الت�س���الت غري املرخ�س���ة 
يف مملك���ة البحري���ن بلغ���ت 1150 برجا، 
فيما ت�س���ل اأبراج الت�س���الت املرخ�سة 
اإل���ى 278 برج���ا مرخ�س���ا، وه���ذا الرقم 
حقيقة خميف وين���ذر بكارثة بيئية على 
نتيج���ة  والبعي���د  املتو�س���ط  امل�س���توى 
الكهرومغناطي�س���ية  الأ�س���عة  ازدي���اد 
املنبعثة من اأبراج الت�سالت عالوة على 
بع����س الأمرا����س الت���ي من املمك���ن اأن 
ي�ساب بها الإن�س���ان، فامل�ساألة اأ�سبحت 
�سبه فو�س���ى ل حتتمل، وت�سابق يف زرع 
اأبراج الت�س���الت يف “كل فريج “، فكل 
�رصكة تريد اأن يكون ت�س���نيفها الأف�سل 
يف خدمات الهوات���ف النقالة ويف املرتبة 

الأول���ى، ومع م���رور الوق���ت حتولت كل 
الأحي���اء يف البحري���ن اإل���ى حق���ل لأب���راج 
الت�س���الت، وبالت���ايل انع���دم التنظيم 
واملراقبة، وو�س���ل بنا احلال اإلى ما نحن 
علي���ه الي���وم بدلي���ل وج���ود 1150 برجا 
خمالف���ا وهذا يعطين���ا موؤ�رصا وا�س���حا ل 
يقبل ال�س���ك على الق�س���ور يف ال�سوابط 

واملراقبة.
ح�س���ب علمي اأن بع����س الدول متنع 
و�س���ع اأب���راج الت�س���الت بالق���رب م���ن 
املدار�س، كما اأن منظمة ال�سحة العاملية 
ا�س���رتطت و�س���ع الأبراج خارج املناطق 
ال�س���كنية، لك���ن ماذا ع���ن اأبراجنا نحن... 

اأين موقعها وكيف يتم توزيعها؟.

1150 برج اتصاالت مخالفا

تف�سلت �سمو ال�سيخة مرمي بنت �سلمان اآل 
خليفة ف�س���ملت برعايتها الكرمية حفل تد�سن 
مب���ادرة املحافظ���ة اجلنوبية بعن���وان “اجلنوبية 
ع���ز وتاريخ” بح�س���ور �س���مو ال�س���يخ خليفة بن 
عل���ي ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة حماف���ظ اجلنوبية 
واأه���ل املحافظ���ة واأعيانها. اإن ي���وم الثالث من 
مايو اأ�س���بح يوًم���ا وطنًيا اآخر ُي�س���اف اإلى الأيام 
الوطني���ة البحرينية الت���ي حتتفل به���ا البحرين 
منُذ اأن بزغ م�رصوع الإ�سالح الوطني على اأر�سها، 

يوًما اآخر ُي�س���اف اإلى ما حققت���ه مملكة البحرين 
م���ن مكا�س���ب واإجنازات يف ه���ذا العه���د الزاهر. 
املحافظة اجلنوبية جزء عزيز من مملكة البحرين، 
اأر�س���ها اأر�س اخلري والعز والوجاهة، اأهلها اأهل 
الكرم وال�سهامة والوفادة، وعلى اأر�س اجلنوبية 
الكث���ري م���ن ال���رتاث البحريني، فهن���اك الرتاث 
املهني والفني وركوب اخليل، وهي ريا�سة اأهل 
الفرو�س���ية والب�س���الة وعنوان البطولة واأ�س���ا�س 
والتقالي���د  الع���ادات  اإرث  بجان���ب  ال�س���جاعة، 

واملقتنيات التي توارثها اأهلها عن اأ�سالفهم.
تد�سن هذه املبادرة الوطنية يحمل الكثري 
م���ن املعاين والدللت، فال���رتاث الوطني ُيعتر 
عالمة مُميزة وفارقة لكل �س���عب وهو يتميز بها 
عن باقي ال�سعوب، وهذا الرتاث جزء ل يتجزاأ من 
الرتاث الإن�س���اين وُي�س���كل هوية خا�سة لل�سعب 
البحريني الذي ورثه عن اأ�س���الفه جيالً بعد جيل، 
وعل���ى اجله���ات املعني���ة العمل على ن�رص �س���ور 
وتاريخ هذه املعامل داخل وخارج البحرين لتكون 

حمطة جذب �س���ياحية مهمة يف البحرين، كما اأنها 
دعوة جلميع ال���وزارات احلكومية واملوؤ�س�س���ات 
العامة واخلا�س���ة باأنواعها للم�س���اهمة يف اأن�سطة 
وفعالي���ات املحافظة من اأجل اإبراز تاريخ وتراث 

املحافظة اجلنوبية.
اإن ت���راث املحافظ���ة اجلنوبية ت���راث مملكة 
البحرين و�س���عبها، وه���و جزء ل يتج���زاأ من هوية 
البحرين العربية املجيدة و�س���فحةٌ من �سفحات 

�سجلها اخلالد.

المحافظة الجنوبية عز وتاريخ

تاج المحبة

�س���معتم عن الدم���اغ ال���ذي يعمل 
24 �س���اعة متوا�س���لة؟ كث���رًيا ما يردد 
بع�س الأ�سخا�س اأنهم يعملون كل هذه 
ال�س���اعات دون توق���ف! والواق���ع اأنهم 
�سادقون بالفعل، فهم ل يرتكون جمال 
واح���دا للراح���ة، اأو ال�س���كينة والهدوء! 
ه���وؤلء – م���ن وجهة نظري – يعي�س���ون 
وبوؤ�س���ه،  احلقيق���ي  العي����س  �س���نك 
فاأدمغتهم كعقارب ال�س���اعة؛ تك، تك، 
ت���ك... وعقوله���م متار����س وظيفته���ا 
ب�س���كل فائ�س عن احلد، ف���ال لنهارهم 
ا�س���رتاحات، ول لنومه���م فائدة! همهم 
اأثناء اليوم كيف ينجزون م�سوؤولياتهم، 
واأعماله���م، وواجباته���م املتالحقة، كما 
اأن ا�س���تلقاءهم عل���ى اأ�رصّته���م؛ بهدف 
الدخ���ول يف جو الن���وم؛ لي����س اإل بداية 
م���ن نوع اآخر جل���ِرّ ما مل يت���م اإجنازه من 
اأعم���ال! واإْن نام���وا بع���د ف���رط تع���ب؛ 
�س���يحلمون اأنهم يوا�سلون اأعمالهم، اأو 
القادم! اليوم   ميار�س���ون م�س���وؤوليات 

هذه اأدمغة ل تتوق���ف بالفعل! تذّكروا 
اأنن���ا حن نتح���دث ع���ن الدم���اغ؛ فاإننا 
الع�س���بي  اجله���از  ذاك  ب���ه  نق�س���د 
ال���ذي يق���ع يف الراأ�س، وال���ذي ميار�س 
وظيف���ة “العق���ل”، واأن ه���ذا العقل ل 
يج���د لنف�س���ه حمط���ة يه���داأ عندها، كم 
ه���و مزع���ج، األي����س كذلك؟ هن���اك من 
دون مبالغ���ة اأ�س���خا�س كث���ريون م���ن 
���ّدق اأو ل ت�س���دق، اإنهم  ه���ذا النوع، �سَ
و�س���ط اجتماعاتهم العائلي���ة؛ يقفزون 
علي���ك فج���اأة؛ لأنهم تذكروا ر�س���الة مل 
يكتبوه���ا بع���د، اأو ات�س���ال عم���ل اأو... 
تتح���دث معهم فينظرون اإليك بطريقة 
غريبة، ورمبا بعيون جامدة، والراأ�س يف 
اجتاه���ك مبا����رصة؛ اإل اأن ذلك متثيل يف 
متثيل؛ فهم اأج�س���اد فق���ط، وعقولهم 
وامل�س���وؤوليات! امل�س���اغل  وادي   يف 

هوؤلء ل ت�س���األهم عن يوم ا�س���رتاحة، اأو 
رحلة ترفيه، دون اأن تتاأكد اأن اأعمالهم 
اأُجن���زت بالكامل، واإل �س���يقلبون عليك 
يوم���ك، اإنه���م لي�س���وا متفرغ���ن على 
الإط���الق، لي�س لأنهم غ���ري منظمن، اأو 
اأنه ل خطط لديهم، ول جدولة لأعمالهم، 
تنق�س���هم!  الوق���ت  اإدارة  لأن  ولي����س 
اأنه���م ل ي�س���تطيعون  كل م���ا هنال���ك 
اإيق���اف زر الت�س���غيل! وزد عل���ى ذلك؛ 
حن متتع����س من و�س���عهم، اأو تنتقد 
يجيبون���ك  الالحم���دودة؛  ان�س���غالتهم 
باأنهم �س���عداء را�س���ون، واأنهم اعتادوا 
الن�س���غال... عجي���ب اأمره���م! كاأنهم يف 
ه���رب دائ���م، يرك�س���ون دون توق���ف؛ 
فاإذا ح�ّس���وا اأنهم – فجاأة – اأمام ف�سحة 
ب�س���يطة من الوقت؛ مالأوها بان�سغالت 
 ُمفتعلة؛ وكاأن يف هذه الف�سحة حتفهم!

يف  م�س���اجن  العم���ل،  عبي���د  ه���وؤلء 
دهالي���زه؛ فكي���ف لعب���د اأو �س���جن اأن 
يتعام���ل م���ع �س���قف احلري���ة الوا�س���ع، 
امل�س���اكن  ه���م  ه���وؤلء  واملفت���وح!؟ 
فعال، والفق���راء الذين يجمعون الأموال 
لغريهم، هوؤلء يعي�سون هو�سا حقيقيا، 
وه���م بحاج���ة فعلي���ة اإلى عالج نف�س���ي 
�رصي���ع، �س���يموتون دون اأن يدرك���وا اأن 
للحياة اأوجًها جميلة مل يعي�س���وها بعد، 

ورمبا لن يعي�سوها اأبدا!.

دماغي شّغال... 
 24 ساعة!

 د. زهرة حرم

َوْخـَزُة ُحب

 د. طارق 
آل شيخان

tariq
@cogir.org 

ما وراء الحقيقة

العربي، �س����واء  الإع����الم  م����ازال 
امل�س����اهد اأو امل�س����موع اأو املق����روء 
اأو الإلكرتوين، عاج����زا كل العجز عن 
حتقيق ما هو مطل����وب منه اإعالميا، 
بل ل نبالغ اإن قلنا اإن الإعالم العربي 
ل يع����رف م����ا هو املطل����وب منه، ول 
يع����رف ر�س����الته، بل ل يدرك اأ�س����ال 
هدف����ه ول خارطة الطريق اخلا�س����ة 
به، ولول بع�����س حماولت املوؤمنن 
بعظم����ة ر�س����الة الإع����الم العربي من 
م����ن  الوطني����ن  قب����ل املخل�س����ن 
الإعالمي����ن وم����دراء بع�����س املنابر 
الإعالمي����ة، لقلن����ا اإنه ل يوجد اأ�س����ال 
�سيء ا�س����مه “اإعالم عربي”. وكانت 
لنا نحن باجلمعية اخلليجية لل�سحافة 
وحرية الإعالم ب����� “كوغر” )غاب اأف 
اأم(، وباإدارة واإ�رصاف الأ�ستاذ موؤن�س 
املردي، حماولة من �سمن حماولت 
اخلليجين املخل�س����ن للعمل على 
زي����ادة الرتق����اء بالإع����الم اخلليجي، 
متثل����ت يف تد�س����ن خارط����ة طريق 
لالإع����الم اخلليج����ي من خ����الل ميثاق 
“كوغر” لل�س����حافة اخلليجية، الذي 
يعت����ر اأول خارط����ة طري����ق اإعالمية 

تكون منهاجا لالإعالمي اخلليجي. 
ونعك����ف الآن باجلمعية العربية 
لل�سحافة وحرية الإعالم “اأرابر�س”، 
وه����ي ال�س����قيقة الك����رى للجمعية 
عل����ى  اأم”،  اأف  “غ����اب  اخلليجي����ة 
تد�س����ن ميثاق اإعالمي عربي يكون 
لالإع����الم  اإعالمي����ة  طري����ق  خارط����ة 
العرب����ي، يح����دد ل����كل م����ن ميار�س 
الإعالم ب�س����تى املنابر، ما هو الإعالم 
العرب����ي وم����ا ه����ي ر�س����الته وهدفه 
وروؤيت����ه، حتى يدرك ه����ذا الإعالمي 
م����دى عظم����ة ورق����ي ه����ذا الإع����الم 
بتوا�س����له �س����واء مع الع����رب اأو غري 

العرب.
وه����ذا امليثاق �س����يكون - بعد 
الت�ساور مع الإعالمين العرب �سواء 
باملج����ال الأكادمي����ي اأو املهن����ي - 
خال�سة ع�سارة اإعالمية م�ستمدة من 
واقعن����ا العربي مبا فيه ال�سيا�س����ي 
والدين����ي والجتماعي وغريها، لكي 
يعر عن ثقافتنا وتاريخنا وهويتنا 
وا�س����ح  ب�س����كل  ويح����دد  العربي����ة، 
معنى ومفهوم ال�س����حافة والر�سالة 
الإعالمية العربية، وما هو املطلوب 
فعال من ال�س����حايف العرب����ي املوؤمن 
بفك����ر الهوي����ة العربي����ة، بعيدا عن 
الهوي����ة والأجن����دة الغربي����ة التي ل 
تنا�س����ب مطلقا واأبدا هوية وثقافة 

وفكر املجتمع العربي امل�سلم.

اإلعالم العربي... 
إلى أين!

ahmedjuma44أحمد جمعة
@yahoo.com

    نقطة أول السطر



اتحاد الكرة            المركز اإلعالمي

ينطل��ق ي��وم الجمع��ة املقب��ل 
املهرج��ان األول للك��رة الطائ��رة 
االتحاد  ينظمه  والذي  للسيدات، 
البحريني للكرة الطائرة ألول مرة 
س��عياً منه؛ لتعزي��ز قاعدة الكرة 
الطائ��رة النس��ائية واس��تقطاب 
أك��ر عدد م��ن الالعب��ات، ورفد 

املنتخبات الوطنية.
وقال عض��و مجلس إدارة االتحاد 
رئيس اللجنة النسائية عيل السيد 

أن املهرجان س��يقام ع��ى مدار 
يومي الجمعة والس��بت املقبلني 
)11 و12 مايو الجاري( ابتداء من 
الس��اعة التاس��عة صباحا ولغاية 
الواحدة ظهرا، حيث قام االتحاد 
لغاية اآلن بتسجيل ما يقارب من 
60 العبة س��جلت اس��مها بصفة 
املهرجان  للمش��اركة يف  مستقلة 
في��ا س��جل فري��ق كام��ل من 

االتحاد الريايض لألمن العام.

وأض��اف الس��يد أن اإلقبال عى 
املش��اركة يعت��ر جي��د وم��ازال 
التس��جيل مفت��وح أم��ام جميع 
الفتي��ات الراغبات يف املش��اركة، 
املهرجان س��يكون  ب��أن  موضحاً 
عبارة عن سلسلة من التدريبات 
ورشح املهارات األساسية للعبة يف 
اليوم األول الجمعة فيا س��تقام 
سلسلة من املباريات التجريبية يف 
اليوم التايل، موضحاً بأن املهرجان 

سيقام تحت إرشاف مجموعة من 
املدرب��ني، وهم جلي��ل العرادي، 
محم��د بوروي��س، إبراهيم عيل 

الورقاء، ياسني امليل.
وذكر السيد أن معظم املشاركات 
هن من طلب��ة الجامعة، ويتطلع 
االتحاد من خ��الل هذا املهرجان 
الكتش��اف ع��دد م��ن الالعبات 
منهن؛  واالس��تفادة  املوهوب��ات 
لتعزي��ز قاعدة الالعب��ات ومتثيل 

املنتخ��ب الوطن��ي انطالق��ا من 
املس��تمرة  االتح��اد  مس��اعي 
لالهتام بالنش��اط النس��ايئ ويف 
ظل وجود اس��تحقاقات متعددة 
املس��توى  ع��ى  املس��تقبل  يف 

الخليجي والعريب.
وذكر بأنه يف حال نجاح املهرجان 
األول، فإن االتحاد س��يعمل عى 
تنظي��م مهرج��ان آخر يف ش��هر 

رمضان.

 تسجيل 60 العبة بالمهرجان األول لسيدات الكرة الطائرة
يقام يومي الجمعة والسبت المقبلين... السيد:

حسن علي

مواهبه��م  األطف��ال  اس��تعرض 
وقدراتهم يف مس��ابقة كرة الس��لة 
األوىل  الرياضي��ة  األلع��اب  بدورة 
لألطف��ال، والت��ي تنظمه��ا اللجنة 
األوملبي��ة البحرينية حتى 10 مايو 
الج��اري وذلك مبب��ادرة من ممثل 
جالل��ة املل��ك لألع��ال الخريي��ة 
وش��ؤون الش��باب، رئيس املجلس 
األع��ى للش��باب والرياضة، رئيس 
اللجن��ة األوملبية البحرينية س��مو 
الش��يخ نارص بن حمد آل خليفة، 
وبرعاي��ة مجموع��ة لول��و ورعاية 
األمومة وذلك يف ثاين أيام “أوملبياد 
األطف��ال” ال��ذي احتضنت��ه صالة 
االتح��اد البحريني ل��ذوي اإلعاقة 
الرياضي��ة مبنطقة  عي��ى  مبدينة 

الرفاع يوم أمس األول )اإلثنني(.
وشهد منافسات مسابقة كرة السلة 
األم��ني الع��ام املس��اعد للمجلس 
األع��ى للش��باب والرياضة، األمني 
العام للجن��ة األوملبية عبدالرحمن 
عسكر وكل من أعضاء مجلس إدارة 
اللجنة األوملبية الشيخة حياة بنت 
عبدالعزيز آل خليفة، وعيل عيى 
إسحاقي، كا شهد املنافسات أمني 
رس االتحاد البحريني لكرة الطاولة 
إبراهيم سيادي وعدد من املديرين 
واملوظفني باللجنة األوملبية وممثيل 

وزارة العم��ل والتنمية االجتاعية 
ووزارة الرتبية والتعليم الرشكاء يف 

عملية التنظيم.
ك��رة  منافس��ات  األم��ني  وتاب��ع 
الس��لة الت��ي كان��ت عب��ارة عن 
مه��ارة “التصويب ع��ى الحلق”، 
والتي أظهر فيه��ا األطفال من كال 
الجنس��ني ق��درات متمي��زة تبرش 
بجي��ل واعد يف كرة الس��لة، حيث 
حظي��ت منافس��ات الي��وم الثاين 
مبش��اركة جيدة العدد من األطفال 
بسن 5-4 س��نوات، حيث أقيمت 
مس��ابقة خاص��ة لألطف��ال بعمر 
4 س��نوات تلته��ا مس��ابقة أخرى 
لألطفال بعمر 5 س��نوات بإرشاف 
عدد من املتطوعات وممثيل رياض 

األطفال وأولياء األمور.
واستمتع األطفال مبهارة التصويب 
ع��ى الحلق، حي��ث قامت اللجنة 
املنظم��ة بوضع ما يق��ارب من 7 
الصالة  امت��داد  “س��كورات” عى 
واصطف األطفال واحدا تلو اآلخر؛ 
ألداء مهارة الرمي وتس��جيل عدد 
املح��اوالت الناجحة م��ن الخاطئة 
وس��ط حاس��ة كبرية من األطفال 
وفرح��ة باملش��اركة يف األوملبي��اد، 
وتش��جيع ح��ار من أولي��اء األمور 
وممث��يل ري��اض األطف��ال الذين 
حرصوا عى املشاركة يف أول حدث 
ري��ايض لألطف��ال ع��ى مس��توى 

مملكة البحرين.
وشهد اليوم الثاين تنظيا أفضل من 

سابقه يف ظل الجهود الكبرية التي 
قامت بها اللجنة املنظمة برئاس��ة 
مادن الوناس يف اعتاد نظام خاص 
للمشاركة بتقس��يم أعار األطفال 
إىل فئت��ني وتوزيع املتطوعات عى 
مجموعات وترتيب منصة التتويج 

بأفضل صورة.
الت��ي  املس��ابقات  نهاي��ة  وبع��د 
ق��ام  س��اعتني،  لنح��و  امت��دت 
عبدالرحمن عسكر والشيخة حياة 
بنت عبدالعزي��ز آل خليفة وعيل 
إس��حاقي وعدد م��ن املديرين يف 
اللجن��ة األوملبي��ة بتتوي��ج جميع 
وتقليده��م  املش��اركني  األطف��ال 
الرونزي��ة والتق��اط  بامليدالي��ات 
الص��ور التذكاري��ة أثن��اء وقوفهم 
عى منصة التتويج، وقد بانت عى 
الفرح والرسور  محياهم عالم��ات 
به��ذا النش��اط الريايض وس��عداء 
زينت  الت��ي  امليدالية  بحصوله��م 
صدروه��م؛ ليحتفظ��وا بها لتكون 
ش��اهدا عى مشاركتهم يف النسخة 
األوىل م��ن أوملبي��اد األطفال عى 
أمل أن يصبحوا أبطاال يف املستقبل 
البحريني��ة وميثلوا  الس��لة  بك��رة 
الوطن خري متثيل مبختلف املحافل 

الخارجية.

عسكر شهد اليوم الثاني من أولمبياد األطفال

مهارات رائعة لألطفال في كرة السلة تبشر بجيل واعد
ضاحية السيف                       اللجنة األولمبية

جانب من الدورة

علي السيد
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قطع املالكية ش��وطا كبريا نحو التأهل 
للمرب��ع الذهبي لبطول��ة كأس النخبة 
لك��رة القدم، بعد أن ف��از عى املحرق 
بهدفني لواحد، يف اللقاء الذي جمعها 
أمس عى األس��تاد الوطني يف تدش��ني 
املسابقة املستحدثة هذا املوسم، ضمن 

الجولة األوىل للمجموعة األوىل.
وس��جل للالكية إرساء عامر من ركلة 
ج��زاء وأحم��د يوس��ف، فيا س��جل 

للمحرق زياد الزيادي.
وس��يلعب املالكية يف الجول��ة املقبلة 
أم��ام الش��باب، وفيها يحت��اج لنقطة 
لض��ان تأهله رس��ميا، في��ا املحرق 
ينتظر للجولة الثالثة ملواجهة الشباب.

الشوط األول

ج��اءت الحصة األوىل من اللقاء هادئة 

يف مجرياتها يف أغلب األوقات، لكن مع 
أفضلية واضحة للالكية يف الس��يطرة 
ع��ى الك��رة والتنوي��ع يف اللعب ميينا 
ويس��ارا ع��ر تواجد الجناح��ني أحمد 

يوسف وعيى الري.
ومل يفعل املالكية سيطرته واستحواذه 
بش��كل كبري، واقترصت فرصه عى كرة 
ملعوبة داخل املنطقة من عيى الري 
تابعها زميله املحرتف جي جي برأس��ه، 
إال أن الكرة جاورت القائم األمين ملرمى 

الحارس عبدالله الذوادي )28(.
يف املقاب��ل، ظه��ر املح��رق بصورة غري 
متوقع��ة وغلب عليه األداء العش��وايئ 

وفقدان الكرة برسعة.

الشوط الثاني

واصل املالكية أفضليته يف الشوط الثاين 

وتحص��ل عى ركل��ة جزاء إث��ر عرقلة 
أحمد يوسف من قبل محرتف املحرق 
زياد الزيادي، وس��جلها بنجاح محرتف 

املالكية إرساء عامر )58(.
وأجرى مدرب املحرق س��لان رشيدة 
التبدي��ل األول بدخ��ول جال راش��د 

مكان عيى موىس )59(.
وكاد البدي��ل املل��كاوي س��يد هاش��م 
عيى أن يضاعف النتيجة لفريقه بعد 
أن س��دد كرة ثابتة من مس��افة بعيدة 

أبعدها الحارس املحرقاوي )74(.
وسجل املحرق هدف التعديل بعد أن 
سدد املحرتف زياد الدربايل كرة أرضية 
زاحفة من مس��افة بعيدة سكنت ميني 

الحارس عبدالكريم فردان )77(.
وكاد أحمد يوس��ف أن يسجل التقدم 
لفريق��ه من جديد، لك��ن كرته اعتلت 

املرم��ى قلي��ال )85(، قبل أن يس��تثمر 
فريق��ه ك��رة مرتدة بنج��اح لعب من 

خاللها ولي��د الطيب كرة أرضية للخايل 
م��ن الرقابة أحمد يوس��ف الذي أودع 

الكرة بنجاح يف املرمى )87(.
ومل تثمر الدقائق التالية عن أي جديد 
يذك��ر يف ظل مح��اوالت غ��ري مجدية 
م��ن املحرق للتعدي��ل؛ لتنتهي املباراة 

ملكاوية.
أدار اللق��اء الحكم عيل الس��اهيجي، 
وعاونه س��يد جالل محفوظ وس��لان 

طاليس، والحكم الرابع وليد محمود.

مباراة الملحق

وتلعب عند 7 من مس��اء اليوم مباراة 
الذه��اب مللح��ق الصع��ود والهب��وط 
املس��تحدث من قبل اتحاد الكرة هذا 
املوس��م، والتي س��تجمع ثامن الدرجة 
األوىل فريق الرف��اع الرشقي مع ثالث 
الدرجة الثانية فريق البس��يتني، وذلك 

عى استاد األهيل.

المالكية يتخطى المحرق في انطالق كأس النخبة الكروي
والهبوط الصعود  لملحق  ال��ذه��اب  م��ب��اراة  ال��ي��وم 

أحمد مهدي
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من لقاء المالكية والمحرق  )تصوير: أحمد علي(

أجر فريق املنام��ة نظريه النجمة 
بعدما  التع��ادل  بنقطة  الخ��روج 
ع��ادل النتيج��ة يف الوق��ت بدل 
الضائع م��ن ركلة ج��زاء، لينتهي 
اللقاء 1/1 ضمن الجولة األوىل من 
مس��ابقة كأس النخبة لكرة القدم 
يف املب��اراة الت��ي جمعتها أمس 
عى استاد النادي األهيل باملاحوز.
أحرز هدف النجمة العبه البديل 
عبدالرحم��ن يوس��ف يف الدقيقة 
24 من الش��وط الثاين، فيا سجل 
إيريك هدف املنام��ة يف الدقيقة 
48، وبه��ذا التع��ادل أصبح رصيد 

الفريقني نقطة لكل منها.

الشوط األول

مل تسجل الدقائق العرشين األوىل 
عن أي��ة يشء ُيذكر يف ظل اللعب 
العش��وايئ والك��رات الطويلة غري 
الفريقني  انتهجه��ا  الت��ي  النافعة 
القوية  التدخالت  لبعض  باإلضافة 

بني الالعبني. 
أوىل الكرات الخطرة كانت لصالح 
النجم��ة يف هجم��ة منظمة ليجد 
الس��وري محم��د ف��ارس نفس��ه 
مواجه��ة ملرم��ى املنام��ة، إال أن 
الحارس أرشف وحيد أنقذ املوقف 

 .)22(
املدافع النج��اوي أحمد عبدالله 
انف��رد باملرم��ى إال أن��ه أخفق يف 

التعامل معها )29(. 
املنامة من جانبه سعى للرد ومن 
كرة مرتدة واجه العبه إيرك لويس 
املرمى وعرقل داخ��ل املنطقة إال 
أن حكم اللقاء مل يحتس��ب ش��يئا 
وسط احتجاج نجاوي عارم )32(. 
وتلتها ك��رة محمد الرميحي الذي 
س��دد كرة وهو داخ��ل الصندوق 
ليبعدها دفاع النجمة قبل دخولها 

املرمى )37(.

 الشوط الثاني

بداي��ة قوية يف الدقائ��ق العرشة 
األوىل ش��هدت خط��ورة حقيقية 
ع��ى مرم��ى الفريق��ني، بدأه��ا 
محرتف النجمة أوتيش بتس��ديدة 
مرت جانب القائم األيرس لحارس 
املنامة )3(، ليأيت الرد املنامي عن 
طريق إيريك الذي تباطأ يف إنهائها 
ليسيطر حارس النجمة عى الكرة 
)4(. بعدها بدقائق وباملنوال ذاته 

أضاع إيريك هدفا محققا )9(.
يف الدقيق��ة )24( نج��ح البدي��ل 

النجاوي عبدالرحمن يوسف من 
تس��جيل هدف فريقه بعد تقدم 
رائع ومراوغة أروع داخل منطقة 

الجزاء ويسددها يف املرمى. 
مضت الدقائق بعد الهدف هادئة 
الفريقان  الفريق��ني، ليص��ب  بني 
تركيزه��ا عى ق��رارات التحكيم 
التي أشعلت الالعبني واملدرجات، 
ومنها الدقيقة )43( حينا طالب 
النجاوي بركلة جزاء ولكن الحكم 
احتسب خطأ عى العب النجمة، 
ليحتس��ب الحك��م بعده��ا ركلة 
جزاء للمنامة بعدما المست الكرة 
يد مداف��ع النجمة داخل املنطقة 
)48( وتقدم له��ا املحرتف إيريك 
وأح��رز ه��دف التع��ادل وانتهي 

اللقاء بالتعادل اإليجايب.
أدار اللق��اء طاق��م مك��ون م��ن 
عبدالله قاسم حكم ساحة، وعاونه 
نواف شاهني مساعدا أول ومحمد 
ثانيا وإس��اعيل  غازي مس��اعدا 
حبيب حكا رابع��ا، والقى حكم 
الساعة احتجاجا كبريا من الطرفني 
بس��بب تراخي وتغايض الحكم يف 

اتخاذ القرارات الصحيحة.

أقام االتحاد اآلسيوي لكرة القدم يوم أمس األول )اإلثنني( حفال تكرمييا للحكام اآلسيويني الذين تم اختيارهم رسميا 
للمشاركة يف إدارة مباريات نهائيات كأس العامل 2018 التي ستقام يف روسيا. وشمل التكريم حكمنا الدويل نواف 
شكرالله، وحكمنا املساعد الدويل يارس تلفت، واللذين تم اختيارها للمشاركة يف النهائيات العاملية للمرة الثانية 

عى التوايل بعدما شاركا يف إدارة مباريات كأس العامل 2014، إذ ميتاز طاقمنا بخرة كبرية؛ كونه يشارك للمرة الثانية 
يف نهائيات كأس العامل، وبعدما قدم مستويات الفتة تحكيميا خالل مشاركته األوىل، إذ أدار مباراتني، كا أن حظوظه 
كبرية يف الحصول عى مباريات أكرث إلدارتها هذا العام. يشار إىل أن الحكمني نواف شكرالله ويارس تلفت شاركا يومي 

7 و8 مايو الجاري يف ورشة العمل التي أقامها االتحاد اآلسيوي لكرة القدم للحكام اآلسيويني املشاركني يف املونديال؛ 
تحضريا للنهائيات العاملية، إذ أقيمت الورشة يف العاصمة املاليزية )كواالملبور( مبشاركة األطقم الستة املختارة.

في موقعة مثيرة تحكيميا

المنامة يجبر النجمة على التعادل بكأس النخبة

اآلسيوي يكرم الموندياليين شكراهلل وتلفت

علي مجيد

من لقاء النجمة والمنامة أمس
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هادي يشارك في “عمومية” 
دولي الطاولة 

الرفاع – اتحاد الطاولة: شارك عضو مجلس إدارة االتحاد 
البحريني لكرة الطاولة جعفر هادي يف اجتاع الجمعية 

العمومية السنوية لالتحاد الدويل لكرة الطاولة الذي عقد يف 
السويد وترأسه رئيس االتحاد الدويل توماس فايكرت.

وأوضح جعفر هادي أن االجتاع كان حافاًل بالعديد من 
القرارات املهمة، حيث تم اسناد تنظيم بطولة العامل لكرة 

الطاولة 2020 إىل كوريا الجنوبية بعد انسحاب روسيا 
والواليات املتحدة األمريكية.

واستعرض االتحاد الدويل مع ممثيل االتحادات الخطة 
اإلسرتاتيجية لالتحاد للسنوات ال� 6 املقبلة اعتبارا من العام 
2018 حتى العام 2024، وحظي هذا امللف بقبول كبري من 

الجمعية العمومية، كا عرض االتحاد الدويل الرؤية الجديدة 
التي ستكون تحت شعار “كرة الطاولة للجميع، للحياة”، 

كا شهد االجتاع ترحيب األعضاء بعد أن قامت مؤسسة 
)ITTF( بتقديم اهتامها بارتقاء برنامج تطوير مكافآت الفوز 

يف البطوالت القارية والدولية، وأكد جعفر هادي أن االتحاد 
البحريني لكرة الطاولة صوت عى القرارات التي شهدها 

االجتاع والهادفة إىل مواصلة تطوير لعبة كرة الطاولة يف 
العامل.

“المنتخبات” تناقش إعداد 
“األحمر” لكأس آسيا

اتحاد الكرة- املركز اإلعالمي: قدت لجنة املنتخبات باالتحاد 
البحريني لكرة القدم اجتاعا مبقر االتحاد يف الرفاع برئاسة نائب 
رئيس االتحاد للشؤون الفنية رئيس لجنة املنتخبات الشيخ خالد 

بن سلان آل خليفة.
وحرض االجتاع عضوي اللجنة أحمد جواهري وأسامة املاليك، 

ورئيس قسم الشؤون الفنية باالتحاد عابد األنصاري، إىل جانب 
حضور مدرب املنتخب الوطني األول مريوسالف سكوب.

وخالل االجتاع استمعت اللجنة إىل عرض مدرب املنتخب 
الوطني لرنامج “األحمر” يف الفرتة املقبلة، إذ اطلعت عى الخطة 
املعدة من قبل الجهاز الفني نحو اإلعداد والتحضري للمشاركة يف 

نهائيات كأس آسيا 2019 التي ستقام يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة.

واطلع أعضاء اللجنة عى برنامج املنتخب ومراحل اإلعداد 
املختلفة التي سيمر بها نحو التجهيز للمشاركة يف الحدث األكر 
عى مستوى القارة اآلسيوية. كا اطلعت اللجنة عى املقرتحات 

املقدمة من جانب املدرب والخاصة باملعسكر الخارجي 
واملباريات الودية، إذ تقرر تكليف األمانة العامة لالتحاد بدراسة 
املعسكر الخارجي وخيارات املباريات الودية وفقا للتصور املقدم 
من جانب سكوب؛ متهيدا لعرض األمر عى مجلس إدارة االتحاد 

العتاده.

جانب من االجتماع

هادي خالل حضوره االجتماع

علي مجيد

تقام اليوم )األربعاء( مباراتان 
لحساب الدور ربع النهايئ 

ملسابقة كأس الشباب لكرة 
السلة، إذ يلتقي يف املباراة 

األوىل فريق االتحاد مع 
ساهيج يف متام الساعة 5.30 

مساًء وتليها مبارشة لقاء يجمع 
املحرق والنجمة عند الساعة 7 

واملباراتان تقامان يف صالة نادي 

املنامة بالجفري.
ففي املباراة األوىل التي تجمع 

ساهيج واالتحاد، يسعى 
األول لتحقيق الفوز الثاين عى 
التوايل يف مسابقة الكأس بعد 
تغلبه املستحق والقوي عى 

فريق الحالة يف املرحلة املاضية 
والوصول للدور قبل النهايئ. أما 

االتحاد الذي وصل لهذه املرحلة 

بعد انسحاب النويدرات يف 
الدور التمهيدي، فهو يأمل أن 
يظهر بالصورة الجيدة، والتي 

يخرج بالنتيجة التي تريض 
طموحه.

ويف املباراة الثانية، سيكون 
املحرق الذي يخوض لقاءه األول 

يف هذه املسابقة أمام فرصة 
مثالية لتحقيق الفوز وبلوغ 

الدور قبل النهايئ؛ كونه ميتاز 
بعنارص جيدة املستوى بقدرتها 
تحقيق ذلك، ويف الطرف اآلخر 

النجمة، سيسعى جاهداً للظهور 
القوي الذي ميكنه من تحقيق 
مفاجأة واإلطاحة بخصمه رغم 

صعوبة ذلك.
يذكر أن فريقا املنامة “بطل 

الدوري” واألهيل “وصيف 

الدوري” قد وصال للدور 
قبل النهايئ بعد فوزها عى 
مدينة عيى وسرتة، واملنامة 
ينتظر الفائز من لقاء االتحاد 

وساهيج فيا األهيل سيالقي 
الفائز من املحرق والنجمة، عى 
أن تقام مواجهات نصف النهايئ 

يوم بعد غٍد الجمعة والنهايئ 
يوم األحد املقبل.

ال����ي����وم م����ب����ارات����ان ف����ي ك������أس ال����ش����ب����اب ل��ل��س��ل��ة

من تكريم شكراهلل وتلفت

وقع االتحاد العريب للكرة الطائرة مع 
الجامعة املغربية للكرة الطائرة عقد 
استضافة البطولة العربية الشاطئية 
للرجال والسيدات، والتي ستحتضنها 
مدينة أغادير املغربية يف الفرتة من 
31 يوليو لغاية 6 أغسطس املقبلني.

ووقع االتفاقية م��ن جانب االتحاد 
العريب، األم��ني العام جهاد حس��ن 
الجامع��ة  جان��ب  وم��ن  خلف��ان، 
اإلدارة  مجل��س  رئي��س  املغربي��ة 
السيدة برشى حجيج بحضور األمني 
العام املس��اعد لالتحاد العريب فراس 

جواد الحلواجي.
ورح��ب خلفان باس��تضافة املغرب 
للبطول��ة العربية الش��اطئية، معربا 
عن ثقت��ه الكبرية بق��درة الجامعة 
املغربي��ة للك��رة الطائ��رة؛ لتوف��ري 
مختل��ف مقومات النج��اح الالزمة 

الس��تضافة الحدث الع��ريب، وتوفري 
مختلف الظ��روف املثالي��ة إلنجاح 
البطولة عطفا عى ما متتلكه املغرب 
من إمكانات وق��درات متميزة عى 
صعي��د احتضان مختل��ف األحداث 
الرياضي��ة خصوصا بط��والت الكرة 
الطائرة، الس��يا وأن البطولة ستقام 
بعد الجولة العاملي��ة للكرة الطائرة 
التي س��تنظمها املغرب  الش��اطئية 
وس��تنظم البطول��ة العربي��ة ع��ى 
املالع��ب الش��اطئية نفس��ها، األمر 
الذي س��يعزز م��ن ف��رص نجاحها 
لتكون واحدة م��ن أنجح البطوالت 

العربية.
وعر خلف��ان ع��ن اعت��زازه الكبري 
بالدور الذي تلعبه الجامعة املغربية 
يف النهوض برامج وأنش��طة االتحاد 
الع��ريب للك��رة الطائ��رة س��واء من 

الفاعلة واملستمرة  املش��اركة  حيث 
للمغرب يف بط��والت االتحاد العريب 
مختل��ف  الس��تضافة  التص��دي  أو 

املس��ابقات يف ظل الدعم والرعاية 
والقي��ادة املتميزة لب��رشى حجيج، 
والتي تعد أحد أنشط القيادات عى 

املس��توى العريب واإلفريقي والدويل 
ملا متتاز به من خرة وسمعة.

ومن جانبها، عرت برشى حجيج عن 

املغرب  باحتضان  البالغة  س��عادتها 
منافس��ات البطول��ة العربية للكرة 
الطائ��رة الش��اطئية، والت��ي تأيت يف 
إطار حرص الجامعة املغربية للكرة 
الطائ��رة ع��ى اس��تضافة البطوالت 
الت��ي تس��هم يف تعزي��ز الرواب��ط 
العربي��ة واالرتق��اء باللعبة، مؤكدة 
حرص املغرب عى توفري مستلزمات 
النجاح كافة إلظهار البطولة بأفضل 
ص��ورة ممكنة وتس��خري اإلمكانات 
كافة لتكتسب املكانة التي تليق بها، 
معربة عن خالص شكرها وتقديرها 
لالتحاد العريب للكرة الطائرة برئاسة 
الش��يخ عيل بن محم��د آل خليفة 
عى من��ح املغرب الثقة الس��تضافة 
البطولة متطلعة للمزيد من التعاون 
مبا يسهم يف ازدهار وتطور اللعبة يف 

الوطن العريب.

المغرب تستضيف البطولة العربية للكرة الطائرة الشاطئية 

جانب من توقيع االتفاقية

المنامة        االتحاد العربي للكرة الطائرة

تستعد اللجنة النسائية باالتحاد 
البحريني لكرة القدم برئاسة 
الشيخة حصة بنت خالد آل 

خليفة للحفل الختامي لدوري 
السيدات للموسم الريايض 

2017/2018. وقررت اللجنة 
إقامة الحفل الختامي للدوري 

عى صالة مدينة خليفة 
الرياضية، وذلك يوم الجمعة 

املقبل املوافق 11 مايو الجاري 
بحضور الالعب الفرنيس 

السابق بنادي مانشسرت يونايتد 
اإلنجليزي، مايكل

سيلفسرت، إذ سيشارك سيلفسرت 
يف فقرات الحفل الختامي 

للدوري، كا سيشهد تتويج 
الفرق الفائزة.

وشهد دوري السيدات لكرة 
القدم لهذا املوسم مشاركة 7 

 riffa blue فرق، ومتكن فريق
pearls من إحراز املركز األول، 
 muharraq فيا أحرز فريق

club tekkers املركز الثاين، 
 super soccer وأحرز فريق

املركز الثالث.
وسيشهد الحفل الختامي 

العديد من الفقرات املتنوعة، 
ومنها إقامة مباريات 

استعراضية بني الفرق السبعة 
املشاركة يف الدوري، عالوة 

عى تتويج الفرق الفائزة 
باملراكز الثالثة األوىل، وتوزيع 
الجوائز الفردية ألفضل العبة 

يف الدوري، وهدافة الدوري، 
إضافة إىل أفضل حارسة مرمى 

يف الدوري، والفريق املثايل.
يشار إىل أن اللجنة النسائية 

باالتحاد البحريني لكرة القدم 
نظمت هذا العام ألول مرة 

الدوري بنظام )11 العبة 
ضد 11 العبة(، كا نظمت 

منافسات كأس السيدات، 
والذي أحرز لقبه أيضا فريق 

.riffa blue pearls مايكل سيلفستر

سيلفست�ر يحض�ر خت�ام دوري السي�دات الك�روي
اتحاد الكرة          المركز اإلعالمي
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مع اقرتاب انطالق دورة س��مو الشيخ 
نارص ب��ن حمد آل خليف��ة الرمضانية 
لكرة القدم يف نس��ختها الحادية عرشة 
“نارص 11”، بدأت الفرق وعددها 16 
فريقا بوض��ع اللمس��ات األخرية عىل 
اس��تعداداتها وتش��كيل صفوفها؛ من 
أجل املشاركة املثالية وتحقيق الطموح 
بالوص��ول إىل أبعد نقط��ة يف البطولة، 
وه��ي البطولة الت��ي أصبحت مطمعاً 
لجمي��ع الفرق الس��يام بعد ش��عارات 
التح��دي التي أطلقه��ا كل فريق عىل 
حدة بعد س��حب القرعة وانكش��اف 
املجموع��ات األرب��ع، واتضحت معامل 
الجدية والرغب��ة بالظهور الالفت لكل 
فري��ق من خ��الل التدريب��ات األخرية 
واملباري��ات الودية للفرق التي أقيمت 
يف األي��ام املاضية، حيث تم رصد هذه 

االستعدادات عن كثب.
فريق القلعة الذي يس��جل مش��اركته 
األوىل يتطلع لتقديم األداء الذي يشفع 
له بالوصول إىل أبعد نقطة يف البطولة، 
حيث أكد مدرب الفريق مراد عمر يف 
ترصيحه للجن��ة اإلعالمية بأن الفريق 
اس��تعد منذ فرتة طويلة قاربت الثالثة 
أش��هر، وأن أداء الفريق عىل املستوى 

الجامع��ي يتط��ور بش��كل ملح��وظ، 
مبيناً بأن الفريق اس��تعد بشكل مثايل 
يف األيام األخرية ع��ر خوض 4 وديات 
قوي��ة ت��م م��ن خاللها رص��د مكامن 
القوة ومواطن القصور يف الفريق؛ من 
أج��ل تصحيح األمور كافة قبل انطالق 

البطولة.
وتابع مدرب الفريق م��راد عمر مبيناً 
بأن فريقه يضم مجموعة من الالعبني 
وأغلبهم م��ن الوجوه الش��ابة، ولكن 
أبرزهم الهداف حس��ني حميد والعب 

منتخ��ب الصاالت س��يد محم��د تاج، 
ورف��ض الكش��ف ع��ن أس��امء العبي 
فريقه املحرتفني الذين سيعتمد عليهم 

ووصفهم باملفاجأة.
واعتر م��راد عمر بأن مجموعة فريقه 
تعت��ر قوية وال يس��تهان ب��أي فريق، 
وهي التي تضم فرق فور إيفر وصقور 
البحري��ن والصقر األبي��ض، ولكنه أكد 
بأن الحظوظ متس��اوية وذلك يعتمد 
ع��ىل مجه��ود كل فري��ق يف مباريات 
ال��دور التمهي��دي، والت��ي ال تحتمل 

الخطأ وتتطلب الرتكيز التام.
وأوض��ح بأن طم��وح فريق��ه كبري يف 
البطولة، مش��ريا ب��أن فريقه يطمح أن 
يصل إىل ال��دور الثاين يف ب��ادئ األمر 
وه��و طم��وح كل الف��رق، وم��ن ثم 

التفكري يف األدوار النهائية.
فريق طموح الذي يشارك للمرة األوىل 
يف بطولة سمو الشيخة نارص بن حمد 
آل خليفة، يس��عى من خ��الل ظهوره 
األول أن يكتس��ب الخ��رة، وأن يقدم 
ص��ورة مثالي��ة ومميزة وي��رتك بصمة 

يف البطول��ة، ويف ه��ذا الصدد تحدث 
م��درب الفريق الوطن��ي أحمد عيىس 
للجن��ة اإلعالمية، وقال “اس��تعدادات 
فريقن��ا بدأت من��ذ ف��رتة، وركزنا من 
خالله��ا ع��ىل رف��ع مع��دالت اللياقة 
لالعبني والرتكيز ع��ىل الجوانب الفنية 
والتكتيكي��ة، وانتق��اء أب��رز الالعب��ني 
لتكوين مجموعة تس��تطيع أن تشكل 
فريقا مميزا، وبالفعل وصل الفريق إىل 
مرحلة جيدة من الجاهزية للبطولة”.

وأضاف أحم��د عيىس، قائ��اًل “بطولة 

س��مو الشيخ نارص بن حمد آل خليفة 
تعتر بطول��ة غالية ومهمة، حيث إنها 
تحمل اسم ش��خص ميتلك مكانة لدى 
جميع الرياضيني يف البحرين، وأهميتها 
تكمن يف أي أنها بطولة داعمة لألندية 
ع��ر الالعبني الذي��ن تقدمهم، والذين 
ش��اهدنا منهم من انتقل لنادي، ومن 

ثم لتمثيل املنتخبات الوطنية”.
وأوض��ح أحم��د عي��ىس ب��أن فريقه 
وباملجموع��ة الحالية س��يكون ظهوره 
األول يف بطولة ُمجمعة، وبالتايل فإنها 
فرص��ة مثالية ج��داً لتحقيق عدد من 
الفوائد من هذه املش��اركة، معترا بأن 
التوقعات يف هذه البطولة تعتر صعبة 
وأن املجموع��ة التي وق��ع فيه فريقه 
لن تكون س��هلة بوجود ف��رق الفخار 
ونوم��اس والفخامة للس��يارات، حيث 
تحت��اج االجتهاد؛ م��ن أجل أن يتمكن 
فريق��ه من حصد بطاقة التأهل للدور 

ربع النهايئ.
يذكر ب��أن الجهاز الفني لفريق طموح 
يضم املدرب الوطني عبدالنارص حسن 
كمس��اعد، ويوس��ف صال��ح كمدرب 
في��ام س��يكون عبداللطيف  للحراس، 

محمد بن جالل مدير الفريق.

“القلعة” و“طموح” يواصالن التحضير للمشاركة األولى في “ناصر 11” 
قبل انطالق الدورة السبت المقبل

فريق القلعة

تغطية           اللجنة اإلعالمية

أحمد عيسى

أك��د النائ��ب األول لرئي��س املجل��س 
األعىل للشباب والرياضة رئيس االتحاد 
البحرين��ي أللع��اب الق��وى الرئي��س 
الفخ��ري لالتح��اد البحرين��ي لرياضة 
ذوي العزمي��ة س��مو الش��يخ خالد بن 
حم��د آل خليفة، أن األه��داف النبيلة 
التي يسعى دوري خالد بن حمد للكرة 
الق��دم للص��االت تتوافق م��ع الرؤية 
الب��الد جاللة امللك  الس��ديدة لعاهل 
حمد بن عيىس آل خليفة والرامية إىل 
زيادة حجم الرامج واألنشطة املوجهة 
للش��باب؛ األمر الذي يساهم يف تنمية 
مهاراتهم املختلفة يف املجاالت كافة مبا 

فيها الجانب الشبايب والريايض.
وقال س��مو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة مبناس��بة اإلعالن ع��ن انطالق 
دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية 
واألندي��ة الوطني��ة ول��ذوي العزمي��ة 
والفتي��ات وال��وزارات والجاليات لكرة 
قدم الصاالت “منذ انطالق دوري خالد 
بن حمد لكرة الق��دم للصاالت مضت 
مس��رية الدوري بكل ثبات ونجاح نحو 
احتض��ان الش��باب البحريني يف دوري 

ريايض كروي متميز يكون األساس فيها 
تحقيق جملة م��ن األهداف الرياضية 
البارزة، والتي من بينها رفد كرة القدم 
القادرة  الكروية  باملواه��ب  البحرينية 
ع��ىل متثيل اململكة بالصورة الباهرة يف 

مسابقات كرة القدم داخل الصاالت”.
وأشار سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة “س��ار قط��ار دوري خالد بن 
حمد لكرة الق��دم داخل الصاالت ومر 
بالعدي��د من املحطات التطويرية التي 
س��اهمت يف نقل الدوري اىل فضاءات 
رحب��ة ومتمي��زة جعلت م��ن الدوري 
واح��دا من أب��رز املس��ابقات املحلية 
يف ك��رة القدم داخ��ل الصاالت، والذي 
يحظ��ى مبش��اركة كب��رية م��ن جانب 
الش��باب البحرين��ي ليواص��ل الدوري 
باإلنجازات  املليئ��ة  املظف��رة  رحلت��ه 
النوعية واإلدارية والتنظيمية ونتائجها 
ومخرجاته��ا اإليجابي��ة عىل الش��باب 

البحريني وكرة القدم”.
وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة “إن النج��اح الكبري الذي رافق 
فعاليات الدوري منذ انطالقتها كان له 

أسباب عديدة من أبرزها اهتامم وزارة 
شؤون الشباب والرياضة برئاسة هشام 
الجودر وحرصها ع��ىل إنجاح الدوري، 
إضافة إىل املشاركة الواسعة من جانب 
الوطنية  واألندي��ة  الش��بابية  املراك��ز 
والوزارات  العزمي��ة  وذوي  والفتي��ات 

والجاليات”.

المؤتمر الصحافي

وكان��ت اللجن��ة املنظمة لل��دوري قد 
عق��دت مؤمت��را صحفيا للكش��ف عن 
تفاصيل الدوري، حيث تحدث يف املؤمتر 
عم��ر عبدالعزيز بوك��امل مدير املكتب 
اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل 
خليفة، ونوار املطوع مدير ادارة املراكز 
الش��بابية، وعيل العريب مدي��ر الدوري، 
وإبراهيم البوري رئيس لجنة املسابقات.
وق��ال بوك��امل يف كلمت��ه االفتتاحي��ة 
للمؤمتر الصحف��ي “يرسين أن أنقل لكم 
تحيات سمو الش��يخ خالد بن حمد آل 
خليف��ة النائ��ب األول لرئي��س املجلس 
األعىل للش��باب والرياضة رئيس االتحاد 
الرئي��س  الق��وى  أللع��اب  البحرين��ي 

الفخري لالتحاد البحريني لرياضة ذوي 
العزمية وتقدير س��موه املشاركة الكبرية 
والواس��عة يف دوري س��موه لكرة القدم 

داخل الصاالت”.
وأش��ار “لقد ش��هد الدوري تطورا كبرياً 
وملحوظا عىل مس��توى املشاركة، حيث 
بل��غ عدد الفرق املش��اركة يف النس��خة 
األوىل 16 فريقا، ثم 22 النس��خة الثانية، 
و32 يف الثالث��ة، قبل أن يصل إىل 36 يف 
الع��ام الرابعة، ثم 59 يف الخامس��ة، يف 
حني سيش��ارك 83 فريقا يف نسخة العام 
الجاري )2018( يف رق��م قيايس وكبري”، 

حيث وجه س��موه هذا العام إىل إقامة 
6 مس��ابقات تحت مسمى دوري خالد 
بن حمد للمراكز الش��بابية، دوري خالد 
بن حم��د لألندية، دوري خالد بن حمد 
لذوي العزمي��ة، دوري خال��د بن حمد 
للفتيات، دوري خالد بن حمد للوزارات، 

ودوري خالد بن حمد للجاليات.
وكش��ف املطوع “من ضم��ن املبادرات 
التي س��تقدم يف دوري خال��د بن حمد 
ستقام مباراة السوبر البحريني اإلمارايت 
ب��ني بط��ل دوري خال��د ب��ن حمد يف 
النسخة املاضية فريق املحرق وبني بطل 

دوري املراكز الشبابية يف دولة االمارات 
العربية املتحدة”.

وم��ن جانب��ه، أكد ع��يل الع��ريب مدير 
ال��دوري أن نج��اح ال��دوري مره��ون 
بتعاون الجمي��ع وعملهم بروح الفريق 
الواح��د خصوصا مع القف��زة الكبرية يف 
عدد املش��اركني بالدوري، والتي وصلت 

إىل 83 فريق يف الدوريات كافة.
وأضاف “س��تقام 168 مب��اراة يف جميع 
املسابقات وهو رقم كبري مقارنة بالفرتة 
الزمني��ة التي س��تقام فيها املس��ابقات، 
وس��نعمل جاهدي��ن من أج��ل إخراج 
متمي��زة  تنظيمي��ة  بحل��ة  املباري��ات 

وجوانب إدارية احرتافية”.
وم��ن ناحيت��ه، ق��ال إبراهي��م البوري 
“لقد تم يف هذا العام اس��تحداث لجنة 
املسابقات، والتي ستكون مبثابة املحرك 
األساس لجميع املس��ابقات التي ستقام 
ضم��ن الدوري، وس��تعمل بالتعاون مع 
جميع اللجان؛ م��ن أجل إنجاح الدوري 
بصورة متميزة، كام ت��م تعيني مديرين 
للمس��ابقات كاف��ة؛ لتس��هيل عملي��ة 

التواصل”.

من المؤتمر الصحافي

األهداف النبيلة للدوري تتوافق مع الرؤية السديدة لجاللة الملك
اللجنة المنظمة كشفت التفاصيل في المؤتمر الصحافي... خالد بن حمد: 

الرفاع         المكتب اإلعالمي لسمو الشيخ خالد بن حمد

دشن منتخبنا الوطني للشباب لكرة 
اليد اس��تعداداته البدني��ة والفنية 
وذلك تحض��ريا للبطولة اآلس��يوية 
16 واملؤهل��ة لنهائيات كأس العامل 

بإسبانيا العام املقبل.
بقي��ادة  التدريب��ات  وانطلق��ت 
تدريبية متمثلة يف املدرب إبراهيم 
عباس ويعاونه أمني القالف، وقامئة 
تض��م 24 العب��ا، وه��م: )قاس��م 
الش��ويخ، عيل أنور، قاس��م عقيل، 
عمران محمد، أحمد جالل، عبدالله 
ياس��ني، عيل جميل، حس��ن مريزا، 
أحمد حس��ني، أحمد عباس، أحمد 
الغزال، محمد حس��ني هاين، فاضل 
املق��ايب، يوس��ف أحم��د، محمود 

الدرازي، محمد عيىس، أحمد زهري، 
عبدالل��ه عيل، محمد ع��يل، نارص 
عيل، سيد عيل باسم، حسني النجار، 

مجتبى ياسني، قاسم جعفر(.
ومتثلت تدريبات “أحمر الش��باب” 
التي تقام عىل صال��ة اتحاد اللعبة 
بأم الحص��م عىل التقوي��ة البدنية 
يف صال��ة الحدي��د، إضافة للنواحي 
الفنية، ومنها التصويب عىل املرمى 
بط��رق، وأس��اليب مختلفة يعكف 
عليه��ا املدرب��ان عب��اس والقالف، 
ويستهدف منها تقوية الرتكيز لدى 

الالعبني أمام املرمى.
وح��ول الرنام��ج املع��د لتحض��ري 
القادمة، كش��ف  للمرحلة  منتخبنا 

رئي��س لجن��ة املنتخب��ات الوطنية 
الي��د  البحرين��ي لك��رة  باالتح��اد 
إس��امعيل باقر ل� “البالد س��بورت” 
أن اتحاده ب��ارش فعليا إىل مخاطبة 
بعض االتح��ادات اآلس��يوية أمثال 

للتنس��يق معهم  الياب��ان وكوري��ا 
وجلبهم إىل مملكة البحرين لخوض 
مباريات ودية مع منتخبنا. وأضاف 
إس��امعيل أن سياس��ة اتحاد اللعبة 
الحالية تعتمد عىل جلب املنتخبات 

إىل البحري��ن وخ��وض املباري��ات 
معهم هنا؛ م��ن أجل دعم الالعبني 
الجامه��ري  معنوي��ا ع��ر حض��ور 
البحريني��ة ملتابعته��م ومؤازرتهم، 
األمر الذي س��ينعكس عىل أدائهم 

ومستوياتهم الفنية، والتي ستصب 
يف مصلحة املنتخب أوالً وأخرياً. 

وس��تقام التصفي��ات اآلس��يوية يف 
ضيافة س��لطنة عامن من 15 حتى 
25 يوليو املقبل مبشاركة 16 منتخبا 
ت��م توزيعه��ا ع��ىل 4 مجموعات، 
وجاء منتخبنا الوطني يف املجموعة 
الثالث��ة الت��ي تض��م الس��عودية، 
أوزبكس��تان وتايبي��ه، فيام جاءت 
املجموع��ة األوىل كوري��ا الجنوبية، 
الياب��ان، الص��ني ولبن��ان، وتكونت 
قطر،  مبنتخبات  الثاني��ة  املجموعة 
العراق، فلس��طني وس��وريا، وأخرياً 
املجموع��ة الرابع��ة تش��كلت من 

عامن، إيران، الهند واليمن.

“شبـاب اليـد” يبـدأ تحضيـراتـه للبطـولـة اآلسيوية بمسقط
الع��ب��ا و24  وال���ق���الف  ع���ب���اس  ال��م��درب��ي��ن  ب��ق��ي��ادة 

علي مجيد

من تدريبات منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد



يخ��وض ممثلن��ا األول فريق املنامة 
اليوم مباراته الثاني��ة والذي يهدف 
منها تعويض خس��ارته السابقة أمام 
يواجه  حين��ا  اإلم��ارايت،  الش��ارقة 
صاحب األرض والضيافة فريق نزوى 
العاين، يف متام الساعة الثالثة مساًء 
البحرين، لحس��اب  بتوقيت مملكة 
الجولة الثانية للمجموعة الثانية من 
البطولة الخليجية ال�38 لكرة الس��لة 
املؤهلة لنهائيات كأس آسيا لألندية، 
العانية  العاصمة  تس��تضيفها  التي 

مسقط حتى 14 مايو الجاري.
ويتطل��ع املنامة يف لقاء اليوم تقديم 
ع��رض فن��ي أفض��ل م��ن مبارات��ه 
السابقة، واستعادة مستواه الحقيقي 
وقوته الضاربة التي غابت عن بريق 
الفري��ق، وتحقي��ق ف��وزه األول يف 

البطولة لتعويض الخسارة املاضية.
وميتل��ك املنام��ة يف رصي��ده نقطة 
واحدة، وه��و الرصيد نفس��ه الذي 
ميتلكه فريق نزوى عقب خسارته يف 

الجولة األوىل أمام الريان القطري.
وس��يدخل الزعيم املنامي لقاء اليوم 
بش��كل هادئ وبأسلوب فني منظم 
ملن��ع أي مفاجئة يحرضه��ا الفريق 
الع��اين، فضاًل ع��ن إل��زام الالعبني 

بف��رض االس��لوب الجاع��ي الذي 
غاب عن الفريق يف املباراة املاضية، 
إضاف��ة إىل تدوي��ر الك��رة، وكذلك 
محاوالت دخ��ول املنطقة واالخرتاق 
إلحراز النقاط وكس��ب األخطاء بدالً 
م��ن التصويب البعي��د، خصوصا إذا 
مل يك��ن الالعب أو غالبي��ة الالعبني 
يف مس��تواهم التهديفي كا املباراة 

السابقة.
وميتل��ك فريقن��ا األس��اء والعنارص 
الجي��دة والكفيل��ة لتحقيق الهدف 
املنشود بتواجد محمد كويد وأحمد 

عزيز وحسن نوروز واألمريكيني لورن 
وودز وس��توغلن وه��ي التش��كيلة 
املتوق��ع أن يبدأ بها امل��درب ميالد 
اللق��اء، إىل جان��ب وحدة االس��ناد 
يف دك��ة البدالء بتواج��د محمد أمري 
وميثم جميل ومحمد حسني ويونس 

كويد.
املنام��ة تدريب��ا صباحي��ا  وأج��رى 
أمس، وقف خالل��ه املدرب الوطني 
عقيل ميالد ع��ى األخطاء التي وقع 
بها الالعبون يف اللق��اء املايض، التي 
أس��فرت ع��ن ارت��كاب 20 خطأ يف 

الهج��وم “ترين أوفر” حيث س��جل 
منه��ا الش��ارقة 20 نقطة، إىل جانب 
24 خطأ ش��خيص حصل من خاللها 

املنافس عى 20 رمية حرة.

 الشارقة والريان

ويف لقاء آخر ضمن ذات املجموعة 
الش��ارقة  فريق��ا  يلع��ب  الي��وم، 
القط��ري عند  والري��ان  اإلم��ارايت 
الس��اعة الخامسة مس��اًء بتوقيت 

مملكة البحرين.
ويش��ري ترتيب املجموعة حاليا إىل 

والريان  الش��ارقة  فريق��ي  صدارة 

برصي��د 4 نق��اط، يليه��ا فريقنا 

املنام��ي ون��زوى الع��اين برصيد 

نقطة واحدة.

المنامة للتعويض يالقي صاحب األرض نزوى العماني
المحرق يستعد لمواجهة العربي القطري في “خليجية السلة”

مسقط          الوفد اإلعالمي

نوروز: نستهدف الفوز 
أبدى العب فريق املنامة حسن نوروز 
تفاؤله بقدرة فريقنا عى بلوغ األدوار 

النهائية للبطولة الخليجية.
وقال نوروز إن الفريق استعد بشكل 

جيد للقائه الثاين اليوم أمام نزوى، 
مشريًا إىل أن الجهاز الفني عكف عى 
تصحيح جميع األخطاء التي وقع بها 

الالعبون يف املباراة املاضية أمام الشارقة 
اإلمارايت لتفادي وقوعها.

وأضاف نوروز أنهم حريصون عى اتباع خطة املدرب يف 
هذه املباراة املهمة بعد طوي خسارة اللقاء السابق، مؤكدا 

تعاهدهم عى تعويض الخسارة والعودة بقوة من بوابة 
صاحب األرض، مشريا إىل أن الجميع يسعى إىل تقديم عروض 
قوية عى غرار املشهد الذي قدمه الفريق بالبطوالت املحلية.

وذكر نوروز أن الرتكيز واللعب الجاعي وزيادة الفاعلية 
الدفاعية أهم عنارص الفوز، واعًدا بتحسني صورة الفريق 

والتعويض بتحقيق النتيجة اإليجابية، مؤكدا سعيهم بتقديم 
عرض أفضل مع زمالئه الالعبني، متمنيا أن يكون الفوز حليفهم 

يف لقاء اليوم.

غلوم: ال احتجاجات رسمية
أوضح عضو اللجنة الفنية باللجنة 

التنظيمية لكرة السلة بدول مجلس 

التعاون الخليجي املراقب الدويل 

فاضل غلوم أن البطولة دخلت يف 

أجوائها وتسري بشكل جيد.

وقال غلوم إن اللجنة الفنية مل 

تتلقى أية احتجاجات رسمية من 

جميع الفرق املشاركة، مضيفا بأن 

كل ما هنالك بعض االحتجاجات الشفهية التي مل تصل 

إىل الصبغة الرسمية.

وبني غلوم أن مهمته يف البطولة هي التدقيق عى أهلية 

الالعبني يف البداية قبل انطالق البطولة، واختيار الحكام 

واملراقبني للمباريات إىل جانب مراقبة الالعبني والحكام، 

يضاف إىل ذلك النظر يف االحتجاجات إن وجدت.

المحرق يتحضر للعربي

Bs Action تغطية إعالمية بارزة لفريق

مواجهة بحرينية محتملة 

يختتم اليوم فريق املحرق تحضرياته واستعداداته للقاء العريب القطري 
بإجراء حصة تدريبية واحدة خالل الفرتة الصباحية عى صالة البطولة.

وستشتمل الحصة التدريبية عى تصحيح بعض األخطاء الفنية يف الجوانب 
التكتيكية الهجومية منها والدفاعية، تحت إرشاف املدرب الرصيب توين 

ومساعده الوطني أحمد نجاة، إضافة إىل تحديد معامل التشكيلة األساسية 
التي سيبدأ بها اللقاء. وسيخصص الجهازان الفني واإلداري الفرتة املسائية 

لعقد جلسة فنية مع الالعبني، سريكز خاللها املدرب عى رصد العريب 
بالفيديو وتحليل لقاءه باالتحاد السعودي والعمل عى توضيح عدد من 
الجوانب الفنية املتعلقة باملنافس وتحديد نقاط القوة والضعف لالعبني.

ويطمح املحرق لتحقيق انتصاره الثاين عى التوايل الذي سيضعه عى قمة 
مجموعته وسيدفعه لتقديم املزيد ومواصلة مشواره دون النظر لنتائج بقية 

الفرق.

يواصل فريق “Bs Action” اإلعالمي املتخصص يف تغطية فعاليات وأنشطة 
كرة السلة تألقه امللحوظ يف التغطية اإلعالمية عى صعيد البطوالت املحلية 

والخارجية، إذ سّجل حضورا مميزا يف البطولة الخليجية ال�38.
ويقوم الفريق بجهود كبرية لتغطية كافة أحداث وفعاليات هذا الحدث الخليجي 

الهام، لينقل الصورة الكاملة للجاهري البحرينية خاصة والخليجية عامة من كل 
النواحي اإلحصائية والفنية. ويكمن الهدف األول من تواجد الفريق يف مسقط 

هو دعم ممثيل الوطن املنامة واملحرق بالدرجة األوىل، إىل جانب مساعدة 
الحسابات الرياضية والسالوية يف البحرين خاصة والخليج عى وجه العموم.
ويقدم طاقم العمل مادة إعالمية يومية عبارة عن تغطية إخبارية ألحداث 

البطولة، من نتائج وصور وأخبار عاجلة للمنافسات، إضافة إىل بعض املعلومات 
العامة. ويركز الفريق أيضا عى عمل مقاطع الفيديو التي تحتوي عى املقابالت 
مع الالعبني والجاهري واملنظمني، إضافة إىل ملخص للمباريات التي تحظى أيضا 
بنقل مبارش عرب قناة الفريق عى “اليوتيوب”، كا سيقوم بعمل الرسالة اليومية 

والتحليل يف قناة الفريق اعتبارا من الدور الثاين.
ويتكون طاقم فريق العمل املتواجد يف مسقط من محمود تقوي، سيد عيل 
املوسوي، رضا شعبان، عبدالله البدراين، عيل حسن، أحمد املحاري وطاهرة 

جاسم.

 تشري املعطيات والحسابات األولية إىل مواجهة بحرينية 
محتملة يف الدور نصف النهايئ بني املنامة واملحرق، خصوصا 
أن الرتشيحات تصب يف صالح فريق الشارقة اإلمارايت العتالء 

صدارة املجموعة الثانية، بعد تغلبه عى حساب املنامة يف 
الجولة األوىل الذي سيحل يف املركز الثاين حال تغلبه عى نزوى 

العاين اليوم والريان القطري يوم غد.
أما حسابات املجموعة األوىل فإن املؤرشات واملعطيات 

التي كشفت عنها الجولة املاضية، تشري إىل صدارة املحرق 
للمجموعة وأنه يف طريقه العتالئها؛ عطفا عى نتائج 

ومستويات الفرق يف املرحلة السابقة.
ويف حال اعتى املحرق صدارة املجموعة األوىل وجاء املنامة 

ثانيا للمجموعة الثانية، فإن ممثيل كرة السلة البحرينية 
سيلتقيان وجها لوجه يف الدور نصف النهايئ، وهو ما سيمنح 

البحرين مقعدا يف املباراة النهائية وسيضمن تواجدها يف 
اليوم الختامي وهو مكسب كبري للعبة، إال أن األمنيات تبقى 
لعدم مواجهتها يف املربع الذهبي، من أجل أن تكون نسبة 

تواجدها يف النهايئ ممكنة وهو ما سيضمن بالتايل أن يكون 
اللقب بحريني 100 %.

 الكعبــي: نســـانـــد 
سفيـــري الوطــن

أكد سفري مملكة البحرين لدى سلطنة عان جمعة الكعبي، 
أن حضوره ومتابعته للقاءات فريقي املنامة واملحرق يف هذه 

املشاركة الخليجية، يأيت انطالقا من حرص سفارة اململكة 
للوقوف خلف ممثيل الوطن وتقديم كافة أشكال العون 

والرعاية لها.
وأعرب الكعبي عن أمنياته بالتوفيق للمنامة واملحرق يف 

مشوارها الخليجي، متمنًيا أن يوفق الفريقان يف بلوغ األدوار 
النهائية والتأهل لنهائيات كأس آسيا. 

وقال الكعبي “نقدم شكرنا إىل السلطنة ممثلة يف االتحاد 
العاين لكرة السلة ونادي نزوى عى حسن التنظيم واإلدارة 

الجيدة للبطولة، وهذا ليس غريبا عى السلطنة وحرصها الكبري 
عى االرتقاء بالرياضة الخليجية”.

وأكد الكعبي أن التقاء األشقاء الخليجيني عى أرض عان 
الطيبة هو فوز للجميع، مضيفا بأن بطوالت الخليج لها نكهة 

خاصة بني شعوب املنطقة وتسهم يف تقوية الرتابط األخوي بني 
أبناء الخليج وتعزز من املنافسة الرشيفة.

وأضاف أن بطولة الخليج لكرة السلة تحظى باهتام 
االتحادات الخليجية، ومبتابعة كافة املسؤولني يف دول املجلس، 
كونها بطولة مهمة وتأهل لكأس آسيا، متمنيا أن يوفق ممثلينا 

املنامة واملحرق يف بلوغ املراحل النهائية للتصفيات اآلسيوية 
والتأهل لكأس آسيا، موضحا أن كرة السلة البحرينية شهدت 

تطورا كبريا يف مستوياتها.

حسن نوروز

األربعاء 9 مايو 2018 
23 شعبان 1439

العدد 3494 19 sports@albiladpress.comرياضة

من تحضيرات المنامة

فريق المنامة لكرة السلة

من تحضيرات المحرق أمس

طاقم فريق bs action في مسقط

من لقاء سابق بين الفريقين

السفير خالل حضوره لقاءات البطولة

فاضل غلوم
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)وكاالت(: عندم��ا يلتق��ي يوفنتوس 
مع منافسه ميالن اليوم األربعاء، يف 
املباراة النهائية لبطولة كأس إيطاليا 
لك��رة الق��دم ع��ى ملعب االس��تاد 
األوملب��ي بالعاصمة روما، س��تحمل 
املواجهة أهدافا مختلفة لكل فريق، 

إىل جانب اعتالء منصة التتويج.
ويتطلع يوفنت��وس، الذي بات قاب 
قوس��ن أو أدىن م��ن التتويج بلقب 
الدوري اإليط��ايل، إىل تعزيز أرقامه 
القياس��ية بتحقي��ق ثنائي��ة الدوري 

والكأس للموسم الرابع عى التوايل.
بينام يأمل ميالن يف حس��م مشاركته 
ع��ر  األورويب  ال��دوري  بطول��ة  يف 
التتوي��ج بالكأس، حيث تبدو فرصته 
يف التأهل األورويب من خالل الدوري، 

محل شك.

ويق��ف يوفنتوس ع��ى بعد خطوة 
واحدة من تحقيق إنجاز غري مسبوق 
اإليط��ايل  ال��دوري  لق��ب  بإح��راز 
للموسم الس��ابع عى التوايل، حيث 
يتصدر املسابقة بفارق 6 نقاط أمام 
أقرب منافس��يه نابويل قبل مرحلتن 

من نهاية املسابقة.
وميكن ليوفنتوس حسم اللقب رسميا 
عر مباراته املقررة أمام مضيفه روما 
يوم األحد املقبل يف املرحلة السابعة 
والثالث��ن قبل األخرية م��ن الدوري 
، وميك��ن أن يحتفل عق��ب املباراة 
الثنائية املحلية للموس��م  بتحقي��ق 
الرابع ع��ى التوايل، لك��ن عليه أوال 
الف��وز بنه��ايئ ال��كأس الي��وم عى 

امللعب نفسه.
وتجدر اإلش��ارة إىل أن لقب الدوري 

حس��م منطقيا ليوفنتوس، حيث أنه 
يتف��وق بف��ارق أه��داف كبري عى 
نابويل، وهو ما يصب ملصلحته حتى 
يف حالة الهزمية يف املباراتن املتبقيتن 

له بالدوري.
وواجه يوفنت��وس صعوبات واضحة 
قبل أن ينجح يف تحويل تأخره بهدف 
أمام بولونيا إىل الفوز 3 � 1 يف مباراة 
الفريق��ن يوم الس��بت املايض، وهو 
ما دفع ماس��يميليانو أليجري املدير 
الفن��ي لفري��ق “الس��يدة العجوز” 
ملطالب��ة العبيه بالحفاظ عى الرتكيز 
وتقديم مس��تويات أفضل يف مباراة 

الغد.
 ويحتل ميالن املركز السادس بجدول 
ال��دوري اإليطايل، آخ��ر املراكز التي 
ميكن من خاللها املش��اركة بالدوري 

األورويب يف املوس��م املقب��ل، لك��ن 
الفري��ق يخوض مهمة صعبة يف آخر 
مباراتن له باملس��ابقة حيث يلتقي 
أتالنت��ا وفيورنتين��ا اللذي��ن يحتالن 
املركزي��ن الس��ابع والثام��ن بفارق 
نقط��ة واحدة و3 نق��اط خلفه عى 

الرتتيب.
وبالتايل يأمل ميالن يف التتويج بلقب 
ال��كأس ملصالحة جامهريه، وحس��م 

مشاركته يف الدوري األورويب.
ويخوض مي��الن مباراة الي��وم بثقة 
عالي��ة بع��د أن تغلب ع��ى هيالس 
فريونا 4 � 1 مساء السبت يف الدوري 
وحظي بتحية جامه��ريه، رغم حالة 
خيب��ة األم��ل الت��ي س��يطرت عى 
مش��جعيه إث��ر اإلخف��اق يف التأهل 
ل��دوري األبطال، البطول��ة التي فاز 

بها ميالن مرتن خالل تواجد جينارو 
جاتوزو، املدرب الح��ايل له، يف خط 

وسط الفريق.
وق��ال جات��وزو: “اآلن يفرتض بنا أن 
نرك��ز عى النه��ايئ.. يوفنتوس فريق 
أكرث قوة، وه��ذه حقيقة، وعلينا أن 

نحرتم مستواه.”
وأض��اف “أش��عر بالفخ��ر لتدريب 
ميالن، ومنذ أن اعتزلت اللعب، كنت 
أحلم بقي��ادة فريق من خالل عميل 

التدريب��ي إىل مب��اراة نهائية.. نحن 
بحاج��ة إىل التخلص م��ن الضغوط 

والتعامل مع النهايئ بذكاء.”
وكان الفريق��ان ق��د التقي��ا يف نهايئ 
ال��كأس ع��ام 2016 وانته��ى بفوز 

يوفنتوس 1 � 0 يف الوقت اإلضايف.
ويتف��وق يوفنتوس عى ميالن 3 � 2 
من حيث عدد مرات الفوز والهزمية 
يف س��جل املواجه��ات التي جمعت 

بينهام يف نهايئ الكأس.

يوفنتوس وميالن وجهًا لوجه 

يوفنتوس يسعى للثنائية الرابعة على التوالي 

تشيلسي- هدرسفيلد
ليستر- ارسنال
م سيتي- برايتون
توتنهام- نيوكاسل

برشلونة- فياريال

يوفنتوس- ميالن

اشبيليه- ر مدريد

21:45
21:45
22:00
22:00

21:00

 22:00

22:30
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الدوري االنجليزي

الدوري االسباني

كأس ايطاليا

مؤجلة

مؤجلة

النهائي

)وكاالت(: أكدت تقارير صحافية أن 
ريال مدريد اإلسباين، يسعى للتعاقد 
مع الرازييل نيامر دا س��يلفا، العب 
باريس سان جريمان الفرنيس يف فرتة 

االنتقاالت الصيفية املقبلة.
وبحس��ب م��ا تنرش بع��ض املصادر 
االعالمي��ة يف اس��بانيا، ف��إن ني��امر 
س��وف ينتقل لصفوف ريال مدريد 
يف الصي��ف املقبل م��ن أجل تدعيم 

صفوف املليك.
وأش��ار الرنام��ج إىل أن ريال مدريد 
س��وف يدفع 260 ملي��ون يورو من 
أجل الحصول عى خدمات الرازييل 

من باريس يف الصيف املقبل.
وتاب��ع الرنامج أن إدارة ريال مدريد 

تحلم بوجود الثاليث نيامر دا س��يلفا 
ومحمد صالح وكريس��تيانو رونالدو 
يف قي��ادة هج��وم الفري��ق املليك يف 

املوسم املقبل.
يشار إىل أن نيامر انضم لباريس سان 
جريم��ان م��ن برش��لونة مقابل 222 
ملي��ون يورو يف الصي��ف املايض وال 
ميلك أي رشوط جزائية يف عقده مع 

بطل الدوري الفرنيس.
أما محم��د صالح فه��و اآلخر انتقل 
لليفرب��ول م��ن روم��ا اإليط��ايل يف 
الصي��ف امل��ايض مقاب��ل 50 مليون 
ي��ورو، ويتفاوض مع��ه الريدز حول 
متديد عقده، وال نية يف النادي لبيعه 

خالل املريكاتو الصيفي املقبل.

)وكاالت(: كش��ف جوس��يب ماري��ا 
ن��ادي برش��لونة  بارتومي��و رئي��س 
اإلس��باين، رسا جدي��دا ع��ن النج��م 
األرجنتين��ي ليونيل مييس، والتقارير 
التي تحدثت من قب��ل عن إمكانية 

رحيله عن البارسا.
وكان��ت تقاري��ر ربط��ت الرغ��وث 
باالنتق��ال لعدد م��ن عاملقة أوروبا 
أبرزهم مانشسرت س��يتي االنجليزي، 
قب��ل أن يحس��م الالع��ب مصريه يف 
النهاية، ويوق��ع عى عقد جديد مع 
البلوجران��ا، برشط جزايئ خيايل يقدر 

ب�700 مليون يورو.

ووفقا لبارتوميو فإن نادي برش��لونة 
مل تكن لدي��ه نية أب��دا لبيع مييس، 
باالضاف��ة اىل ذل��ك فإن��ه مل يتل��ق 
أيضا عروضا م��ن أندية أخرى لرشاء 

صاحب ال�30 عاما.
ويف هذا الصدد قال بارتوميو إلذاعة 
رادي��و كتالونيا “ال يوج��د ناد حاول 
التعاقد مع مي��يس، ال أحد اتصل بنا 

ليسألنا عن قيمته السوقية”.
يذكر أن مييس س��بق وأن رصح أنه 
ل��ن يرحل عن برش��لونة اال يف نهاية 
مس��ريته املهنية، وذلك فقط للعودة 

اىل نادي طفولته نيولز أولد بويز.

ريال مدريد يحلم بثالثي جديد

ال عروض من أجل ميسي
محمد صالح ونيمار

ليونيل ميسي 

)وكاالت(: قال جاري كاهيل، 
مدافع تشيليس، إن الفوز 1 - صفر 

عى ليفربول يوم األحد، أكد أن 
الفريق عاد إىل العمل بالجدية 
املطلوبة لتحقيق نتائج إيجابية 

يف الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة 
القدم.

وكان االنتصار عى طرف نهايئ 
دوري أبطال أوروبا هو الرابع عى التوايل لفريق أنطونيو 

كونتي يف الدوري، ليقرتب من املربع الذهبي قبل مواجهة 
هيدرسفيلد تاون اليوم األربعاء، ونيوكاسل يونايتد، يوم 

األحد. وقال كاهيل ملوقع تشيليس عى اإلنرتنت: “مؤخرا 
أظهرنا الوضع الصحيح وعملنا بالجدية املطلوبة للعودة 
إىل املستوى الذي يجب أن نكون عليه والزخم يزداد يف 

الوقت الحايل”. ويحتل تشيليس املركز الخامس برصيد 69 
نقطة، وبفارق نقطتن خلف توتنهام هوتسبري و3 نقاط عن 

ليفربول الذي خاض مباراة إضافية.
وأكد كاهيل أن منع ثاليث ليفربول املكون من محمد صالح 
وساديو ماين وروبرتو فريمينو من التسجيل يوم األحد، يعد 

إنجازا كبريا. وأضاف: “أدينا عمال رائعا أمام ثاليث الهجوم 
الذي يظهر بشكل رائع.. دافعنا بشكل رائع كفريق للخروج 

بشباك نظيفة أمام هذا الثاليث صاحب األداء املميز”.

)وكاالت(: من غري املتوقع، أن يشارك 
مسعود أوزيل يف آخر مباراتن مع 
آرسنال، يف الدوري اإلنجليزي هذا 

املوسم، بسبب إصابة يف الظهر، لكن 
الالعب األملاين يثق يف جاهزيته يف 
الوقت املناسب للمشاركة يف كأس 

العامل.
وتابع أوزيل من املدرجات فوز 

آرسنال 5 -صفر عى برينيل يف الجولة املاضية، بينام شارك قبلها 
يف الخسارة 1 - صفر أمام أتلتيكو مدريد يف إياب قبل النهايئ 

الدوري األورويب، يوم الخميس املايض. وكتب أوزيل يف حسابه 
عى تويرت أنه “من املؤسف” غيابه عن مباراة برينيل يوم األحد 

املايض، بسبب اإلصابة.
وأضاف العب وسط منتخب أملانيا “ستحتاج اإلصابة إىل بعض 

الوقت لكني متأكد أين سأكون جاهزا متاما لكأس العامل”. 
وسيختتم آرسنال املوسم مبواجهة ليسرت سيتي يوم األربعاء 

وهيديرسفيلد تاون يوم األحد. وتبدأ أملانيا مشوارها يف كأس 
العامل أمام املكسيك يف 17 يونيو/ حزيران.

عودة تشيلسي

في الوقت المناسب  

مسعود أوزيل

كبوة وست هام
)وكاالت(: دعا مارك نوبل قائد وست هام 

يونايتد، ناديه إىل إجراء تغيريات داخل امللعب 
وخارجه، إذا أراد النهوض من تدهور األداء 

هذا املوسم.
وبعد انضامم املهاجم خافيري هرنانديز والعب 

الوسط ماركو أرناوتوفيتش الصيف املايض، 
زادت آمال وست هام يف املنافسة عى مركز يف 
النصف األعى من جدول الرتتيب، لكن سلسلة 

من النتائج السيئة يف بداية املوسم تسببت يف إقالة املدرب سالفن 
بيليتش وتعين دافيد مويس.

وزادت األمور سوءا بعد اقتحام جامهري أرض امللعب وحدوث 
اشتباكات يف املدرجات خالل الخسارة أمام برينيل يف مارس، حيث 

عر مشجعون عن استيائهم من انتقال النادي إىل ملعب لندن 
من إبتون بارك الذي استضاف كل مبارياته عى أرضه منذ 1904 

وحتى 2016.
وقال العب الوسط نوبل لوسائل إعالم بريطانية “هناك حاجة 
لتغيريات كبرية داخل امللعب وخارجه، الكثري من األمور تحتاج 

ملراجعة، أمتنى أن يحدث ذلك خالل الصيف”.
وأنهى وست هام سلسلة من 4 مباريات دون انتصار بالفوز 2- 

صفر عى مضيفه ليسرت سيتي يوم السبت، ويحتل حاليا املركز 15 
يف الرتتيب برصيد 38 نقطة، وسيختتم املوسم مبباراتن عى أرضه 

أمام مانشسرت يونايتد وإيفرتون.
وأضاف نوبل “نشعر بنبض الجامهري وال ميكننا الكذب عليها، 

نحتاج للفوز مبباريات ومل نفعل ذلك مبا يكفي هذا املوسم، ولهذا 
وصلنا إىل الوضع الذي نحن عليه اآلن، إنه أمر مؤمل، ال أرغب يف 

تكرار هذا السيناريو مجددا”.

مارك نوبل

هيدرسفيلد يتسلح بالثقة

)وكاالت(: قال سكوت مالوين، مدافع هيدرسفيلد تاون، إن التعادل مع 
مانشسرت سيتي حامل اللقب، منح الفريق ثقة كبرية قبل خوض آخر 

مباراتن يف الدوري اإلنجليزي املمتاز لكرة القدم هذا املوسم.
وسيلعب فريق املدرب ديفيد فاجرن، مع تشيليس وآرسنال يف آخر 

جولتن لكن مالوين يثق يف أن فريقه يستطيع حصد النقاط الكافية 
للبقاء يف الدوري، بعدما فرض التعادل بدون أهداف عى سيتي الجولة 

املاضية.
ويلعب هيدرسفيلد يف دوري األضواء ألول مرة يف 45 عاما ويحتل املركز 

16 برصيد 36 نقطة وبفارق 3 نقاط عن منطقة الهبوط.
وقال مالوين ملوقع النادي قبل اللعب يف ضيافة تشيليس اليوم األربعاء: 

“التعادل مع مانشسرت سيتي منحنا ثقة كبرية لذا خوض مباراتن 
متتاليتن أمام مثل هذه الفرق يعد أمرا رائعا”.

وأضاف: “يجب أن نخوض املباراة بنفس العقلية كام فعلنا أمام سيتي.. 
يتبقى أمامنا خوض نهائين”.

سكوت مالوني
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السفير الهندي ويوسف علي يفتتحان مهرجان المانجو 

“باس” تشارك في قمة 
القوى النسائية

افتتح ال�ش���فري الهندي لدى البحرين 
األ���وك �ش���ينها مهرجان املاجنو ال�ش���نوي 
ال���ذي تقيم���ه لولوهايربمارك���ت، وذلك 
بح�ش���ور رئي����س جمل����س االإدارة واملدير 
العام ملجموعة لولو، ال�ش���يد يو�شف علي 

اأم اأي.

واإلى جانب اأكرث من 82 نوعا من فاكهة 
املاجنو املجلوبة من 17 دولة، �شي�ش���لط 
املهرجان ال�شوء على االأطعمة واحللويات 
كاملخلالت والكعك واملخبوزات والع�شري 
وامل�رشوبات ال�ش���يفية التي تكون فاكهة 

املاجنو فيها عن�رشا رئي�شا.

و�شيت�ش���من املهرج���ان العدي���د من 
العرو�س الرتويجية التي تعزز من فر�س 
اقتنائه من قبل الزبائ���ن. ويقدم العديد 
من االأ�ش���ناف املميزة التي مت نقلها جوا 
خ�شي�ش���ا للمهرجان، ف�شال عن االأ�شناف 
املزروع���ة ع�ش���ويا، والت���ي توف���ر فوائد 

�شحية اإ�شافية.
يق���ام مهرج���ان لولو للماجن���و 2018 
يف 9 م���ن ماي���و اجل���اري وحت���ى 15 منه، 
وي�ش���مل جمي���ع متاج���ر لولوهايربماركت 
ال�ش���تة. وت�ش���عى لولو اإلى تعزيز املذاق 
الرائع لتلك الفاكهة اإ�شافة اإلى فوائدها 

ال�شحية املعروفة، اإذ يعرف عنها قدرتها 
على حماربة ارتفاع الكولي�شرتول يف الدم 
وحت�شني اله�ش���م وتعزيز ال�شحة العامة، 
وباالإ�ش���افة اإلى منتج املاجن���و الطازجة، 
يط���رح املهرج���ان املاجن���و اخل���ام الذي 

ي�شتخدم لالأطباق املطهوة اللذيذة.

�ش���اركت خدمات مطار البحرين 
)با����س( يف قم���ة القوى الن�ش���ائية 
يوم���ي 6 – 7 ماي���و اجل���اري، حيث 
ان�ش���مت 10 موظفات م���ن )با�س( 
للم�ش���اركة وح�ش���ور املوؤمتر، فيما 
قدم���ت مدي���رة العالق���ات العام���ة 
والت�ش���ويق بال�رشكة ناديه بو�شالمة 
حما����رشة ح���ول العالم���ة التجاري���ة 

واأهميتها.
�ش���من  امل�ش���اركة  تاأت���ي 

الداعم���ة  )با����س(  اإ�ش���رتاتيجية 
لتمكني امل���راأة وتطوي���ر مهاراتها 
مبا يتالءم وتبواأها منا�شب قيادية 
يف ال�رشك���ة.  وحتر����س ال�رشكة على 
ودع���م  فيه���ا  العام���الت  تدري���ب 
م�شاركتهن يف املحافل واملوؤمترات 
االأعم���ال  بع���امل  العالق���ة  ذات 
والطريان وخدم���ات املطارات، كما 
توؤك���د اأهمية اال�ش���تثمار يف الرثوة 

الب�رشية وال�شيما الكوادر الوطنية. 

تدشين الحملة الرمضانية “بيتك أوتومول”

اختتام فعالية ديفجي أوروم بنجاح متميز

“البحرين الوطني” يشارك في قمة القوى النسائية 

منح مشتركي VIVA Sports Club جوائز مذهلة

اأعلن بي���ت التموي���ل الكويتي – 
البحري���ن عن اإط���الق حمل���ة ترويجية 
لتموي���ل   2018 لع���ام  رم�ش���انية 
����رشاء ال�ش���يارات من معر����س “بيتك 
ك���ن  اأوتوم���ول” يف �ش���رتة، والت���ي متمُ
عم���الء البن���ك، الذي���ن امت���وا عملي���ة 
متويل �ش���ياراتهم من احل�ش���ول على 

هدية فورية قيمة.
وتتي���ح ه���ذه احلمل���ة الرتويجية 
جلمي���ع الراغب���ني يف احل�ش���ول عل���ى 
متوي���ل �ش���يارة م���ن بيت���ك اأوتومول 
فر�ش���ة الفوز باإح���دى اجلوائز القيمة 
ب�ش���كل مبا����رش ت�ش���مل باق���ات �ش���فر 
اإل���ى كٍل من باكو وبوداب�ش���ت وفيينا 
ومدري���د وكوملب���و ودبي، باالإ�ش���افة 
اإل���ى بطاقات �رشاء من جممع ال�ش���يف، 

وجوائ���ز نقدي���ة قيم���ة. ويق���دم بيت 
التمويل الكويت���ي – البحرين متويل 
متوافق مع اأحكام ال�رشيعة االإ�ش���المية، 

وفرتة �س���د�د مرنة، و�أق�س���اط مي�رسة، 
وفرتة �شماح متتد اإلى 3 اأ�شهر.

وق���ال رئي�س املجموعة امل�رشفية 
لالأف���راد  خالد رفيع  “ن���ود اأن نبارك 
واالإ�ش���المية  العربي���ة  لالأم���ة  مقدم���اً 
مبنا�ش���بة قرب حلول �ش���هر رم�ش���ان 
املبارك، �شهر اجلود والكرم والعطاء. 
ومن هذا املنطل���ق، فاإننا نعيد اإطالق 
حملتن���ا ال�ش���نوية التي دائم���اً تالقي 
اإقب���االً كبرياً عاماً بعد عام، ونتمنى ان 
ي�شتمتع وي�شتفيد منها جميع العمالء. 
كما نوؤكد على موا�شلة البنك بتقدمي 
احلل���ول التمويلي���ة املبتك���رة الت���ي 
تتواف���ق مع ال�رشيع���ة االإ�ش���المية اإلى 
جانب حم���الت ترويجي���ة متميزة على 

مدار العام”.

ال���ذي  اأ�ش���بوع العرائ����س  حق���ق 
نظمته ديفجي اأوروم- الدار ال�شهرية 
واال�شم املرادف للعراقة واالأناقة يف 
عامل الذهب واملجوه���رات منذ العام 
1950 جناًحا منقطع النظري حيث مت 
عر�س فيه جمموعة رائعة وفاخرة من 
جموهرات العرائ�س، وذلك يف الفرتة 
ما ب���ني 19-28 من �ش���هر اأبريل يف 

جميع فروع حمالت ديفجي اأوروم.
���ممت ت�ش���كيالت العرائ����س  و�شمُ
لتلب���ي  فائق���ة  بعناي���ة  املعرو�ش���ة 
البحريني���ة وذلك  العرو����س  رغب���ات 
بعد القيام بدرا�ش���ة دقيقة و�شاملة 

والأذواقه���ن  املو�ش���ة  ل�ش���يحات 
فيما يتعلق باملجوهرات، و�ش���هدت 
الفعالي���ة عر����س اأرق���ى املجوهرات 
التي تنب�س باحلرفية امل�ش���هود لها 

واجلمال.
وتعت���رب الفعالي���ة ممي���زة ل���كل 
العرائ����س، حي���ث متنحهم الفر�ش���ة 
املجوه���رات  قط���ع  اإح���دى  الختي���ار 
االأّخاذة من جمموعة العرائ�س اخلا�شة 
ل�شخ�ش���يات  ت�ش���ميمها  مت  والت���ي 
خم�س عرائ����س متميزة، ويتوافق هذا 
مع فل�ش���فة دار ديفج���ي اأوروم التي 
توؤك���د على فردي���ة كل ام���راأة حيث 

تعت���رب كل قطعة فريدة م���ن نوعها 
وحتمل �ش���مة �شخ�ش���ية مميزة تعرب 
ع���ن ال���ذات احلقيقية ل���كل عرو�س 

وتزيد من االإ�رشاق الداخلي لها.
وعرّب مهي�س ديفجي عن �شعادته 
بنجاح الفعالية قائال: “اإن م�ش���ممي 
دار ديفجي اأوروم - الدار ال�ش���هرية 
واال�شم املرادف للعراقة واالأناقة يف 
عامل الذهب واملجوه���رات منذ العام 
1950 مطلعني دائًما على احتياجات 
ال�ش���وق، وتركيزه���م من�ش���ب عل���ى 
معرف���ة تطّلع���ات العم���الء وبالت���ايل 
تلبية احتياجاتهم وطلباتهم بنجاح”.

اأعل���ن بن���ك البحري���ن الوطن���ي ع���ن 
م�ش���اركة فري���ق م���ن موظف���ات البنك يف 
قمة القوى الن�ش���ائية للعام 2018 والتي 
نظمت خ���الل الف���رتة 6-7 ماي���و اجلاري 
يف مركز ال�ش���يخ عي�ش���ى الثق���ايف مبملكة 

البحرين. 
وقد هدفت القم���ة التي جاءت بدعم 
من “امتي���از فور هري” اإلى اإلهام الن�ش���اء 
للمثاب���رة واإب���راز الطاق���ات االإبداعية من 
خ���الل االرت���كاز عل���ى ثالث���ة حم���اور عمل 
اأ�شا�ش���ية وهي القيادة، وري���ادة االأعمال، 
واالبت���كار وذلك مبا ين�ش���جم مع م�ش���اعي 
بن���ك البحري���ن الوطني يف �ش���بيل متكني 
القدرات الن�شائية والتفاعل معها ليكون 

باملقربة من هذه الفئة واملجتمع ككل.
وقد تاألف وفد بنك البحرين الوطني 
امل�ش���ارك يف قمة القوى الن�شائية من 12 
موظفة بقيادة الرئي�س التنفيذي للموارد 
الب�رشية يف البنك دانة بوحجي، وهي ع�ش���و 
رئي�ش���ي يف فري���ق االإدارة التنفيذية لدى 
البن���ك اإل���ى جان���ب اأخت�شا�ش���ية االلتزام 
مرمي ترك���ي.  هذا و�ش���اركت وفاء جوزي 
كريا�ش���ية يف اأول �شباق جري خا�س بقمة 

القوى الن�ش���ائية وال���ذي مت تنظيمه قبل 
انعق���اد القمة لزي���ادة الوع���ي بالفعالية 

وت�شجيع الن�شاء على امل�شاركة. 
م����رشورة  “اأن���ا  بوحج���ي:  و�رشح���ت 
بامل�ش���اركة بقم���ة الق���وى الن�ش���ائية اإلى 
جانب فريق م���ن زميالت���ي موظفات بنك 
البحرين الوطني، والذي يعترب تطويرهن 
ج���زء اأ�شا�ش���ي م���ن اأه���داف واهتمام���ات 
البن���ك. اإن ه���ذه النوعي���ة م���ن الفعاليات 
تلع���ب دورا حموريا يف م�ش���اعدة الن�ش���اء 
و�ش���قل  بتطوي���ر  اجل���دد  الق���ادة  م���ن 
مهاراته���ن وقدراته���ن من اأج���ل االرتقاء 
على ال�شعيد ال�شخ�ش���ي ولعب دور اأكرث 

حيوية يف تطور املوؤ�ش�ش���ات التي يعملن 
بها. ونح���ن يف بنك البحرين الوطني نعمل 
جاهدين لدعم الن�ش���اء العامالت يف البنك 
على تطوي���ر مهاراته���ن القيادية وتنمية 
اإمكاناتهن”. وا�ش���افت “وفرت احللقات 
النقا�ش���ية وور����س العم���ل يف القمة على 
مدى يومني فر�س ال�ش���تعرا�س ق�ش����س 
النجاح الن�ش���ائية يف جم���ال اإدارة ال�رشكات 
وريادة االأعمال، اإلى جانب توفري امل�شورة 
الالزم���ة  العملي���ة  واالأدوات  واالإر�ش���اد 
مل�ش���اعدة الن�ش���اء على مواجهة التحديات 
املاثل���ة اأمامهن وانته���از الفر�س من اأجل 

االرتقاء الوظيفي”. 

البحرين   VIVA �شمن م�ش���اعي 
وتق���دمي  عمالئه���ا  جترب���ة  لتعزي���ز 
االأف�شل واالأكرث قيمة، اأطلقت ال�رشكة 
 VIVA عر�ش���اً خا�ش���اً تابعاً خلدم���ة
Sports Club، وه���ي خدمة تعر�س 
اآخر االأخبار واأهم االأحداث الريا�ش���ية، 
وكذلك متنح م�شرتكيها فر�شة الفوز 
بجوائز مذهلة مع م�ش���ابقة الر�ش���ائل 

الن�شية الق�شرية.
 VIVA Sports وتتوفر خدم���ة 
Club لعم���الء VIVA اآج���ل الدف���ع 
وم�ش���بع الدفع على حد �شواء، وكل ما 
عليهم فعله لال�شرتاك بها هو اإر�شال 
ر�ش���الة ن�ش���ية بكلمة “ارب���ح” للرقم 
98822، و�شيح�شل امل�شرتكني فوراً 
على ع���دة فر�ص جلمع �لنقاط لدخول 
ال�ش���حب عل���ى اجلوائ���ز املذهلة، من 
بينه���ا 250 دوالر اأ�ش���بوعياً، �ش���يارة 
واجلائ���زة  �ش���هرياً،   KIA Picanto

 BMW X1 �الكربى وهي �ش���يارة ال
املذهلة. 

ويت���م اختي���ار الفائزين ب�ش���يارة 
KIA Picanto اجلدي���دة م���ن خالل 
ثالثة �ش���حوبات �ش���هرية، حيث جرى 

ال�ش���حب االأول وف���از فيه امل�ش���رتك 
حمم���د كا�ش���ف، وميك���ن مل�ش���رتكي 
VIVA زي���ادة فر�ش���هم بالف���وز يف 
ال�ش���حوبات ال�ش���هرية املقبل���ة التي 

�شتجري يف 30 مايو و18 يوليو.

• خالد رفيع	

 ت�سوير ر�سول احلجريي
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يق���دم جنم الكوميديا �س���مري غامن “فوازير 
فطوطة” خالل رم�سان املقبل، عرب اأثري الإذاعة، 
وتتناول الفوازير هذا العام م�ساهري كرة القدم، 
مبنا�س���بة كاأ����س الع���امل، الذي يقام يف رو�س���يا 

يوني���و املقب���ل، وي�س���اركه يف الفوازي���ر الفنان 
عمرو عبدالعزيز وعبري حممود، ومن تاأليف اأحمد 
دروي����س، واإخراج وائ���ل فهمي، واإنتاج �س���ادي 

مقار.

tariq_albahhar

مسافات

“احتضان الثعبان” بنادي البحرين للسينما
يعر�س نادي البحرين لل�س���ينما عند ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء اليوم الربعاء 

الفيلم الكولومبي الرجنتيني الفنزويلي “احت�سان الثعبان”.
ت����دور اأحداثه حول ق�س����ة ملحمي����ة لأول ات�س����ال، ولقاء، ونه����ج، وخيانة، 
واأخريا اأول �س����داقة يتم تخطيها بني “كاراماكات����ي” الأماوين احلكيم، الناج 

الوحي����د من بني �س����عبه، واثنان من العلم����اء اللذان قاما 
بال�س����فر عرب “الأم����ازون” بعد �س����فر ا�س����تغرق اأربعني 
عام����ا، يف حماولة منه����م لإيجاد نبات مقد�����س له القدرة 
عل����ى �س����فاءهما. مقتب�����س ع����ن ق�س����ة حي����اة اأول م����ن 
ا�ستك�س����ف منطقة “الأم����ازون” الكولومبي����ة “ثيودور 
كوك جرانبريغ” و”ريت�س����ارد اإيفانز �س����كالتز”. يعترب 
الفيلم من اف�س����ل افالم املغامرات الت����ي مت اإنتاجها 
ع����ام 2015. مت عر�����س الفيلم لأول م����رة بجميع دور 
العر�س وال�س����ينمات الكولومبية يف احلادي والع�رشين 
من مايو ع����ام 2015. من اإخراج “كريو جويرا” واإنتاج 
“كري�س����تينا جاليجو” وتاأليف “كريو جويرا” و”جاك 

توليموند” و”فيدال”.

أشياء يبحث عنها الرجل في زوجته المستقبلية

الرج���ل بطبع���ه كائن دائم البحث ع���ن اجلمال واإن مل 
يجده يف �رشيكته فرمبا �سيبحث عنه عند اأخرى.

قد تت�س���اءل حواء عن الأ�س���ياء التي يبحث عنها اآدم 
والتي جتعله اأكرث تعلقاً بها، وهذه النقاط تعترب �رضوريًة 
لنج���اح اأي���ة عالقة عاطفي���ة وحتميها من خط���ر التقلبات 
التي توؤدي حتماً اإلى النف�س���ال اإن مل يتم التعامل معها 
بال�س���كل املنا�سب واإ�س���عافها اأولً باأول يف ظل امل�ساعر 
ال�س���ادقة والرغب���ة امللح���ة يف جت���اوز العقبات واإر�س���اء 

�سفينة احلياة امل�سرتكة اإلى بر الأمان. 

1 - الذكاء العاطفي
ه���و الق���درة على التع���رف على م�س���اعرنا وم�س���اعر 
الآخري���ن، ومعرفة الطريق���ة املثالي���ة يف التعامل معها، 
ويرغ���ب كل رجل يف اأن تكون �رشيكة حياته ذكيًة مبا فيه 
ر بها،  الكفاية لت�س���عر به وتتاأقلم مع املتغريات التي يمَ

فتجعل من حياتهما امل�س���رتكة واحًة حقيقيًة 
ينعم فيها بالراحة النف�سية قبل كل �سيء.

2 - الصداقة
مهم���ا ك���رث ع���دد اأ�س���دقائه 

يظ���ل الرج���ل دوم���اً يف بحث عن 
الأنثى ال�سديقة، فلماذا ل تكون 

�رشيكته هي �س���ديقته يف الآن نف�سه مبعنى اأنه ي�ستطيع 
اأن ي�س���ارحها بكل ما يجول يف خاطره دون اأن يتحرج من 
ذل���ك، ول يت���اح ذلك للم���راأة اإل اإذا كان���ت تبحث يف اآدم 
عن الإن�س���ان الذي ترتاح معه ويرتاح معها ويت�س���اركان 

همومهما واأفراحهما دون قيد اأو �رضط.

3 - الحب
كما نالحظ مل يحتل احلب املرتبة الأولى يف الأ�س���ياء 
الت���ي يبح���ث عنه���ا الرجل، فك���م م���ن الأزواج م���ن كان 
يح�س���دهم الآخرون على احلب ال���ذي يجمعهم اإل اأنهم مل 
ي�ستطيعوا موا�سلةمَ امل�سوار �سوياً نظراً لنعدام ال�رشطني 
ال�س���ابقني، لكن هذا ل ينفي اأهمية احلب يف العالقة بني 
اآدم وحواء، فالرجل ي�سعى دائماً وراء املراأة املتيمة بحبه.

4 - الجمال
الرج���ل بطبعه كائن دائم البحث ع���ن اجلمال، واإن مل 
يج���ده يف �رشيكته فرمبا �س���يبحث عنه عن���د اأخرى، 
لذلك ل بد اأن تعطي كل امراأة اأهميًة بالغًة 
ملظهره���ا، واأن ل تبدو اأبداً اأمام �رشيكها 
مبظه���ر غ���ري لئ���ق، ول نق�س���د بذل���ك 
التكلف والت�سنع، بل كل ما نق�سده هو 

اإبراز عن�رش الأنوثة. 

 “الثقافة” تدعو 
الفنانين لالنضمام لفريق 
“خيمة نخول” 

بنظرتي المتواضعة

النقد السينمائي.. الكتابة عن إبداع األفالم وليس عن أصحابها

دعت هيئ���ة البحري���ن للثقاف���ة والآثار الأف���راد واجلهات 
املتخ�س�س���ني يف تعلي���م وترفي���ه الأطف���ال وخا�س���ة جمالت 
الفنون والثقافة وامل�رشح واملو�س���يقى والعلوم والتكنولوجيا 
وغريها م���ن املجالت الإبداعية، لالن�س���مام اإلى فريق مقدمي 
ور�س العمل بخيمة نخول، التي تقام �س���من فعاليات مهرجان 

�سيف البحرين 2018.

واأعلنت هيئة البحرين للثقافة والآثار اأنها ت�ستقبل طلبات 
التق���دمي واملقرتح���ات حت���ى 12 ماي���و اجلاري، ع���رب موقعها 
الإلكرتوين culture.gov.bh، على اأن يرفق بالطلب مقرتحاً 
لور�س���ة العمل، ال�سرية الذاتية للمدرب، اإ�سافة اإلى م�ستندات 
توثيقي���ة لأعمال���ه التدريبي���ة ال�س���ابقة علماً اأن ور����س العمل 

�ستكون خم�س�سة لالأطفال من عمر 4 �سنوات اإلى 15 �سنة.

عالقتي بال�س���ينما بداأت من �سنني مراهقتي، 
كنت اأ�ساهد بكرثة ال�س���ينما الأمريكية والفرن�سية 
ف�س���ال ع���ن بع����س الأف���الم م���ن جن�س���يات اأخ���رى 
اكت�س���فت فيها اجليد من هذا العامل الكبري. ولعل 
م���ن اأهم دوافع الكتاب���ة عن الف���الم او نقدها كما 
يحل���و للبع�س ه���ي كل الفالم الت���ي نحبها ونحب 
كل تفا�سيلها الدقيقة وما وراء كل جملة وم�سهد، 
ومن هنا كان ا�ستنتاجي اخلا�س اأن احلاجة اجلمالية 
يف ه���ذه الف���الم ه���ي يف الكتابة عنه���ا، يف املرحلة 
الثانوية وقبل ذلك بداأت اأكتب مقالت عن الأفالم 
و�س���اركت يف العديد من التظاهرات ال�س���ينمائية، 
وبحكم ا�س���تغايل يف ال�سحافة والذاعة والتلفزيون 

عموما جعلني اقرب اأكرث من ال�سينما.
وال�س���وؤال ه���و كيف يكت���ب النق���د لأي فيلم؟ 
يالح���ظ اأن النقد ياأتي غالًبا من دون عمق ودرا�س���ة 
رمب���ا لقل���ة وج���ود النق���اد املبدع���ني، وال�س���بب 
ه���و اهتمام النق���اد يف املق���ام الأول ب����رشد الن�س 
ال�س���ينمائي والغو����س يف تفا�س���يل الق�س���ة التي 

يدركها املتلقي الع���ادي، بعيداً عن التحليل 
النا�س���ج الواع���ي ال���ذي م���ن �س���اأنه الرتقاء 

بالعمل الفني.
بع�س النق���د يكون مغلوط���ا اأو بالأحرى 
مدفوعا بامل�س���الح، �سخ�س���يا ل اأثق يف هوؤلء 
ول اأعتربه���م نقاداً اأ�س���ال، وه���م يف تقديري 
دخالء ولهم م�س���احلهم اخلا�س���ة. ويف الفرتة 
الخ���رية بات النقد مهن���ة من ل مهنة له، حتى 
اأننا الآن نرى نقاداً على ال�س���احة ال�س���ينمائية 
لي�س له���م اأي عالق���ة من قري���ب اأو من بعيد 
بالف���ن اأو بالنق���د، ولي����س لديه���م ثقاف���ة اأو 
روؤي���ة، فتحول النق���د اإلى نوع م���ن املجامالت 
والنطباعات ال�س���حافية ال�رشيع���ة اليوم وهذا 

ب�سبب �سطحية من ين�رش لهم.
ان ال�رضط الأ�سا�سي ملمار�سة النقد ال�سينمائي 
ه���و التوف���ر عل���ى ح�سا�س���ية فنية وموهب���ة وملكة 
كتابة مالئمة، مع معرفة وا�س���عة يف خمتلف الفنون 
وم�س���اهدة مكثفة لالأفالم اجليدة وال�سيئة فالناقد 
ال�س���ينمائي هو الذي يذه���ب لي�س���اهد الفيلم ثم 
يجل�س لي�س���ع وجه���ا لوجه: العمل الفن���ي وذاتيته 

التي �س���تلهم كتابته. من امله���م اأن ينفتح الناقد 
على كل املذاهب والجتاهات النقدية وي�س���تفيد 
منها، غري اأن من اخلطاأ اأن يغلق نف�سه على مذهب 
واحد يعتربه “مقد�س���ا” في�س���بح مثل���ه مثل عبيد 
الأيديولوجيا الذين يرف�س���ون ال�س���تفادة من اأي 
مذهب خارج نط���اق اأيديولوجيتهم التي يعتقدون 

اأنها تقدم تف�سريا �سامال للعامل.
النقد هو تفكر يف ال�س���ينما، ه���و تعبري خا�س 
ن���اجت ع���ن تاأث���ري العمل الفن���ي على ح����س نقدي، 
وبذل���ك التاأث���ري، يك���ون الناق���د قد تلق���ى دعوة 
ليخ�س���ع موهبت���ه لالختب���ار، لأن العم���ل الفني هو 
حت���دي للنقد، وتكمن �س���عوبة نقد الفن ال�س���ابع، 
يف اأنه ي�س���تخدم الفنون ال�ستة ال�س���ابقة كو�سائل 
تعبريي���ة حل�س���ابه اخلا����س لتعمي���ق الإح�س���ا�س، 

ملخاطبة متخيلنا عن حوا�سنا.
والناقد ال�س���ينمائي هو الذي ي�س���اهد الأفالم 

ويكت���ب عنها، ولي�س من يكتب عن اأ�س���حابها، اأي 
عن الأ�س���خا�س. ه���و الذي يكتب عن ال�س���ور التي 
تتابع على ال�سا�سة. واهم �سيء يف النقد هو تقدمي 
الرباه���ني على النطباعات التي يخ���رج بها الناقد 
بع���د ان ي�س���اهد الفيلم ال�س���ينمائي، وق���د يكون 
الناقد �سببا يف حتفيز اجلمهور على اللتفات لهذا 
الفيل���م. وكي نح���دد الناق���د احلقيق���ي كان لزاما 
علين���ا ان نحدد بع�س ال�س���فات الواج���ب توافرها 
لدي���ه ك���ي يكون ناق���دا موؤث���را يعم���ل على حترك 
املي���اه الراك���دة كما انه ي�س���اهم ب�س���كل فاعل يف 
تطور العم���ل البداعي ناهيك عن رفع درجة الوعي 
يف املجتم���ع. وم���ن موا�س���فات الناقد اجل���راأة وال 
فان���ه لن ي�س���بح ناقدا مرموقا ا�س���افة الى احلرية 
الت���ي يجب ان يتمت���ع بها ليقدم نق���ده وفق روؤية 
حقيقية مو�س���وعية ل تخ�سع ل�سغوطات اجتماعية 
او اقت�س���ادية، وامل�ساألة ن�سبية من دولة الى دولة 

اخرى، ففي الدول الجنبية جند النقد اكرث واقعية 
ومو�سوعية وجراأة نظرا لطبيعة املجتمع، وهذا المر 
يقودنا الى �سوؤال مهم وهو هل ي�ستطيع الناقد ان 
يرف����س القيم الجتماعية ويع���رب عن ذلك انطالقا 
م���ن تناوله الى فيل���م يناق�س ق�س���ية اجتماعية اذ 
ان���ه يجب على الناق���د ان يتلك ادوات���ه البداعية 
لي�س���تخدمها يف ف�س���ح الزي���ف يف بع����س الم���ور 

واجلراأة على ك�سفها،وقد 
�سبقه الى ذلك من قام 

بتقدمي ذل���ك الزيف 
يف الفيلم.

    BUZZ      
أحداث

تخل�س من الت�س���نج الذي ي�سود عملك 
منذ مدة

قد تكون عر�سة لبع�س ال�سطرابات 

ا�س���تعن مبجالت اأو مبن�س���ورات علمية 
متخ�س�سة 

ت�ستعني بن�س���ائح اخت�سا�سي تغذية 
للن�سيحة

ت�س���تفيد من الأرب���اح التي حققتها يف 
جمالك املهني

علي���ك اأن تتغ���ذى وتتجّن���ب الأمرا�س 
الكثرية 

تتمك���ن الي���وم م���ن اكت�س���اب خربات 
اإ�سافية وموؤثرة

حتاول قدر امل�س���تطاع و�س���ع النقاط 
على احلروف

ل ترتك احلبل على غاربه هذه اليام 

حتفزك الأح���داث للتقدم نحو اأهدافك 
القادمة 

مار�س بالتمارين الريا�سية املنا�سبة 

تطورات اإيجابية يف العمل تريحك اإلى 
اأق�سى حد 
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1876
حديقة  اف��ت��ت��اح 
ط��وك��ي��و،  اأوي���ن���و يف 
اأول  ت��ع��ت��رب  وه�����ي 
ح���دي���ق���ة ع����ام����ة يف 

اليابان.

1927
ن���ق���ل ع��ا���س��م��ة 
مدينة  اإلى  اأ�سرتاليا 
ك����ان����ربا ب�������دلً م��ن 

ملبورن.

1941
ال�����غ�����وا������س�����ة 
 u-110 الأمل��ان��ي��ة 
ت��ق��ع ب��ي��د ال���ق���وات 
وح�سول  الربيطانية 
جهاز  على  الإجن��ل��ي��ز 
مما  الأمل��اين  ال�سفرة 
مكن احللفاء من فك 

ال�سفرة الأملانية.

 1945
الحت��اد  انت�سار 
على  ال�����س��وف��ي��ي��ت��ي 

اأملانيا النازية.

 1946
فيكتور  امل��ل��ك 
ع��م��ان��وي��ل ال��ث��ال��ث 
ي��ت��ن��ازل ع���ن ع��ر���س 
اأمربتو  لبنه  اإيطاليا 

الثاين.

 1947
ا������س�����ت�����ق�����الل 

رومانيا.

1955
اأمل����ان����ي����ا   -  
ال���غ���رب���ي���ة ت��ن�����س��م 
اإل�����ى ح��ل��ف ���س��م��ال 

الأطل�سي.



ف�سيحة تدفع املدعي العام لنيويورك لال�ستقالة
اأعلن املدعي العام لوالية نيويورك اإيريك �س���نايدرمان، الذي كان قد اأّدى اأدوارا رفيعة امل�ستوى 
كمدافع عن ق�س���ايا املراأة ومناه�س ل�سيا�سات الرئي�س دونالد ترامب، يف وقت متاأخر من يوم االثنني 

اأنه �سي�ستقيل من من�سبه بعد اتهام ن�ساء له مبمار�سة العنف اجل�سدي.
وقال �سنايدرمان يف بيان اإنه “ينفي ب�سدة” هذه االتهامات التي اأورد تفا�سيلها حتقيق �سحايف، 
م�سريا اإلى اأنها غري مرتبطة مبا�رشة بعمله لكنها مع ذلك “�سوف متنعه من اإدارة مكتب )االدعاء العام( 

يف هذه الفرتة احلرجة”، االمر الذي ا�سطره لتقدمي ا�ستقالته.
وتعت���رب االتهام���ات �رشبة مدوي���ة للمدعي العام الدميوقراط���ي الذي يعترب من اأ�رش�س معار�س���ي 
الرئي�س دونالد ترامب، والذي قّدم نف�س���ه والنيابة العامة التي يراأ�س كداعم ل� “مي تو” )اأنا اأي�س���ا(، 
احلرك���ة املناه�ض���ة للتحر����ش اجلن�ض���ي يف الأو�ض���اط املهنية والتي ول���دت يف من جراء ق�ض���ية هاريف 
واين�ستني. ال بل اإن مكتبه عرقل م�رشوعا لبيع �رشكة واين�ستني بعدما اعترب اأن ال�سفقة ال توؤمن املردود 
املايل الكايف للتعوي�س على �سحايا املنتج الهوليودي ال�سهري، لتنتهي بذلك ال�رشكة باإ�سهار اإفال�سها.

واأتت ا�ستقالة املدعي العام بعيد �ساعات على ن�رش جملة “ذي نيويوركر” على موقعها االإلكرتوين 
حتقيقا اأعّده الكاتب وال�سحايف رانون فارو، ابن ميا فارو وودي اآلن والفائز بجائزة بوليتزر ال�سحافية 

املرموقة تكرميا له على التحقيق الذي اأجراه ون�رشه يف املجلة نف�سها يف منت�سف اأكتوبر 2017.
ويف التحقيق تقول اإحدى الن�س���اء االأربع وا�س���مها مانينغ باري�س اإنه���ا ارتبطت بعالقة عاطفية مع 

�سنايدرمان بني �سيف 2013 ولغاية نهاية العام 2015.

كلب يجرب �سيدة الربازيل الأولى على القفز يف بحرية

بعد اإدانته بالتحر�ش... 
�سحب جائزتني من كو�سبي

�س���وت اأع�س���اء جمل�س اأمن���اء “مرك���ز كنيدي”، 
على �سحب جائزة املركز للفنون وجائزة مارك توين 
للفكاه���ة االأمريكي���ة، من بيل كو�س���بي بع���د اإدانته 

باالعتداء اجلن�سي.
وقال املرك���ز الذي يتخذ من وا�س���نطن مقرا له 
“يف �س���وء اإدانة املمثل الكوميدي االأمريكي ال�سهري 
بي���ل كو�س���بي اجلنائي���ة يف االآون���ة االأخ���رية، خل�س 
املجل����س اإلى اأن اأفعاله األق���ت بظاللها على اإجنازاته 

يف م�سريته”.
وبح�س���ب “روي���رتز”، ان�س���م مركز كني���دي اإلى 
عدد من اجلامعات االأمريكية التي �سحبت ال�سهادات 
الفخرية التي منحت لنجم برنامج “ذا كو�س���بي �سو”، 

البالغ من العمر 80 عاما.
وانته���ت هيئ���ة حملفني يف بن�س���لفانيا ال�س���هر 
املا�س���ي اإلى اإدانة املمثل الكوميدي بتخدير اأندريا 
كون�س���تاند واالعت���داء عليه���ا جن�س���يا. وه���ي مديرة 
عمليات �س���ابقة لفريق كرة ال�س���لة الن�سائي بجامعة 
متب���ل. ويف االأ�س���بوع املا�س���ي، ط���ردت اأكادميي���ة 
علوم وفنون ال�س���ينما االأمريكي���ة، التي تقدم جوائز 

االأو�سكار يف هوليوود، كو�سبي.
وكان كو�س���بي ق���د ح�س���ل عل���ى جائ���زة مركز 
كني���دي للفنون الت���ي تقر باالإ�س���هامات املميزة يف 
الثقاف���ة االأمريكي���ة عام 1998، وح�س���ل على جائزة 

مارك توين يف 2008.
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قال م�س���وؤولون يف الق�رش الرئا�س���ي، اإن �س���يدة الربازيل االأولى مار�س���يال تامر قفزت يف 
بحرية الإنقاذ كلبها بعدما �سقط فيها ومل ي�ستطع اخلروج منها.

ووفقا ملوقع “BBC”، قفزت مار�سيال يف البحرية بكامل ثيابها عندما الحظت اأن كلبها 
“بيكويل”، وهو من نوع جاك را�سل، يف حمنة داخل املياه.

ونتيجة احلادث، مت اال�ستغناء عن خدمات اأحد اأفراد احلرا�سة بعد رف�سه اإنقاذ الكلب يف 
احلادث الذي وقع يف 22 اأبريل املا�سي. وترجع اأحداث الواقعة عندما كانت مار�سيال تتم�سى 
يف حديق���ة الق�رش مع ابنها، عندما راأت الكلب يقفز اإلى البحرية ولكنه مل ي�س���تطع اخلروج من 

البحرية، فاأنقذته بعفوية �سديدة خماطرة بحياتها.

 Social
media

فيديو يعزز نظرية املوؤامرة... 
بطبق ف�سائي طائر

انت�رش على �س����بكات التوا�سل االجتماعي ب�سكل كبري �رشيط فيديو، يظهر 
ما قيل اإنه طبق ف�س����ائي طائر اأثناء عا�س����فة رعدية، االأمر الذي عزز نظرية 

املوؤامرة.
وب����داأ االأم����ر يف ال�5 من ماي����و اجلاري، عندما ن�رشت قن����اة على “يوتيوب” 
حتم����ل ا�س����م “secureteam10”، فيديو بعن����وان:” ي�س����كنون يف الربق”. 
وميت����د الفيديو لنح����و 10 دقائق يظه����ر فيها لقطات من عا�س����فة رعدية 
�رشبت جمهورية الت�س����يك، ويف اأثناء اللقطات يظهر �سكل “ثالثي االأ�سالع”. 
وقال نا�رش الفيديو اإن ال�س����كل عبارة عن مركبة ف�س����ائية لكائنات من خارج 
االأر�س، معتربا اأن هذه الكائنات ت�ستخدم ال�سواعق كم�سد للطاقة من خالل 
تكنولوجي����ا متقدمة. وح����از الفيديو نحو 147 األف م�س����اهدة حتى ظهر اأم�س 
الثالث����اء يف “يوتيوب”، فيما ت����داول رواد مواقع التوا�س����ل املعنني باأخبار 

الكائنات الف�سائية الفيديو.
وذكر ح�س����اب يحمل ا�سم “نادي املعجبني باالأطباق الطائرة” على موقع 
“تويرت”: “هل الكائنات الف�سائية هنا؟ فيدو يعر�س مركبة ف�سائية ثالثية 

ال�سكل اأثناء �ساعقة”.
ون�����رشت يف نف�س اليوم قن����اة “secureteam10” �رشيط فيديو اآخر، هو 
عب����ارة عن جمموعة �س����ور تظهر ما قي����ل اإنها طبق طائر يف �س����ماء مدينة يف 
فينيك�س بوالية اأريزونا االأمريكية، وحاز الفيديو ن�سف مليون م�ساهدة حتى 

الثالثاء.
وذكرت القناة اأن ال�سورة ماأخوذة من هيئة املوا�سالت يف والية اأريزونا، 

ويظهر فيها ج�سم م�سيء غريب ال�سكل يف �سماء الوالية.
واأ�سارت �سحيفة “اإنرتنا�سونال بيزني�س تاميز” االأمريكية اإلى اأن هذين 
الفيديوهني يعززان من فر�س����يات موؤيدي نظرية املوؤامرة، التي لفتت اإلى 

اقرتاب ظهور الكائنات الف�سائية يف عاملنا.

�سونام كابور ت�سع حنة الزفاف

الطقس المتوقع لمملكة البحرين
إدارة الرصاد الجوية

www.bahrainweather.gov.bh
Tel: 17323073 - 17321175
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الطقس المتوقع للثلثة أيام القادمة  

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

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

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

 عقدة احيانا.15الى 

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

عقدة احيانا.

الطقس لهذا اليوم
الربعاء

27/07/2016

40º 32º
الطقس

 حار ورطب ولكنه مغبر احيانا مع بعض
السحب.

الرياح
  عقدة12 الى 07عموما شمالية شرقية من 

  عقدة احيانا خلل17 الى 12وتصل من 
النهار.

تحذير
ليوجد.

درجات الحرارة "الشرق الوسط"

13 KT

16 KT

17 KT

17 KT

صنعاء
22º 18º

عمان
35º 21º

الدوحة
36º 33º

أبوظبي
38º 32º

بيروت
28º 23º

مسقط
32º 27º

القاهرة
38º 21º

بغداد
46º 29º

الكويت
44º 35º

05:02ص شروق الشمس

06:26م غروب الشمس

11:54م بزوغ القمر

12:14م أفول القمر

10:44ص أعلى مد ≈⇑

05:08م أدنى جزر ≈⇓

المنامة

الرياض
43º 31º

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

البحر.

 ارتفاع الموج

لإلعالن على
الموقع اإللكتروني والسوشيال ميديا

@albiladpress @albiladpress @albiladnews
17111501  -  32224492

حالة 
الطقس

الطق�س معتدل  مع بع�س 
ال�سحب ولكنه حار خالل النهار 

وغائم جزئيا عند امل�ساء.

الرياح جنوبية �رشقية بوجه عام من 7 اإلى 12 عقدة وت�سل 
من 15 اإلى 20 عقدة اأحيانا. ارتفاع املوج من قدم اإلى 

قدمني قرب ال�سواحل ومن 3 اإلى 5 اأقدام يف عر�س البحر.

درجة احلرارة العظمى 41 م 
وال�سغرى 27 م. الرطوبة الن�سبية 
العظمى 75 % وال�سغرى 20 %.

 عبدالنبي ال�شعلة 
رئي�س جمل�س االإدارة

 اأحمد البحر 
الرئي�س التنفيذي

 م�ؤن�س املردي 
رئي�س التحرير

 اأمين همام 
مدير التحرير
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ت�سدر عن دار البالد لل�سحافة والن�رش والتوزيع 

  للتوا�سل مع ق�سم االعالنات : املكتب: 17111501 - 17111508 ، النقال: 32224492  -  39615645   -   فاك�س: 17580939            اال�سرتاكات والتوزيع : املكتب 17111432 -  الفاك�س: 17111434

تطبع يف موؤ�س�سة االأيام للن�رش

اإدارة التحرير: تلفون: 17111444 - 00973 فاك�س: 17111467 - 00973  �س.ت:67133 - �س.ب : 385

الفجــر: 03:30
الظهـر: 11:34 
العصــر: 03:04
المغرب: 06:14
العشاء: 07:44

مواقيت 
الصالة

ال�سمـ�ش “�ستـزول”... و“ال�سديـم” البديـل
يتفق العلماء على اأن م�س����ري ال�س����م�س هو 
الزوال، لكنه����م يختلفون على طريقة نهايتها، 
واجل����رم ال����ذي �س����يحل مكانه����ا، اإال اأن درا�س����ة 
جديدة ك�س����فت ع����ن معلوم����ات جديدة ب�س����اأن 
N -“  حلحلدث. وتو�سلت درا�سة ن�رشت يف جملة
ture Astronomy” اإلى اأن ال�سم�س �ستمزق 

نف�س����ها، ليحل مكانها جرم �سماوي دائم يعرف 
ب� “ال�سدمي”. وال�سدمي هو جرم �سماوي يتكون 
من جتمع �سخم للغازات واالأتربة، ويقول علماء 
اإن 9 من كل 10 جنوم م�س����ريها اأن تتحول اإلى 
هذا اجلرم ال�س����ماوي. وتو�س����ل العلم����اء الذين 
اأج����روا الدرا�س����ة بح�س����ب م����ا اأوردت �س����حيفة 

“االإندبندنت” الربيطانية، اإلى اال�س����تنتاج عن 
م�س����ري ال�سم�س، بعد اأن خل�س����وا اإلى اأن كثافة 
ال�س����م�س باتت كافية لهذا االأمر، واأن ال�س����دمي 
الذي �س����يليها �س����يكون بحرارة اأعلى ب�3 مرات 
م����ن ح����رارة ال�س����م�س، كم����ا اأن����ه �س����يكون اأكرث 
ا�س����عاعا. واأ�س����ار فري����ق العلماء اإل����ى اأنهم بنوا 

الفر�سية م�ستعينني بنموذج حا�سوبي جديد.
وكانت مناذج ريا�سية �سابقة افرت�ست اأن 
كثافة ال�سم�س قليلة جدا، ما يحول دون حتولها 
اإل����ى �س����دمي، م�س����رية اإل����ى اأن ال�س����م�س حتتاج 
اإلى �س����عفي حجمه����ا حتى تكون هناك فر�س����ة 

لتحقيق ذلك

 يف يومها العاملي... 
احلمري اأذكى مما تت�سور

ي�س���ادف 8 ماي���و من كل ع���ام الي���وم العاملي 
للحم���ري، التي غالبا ما يتم توظيف ا�س���مها يف �س���ب 
النا����س وانتقاده���م، معتقدين اأن ه���ذا احليوان هو 
مرادف لكل ال�س���فات ال�سلبية. ويعد 8 مايو منا�سبة 
خا�س���ة ب� “احلم���ري”، يحتف���ل بها العامل، خ�سو�س���ا 
املهتمني بحماي���ة حقوق احلي���وان والرفق به. وعرب 
التاري���خ، تع���رف “احلم���ري” باأنه���ا حيوان���ات تخدم 
الإن�ض���ان وتعمل ب�ض���كل مفرط دون اأن تبدي ا�ضتياء 
اأو تذم���را، كما اأنه يتم ا�س���تغالل ا�س���مها يف و�س���ف 
ال�س���خ�س “الغبي”، وهو اعتقاد خاطئ متاما. ويقول 
اخل���رباء اإن احلم���ار يعترب م���ن اأذكى احليوان���ات، اإذ 
يكفي اأن مي�س���ي على الطريق م���رة واحدة ليحفظها 
طول حياته. كما ي�سفه البع�س ب�”العنيد”، حيث اإذا 
و�سع الفالح على ظهر حماره حمال اأكرث من الالزم، ال 
يتحرك به احليوان مهما اأ�سبعه �ساحبه �رشبا، وهو ما 
يوؤكد اأن احلمار “�ساحب تقدير جيد”. كما اأن احلمار 
هو اأف�س���ل كا�س���ف حي لالألغام، حيث كان ي�ستعمله 
املقاومون الفل�س���طينيون لنقل ال�سالح والعتاد من 
غ���ور االأردن اإلى فل�س���طني املحتلة ومي�س���ون وراءه 

تفاديا لالألغام، التي زرعها ال�سهاينة.

قرويو مياو ي�صاركون يف م�صابقة حرث يف امليدان يف ليوت�صو مبقاطعة قوانغ�صي ال�صينية )رويرتز(

ت�س���تعد املمثلة الهندية، �سونام كابور، حلفل زفافها على م�سمم االأزياء الهندي، اأناند 
اأهوجا، يف واحد من االحتفاليات التي حتظى باهتمام و�سائل االإعالم الهندية.

وانت�رشت على مواقع التوا�س���ل االجتماعي، �س���ور وفيديوهات من حت�سري �سونام كابور 
حلفل زفافها، يف مومباي، بق�سائها ل� “ليلة ال�سانقيت” اأو “ليلة الزفاف”.

وتظهر �س���ونام كابور يف بع�س ال�س���ور والفيديوهات وهي ترق����س يف ليلة احلنة، ويف 
اأخرى وهي تزين يديها وقدميها باحلنة.
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